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Çanakkale
ruhunun
yeniden
tezahür ettiği
gece
Şenol GÖKA TRT Genel Müdürü

A

hmet Hamdi Tanpınar Ankara için, “Eteklerinde daima tarihin büyük
düğümleri çözülüp bağlanmıştır” der ve bir akşam saatinde Ankara’ya
bakarken aklından şunlar geçer: “... bana bir milletin tarihinin ne kadar uzun olursa olsun, birkaç ana vak’anın etrafında dönüp dolaştığı,
birkaç büyük ve mübarek rüyaya, yaratıcı hamlenin ta kendisi olan bir
imanın devamına bağlı olduğunu bir kere daha öğretti.”
O gece de bir düğüm çözüldü.
15 Temmuz 2016, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik hain kalkışmanın
yaşandığı bir kâbus gecesiydi. Bu kâbustan, yine Ahmet Hamdi’nin
vurguladığı o imanla, milletimizin gayretiyle çıktık. Çanakkale ruhu,
bugünün düğümünü çözecek bir güç olarak yeniden tezahür etti.
Sabah, mübarek bir rüyaya uyandık. Mazimizle yeniden bağlandık.
Ne mutlu ki buna şahitlik ettik.

Radyoculara da ne
mutlu ki, o gece
sesimizi, nefesimizi
milletimize ve
dünyaya
duyurmaya
devam ettiler.

15 Temmuz gecesi, TRT Genel Müdürlüğü içindeki Haber Merkezimiz
işgal edildiği hâlde Ankara Radyosu’ndan yayınımızı sürdürebildik ve
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün konuşmalarını milletimize ulaştırdık. Bu moralin de etkisiyle, milletimiz ülkesine
ve TRT’ye sahip çıktı. O gece, akın akın TRT Genel Müdürlük binasına
gelerek, göğsünü kurşunlara siper eden vatandaşlarımızla yan yana,
yüz yüze, el ele olmak bizim için paha biçilemez bir onur. Haber stüdyomuzun ismini hemen akabinde 15 Temmuz Millet Stüdyosu olarak
değiştirmek, milletimize duyduğumuz bu derin şükranın ifadesidir.
Radyovizyon aracılığıyla bir kez daha aziz milletimize şükranlarımı
sunuyorum.
Radyoculara da ne mutlu ki, o gece sesimizi, nefesimizi milletimize ve
dünyaya duyurmaya devam ettiler. Yayınlarımızı kesintisiz sürdüren
radyolarımıza ve ayrıca bölgelerimiz de dâhil olmak üzere binalarımıza gelerek ülkesine ve kurumuna sahip çıkan tüm yayıncı arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum.

Bin bir sesin
milyonlarca
kulağa, oradan
dimağa akmasına
“radyonun gücü”
ile ulaştık.
Dr. Süleyman ERDAL TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı

Millet Olma Bilinci,
Demokrasi Kültürü ve Radyo

"B

ir millet tek bir insan ve tek bir ruh olabilmelidir” diyor,
Victor Hugo. Milletimiz; kadim geçmişinde defalarca
yaptığı gibi, içinden geçtiğimiz zor ve sıkıntılı süreçte
“bir ve beraber” olmanın/olabilmenin muhteşem örnekliğini bir kez daha tarihe not düşürdü.
Millet, bir vatan üzerinde yaşayanların ve bu insanları
birbirine bağlayan müştereklerin; yani dil, din, tarih,
ortak ideal ve amaçların tümünü ihtiva eden bir kavramdır. Bu kavramın sürekliliği sağlam bir bilincin varlığına bağlıdır. Tarihin akışına bakıldığında, bunu başarabilmiş milletlerin çok sınırlı sayıda olduğunu görebiliriz. Bu bilinç düzeyine uzak olanlarsa aynı toprak
üzerinde yaşayabilirler; dil, din, tarih, kısaca aynı kültürü paylaşıyor olabilirler, ancak bir dostumun ifadesiyle ”Millet olma bilincine erişerek, tek bayrağın altında
toplanabilme becerisini göstermek, hiç kolay değildir.” Milletimiz işte bunu başarabilme istidadını tarihi,
kültürel ve inanç derinliğiyle inşa etmiş, geliştirmiş
ve bir refleks hâline dönüştürebilmiştir. 15 Temmuz
darbe teşebbüsü sırasında yaşadıklarımız tam da bu
söylemek istediklerimizin muhteşem bir ispatıdır. O
gün ve arkasından gelen günlerde milletimiz tek bir
insan, tek bir ruh gibi hareket etmiştir. Demokrasisine
yönelik saldırıyı, cesareti ve medyanın etkinliğini kullanma becerisi ile bertaraf etmiştir.
Bunu biraz daha açmamız gerek diye düşünüyorum.
Demokrasi, bugünkü kıvamına Avrupa’da büyük
mücadeleler ve bedeller ödeyerek ulaşmıştır. Modernleşme sürecinde, Orta Çağ’dan kalma krallıklar
ve derebeylikler yerine, “millet” adı verilen sosyal
grup temel alınarak, “millet egemenliğine dayalı

demokratik devlet yönetimleri” gelişti. Demokrasi,
bünyesindeki çoğulculuk, çok seslilik, renklilik ve
farklılıklara imkân tanıma özelliği ile milletin kendini
gerçekleştirmesinde âdeta kurucu unsur oldu. Zira
demokrasi ihtilaflardan değil, ittifaklardan beslenen
bir muhteva taşımaktaydı. Ayrıca demokrasi, toplumların fertlerinde “ötekine/diğerine” farkındalık
oluşturulmasında özgür bir vasatı da yedekledi.
Bunda da başat rolü medya ile onun işitsel, görsel ve
yazılı bileşenleri aldı. Medya modern dünyada herkesin gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olmaya
adaydı ve rakipsizdi. Öyle de oldu.
Demokratik yönetimler, medyatik yönelimlerle, milletlerin ortak değerlerini keşfetme ve yer yer inşa
etme unsuru oldu. İşte 15 Temmuz darbe teşebbüsü
bu anlamda Türk medyasının bir turnusol kâğıdı oldu.
Medya desteği eksik kalsaydı o hain teşebbüs başarılı
olma şansını yükseltirdi. Şükür ki korkulan olmadı.
Medyatik ve demokratik bir çağdayız. İşte tam burada da “radyonun” öncü ve yaygın dili, demokrasinin
imkânlarından, milletin değerler inşasına uzanan
gümrah bir mecra oldu. Bin bir sesin milyonlarca kulağa, oradan dimağa akmasına “radyonun gücü” ile
ulaştık. Demokrasi seçme iradesini “siyasal ve sayısal”
olarak nasıl tüm toplumda eşitledi ise radyo da “statü ve gelir” farklılıklarını eşitleyerek/aşarak, insanın
olduğu her eşikten özgürce girebilmeyi başardı. Demokrasinin “seçme ve seçilmede” açtığı çığırı radyo,
“dinlemede ve söylemede” ilerleten, geliştiren birincil medya unsuru oldu; olmaya da devam ediyor.

3 AYLIK RADYO DERGİSİ
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Adına Sahibi
TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı Dr. Süleyman Erdal

Editörden
Radyonun itici gücü: Demokrasi
Birbiriyle var olan, birbirini besleyen, birlikte büyüyüp güçlenen
hatta birinin yokluğunda diğerinin işlevini eritip yok eden iki
olgu: Demokrasi ve radyo.
En basit tanımıyla “halkın iktidarı” olan demokrasinin, medyaya
hayat verdiği yadsınamaz bir gerçektir. Demokrasinin vazgeçilmez ögelerinden biri ise bağımsız ve özgür medyadır.
15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan hain saldırıya karşı medyanın tartışmasız gücüyle demokrasi kazanmıştır. Medyanın büyük
rolü, iletişimin gücü ve demokrasi, içinde bulunduğumuz bilgi
çağının güçleri olarak nitelendirilebilir. Zira medya; halkın düşünen beyni, gören gözü, işiten kulağı, konuşan ağzı olarak demokratik sistemin göstergesi ve teminatıdır. Bu bağlamda, yasama,
yürütme, yargıdan sonra demokratik sistemlerde dördüncü
güç olarak kabul gören medya, sorumluluklarını yerine getirerek esasen demokrasiye hizmet etmekte ve katkı sağlamaktadır.
15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasına karşın medya bu
saldırının sonlanmasına araç olarak demokrasiye hizmet etmiştir.
O gece görünmeyen ama sesimizi duyurduğumuz radyolarımızda yaşananları da siz okurlarımızla paylaşmayı arzuladık. Medyanın rolü ve toplum üzerindeki gücünü, demokrasinin önemini,
Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarımızda yaşananları bu sayımızda bulacaksınız. Radyonun demokrasiye katkısı ve rolüne şahit
olacağınız bu sayımızda dosya konumuzu “Millet Bilinci, Radyo
ve Demokrasi” olarak belirledik. Bu çerçevede, “Demokratik siyasetin ve demokrasi kültürünün bir toplum için ne kadar zaruri bir
ihtiyaç olduğu ve radyonun bunu demokrasi kültürüyle kanıtladığı” noktasından hareketle, “Medya demokrasiye nasıl hizmet
eder?, “Halkın medyası olarak radyo: Ne kadar eğri, ne kadar doğru?, “Medya demokrasi için bir tehdit unsuru hâline dönüşebilir
mi?” gibi temel sorulara yanıt bulmayı amaçladık. Türkiye’nin dört
bir yanındaki üniversitelerden akademisyenlerimizin katkılarıyla
hazırladığımız dosya konumuzda, medya ve demokrasi arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Türkiye’de radyonun gelişimi ve demokrasi, medyanın siyasal işlevleri bağlamında radyo, demokratik bir
sistemde kamuoyunun itici gücü olan radyonun rolü, önemi ve
işlevi ortaya konularak kamu radyosunun sorumluluğundan da
bahsediyoruz.
Demokrasi radyonun içinde, radyo demokrasinin içinde yer aldığı sürece ilelebet var olacaklardır. Radyo çoksesliliği ile demokrasiye katkıda bulunmuş ve hayat bulmuştur. Yaşasın demokrasi!
Yaşasın radyo!

Eda Kotanoğlu Cardona
eda.kotanoglu@trt.net.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Eda Kotanoğlu Cardona
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Bu milletin öz evladı ve ilk

Yer: TRT Ankara Radyosu

göz ağrısıdır TRT... Onun
içindir ki ne temeli sarsılır,
ne gövdesi bükülür. En
büyük hainlikler karşısında
bile milletini arkasına alıp
gözünü kırpmadan yürür.
Takvimler 15 Temmuz’u
gösterdiğinde de bu köklü
Kurum, kapkaranlık
güçlerin hain emellerine
ulaşabilmeleri için hedef
olmuştu o gece...
6

T

arihe kara bir leke olarak düşen o gece, TRT’nin düzenlediği Genç İletişimciler Ödül Töreni için Bahçelievler Arı
Stüdyosu’nda bulunuyorduk. Program başlamış ve canlı
yayın normal seyrinde devam ederken ani gelişen ve normal
sayılamayacak bir hareketlilik belirdi. Törende bulunan Genel
Müdürümüz Sayın Şenol Göka ve Radyo Dairesi Başkanımız
Sayın Amber Türkmen, hızla fuaye alanına yöneldiler. Biz
de çok geçmeden yanlarına gittik. Genel Müdürümüz telefonla konuşuyor fakat olağan dışı bir şeylerin olduğu yüzüne yansıyordu. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı ancak
ne olduğu konusunda fikir yürütmek imkânsızdı. Radyo
Dairesi Başkanımız hafif bir göz temasıyla bizleri yanına
çağırdı, tüm yayınların acilen Ankara Radyosu’na alınması
ve derhâl radyo binasına ulaşmamız gerektiği konusunda
talimat verdi. Bu, sıradan bir günde duyulması mümkün olmayan çok kritik bir talimattı. Neler oluyordu? Neden böyle
bir talimat almıştık? Sayın Amber Türkmen sakinliğimizi ko-

rumamızı isteyerek merakımızı giderecek ilk bilgiyi
paylaştı. Yükselen nabzımız ve artan telaşımız ne yazık ki boşa değildi. Güzelim ülkemiz haince ve asırlar boyu lanetle anılacak bir “kalkışma hareketi” ile
karşı karşıyaydı. Bu talimat âdeta millî iradeye karşı
yapılan alçakça saldırıya karşı bir direnişin de ilk tohumuydu. Genel Müdürümüz ve Başkanımız “Hepimiz Kurumumuzun, görevimizin başına gidiyoruz”
diyerek âdeta bir ok gibi fırlayıp araçlarına bindiler.
“Bu bir korsan bildiridir, itibar edilmesin!”
Artık yapmamız gereken tek şey kalmıştı. O da radyo binamıza hızlıca ulaşmak ve canımız pahasına
da olsa “evimizi” korumak, hainlere radyo binamızı
ve yayınlarımızı teslim etmemekti.
Ankara Radyosu Müdürü Doç. Dr. Merdan Güven
ile birlikte ivedilikle radyoevimize ulaştık. Talimat
gereği İstanbul yayınını Ankara’ya aldık ve yayınımızı kesintisiz sürdürmeye devam ettik. Bir yandan
gelişmeleri takip ediyor, diğer yandan yetkili birimlerin resmî güncel açıklamalarını merakla bekliyorduk. Ankara semalarında insanı sağır eden sesleriyle korku salan savaş jetleri uçuyor ve bu sesler bizi
bir bilinmeze sürüklüyordu. Türkiye, 15 Temmuz
gecesi tarihin en kritik günlerinden birini yaşıyordu. O kaygı dolu saatlerde aklımıza ne annemiz,
ne babamız, ne de çocuklarımız geliyordu. Normal
şartlarda aklımızdan çıkmayan canımızdan evla gördüğümüz yakınlarımızı unutmuş, sadece ve sadece
vatanın bekasını düşünür olmuştuk.
İşte tam da o esnada TRT Haber ekranından darbe
bildirisinin okunduğunu gördük. Biliyorduk ki kısa
bir süre sonra ikinci hedef Ankara Radyosu olacaktı. Çok geçmeden beklenen telefon geldi. Genel
Müdürümüz Sayın Şenol Göka telefonun diğer ucunda kararlı ve net bir dille “Bu bir korsan bildiridir, kesinlikle itibar edilmesin” diyor, topyekûn seferberlik ilân
ediyor, Kurumumuzun tüm kadrolarını, kayıtsız şartsız göreve davet ediyordu. Sonunda ölüm dahi olsa,
hainlerin radyo binasına girişlerine izin verilmemesini
istiyordu. İşte bu talimatın sonrasında hepimiz, kaybedilmesi de kazanılması da bizim ellerimizde olan
bir hain savaşın silahsız kuvvetleriydik artık.
Radyonun tüm güvenlik birimleri göreve çağrıldı
ve bina ışıklarının tamamı karartıldı. Radyoya ulaşan tüm yönetim kademesiyle Ana Kumanda merkezinde toplanarak alınabilecek tedbirler üzerinde
planlamalar yaptık. Böyle zamanlarda biliyorduk ki,
telaşın ve küçücük bir hatanın bedeli çok ağır olabilirdi. Her ne olursa olsun yayın asla kesilmemeli
ve Ankara Radyosu hainlere teslim edilmemeliydi.

Ailelerimizi aradık ve helallik istedik, âdeta tek yürekte onlarca beden olduk. O sırada darbeci hainlerden biri yayın şefliğimizi arayarak TRT Haber’e
bağlanıp bildiriyi radyodan da yayımlamamızı istedi. Sert bir dille bu isteği reddettik. Bizler Ankara
Radyosu’na yapılacak olası bir saldırıyı bertaraf etmeye çabalarken TRT ekranları karartıldı. TRT Oran
Yerleşkesi’ndeki arkadaşlarımız bizi arıyor ve Genel
Müdürümüzün çatışmanın tam ortasında mücadele ettiğini, her an bir kurşuna hedef olabilecek
durumda olduğunu söylüyorlardı. Radyo Dairesi
Başkanımız ise bizimle sık sık iletişime geçerek TRT
Oran’da yaşananları aktarıyor ve bir yandan da Genel
Müdürümüzün can sağlığı ile ilgili kaygılarımızı gidermeye çalışıyordu. Bizi ayakta tutmak için Genel
Müdürümüzün iyi olduğunu söylese de, silah ve
patlama sesleri arasından Genel Müdürümüzün
canını hiçe sayarak “Gerekirse öleceğiz ama dönmeyeceğiz” sözlerini net bir şekilde duyabiliyor,
ölümle burun buruna olduğuna bizzat şahit oluyorduk. Bunun üzerine Başkanımız Amber Türkmen
“Hakkınızı helal edin arkadaşlar, bu vatan için ölmek şereftir. Gazamız mübarek olsun!” dedi. İşte o
an, yazıya dökülemeyecek kadar duygulandığımız
ve karşılıklı olarak ne için savaş verdiğimizi idrak ettiğimiz andı. Kısa süreli yaşadığımız duygusallıktan
çıkmamızı sağlayan Başkanımız, stüdyo mikrofonlarımızı o anda yayın yapan herhangi bir televizyon
kanalının ekranına yanaştırarak radyo aracılığıyla
halkın bilgilendirilmesi talimatını verdi.
“Kararlığımızı test etmeye kimsenin gücü
yetmez!”
Bir ses, bir çağrı bekliyorduk hepimiz. Cumhurbaşkanımızı merak ediyorduk. O dakikalarda muhteşem
bir gelişme oldu ve birdenbire yüreğimizi ferahlatan o ses, o görüntü belirdi CNN Türk ekranında.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, FaceTime
aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere
hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını, kararlılığımızı
test etmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söylüyor ve o tarihî çağrısını yapıyor, milletimizi sokağa,
havalimanlarına çıkmaya davet ediyordu.
Bu tarihî çağrı üzerine Bedir ruhu gibi bir kişi bin kişi
oldu, çelik duvarlardan aştı, bayrak gibi en ön safta
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dalgalandı. Böyle manzaraları kimi tarih kitaplarında
okumuştu, kimi babasından, kimi dedesinden dinlemişti ama yaşamamıştı hiç. Yaşamasa da o ruhu biliyordu, hem de iliklerine kadar biliyordu. Bu fırsat her
zaman çıkmazdı karşısına ve herkese nasip olmazdı.
Kimi evde çocuğunu bıraktı gitti, kimi doğum sancısı tutmuş karısını, kimi yaşlı anne babasını bıraktı
gitti. Herkes kendince cevap verdi o çağrıya. Kimi
elinde bayrak, kimi dilinde tevhit dikildi zulmün karşısına, devletinin etrafında etten duvar ördü, mesele
vatan olunca gerisinin yalan olduğunu gösterdi.
İlerleyen dakikalarda genciyle, yaşlısıyla, kızıyla,
oğluyla, torunuyla millî iradeye sahip çıkan milletimizin TRT Oran Yerleşkesi’ne ulaştığı haberini aldık.
Halkla birlikte mücadele veren, darbecileri ikna etmeye çalışan ve halkı itidalli olmaya çağıran Genel

Ateş Altında "S
Yer: TRT Genel Müdürlüğü
TRT Oran Yerleşkesi’nde
yaşananları; TRT Genel
Müdürü Şenol Göka’nın
yerleşkede sergilediği
onurlu direnişi, polisin
canı pahasına
kararlı duruşunu,
vatandaşın
Çanakkale
ruhuyla ülkesine
ve Kurumuna sahip çıkışını, o gece
hızla olay yerine intikal eden Emniyet
Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire
Başkan Yardımcısı Asım Bulat’tan
dinleyelim.
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Müdürümüz bu süreç içerisinde diğer televizyon
kanallarına demeçler veriyordu. Biz de bu esnada
Genel Müdürümüz ve Başkanımızdan aldığımız talimatla, içimizdeki demokrasi coşkusuyla radyomuzu
savunmak için girişe barikatlar kurduk, bütün güvenlik önlemlerini daha da artırdık. Gözümüz kulağımız Oran Yerleşkesi’nden gelecek güzel bir haberdeydi. Darbe girişiminde bulunan hainlerin Ankara
Radyosu’na doğru ilerlediğini duyan halkımız da bizimle omuz omuza radyomuzu savunmak için TRT
Ankara Radyosu’na geldi; kısa süreli bir arbede yaşandı ve camlarımız kırıldı. Vatandaşımızı güvende
olduğumuza ikna ettikten kısa bir süre sonra da Genel Müdürümüzden TRT’nin darbecilerin elinden
alındığı haberini aldık, işte o an vatandaş ve radyo
çalışanları birbirimize sarılarak gözyaşlarına boğulduk. Tarifsiz bir mutluluk ve coşkuydu yaşadığımız.

aat 21.30 sularıydı. Görevimi tamamlamış, evime
gitmekteydim. Genelkurmay Başkanlığı kavşağında
beklerken iki el silah sesi duydum. Yeşil ışık yandı.
Gitmek istedim ancak hem yollar kapalıydı hem de
polis orada durmamıza izin vermedi. İçime bir şüphe düştü. O sırada İstanbul’dan bir polis memuru
arkadaşım aradı, askerlerin köprüyü kapattığını söyledi. Kızılay’ı takiben Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
geldim, odama çıktım. Silahımı ve mühimmatları aldım. Tam kapıdan çıkarken İstihbarat Daire Başkanı
Yardımcısı Resul Kabataş aradı ve TRT’nin cuntacılar
tarafından işgal edildiğini söyledi. Arabama atladığım gibi TRT’ye doğru yola çıktım.
TRT’ye geldiğimde birkaç vatandaş dışında kimse
yoktu. Dedim içerde kaç kişi var? Dediler, dört otobüs dolusu asker geldi. Bu, yaklaşık 200 kişi demek.
Ana giriş kapısındaydık. Kapıyı kapatmışlardı. Tahmini 30 civarında asker vardı. Ben askerle konuşmaya çalıştım ama asker bize ateş etti.
Ateş edince ben uzaktan bağırarak, bu eylemin suç
teşkil ettiğini, yapanın ve emri verenin de bu suça
iştirak ettiğini, bunun karşılığında da ceza alacağını
söyledim. Yine ateşle karşılık verdiler.”
Bu arada Asım Bulat, molada olan TRT Özel Güvenlik Görevlisini de yanına alarak civarda keşfe çıkıyor.
Genç güvenlik görevlisinin, Eymir Gölü’ne yakın
olan kapının önünde beyaz bir araba gördüğünü
söylemesi üzerine arabaya yaklaşıyorlar. Araba, TRT
Genel Müdürü Şenol Göka’nın arabası... Bulat, yanına giderek kendini tanıtıyor ve Genel Müdürle
birlikte içeri girip giremeyeceklerini teati ediyorlar.

RADYO v i z y o n
Tarihe kara bir leke olarak geçen o gece, milletimiz
âdeta genlerinde var olan, bütün mukaddesatı ve
maneviyatı uygulamalı olarak ağır çekimde tüm
dünyaya gösterdi. Öyle güzel destanlar yazıldı, öyle
güzel kahramanlar vardı, öyle güzel şehit olundu ki;
gören ağladı, duyan ağladı...
Hüzünlendi millet. Hüzün ama gururlu bir hüzündü bu. Artık hepsinin çocuklarına, torunlarına anlatacak anlı şanlı bir hikâyesi vardı; kiminin mezar
taşında, kiminin kolunda bacağında, kiminin yüreğinde gururla taşıyacağı bir şeref madalyası olarak...
Başta gösterdiği cesaret örneği ve bir yandan da bize
verdiği direnme gücü için Genel Müdürümüz Sayın Şenol Göka’ya, her saat bizi arayıp bilgilendiren,
metanetli olmamıza vesile olan ve kriz yönetimini
başarmamızı sağlayan Radyo Dairesi Başkanımız

Sayın Amber Türkmen’e, verilen talimatları başarıyla uygulayan Ankara Radyosu Müdürümüz Doç. Dr.
Merdan Güven’e, canlarını hiçe sayarak kalelerini
savunmak uğruna radyolarına koşan Radyo Müdür
Yardımcılarımız Yaşar Bulut ve Ahmet Kadri Uğur’a,
Ankara dışında olmasına rağmen sabaha dek telefon aracılığıyla bize destek ve moral kaynağı olan
Program Müdürü Murat Altunkaynak’a, tüm güvenlik önlemlerini başarıyla alan ve uygulayan İdari
İşler Müdürü Murat Güzel ve güvenlik personeline,
ana kumandada olağanüstü performans gösteren teknik personele ve 15 Temmuz gecesinden
16 Temmuz şafağına kadar etrafımızda kenetlenen
milletimize yürekten teşekkür ediyoruz. Allah milletimize böyle kara geceler yaşatmasın.
* Ankara Radyosu Tiyatro ve Eğlence Yayınları Müdürü

Ardından da girmeye karar veriyorlar. Devam ediyor Asım Bulat:
“Biz içeri girdiğimizde kamerayla bizim yerimizi tespit etmişler. Helikopter 10-15 metre önümüzden
hedef alarak bizi taradı. ‘Efendim burada durmamız tehlike arz ediyor, bizi vuracaklar’ diyorum ama
Şenol Bey’in elinde silah, illaki gireceğim diye uğraşıyor. Helikopterle bizi zaten tespit etmişler. Yani
içeri girsek ağaçların arkasında askerin olup olmadığını bilmiyoruz ki. Ben tekrar yanaştım, ‘Sayın Genel
Müdürüm yerimizi tespit ettiler, bizi vuracaklar’ derken helikopter gelip bizi tekrar taradı. Şenol Bey’le
birlikte helikoptere arkadan ateş ettik. Tabii o saatten sonra orada bulunmanın hiçbir mantıki açıklaması yok. Çünkü yerimizi tespit etmişler. Sonra Şenol
Bey’le birlikte oradan ayrıldık. Ben ön tarafa geldim.
İstihbarattan gelen Şube Müdürü Salih Gözüm, Halit
Aziz Yılmaz ve yanındaki diğer memur arkadaşlarla
birlikte askerle konuşmaya çalıştık yeniden... Aramızda az bir mesafe vardı. Ateş açınca biraz geriye
çıktık. Bu arada İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan Polis
Memuru Seyida Topal gözümün önünde asker tarafından vuruldu. Askere 5 metre uzaklıktaydı. Sağ
olsun vatandaşlarımız alıp götürdü vurulan polisimizi... Kendisinin de vurulacağını bile bile yaptı bunu...
Muhteşem bir şey gerçekleşti o gece...
Hani büyüklerimiz anlatır ya Çanakkale’de yazılan
destanı... Birisi vuruluyor, onu kaldırıyorlar, beş on
dakika sonra kendisinin de şehit olacağını bilmesine rağmen oradan ayrılmıyor. İnanır mısınız gözümün önünde en az üç, dört vatandaş vuruldu.”

“Benim oğlum şehit oldu. Şimdi bana mı ateş
edeceksiniz?”
“Yanımda bir teyze vardı. Yanlış hatırlamıyorsam
lacivert gömlekli... Askere benim yanımda dedi ki;
‘Benim oğlum şehit oldu, şimdi siz bana mı ateş
edeceksiniz?’ Yanınızda bir kadın ve bir şehit anası
bunları söylerken siz ölümü düşünebilir misiniz? Yok
öyle bir şey! Derken bir albay kadıncağıza tekme attı.
Engellemeye çalıştığım sırada yeniden ateş emri verdi. Ateş edilince ben bacağımdan vurulmuşum. Hemen fark edemedim, yerden seken kurşun sandım.
Sonra biraz daha gideyim derken ayağımda bir ağrı
hissettim. Baktım kanıyor. Anladım vurulduğumu...
‘Ben vuruldum’ deyince vatandaş ve polis galeyana geldi. Onlar içeri girdi, ben hastaneye gittim.
Vatandaşla birlikte cuntacılara karşı büyük bir başarı kazandık. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın,
Başbakanımızın ve devlet büyüklerimizin talimatları ve emirleri doğrultusunda hareket ettik ve vatandaşımızın desteğiyle bunun önüne geçtik.”
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Hain girişimin başladığı
saatlerde İstanbul
Radyosu da olağan
dışı bir hareketliliğe
sahne oluyordu. Radyo
koridorları, “Bomba ihbarı
var” yalanıyla üniformalı
teröristlerce dolmaya
başladığında saatler
22.30’u gösteriyordu.

