
Radyonun, yapısı gereği hayalleri güçlü tutması ve 
teşvik etmesi, geçmiş ve gelecek algısı açısından 
insani özellikleri de koruması demektir. Belki de bunun 
için dosttur radyo, belki de bunun için radyo olmadan 
bir şeylerin eksik olduğu düşüncesine kapılır insan…

Şenol Göka
TRT Genel Müdürü 
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Türk Sanat Müziği

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

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

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

Bu sayıda sizlere yapımını gerçekleştirdiğimiz 
“Geçmişin Ruh İzleri”ni tanıtmak istiyoruz.

Türk Halk Müziği

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

seçilip, Kalan Müzik tarafından ses restorasyonu yapılarak hazırlanmıştır.

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

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



TRT Radyoları hem toplumun hem 

TRT Kurumu’nun hafızasıdır. Bu yüzden 

radyo söz konusu olduğunda, uyanan 

nostalji duyguları ile birlikte geleneği 

canlı tutan bir ilişkiler ağı da akla gelir. 

Radyonun, yapısı gereği hayalleri 

güçlü tutması ve teşvik etmesi, geçmiş 

ve gelecek algısı açısından insani 

özellikleri de koruması demektir. Belki 

de bunun için dosttur radyo, belki de 

bunun için radyo olmadan bir şeylerin 

eksik olduğu düşüncesine kapılır 

insan…

Yarışmacı ortamın yok edici ve ezici 

özelliği, radyonun ve radyocuların 

yoğun olarak hissettiği bir şey 

değildir. Rekabet ortamında işbirliği 

imkânları radyonun varlığıyla daha 

belirgin hâle gelir; zira radyonun 

yapısında kışkırtıcılık, bireysel öne 

çıkış ve geleneği yok sayan bir 

yenilikçilik anlayışı yoktur. Radyonun 

ve radyocuların görünmezliği, onları 

geleneğin gizli kahramanları yapar.

Bu düşünce ve duygularla 2009 yılında 

Radyovizyon dergimizin ilk sayılarını 

çıkartmaya başlamıştık. Ne yazık ki 

dergimiz çeşitli nedenlerle yayın 

hayatına ara vermek zorunda kaldı.

İşte bu sayıyla dergimizi bıraktığımız 

yerden daha da ileriye götürmek 

arzusuyla karşınızdayız. Bu yüzden 

‘yeniden merhaba’ diyerek başladık. 

Bizi yeniden kabul ederseniz mutlu 

oluruz. Layık olabilmek amacıyla 

saygılar sunarım…

Yeniden Merhaba

Şenol GÖKA   TRT Genel Müdürü

Radyonun ve 
radyocuların 

görünmezliği, onları 
geleneğin gizli 

kahramanları yapar.



Çoksesli Müzikler

Ülkemiz kültür hayatına kazandırmış olduğumuz albümlerinden 
“TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu tarafından seslendirilen  

“Tangolar” adlı albümü zevkle dinleyeceğinizi umuyoruz.

 



 İnsanların yaşamlarını etkileyen en önemli iletişim 

araçlarından ‘radyo’nun geçmişten günümüze her-

kes için farklı anlamlar taşıdığını düşünürüm. 

Kimi için çocukluğudur, kimi için gençliği; kimi için 

de ‘ajans haberlerini’ dinlediği bir araçtır. 

Kimine trafikte,  kimine gece nöbetinde, kimine yol-

da yürürken eşlik eden vazgeçilmez bir arkadaştır. 

Söz programlarıyla yalnızlığını giderenlere ilaç gibi 

gelir radyo...

Şarkılara eşlik ederken, çoğu kendini ses sanatçısı 

gibi hisseder, dalıp gider melodilere... 

Radyo arkadaştır, radyo dosttur, radyo geçmiştir, 

radyo çocukluğumuzdur, gençliğimizdir. Dünümüz 

ve yarınımızdır. Yaşadığımız ânımızdır, anılarımızdır. 

Radyo dinlerken kendinizle baş başa kalırsınız. Ken-

dinize dönersiniz. Zihniniz yalnızca size aittir. Bunun 

içindir ki radyo masumiyete dönüştür; kendi masu-

miyetinizin aynasıdır radyo...

Gelişen teknoloji klasik anlamda radyoculuğa engel 

olmayacaktır; aksine yeni teknoloji radyo yayıncılığı-

nı olumlu yönde etkileyecektir. 