Yer: TRT İstanbul Radyosu
Saat: 22.30

T

eröristler, işgal ettikleri İstanbul Radyosu stüdyola-

önünde, Tiyatro ve Eğlence Yayınları Müdürü

rında radyocu ve habercilerin 15 kadarını alıkoyup

Kıvanç Nalça ve alıkonulan diğer iki personel ise

diğerlerini de ölüm tehdidiyle dışarı çıkardılar. Uzak-

içerdeydi.

laştırılan yayın personelinin ilk işi Radyo Müdürü
Cem Temel’i aramak ve durumdan haberdar etmek oldu. Ancak sosyal medyayı ve televizyon haberlerini takip eden Radyo Müdürümüz radyoya
doğru çoktan yola çıkmış ve yoldayken de, evi radyoya çok yakın olan Şube Müdürü Kıvanç Nalça’ya
radyoya gitmesi talimatını vermişti.
Nalça, derhâl Radyoevi’ne ulaşacak ve “Vururuz!”
tehditlerine rağmen binaya girmeyi başaracaktı.
Teröristlerin komutanının “Yayın yapmak için gereken asgari sayıda personel kaç kişidir?” sorusunu Nalça, “Bir kişi... Yayını tek başıma yapabilirim”
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Sonrası sabaha kadar süren, tüm ülkenin birlikte
yaşadığı kaosun, dehşetin, gayretin bir benzeriydi: İstanbul Radyosu binası, etrafında toplanan
binlerce vatandaşın ve güvenlik güçlerinin omuz
omuza mücadelesiyle savunulacaktı. Sabah saatlerine dek süren çatışmalarda Radyoevi’nden halka acımasızca ateş açıldı. Vatandaşların arasında
ölenler ve yaralananlar olmasına karşın İstanbullular radyolarını savunmayı bırakmadı.
Mücadele 16 Temmuz Cumartesi sabahı şafak sökene dek devam etti. Radyo binasına 06.00 sula-

şeklinde yanıtlayarak, rehin tutulan 15 personelin

rında yapılan operasyonla teröristler teslim olacak,

13’ünün yoğun uğraşlar sonrasında serbest bıra-

rehin tutuldukları sürece sayısız kez ölüm tehlikesi

kılmasını sağlayacaktı. Kıvanç Nalça bununla da

atlatan personel kurtarılacaktı. Radyo binasındaki

kalmadı, İstanbul Radyosu’ndan muhtemel bir

kurşun delikleri, tarihe bir utanç gecesinin hain

darbe bildirisinin okunmasını engellemek için te-

izleri, sabaha kadar direnen radyo personeli ile

röristleri yanlış bilgiyle yanıltarak ana kumandayı

vatandaşlar da ölümüne radyosunu ve vatanını

teknik olarak yayın yapılamaz hâle getirdi. Saatler

savunan kahramanlar olarak geçecekti. İstanbul

23.30 sularını gösterdiğinde Radyo Müdürü Cem

Radyosu işgal edilmiş ve teslim alınamamıştı.

Temel emniyet güçleri ile birlikte Radyoevi’nin

Milletçe tek yürek, tek vücut olduğumuz için...

15 Temmuz gecesi
İzmir Radyosu’nda da
öngörü, soğukkanlılık ve
kararlılık hâkimdi. İzmir
Radyosu’ndan sorumlu
Müdür Yardımcısı
Mustafa Büyükışık
anlatıyor.

Yer: TRT İzmir Radyosu
Saat: 22.00

"S

aat 22.00 sularında Ankara’da jetlerin uçtuğunu
ve İstanbul’da köprülere tankların geldiğini öğrendiğim anda bir darbe girişimi olabileceğini
düşündüm ve hemen radyoya doğru hareket ettim. Bu arada Başkanımız Amber Türkmen ile bir
telefon görüşmesi yaptım ve kendisinden olağan
dışı bir durum yaşandığına ilişkin ilk bilgileri aldım.
On dakika içinde radyoda olacağımı ve gerekli
tedbirleri alacağımı söyledim. Bu arada yayınlarımız kesilebilir endişesiyle önce Vericilerden
Sorumlu Müdür Yardımcımızı, ardından da spiker
arkadaşımız Murat Can Canbay’ı derhâl radyoya
gelmeleri için aradık.”
Mustafa Büyükışık önderliğinde hemen deneyimli bir yayın ekibi oluşturuluyor. İzmir’de olası bir
olumsuz gelişmeye hazırlıklı olmak için toplantı
yapılıyor.
Bu arada Ankara Radyosu’yla ortak yayına geçiliyor. Bir yandan yayınlar izleniyor, diğer yandan
bina girişindeki gelişmeler takip ediliyor. Büyükışık şöyle anlatıyor o dakikaları: “Binaya kimlerin

nasıl geleceğini bilmeden beklemeye başladık.
Binada yalnızca 3-4 güvenlik personeli dışında
sadece yöneticiler ve yayına hazırlanan personel vardı. Şükür ki 23.15 sularında binaya Özel
Harekât’tan yaklaşık 200 kişilik bir güvenlik kuvveti geldi. Bu arada Ankara’dan gelen talimatla
alternatif televizyon ve radyo yayını için çalışmalara başladık. Televizyon ile radyo yayınlarını
entegre ettik ve yayına çıkış için hazır vaziyette
bekledik.
Bir yandan da Genel Müdürümüz Sayın Şenol Göka
ve Radyo Dairesi Başkanımız Sayın Amber Türkmen
ile sürekli iletişim hâlindeydik. Saat 01.32’de Başkanımızdan yayına çıkmamız için ‘Talimat bekleyin’
mesajını aldık ve beklemeye başladık.
Derken Ankara ve İstanbul’dan gelen sevindirici
haberlerle yayınları koordine etmeye başladık.
Yayınlarımızı metanetle ve gururla sürdürdük. 48
saat boyunca radyo personelimizle birlikte radyoda sürekli teyakkuz hâlinde yayınlarımızın başında kaldık.”
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ABU Genel Sekreteri Javad Mottaghi'nin,
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe
kalkışmasıyla ilgili olarak 17 Temmuz
günü kaleme aldığı ve TRT Genel
Müdürü Şenol Göka'ya gönderdiği
mektubu sizlerle paylaşıyoruz.

Sayın Kardeşim Şenol,
Umuyorum ki şahsen siz ve TRT’deki değerli meslektaşlarınız, Türkiye’nin
demokratik yollardan seçilmiş hükûmetini devirmeye yönelik bu korkunç girişimin ardından iyi ve güvendesinizdir.
Ordunun darbesini geri çevirdikleri ve İstanbul caddelerinde sokakları güvence altına aldıkları için Türk halkı ile gurur duyuyor olmalısınız. Aynı
zamanda, TRT’nin ülke medyasına yön gösterdiği yüksek profesyonellik seviyesinden ötürü de gurur duyuyor olmalısınız.
200’ü aşkın hayata mâl olan darbecilerin eylemlerini ABU ailesi şiddetle
kınamaktadır. Kurbanların aileleri ve yaralıların yanındayız.
Bu huzursuzluk zamanlarında, tüm TRT personeline, ABU’nun imkânları dâhilinde TRT’yi ve muhteşem ülkenizdeki demokratik süreci desteklemek
adına her şeyi yapacağını lütfen iletiniz.
Şiddet ve vahşet, halkın seçim sandığında belirli aralıklarla ifade ettiği
hür iradesine karşı hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Son yaşananlar, Türkiye’de sokaklarda demokrasinin tanklardan daha
güçlü olduğunu göstermiştir.
Tehlikenin geçmiş olması içimizi rahatlatmış olarak,
size, TRT’deki meslektaşlarımıza ve Türk halkına
barış ve huzur diliyoruz. Allah hepinizi korusun.
Allah Türkiye’yi korusun. En içten saygılarımla...
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90’lı yıllardan bu yana televizyon
ekranlarından ve radyo mikrofonlarından
tanıdığımız Şafak Karaman, artık bir
klasik hâline gelmiş Müzik Dergisi’ni
televizyondan sonra radyoyla da
buluşturuyor. Program, müzikseverlere
TRT FM’den sesleniyor.

992 yılında bir televizyon programı olarak başlayan ‘Müzik Dergisi’, 2016
Ocak’ından bu yana radyo programı olarak da dinleyiciyle buluşuyor.
Şafak Karaman’ın mesleki kariyerinde önemli bir yeri olan ‘Müzik Dergisi’, adı
üstünde, içeriğinde sadece müzikal dile ve anlatıma yer veren bir program.
Hafta içi her gün 19.00-21.00 saatleri arasında TRT FM’de yayımlanan
radyo programında Şafak Karaman, tüm zamanların şarkılarını ‘İyi
Müzik’ mottosu ile çalıyor. 1960’lı yıllardan günümüze uzanan Türk
popüler müziğinin iyi örneklerini radyo dinleyicisi ile buluşturan
deneyimli yayıncı, çaldığı şarkılar ve yorumcular konusundaki
müzikal fikirlerini de objektif bir anlatımla ve eleştirel bir yaklaşımla ifade ediyor. Nevi şahsına münhasır ifadesinin özgün bir
örneği olan ‘Müzik Dergisi’ ve Şafak Karaman, programın yayımlandığı ilk günden bu yana kendi saatinin en çok dinlenen
radyo programı olma özelliğini de koruyor.
‘İyi Müzik’ mottosu ile radyodan dinleyiciye ulaşan şarkılar, programın önemli bir dinamiği olurken bir başka dinamik ise yayına
bağlanan dinleyiciler... İki saatlik yayın sırasında yalnızca dört telefon
bağlantısı yapılırken, programın kapanış anonsunu günün radyo DJ'i
olarak dinleyicinin yapıyor olmasıyla da bir ilk gerçekleştiriliyor.
Müzikal terminolojiyi kullanan bir anlatım diline sahip Müzik Dergisi, bir şarkıyı yalnızca popüler olduğu için çalmayan, o şarkının sözleri, bestesi, aranjesi
ve yorumu konusunda fikirlerini ortaya koyarak, bazen de sert eleştiriler yapabilen bir program... Yalnızca şarkıcıyı öne çıkaran değil, söz yazarı, besteci ve
aranjörü de markalaştıran bir yapım...

Müzik Dergisi
hafta içi her gün
19.00-21.00 arasında
TRT FM’de!

DOSYA
Millet Bilinci, Demokrasi
ve
Radyo
DEMOKRATİK REJİMLERDE KAMUOYUNUN İTİCİ GÜCÜ: RADYO

ÇOK KÜLTÜRLÜ DEMOKRATİK SİYASETE RADYONUN KATKISI: DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ

TÜRKİYE'DE RADYONUN GELİŞİMİ VE DEMOKRASİ

MEDYA DEMOKRASİ İÇİN BİR TEHDİT UNSURUNA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

MEDYANIN SİYASAL İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA RADYO

“HALKIN MEDYASI” OLARAK RADYO: NE KADAR EĞRİ, NE KADAR DOĞRU?

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL KATILIM VE DEMOKRASİYE KATKISI

TOPLUMSAL İLETİŞİM TRAFİĞİNİN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİNDE KAMUSAL İLETİŞİM
KANALLARININ (KAMU RADYOSUNUN) SORUMLULUĞU
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Güllüpunar

Selçuk Üniversitesi
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Uşak Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Yeni Medya Bölümü
Öğretim Üyesi

Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Halka İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Ümit Arklan

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Yrd. Doç. Dr. Enes Bal

Süleyman Demirel
Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Öğretim Üyesi

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Öğretim Üyesi

Necmettin Erbakan
Üniversitesi SBBF
Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Şeker
Akdeniz Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
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DEMOKRATİK REJİMLERDE KAMUOYUNUN İTİCİ GÜCÜ: RADYO
Doç. Dr. Enderhan Karakoç

K

amuoyu, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez bir
olgusu olarak durmaktadır. Kamuoyu kelimesinin
etimolojik kökenleri üzerine çeşitli zamanlarda
incelemeler yapılmıştır. Fakat kamuoyu denilince
akla gelen ilk isim hep Jürgen Habermas olmuştur. Habermas’ın “Kamusallığın Yapısal Dönüşümü”
adıyla yayımladığı kitabında kamuoyunun kökenine inilmekle kalmayıp, kamuoyunun toplumsal
rolü üzerine de derinlemesine bir analiz yapılmıştır.
Habermas eserinde parlamento müzakerelerinin
aleniyetinin, kamuoyunun etkili olmasını, ayrıca
bir ve aynı kamusal topluluğun unsurları olarak
milletvekili ile seçmenler arasındaki bağlantıyı
sağladığını vurgulamaktadır. Habermas, Kant’ın
kamuoyunu “kamusal mutabakat” olarak gördüğünü, Hegel’in ise kamuoyu olarak ifade edilen şeyin
aslında “çok sayıda şahsın görüş ve düşüncelerinin
ampirik genelliği” olduğunu belirtmiştir. Şimdi bu
tanımlamalara bakıldığında kamuoyu genel olarak
birçok insanın bir durum hakkındaki düşüncesi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla çoğunluğun fikri
olarak tabir edilen kamuoyunun, çoğunluğun söz
sahibi olduğu bir yönetim şekli olarak tanımlaman
çağdaş demokrasilerin de bel kemiği olması kaçılmazdır. Çünkü siyasiler icraatları konusunda halkı
bilgilendirmek ya da icraatlarına yön vermek için
kamuoyuna sıklıkla başvurmaktadır. Günümüzde
kamuoyu artık siyasiler ile vatandaşların bir iletişim
şekli olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de
sayıları milyonlarla ifade edilen vatandaşlara ulaşabilmek için siyasiler sıklıkla kitle iletişim araçlarına
başvurmaktadır.
Kitle iletişim araçlarına bu kadar sık başvurulmasında bu araçların vatandaşların kararlarını direkt
olarak etkileyebilme, onları güdüleme, yönlendirme gibi özelliklerinin bulunması yatmaktadır.
Başta gündem belirleme kuramı olmak üzere
birçok kuram kitle iletişim araçlarının kamuoyunun oluşturulmasındaki etkisinin ortaya konması
amacıyla tasarlanmıştır. Ancak gündem belirleme
tezi kamuoyunun oluşturulmasındaki önemi bakımından diğer kuramlardan ayrılmaktadır. Çünkü 1972 yılında Maxwell McCombs ve Donald L.
Shaw tarafından geliştirilen kuram ile medyanın
bazı konulara dikkat çekmek, bireylerin bu konular
hakkındaki düşüncelerini, kanaatlerini ölçmek ya
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da bireylerin hangi konu hakkında bilgi sahibi olacaklarını ya da ne düşüneceklerini belirlemek gibi
özelliklerinin bulunduğu kanıtlanmıştır. Gazetenin
en yaygın kitle iletişim aracı olduğu kabul edilen
bu dönemde televizyon yayınları ise istasyon sayısı
ve ulaşılabilirliği bakımından henüz istenilen düzeye gelmemişken, radyo hem ulaşılabilirliği hem
de istasyon sayılarının artışıyla o dönemde dünya
üzerinde ayrı bir yere sahipti. Çünkü radyo dönem
içerisinde gazetenin yapamadığını yapan, okuma
yazma bilmeyen, televizyonları bulunmayan bireylere en hızlı haber veren bir araç olarak ön plana
çıkmaktaydı. Yıllar boyunca da radyonun bu özelliği hiç değişmedi. Diğer kitle iletişim araçlarının baskı, mizanpaj, kurgu, ışık ve makyaj gibi ekstralarına
gerek duymadan doğru ve hızlı bilgiyi her zaman
insanlara ulaştırmanın bir yolu olarak hep radyo
kullanılmıştır. Bu nedenle de radyo hep düzenli ve
sadık bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Hatta bu
kitle çok uzun bir zaman sayılmayacak bir zamanda
15 Nisan 1992’de Türkiye’de özel radyolar kapatıldığında büyük bir kampanya başlatarak radyoların
yeniden yayına başlamasını sağlamıştır. Günümüzde birçok yerel, bölgesel ve ulusal gazete, dergi ve
televizyon hatta İnternet sitesi çeşitli nedenlerle
yayın hayatlarına son vermek zorunda kaldıklarında; radyo dinleyicilerinin 1992 yılında yürüttükleri
“Radyomu istiyorum” gibi bir kampanya ile yeniden
yayın hayatlarına dönememekteler. Her ne kadar
bazı radyoların mali yapıları sıkıntılı olsa da, radyo
günümüzde hâlâ hatırı sayılır izleyici kitlesine sahip
bir kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu nedenle de siyasiler, iktidarlar ya da baskı grupları, radyoya kamuoyu oluşturmak için sıklıkla başvurmaktadır.
Savaş ve darbe zamanlarında radyo
Dünya savaşları sırasında radyo bir propaganda
aracına dönüşmüştür. Kore Savaşı sırasında ABD,
Voice Of America (VOA) aracılığıyla yaptığı yayınlarla savaşı uluslararası zeminde meşrulaştırma
çabasıyla karşımıza çıkmaktadır. Kore Savaşı radyonun kamuoyu oluşturmadaki etkisine en bilindik
örneğini teşkil etmektedir. Fakat radyonun kamuoyu oluşturmadaki örnekleri saymakla bitmeyecek
kadar çoktur. Türkiye için de durum pek farklı değil-
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dir. Kore’ye asker gönderilmesi, Kıbrıs Barış Harekâtı
gibi önemli konuları insanlar genellikle radyolarından takip etmiştir. Hatta Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan ihtilaller ve darbelerde de radyonun
kamuoyu oluşturma gücünden yararlanmak istenmiştir; dahası askerî bildiriler radyolarda okutularak
bu olayların haklılığı savunulmuş, halkın bilincine
bu şekilde yerleştirilmiştir.
15 Temmuz kalkışması olarak yakın zamanda yaşadığımız ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara
bir leke olarak düşen sinsice kurgulanmış, haince
planlamış hazin olayda bile, kalkışmayı başlatanlar
TRT’nin binasını ele geçirerek bildiriyi zorla hem televizyondan hem de radyodan okutmaya çalışmışlardır. Sözde kalkışma için halkın desteğini oluşturmak ve kamuoyunu kendi yanlarına çekme girişimi
olarak gerçekleşen bu elim ve hain olay, aslında
radyonun yine ne kadar aktif olarak kullanılan bir
araç olduğunu da ortaya koymuştur.
Ancak durum şudur ki; radyo sadece askerî darbeler, ihtilaller ya da savaşlar zamanında aktif olarak
kamuoyu oluşturan bir araç değildir. Radyo aslında

gün içerisinde hem spikerleri aracılığıyla normal
akışlarında hem de müzik, eğlence gibi yoğun
programlarının arasında, eğitme, bilgilendirme
hatta haber verme işlevini yaparken aynı zamanda da mevcut politikalar hakkında bir kamuoyu
oluşturma işlevini yürütmektedir. Aile planlanmasından, seçim tarihleri, sosyal güvenlik kanunu,
devletin vergi politikası, sağlık politikası vd. hakkında iktidarın yapacağı bir düzenleme için dinleyicileri bilgilendirmek ya da dinleyicilerin görüşlerinin
toplanarak düzenlemenin son şeklinin verilmesini
sağlamak için radyoya sıklıkla başvurulmaktadır.
Burada esas olan şey, radyonun bu durumlar hakkında insanları bilgilendirmesi ya da yapılacak düzenleme için kamuoyu oluşturarak halkın isteklerini ve
desteğini arkasına alma çabası olarak durmaktadır.
Dolayısıyla radyo sadece kamuoyunu oluşturmakla kalmayıp siyasal alan, kamusal alan ve özel alanı
birleştiren bir araç olarak değerlendirilmektedir.
Radyo bu üç alanın tam merkezinde Habermas’ın
da bahsettiği gibi kamuoyunu oluşturan bir araç
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda da radyo hiçbir zaman sadece bir radyo olmamıştır.

ÇOK KÜLTÜRLÜ DEMOKRATİK SİYASETE RADYONUN KATKISI:
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Gölcü

R

adyo, modern insanın siyasallaşma süreçlerinde
önemli bir aktör olarak tarih sahnesinde belirdiği
günden beri siyasetçilerin, liderlerin ve politik hareketlerin dikkatini ve yoğun ilgisini çekmiştir. Politik
açıdan ilk kez I. Dünya Savaşı yıllarında kitlelere mesaj iletmek amacıyla kullanılan radyo; siyasallaşma
süreçlerindeki önemi nedeniyle, totaliter güçlerin
de dikkatini çekmiştir. Adolf Hitler 1933’te iktidara
gelir gelmez radyonun kontrolünü propaganda
bakanı Goebbels’e devretmiş, Mussolini radyo istasyonlarını propaganda aracı olarak kullanmış,
Stalin radyoyu Bolşevik devrimini yaygınlaştıracak
araç olarak görmüştür. Yaşanan bu gelişmeler, radyonun siyasallaşma süreçlerindeki sınırsız gücünü
kontrolü altına almak istemenin bir göstergesidir.
Bu ve benzeri kötü tecrübelere rağmen radyo, toplumların siyasallaşmasında önemli bir araç olarak
görülmüş ve demokratik süreçler için birçok kırılma
noktasında tarihî bir misyon üstlenmiştir.
Soğuk savaş döneminde iki farklı dünya görüşünün asıl mücadele alanı esasında radyo olmuş ve

bu mücadele bir açıdan demokratik siyasetin şiddet eksenli siyaseti radyo üzerinden elemine edebileceğini dünya kamuoyuna göstermiştir. Türkiye
özelinde ise radyonun demokratik süreçlere geçiş
ve bu süreçlerin askıya alındığı darbe dönemlerinde siyasi ve bürokratik aktörler tarafından kullanılmak istenmesi; bir kez daha demokratik siyasal
süreçler açısından radyonun vazgeçilmez bir araç
olduğunu kanıtlamıştır.
Çok partili hayata geçişle birlikte radyonun Adnan
Menderes tarafından yoğun bir şekilde kullanılması, radyo üzerinden toplumla doğrudan temas kurulması, demokratik gelişim açısından da önemli
bir kırılma noktasını beraberinde getirmiştir. Her
ne kadar tek parti döneminde Atatürk ve İsmet
İnönü gibi siyasi aktörlerin radyo üzerinden topluma ulaşma çabaları olmuş olsa da, bu çabaların
tek yönlü ve çoğulculuktan uzak bir durum arz etmesi çelişkili bir durumu işaret etmektedir. Ayrıca
tek parti döneminde radyonun farklı ya da muhalif
seslere kapalı olması, demokratik kültür açısından
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sorunlu bir atmosferi de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Demokrat Partili yıllarda Adnan
Menderes, İsmet İnönü ve Celal Bayar gibi isimlerin
radyo aracılığıyla topluma ulaşması, radyo mecrası üzerinden siyasal bir mücadele verme istekleri
toplumun siyasal süreçlere ilgisini ve katılımını
artırmıştır. Ayrıca dolaylı olarak bu süreçte radyo
üzerinden toplumsal çapta demokrasinin kültürel
temellerini filizlendirecek düşünsel bir zeminin de
oluşması sağlanmıştır. Artık radyo üzerinden siyasal aktörlerin sözlerinin, vaatlerinin ya da siyaset
tarzlarının karşılaştırılabilir olması, Türkiye özelinde
toplumsal bilinçte demokrasi kültürünün yavaş da
olsa gelişmesine olanak sağlamıştır.
Demokratik sistemin sağlıklı işleyişi ve kalıcı bir
yapıya kavuşması açısından çok önemli bir gereksinim olan demokrasi kültürü, siyasal etki açısından
radyo gibi güçlü bir aracın kullanımıyla daha hızlı
ve daha kapsamlı bir alanda etkili olmaya başlamıştır. Bu süreç 27 Mayıs 1960 darbe bildirisinin
radyodan okunması ile kesintiye uğramış olsa da,
radyonun siyasal süreçlere ve toplumsal yapıya
yapmış olduğu çoğulcu katkı kısa sürede toplum
tarafından talep edilir olmuştur. Bu durumu ispatlayan bir örneği Oğuz Atay “Bir Bilim Adamının
Romanı” isimli eserinde dile getirmektedir. 1960
darbesi sonrasında kapatılan ve bir süre sonra tekrar açılan İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu için
şunları söylemektedir:
“İstanbul Teknik Üniversite Radyosu, bir aydan fazla susturulmayı müteakip, bugün yayınlarına başlıyor. Teknik Üniversite olarak bizler ve bütün Türk
gençliği buna ne kadar sevinse ve ne kadar iftihar
etse azdır. Çünkü bu kapatma periyodu, alelade
bir radyonun herhangi bir sebeple çalışmasına ara
vermesi gibi değildir. Bu, ilmin ve tekniğin sesinin
kesilmesi ve gençliği susturma gayretinin bir maddi sembolüdür.”
Bu olay aslında radyonun demokratik sistemler
için vazgeçilmez bir süreç olan çoğulculuk fikrini
güçlendirmekte ve toplumun farklı kesimlerine
tercüman olduğunu göstermektedir. Bu sayede
toplumsal bilinçte demokratik siyasetin sağlıklı
bir işleyişe sahip olabileceği demokratik kültürün
de düşünsel temelleri radyonun sağladığı çok
seslilikle oluşturulmuştur. Her ne kadar 27 Mayıs,
12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat gibi askerî müdahale süreçlerinde radyolarda Kenan Evren'in darbe
aktarımından, Adnan Menderes'in Yassıada savunmasına, Kıbrıs Harekâtından, Deniz Gezmiş’in
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mahkeme savunmasına kadar birçok farklı ses kısıtlanmalara rağmen radyo dinleyicisine ulaşmayı
başarmıştır. Bu süreçlerde radyolara dayatılan tek
tip yayıncılık anlayışına rağmen, radyo demokratik
siyasetin ve demokrasi kültürünün bir toplum için
ne kadar zaruri bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha
kanıtlamıştır.
‘Öteki’ anlayışının yeniden ele alınması
1990’larla birlikte radyo yayıncılığındaki devlet tekelinin kaldırılması sonrasında binlerce radyo ulusal, bölgesel ya da yerel bazda yapmış oldukları çok
sesli yayıncılık anlayışı sayesinde demokratik siyasete çok yönlü kültürel bir iklimin kazandırılmasını
sağlamışlardır.
Özellikle bu süreçte farklı inanışlardan, kimliklerden, etnik kökenlerden, sosyal oluşumlardan kitlelere hitap eden çok çeşitli radyo yayınlarının büyük
kitlelere ulaşması; bu kitlelerdeki ‘öteki’ anlayışının
yeniden ele alınmasına hatta sorgulanmasına bile
neden olmuştur. Bu gelişmeler toplumsal yapıdaki farklılıkları hem kültürel hem de siyasal eksende
birbirlerini tanımaya sevk ederken, bu sayede demokratik siyasetin temel gereksinimlerinden birisi
olan demokrasi kültürünün hızlı bir şekilde gelişmesine de destek vermiştir.
Artık farklı düşünce, fikir, inanış ya da yaşam tarzlarına bir tuş kadar yakın olmak; kısa zamanda doğrudan hoşgörü eksenli bir demokrasi anlayışının
geliştirilmesine olanak sağlamasa da farklılıkların
birbirlerini tanımasına ve anlamasına olanak sağlamıştır. Bu sayede demokrasinin kültürel eksenini
merkeze alan siyasal anlayışı da toplumsal bilinçte
meşrulaştırmak kolaylaşmıştır.
Ayrıca İnternet teknolojisi sayesinde radyo yayıncılığının küresel bir kapsamda ulaşılabilir hâle gelmesi, demokratik siyasal kültürün beslendiği ulusal, bölgesel ve yerel kaynakların daha da zengin
kaynaklarla desteklenmesine neden olmuş ve demokrasinin evrensel değerlerini toplumların kültür
coğrafyalarına aktarmalarını kolaylaştırmıştır.
Son söz olarak hayatın her anına ve her aşamasına
dâhil edebildiğimiz yegâne kitle iletişim aracı olan
radyo; bazen aracınızda, bazen mobil telefonunuzda, bazen bilgisayarınızda, bazen mutfağınızda ya
da herhangi bir koşulda sizlere aktardığı farklı ve
renkli seslerle demokrasi kültürümüze çok yönlü
bir bakış açısı eklemiş ve eklemeye de devam etmektedir.
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TÜRKİYE'DE RADYONUN GELİŞİMİ VE DEMOKRASİ
Doç. Dr. Hasan Güllüpunar

D

emokrasi ile ilgili çok sayıda tanım yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Demokratik değerler
açısından ilerleme veya geriye gidiş olsa da bu
tanımlama süreci insanlık var oldukça devam edecektir. Günlük yaşamda, siyasal alanda ve bilimsel
alanda demokrasinin ne olduğu ve ne olmadığı ile
ilgili tartışmalar sürüp gitmektedir. Çünkü demokrasi zamana, mekâna ve içinde bulunulan şartlara
göre sürekli değişkenlik gösteren bir kavramdır. Zihinlerde kabul görmüş net bir tanımlama yapmak
zordur.
Aslında demokrasi, bir idealin tanımıdır. Dolayısıyla
her ideal yeni idealleri de beraberinde getirmektedir. Bu idealin değişim sürecinde, zamanın şartları
çok önem taşımaktadır. Son yüzyılda bu konudaki
en önemli gelişmelerden biri, iletişim alanında yaşanan gelişim ve dönüşümdür. Bu bakımdan demokrasi idealine ulaşılmasını ve yeni ideallerin ortaya çıkmasını sağlayan koşulların başında, iletişim
alanındaki gelişmelerle birlikte habere ve bilgiye
ulaşmadaki imkân ve şartların değişmesi gelir.
Tarihsel olarak bakıldığında bir kitle iletişim aracı
olarak radyo bu süreçteki yerini almış, belli bir zaman diliminde başat bir rol oynamış ve daha sonrasında ise çağdaş kitle iletişim araçları içerisindeki
rolünü oynamaya devam etmiştir.
Siyasal bir kavram olarak demokrasi, siyasal iletişimin başlıca uğraş alanıdır. Yürüttüğü tartışmalarla
demokrasinin dinamik bir süreçle tanımlanmasına
ve geniş kitleler nezdinde bu tanımlamaya uygun
bir gündemin yaratılmasına katkı sağlamaktadır.
Ancak siyasal iletişim, üstlendiği fonksiyonlarıyla
bazen demokrasinin gelişmesinde ve yerleşmesinde temel bir aktör olurken, bazen de demokrasinin
ortadan kalkmasına neden olan bir araç hâline gelebilmektedir.

Sesin etki gücü, radyonun
ABD’deki başkanlık seçimlerinin
en önemli iletişim aracı
hâline gelmesine neden
olmuştur. Sesini çok iyi
kullanan başkan adayları fiziki
olarak dezavantajlı olduğu
adaylara karşı başarılı seçim
kampanyaları yürütmüşlerdir.

yeni iletişim teknolojisi siyasal iletişimin yeni bir
boyuta taşınmasına neden olmuştur. Dolasıyla her
yeni teknolojinin iletişimde meydana getirdiği yenilikler, demokrasi idealinin tanımlanma sürecinde
yeni tartışmaları ve bakışları gündeme taşımaktadır. Sesi ilk defa bağlantısız bir şekilde kitlesel olarak
taşıyan radyo, haberin ve bilginin yayılmasına yeni
bir boyut kazandırmıştır. Kaynak, kendi sesiyle dinleyicisine ulaşma imkânı bulmuştur. Öncesine göre
çok daha az bir emekle çok daha geniş kitlelere haber ve bilgi ulaştırılabilir hâle gelmiştir.
Radyonun başat kitle iletişim aracı olduğu
yıllar
Radyonun siyasal iletişim alanında ilk kullanılmaya başlandığı dönem, 1920’lerdeki ticari radyoculuğun gelişmesiyle birlikte olmuştur. Sesin etki
gücü, radyonun ABD’deki başkanlık seçimlerinin
en önemli iletişim aracı hâline gelmesine neden
olmuştur. Sesini çok iyi kullanan başkan adayları

Daha açık bir ifadeyle, siyasal iletişim demokrasiyi
taçlandırabileceği gibi demokrasinin ortadan kalkmasına da neden olabilmektedir.

fiziki olarak dezavantajlı olduğu adaylara karşı ba-

Tarihsel olarak bakıldığında, siyasal iletişimin gelişim evreleri açısından iletişim teknolojilerinin üstlendiği başat rol kuşku götürmez bir gerçektir. Her

ve konularını anlatabilmişlerdir. Günün sorunlarına

şarılı seçim kampanyaları yürütmüşlerdir. Çünkü
radyo sayesinde geniş kitlelere kampanya temasını
dönük görüşlerini, daha etkili bir ele alışla seçmenlere ulaştırabilmişlerdir.
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Hızlı ve kolay erişim imkânları
nedeniyle radyo, kuşkusuz
her dönem demokrasinin
gelişimine önemli katkılar
sağlamaktadır. Ancak başat
bir iletişim aracı olarak
1946 sonrası ve 1980
öncesi dönemde üstlendiği
fonksiyonları nedeniyle Türk
demokrasinin gelişiminde
kilit bir aktör olmuştur.
Türkiye’de ilk radyo yayını, 1927 yılında Türk
Telsiz-Telefon Anonim Şirketi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu durum, Türkiye’deki ilk radyo yayınının
özel bir şirket aracılığıyla gerçekleştirildiğini göstermektedir. 1936’da radyo yayını PTT eliyle devlet tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye’de
gerçek anlamda radyoculuğun temelleri ise
1940’ta Matbuat Umum Müdürlüğü bünyesinde
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
1960’larda da Radyo ve Televizyon yayıncılığının
TRT bünyesinde toplanmasıyla birlikte devlet tekelindeki bu yayın süreci 1990’lara kadar sürmüştür.
1990’lı yıllardaki özel televizyon kanalı girişiminden
sonra özel radyo yayınları da hayatımıza girmeye
başlamıştır. Bu tarihten sonra çok hızlı bir gelişim
gösteren radyo yayıncılığı yerel ve ulusal anlamda
kurumsal olarak çeşitlenmiş ve daha geniş kitlelere
ulaşılır hâle gelmiştir.
Türkiye demokrasisinin gelişiminde 1946’daki çok
partili hayata geçiş, çok önemli bir süreci başlatmıştır. Bu sürecin başlangıcı olan 1946’daki ve özellikle Demokrat Parti’nin ilk defa serbest bir seçimle
tek parti iktidarını sona erdirdiği 1950’deki başat
kitle iletişim aracı olan radyo, Türk demokrasisinin
geçtiği bu yeni evredeki temellerin oluşmasında
aktif bir rol üstlenmiştir. Dolayısıyla siyasal alanın
en önemli tartışma konularından biri radyolar olmuştur.
Radyonun özerkliği konusu, siyasal alanda gerek
bilimsel ve gerekse günlük siyasal pratiklerde ikti-
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dar ve muhalefetin temel çatışma konusunu teşkil
etmiştir. Bu tartışmalar, uzun bir zamanda oluşturduğumuz demokrasi kültürümüzün önemli evrelerini teşkil etmektedir.
Nüfusun büyük bir bölümünün köylerde yaşadığı
1950’li, 1960’lı ve hatta 1970’li yıllarda başat kitle iletişim aracı olarak radyo, köy kahvelerinde ve
konaklarında siyasal partilerin geniş kitlelere ulaşabilme aracı olmuştur. İktidar ve muhalefet dengesi
açısından radyonun kullanımı ile ilgili dengesizlikler olsa da iktidar ve muhalefetin sesini seçmenlerine duyurabildiği bir araç hâline gelmiştir. Tüm bu
gelişmeler, Türk demokrasi kültürünün gelişmesine
önemli katkılar sunmuştur.
Radyo, Türk demokrasisinin gelişimi açısından sağladığı fırsatlara rağmen bazı dönemlerde demokrasinin ortadan kaldırılmasının da bir aracı olmuştur.
1960 darbesinde radyoya biçilen görev bunun en
güzel örneklerinden biridir. Ancak bu dönemde
bile askerî darbenin tarihe düşürdüğü kayıtlar, yıllar sonra yine demokrasinin gelişimi açısından bazı
gerçeklerin anlaşılması ve toplumun demokrasiye
olan inancının pekiştirilmesi anlamında katkı sağlamıştır.
Hızlı ve kolay erişim imkânları nedeniyle radyo, kuşkusuz her dönem demokrasinin gelişimine önemli
katkılar sağlamaktadır. Ancak başat bir iletişim aracı
olarak 1946 sonrası ve 1980 öncesi dönemde üstlendiği fonksiyonları nedeniyle Türk demokrasinin
gelişiminde kilit bir aktör olmuştur.
Türkiye’de televizyon yayıncılığı 1968’de başlamasına rağmen; radyo, kullanımı ve erişim imkânı nedeniyle 1970’li yıllarda da siyasal kampanyalarda etkin
bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla
radyonun siyasal iletişim alanında en etkili iletişim
aracı olarak ifade edilebileceği 1946-1980 arasındaki dönem, Türk demokrasisine katkısı bakımından
önem taşımaktadır. Bu dönemin büyük bir bölümünde TRT bünyesinde gerçekleşen bir radyo yayıncılığı bulunmaktadır. Dolayısıyla zaman zaman
askerî müdahalelerle ara verilen Türk demokrasisinin gelişiminde TRT bünyesindeki radyo yayıncılığı
Türk demokrasisini 1950’lerden alarak 1980’lerde
yaygınlaşan ve renklenen televizyon yayıncılığı dönemine taşımış ve bu başat rolü sonrasında da demokrasi kültürünün yerleşmesi açısından etkinliği
devam etmiştir.
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MEDYA DEMOKRASİ İÇİN BİR TEHDİT UNSURUNA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?
Prof. Dr. Mustafa Şeker
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oruya cevap vermeden önce, medyanın demokrasi için ne gibi bir işlevi bulunduğunu ve bu işlevi hangi süreçlerden geçerek kazandığını ele
almak gerekiyor. Medyaya biçilen en temel işlev,
demokrasinin sağlıklı işlemesini sağlamaktır. Bu işlev medya kuruluşlarının güç odaklarına mesafeli
olmasına bağlıdır. Basın yayın organları, gücünü
halktan almalı, ekonomik açıdan satışla, reklamla
finanse edilmeli, ekonomi-politik anlamda güçlülere bağımlı olmamalıdır. Kapitalist sistemde
bunun mümkün olup olmadığı ayrı bir kuramsal
tartışma olmakla birlikte, en azından Batılı ülkelerde medyanın belli kurallara uyarak, toplumun
duyarlılığı ve demokratik kuralların işlemesi sonucunda varsayılan işlevi yerine getirmeye yakın
olduğu söylenebilir. Demokrasinin yerleştiği bu
ülkelerde medya güç odaklarına mesafelidir. Yasal
düzenlemeler yanında toplumun ve siyasal aktörlerin duyarlılığı, medya mensuplarının demokratik
işlevlerine olan gönülden inancı sayesinde basın
yayın kuruluşları, halk adına güç sahiplerini sorgulayabilmekte, olumsuzlukları gündeme getirebilmekte, gerektiğinde eleştirel, sorgulayıcı hatta
muhalif olabilmektedir. Fakat bu yapı Batı Avrupa
belki kısmen ABD için geçerlidir. Dünyanın geri kalanında şeklen benzer yapılar bulunsa da toplumsal gelişim süreci farklı şekillerde gerçekleştiği için
aynı sonucu almak mümkün olmamaktadır.
Aydınlanma öncesi ve sonrası
Basın özgürlüğünü de kapsayan düşünce ve ifade
özgürlüğü Avrupa’da 17. ve 18. yüzyıldaki Aydınlanma düşüncesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceki yüzyılda, henüz ortaya çıkmış
olan gazeteler, otoriter idarelerin doğrudan iznine
ve denetimine bağlıydı. Bu gazeteleri ya doğrudan
otorite kuruyor/kurduruyor ya da otoritenin iznini
almış özel girişimciler tarafından kurulmasına izin
veriyordu. Bu şekildeki bir sahiplik yapısının beklenen sonucu olarak gazeteler egemen ideolojinin
sözcülüğünü yapan, yanlışları dile getirebilme yetisi bulunmayan araçlardı. Kaldı ki henüz genel anlamda düşünce özgürlüğünden de söz edilmediği
için basının özgür olması düşünülmüyordu.
Bu sistemde medya organlarının yönetici güce tam
bağımlı olması, mevcut düzeni bozucu, eleştirel ya-

yınlar yapmaması, kabul görmüş yerleşik değerlerin karşısında yer alamaması gibi sınırlayıcı özellikler bulunmaktaydı. Gazeteler resmî olarak sansüre
tâbi idi. Buna rağmen birtakım muhalif görüşler
sergilenirse, otorite tarafından cezalandırılmak kaçınılmazdı. Henüz demokrasinin ve farklı düşüncelerin ifade edildiği, birbiriyle yarıştığı, aykırı düşüncelere tahammül kültürünün geliştiği bir dönem
olmadığı için gazeteler bugünkü işlevinden uzaktı.
Halk bir güç olarak etkisiz olduğundan, gazetelerin
halk adına otoriteyi denetlemesi, yanlışları ortaya
çıkarması, halka yolunda gitmeyen gelişmeleri bildirmesi elbette söz konusu olamazdı.
Aydınlanma düşüncesi ile birlikte, devlet yönetimindeki otoriter yaklaşım sorgulanmaya başlanmıştır. Bu düşünce elbette yüzlerce yıllık Rönesans
ve Reform sürecinin sonucu olarak gelişmiştir. Bireysel ifade özgürlüğünü de kapsayan düşüncenin
temelinde liberal felsefe yer alır.
Liberal düşünceye göre, her türlü görüş ifade edilmeyi hak etmektedir. Doğruya ulaşmak için, farklı
görüşlerin serbestçe ifade edilmesi, birbirleriyle
kısıtlanmaksızın yarışması sağlanmalı ve böylece
doğrunun ortaya çıkması umulmalıdır. Devletin ya
da gücün müdahalesinin olabildiğince kısıtlanması, başka alanlara, örneğin ekonomiye olduğu gibi,
düşüncelerin oluşmasına ve gelişmesine de karışmaması hedeflenir.
Basın ve ifade özgürlüğünün yazılı olarak konu
edildiği ilk belge Fransız İhtilali’nin ardından ortaya çıkan 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'dir.
Fransız devrimini gerçekleştiren yapı, düşünce ve
ifade özgürlüğünü temel bir hak olarak görmüştür.
Bu haklar, vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve
özgürlükler arasında yer alır.
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin 10. maddesine
göre hiç kimse görüşlerinden dolayı suçlanamaz.
11. maddede ise düşünce ve görüşlerin serbest
bir şekilde iletilebilmesinin en değerli insan haklarından biri olduğu belirtilir ve yurttaşların yasanın
hakkın kötüye kullanılması olarak belirlediği hâller
dışında, serbestçe konuşabilmek, yazabilmek ve
yayında bulunabilmek hakkına sahip olduğu dile
getirilir.

21

R ADYOviz yon
ABD’nin 1789’da kabul edilen Anayasası’na 1791’de
eklenen 10 maddelik Temel Haklar Beyannamesi
de aynı dönemde liberal düşünceye dayalı özgürlükleri güvence altına alan bir metindir. Eklerin birinci maddesi şöyledir: “Kongre, bir din kuran ya da
bir dinin gereklerinin özgürce yerine getirilmesini
yasaklayan, söz ve basın özgürlüğü ile vatandaşların şikâyetlerini hükûmete bildirmek için dilekçe
verme haklarını ve barışçıl toplanmalarını kısıtlayan hiçbir yasa çıkaramaz’’. Bu madde, Amerikan
kongresinin ifade özgürlüğünü kısıtlayan herhangi
bir yasa çıkarmasını engellemektedir. Sonraki dönemde ABD’nin etkisindeki ülkelerde liberal düşüncenin gelişimini etkileyen en önemli yazılı kural
budur.
Batı düşüncesinde yüzyıllar süren bir evrimin sonunda ortaya çıkan ve toplumu oluşturan yapılar
tarafından özümsenmiş olan düşünce özgürlüğü
yaklaşımı, bu süreci yaşamayan toplumlarda yapay
olarak yerleştirilmeye çalışılmakta ancak aynı doğal
başarı sağlanamamaktadır. Batı’da bu dönüşümün
yaşandığı yüzyıllarda otoriter bir yönetim altında
olan Türkiye’de, Meşrutiyet dönemlerinde düşünce
ve ifade özgürlüğüne ilişkin uyarlama yasal düzenleme girişimleri olmuştur. Cumhuriyet döneminde
tek partili dönemin bitişinden itibaren basın özgürlüğüne ilişkin yasal düzenlemeler yapılmış ancak
uygulamada beklenilen karşılık elde edilememiştir.
1961’den sonraki yasal düzenlemeler ile getirilen
geniş çaplı özgürlükler de yine toplumun farklı
kesimlerinin bu özgürlüklere ilişkin felsefi temelleri
özümsememiş olması nedeniyle kargaşa ve çatışmaya yol açmıştır. Oysa toplumun benimsemedi-

Batı düşüncesinde yüzyıllar
süren bir evrimin sonunda
ortaya çıkan ve toplumu
oluşturan yapılar tarafından
özümsenmiş olan düşünce
özgürlüğü yaklaşımı, bu süreci
yaşamayan toplumlarda
yapay olarak yerleştirilmeye
çalışılmakta ancak aynı doğal
başarı sağlanamamaktadır.
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ği liberal düşünceyi Batılı ülkelerin mevzuatından
uyarlayarak yasalar oluşturmak ve sorunun bu yolla
çözüleceğini ummak, toplumsal dönüşümün doğasını gözden kaçırmak anlamına gelir. Nitekim
toplum, kendi doğal dönüşüm sürecini yaşamadığı
için sadece düşünce özgürlüğüne ilişkin olanlarda
değil, pek çok alanda yasal düzenlemelere rağmen
geleneksel tavrını sürdürmüştür.
Basın özgürlüğü ya da ifade özgürlüğü, liberal felsefenin temelindeki, farklı fikirlerin birbirleriyle özgürce karşılaşmasıdır. Ancak doğu toplumlarındaki
genel yaklaşıma uygun olarak, herhangi bir düşünceye sahip olanlar, o düşüncenin doğruluğundan
baştan ve kesin olarak emindirler. Düşüncelerin
birbirleriyle mücadelesi, doğruyu bulmak için değil, kendi doğruluklarını diğerlerine kabul ettirmek
içindir. Dolayısıyla bu mücadele kolaylıkla çatışmaya dönüşebilmektedir.
Medyaya yön verenler, toplumdaki kültürel yapılardan yalıtılmış olmadıkları için, fikir ve ifade özgürlüğünün kullanımında, onların yaklaşımları da farklı
değildir. Türkiye’de gazeteler en baştan beri, bir
siyasi düşüncenin savunuculuğu için kurulmuş, bir
fikrin bayraktarlığını yapmış, farklı ideolojilerin yayın organı olmuşlardır. Bu anlayış gazetecilik kültürü hâline geldiği gibi, demokrasi içinde mücadele
eden yapıların medyanın işlevlerine ilişkin algısı da
benzer yöndedir. Oysa demokratik sistemin işlemesi için medyanın sağlıklı işlemesi kaçınılmaz bir ön
şarttır. Güç odaklarından uzak, gerektiğinde sorgulayıcı, eleştirel olabilen, doğrular kadar yanlışları da
söyleyebilen bir medya düzeni olmadan demokrasi sağlıklı işleyemez. İletişim biliminde medya ile
ilgili dile getirilen ilk işlev, halk adına güç odaklarını
denetlemek ve olan biten hakkında halkı sağlıklı bir
biçimde bilgilendirmektir. Bizim basın yayın organlarımız, onları yönetenler, yasal düzenlemelerimiz,
meslek kuruluşlarının ürettiği kodlar şeklen bu ilkelere inanır görünürler. Uygulamada ise, basın yayın
organlarının neredeyse tamamı, ekonomik ya da siyasal güç odaklarının yanında yer alarak çıkar elde
etmek amacındadır. Gücünü halktan almak yerine
başka güç sahiplerine dayanmak medyanın en temel kuramsal işlevinin ortadan kalkması anlamına
gelir.
Bu tür sorunları yaşayan medya kuruluşlarına elbette gelişmiş demokrasilerde de zaman zaman rastlanabilmektedir. Ancak demokrasiyi özümsemiş
olan toplumsal yapı, güç odaklarıyla kuralsız ilişkiye
giren basın yayın kuruluşlarını sitemin dışına çıka-
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rabilecek duyarlılığa sahiptir. Demokrasiyi, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü şeklen benimsemiş
olan toplumlarda ise, tam aksine güç odaklarıyla
mesafeli olan ve gerçek işlevini yerine getirmeye
çalışan medya kuruluşlarının yaşama şansı bulunmamaktadır. İşte bu yapı demokrasi için tehdit
oluşturabilecek bir sonucu doğurur. Demokrasiye
inanmayan, onu bir araç olarak gören düşünce yapısının egemen olduğu medya kuruluşları, şeklen
düşünce ve ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü savunur görünürken, aslında altta gizli antidemokratik yapılara hizmet ediyor olabilirler. Esasen
bu döngünün değişimi, elbette yalnızca medyaya
bağlı değildir ve yukarıda da savlandığı gibi aslında
tüm toplumun demokrasiye, düşünce ve ifade özgürlüğüne dolayısıyla medyanın temel işlevlerine
olan inancıyla derinden ilgilidir.

Güç odaklarından uzak,
gerektiğinde sorgulayıcı, eleştirel
olabilen, doğrular kadar yanlışları
da söyleyebilen bir medya düzeni
olmadan demokrasi sağlıklı
işleyemez. İletişim biliminde
medya ile ilgili dile getirilen ilk
işlev, halk adına güç odaklarını
denetlemek ve olan biten
hakkında halkı sağlıklı bir biçimde
bilgilendirmektir.

MEDYANIN SİYASAL İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA RADYO
Doç. Dr. Ümit Arklan
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ünümüz toplumlarında medya hayati bir öneme
sahiptir. Toplumsal yapının demokratik olması ya
da olmaması, medya sahipliği, kurumsal yapılanma, hareket serbestisi, ulaşılmak istenen amaçlar,
üstlenilen işlevler vb. noktasında temel belirleyici
olmakla birlikte, medyanın taşıdığı önem bakımından bir farklılaşma meydana getirmemektedir. Başka bir ifadeyle, medya hem demokratik toplumsal
yapılarda, hem de demokratik olmayan toplumsal
yapılarda göz ardı edilemeyecek bir araç olma konumunu her halükârda muhafaza etmektedir.
Demokrasi ile yönetilmeyen toplumlarda, sürekli
kontrol altında tutularak mevcut yönetsel sistemin
bir meşrulaştırım, bir propaganda aracı rolünü üstlenen ve toplumu tek yönlü “bilgilendirmek” üzere
kurgulanan medya, L. Althusser’in de dediği gibi
tam bir ideolojik aygıt kimliğine bürünmektedir.
Burada medyadan temel beklenti, farklı yönlerden
toplumu aydınlatmasından ya da toplum adına bir
denetim yapmasından ziyade mevcut yapının devamlılığına hizmet edecek bir enstrüman olmasıdır.
Aksi taktirde mevcudiyetini sürdürmesi mümkün
olmayacaktır.
Demokratik yönetim tarzına sahip toplumlarda
ise medya, demokrasinin mevcut doğasına uygun

olacak şekilde tek bir örgütlenme ve yapılanma
içerisine girememekte, hukuk kuralları başta olmak
üzere toplumsal düzen kuralları bağlamında bir
işleyiş örüntüsüne sahip olmaktadır. Yönetsel yapının istek ve beklentilerine uygun hareket etmekten
ziyade, onu farklı yönlerden toplum adına denetleyen, eleştiren, yönlendiren, yönetenlerin ve yönetilenlerin dilek ve beklentilerinin karşılıklı olarak
birbirlerine ulaştırılmasına aracılık eden, demokrasinin emniyet subaplarından olan sivil toplumun
gelişmesine katkı sağlayan türden roller üstlenmektedir. Burada, medya sahipliği ve söz konusu
sahipliğin iktidar yapılarıyla ilişkileri görmezden
gelinemeyecek önemde olmakla birlikte, toplumsal bilinç, sorgulayıcı tutum ve beraberinde gelen
demokratik olgunluk düzeyi, yönetsel yapı ve işleyişi şekillendireceği gibi, medyanın yapılanması ve
üstlendiği fonksiyonlar bakımından da tayin ediciler arasında yer alacaktır.
Çok geniş kitlelere aynı anda hitap edebilme yetisine sahip medyanın siyaset ile olan ilişkisi çok yeni
ve beklenmedik bir durum değildir. Medya doğası
gereği, siyasete ve siyasal yapılara duyarsız kalamamakla birlikte, siyasal yapılar da rasyonel bakış açıları gereği medyayı gözden uzak tutamamaktadırlar.
Medya ve siyaset arasında karşılıklı ilişki ve etkileşim
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Günümüzde artık hiçbir aracın tek
başına kullanılmadığı, yöndeşme
olgusu doğrultusunda araçların
birbirleriyle eşgüdüm içerisinde
ve birbirlerini tamamlar nitelikte
kullanıldığı bilinen bir gerçektir.
Radyo bu noktada diğer kitle
iletişim araçları gibi sürecin
tamamlayıcı unsurlarındandır.
durumu toplumsal dinamikler bağlamında ve dönemsel koşullar doğrultusunda farklılık göstererek,
çeşitli yoğunlukta ve düzeylerde karşımıza çıkmaktadır. Seçim dönemlerinde bir siyasal iletişim aracı
olarak işlev gören ve gerek liderler, adaylar ve siyasal partiler tarafından, gerekse seçmenler tarafından yoğun bir biçimde müracaat edilen medya,
seçim sonrası dönemlerde siyasal alanla ve siyasal
gündemle olan ilişkisini günlük küresel, ulusal ya
da yerel çapta yaşanan siyasal gelişmelerle sürdürmektedir. Bilhassa başka kaynaklardan siyasal gündemi takip etme imkânı bulunmayan vatandaşlar
için, medya temel siyasal bilgilenme kaynağı işlevini görmekte, bu anlamda vatandaşların gündemini
belirleme noktasında başat bir konumda yer almanın yanı sıra, ikna noktasında da önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır.
Radyoyu farklı kılan
Genel olarak medyaya ilişkin yukarıda bahsi geçen
konuların tümü, bir kitle iletişim aracı olan radyo
için de geçerlidir. Ancak, her kitle iletişim aracı gibi
radyo da kendi spesifiği doğrultusunda birtakım
nüanslar içermektedir. Bu bağlamda, medyanın siyasal alanla ilişkisine ve üstlendiği siyasal işlevlere
radyo özelinde baktığımızda, geçmişte radyonun
mevcut yapısı ve içerisinde yer aldığı koşullar itibariyle, sosyal ve siyasal alanda çok önemli yer işgal
ettiği su götürmez bir gerçektir. Sahip olduğu ve
onu diğer araçlardan farklı kılan teknik özellikler,
üstün yönler ve yaşanan teknolojik gelişmelerin
radyo ve radyoculuk alanına kattığı artı değerler
sayesinde, günümüzde -geçmiş dönemlerdeki
kadar olmasa da- önemini sürdürmektedir. Ayrıca,
hem siyasal aktörlerin bir siyasal iletişim aracı olarak
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radyoyu kullanımları, hem de vatandaşların siyasal
anlamda radyodan yararlanım durumları, iki ayrı
pencere olarak karşımıza çıkmakta ve birbirini bütünleyerek anlamlı hâle getirmektedir. Yani, radyo
hem siyasal aktörler, hem de vatandaşlar için ayrı
ayrı anlamlar ihtiva etmektedir.
Radyo ilk çıktığı dönemlerde altın çağını yaşamış,
gerek bilgilenme/bilgilendirme, gerekse propaganda amaçlı sosyal ve siyasal hayatta geniş kullanım alanı bulan bir araç hâlini almıştır. Tabii burada
radyonun bu denli üstün ve önemli bir araç konumuna yükselmesinde, onunla rekabet edebilecek
araç sayısının fazla olmaması temel etken görevi
görmüştür. Hitler ve onun propaganda bakanı
Goebbels’in nasyonal sosyalizm ve savaş propagandası amacıyla, gerek kendi ülke halkına gerekse
işgal ettikleri yerlere ulaşması, Franklin Roosevelt’in
ocak başı sohbetleriyle Amerikan halkı üzerinde
bıraktığı etki, radyodan elde edilen kazanımlar
olarak, dönemin koşulları düşünüldüğünde çok
anlamlıdır. Benzer örnekleri artırmak mümkün olmakla beraber, radyonun söz konusu hakimiyeti ve
siyasal alandaki vazgeçilmezliği çok uzun sürmemiştir. Televizyon başta olmak üzere, insanoğlunun
zamanla diğer kitle iletişim araçlarıyla tanışması
radyonun sahip olduğu konumu bir hayli sarsmış,
liderliğini diğer kitle iletişim araçlarına bırakmasına
sebebiyet vermiştir.
Radyo, doğası gereği kullanımı kolay olan, kulağa hitap eden işitsel bir araç olarak farklı gündelik aktiviteler içerisinde kendisine yer bulabilen,
okuma-yazma bilme gibi herhangi bir önkoşul
gerektirmeyen, taşınabilir olma özelliği nedeniyle
belirli bir mekân kısıtı bulunmayan ve üretilen içeriklerle çok farklı kuşaklara hitap edebilen özgün bir
araçtır. Sahip olduğu, onu diğer araçlardan farklı,
yer yer de üstün kılan teknik özellikleri, radyonun
siyasal alanda kullanımını hâlâ gündemde tutmaktadır. Yeni gelişen teknolojilerin ve bilhassa İnternetin sağladığı imkânların radyo altyapısında kullanılıyor olması, onun günümüz koşullarına uyumunda
büyük katkı sağlamış, bu, her alanda olduğu gibi
siyasal alanda kullanımına da yansımıştır.
Günümüzde artık hiçbir aracın tek başına kullanılmadığı, yöndeşme olgusu doğrultusunda araçların birbirleriyle eşgüdüm içerisinde ve birbirlerini
tamamlar nitelikte kullanıldığı bilinen bir gerçektir.
Radyo bu noktada diğer kitle iletişim araçları gibi
sürecin tamamlayıcı unsurlarındandır. Kendi potansiyelleri doğrultusunda bilinçli ve sistemli bir
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biçimde kullanıldığında önemli yarar potansiyelleri
taşımaktadır. Bu minvalde, siyasal aktörler bir siyasal iletişim aracı olarak radyoyu kullanırken, onun
sahip olduğu doğayı, imkân ve kısıtları göz önünde bulundurmalı, günün hangi dilimlerinde ne tür
hedef kitlelere hangi tip radyo kanallarıyla ulaşabileceğini iyi hesap etmeli, uygulayacağı iletişim
stratejisinde diğer kitle iletişim araçlarıyla birlikte
radyoya bir bütünün parçaları olarak işlevsel biçimde yer vermeli, yalın, net ve çarpıcı mesaj içerikleri
oluşturarak hatırda kalıcı ve ana hedeflerle uyumlu
iletiler aktarılmasına özen göstermelidir. Ölçülemeyen şeyin yönetilemeyeceği anlayışıyla, var olan

durumun olmak istenilene ne kadar yakın olduğu,
sapmalar varsa bunun nedenleri ve çözüm yolları
hakkında kafa yormalıdır.
Vatandaşlar ise siyasal anlamda radyodan yararlanırken belirli düzeyde bir medya okuryazarlığına
sahip olmalı, verilen her bilgiyi, aktarılan her haberi
mutlak doğru olarak kabul etmekten ziyade farklı
kanallardan teyit etme yoluna gitmelidir. Aktarılan mesajların var olan durumla tutarlılık düzeyini,
kime ve hangi amaçlara katkı sağladığını sorgulamalı, tüm medya içerikleri için geçerli olan eleştirel
yaklaşımı radyoya ve onun aktardığı içeriklere de
sergilemelidir.