Bu çerçevede  radyo, etkisi ve gücü azalıyor gibi gö-

rünse de çağın tüm medya mecralarına sessiz seda-

sız meydan okuyor. Sessiz sedasız, çünkü teknolojik 

ürünlerin çeşitliliğine ve hızına yetişilemezken, rad-
yonun böyle bir derdi yok.  Radyo öyle güçlü bir araç 
ki yerini ne televizyon, ne bilgisayar, ne cep telefonu 
alabiliyor. Onların içinde de bir radyo kanalı buluve-
riyoruz hemen... 

Bu topraklarda 1927’den bu yana radyo dinliyoruz. 
Kitle iletişim mecralarını da etkileyen ne çok buluş 
yapıldı bugüne dek... Radyo hepsinin arasından bir 
bir sıyrıldı, dipdiri ayakta! TRT radyo istasyonlarının 
bunca sayıya ulaşması da bunun bir göstergesi değil 
mi zaten? Aynı durum özel radyolar için de geçerli... 

TRT’nin ilk radyo dergisi Radyovizyon, 4 yıl aradan 
sonra yayın yaşamına yeniden dönüyor. Radyoviz-
yon’u bugün tekrar yayın hayatına döndüren ve 
emeği geçen, antenden çıkan sesi-notayı-sözü, yazı-
ya aktaran TRT mensubu tüm arkadaşlarıma şükran-
larımı ifade etmek isterim. 

Böyle bir yayın, radyo dinleyicilerine ulaşmasının 
yanı sıra bu alandaki akademisyenlere, yayıncılara ve 
geleceğin radyocularına da kılavuzluk edecek de-
ğerli bir kaynak olacaktır diye ümit ediyorum.

“Radyonun, geçmişten günümüze herkes için farklı 
anlamlar taşıdığını düşünürüm” demiştim başlar-
ken... Radyonun benim için anlamını da bitirirken 
söyleyeyim o zaman: Radyo vazgeçilmezdir. Çünkü 
her zaman her yerdedir!  

Radyo 
masumiyete dönüştür

Dr. Süleyman ERDAL   TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı

Radyo dinlerken 
kendinize 

dönersiniz. 

Çoksesli Müzikler

Ülkemiz kültür hayatına kazandırmış olduğumuz albümlerinden 
“TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu tarafından seslendirilen  

“Tangolar” adlı albümü zevkle dinleyeceğinizi umuyoruz.

 



Radyovizyon dergisinin 17. sayısıyla karşınızdayız. Kapak 
konumuz “Radyoyu Yeniden Düşünmek”… Radyonun, kitle 
iletişim araçları arasındaki konumunu, gücünü ve varlığını, 
değerli akademisyen ve yayıncıların görüşlerine sunduk. 
Duygusu, nostaljisi, teknolojisi, reyting ölçümlemesiyle radyoyu 
her yönden ele almaya çalıştığımız dosyamızı doyurucu 
bulacağınızı umuyoruz.

Yeni yılla birlikte TRT radyolarında da yeni yayın dönemi başladı. 
TRT Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen’le yaptığımız 
söyleşide, hem yeni programlara ilişkin başlıkları bulacaksınız, 
hem de Türkmen’in TRT radyolarının küresel, ulusal ve bölgesel 
ölçekteki konumuna ilişkin görüşlerini…

“Susun! Radyoevi Konuşuyor” başlıklı yazımız, radyo 
yayıncılığının başladığı 1927 yılından başlayarak Ankara 
Radyosu’nun tarihini, fonda Türkiye’nin yakın geçmiş tarihiyle 
birlikte ele alıyor. Ankara Radyosu ile başladığımız köşemizde, 
her sayı farklı bir radyoyu tanıtacağız sizlere…

e-Radyo nedir, nasıl işler, neye yarar? TRT Bilgi Teknolojileri 
Dairesi e-Radyo ekibinin çalışmasıyla oluşturulan projeyi, ABU 
Technical Review dergisinde yayımlanmış ve “ABU Mühendislik 
Ödülü”ne değer görülmüş makaleden ayrıntılı olarak 
öğrenebileceksiniz.

“Radyo Yolcuları” radyoya sesini, nefesini, kalemini, her türlü 
emeğini vermiş radyo yayıncılarının konuk edileceği sürekli 
bir köşe… Köşenin ilk konuğu, TRT mikrofonlarına 45 yıl 7 
ayını vermiş bir spiker; Şebnem Savaşçı… Savaşçı, “Mikrofon 
Görünmezdir” derken neyi kastediyor dersiniz?