“HALKIN MEDYASI” OLARAK RADYO: NE KADAR EĞRİ, NE KADAR DOĞRU?
Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

G

ünlük yaşam içerisinde ya da daha spesifik olarak
basın-yayın organlarını eksen alan tartışmalarda ve
değerlendirmelerde medyaya ilişkin sıklıkla yinelenen şu niteleme mutlaka karşımıza çıkar: “Dördüncü güç olarak medya”.
Her ne kadar medya ile ilintili konulardaki günlük söylemlerimizde medyaya ilişkin böyle bir
nitelemeyi kullansak ya da duysak da bu tarz bir
konumlandırmanın elbette içinden çıkıp geldiği
kuramsal bir ard alan olduğunu da bilmek gerekir.
Bu bağlamda; son derece “aşina olduğumuz biçimde” ve gayet “doğal olarak” kulaklarımıza çalınan
bu söylemin, medyanın nasıl yapılandırılması ve
denetlenmesi gerektiğini konu alan kitle iletişim
sistemleri kapsamındaki liberal demokratik medya
kuramı içinde temellendirilen bir formül olduğunu
görürüz. Bu formülasyona göre medya; yasama,
yürütme ve yargı erklerinin ardından tüm bu aktörleri denetleyen ve yeri geldiğinde eleştiren bir
dördüncü güç olarak konumlandırılır. Peki; kim adına yapılır bu konumlandırma? Elbette halk adına;
halkın çıkarlarını, gereksinimlerini, beklentilerini,
taleplerini gözetmek ve yine halk için tüm bunların
takipçisi olmak adına yapılan bir kuramsal konumlandırmadır dördüncü güç benzetmesi. Dolayısıyla,
sadece radyo için değil de, genel anlamda medya
için yapılan bu niteleme kapsamında kitle iletişim
araçları, halkın “gören gözü, işiten kulağı ve konuşan sesi” olarak tasarlanır.
İşte, genel olarak medyanın, özel olarak ise radyonun “halkın sesi ya da halkın medyası olması” ya

da “olması gerekliliği”; demokratik kültürün hayata
geçebilmesi noktasında kritik bir dinamik olarak işlev görür. Öyle ki, kitle iletişim araçlarının gelişim
tarihi içinde öncü bir role sahip olan radyonun
kendi çıkış döneminin mevcut iletişim yöntemlerine/araçlarına göre hem bir yenilik olması hem de
kitlesel bir karakterde olması, demokratik kültürün
ve bilincin daha çok yaygınlaşabilmesi ve yerleşiklik
kazanabilmesi noktasında bir işlevselliği ve potansiyeli üst düzeyde barındırmıştır ve bugün de belli
düzeylerde barındırmaya devam etmektedir. Tam
bu noktada, “olan” ve “olması gereken” arasındaki
ince çizginin ve geçirgenliğin de tartışılması, yapılan analizin bütüncül olması açısından önemli bir
gereklilik arz eder.
Bir başka deyişle; iletişim biliminin kurucularından
bir bilim insanının dile getirdiği “Hiçbir şey, iyi bir
kuram kadar pratik değildir” argümanına zaman zaman katılmak mümkündür. Ancak, kimi zaman da
kuramsal genellemeler, gerçek hayatın akışı içindeki tezahürlerle tam olarak çakışmayabilmektedir.
Diğer bir ifadeyle; radyo, bir kitle iletişim aracı olarak normatif anlamda elbette halkın medyası olarak konumlanmalı ya da çeşitli örgütlü çıkar gruplarının ve odakların bulunduğu bir yapılanma içinde
halkın sesi olma yönü ağır basan bir yayın politikası
izlemelidir. Ancak, tecimsel bir kitle iletişimi ortamı
içinde genel anlamda medyanın ve özel olarak da
radyoların temel bağlanımları ve referansları, ağırlıklı olarak mülkiyet ve sahiplik yapısı içinde şekillenmektedir. Bu durum ise çoğu zaman halkın sesi
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Tarihsel süreç de radyonun bir
kitle iletişim aracı olarak “halkın
sesi olabilme” ve “demokratik
kültürü tesis ve konsolide
edebilme” konusundaki inişli
çıkışlı serüvenini gözler önüne
seren önemli bir deney alanı
sunmaktadır.
olma yönünün kolaylıkla törpülendiği ve bunun
yerine başka motivasyonların, dinamiklerin ve ilişki
ağlarının ağırlık kazandığı ya da harekete geçirici
ana faktör olduğu bir yayın politikası örüntüsünü
ister istemez doğurmaktadır.
Oldukça kısa bir biçimde çerçevesi çizilen bu işleyişin önemli bir istisnasını, kamu yayıncılığı yapan
medya kuruluşları ve radyolar oluşturmaktadır. Bir
başka farklı istisnanın ise topluluk radyoları olarak da nitelenen yayıncı kuruluşlarından geldiğini
söylemek mümkündür. Yayıncılık anlayışının bu
tarz istisnai denklemleri içinde, bu tarz radyoların
ve yayın kuruluşlarının temel bağlanım noktasını
ve yayıncılık politikasının özünü; ya kamu çıkarı ya
da topluluğun çıkarları oluşturmaktadır. Bir başka
anlatımla; kamusal yayıncılıktan hareketle yayın yapan radyolar, genel anlamda kamunun sesi olma
misyonuyla donanırken, topluluk radyosu denen
radyolar ise farklı amaç ve beklentileri olan çeşitli
bileşimlere sahip toplulukların sesi olarak faaliyet
göstermektedir.
Tarihsel süreç de radyonun bir kitle iletişim aracı
olarak “halkın sesi olabilme” ve “demokratik kültürü tesis ve konsolide edebilme” konusundaki
inişli çıkışlı serüvenini gözler önüne seren önemli
bir deney alanı sunmaktadır. Türkiye tarihine baktığımızda; radyonun, toplumun bilgilendirilmesi,
bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve motive edilmesi
gibi amaçlarla kullanımı söz konusu olduğu gibi,
halkın sesi olmaktan uzaklaşan motivasyonlarla da
kullanıldığı görülebilmektedir. Örneğin, 1960 askerî
darbesi, halka radyo aracılığıyla duyurulmuş ve
radyo, sivil iktidarı ele geçirenler tarafından böyle
bir işlevsellikle kullanılmıştır. Benzer şekilde 1980
askerî darbesi de televizyonun yanı sıra yine radyo vasıtasıyla duyurulmuştur. Dünya tarihine şöyle
kuşbakışı bir göz attığımızda ise radyonun, dünya
savaşları esnasında propagandanın yapıldığı ve
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yaygınlaştırılmaya çalışıldığı temel iletişim mecrası
olarak kullanıldığı görülmektedir.
Bu tarihsel deneyim ve örnekler, kamusal yayıncılık
anlayışını benimsese de radyonun zaman zaman
belli odaklar tarafından misyonundan saptırıldığını
ve “halkın sesi olma” işlevinden farklı bir işlevsellikle
kullanıldığını örneklendirmektedir. Zira, âdeta askerî darbelerin duyuru panosu olma ve iletişimsel
ve ideolojik zeminde meşruiyet sağlamaya yönelik bir kullanım, halkın sesi olmaktan ziyade halka
propaganda yapan sivil siyaset dışı unsurların sesi
olma gibi demokrasi dışı bir açmaza yol açmıştır. Bu
tarz bir ses ve yayıncılık anlayışı, kimi zaman da sivil
görünümle kendini kamufle eden birtakım odakların kullandığı bir paravan suretiyle hayat bulmakta ve nihayetinde bu tarz paravan yapıların temel
gayesi de halkı kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek olmaktadır. Radyoya ya da diğer kitle
iletişim araçlarına böylesine misyonlar yüklenmesi,
kuşkusuz hem etik ilke ve kodlar ile örtüşmemekte
hem de demokrasi ile uzaktan ya da yakından alakası olmayan bir iklime yol açabilmektedir.
Tarihsel serüvenden çıkıp günümüze geldiğimizde ise kuşkusuz radyoyu ve diğer kitle iletişim
araçlarını, halkın sesi olma misyonundan ve işlevselliğinden uzaklaştırmak isteyen kimi mihrakların
bugün de bulunduğunu söylemek mümkündür.
Bu bağlamda, özellikle kamusal yayıncılık anlayışını
benimseyen radyoların, halkın sesi olabilmesi için
kamu çıkarlarını olabildiğince önceleyen bir yayın
anlayışını benimsemesi gerekir. Ya da kamusal yayıncılık anlayışı dâhilinde değil de tecimsel anlayış
içinde faaliyetlerini yürütse dahi demokratik kültürü ve bilinci geliştirmeye ağırlık veren bir yayıncılık
pratiğinin tercih edilmesi hayati bir gerekliliktir.
Peki, böyle bir yayıncılık pratiği mümkün olduğunca
en fazla biçimde nasıl hayata geçirilebilir? Radyodaki haberciliğin; gerçekten halkı çok yönlü ve doğru
biçimde bilgilendirme üzerine kurulu bir habercilik
anlayışı şeklinde olması, olayların ve gelişmelerin
arka plan bilgilerine mutlaka yer verilmesi, siyasal
bilgilenmenin çıtasını tarafsız biçimde en üst düzeylere çıkarma gayreti, siyasal katılımı teşvik etme
motivasyonuna sahip bir yayıncılık, kültürel gelişime ve tanıtıma katkı sağlayan yayınlar, toplumsal
birlikteliği pekiştirici bir yaklaşım, halkın sorunlarını
yine halkın söylemleri, beklentileri ve talepleri üzerinden işleyen, deyim yerindeyse halkı dillendiren
bir radyo yayıncılığı, ancak bu tarz bir yayıncılık pratiğinin önemli ölçüde anahtarı olabilir.
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YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL KATILIM VE
DEMOKRASİYE KATKISI
Yrd. Doç. Dr. Enes Bal

Y

eni iletişim teknolojileri günden güne hızlı bir gelişim seyri göstererek hayatımızın her alanını kapsar
bir hâle gelmiştir. Küreselleşme sürecinin katalizörü olarak kabul edilen bu teknolojilerle birlikte
insanoğlunun yaşamına birçok yeniliğin girdiğini
söylemek mümkündür. Enformasyona hızlıca ulaşabilmemizi ve geniş kitlelerle anlık bilgi ve haber
paylaşımını kolaylaştıran yeni iletişim teknolojileri,
geleneksel kitle iletişim araçlarıyla iç içe geçerek
medya içeriklerinde bir dönüşüm yaşanmasına
neden olmuştur. Bu yeni teknolojilerle birlikte kitle
iletişimi büyük ölçüde tek yönlü olmaktan çıkıp iki
yönlü interaktif bir hâle gelmiştir.

yutta değerlendirilen siyasal katılım olgusu, siyasal
karar mekanizmalarını etkilemek adına gerçekleştirilen bütün eylemleri ifade etmektedir. Bir diğer
ifadeyle siyasal katılım, bireyin yaşam boyu siyasal
konu ve sorunlara karşı katılımına işaret eden çatı
bir kavramdır. Nitekim sosyal bir varlık olarak bireyler, yaşamın tüm evrelerinde doğrudan ya da
dolaylı olarak siyasal sistemin etki alanı içerisinde
yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu bağlamda düşünüldüğünde yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi
ve yaygınlaşması yalnızca seçim dönemlerinde değil, toplumsal yaşamın her kesitinde siyasal konulara katılımı artırmış ve kolaylaştırmıştır.

Yeni iletişim teknolojilerinin dönüştürdüğü en kritik noktalardan biri de siyaset alanında olmuştur.
Modern dünyada artık siyaset, şartlar gereği yüz
yüze iletişim yönteminden uzaklaşarak büyük ölçüde medya üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kısa
bir zaman öncesine kadar ağırlıkla gazete, televizyon, radyo gibi geleneksel kitle iletişim araçları ile
yapılan siyasal iletişim faaliyetleri artık bu araçlarla
birlikte alternatif yeni medya araçlarından da yürütülmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde
yeni iletişim teknolojilerinin en önemli katkılarından biri de siyasal toplumsallaşma ve siyasal katılım
sürecine yeni bir boyut kazandırmasıdır.

Siyasal konulara yönelik ilgisi ve buna koşut olarak
bilgisi artan bireylerin, kendi yaşamlarını derinden etkileyebilecek kararlar alınırken eleştirel düşünceye sahip bir tutumla bu süreci takip etmesi,
sorgulaması ve alternatif fikirleri dolaşıma sokarak
siyasal alana katılımları, beraberinde daha güçlü bir
demokratik yapıyı getirmektedir. Normatif olarak
farklı sesleri yansıtması beklenen gerek geleneksel
medya gerekse yeni medyanın demokratik sistemlerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak nitelendirilmesi işte ortaya konan bu
siyasal katılım ve serbest kamuoyu oluşturabilme
potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Böylesi güçlü
bir potansiyele sahip medya araçlarının doğru ve
etkin bir biçimde kullanıldığında demokratik sistemin önemli bir bileşeni olduğu yadsınamaz bir
gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal yaşamın bir öznesi olarak bireylerin ortak
kamusal akılda buluşturulmasında kayda değer
bir paya sahip olan yeni medya araçları, toplumsal
yaşamda fikirlerin doğrudan ve limitsiz bir biçimde
aktarılması imkânını sunmaktadır. Yerel, bölgesel,
ulusal ve küresel ölçekteki tüm konu ve sorunlar
üzerinde bireylerin düşüncelerini birbirleriyle özgürce paylaşmaları neticesinde bir taraftan serbest
biçimde kamuoyu oluşurken, diğer taraftan da bireyin siyasal toplumsallaşma süreci hız kazanmaktadır. Böylece bireyler, yaşadığı sosyal sistem içinde siyasal konulara kayıtsız kalmayarak sorunların
çözümü noktasında farklı fikir ve önerileri ortaya
koyarak katkılar sağlamaktadır.
Yeni iletişim teknolojilerinin siyasal toplumsallaşma içindeki bu yönlü kullanımı demokratik yapılarda siyasal katılımı da artırmaktadır. Yalnızca seçim
dönemlerinde bir partiye oy vermek ya da siyasal
içerikli bir mitinge iştirak etmekten daha öte bir bo-

Normatif olarak farklı sesleri
yansıtması beklenen gerek
geleneksel medya gerekse yeni
medyanın demokratik sistemlerde
yasama, yürütme ve yargıdan
sonra dördüncü güç olarak
nitelendirilmesi işte ortaya konan bu
siyasal katılım ve serbest kamuoyu
oluşturabilme potansiyelinden
kaynaklanmaktadır.
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Diğer taraftan, siyasetçilerin seçmenlere, seçmenlerin de siyasetçilere doğrudan ulaşabilmesine
imkân tanıyan yeni iletişim teknolojileriyle birlikte
siyasete ilgisiz olmakla nitelendirilen kitlelerin son
dönemlerde siyasal konu ve sorunlara yönelik katılımlarının arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle
gençler arasında İnternetin, sosyal medyanın, mobil iletişimin ve buna benzer yeni iletişim teknolojilerin toplumun diğer kesimlerine göre daha hızlı
yaygınlaşması, siyaset profesyonellerinin dikkatinden kaçmamıştır. Bu noktada yeni iletişim teknolojilerini odak noktasına alan modern siyasal iletişim
çalışmaları, gençler başta olmak üzere toplumun
önemli bir kesiminin siyasal alana katılım ve ilgi

düzeyinde olumlu bir değişime neden olmuştur.
Bu olumlu değişimin önemli bir yansıması olarak;
son iki yılda gerçekleştirilen gerek yerel seçimler,
gerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri, gerekse genel
seçimlerde halkımızın katılım ve ilgi düzeyleri Batı
demokrasilerine kıyasla çok üst noktalarda olmuştur. Yine ülkemizin kısa bir süre öncesinde atlattığı
“15 Temmuz İhanet Kalkışmasında”, Türk insanının
sergilemiş olduğu “darbe girişimine karşı dik ve
kararlı duruş” bunun güçlü bir ispatı niteliğindedir.
Netice itibariyle hem geleneksel medya hem de
yeni medya mecraları üzerinden oluşan güçlü bir
kamuoyu, ülkemiz demokrasisini büyük bir tehlikeden kurtarmıştır.

TOPLUMSAL İLETİŞİM TRAFİĞİNİN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİNDE KAMUSAL
İLETİŞİM KANALLARININ (KAMU RADYOSUNUN) SORUMLULUĞU
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık
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adyo ve televizyon gibi toplumun büyük çoğunluğuna hitap eden kitle iletişim araçlarının bazı
temel işlevleri bulunmaktadır. Haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, toplumsallaştırma
bunlardan sadece birkaçıdır. Bu işlevler arasında
toplumsallaştırma ögesine ayrı bir parantez açmak
gerekmektedir. Özellikle radyo yayıncılığı sosyalleşme sürecine önemli bir katkı sağlamakta, çok
fazla maliyet gerektirmeksizin kısa sürede kitlelere
ulaşabilmektedir. Bugün radyo istasyonları birçok
noktadan sorunsuz bir şekilde dinlenebilmektedir.
Bununla birlikte; radyo, işitsel programlar ve müzik
yayınları vasıtasıyla bireyleri yaşadıkları toplumun
bir parçası hâline getirmekte, aynı zamanda da kültür aktarıcısı işlevini üstlenmektedir.
Her ne kadar televizyon ve İnternetin, radyoyu ikinci plana attığı düşünülse de bu düşünce günümüzde pek de geçerli değildir. Radyo gibi kitle iletişim
araçları, toplumsal birlikteliği ve beraberliği güçlendirmekte, görüş ve düşünce akımlarının yaygınlaşmasını sağlayarak millet bilincini pekiştirmektedir.
Özellikle radyoyla gerçekleştirilen millî ve kültürel
yayınlar aracılığıyla bu bilinç oluşmakta, toplumsal
iletişim trafiği ise böylelikle sağlıklı bir işleyiş göstermektedir. Bir milletin birlik ve bütünlük içerisinde olması ve beraber hareket etmesi günümüz
koşulları itibariyle oldukça zordur. Küreselleşmenin
etkisi ve kitle iletişim araçlarının sayıca fazla olması
millî birliğin oluşumuna büyük engel teşkil etmektedir. İşte tam bu noktada kamu hizmeti yayıncılığı
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ön plana çıkmaktadır. Özellikle Türkiye gibi yoğun
nüfusa sahip ülkeler için millî bilinci oluşturma
noktasında kamu hizmeti yayıncılığı büyük önem
arz etmektedir. Birçok tecimsel yayın kuruluşunun
varlığı düşünüldüğünde kamu hizmeti yayıncılığı
güden TRT’nin (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)
önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Kamu hizmeti yayıncılığı nasıl olmalıdır?
Kamu hizmeti yayıncılığı; “Halk için yapılan, halk
tarafından finanse edilen ve halk tarafından kontrol edilen” yayıncılık modeline verilen addır. Kamu
hizmeti yayıncılığı gerek Türkiye’de, gerekse de
dünyada radyo aracılığıyla ortaya çıkmış ve gelişim
göstermiştir. Kamu radyolarının temel hedef kitlesi
tüm ülke geneli olduğu için millî bilince doğrudan
nüfuz edebilmektedir. Kamu radyoları toplumun
her katmanını temsil etmekte, farklı fikir ve düşünceleri de gözeterek yayın gerçekleştirmektedir.
Türkiye’de TRT’yi, İngiltere’de BBC’yi kamu hizmeti
yayıncılığına örnek olarak gösterebilmek mümkündür. Yapılan yayınlar tüm nüfusu kapsayarak gerçekleştirilmekte ve daha çok eğitim ağırlıklı programlar ön planda yer almaktadır. Türkiye’de radyo
ve televizyonun temelleri TRT ile atılmış olmakla
birlikte, günümüzde de TRT kamusal görevini başarıyla sürdürmektedir.
Bilindiği üzere Türkiye radyo yayıncılığıyla 6 Mayıs
1927 tarihinde tanışmış, 1 Mayıs 1964 tarihinde
ise TRT’nin kurulmasıyla birlikte kamu hizmeti ya-
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yıncılığı tamamen ön plana çıkmaya başlamıştır.
Günümüzde ise TRT radyoları, 5 ulusal, 5 bölgesel,
3 yerel ve 5 uluslararası kanalıyla kamu hizmeti yayıncılığı gerçekleştirmekte, toplumun her kesimine
seslenebilmektedir. Kamu radyoları özel radyo kuruluşlarına kıyasla çok daha dikkatli olmalı ve ülkeyi
ilgilendiren hassas konularda sorumluluk üstlenmelidir. Zaten kamu radyolarının en temel gayesi,
millet bilincini oluşturmak ve bu bilinci pekiştirerek
halkın gereksinimlerini karşılamak olmalıdır. Tarafsız
ve ilkeli yayıncılık güdülmeli, dilin öz niteliklerine
zarar vermeden kültürel ögelere yer verilmelidir.
Dilin doğru kullanılması ve millî unsurların terk edilmemesi de kamu radyolarının sorumluluk alanına
girmektedir.
TRT, BBC gibi kamu hizmeti güden radyolar, yaptığı
yayınlarda mutlaka ülkenin coğrafi olarak, kültürel
olarak, siyasal olarak tümünü göz önünde bulundurmalıdır. Bu, kitle iletişim araçlarının eğitme misyonundan çok daha büyük önem arz etmektedir.
Yurttaşların tümüne yayın hizmeti ulaştırılmalı ve
farklı görüşlere de yer verilmelidir. Kamu radyolarında farklı siyasal temsil gruplarına da yer verilmeli
ve ülke çıkarları daima göz önünde bulundurulmalıdır. Kamu radyolarını, tecimsel yayın kuruluşlarından ayıran en temel nokta da budur. Tecimsel yayın
kuruluşları reyting ve dinlenme oranlarına ağırlık
verirken, kamu hizmeti güden yayın kuruluşları yalnızca vatandaşları ve devletin birliğini göz önünde
bulundurmalıdır. Kamu radyoları, reklamları ikinci
plana atmalı, program kalitesine önem vermelidir.
Günümüzde tecimsel radyolar aracılığıyla reyting
uğruna içi boş ve topluma katkı sağlamayan birçok
program sunulmakta, böylece reklam gelirlerinin
artırılması amaçlanmaktadır. Ancak kamu hizmeti
güden radyolarda bu durum söz konusu değildir.
Nitekim TRT’nin bünyesinde yer alan radyoların
tümü öncelikle halkı bilgilendirmeyi, eğitmeyi ve
eğlendirmeyi amaçlamaktadır.
Çocuklar ve gençler ise ülkelerin geleceğinin temellerini oluşturmaktadır. Ne yazık ki günümüzde tecimsel yayıncılık nedeniyle çocukların ve
gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine gereken
önem verilmemekte, programlarda seçicilik gözetilmemektedir. Kamu radyolarında ise bu durum
tam tersi bir boyuttadır. Kamu radyolarında yayın
içerikleri oluşturulurken çocuklar ve gençlerin
hassasiyetleri gözetilmeli, toplumun genel ahlak,
örf ve âdet kurallarına göre yayın yelpazesi oluşturulmalıdır. Kamu radyoları için önem arz eden bir

diğer nokta da yurt dışında yaşayan vatandaşlardır.
Yayın içerikleri oluşturulurken yurt dışında yaşayan
vatandaşlar da gözetilmeli ve onlara yönelik programlar da hazırlanmalıdır. Hatta kamu radyoları
farklı dillerde de yayın gerçekleştirmeli, bu sayede
anavatan ile sağlıklı bir iletişim hattının kurulması
sağlanmalıdır. TRT TSR (Türkiye’nin Sesi Radyosu)
yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve soydaşlara
yönelik 24 saat yayın gerçekleştirmekte, yurt içi ve
yurt dışındaki gelişmeleri aktarmakta, yaptığı yayınlarla Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamakta ve
günümüz itibariyle 37 dilde radyo ve 41 dilde web
yayını gerçekleştirmektedir. TRT TSR, kamu diplomasisi adına da önemli bir görev üstlenmekte,
böylelikle ülke adına gerçekleştirilen spekülasyon
ve dezenformasyonun da önüne geçebilmektedir.
Kamu radyoları aracılığıyla sunulan haberlerde
doğruluk, tarafsızlık gözetilmeli, haber içerikleri
doğru analiz edilmeli ve halkın anlayacağı bir dil
kullanılmalıdır. Çünkü önemli olan kamu yararının gözetilmesidir. Kamu radyolarında düzeltme
yapmaktan kaçınılmalı, kaynaksız içeriklere hiçbir
şekilde yer verilmemelidir. Sunulan içerikler eksiksiz bir şekilde ele alınmalı ve halkı ikileme düşürmemelidir. Kısacası yanlış algılama ve anlaşılmalara
mahal verilmemelidir. Kamu radyolarında telaffuz
hataları yaşanmamalı, dilsel kontroller yayın öncesinde mutlaka gerçekleştirilmelidir. Çünkü kamu
radyolarında yapılacak en ufak bir telaffuz hatası
bile kimi zaman onarılamayacak büyük sorunlar
doğurabilmektedir. Kamu radyoları hukuk ve yasaları göz önünde bulundurmalı ve yayın politikalarını buna göre oluşturmalıdır. Kamu radyoları
toplumun beklentilerini karşılamalı ve ulusal kimliğin, kültürün korunmasına hizmet etmelidir. Kamu
radyoları siyasi otoriteden uzak, özerk ve tarafsız bir
yayın stratejisi gütmeli; maddi, siyasi baskılardan
kendini korumalıdır. Şu bir gerçektir ki; günümüzde toplumsal iletişim trafiğinin sağlıklı bir şekilde
işlemesini sağlayan yegâne etmen kamu hizmeti
güden yayın kuruluşlarıdır. Kamu hizmeti güden
radyolar, özel radyo kuruluşlarıyla rekabet gözetmemeli, toplumsal yararı ve ülke çıkarlarını göz
önünde bulundurarak programlarını gerçekleştirmelidir. Bu sayede millî bilinç daha hızlı oluşturulabilmekte, toplumun her kesimi ayırt edilmeksizin
temsil edilebilmektedir.
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Bir İzmir Radyosu çalışanı (1953)

İzmirbir
Prenses
İzmir Radyosu'nun Tarih Yolculuğu
Hakan Özalpuk

İzmir Radyosu, Türkiye’de 1927 yılında
başlayan radyo yayıncılığı serüvenine 1950
yılında katıldı. Bu yıl 85. kez düzenlenen
Uluslararası İzmir Fuarı’nda 1950 yılının
Ağustos ayında bir aylık fuar süresince
yayın yapmak üzere Bakanlar Kurulu izniyle
kurulan İzmir Radyosu, başlangıçta bir
“Fuar Anons Merkezi” niteliğindeydi.
30
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u ilk radyo yayını, fuar nedeniyle İzmir’e gelenlerin
şehir hakkında bilgilendirilmesi, belediyenin fiyat
tarifeleriyle ilanlarının okunması, fuarda kaybolan
çocukların ailesine haber verilmesi gibi amaçlar
taşıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirliler
tarafından çok beğenilen İzmir Radyosu’nun yayınlarına fuar kapandıktan sonra da devam etme
kararı aldı. Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere sürekli yayına başlayan İzmir Radyosu, kısa bir
süre sonra Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğü’ne
devredilerek Türkiye’nin İstanbul ve Ankara Radyoları’ndan sonra üçüncü Kamu Radyosu Birimi
konumuna geldi.
Yayınlarına Uluslararası İzmir Fuar alanında
(Kültürpark) baraka denilen derme çatma küçük
bir yapının içinde başlayan İzmir Radyosu, kısa bir
süre sonra yine fuar alanı içinde Atlı Spor Kulübü
binasının bulunduğu 2.012 metrekarelik alana taşındı. İzmir Radyosu’nun yönetim kadrosu yaptığı
ilk toplantıda Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan
İzmir’in sosyokültürel yapısına uygun olarak müzik yayınlarının yüzde 50’sinin Batı Müziği, yüzde
‘50’sinin ise Türk Müziği olmasını kararlaştırdı. Aynı
toplantıda “İzmir’in Yetiştirdiği Değerler”, “Tarihî
Bilgiler”, “Ege Mitolojisi”, “Coğrafi Özellikler”, “Çocuk
Saati”, “İzmir Basınından Özetler ve Skeçler”in de
zaman içinde yayınlarda yer bulması istendi. Bütün bu kararların İzmir Radyosu’nun 24 Mart 1951
tarihli yayın akışındaki yansımaları kolayca görülebiliyor.
13 kişilik bir kadroyla yayın hayatına başlayan
İzmir Radyosu, bir süre sonra sadece kendi şehrine ve bulunduğu bölgeye yayın yapar durumdan
TRT’nin diğer ulusal radyo kanallarına da program üreten bir yapım merkezi hâline dönüştü. Şu
anda biri seyircili olmak üzere toplam dört adet
canlı yayın ve bir adet ses kayıt stüdyosuna sahip
olan İzmir Radyosu’nda çalışan kadrolu toplam
181 personel, TRT’nin genel yayın esaslarına uygun olarak program üretmeye devam ediyor.
İzmir Radyosu, TRT’nin ulusal çapta yayın yapan
haber-aktüel kanalı Radyo-1 yayınlarının yüzde
9’unu, ulusal eğlence kanalı Radyo-2 (TRT-FM)
yayınlarının yüzde 24’ünü, ulusal Çok Sesli Müzik
(Batı Müziği) kanalı Radyo-3 yayınlarının yüzde
21’ini, ulusal Türk Sanat Müziği kanalı TRT Nağme
yayınlarının yüzde 12,5’uğunu, halk ezgileri kanalı TRT Türkü yayınlarının yüzde 15’ini tek başına
üretiyor.

TRT İzmir Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu Sanatçıları
(1960'ların sonu)

İzmir Radyosu'nda yayın öncesi hazırlıklar

Ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun (oturanlardan soldan
ikinci) İzmir Radyosu'nu ziyareti (1959)

İzmir Radyosu müzik prodüktörleri Tülay İlter Sunar ile Ümit Tunççağ
Çeşme'ye konser için gelen Al Bano-Romina Power çiftiyle

31

R ADYOviz yon
Ayrıca İzmir Radyosu sadece İzmir şehrine yayın yapan “Kent Radyo İzmir” kanalıyla bulunduğu şehrin
gündemini yakından takip ediyor. 18 saatlik canlı
yayın maratonuyla kısa sürede İzmirlilerin gözü
kulağı olan “Kent Radyo İzmir” zengin yayın akışıyla
dünyanın en hızlı gelişen ikinci kentinin dakika dakika nabzını tutuyor.
İzmir Radyosu, müzik ve eğlence içerikli yayınlarının yanında spordan sanata, sağlıktan çalışma
hayatına, çevreden kadın haklarına, engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarından çocuk bakımına,
kültür sanattan gençlerin sorunlarına kadar birçok
konuda eğitici ve bilgilendirici programlar üretiyor.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Seyircili Stüdyosu'nun
Ana Kumanda Masasından görünüm (2016)

Yayın hayatına başladığı ilk günden beri halkla iç
içe olmayı önemseyen İzmir Radyosu, TRT’nin ulusal müzik kanalları için ürettiği bazı programlarını
özellikle millî bayramlarda ve ulusumuz için önemli
günlerde halkın içinde gerçekleştirerek vatandaşlarla arasındaki duygusal bağı her zaman güçlü
tutuyor. Cezaevleri ve huzurevlerinde verilen konserler de aynı amaçla gerçekleştiriliyor. Ayrıca İzmir
Radyosu, Urla Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez
düzenlenen Tanju Okan Beste Yarışması’nın medya
sponsorluğunu üstlenerek kentin yarattığı ulusal
ölçekli değerlere de sahip çıkıyor.

Radyo Âlemi dergisindeki haber
24 Mart 1951 tarihli ilk gün yayınının
program akışı
12.00 Açılış ve Günün Programı
12.10 Halk Türküleri (İbrahim Karataş)
12.25 Haberler
12.30 Saz Eserleri (Kemanî Saim Özsoy İdaresinde)
13.00 Şen Melodiler
13.15 Amatör Müzik Saati
13.45 Sevilmiş Türkçe Şarkılar
13.55 Fasıl Musikisi (İlyas Tonguç İdaresinde)
14.25 Son Haberler
14.30 Kapanış
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Müge Üzel yönetimindeki TRT İzmir Radyosu ÇSM Çocuk
Korosu 2. İzmir Çoksesli (Polifonik) Korolar Festivali
Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren müzik dünyasına sanatçılar yetiştirmeyi amaçlayan
İzmir Radyosu, müzik sektörüne günümüzde de
katkıda bulunmak adına bünyesinde “Amatör
Korolar” barındırıyor. Çok Sesli Müzik Çocuk Korosu, Çok Sesli Müzik Gençlik Korosu, Türk Sanat
Müziği Gençlik Korosu ile Türk Halk Müziği Gençlik Korolarında toplam 299 öğrenci düzenli olarak eğitim alıyor. Bu korolar zaman zaman canlı
yayınlara katılarak çalışmalarını ulusal kanallarda
paylaşma şansı da yakalıyor. Ayrıca şehrin çeşit-

İzmir Konak Meydanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Özel Yayını (2008)
li salonlarında konserler vererek halkla sık sık bir
araya geliyorlar. İzmir Radyosu, 1950 yılında küçük
bir ahşap barakada başladığı yayıncılık serüvenine
her geçen gün kendini yenileyerek ve geliştirerek
devam ediyor. Akdeniz'in bu göz kamaştıran liman
şehrinden TRT’nin seviyeli, kaliteli ve deneyimli yayıncılık anlayışıyla sesini bütün dünyaya ulaştırıyor.
Victor Hugo’nun dediği gibi “İzmir bir Prenses” ve
bu güzel prensesin en köklü radyosu, 66 yıldır olduğu gibi daha nice yıllar dinleyicisiyle buluşmak
için can atıyor.

Akşam yayınları 17.00’de başlıyor, 21.00’de bitiyordu.
17.00 Açılış, Program ve Akşam Haberleri
17.15 Ege Türküleri (İzmir Şehir Bandosu Tarafından)
17.30 Fasıl Musikisi
18.00 İzmir’den Şarkılar (Asım Kültür Tarafından)
18.10 Küçük Piyano Solistleri (4-9 Yaş Arası)
18.30 Serbest Saat
18.40 Seçilmiş Tangolar
18.50 Amatör Müzik Saati
19.05 Hemşerilerimizle Aylık Konuşmalar (Rauf Onursal)
19.15 Klasik Türk Musikisi Korosu (Yöneten: Ahmet Aksoy)

Kaynakça
Demokrat İzmir Gazetesi Arşivi
Anadolu Gazetesi Arşivi
Ege Ekspres Gazetesi Arşivi
Yeni Asır Gazetesi Arşivi
Hürriyet Gazetesi Arşivi
KOCABAŞOĞLU, Uygur. “Şirket Telsizinden Devlet
Radyosuna”, (TRT Öncesi Dönemde Radyonun Tarihsel
Gelişimi ve Türk Siyasal Hayatı İçindeki Yeri), Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Yayınları No. 442, Ankara,
1980.
TRT İzmir Radyosu Arşivi
Hüseyin Yaltırık Özel Arşivi

19.30 İzmir Röportajları
19.40 Yurt Havaları
20.10 Batı Müziğinden Melodiler
20.20 Destanlar İçinde (Fuat Edip Baksı)

Teşekkür

20.40 Dinleyicilerle Baş başa

Bu yazının kaleme alınmasında kaynak metinlerinden
yararlandığım Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık ve Nejat Batıgün’e
teşekkür ederim.

20.50 Oyun Havaları
21.00 Yarınki Program ve Kapanış
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Gölgedekiler

relikedeglöG

Neslihan Değirmencioğlu

Zor ikna ettiğimiz okul müdürü, görüşmede
bulunmasını kesinlikle şart koştukları Alman
öğretmen ve Türk çevirmenle birlikte bir odanın
içinde gergin bekliyorum... Alman öğretmen
ve çevirmen konusunda neden bu kadar ısrarcı
olduklarını anlamaya çalışıyorum bir yandan da...
Pek de kısa sayılmayacak bir süre sonra çekinerek
odaya giren, ürkek gözlerle bir Alman öğretmene, bir
Türk çevirmene, bir de bana bakan üç kız çocuğu ile
buluşuyor gözlerim...
Konuşmaya başlıyoruz, isimlerini, yaşlarını
öğreniyorum; kayıt yapmam yasak... Ailelerinden
bahsediyoruz, Türkiye’yi soruyorlar; geleceğe
dönük planlarını anlatıyorlar ama bunun mümkün
olmadığını söylüyorlar buruk bir şekilde çünkü bu
okul onlara son derece sınırlı bir gelecek biçmiş.
Bulunduğum okul bir “Sonderschule” yani Almanya’da
özel eğitime muhtaç çocukların gönderildiği türdeki
okullardan biri... Oysa ortada büyük bir yanlışlık var!
Karşımdaki çocuklar, gözlerinin içi gülen, pırıl pırıl,
söyleneni anlayan ve âdeta sohbete katılmak için
birbirleriyle yarışan çocuklar... Anlam veremiyorum,
neden bu okulda okuyorlar? Yanıtlıyor gözlerinin içi
gülen kızlar: “Biz Almancayı öğrenemedik, buraya
gönderdiler.” Koca bir boşluk oluşuyor o anda içimde...
Söyleyecek söz bulamıyorum. Yüreğime çöken ağırlık,
boğazımdaki düğüm, yapılan bu haksızlık karşısında
öfke ve kafamda soru işaretleriyle zar zor teşekkür
edip ayrılıyorum o okuldan...
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urt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin ailelerinden zorla alınıp Alman ailelere verilmesi ve
kararları artık sorgulanmaya başlanmış Gençlik
Daireleri (Jugendamt) hakkında bir program yapmam istendiğinde 15 yıl önceki anım canlanıverdi. Acaba o günlerdeki adı Sonderschule (özel
okul) günümüzde ise Förderschule (teşvik okulu)
olan okullara gönderilen çocuklara yapılan haksızlığın bir benzerini de Gençlik Daireleri mi yapıyordu? Çocuklarımız haksız yere mi ailelerinden
koparılıyordu? Förderschule’lerdeki uygulamalar
yanlış ve haksız bir şekilde aynen devam mı ediyordu? Bunların yanıtların bulabilmek ve çocukları
Förderschule’ye (vb) yönlendirilen ya da Gençlik
Daireleri’nce velayetleri alınıp başka ailelerin yanlarına yerleştirilen çocukların durumunu ortaya
koymak, böyle bir uygulamayla karşı karşıya kalmış
ailelerine tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermek
niyetiyle “Gölgedekiler” programı ortaya çıktı.
Konunun uzmanları, yurt dışında yaşayan ve olaylara bizzat tanık olanlarla bu işin aslını ortaya çıkarmaya ve durum tespiti yapmaya çalışıyoruz
“Gölgedekiler”de, 2016 yılının Ocak ayından bu yana...
Bu programda ayrıca, göçün sosyokültürel alandaki
etkilerini, toplumun en küçük birimi olan aile üzerinden yola çıkarak irdelemeye; içinde yaşadıkları ülkenin şartları ve imkânları konusunda, aileleri konu
özelinde bilgilendirmeye; gerek eğitim planlaması
yapan kurumlar, gerekse Gençlik Daireleri'nin çalışma sistemleri, değerlendirmeleri ve ölçütlerini ele
alarak son derece hassas olan bu iki konunun arka
planını aktarmaya; Almanya, Hollanda, Belçika ve
Fransa gibi Türk göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı
ülkelerdeki eğitim ve gençlere yönelik koruma poli-

T

Acaba o günlerdeki adı
Sonderschule (özel okul)
günümüzde ise Förderschule
(teşvik okulu) olan okullara
gönderilen çocuklara yapılan
haksızlığın bir benzerini de
Gençlik Daireleri mi yapıyordu?
tikalarını incelemeye; çocukların ailelerinin elinden
alınması sürecini ve bu süreçte yaşanan sorunları ortaya koymaya ve konuya ilişkin hak ihlallerinin yaşanmaması için nelerin yapılması gerektiğini anlatmaya; ailelerimizi "Koruyucu Aile" olmaya teşvik etmeye; Gençlik Daireleri’nin ve Eğitim Müdürlükleri’nin
yanlı karar verip vermediklerini örnek olaylar üzerinden anlamaya-anlatmaya; bu durumlarla karşılaşan
ailelerin nasıl davranmaları, ne yapıp ne yapmamaları gerektiği konusunda yol gösterici olmaya ve çözüm önerileri getirmeye çalışıyoruz.
Göç süreci zorlu bir süreç... Hâlâ üzerine yüzlerce
araştırma yapılıyor, binlerce makale yazılıyor. Çünkü
odağında insan var ve tam da bu yüzden tahmin
edilen veya edilemeyen pek çok alanda yansımaları oluyor göçün... Radyomuz da kuruluşundan bu
yana -hani derler ya dile kolay, tam 79 yıldır- yaptığı
programlarla, bu zorlu sürecin odağında bulunan,
birçok sorunu bizzat yaşayarak göğüs geren, bunları yaparken de vatanıyla ilişkisini canlı tutmaktan
asla vazgeçmeyen insanımızın her an yanında olmaya, sorunlarını birlikte aşmaya, kültürel bağımızı
pekiştirmeye çalışıyor. Onların sesi olmak bize büyük kıvanç veriyor.

RT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı Dr. Süleyman
Erdal programımıza katılarak Gençlik Daireleri
ile yaşanan sıkıntıların yalnızca Almanya ve
Hollanda ile sınırlı olmadığını, Kuzey Avrupa’da
İsveç ve Danimarka’da da istenmeyen olayların
yaşandığını aktardı:
“Kuzey ülkeleri modeli ya da İsveç modeli diye
bilinen modelde insan refahını maksimize etmek
için gerekli altyapıyı devlet hazırlar. Öte yandan bu
ülkelere sonradan gelmiş olan insanları, geldikleri
ülkenin kültür kodlarını dikkate almadan değerlendirmek, uygulamaları bunlardan bağımsız hayata
geçirmek hem yaman bir çelişkidir hem de trajik
sonuçların doğmasına neden olmaktadır.”
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rogramımıza katılan Berlin’de faaliyet gösteren Tatlı Su Derneği
Başkanı Pedagog Nurcan Oğuz "Koruyucu Aile" olmuş:
“Bizim 'Koruyucu Aile' olmamızın nedeni bu sürecin nasıl işlediğini
görmek, buna tanıklık etmek ve bu sayede 'Koruyucu Aile' olmak
isteyenlere yol göstermekti. Çünkü çocuklar kendi ailelerinde yaşadıkları çok büyük psikolojik veya fizyolojik hayati tehlike varsa ailelerinden alınıyorlar. Bir çocuğu hayata kazandırmanın ödülü ve tatmini
başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar kutsaldır.”

girdiği durumlarda, çocukları o aile yapısından dışarı çıkarabiliyor.

B

erlin Başkonsolosu Ahmet Başar Şen göreve
atandığı andan itibaren kendisini bu konunun
içinde bulmuş:
“Almanya’da Gençlik Daireleri’nin göçmen ailelerle
ilgilenmesi ya da müdahale etmesi, özellikle son yıllarda daha fazla gündeme gelen bir konu. Gençlik
Daireleri, özellikle çocukların iyiliğinin tehlikeye

B

Ancak bazı hatalı durumlar var elbette... Bize bilgi
vermemeleri ve Gençlik Daireleri’nin kanuni yapısının eski olması nedeniyle buradaki yabancıları
ve kültürlerini dikkate almamaları sıkıntıya neden
olabiliyor. Ailesinden alınmasına karar verilen çocuk, Türk ve Müslüman bir aileden geliyorsa bu
çocuğa mutlaka Türk ve Müslüman bir 'Koruyucu
Aile' bulunmasını biz Alman toplumundan istiyoruz.
Yalnız şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki,
Gençlik Daireleri hiçbir zaman tek başlarına karar
almıyorlar. Haksız bir uygulamayla karşı karşıya
kaldıklarını düşünen ailelerimiz varsa, vakit kaybetmeden Başkonsolosluklarımıza durumu haber vermeleri ve soğukkanlılıklarını korumaları, haklıyken
haksız duruma düşmemeleri gerekiyor.”

erlin'den gazeteci Cem Dalaman anlatıyor:
“Almanya’da yaklaşık yarım milyon Türk kökenli öğrenci var. Ve artık 4. kuşaktan bahsediyoruz. Almanya’da teşvik okulu olarak bilinen Förderschule

okullarına anlama ve öğrenme zorluğu çeken çocuklar gönderiliyor.
Uzmanlar, göçmen çocukların zekâ seviyesinin Alman yaşıtlarıyla aynı
olmasına rağmen, bunun eğitim alanına eşit şartlarda yansımadığını
vurguluyor ve bu durumun Almanya adına skandal olduğunu belirtiyorlar. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre teşvik okullarına gönderilen çocuklar, teşvik görmek yerine eğitim süreçlerinin sonuna gelmiş
oluyorlar çünkü bu okullar çocuklara hem bir gelecek imkânı sunmuyor hem de dışlanmışlık sorununu beraberinde getiriyor.”
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Türkiye’nin Sesi
Radyosu’na

Siirt’ten
Mektup Var

Merhabalar,
Ben Siirt’in Pervari ilçesindeki Kız Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Kadir Aykul. Uzun zamandır siz TRT ailesinin yayımlamış olduğu “Merhaba Dünya” adlı programı dinliyorum.
Programda kendi alanımla ilgili edebi bilgiler yanı sıra tarih, müzik, kültür, sanat haberleri ve
ülkemize, dünyaya dair güncel bilgileri bulma şansı ediniyorum. Bunun çok samimi, içten ve
sıcak yüreklerin sesi oluşu beni çok etkiliyor. Çoğu zaman disiplinler arası bir yaklaşımla edindiklerimi, bildiklerimle harmanlayarak kızlarımızla paylaşırım. Bir gün kendimce düşünüp
“Niçin bunu kızlarla beraber yapmayalım ki?” dedim! Bir sabah annemden hatıra olan o küçük
ve siyah radyo ile derse girdim. O gün ders boyunca “Merhaba Dünya” programını dinledik. Radyomuzla birlikte çekip gönderdiğimiz fotoğrafın sitenizde yayımlandığını gören kızlarımızın
ertesi sabahki heyecanı ve mutluluğu öyle güzeldi ki, görmeliydiniz! İşte o ilk radyo günümüzden sonra kızlarımızın radyoya ve mikrofondan gelen sihirli sese ilgilerinin arttığını gördüm.
Böylece okulda teneffüs aralarında ve derslerde “Merhaba Dünya” dinlemeye ve sizlerle iletişim
kurmaya başladık. Ayrıca kızların evdeyken dinledikleri diğer programları ve radyo tiyatrolarını derslerde, aralarda birbirleriyle paylaştıklarını gözlemledim.
Bunu yapmamın birkaç amacı vardı. En başta, kritik dönemde yer almalarından dolayı kızlarımızı doğru iletişim kanallarına yönlendirmek ve korumak... Çocukların doğru bir Türkçeyle
buluşması, hayata ve kendilerine dair doğru bilgiler edinmeleri benim için önemli... Bunun yanında aslında çok kıymetli olan radyo kültürünün önemini vurgulamak ve bunu yaşayarak
görmelerini istedim.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda “Merhaba Dünya” programında, sesimizi Pervari’den Ankara’ya, Ankara’dan dünyaya öğrencilerimizle duyurmamız -hele ki böyle bir
günde- bizi çok gururlandırdı. Özellikle o sabah canlı yayında konuşan kızımızın ifade ettiği
ü niversite hayalinin sonrasında gerçeğe dönüşmesi ve şimdi Hacettepe Üniversitesi’ne giderek
size yakınlaşmış olması, gururumuzu ve inancımızı bir kez daha artırdı. Yaşadığımız yerin zor
şartlarını düşündüğümüzde bunlar çok büyük önem taşıyor, söz konusu olan özellikle bir kız
öğrenciyse...
Sesimize ses oldunuz! Zamanla kızlarımız da ne denli zor koşullarda yaşasalar da seslerini
d ünyaya duyurabileceklerini gördüler. Bu bizim için kesinlikle çok önemli... İmkânı elverişli
olan nice insan için küçük bir şey olabilir fakat bizim için çok ama çok büyük bir umut kaynağı... Bu anlamda, bir eğitimci olarak yapılanların değerini bilerek sesimize ses olduğunuz için
öncelikle TRT ailesinin ve “Merhaba Dünya”nın tüm çalışanlarına, seslerine ve yüreklerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız; her zaman sizinleyiz. İyi yayınlar, iyi çalışmalar...

Uzakları
Yakın Eden
Radyo

Uzak diye bir yer yok,
Radyo diye bir yol var,
o yol TRT FM!
Ayfer Durak

T

akvimler 12 Mayıs 1993’ü kaydederken, baharı müjdeler gibi girdi hayatlarımıza! Uzun yolda, arabada, evde, okulda, iş yerinde, sokakta, tarlada, bağda,
bahçede bizimleydi ve her nerede olursak olalım bizi ulaşılır kılıyordu.
Artık en şaşmaz yol arkadaşımızdı ve en uzak yollara dahi kestirmeden var ıyordu. “Uzakları Yakın Eden Radyo” diyoruz ya hep ona; “Bu tanımın tam
karşılığı nedir?” diye sorsak şimdi, tüm yanıtlar şüphesiz ki: “TRT FM” olurdu!
Dile kolay, tam 23 yıl geçti TRT FM mikrofonlarından ilk merhaba deyişimizin
üzerinden... “Bu koskoca 23 yıl boyunca TRT FM neler yaptı?” diye soracak
olursanız, anlatalım övünçle...
Eskileri unutturmadan, yenileri bıktırmadan
Kolay değil, nice günler, haftalar ve hatta yıllar boyu seslerimiz karıştı yüreklerinize... Fal tuttuk şarkılardan ve neler neler kutladık o güzelim şarkıların
eşliğinde!
Çokça hasbihâl ettik, kimi güldük eğlendik, kimi çaldık söyledik ve hiç ihmal
etmedik birbirimizi bu masalsı yolculukta! İşte onun içindir ki; ilk yayından
bu yana en çok bizi dinlediniz ve dinlettiniz dostlarınıza...
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"Ada Vapuru"
TRT FM'in sevilen programlarından...

Ayfer Durak
Ankara Radyosu
arı
Tiyatro ve Eğlence Yayınl
Müdürü

Uzmanlar da durmadılar, pek çok araştırma yaptılar tabii: “Nedir bunca sevilip dinlenmenin alâmet-i
farikası...”diye ama bilemezlerdi elbet Neşet Usta’nın
bildiğini... Üstat der ki; “Kalpten kalbe giden bir yol
vardır görülmez, gönülden gönüle gider yâr gizli
gizli...”
Radyo demek muhabbetti çünkü, sohbetlerin en
içtenlikli hâli demekti dinleyen ve dinleten için.
Görmeden de sevilebilen bir yârdı, yârendi aslında.
Sözün özü, tahmin ettiğiniz gibi: “Bizimkisi bir aşk
hikâyesi!”
Uzakları yakın ettiğimiz doğrudur ve en uzak yollar
bile komşu gelir şimdi bize! İşte bir solukta anlatmaya çalıştığımız bu masalsı yolculuk, özünde çok
büyük bir özveri ve emeği barındırıyor seve isteye...
TRT FM, dinleyicisini daima hızlı ve dopdolu bir bilgi akışıyla bezedi ve besledi.
TRT FM, şaşmaz ve sarsılmaz bir kaideyle, hem
dinleyeninin en güvenilir kaynağı hem de gözü,
kulağı oldu. Dünyanın en geçerli radyo müzik formatlarından birisi olan CHR (Contemporary Hit
Radio) yayın tarzı ile hit müzik çalan radyo istasyonu anlamına gelen bu formatın en iyi uygulayıcısı olmanın mutluluğunu yaşadı. Eskileri unutturmadan, yenileri bıktırmadan dinletti. Yayımladığı
müziğin etkisiyle büyük kitlelerin yüreğine dokunan TRT FM; köklü geçmişi, yenilikçi yapısı ile Türk

Tülay Tüzün
Ada Vapuru
programı sunucusu

radyoculuğunun mihenk taşı, müziğin referans
noktası yani Türkiye’nin radyosu oldu... Yayınlarının dinamik yapısı, deneyimli program yapımcısı,
spiker ve yayıncı kadrosunun yanında, zaman zaman özel radyolardaki meslektaşlarımızın da TRT
FM ailesine katılması TRT FM’i çok daha geniş bir
dinleyici kitlesine ulaştırdı.
TRT FM sevindirdi, keyiflendirdi, heyecanlandırdı,
yüreklendirdi... TRT FM hatırlattı, ödüllendirdi, köprü oldu sınırları aştı ve yol oldu, yoldaşlık etti.
TRT FM, “Radyo eşittir müzik midir?” diye soranlara,
“Bizce çok daha fazlasıdır” dedi! Teknolojinin elle
tutulur, gözle görülür bir boyut kazanması ile insanlar artık neredeyse ışık hızında iletişim kurarken,
insan sıcaklığının ve değerlerinin önemini hiçbir
zaman göz ardı etmedi TRT FM. Halkımızı bilgilendirme, eğlendirme, bilinçlendirme, ünlü kişilerle
bir araya getirme, güzel müzik örneklerini sunma,
çeşitli ödüllerle buluşturma ve hepsinden daha
önde gelen Türkçemizi dikkatli ve özenli kullanma
görevini en iyi şekilde yapma gayreti içinde oldu.
Kurumsal işleyişi ile güven veren TRT FM, gücü ve
etkisiyle de fark oluşturdu.
En önemlisi de dinleyicisini yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim ya da herhangi bir özelliğinden dolayı
kategorize etmedi. Yayımlanan tüm programları ile
dinleyicisinin ayrılmaz bir parçası olmaktan gurur
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duydu. Bunda elbette radyo kökenli olmasıyla büyük gurur duyduğumuz Genel Müdürümüz Sayın
Şenol Göka’nın ve Radyo Dairesi Başkanımız Sayın
Amber Türkmen’in çok önemli katkıları var. Çünkü
onlar bizi ilklere imza atmamızda hep yüreklendirdiler ve tüm imkânları seferber ettiler.
TRT FM Ankara, İstanbul ve İzmir’den dönüşümlü
olarak 7/24 birbirinden güzel, eğlenceli ve nitelikli
yayınlarıyla, sesini ve sevgisini dinleyicisiyle bölüştü. Dinleyicisinin sadece müzik ihtiyacını değil
hayata dair tüm beklentilerini dile getirmesine de
vesile oldu.
Yapmacıklık değil yapıcılık
Biz TRT FM olarak 23 yıldır gücümüzü dinleyenlerimizden aldık. Sıcak, samimi ve dost olduk. Yapmacıklık değil yapıcılık oldu ilkemiz. Hayatın tam
ortasından gönüllerin tam ortasına köprü kurduk.

TRT FM, “Radyo eşittir müzik
midir?” diye soranlara, “Bizce
çok daha fazlasıdır” dedi!

Bu büyük yolculukta “Uzakları Yakın Eden Radyo”
TRT FM, dinleyicisinin ufkunu açarak hayata daha
umutla bakmasını sağlayan bir ‘yol arkadaşı’ oldu ve
olmaya da devam edecek. Teknolojik açıdan elbette değişeceğiz, daha da gelişeceğiz fakat değişmeyecek olan tek şey güven ve samimiyetimiz olacak.
Sesin ve müziğin, mutlandıran büyüsüyle...

TRT FM'de
Günaydın

Türkiye’m
T

RT İzmir Radyosu’ndan hafta içi her sabah 07.00’de
dinleyicilerini sıcacık bir günaydınla selamlayan
“Günaydın Türkiye’m”, saat 09.00’a kadar enerjisi
ve temposu yüksek bir yayın sürdürüyor. Dinamik
program, yeni bir güne her gün yeni bir konuyla
başlıyor ve dinleyicisinin günü hissetmesini, hayatın ritmine katılmasını, ânın nabzını tutmasını
sağlıyor. Günaydın Türkiye’m dinleyicisi ile birebir
etkileşimi hedefliyor.
Programın yapımcılığını, spikerliğini ve teknik yönetmenliğini üstlenen Zafer Akçay, akılda kalıcı
ve eğlenceli sunumuyla yayınının enerjisini yüksek tutmayı başarıyor. Dünyada olup biten ilginç

40

haberleri son gelişmeleriyle aktaran, telefon bağlantıları alan, ödüllü yarışmalar yapan Günaydın
Türkiye'm, dinleyenleriyle bu sayede güçlü bağlar
ve yakın ilişkiler kuruyor.
Modern zamanda hepimizin içinde bulunduğu koşuşturmanın içinde belki de unutulmaya yüz tutmuş bir gülümsemeyi, bir dost sesini, hoşsohbeti
en güzel şarkılarla hatırlatıyor. Ortak duygularda
birleştiriyor, yayında çalan tüm parçalar...
Hayata dokunmak ve birlikte hayatın içinden akıp
gidebilmek için Günaydın Türkiye’m her sabah saat
07.00’de TRT FM’de!
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“Bin yılda yoğurduk her mısraını
Yüzüğe kaş ettik Ağrı Dağı’nı
Dünyaya değişmem bir aksağını
Bir kutlu töredir bizim türküler .”
Ali Akbaş
Osman Nuri Boyacı

T

ürkü evreninde on bin yıllık yolculuğun kadim izleri neleri anlatıyor? Doç. Dr. Merdan Güven’in yıllar
süren kapsamlı araştırması “On Bin Yılın Türküsü”
kitabı, bu sorunun karşılığını bilimselliği temel alarak veriyor. Kitap, araştırmacıların ve meraklıların
vazgeçemeyeceği kaynak bir eser olma kimliğini
taşıyor.

unutulmuş ve geriye ezgili şiirsel anlatım kalmıştır.
Bu araştırmada Türk halk müziğinin kaynağında
hangi kültür unsurlarının bulunduğu konusu irdelenmeye çalışılmıştır. Keşfedilecek yeni belgeler
Türk tarihi, kültürü, dili, folkloru ve özellikle de türküler hakkında çok çeşitli yaklaşımlar sunarak konuya yeni boyutlar kazandıracaktır.”