Çanakkale Savaşları’nın 100. yıldönümü dolayısıyla yıl boyunca 
Çanakkale’yi ve şehitlerimizi daha sık anacağız. “Bu Ses 
Çanakkale’den” başlıklı yazımız; savaşı, mücadeleyi, yokluğu, 
acıyı, açlığı, ölümü ve zaferi, TRT Arşiv Dairesi fotoğraflarıyla 
birlikte anlatıyor. Bu arada yeni yayın döneminde, Radyo-1 
mikrofonlarından konuyla ilgili dokü-drama formatında bir 
program yayımlanacağını da söylemiş olalım.

Radyovizyon’u www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden 
e-dergi olarak da okuyabilirsiniz.

Radyoyla birlikte geçireceğiniz nice yıllar diliyoruz.

Sağlıkla…  
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3 AYLIK RADYO DERGİSİ

Tüm TRT Radyo çalışanları, derginin doğal editörleridir.

EditördenEditörden

Dergide yayımlanan yazı ve makalelerdeki görüşler, yazarın 
sorumluluğundadır, dergi üzerinde hiçbir bağlayıcılığı yoktur.



İÇİNDEKİLER

6
7
8
14

18
32
35
36
40
42
45
46
51
52
55
58
62
64

4 Yıl Aradan Sonra Yeniden ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6

Radyo... Daima ... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7

Susun! Radyo Evi Konuşuyor  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8

Söyleşi / Amber Türkmen  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14

Dosya / Radyoyu Yeniden Düşünmek  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18

e-Radyo  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32

TRT’den Arşiv Paylaşımı  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35

Radyo Yolcuları / Şebnem Savaşçı  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................36

Radyoda Türkmence  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40

                                            Özel Radyolar ve Sorunları .................................................................................................................................................................................................................................................................................42

                                            Dinleyiciden Mektup Var  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................45

                       Bu Ses Çanakkale’den   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................46

Radyo Konacak Yer  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51

Stüdyodan / Biz Burada Kalıcıyız ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52

50 Yılın Programı  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................55

Prodüktörün Kaleminden  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................58

Radyo Hatırası  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................62

Sesnâme  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................64



6

Yıl 2009. Aylardan Mayıs. 
Zamanın TRT Radyo Dairesi 
Başkanı Şenol Göka, ekibini 
toplar:

“Arkadaşlar, bir radyo dergisi 
çıkarmaya ne dersiniz?”

Yapımcılar Rıza Ece, Çağlan 
Tankur Yörümez, Olgu 
Tokdemir, Esra İlkkurşun, 
Aksel Koçak ve Ersoy Haktanır, 
birbirlerine bakarlar. Bir radyo 
dergisi??? Yayıncılık tarihinde 
yayımlanmış radyo dergileri 
vardır ancak TRT’nin bir radyo 
dergisi olmamıştır hiç! Ekibi 
bir heyecan kaplar. Bugüne 
kadar kalemlerinden hep radyo 
metinleri çıkmıştır. Bundan 
böyle radyoyu seven dergi 
okurları için kullanacaklardır 
kalemlerini… Böylece slogan 
da kendiliğinden belirir: “Hiç 
radyo okudunuz mu?”

Editörler, Başkan Şenol Göka 
liderliğinde dergi maceralarına 

başlarlar. TRT tarihinde 
yayımlanmış ilk radyo dergisinin 

kadrosu olma gururu ve yüküyle… 
Adını da koyarlar: Radyovizyon. 
Radyoculuk vizyonunun geniş 

kitlelere bir de radyo dergisi 
aracılığıyla aktarılması için… 16 

sayı yayımlanır Radyovizyon. 
Ne çok okuru olduğu 17. sayı 

geciktiğinde anlaşılacaktır. 
Okur meraktadır; dergisi neden 
gecikmiştir… Ararlar, sorarlar… 

Radyosuna sahip çıkan kitle, 
dergisine de sahip çıkmaktadır. 

Sonra bir süre sessizlik…

Mikrofonun sessizliğe tahammülü yoktur. 
2 saniye sessizlik dinleyiciye dakikalar gibi 

gelir. Sözcüklere verdiğimiz 4 yıllık sessizlik 
de bize asırlar gibi geldi.

Sessizlik yerini söze bırakıyor. Ve 
Radyovizyon 4 yıl aradan sonra okurlarına 

yeniden merhaba diyor!