"On Bin Yılın Türküsü", öncelikle kavramları ve günümüzdeki karşılıklarını inceliyor. Bugüne kadar
yapılan tanımlamaları ve bu konudaki yanlışlıkları
anlatıyor. Yazar, giriş bölümünde amacını şöyle
anlatıyor: “Bu çalışmada en eski devirlerden günümüze kadarki süreç içerisinde türkülerin tarihî seyri,
ayrıntıya girilmeden ana hatlarıyla sergilenmeye
çalışılmıştır. Daha çok ‘hikâyeli türkü’ tabirinin kullanılması yeğlenmiştir. Bugün halk içinde de bütün
türküler hikâyelidir. Hikâyeler ya yazıya geçirilmemiştir ya da sözlü kültürde türkünün hikâyesi artık

Kitapta yer verilen başlıklar ise şöyle: ‘Hikâyeli türkü
ve Türk müziği hakkındaki çalışmalar’, ‘Türkü, hikâye
ve hikâyeli türküler hakkında genel bilgiler’, ‘Türkülere eşlik eden çalgılar ve Türk dünyasından türkü
örnekleri’. Son bölümde daha önce bu kapsamda
bir araya getirilemeyen Türk dünyası türkü örnekleri içinde Afganistan, Kırım, Kosova, Tataristan ve
Yunanistan gibi farklı coğrafyada söylenen türkülerin notaları, sözleri ve hikâyeleri yer alıyor.

Kitaplık

On Bin Y�l�n Türküsü

Modern dünyanın hızı içinde türkülerin sesi biraz
daha geriden gelse de duyduğumuz, söylediğimiz
her türkü bizi bize hatırlatıyor. "On Bin Yılın Türküsü",
türkülerimizi yakından duymak isteyenler için bir
yol arkadaşı.
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun dizeleriyle türkü evrenine bir merhaba diyeyim.
“Ah bu türküler,
Köy türküleri,
Dilimizin tuzu biberi,
Memleket ahvalini onlardan sor,
Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen’i
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni...
Ben türkülerden aldım haberi.”
On Bin Yılın Türküsü, Doç. Dr. Merdan Güven,
Fenomen Yayıncılık, Erzurum 2012, 523 sayfa.
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23 yıldır radyo yolcusu Mustafa Cihat...
Radyo stüdyosuna liseli bir genç olarak adım
atıyor. Üretkenliği onu zamanla radyoculuk
yanı sıra bestecilik, söz yazarlığı ve şarkıcılık
kulvarlarına da yerleştiriyor. Çocukluğu,
elindekinin değerini bilmesi gereken
yıllarda geçtiğinden olsa gerek en çok
da zamanın değerini biliyor.
Diyanet Radyo Genel Yayın
Yönetmenliği ile tüm bu özelliklerine
idareci kimliğini de katan Mustafa
Cihat’la hepsini konuşmaya çalıştık.

23

Mikrofonda
O

rtaokulda az konuşan çok dinleyen bir çocukmuşsunuz. Lisede ise çok konuşan az dinleyen bir genç... Radyo maceranızın lise yıllarına uzanmasının, konuşmayı sevmeye başlamanızla bir ilgisi olmalı... Nasıl, nerde başladı
bu macera?

Çok haklısınız. İlk radyo deneyimim özel radyoların açılmasıyla başladı. O dönemlerde İmam Hatip
Lisesi’nde hayli aktif ve çok konuşkan bir son sınıf
öğrencisiydim. Bu özelliklerimi bildiği için bizimle
yakından ilgilenen hocalarımızdan biri, “Ağzın çok
iyi laf yapıyor, radyoda çalışmalısın” dedi ve böylece
radyo serüvenim başlamış oldu.
Radyo mikrofonuna çok erken yaşta geçmiş
bir radyocu olarak, kendinizi nasıl geliştirdiniz,
kimleri örnek aldınız?
Çok fazla dinleyerek diyebilirim. Radyo ile tanışıklığım aslında çalışmaya başlayınca olmadı. Küçük
yaşlardan itibaren TRT radyolarını ve Arkası Yarın’ları dinleyerek kendimi geliştirdim galiba... Radyoda
dinlediğim karakterleri taklit eder, onlar gibi konuşmaya çalışırdım. Mikrofona ilk seslendiğim andan iti-
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yıl

baren hafızamda ve duygu dünyamda biriktirdiğim
ne varsa beni dinleyenlerle paylaşmaya başladım.
Daha önce özel radyolar olmadığı için o yıllarda
dinleyiciler radyoyu yeni bir icat gibi dinlemeye ve
takip etmeye başladılar. Çok fazla yerel anlamda
programcı olmadığı için de beni dinlediler galiba ve
yıllar sürecek güçlü bir bağ oluşmuş oldu aramızda...
Müziğe ilginiz de lise yıllarında şekillenmeye
başlıyor. Bir de müzik grubunuz var. Neler çalıp, kimlere söylüyordu bu grup?
Evet; aslında müziğe olan ilgim radyodan daha
eskidir. İlkokuldan itibaren başlayan müzik ilgim
lisede daha da arttı ve benim gibi ilgili olan arkadaşlarımla bir müzik grubu kurduk. Bilinen ezgi ve
marşlar dışında ilk bestelerimi de o yıllarda yaptım.
Birlikte birçok programda müzik yaptık. Hatta kendi
bestelerimizden oluşan amatör bir albüm bile yapmıştık. O yıllarda konferanslar oldukça ilgi görüyordu. Biz de konferanslar başlamadan önce sahne alıyorduk. Her sahneye çıkışımızla özgüvenimiz daha
da artıyor, büyük hayaller kuruyorduk. Güzel günler
ve deneyimlerdi.
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Çocukluğum her çocuk gibi
oyunlarla ve oynayacağımız yeni
oyunların hayalleriyle geçti. Belki
tek farkım her şeyin çok kıymetli
olduğu ve kıymetinin bilindiği bir
devrin çocuğu olmamdı. Mahallede
plastik topu olanın tüm oyunları
ve kurallarını belirlediği, top
oynarken plastik kramponu olanın
takım kaptanı olduğu zamanlardı.
Her şey azdı, kıymetliydi, farklıydı
ama çok tatlıydı.

Söz yazarlığı ve bestecilik yönlerinizi nasıl keşfettiniz?
Var olan eserleri icra etmek yeterli gelmemişti.
Yeni sözler ve besteler olmalı, insanlar ilk bizden
dinlemeliydi. Bu düşüncelerle mahallemizde bulunan bir müzisyenin kapısını çaldım. Ondan yeni
besteler yapmasını ve güfte yazmasını istedim.
O da “Ben beste yapamam ve yazamam, sadece
çalarım” dedi. O gün anladım ki beste yapmak ve
yazmak, saz icra etmekten farklı bir şeydi. O gece
oturup kendi kendime bir şeyler yazıp mırıldanmaya başladım. Kulağa fena gelmiyordu. Acaba daha
önce dinlediğim bir melodi miydi? Ertesi gün arkadaşlarıma eseri okudum. İlk defa duyduklarını ve
beğendiklerini söylediler. Bu müthiş bir duygu idi.
Cesaretlendim ve başka besteler yapmaya, güfteler
yazmaya başladım.
Radyoculuğunuzu ve müzisyenliğinizi besleyen temel şeyin / şeylerin ne olduğunu sorsak...
Aslında başta sevgili ağabeyim olmak üzere arkadaşlarım ve hocalarım beni çocuk yaşlarımdan
itibaren sürekli bir şeyler söylemem ve okumam
için teşvik ettiler. Bir mecliste ben hep “Hadi bize
bir şeyler söyle” denilen çocuktum. Tüm bu teşvik
ve beğenmeler beni bu alana yönlendirdi. Aslında
o yıllarda müzik ve radyo ile ilgili bir gelecek hayalim yoktu. Tek hayalim, rahmetli babacığımın da
teşviki ile hafız olmaktı ama nasip olmadı. En çok
sevdiğim ve dinlediğim ses Abdussamet idi. Birçok

ezberimi, onu binlerce kez dinleyerek yapmışımdır.
Onun gibi hafız ve güzel Kur’an okuyan bir kurra
olmak istemiştim. Lisede isteklerim ve ideolojilerim
bambaşkaydı. Öğrendiğim ne varsa bilmeyenlere
aktarmak en büyük hayalimdi. Müziği de doğru bildiğim, hissettiğim ne varsa, onları anlatmanın tatlı
aracı olarak kullandım. Böylece inandığım değerler
müziğimi de geliştirmiş oldu.
İlk müzik albümünüzün yayımlandığı 2000’den
bu yana müzik piyasasına çok sayıda albüm
kazandırdınız. Üretkenliğinizi neye bağlıyorsunuz?
Hâlâ inanmaya ve hissedebilmeye diyebilirim. Eser
üretmek aslında duygu dünyamın dışavurumu...
Ne kadar çok yazabilirsem o kadar iyi hissediyorum

Gençlere birçok tavsiyede
bulunulabilir ama ben
uzatmadan iki madde
ile özetlemek istiyorum:
Çoooook okumalı ve
çooooook dinlemeliler.
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Albümleri
Hüzün Mısraları / 2000
Tut Elimizden / 2003
Amenna / 2005
Mahcubuz / 2007
Zeyd’in Gözleri / 2010
Lila / 2014

kendimi... Her eseri bir mesuliyet olarak görüyor
ve yazmaya çalışıyorum. Beste yapmak ve yazmak
Allah’ın bir lütfu ve ilhamı. Umarım bana olan bu
lütfu yaşadığım sürece devam eder.
Radyo programcısı, söz yazarı, besteci ve solistliğin yanı sıra Diyanet Radyo’nun Genel Yayın
Yönetmenisiniz. Radyoculuğun idari yönüyle
hemhâl olmak nasıl bir duygu?
Aslında radyo idareciliği çok daha eski yıllara dayanıyor. İlk radyo idareciliğim 1996 yılında başladı.
Tabii aralıksız bu yıla kadar değil. Ancak yabancılık
çekmediğim bir iş. 23 yıl önce başlayan radyo hayatımda, radyonun her departmanında çalıştım. Reklam dâhil . Gerçekten tabiri caizse radyo benim
için ‘aşk’tır. Radyo idareciliği ya da programcılığı,
müzikal çalışmalarımı olumsuz etkilemedi ve asla
sekteye uğratmadı. Bilakis birçok katkı sağladı diyebilirim. Çünkü her ikisini de çok seviyorum.
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göre nasıl seyrediyor? Radyonun popülaritesi
ve dinlenilirliği bakımından...
Yayıncılık bence geçmişe nazaran çok daha profesyonel icra ediliyor. Tabii ki geçmiş yıllarda her şey
gibi radyo yayıncılığı da sınırlı imkânlarla ve son
derece amatör bir ruhla icra ediliyordu. Radyonun
her dinleyene ilginç ve çekici geldiği yıllarda ilgi
elbette şimdiye nazaran oldukça yüksekti. Merak
uyandıran bir yanı vardı. Radyoda birileri konuşuyor ve dinleyenler, konuşanları ve konuşulanları
hayal ediyordu. Aslında bu merak ilgiyi diri tutuyordu. Ne zaman ki radyodaki sesler TV ekranlarında
göründü, işte o zaman büyü bozuldu, sıradanlaştı.
Bugün TV tabii ki daha popüler ve nicelik itibari ile
takip edeni fazla ama radyonun müdavimleri asla
bırakmadı radyoyu... Evlerinde ve iş yerlerinde hâlâ
radyo onlar için vazgeçilmez. Radyonun etkileyici
ve sıcak bir ruhu var. Bence eskiden olan yüksek ilgi,
gelecek yıllarda tekrar radyoya dönüş olarak yön-

Mustafa Cihat’ın bir günü nasıl geçiyor? Güne
kaçta başlıyor, neler yapıyor, günü kaçta bitiriyor?

lenecek.

Hayli yoğun ve yorucu geçiyor. Tabii ki şikâyet etmiyor, bilakis tercih ediyorum. Uykuyu sevdiğim
söylenemez. Bu yüzden güne erken başlarım. Radyo mesaim olduğu için gün içinde genelde radyoda oluyorum. Akşam herhangi bir program yoksa
evde ailemle olmayı, birlikte yemek yemeyi, sohbet
etmeyi seviyorum. Gece bambaşka ve etkileyici bir
sükûnet... Bu yüzden çok geç uyuyorum.

ne salık verirsiniz?

Günümüz radyo yayıncılığını, radyoculuğa
başladığınız yıllarla kıyaslarsanız neler söylersiniz? Türkiye’de radyoculuğun durumu size

Bu vesile ile herkese selam ediyor muhabbetlerimi

Gönlü radyoda olan, üniversitede radyoculuk
eğitimi alan gençlere, bir radyo yolcusu olarak
Birçok tavsiyede bulunulabilir ama ben uzatmadan
iki madde ile özetlemek istiyorum: Çoooook okumalı ve çooooook dinlemeliler.
Katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Bilakis ben size teşekkür ediyorum. Sizler vesilesi ile
radyo severlere ve dinleyenlerimize ulaşmış olduk.
sunuyorum. Allah ülkemizin ve milletimizin bahtını, yolunu açık eylesin.
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Tacım
Tahtım
Mesleğim

Radyo Program
Yapımcılığı
Değerli okur ya da sevgili meslektaşım; radyo
program yapımcılığını sadece bir iş ve meslek
olarak değil aynı zamanda kutlu bir yolculuk,
vazgeçilmez bir tutku ve hoş bir sevda olarak
gördüm.
Lütfi Kılınç

İ

şin doğrusu bu ya; radyo program yapımcılığı da
beni asla üzmedi. Sevgimi, emeğimi, hizmetimi,
gençliğimi, sağlığımı verdim. Mesleğimse bana
beklentilerimin ve isteğimin de ötesinde değerler
kattı. Çok zenginim biliyor musunuz? Karun, şimdi yaşıyor olsa idi, “Benim zenginliğim zenginlik
mi, onunkinin yanında” diye bir türkü tutturur da,
karanlık gecede ve aydınlık gündüzde avaz avaz
bağırırdı. Üçü-beşi, etliyi-sütlüyü pek bilmem. Bildiğim, mutluluk havuzuma biriktirdiklerim. Elbette ki,
boğulacak kadar değil havuzumun doluluk oranı,
ama arada bir dalıp farklı dünyaları da görme şansını veriyor bana...
Sadede gelelim; gerçeğin parlak ışığının yol göstericiliğinde kitaplardan okuduklarımdan, sohbetlerde dinlediklerimden, çalışırken edindiğim tecrübelerden yaptığım bir derlemeyi “Program yapımcılığı
nedir?” sorusunun cevabı olarak (bence tabii) sizlere sunmak isterim. Yapımcı; “Programın başı, ortası
ve sonudur” deyip kestirip atsam bir mizahın konusu olacağım kesin. O nedenle de “Bu sözün izaha
ihtiyacı var” diyerek açalım.
Radyo yayınları birden çok kişinin ortak çalışması ile
gerçekleşir. Bir programın düşünce aşamasından

yayın sonrası aşamasına kadar pek çok kişi çaba
harcar. Teknik elemanından, spiker ve yapımcısına
kadar işini aşk ile yapan bir ekip, yayının gerçekleşmesinde görev alır. Çalışan her görevlinin emeği az
ya da çok yayının bir parçasını oluşturur. Ha şunu
da belirtelim ki, yayın ve yapım iç içe ama aynı
olmayan iki kavramdır. Tıpkı amaç ve hedef gibi...
Nasıl ki, hedeflerinize ulaşarak amaçlarınızı gerçekleştirirseniz, yapımlarınızla da yayını gerçekleştirirsiniz. Ancak, tüm çalışanlar içerisinde doğrudan
programın yapımından birinci derecede sorumlu olan, programı ortaya çıkarması beklenen kişi
program yapımcısıdır. Program, bir ekip çalışması
olarak ortaya çıkar ama sorumluluk yapımcıdadır.
Bir yapımcıda bulunması gereken dikkat, araştırıcı ve gözlemci olma, yaratıcılık, esneklik, disiplin
gibi özelliklerin kişide doğuştan var olması beklenebilir. Bu, yapımcının başarısını artırır. “Gazeteci
olunmaz, doğulur” görüşünü savlayanlara göre
bu özellikler olmazsa olmaz önemdedir. Ancak,
yalnızca bu özelliklerin varlığı ile de iyi bir program yapımcısı olunamaz; bu konuda eğitim de
önemlidir. Ancak 28 yıldır öğrendiğim ve kesinlikle inandığım bir üçüncü özellik var ki bence işin

45

R ADYOviz yon

Yapımcı iyi bir araştırmacı ve
gözlemci olmalıdır. Araştırma
yapmasını bilmeyen, çevreye
gözlemci olarak bakmayan kişinin
iyi yapımcı olacağı söylenemez.
Araştırmanın nasıl yapılacağı
konusunda bilgisi olmayan
bir yapımcının, konuya nasıl
yaklaşacağından, neresinden
ele alacağından da doğal olarak
haberi olmayacaktır.
sırrı bu. Yapımcılık tecrübeyle, yaparak ve yaşayarak öğrenilir. İyi bir yapımcı doğuştan var olan
yeteneklerine bu konudaki eğitimini katarak ve
bunu deneyimleriyle harmanlayarak geliştirebilir.
Uygulama, program yapımının kanıdır. Canlı için
damarındaki kan ne ise programcı için de uygulama odur. İsterseniz “Bu da klişe sözlerle başladı”
deyin ama söylemek zorundayım ki “Eğitim şart
kardeşim!” Program yapımcısı iyi eğitim görmüş
olmalıdır. Sadece yetenekle, zeki olmakla, doğuştan bu iş için yaratılmış olmakla yapımcı olunmaz.
Bu Allah vergisi ayrıcalıklı değerleri eğitimin has
bahçesinden derlenecek çiçeklerle süslemedikten
sonra bu iş olmazzz!
Evrensel düşün, yerel çalış
Kralın biri çağrı yapmış ahaliye: “Kim ki ben yetenekliyim, başkasında olmayan özelliklere sahibim
diyorsa, gelsin ispatlasın. Ona yüz kese altın vereceğim”. Onlarca yetenekli olduğuna inanan insan
gelmiş kralın gösteri salonuna. Kimi kuşu gözünden vurmuş. Kimi uçanı yakalamış, kimi kaçanı.
Kimi tersinden okumuş, kimi düzünden, kimi de
yüzünden. Kral gerçekten özel yetenek olduğuna
inandıklarına yüz kese altını verip tebrik etmiş. Yalnız bir tanesine farklı bir uygulama yapmış. Neden
mi? Adam gelmiş ve demiş ki; “Sevgili kralım, ben
elimdeki şu ipi yüz metre ilerdeki iğnenin deliğinden geçirebilirim. Kral, “E hadi göster bakalım”
demiş ve adam ipliğin ucunu şöyle bir dudağıyla
ıslatıp işaret parmağı ile başparmağı arasından
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fırlatınca aynen iğnenin deliğinden geçirmiş. Kral
hemen adamlarına seslenmiş: “Bu adama hemen
yüz kese altınını verin, ardından da yüz sopa vurun!” Herkes nedenini merak ederken biri merakını
giderecek soruyu sormuş krala: “Hem yüz kese altın hem yüz sopa! Neden?” Kral demiş ki; “Yüz kese
altın yeteneği için. Yüz sopa da bu özel yeteneğini
böyle faydasız işlere harcadığı için!”
“Yerine göre seviyeli bir mizah, en güçlü izahtan
daha etkili olabilir” sözünden hareketle anlattığım
bu fıkradan sonra tekrar ediyorum; yetenek eğitim
ve tecrübeyle taçlandırılmadıkça işevuruk yani faydalı hâle gelmez.
1989 ya da 90 yılında Mersin serbest bölgesinde
uluslararası bir şirketin fabrika açılış töreni vardı.
Daha iki yıllık çiçeği burnunda bir yardımcı prodüktör olarak ben de gidip “Basın” yazan masanın kalabalığa hâkim bir yerine oturdum. Biraz sonra çekik
gözleri ve hoş tavırlarıyla Japon olduğu besbelli biri
geldi masaya. “Merhaba nasılsınız?” diyerek Türkçe
bildiğini de göstermiş oldu hepimize... Bir gazeteci arkadaşımız karşılaştığımız ve anlaşabileceğimiz
her Japon’a olduğu gibi ona da “Japon mucizesinin
sırrı nedir?” sorusunu yöneltti hemen. Aldığımız cevap çok anlamlıydı: “Biz Japonlar evrensel düşünür,
yerel çalışırız.”
Yapımcının başarılı programlar üretmesi için sürekli bilgisini yenilemesi, okuması, toplumsal çalışmalara katılması ve özellikle kitle iletişim araçlarını sürekli izlemesi, günlük gazete ve dergilerden
başlayarak radyo, televizyon yayınlarına sürekli açık
olması gerekir. Bütün bunların yanında bizim “hedef kitle” dediğimiz dinleyicinin, toplumun, halkın
kültürünü, coğrafyasını, geçimini, dirliğini iyi bilmesi gerekir. Yoksa “hariçten gazel okumak” gibi bir
duruma düşer. Bu duruma düşenlere “Sözleri uzayın boşluğunda bir çığlık olarak kalanlar” derdi bir
meslek büyüğüm.
Yapımcı iyi bir araştırmacı ve gözlemci olmalıdır.
Araştırma yapmasını bilmeyen, çevreye gözlemci
olarak bakmayan kişinin iyi yapımcı olacağı söylenemez. Araştırmanın nasıl yapılacağı konusunda
bilgisi olmayan bir yapımcının, konuya nasıl yaklaşacağından, neresinden ele alacağından da doğal
olarak haberi olmayacaktır. Yapımcının iyi bir gözlemci olması da beklenir. Çevresine gören gözlerle
bakması, duyan kulakla dinlemesi gerekir. Bir başka
söyleyişle, yapımcının antenleri dışa dönük olma-
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lı, çevresinde olup bitenleri ileride kullanabileceği
potansiyel bir konu dizisi olarak görmeli ve duymalıdır. Bu süreç de işin başında iyi bir planlama yapmakla mümkündür.
Yapımcı programında nesnel (objektif ) ve yansız
olmalıdır. Yapımcının siyasal bir görüşü, inançları mutlaka olacaktır. Üstelik de çok sağlam olmalı
görüşleri, inançları, değerleri. Ancak programında
kendi görüşünü ya da inancını tek yanlı olarak yansıtma bahtsızlığını asla göstermemelidir. Olayları ne
kara, ne de beyaz gözlüklerle görmeli, tüm boyutları ile ve doğal vermelidir. Şunu da belirtmekte yarar var. Yansızlık, gerçeğin de yanında olmamak gibi
garip bir durumu ortaya çıkarmamalıdır. Herhangi
bir gizli amaca hizmet etmemelidir. Radyomuzun
anteninden çıkan sesin kimin kulağına çarpıp,
oradan gönlüne aktığını, beynine girdiğini bilmemiz mümkün değildir. Farklı inançta, dilde, dinde,
ırkta, siyasal görüşte, mezhepte insanlara ulaşıyor
olabiliriz. Bizim görevimiz o anda radyosunu bizim
programa ayarlamış ve dinlemekte olan herkesi
kucaklayacak sözcükleri kurup onların ilgi, istek ve
ihtiyaçlarına cevap vermektir.
Ve Sevgi... Ve Saygı...
Yapımcı takım çalışması yapmalıdır. Programlar
genellikle bir ya da iki kişi tarafından üretilir gibi
görünse de program yapımında görüldüğü üzere,
yapımcı tüm bu çalışmalarında, teknisyeninden yöneticisine, spikerinden röportaj yaptığı konuğuna
ya da program materyalini sağlayacağı kişilere kadar pek çok kişi ile ilişki içerisindedir. Üstelik bütün
bunlar muhteşem bir mabedi oluşturan bütünün
parçaları gibidir. Birinin eksikliği veya hatası bütün
mabedin çökmesine ya da iş göremez hâle gelmesine neden olur. Takım çalışmasına yatkın olmayan,
kendine yapılacak eleştiri ya da önerileri kabul etmeyen, bir başka deyişle bilgisini zorla kabul ettirmeye çalışan yapımcıların, pek başarılı olduğu
söylenemez. “Tek taştan duvar olmaz... Ağaç, yaprağıyla gürler... Bir elin nesi var, iki elin sesi var... Ne
kadar bilsen de bilene danış, danışan dağları aşar
mı aşar, danışmayan da düz yolda şaşar... Birlikten
kuvvet doğar” gibi atasözlerimizi unutmadan ekip
çalışmasını gerçekleştirmelidir. Ben derim ki, takım
çalışması yapan, bu iş olacak mı diye takmaz.
Yapımcının iç disiplini ile iş disiplini örtüşmezse
sıkıntı doğar. Program ne yapılacakların bugünlük
sümen altı edileceği ne de “Bugün git yarın gel” de-

Yapımcının iç disiplini ile iş
disiplini örtüşmezse sıkıntı
doğar. Program ne yapılacakların
bugünlük sümen altı edileceği
ne de “Bugün git yarın gel”
denilebileceği bir iştir. Nasıl ki
demir tavında dövülürse, tavşan
yamaca geçmeden tutulursa,
yapımcı da işini tam zamanında,
saatinde, dakikasında hatta
saniyesinde yapmalıdır.

nilebileceği bir iştir. Nasıl ki demir tavında dövülürse, tavşan yamaca geçmeden tutulursa, yapımcı da
işini tam zamanında, saatinde, dakikasında hatta
saniyesinde yapmalıdır.
Yapımcının dili iyi kullanması gerekir. Bu özellik metin yazımında daha da önemlidir. Radyo dili, konuşma ve yazı dilinden farklılık gösterir. İyi bir yapımcının bu farkları bilmesi ve metnini yazarken, bu
hususlara özen göstermesi gerekir. Metin yazarken
hedef kitlenin anlayacağı bir söz dizimi göz ardı
edilemez. Çok fazla sayısal ya da çok fazla teknik
sözcüklerin kullanımından kaçınılmalıdır. “Aynı dili
konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşır”
demiş ya Mevlâna.
Ve sevgi.. Ve saygı... Gönül bahçesinde sevgiyi çiçeklendirmeyen, saygıyı meyveli bir ağaca dönüştürmeyen yapımcının insanlık coğrafyasını yeşertmesi
mümkün değildir. Bu anlamda, “Sevmeden yapılan
iş, kurumuş bir ekmeğin içine tuzlu helvayı katık
edip yemeye benzer” sözünü başımıza taç yapmalıyız. Hedef kitlemiz, öncelikle cennet mekân ülkemizin insanları... Dolayısıyla ülkemizi ve insanlarını
ayrımsız sevmeli saymalıyız. “Halkı dinleyiniz, çünkü
onlar çok şey bilirler” sözünden hareketle kulağımızı ve gönlümüzü hep halkımıza açık tutmalıyız.
Hâlen bu mesleğin güzellik işçileri olan arkadaşlarıma saygılarımı sunarken, gelecekte meslek bayrağımızı onurla taşıma adayı olanlara da başarılar
diliyorum.
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R ADYOviz yon

Prodüktörün

Eskiler hep söyler,
“Her şeyin abartılması doğru olmaz,
ters etki de gösterebilir” diye...
Bu durum temizlik hassasiyetinde de
geçerli mi acaba?
Yani yaşadığımız yerin aşırı temiz olması
gerçekte sağlığımız için kötü bir durum mu?
Ne dersiniz?
Zehra Karabel

B

u soruya kimilerimiz “Hayır olur mu öyle şey! Ne
kadar temizlik o kadar sağlık” diye tepki gösterebilir. Kimilerimiz ise doğruluk payı bulabilir ve aşırı
temizliğin her zaman sağlık demek olmadığını savlayabilir.
Peki ya bilim insanları ne düşünüyor, ne söylüyorlar
bu konuda acaba?
Geçiş Müziği
Uzmanlardan gelen yanıt kısa ve net! “Yaşadığımız
yerin aşırı temiz olması sağlığımız için kötü bir durum demek!” Çünkü onlara göre temizliğin abartılmaması gerekiyor.
İş yapmayı sevmeyen ya da temizlik için harcayacak çok zamanı olmayan kişiler sanırız bilim insanlarının bu açıklamasından hoşnut kalmış olabilirler.
Zaten eskiler “Her şeyin kararında olması gerektiğini” hep söylemezler mi bize? Anlaşılan o ki bu uyarı
temizlik için de geçerliymiş.
Geçiş Müziği
Bilim insanları bakterilerin sandığımız kadar zararlı
olmadıklarını keşfettiler şimdilerde. Söz gelimi cildimizdeki bakteriler, buradaki hücreler tarafından
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üretilen, cildimiz tarafından dışarı salınan istenmeyen atıkları yiyerek beslenen organizmalarmış.
Duyunca pek hoşlanmasak da bilim insanlarının
açıklamaları tam da böyle! Çünkü bu bakterilerin
atıkları tüketmesi sonucunda cildimiz üzerinde
nemli bir tabaka meydana geliyormuş. Bu nemli tabaka sayesinde cildimiz besleniyormuş. Üstelik bu
tabaka cildimize gerçekten zarar verebilecek istilacı
diye bilinen organizmaları da bizden uzak tutmaya
yarıyormuş.
Peki bakterilerin bir kısmı sağlığımız için faydalı olduğuna göre, temizliği ve hijyen koşullarını biraz
fazla abartmış olmuyor muyuz?
Biraz kirlenmenin, zararından çok yararı olduğu
doğru! Biyologlar uzun yıllardır bu konuyu araştırıyorlar. Özellikle de çocukların mikroplarla erken
yaşta tanışmalarını sağladığı için alerjik tepki gösterdikleri maddelerin sayısını azaltıyormuş bu durum... Tabii bu, yaşadığımız yeri hiç temizlemememiz ya da duş almaya son vermemiz anlamına da
gelmiyor.
Uzmanların söylediği, temizlik algımızın artık değişmesi gerektiği...
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Geçiş Müziği
Aslında tam olarak ne kadarının yeterli olduğunu
bilemiyoruz diyor araştırmacılar... Ancak çok temiz
ve yalıtılmış ortamlara kapanmaktansa, kirlilik açısından çok büyük tehdit barındırmayan, havadar
yaşam alanlarının daha sağlıklı olduğunu ifade
ediyorlar. Yine araştırmacılara göre bu tür izole
çevrelerde çok zaman geçirmek, o ortamdan çıkıldığı anda çeşitli mikroplara karşı savunmasız hâle
gelmek anlamına geliyor. Bağışıklık sistemimiz,
mikroplarla karşı karşıya geldikçe daha da güçlenmekte...
Geçiş Müziği
Bunun dışında bir başka bilgi de şöyle: Toprakta
bulunan bir bakterinin gerçekte doğal bir antidepresan olduğu saptanmış. Çok şaşırtıcı belki ama bilim insanlarının açıklaması böyle... Bu bakteri bazı
beyin hücrelerini aktive edip kaygı ve karamsarlık
durumlarını tersine çevirebiliyor, zihni rahatlatarak
öğrenmeyi kolaylaştırıyormuş.
Sözün özü bilim insanlarına göre gerek beden gerekse zihinsel sağlığımız için temizliği takıntı hâline
getirip abartmamak gerekli...
Temizlik ve hijyene aşırı düşkün olanlar bu tavsiyeyi
ne oranda hayata geçirebilirler bilmiyoruz. Ancak
çoğumuz için çok sevindirici bir haber değil mi, ne
dersiniz?
Geçiş Müziği
Şimdilerde çocukların çoğu teknolojik cihazlardan
başını pek kaldıramıyor. Oysa bir dönem çocuklarının çoğunun eğlencelerinden biriydi; gökyüzüne
bakmak, bulutları bildiğimiz, tanıdığımız nesnelere,
canlılara benzetmeye çalışmak...
Hatta arkadaşlar arasında “Hayır hayır, hiç bile o bulut file benzemiyor bir kere... O kesinlikle bir su aygırı!..” Ya da “Bak bak benim bulutum nasıl da kaçıyor
gidiyor, seninki çok gerilerde kaldı” tarzında küçük
çaplı atışmalar olurdu.
Size saçma mı geldi yoksa? Olabilir ama emin olun
çok eğlenceliydi. Hâlâ da olabilir. Hâlâ gökyüzünde bulutlar var. Günümüz çocukları da oynayabilir
bu eğlenceli oyunu! Gerçi günümüz çocukları için
oyun, artık başka anlamlar taşıyor sanırız.
Hadi biz yine oyun malzemesi de olan bu sevimli
bulutlarımıza dönelim: Bulutlar aslında su damlacıklarından oluşan yapılar. Tipik beyaz rengini,
ışığın bu damlacıklar tarafından etkin biçimde sa-

çılmasıyla alıyor. Ortam ısınıp damlacıklar buharlaştığında bu saçılma sona eriyor, bulut da görünmez
hâle geliyor. Bulut görünmez hâle geliyor ama aynı
miktardaki su hâlâ aynı yerde durmakta aslında.
Geçiş Müziği
“Bulutun görünmesini, yani damlacıkların oluşmasını belirleyen etkenler sıcaklık, havadaki su buharı
miktarı ve damlacıklara yoğunlaşmayı başlatabilecek toz benzeri partiküller. Bu etkenler, atmosferin
değişik yerlerinde değişik oranlarda bulunur ve bu
nedenle bulutlara farklı yüksekliklerde rastlayabiliriz” diyor uzmanlar... Yeryüzüne yakın olanları sis
olarak adlandırıyoruz hepimizin bildiği gibi...
Araştırmacılar, “Bulut oluşumunu sağlayan etkenlerden en kolay değişeni sıcaklık” diyorlar. Atmosferdeki hava hareketleri sonucu basınç, buna bağlı
olarak da sıcaklık sıklıkla değişebiliyor. Hava sıcaklığı kabaca yerden yirmi kilometre yukarıda, olası
en düşük değerine ulaşıyor. Örneklersek... Normal
koşullar altında uçakların yerden uçuş yüksekliği,
dünyanın hemen her yerinde on kilometre civarında. Gözümüzün önünde canlanması açısından şöyle söyleyelim. Dünyanın en yüksek tepesi
Everest’in yerden yüksekliği tam dokuz kilometre.
Atmosferin yerden bu noktaya kadarki kısmı, yani
aşağı yukarı on kilometrelik kısmı troposfer tabakası olarak adlandırılıyor. Bu tabakanın en önemli
özelliği, yukarı çıktıkça sıcaklığın düşmesi... Alttaki
sıcak havanın yukarı doğru yükselme eğilimi nedeniyle bu tabaka içinde sürekli atmosfer hareketleri
oluyor. Bu nedenle nem ve partikül oranlarıyla, sıcaklık, bu tabaka içinde sürekli değişim gösteriyor.
Bulutların yalnızca bu tabakada oluşmasının nedeni de bu hareketlilik aslında...
Geçiş Müziği
Yukarı çıkıldıkça, hava hareketleri daha nadir görülmeye başlanıyor. Dolayısıyla üst katmanlarda da
artık bulut oluşumuna rastlanmıyor.
Var mısınız o çocukluk günlerinden kalma eğlenceyi hiç değilse bir kez olsun daha anımsamaya?
Gökyüzünü görebileceğiniz bir yerden hiç değilse
iş yerinin, evimizin, okulun penceresinden görebildiğimiz kadarıyla bulutlara selam vermeye...
Bulut mu dedik! Affedersiniz! Bulut değil ki onlar!
Kimileri için pamuk şekeri, kimileri için beyaz kocaman bir fil... Kimileri için de beyaz uzun tüylü tavşanlar... Ya da hayal ettiğimiz her güzel şey!
Sinyal
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14 gündemdeyiz
yıldır

"Gündem" programının sinyal müziği ilk kez 2002
yılında duyuldu Radyo-1 mikrofonundan... 14 yıldır
da Türkiye ve dünya gündemine ilişkin her türlü
siyasi, ekonomik ve stratejik haberi, yorumları ve
yorumcularıyla taramaya devam ediyor.

H

afta içi her sabah 07.40-09.40 saatleri arasında yayında olan "Gündem", Türkiye ve dünya gündemini
her yönüyle tararken, stüdyoda ağırladığı ya da telefonla bağlandığı uzman konuklarının görüşlerine
de başvuruyor.
"Gündem", yola çıkarken de 14 yıl sonrasında da
aynı amaca kilitli: Ülke ve dünya gündemini belirleyen haberleri, olayları ve konuları dinleyiciye çeşitli yönleriyle aktarıp, konular üzerinde sağlıklı bilgi
ve düşünce sahibi olmalarını sağlamak, katılımcıların değerlendirme ve yorumlarıyla kamu yayıncılığı çerçevesinde gerçek gündemi oluşturup konu,
olay ve gelişmelerin kamuoyunca paylaşılmasına
katkıda bulunmak...
Söz konusu, ülke ve dünya gündemini kamuoyu ile
paylaşmak olunca, konuk seçimine de büyük dikkat ve özen göstermek gerekiyor elbette... Tarafsız,
konusuna hâkim, yorum becerisi olan, düzgün ve
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bir bütünlük içinde konuşabilen, güzel bir Türkçe
kullanımına sahip, Anayasanın sözüne ve ruhuna
bağlı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu
düzenini, genel asayişi, kamu yararını koruyan ve
kollayan, etkili ve yetkili olan herkes radyoya özellikle de "Gündem"e konuk olabilmektedir.
Uzman konuklar geçidi
Gündem, her sabah haber analizlerini gerçekleştirmek üzere ortalama 8 konuğun katılımıyla gerçekleşiyor. Buna göre programa haftada 40, ayda
160, yılda 1920 konuk katılıyor. Bu konuklar, yurt
içi ve yurt dışından gazeteciler, bilim adamları, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinin yetkilileri, strateji
uzmanları, ekonomistler ve hukukçular arasından
seçiliyor ve programa davet ediliyor.
Bu yoğun temponun arkasındaki isimlerse yapımda Adnan Ülger, Meriç Aksu, Oytun Şahin ve
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Ferruh Bakır. Program için her gün konu ve konuk
taraması yapan, stüdyo ve telefon trafiğini başarıyla yöneten yapım ekibine, canlı yayın sunumunda
Hakan Şahin ve Rıza Okur eşlik ediyor. Tüm ekibin
uyumlu sinerjisini; programın evde, arabada, iş yerinde soluksuz dinlenmesinden kestirmek zor değil...
Gündem canlı yayınlarını yalnızca Ankara Radyosu’ndaki Radyo-1 stüdyosundan yayımlamakla kalmıyor; zaman zaman yurt içinden ve yurt dışından
canlı yayınlar gerçekleştiriyor.
2006’da başlatılan “5 İlden 5 Gündem” projesi çerçevesinde program, naklen yayın aracı ile 76 ilden
canlı olarak yayımlandı. İllerin ve bölgelerin gündemi dinleyiciye aktarıldı; iç ve dış siyasi olaylar bölge
halkının, yerel yöneticilerin, gazeteci ve akademisyenlerin bakış açısıyla dile getirildi.
2007 yılında başlatılan bir başka önemli proje ile de
"Gündem", Türkiye için önem taşıyan ülke başkentlerinden naklen yayımlandı. Bu uygulamanın ilk
ayağı olarak KKTC’ye, ardından Azerbaycan Bakü’ye
gidildi. Proje kapsamında Makedonya, Arnavutluk,
Kosova, Bosna, Bulgaristan/Sofya, Romanya/Bükreş,
Moldova/Gagavuz Yeri ve Kırım’dan naklen yayın
gerçekleştirilerek dünya gündemi dünyaya naklen
iletildi.
Özel günlere özgü yayın
"Gündem", 2009 yılında önemli bir uygulama başlattı: Önemli günlerde, o olayın yaşandığı yerlerden yayın gerçekleştirmek. Program bu uygulama
çerçevesinde; 10 Kasım 2009’da Anıtkabir Sakarya
Salonu’ndan, 18 Mart 2010’da Çanakkale Nusrat
Mayın Gemisi’nden, 23 Nisan 2010’da İlk Meclis
Binası Genel Kurul Salonu’ndan, 19 Mayıs 2010’da
Samsun Bandırma Vapuru’nun içinden, o güne özel
konu ve konuklarla canlı olarak yayımlandı.
"Gündem", Radyo-Haber programcılığı alanındaki
saygın konumunu ödüllerle de perçinledi. Radyo
Televizyon Gazetecileri Derneği’nin her yıl verdiği
Radyo Oskarları Ödülleri’nde 2002 ve 2005 yıllarının
“En İyi Sabah Programı” seçildi. Yurt içi ve KKTC’deki
çeşitli üniversitelerin basın yayın bölümü öğrencilerince “Yılın Radyo Programı” olarak ödüllendirildi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından “En İyi Radyo
Programı” unvanını aldı. Son olarak da 2009’da
RADEV (Radyoevi Derneği) tarafından, ülkemize
artı değer katan programlar arasında “Yılın En İyi
Radyo Haber Programı" ile ödüllendirildi.
Gündem her sabah 07.40-09.40 arasında TRT
Radyo-1’de... 14 yıldır...
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Özellikle son yıllarda Türkiye’nin ekonomik ve siyasal
alandaki gelişimi ve dünya sahnesindeki yükselişi,
dünyanın ilgisini üzerine çekmesine neden oldu. Bu
nedenle Türkiye’nin sesini Avrupa, Afrika ve Latin
Amerika’ya duyurabilecek dil olan Portekizce yayınımıza
2015 yılının Haziran ayında başladık.

Her gün

22.00-23.00 ve 03.00-04.00
saatleri arasında
uydu üzerinden
yayındayız.
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L

atin Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinin bir kısmı dâhil olmak
üzere toplam dokuz ülkenin resmî dili olan Portekizce, Türkiye’nin
Sesi’ni daha ötelere duyurmak için muhteşem bir araç.
Haziran 2015’te uydu üzerinden yayına başladığımızda kimlere ulaşabildiğimizi, kimlerin bizi dinlediğini ve yayınımızı kimlerin takip ettiğini bilmiyorduk. Fakat Türkiye’nin siyasi, ekonomik politikalarının
ve gelişmelerinin yanı sıra sosyal hayatımızı, ülke insanının dinini,
dilini, örf ve âdetlerini, kısacası her anlamda Türkiye’yi anlatan yayınlarımıza o günden bugüne ilgi artarak devam etti.
Hazırladığımız “Bana İslam’ı Anlat” programı ile dinimizin muhteşemliklerinden kilometrelerce uzaktaki insanlara bahsediyoruz.
“Türk Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar” programı ile tarihimizi ve tarihimizdeki örnek karakterleri dünyaya anlatıyoruz. “Tarihte Bugün”
programı ile dünya tarihinde yer tutmuş önemli olayları hatırlatı-
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yoruz. “Türkiye’nin Kültür Hazineleri” programıyla
ülkemizin kültürel miraslarını, turistik mekânlarını,
hazinelerini dünyaya tanıtıyoruz.
Ayrıca Türkiye’de kutlanan resmî ve dinî bayramlarla ilgili özel programlar hazırlıyor ve yayımlıyoruz.
Bu sayede kilometrelerce uzakta yaşayan insanların Türkiye hakkında derin fikirlere sahip olmasını sağlıyoruz. Günlük gazetelerimizin haberlerini
Portekizce yayımlıyor ve dünyanın Türkiye basını
hakkında fikir sahibi olmasında, olaylara bizim penceremizden bakabilmesinde aktif rol üstleniyoruz.
Yaptığımız tüm bu programlar ve güncel haberler
sayesinde farklı kıtalardaki insanları Türkiye çatısı altında birleştiriyoruz.
Mutluluğumuza mutluluk katan şeyse beklediğimizin çok üstünde olumlu tepkiyle karşılaşmamız...
Uzak coğrafyaları birbirine bağlamanın çağdaş ve
en kolay yolu olan sosyal medya üzerinden aldığımız tebrik ve takdir mesajları günden güne artarak
çoğalıyor ve çalışma şevkimize şevk katıyor.
Yalnızca Portekizce konuşan ülkelere kendimizi anlatmakla kalmıyoruz, orada yaşayan Türklere de bir
yol arkadaşı oluyoruz. Örneğin Mozambik’te yaşayan Türk vatandaşı Erhan Ufuk Çur’un Facebook
sayfamıza gönderdiği “Böylesine güzel bir yayın hazırladığınız için hepinize teşekkür ederim. TRT’nin
haberlerini Portekizce okumak büyük bir zevk...” mesajıyla mutluluğumuzu katladığımızı söylemeliyiz.
Yaptığımız dünya haberleri sayesinde o ülkelerin
vatandaşlarına ulaşıyoruz ve kendi ülkeleriyle ilgili
gelişmeleri bizim perspektifimizden görmelerini
sağlıyoruz. Nelcy Remedy Bidart isimli Brezilyalı
dinleyicimizin gönderdiği mesajı paylaşmak isteriz:
“TRT’nin Portekizce yayınını bulmak muhteşem.
Hepinizi yürekten kutlarım. Ülkemizle ilgili haberleri kendi dilimizde okumaktan mutluluk duyuyorum.” Bu mesajla yayınlarımızın evrenselliğini kavramış olduk.
Dostluk ve kardeşlik mesajları
Fark ettik ki hızlanan teknolojik gelişmelerle birlikte yitirdiğimizi düşündüğümüz birçok değer hâlâ
yerinde duruyor, sadece onlara ulaşmada güçlük
çekiyoruz. “Eskide kaldı” denilen radyonun hâlen
yaşadığını, geçmişimizi geleceğimize ve aralarında
milyonlarca kilometre olan insanları birbirine bağladığını görmek bizi motive ediyor.
Son yıllarda dünya üzerinde lider pozisyonuna
çıkışımızla birlikte gördük ki bizim başarılarımızla

mutlu olan, üzüntümüze üzülen, gururumuza ortak olan tanımadığımız, görmediğimiz milyonlarca
insan var. Sesimizi ulaştırdığımız Portekiz, Brezilya,
Mozambik, Angola, Gine-Bissau, Doğu Timor,
Makao, Yeşil Burun, Sao Tome ve Principe ülkelerinden birçok insanın dostluk ve kardeşlik mesajları,
hepimize ne kadar doğru ve kıymetli bir iş yaptığımızı gösterdi, gösteriyor.
Yayın yaptığımız dilin yelpazesi bu kadar geniş
olunca elbette masa çalışanlarının da farklı milletlerden olmasına ayrıca özen gösterdik. Bir Portekiz,
üç Brezilya ve bir Mozambik vatandaşının oluşturduğu TRT Portekizce Masası, ortak fikir alış verişi
ve istişare ile titizlikle hazırladığı uydu yayınına her
gün 22.00-23.00 ve 03.00-04.00 saatleri arasında
devam ediyor.
TRT Genel Müdürü Şenol Göka’nın özetlediği gibi
“Dünyaya söyleyecek sözlerimiz var.”
TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı toplam 37 dilde
radyo yayını ve 41 dilde web yayını yapmakta... Biz
de o dillerden biri olan Portekizce masası çalışanları
olarak bu amaca hizmet etmekten büyük keyif alıyor ve onur duyuyoruz.
Tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu
günler dileriz.
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Biz de Sizi Dinliyoruz
Yayın yaşamına Ağustos 2013’te katılan
Diyanet Radyo, 80 kente 24 saat yayın
yapıyor. Köklü kurumun genç radyosunu,
spiker ve yapımcı Nisan Kumru ile konuştuk.

D

iyanet Radyo’nun tarihçesiyle başlamak isteriz. Ne zaman hangi saiklerle kuruldu Diyanet Radyo?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV’nin yanı sıra, kuruluş yasasında yer almasından hareketle, radyo yayını yapma kararı da almıştı. Diyanet Radyo,
başta Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez, Başkan Yardımcısı
Mehmet Emin Özafşar, Dinî Yayınlar Genel Müdürü Yüksel Salman,
Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Cihat’ın yoğun gayret ve özverileriyle Ağustos 2013’te kuruldu. Radyomuz, 2013 Ramazanının ilk sahuru
Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez’in Kur’an tilavetiyle Ankara’dan yayın hayatına başladı. İlk etapta 25 ilde “Biz de sizi dinliyoruz” sloganıyla karasal yayınla dinleyicilerimize ulaştık. Çok kısa sürede yayın ağımız
tüm Türkiye’ye, İnternet ve mobil uygulamasıyla da tüm dünyaya açıldı.
Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Görmez o gece yaptığı konuşmasında,
Diyanet Radyo’nun misyonunu şu cümlelerle özetlemişti: “Bugün Diyanet
İşleri Başkanlığımızın başlattığı radyonun ilk yayınını sizlerle paylaşıyoruz.
Yüce Rabbimizin hayırlara vesile kılmasını, din-i mübîn-i İslam’ın hakka ve
hakikate uygun olarak anlatılmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz
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ediyorum. Radyomuz çok güzel bir sloganla yola
koyuluyor: 'Biz de sizi dinliyoruz.' Sadece siz bizi
dinlemeyeceksiniz. Biz de sizi dinleyeceğiz. Bu
radyo inşallah sizin de sesiniz olacak. Trafikteyken,
ailenizle otururken bu radyodan duyacağınız ses
inşallah yeryüzünde barışın, adaletin, huzurun, kardeşliğin tesisine güç ve kuvvet verecek.” Biz de bu
sözlere/ilkelere sadık kalmaya çalışıyor ve seçici bir
yayın yapmaya çabalıyoruz.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Cihat, stüdyolarımız kurulurken, ‘son teknoloji ürünü cihazlarımız
olsun, ses yalıtımını sağlayalım ama gayet estetik ve
ferah görünsün, mekân geniş olsun’ düşüncesiyle tasarımlar yaptı. Sonucunda stüdyolarımız teknolojik,
ergonomik ve estetik oldu. Program konuklarımız,
stüdyoda çok rahat ettiklerini, mekânın çok ferah
olduğunu, ayrıca diğer çalışma alanlarımızın da kendilerine huzur verdiğini ifade ediyorlar.

Diyanet Radyo’nun yayın ilkelerini öğrenebilir
miyiz?

24 saat kesintisiz yayın yapıyor Diyanet Radyo.
Yayın akışındaki programlardan söz eder misiniz? Nasıl bir yayın akışına sahip radyonuz?
Güne nasıl başlıyor, nasıl bitiriyor?

Yayın ilkelerimiz: Yayınlarda dinin sahih bilgisini
esas almak, İslam’ın temel kaynaklarına uygunluğu
ve tarihsel tecrübeyi dikkate almak. Hikmetli bir gönül dili ile İslam’ın hak ve hakikate dayanan tevhid
inancını, ihlas ve samimiyette birleşen ibadetini,
bilgi ve hikmete dayanan ahlakını, şefkat ve merhametle yoğrulan adaletini geniş halk kitlelerine
ulaştırmak. Mezhep, meşrep, siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak, bütün toplum kesimlerini
kuşatıcı ve kucaklayıcı yayın yapmak. Yayınlarda genel ahlakı ve toplumsal duyarlılıkları dikkate almak.
Türkçenin doğru kullanımına önem vermek...
Diyanet Radyo stüdyosu, alışık olduğumuz
radyo stüdyolarından hayli farklı bir görünüme sahip. Stüdyo dekoru, ışıklandırma, teknik
masa vs... Yayıncı ve konuğu rahatlatan bu dekorasyon fikri nasıl ortaya çıktı?
Bir radyo stüdyosu, bazen estetik ve içinde çalışacak
insanların rahatı, verimliliği düşünülmeden sadece
ses yalıtımı sorununu halletmek gibi bir faydaya yönelik inşa edilebiliyor. Bu düşünceyle, ses yalıtımı gerçekleşmiş oluyor ama çalışanlar için sıkıcı, karanlık bir
ortam ortaya çıkabiliyor. İşte bu sorunu aşmak için

Diyanet Radyo, doğru dinî bilgi verebilme gayretiyle, Tefsirden Hadis’e, ilmihal bilgilerinden İslam
tarihine, kültür-sanat- edebiyat yapımlarından nüktelere, haberlerden dinleyici isteklerine, halkımızla
röportajlardan, drama yapımlara (Radyo Tiyatrosu,
Arkası Yarın); öz, sıkıcı olmayan, kaliteli ama kısa
yapımlar sunmaya çalışıyor. Haber ve müzik konu-

Radyomuz çok güzel bir
sloganla yola koyuluyor:
“Biz de sizi dinliyoruz.”
Sadece siz bizi
dinlemeyeceksiniz. Biz de sizi
dinleyeceğiz.
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TRT’nin başlattığı bir
gelenek olan radyo
oyunları konusunda
dinleyicilerimizden
beğendiklerine dair geri
dönüşler alıyoruz.

sunda seçici davranıyoruz. Diyanet Radyo’da drama
yapımlar ayrı bir öneme sahip. Radyo Tiyatroları ve
Arkası Yarınları çok önemsiyoruz. İlk yılımızda hayli
ilgi gören drama yapımları yoğun olarak gerçekleştirdik. Bir süre ara vermiştik ama yeni yayın planlarımızda yine bu tür yapımlar var.
Sabah, Hayırlı Sabahlar programında gazete haberleriyle dinleyicilerimize Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri duyuruyoruz. Akşam saatlerinde eve dönüş yolunda da Hayırlı Akşamlar
programıyla dinleyicilerimizin eve ulaşmasında onlara yol arkadaşı oluyoruz. Onlardan gelen mesajlara yer veriyor, belirlediğimiz bir konuda görüşlerini
alıyoruz. Saat başı haberlerimizle, başta kurumdan
(DİB) olmak üzere Türkiye ve dünya gündeminden
seçmiş olduğumuz gelişmeleri aktarıyoruz.
80 ile yayın yapıyorsunuz. Dinleyicilerden nasıl
ve hangi konularda geri dönüşler alıyorsunuz?
Halkımıza radyoyu daha da sevdirdiğimizi düşünüyoruz. Programlarımızda kapsayıcı bir dil benimsediğimiz için hayli seviyeli dönüşler alıyoruz. Verdiğimiz bilgilerin farklı yorumları konusunda dinleyicilerimiz görüşlerini de rahatlıkla iletebiliyor. Ayrıca
seçmiş olduğumuz müzik türünde kaliteli bir yayın
yaptığımız için müziklerle ilgili bilgiler de çok soruluyor. TRT’nin başlattığı bir gelenek olan radyo
oyunları konusunda dinleyicilerimizden beğendiklerine dair geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarıyla,
ailecek dinlediklerini yazıyorlar. Hatta bazı oyunlarımızdaki karakterlerin konuşmalarını sitemizin arşivinden dinleyip yazdıklarını ifade eden dinleyicilerimiz bile oldu. Bunlar şevkimizi artıyor.
Türkiye sınırları dışında yayın yapmak gibi bir
hedefiniz de var mı?
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Evet; radyomuz yönetimi sınırlarımız dışında ilk
etapta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türki
Cumhuriyetlere karasal yayınlarını ulaştırmayı hedefliyor.
Türkçenin doğru kullanımı konusunda nasıl bir
vizyona sahip Diyanet Radyo?
Program metinlerimiz ve kayıtlarımız, içeriği yanında Türkçe açısından da değerlendiriliyor, denetleniyor. Spiker arkadaşlarımız, eğitim almış kişiler
ve oldukça tecrübeliler. Programcılarımız için de
Türkçenin güzel konuşulması bizim için çok önemli. Zaten güzel konuşma ve diksiyon konularını
konuştuğumuz Söz Sanatı programımızda da
Türkçemiz üzerinde duruyor, uzman konuğumuzla birlikte, ‘Dilimizi yabancı kelimelerin istilasından
korumak için neler yapılabilir?’ ve benzeri konuları ele alıyor, Türkçe kelimelerin hatasız telaffuzları
konusunda dinleyicilerimizi ve meslektaşlarımızı
bilgilendiriyoruz.
Diyanet Radyo’nun müzik yayınlarında daha
çok hangi müzik türü yer alıyor?
Diyanet Radyo yayına başladığı günden bu yana
müzik yayınlarında da kaliteyi üst düzeyde tutma
çabası içerisinde. Yayımlanan eserlerin ses (sound)
kalitesi, beste gücü, eserin güfte kalitesi, aranjesi
ve yorumcunun sesi gibi kıstaslar bu kaliteyi belirlemekte. Bunlar ışığında Diyanet Radyo, yayın
akışında klasik sazlarla icra edilen eserlerin yanında
modern altyapılarla hazırlanmış güncel Türk
Tasavvuf Musikisi eserlerine de yer veriyor.
Sayın Kumru, katılımınız için teşekkür ederiz.
İyi yayınlar dileklerimizle...
Teveccühünüz için biz çok teşekkür ediyor, TRT
Radyovizyon dergisine iyi çalışmalar diliyoruz.

Program metinlerimiz
ve kayıtlarımız, içeriği
yanında Türkçe açısından
da değerlendiriliyor,
denetleniyor.
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Ne olur bana

ağlatacak
bir

şarkı çalın
Feray Uz

A

fyon Bolvadin’deyiz... Sene 1969, aklım yeni yeni ermeye başlıyor.  Haftada bir gece, ailece bir odaya
toplanıyoruz ve o müziği bekliyoruz. Müzik kelimelere nasıl dökülür bilmiyorum ama dı dı dı dıııt dı dı
dı ddııııt diye başlayan, çağıran bir müzik. Ardından
tok bir ses “Radyo Tiyatrosu” anonsunu yapıyor ve
devam ediyor; yazan..., çeviren..., seslendirenler...,
efekt... Odanın ışığı kapatılıyor, bütün aile radyodan
yükselen seslerin oluşturduğu o büyülü âlemde
kayboluyor. Çıt yok odada.
Beş yaşındaydım o zamanlar. Okula bile gitmiyorum, tiyatro nedir onu da bilmiyorum. Sanıyorum
ki o kutunun içinde küçücük insanlar var; oyunlar
oynuyorlar, şarkılar söylüyorlar, her saat başı da babamın merakla beklediği ajansları okuyorlar.
İçini açmaya bir cesaret edebilsem sanki hepsiyle
göz göze gelecekmişim zannediyorum.
Televizyon yok o zamanlar, bırakın televizyonun olmasını, fikri bile yok hayatlarımızda. Her evin kocaman bir radyosu var; büfelerin üstüne yerleştirilmiş,
üzerlerine dantel örtüler serilmiş. Ama bizim radyomuz öyle değil, memur radyosu; küçük, pratik ve
taşınabilir. O radyoyu ne zaman elime aldım, ne zaman birlikte dolaşmaya başladım, hatırlamıyorum.

Hani çocukların hiç bırakamadıkları bazı oyuncakları
olur ya, benim oyuncağım
da o büyülü alet olmuştu.
Elimde radyo; mutfak, salon, bağ, bahçe yurt dışından izne gelen Almancılar*
gibi ben sürekli radyoyla
dolaşıyorum. Ne buluyorum
o kutudan yükselen seslerde
bilmiyorum, dostluğun da ne olduğunu bilmediğim gibi...
Şimdi ise biliyorum o büyülü seslerde ne bulduğumu... “Dost, hadi gidelim dediğinde nereye
diye sormadan kalkıp seninle gelendir” diye okumuştum bir yerde; işte o yıllarda ben de benimle her yere sormadan gelen o radyoda dostluğu
buluyormuşum farkında bile olmadan. Ben “Hadi”
derdim, tutardım sapından, o da hiç itiraz etmeden nereye desem oraya gelir, benimle dere tepe
dolaşırdı.
Dağ bayır dolaşarak mütemmim cüzüm radyom
ve ben yaşayıp giderken yıllar yılları kovaladı ve
lise bitti. Haziran ayında postacının getirdiği zarfı
kalbim duracakmış gibi açtıktan iki ay sonra kadim dostuma “Hadi Ankara’ya gidiyoruz” dedim,
o yine sormadı neden diye ama ben söyledim;
“Okumaya gidiyoruz” dedim. Sevindi mi ya da benim gibi evden ayrılmanın hüznünü içinde hissetti mi bilmiyorum ama her zaman olduğu gibi hiç
itirazsız benimle geldi, o gecekondu semtindeki
fakir evime.
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Kaderin beklenmedik sürprizi
İlk gurbete çıkışımın yalnızlığının susmayan tek sesiydi. “Gecenin İçinden” programı ile beni uyutup,
“Günaydın” programı ile uyandırırdı. Ben uyurdum
o konuşur, anlatır, şarkılar, türküler söylerdi, hiç bıkıp usanmadan. Neden
bu kadar candı, neden bu kadar
canandı bilmiyorum, belki de
yatağıma aldığım tek dostum
olduğu içindi.
Hayat ne kadar garip ve
sürprizlerle dolu... Gün yirmi
dört saat ve ben eve geldiğim andan itibaren radyo
dinliyorum. Bütün programları
seviyorum ama nedense Cumartesi sabahları yayımlanan “Günaydın” programını bir başka seviyorum. Mecbur olmadığım hâlde her Cumartesi uyanıyor ve o programı dinleyip tekrar uyuyorum. Bir
şey var o programda beni çeken; çalınan müzikler...
Ayrılığı, hasreti anlatıyor şarkılar, türküler... Hüzünlü
bir lezzet var sabahın seherinde radyodan
yayılan nağmelerde.
O zamanlar bilmiyorum o programın Türkiye’nin Sesi Radyosu tarafından hazırlanıp, gurbete gidenler ile sılada kalanları, aynı yürek sızılarında buluşturduğunu ve beni
o programa çeken büyünün de
sınırlar ötesi hasrete tercüman olan
nağmelerde, kendi iller arası özlemimin dile gelişi olduğunu. Ve yine
bilmiyorum yıllar sonra kaderimin
bana oynadığı güzel bir oyunun sonu-

Devlet bana oku, öğren,
yaz, anlat diye her ay
maaş veriyor, insanların
hobi olarak yaptıklarını
ben para kazanmak için
yapıyorum bundan güzel
bir iş olabilir mi?
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cunda o radyoda çalışmaya başlayıp, o programı
benim hazırlayacağımı.
Nereden bilirdim ki işletme bölümünde okuyan bir
öğrenci olarak yolumun radyodan, seslerden, kelimelerden geçeceğini. Sanıyordum ki
mesleğe atıldığımda rakamlarla oynayacağım. Ama kader insana bazen
güzel sürprizler yapıyor, oyunlar oynuyor; bana yaptığı gibi.
Alanımla ilgili bir sınava girmek için geldiğim Ankara’da
bir arkadaşım, bütün hayatımı etkileyecek o soruyu
soruyor: “Neden TRT’nin
sınavına girmiyorsun?”
“Ne, ne diyorsun sen, babam beni öldürür, şanocu
mu olacaksın sen diye” ilk ânın şaşkınlığıyla cevaplıyorum arkadaşımı. Ardından aklım yatmaya başlıyor, en azından sınav tecrübem olur, zaten çok fazla
belge istemiyorlar başvururken diyorum ve TRT’ye
belgelerimi teslim ediyorum. Tabii ki aileme tek bir
kelime söylemeden!
Ve hâlâ gülüyorum sınavda jürinin bana yönelttiği
“Seni işe alırsak radyodan televizyona geçer misin?”
sorusuna verdiğim cevabı hatırladıkça... O yılların
saflığı ile “Ben daha işin ne olduğunu bilmiyorum
ki televizyona geçmeyi düşüneyim” deyiveriyorum.
Doğruydu da söylediklerim... Ben işin ne olduğunu
bilmiyordum ki... Ama şimdi biliyorum ve diyorum
ki; işim, kaderimin bana oynadığı en güzel oyun,
hayatın bana verdiği en büyük armağan. İnsanın
işine armağan olarak bakmasından öte mutluluk
olabilir mi?
Sizler mesleklerinizi nasıl tanımlarsınız bilmiyorum
ama ben şöyle tarif ediyorum: “Devlet bana oku,
öğren, yaz, anlat diye her ay maaş veriyor, insanların hobi olarak yaptıklarını ben para kazanmak için
yapıyorum, bundan güzel bir iş olabilir mi?"
Ki bunlar radyoculuğun kişisel gelişime olan katkısı.
Diğer katkılarına gelince bilmem dilim döner mi,
kelimeler yeter mi saymaya.
Şöyle düşünün; elinizde sadece tek bir silahınız var;
kelimeler. Kelimeler ile bir dünya yaratıyorsunuz.
Siz mikrofonun başındasınız, kelimeler ağzınızdan
dökülmeye başlıyor ve sesinizin nerelere gittiğini
tahayyül bile edemiyorsunuz. Kimin o anda radyosu açık, kimin kulağı sizde, kimin gözünde yaş var
ya da kimin dudağında gülümseme var bilmiyorsunuz. Siz sadece kelimelerinizi söylüyorsunuz.
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Söylediğiniz her kelime, her insanda bir başka anlama bürünüyor. Bir kelime ile sizi dinleyen kaç
insan varsa o kadar çağrışım çıkıyor ortaya. Aşk diyorsunuz; herkesin aşkı kendince canlanıyor yüreğinde... Hasret diyorsunuz; herkes kendi hasretinin
sızısına dokunuyor gönlünde... İhanet diyorsunuz;
herkes kendi arkasındaki bıçağın acısını duyuyor sırtında... Memleket diyorsunuz; herkes kendi
memleketinin kokusunu hissediyor burnunda... Bir
kelime ile binlerce hayata dokunmak... Hayal edebiliyor musunuz?
İşte radyoculuk her gün, her an bu mucizeye tanıklık etmektir.
Bununla da kalmaz radyoculuğun mucizeleri...
Bunca yıllık meslek hayatımda yaşadığım mucizelerden sadece bir örnek:
Diyarbakır Radyosu’nda çalışıyorum. Yıl 1989...
Yoksul bir köyün öğretmeninin fakirlik, okuma hevesi, zeki çocukların varlığı vb. sözlerini sıraladığı
bir mektubunu yayımlıyorum. Mektupta sihirli bir
cümle var: “Öğrencilerim bir önceki yılın defterlerini silip yeniden kullanıyorlar!” Bu cümlenin mucizesini iki hafta sonra radyonun önüne gelen kocaman kolilerle yüklü kamyoneti görünce anlıyorum.
Kırtasiye malzemeleri ile yüklü.
İstanbul’dan, o cümlenin sihrine yüreğini kaptıran
bir kırtasiyeciden geliyor. “Yayınınızı dinledim,
o çocuklara bir armağan göndermek istedim” diyor sonradan açtığı telefonda. Bize
düşen, malzemeleri götürmek, öğrencilerin, öğretmenin sevincine tanıklık
etmek ve o coşkuyu İstanbul’daki hayırsever vatandaşımıza yine mikrofon aracılığıyla iletmek...
Bir mektup, bir öğretmen, onlarca yoksul öğrenci, İstanbul’dan bir hayırsever... Onları aynı
yürek atışında buluşturan bir radyo yayını...
Belki de radyoculuk kelimelerle insanları aynı yürek
coşkusunda buluşturmaktır. Ya da sadece seslerle
yaşanan bir aşktır. Nedir aşk? İnsanı diri tutan, sarsan, acıdan hüzne, sevinçten coşkuya kadar birçok
duyguya esir eden, insanı bazen delirten bazen de
akıllandıran ama nihai olarak bilgeleştiren bir süreçtir. Radyoculuk dediğiniz de nedir ki zaten?
Bütün bu duyguları yaşarsınız, hem de yüzlerce kez
yaşarsınız.

Sadece bir fark vardır iki insan arasında yaşanan aşktan. Normal aşkta
yâriniz ile göz göze olursunuz,
yüzünü görür, huyunu suyunu
bilirsiniz sevdiğinizin. Radyoculukta ise bütün bu duyguları size
yaşatanların ne yüzlerini görürsünüz,
ne isimlerini bilirsiniz ne de huylarını.
Ama bilmeseniz de kuralları aynıdır aşk ile radyoculuğun.
Sevgi, hoşgörü, samimiyet, içgörü, dürüstlük, duyarlılık ve fedakârlık. Olmazsa olmazıdır bunlar gerçek radyocunun ve gerçek dinleyicinin. Yoksa nasıl
taşır radyoculuk bir aşkın bütün büyüsünü?
Düğmesine dokunduğunuz anda yanınızda
Radyo nazlanmadan istediğiniz her yere gelen ve
sizi hiçbir zaman bir başınıza bırakmayan bir iletişim aracıdır. Evde, arabada, gemide, hapishanede,
iş yerinde, dağda, bayırda, okyanusun ortasında
düğmesine dokunduğunuz anda yanınızdadır.
Müziğiyle, haberleriyle, programlarıyla, yarışmalarıyla...
Neşenizde, hüznünüzde bir düğme çevrimi ya da
tuş basımı kadardır size uzaklığı. Bazen gönüller
coşsun diye uzanılır o düğmeye, bazen hüzünler
dağılsın diye... Bazen de telefona sarılıp bir şarkı
istenir radyodan, içteki sıkıntıyı alıp götürsün diye,
yazımızın başlığındaki sözleri bize söyleyen dinleyicimizin yaptığı gibi.
“Yoldayım, çok doluyum, eve dönüyorum,
ne olur bana ağlatacak bir şarkı çalın,
ağlayıp, ferahlayıp eve öyle gitmek istiyorum..”
O şarkı bulunur ve çalınır, dinleyici kendi
yalnızlığında ağlayıp içini boşaltır, siz stüdyonuzda.
Söyledik işte... Bir büyülü âlemdir radyo; isimlerin, yüzlerin olmadığı. Şan, şöhret getirmez
insana.
Bu dünyada adsız, suretsiz kalmayı göze alanların,
tanımadığı insanların hayatlarına sadece kelimelerle dokunabilmenin hazzıyla yetinenlerin işidir
radyoculuk.

* “Almancı” kelimesi tarafımdan onaylandığı için değil, o yıllarda
kullanılan yaygın bir tabir olduğu için metinde yer almıştır.
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Radyolu Filmleri
Meleklerin Dinlediği Program

KIR EVI
ARKADASI

Kurtuluş Özyazıcı

1

950’lerin sonlarında Ankara ve İstanbul Radyolarının stüdyoları canlı eğlence programlarına sahne olurdu. Stüdyoda bulunan orkestra,
dönemin ünlü sanatçılarına eşlik eder, spiker (büyük bir ihtimalle
Orhan Boran) yalnızca sanatçıları anons etmekle kalmaz, aynı zamanda fıkralar anlatarak sahne hazırlanana kadar stüdyoda bulunan seyirciyi oyalardı. Zaman zaman programı izlemeye gelen seyircilerle
sohbet edilir, yarışmalar yapılır, hatta tiyatrocular, yaklaşık yarım saatlik bir oyunu da orada sergilerlerdi. Her şey canlı olduğundan küçük
hatalar mutlaka olurdu. Yine de stüdyodaki seyirci ve radyodaki dinleyici bunları görmezlikten gelir, hatta bu hatalarla ayrıca keyiflenirdi.
1960’lara gelindiğinde bu programlar bant yayın olarak hazırlanmaya
başladı, yalnızca birkaç program canlı yayımlanmaya devam etti.
1974 yılında ABD’de, Minnesota’daki bir radyo istasyonu A Prairie
Home Companion adıyla bir sabah programı yapmaya başlar. Program ilgi toplayınca akşam saatine kaydırılır. Kırk yılı aşkın bir süredir
gerçekleştirilen bu programdan esinlenen ünlü yönetmen Robert
Altman 2006’da programla aynı isimdeki filmi çeker. A Prairie Home
Companion, Türkiye’de Kır Evi Arkadaşı adıyla biliniyor. Program ismini hem ağırlıklı olarak ‘country’ müzik çalmasına hem de radyonun
‘arkadaşlığı’na borçlu.
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Robert Altman’ın filminde, Kır Evi Arkadaşı, canlı yayımlanan bir radyo programıdır. Programın yapıldığı
tiyatro salonu ve yayımlandığı radyo istasyonu satılmış ve yeni sahipler programı bitirme kararı almıştır.
O akşam son yayın olacaktır. Bir kısmı artık sıkılmış
olsa da yıllarını o stüdyolarda geçirmiş sanatçılar,
sunucular, yapımcılar bu son programın hüznünü
taşımaktadır. Seyirci her zamanki gibi salonu doldurmuştur. Tiyatronun ve radyo istasyonunun yeni
sahibi de bu son programı izlemeye gelmiştir. Bir de
beklenmedik ziyaretçi vardır. Program ekibinden birini alıp götürmek için oraya gelen bir melek.
Kır Evi Arkadaşı radyoda program yapan insanların
dünyasına odaklanıyor. Film boyunca dinleyicilerin
radyoyla ya da programla kurdukları bağı neredeyse
hiç görmüyoruz. Yalnızca sanatçılara ya da şovlara
gelen alkışlar bize bir fikir veriyor. Robert Altman bu
filmde, daha çok müzisyenlerin ya da programcıların dünyasına girmeyi tercih etmiş. Kuliste dönen
dedikodular, yayına saniyeler kaldığı için panik içindeki yönetmen, onun durumuyla tamamen zıt bir
rahatlıkta olan müzisyenler, şovmenlerin birbirleriyle yaşadıkları çekişmeler... Bütün bunların yanında
hepsi birer eş, anne, baba, sevgili, arkadaş... Özel
yaşamla radyo dünyasının iç içe geçtiği öyküler.
Yönetmen Robert Altman, yaşamının son ödüllerini
kazanacağı bu filmde yalnızca ‘ünlülerin’ gösterişli
yaşamına odaklanmıyor aynı zamanda onların ne
kadar sıradan insanlar olduklarının da altını çiziyor.
Robert Altman bu filmi çektikten kısa bir süre sonra
hayatını kaybediyor. Hatta rahatsızlığından dolayı

yönetmen Paul Thomas Anderson’ı çekimler boyunca yanında tutmuş. Filmin oyuncu kadrosunda
Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Lindsay Lohan,
Woody Harrelson ve Kevin Kline gibi isimler yer
alıyor ve bu isimler, neredeyse tüm festivallerde
‘En İyi Oyuncu Ödülü’ adayı olarak beraber yer aldılar. Filmin oyuncu kadrosundaki isimlerin söyledikleri şarkılar filmi izlerken gerçekten de bir radyo programı dinliyormuş hissini veriyor insana. Bir
yandan radyoda bir eğlence programı dinliyor, diğer yandan son radyo programının öncesinde ve
sonrasında yaşananlara tanık oluyorsunuz. Dolayısıyla yalnızca öyküsüyle değil müziğiyle ve esprileriyle de eğlenceli bir film ortaya çıkıyor.
Minnesota’da 1974’te başlayan aynı adlı radyo
programının yapımcısı ve bir numaralı ismi Garrison
Keillor, bu filmin de senaryo yazarı aynı zamanda.
Filmde rol de alan Keillor 2016’nın başında programdan emekliye ayrılmış. Kır Evi Arkadaşı, özgün
ismiyle A Prairie Home Companion ise yayımlanmaya devam ediyor. Program tek bir yerden değil,
pek çok salonu ve şehri gezerek, canlı performansla yayımlanmayı sürdürüyor. Garrison Keillor ise
ağırlığını bu programın oluşturduğu radyo programcılığı günlerinden kalan anılarını derleyip kitaplar çıkarıyor.
Hazır Giyim, Dr. T ve Kadınları gibi ünlü filmlere
imza atan Robert Altman’ın 2006’da çektiği son
filmi Kır Evi Arkadaşı, izleyiciyi radyocuların dünyasına götürürken, bolca kahkahayı ve birbirinden
güzel müzikleri de yanında hediye ediyor.
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ri
Alanya Medya Başarı Ödülle
Sahiplerini Buldu

A

lanya Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) 2015 Medya
Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Tarihî Kızılkule
önünde düzenlenen törene, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, TRT Genel Müdürü Şenol
Göka, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim
ile ödül alan gazeteciler ve davetliler katıldı.

Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali
Dim konuşmasında “Bu yıl TRT Genel Müdürü
Şenol Göka’ya bölgemizden çıkan bir televizyoncu
olması nedeniyle ‘Şükran Ödülü’ vereceğiz. Tüm
Türkiye, Sayın Göka’yı 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında göstermiş olduğu kahramanca yöneticilik
örneğiyle de tanıyor” sözlerine yer verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de
basın özgürlüğünün önemine bir kez daha vurgu
yapılan konuşmalarda Türkiye’yi kaosa sürüklemek
isteyenlerin çok daha güçlü bir Türkiye karşısında
çaresiz kaldıklarına dikkat çekildi.
Gecenin onur konuğu olan TRT Genel Müdürü
Şenol Göka’ya “AGC Jüri Özel Ödülü”nü Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel takdim etti. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF)

üziği
12. Altın Elma Türk Sanat M
Beste Yarışması Sonuçlandı

T

RT ile Amasya Belediyesi işbirliği çerçevesinde
düzenlenen Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste
Yarışması’nın 12’ncisi sonuçlandı. Millî kültür ve
sanatımızın en önemli unsurlarından biri olan Türk
Sanat Müziği alanında repertuvarımıza yeni eserler
ve besteciler kazandırmak, onları beste yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın
ödül töreni Amasya’da gerçekleşti.
Yarışmaya gönderilmiş olan 563 eser arasından,
TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Sanat Müziği
Repertuvar Kurulu’nca 10 eser finale seçildi. Ödül
ve mansiyon verilmeksizin 67 eser de (toplamda 77
eser) TRT Türk Sanat Müziği Repertuvarı’na girmeye
hak kazandı.
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Yarışma final programı, TRT ile Amasya Belediyesi’nin ortak protokolü çerçevesinde 30 Eylül 2016
Cuma günü Amasya Belediye Kültür Merkezi
Şehzade Salonu’nda gerçekleşti.
TRT Müzik kanalında canlı olarak yayımlanan yarışmada ödül alanlar şöyle:
Birincilik ödülü: “Gösterip Bir Lahza Olsun Aşka Dair
Bir Vefa” adlı hüzzam eser. Beste (B): Burhan Durucu,
Söz (S): Güler Turan.
İkincilik Ödülü: “Gözlerinin Rengi Nedir?” adlı kürdilihicazkâr eser. B: Yaşar Abrur, S: Sevinç Atan.
Üçüncülük Ödülü: “Yağma Yağmur Yağma, Boşa
Uğraşma” adlı hicaz eser. B: Özdemir Hafızoğlu.
S: Hüseyin Balkancı.
Yarışmada 7 eser de mansiyon ödülüne değer
görüldü.
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Türk Sanat Müziğinin
Acı Kaybı

T

RT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı
Serpil Karaoğlan Ağustos ayında yaşama veda etti.
Türk Sanat Müziği’ne uzun yıllar hizmet etmiş olan
sanatçı, 5 Mart 1962’de Samsun’da doğdu. İlk, orta
ve lise eğitimini Samsun’da tamamladıktan sonra
Samsun Belediye Konservatuvarı’nda 3 yıl eğitim
aldı. 1986 yılında açılan sınavla TRT Erzurum Radyosu’na “yetişmiş ses sanatçısı” olarak kabul edildi.

i
TRT Zümrüd-ü Anka Müzikal
Sahnelendi

M

9 yıl TRT Erzurum Radyosu’nda
görev yapan Karaoğlan, 1995 yılında TRT Ankara Radyosu Türk
Sanat Müziği ailesine katıldı.
TRT Arşiv Serisi’nde solo albüm çalışmasıyla yer alan
Serpil Karaoğlan’ı rahmetle
anıyoruz.
ve yeni nesil multimedya görsel efektleriyle destekleyerek, sanatseverlere kültürel bir şölen sunuyor.
Gerçek bir millî proje olma özelliği taşıyan müzikalin en önemli tamamlayıcı unsuru ise Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiriliyor olması...

üziğin birleştirici gücünden yararlanarak Türk tarihi ile kültürel değerlerinin zenginliği ve çeşitliliğini
dünyaya tanıtmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TRT tarafından hazırlanan Zümrüd-ü
Anka müzikalinin prömiyeri 6 Mayıs 2015 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
Her defasında küllerinden yeniden doğan bir milletin destanını anlatan müzikalin sonraki durağı,
20-25 Eylül günlerinde EXPO 2016 Antalya oldu.
Müzikalde, Türk müziğinin en seçkin ve bilinen
eserleri, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, TRT
İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, TRT Ankara
-İstanbul-İzmir Türk Halk Müziği ve Türk Sanat
Müziği sanatçıları tarafından seslendirildi. Sanatçılar ve teknik ekiple birlikte toplam 150 kişinin görev
aldığı müzikal, sahne tasarımı ve görsel efektleri ile
konseri izlemeye gelen yaklaşık 18 bin davetliye
görsel bir şölen yaşattı.
Atalarımızın Orta Asya’dan günümüze bıraktığı
kültürel mirasın; tarihimiz, edebiyatımız ve yerel
kültürümüzün temsili örnekleriyle harmanlanarak
geleneksel Türk müziğimizin zenginliği içinde anlatıldığı Zümrüd-ü Anka müzikali, Türkiye’den sonra
dünyanın birçok ülkesinde de sahnelenecek.
Kök ve izlerimizin bulunduğu coğrafyalardaki kültürel değerlerimizi korumanın, sahip çıkmanın ve genç
kuşaklara aktarmanın bir simgesi olan Zümrüd-ü
Anka müzikali, tarihte bıraktığımız izleri; müzik, dans

Fotoğraflar: Müzik Dairesi Başkanlığı Çok Sesli Müzikler Müdürlüğü
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Önce Ses Vard�
Var.
Sevincin, neşenin, iç burulmasının sesi var mı? Var!
Her duygunun sesi var...
Senin korkunun sesi nasıl sevgili okur? Korktuğun zaman içinde tınlayan bir melodi var mı? Binbir korkumuz var, senin korkularının sesleri aynı mı?
Bazen öyle bir korkarsın ki, sanki bir çocuk, kafeste
çırpınan bir kuş gibi içinin duvarlarına çarpa çarpa düşer. Düşünce “ölüm gibi bir şey olur”(1) ama ölmezsin.
Hayatta kalmış olmana inanamazsın. En son böyle ne
zaman korktun? 15 Temmuz(2) gecesi mi? Sabah dünyanın tüm kuşları, içindekilerle birlikte sustuğunda ruhunda nasıl bir ses vardı? Var mıydı bir ses, bir melodi?
Kontrbası(3) bilir misin? Bas da derler, yaylı çalgıların
en büyüğüdür; hatta kemanın dedesi de denir. Koca
adam boyudur 1.80’lik hâliyle. Ben o sabah içimdeki melodi neye benziyor diye baktığımda fark ettim,
kontrbasın “mi” teli için bestelenmiş gibiydi. Sonra sana
anlatmak için araştırma yaparken öğrendim ki dinleyen okur, besteciler zaten yüzyıllardır korku temalarında mi-fa gibi ikili aralıkları ve basları çokça kullanırmış.
Demek ki, bazı korkularımızın sesi hepimizde aynı
tınlıyor. Kadim korkuların sesi özellikle. Mesela
ölümden korkmanın, sevdiğini kaybetmekten korkmanın sesi... Sonra sevgili okur, korku filmleri müziklerini dinledim günlerce. Ve içimdeki melodinin benzerini buldum. Sen hatırlarsın o filmi, “Katil köpekbalığı
Jaws” filminin müziği, benim 15 Temmuz gecesi korkumun sesine çok benziyordu. Sen de o gece çok
korktun mu?
Korkunca, korkuyu ilk tanıdığın yaşa dönersin, ilk kez
korktuğun o yaşa. Korktuk mu hepimiz çocuk oluruz.
Bir de âşık olunca! İşte o zaman sanki bir çocuk, içinin
bahçelerinde kelebek kovalar, başını geriye verip gökyüzüne gülücükler atar. Korkuyu ilk tanıdığın yaş, aşkı
da tanıdığın yaştır aslında. Aşkın teselli, ilaç ve tamamlanmak olması bence taa oralardan gelir. Allah’a, an-
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neye, babaya, birine sığınınca tanırız aşkı; aşkın verdiği
şifayı o zaman öğreniriz. İnsanın insana duyduğu
aşkın tuhaf, karmaşık bir şey olması sanki korkularla
ilgili. Bilmiyorum sevgili okur, sence de öyle mi?
Aşk, hep o ilk teselli ânının arayışı değil mi aslında? Eğer,
ilk korkunda seni teskin edecek şefkatli bir el olmamışsa, ruhunda fazladan yaralarla gezersin. Ama nihayetinde aradığımız, hepimizi iyileştirecek aşk değil mi?
O gece üzerimize bombalar yağarken, ruhumuzda
açılan yaralara merhem olan da aşk değil miydi sence sevgili okur? Bize uzanan o şefkatli el, kurşunlara
hedef olmayalım diye üzerimize kapanan kollar aşka
ait değil miydi? Gözyaşlarımı silen, oğlumu bana bağışlayan aşk değil miydi? Ömer’in, Abdullah’ın, Erol’un,
Mustafa’nın bana, sana, doğmamış çocuğa, toprağa
duyduğu aşk korumadı mı bizi? Aşkı yeniden tanımadık mı o gece sevgili okur? Demet’in, Kübra’nın,
Zeynep’in ana kucağına sığınmadık mı o gece? Onlar
üzerimize kapandığı için hayatta kalmadık mı?
Artık ölmeyeceğiz sevgili okur. Söz veriyorum ölmeyeceğiz! Aşk var çünkü. Aşk var...
Hepimizi iyileştirecek aşkın da bir sesi var mı?
Var sevgili okur.
Hadi bak içine...
Duy aşkın sesini. Duy, içinde çalan melodiyi.
Sarıl o sese. Hiç bırakma!

1. Özdemir Asaf’ın “Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi”
dizesinden esinle...
2. 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye’de ordunun içine sızmış
Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri bir darbe girişiminde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başta olmak üzere
devlet kurumlarına ve halkın üzerine bombalar, kurşunlar
yağdırıldı. Hükûmet, darbeye karşı sokaklara çıkan halkın
büyük desteğiyle darbe girişimini bastırdı. Gecenin sonunda
ve sonrasında 241 kişi şehit olmuş, bin 500’ü aşkın kişi de
yaralanmıştı.
3. Müzik ile ilgili bölüme katkılarından dolayı sevgili dostum,
Piyanist ve Akademisyen Elvan A. Uluçınar’a teşekkür ederim.

sirin.sumer@trt.net.tr
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Şirin Sümer
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15 Temmuz 2016, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik hain kalkışmanın
yaşandığı bir kâbus gecesiydi. Bu kâbustan, yine Ahmet Hamdi’nin
vurguladığı o imanla, milletimizin gayretiyle çıktık. Çanakkale ruhu,
bugünün düğümünü çözecek bir güç olarak yeniden tezahür etti.
Sabah, mübarek bir rüyaya uyandık. Mazimizle yeniden bağlandık.
Ne mutlu ki buna şahitlik ettik.
Şenol GÖKA
TRT Genel Müdürü
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