Herkese iyi yayınlar!

yeniden4 
yıl aradan sonra 
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S ihirli bir kutu radyo… Bir zamanlar içinde insan-
ların yaşadığı düşünülen, üzerine dantela örtüler 
serilen, ajans haberlerinin ilgiyle dinlendiği, günü-
müzdeyse küçüle küçüle cep telefonlarına, yaka 
iğnelerine sığan büyülü dünya… Neler yaşandı 
bunca yılda? Kimler geldi, kimler geçti mikrofonlar-
dan? Hangi programlar hazırlandı? Ya teknolojinin 
ilerleyişi neler kazandırdı radyoculuğa? Türkiye’de 
radyo yayıncılığının 88. Yılında bir serüvene davet 
ediyoruz sizi… Anılarla seslerle, resimlerle, ha-
yallerle dolu bir yolculuğa… Aslında sizin, bizim, 
hepimizin çocukluğuna bir yolculuk bu… Çünkü 
radyoculuk, yaşanmış olanın bellekte bıraktığı iz, 
bir ses, bir nefes…

24 Aralık 2014 Çarşamba günü Arı Stüdyosunda 
gerçekleştirilen ve TRT FM ile TRT MÜZİK kanalların-
dan naklen yayımlanan “Radyo… Daima…” gecesi 
böyle ‘Merhaba’ dedi dinleyenlere ve izleyenlere… 
2015 yılı radyo programlarının tanıtılması ve usta-
lara saygı amacıyla gerçekleştirilen gecenin sunu-
cuları Acar Acartürk, Tülay Tüzün, Hakan Urgancı ve 
Sıla Kaya idi. 

Her yayın yılı öncesinde olduğu gibi yine en telaşlı 
olanlar yapımcılardı kuşkusuz… Yeni programların 
oluşturulması, sinyalinin belirlenmesi, kurgu aşa-
ması, “Radyo… Daima…” gecesine ilham kaynağı 
oldu. Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Çukurova, 
Trabzon ve Diyarbakır Radyoları 2015 yayın yılında 
gerçekleştirecekleri programlarım hazırlık aşamala-
rını anlattılar… Tabiî yıllardır devam eden ve klasik 
hâle gelen programların tanıtımları da unutulma-
dı… Özellikle Radyo-1’de… Günaydın Türkiye, 
Gündem, Arkası Yarın, Radyo Tiyatrosu ve Gecenin 
İçinden bu yıl da Radyo-1’de… TRT FM ise yepyeni 
programlarla dinleyiciyle buluşacak… Sesli Maarif 
Takvimi, Tramvay, Ada Vapuru, Yetkili Servis, Daha 
Ne Olsun yeni yayın döneminde merhaba diyecek 
birkaç program… 

Radyo 3 ise kuşak programlarla değişen ve yenile-
nen bir ses olarak çıkacak dinleyici karşısına… TRT 
Nağme ve TRT Türkü yine Türk Sanat Musikimizin 
ve Türk Halk Müziğimizin en güzel örneklerini su-
nacak… Radyo Daima gecesinde yapımcıların, spi-
kerlerin ve teknik yönetmenlerin heyecanları yansı-
dı sese ve görüntüye… Bu heyecana Ankara Rad-

yosu Çok Sesli Korosu, Türk Sanat Müziği ve Türk 
Halk Müziği koroları da eşlik etti… Şefler Elnara Ke-
rimova, Tahir Aydoğdu ve Ömer Hayri Uzun’du… 

“Radyo… Daima…” gecesinin en önemli anı Us-
talara Saygı bölümüydü… Kaybettiğimiz ustaları 
saygıyla anarken, hayatta olanları yeniden sahnede 
görmenin mutluluğu geceye katılan herkesi duy-
gulandırdı… Turgut Özakman,Mahmut Tali Öngö-
ren, Duygu Törümküney, Razi Emekli Özden Güler, 
Servet Somuncuoğlu,  Cahit Zarifoğlu, Ekrem Oy-
mak, Ertuğrul Müezzinoğlu, Ramazan Saran, Hasan 
Ali Kasır, Mehmet Aksoy Ve Saffet Uysal’ın aileleri 
geceye katılanları hüzünlendirirken; Metin Öztekin, 
Korkmaz Çakar, Altan Varol, Yılmaz Tok, Ümit Tun-
çağ, Ülkü Kuranel, Mahmut İhsan Kanmaz, Şengül 
Kılıç, Ali Osman Akça, Yusuf Ziya Özkan,  Mustafa 
Doydu geçmişten geleceğe radyoculuğun tarihin-
den izler sundu. 

Gece,  Zerrin Özer konseriyle son bulurken dinle-
yenlerin, izleyenlerin kulaklarında, yıllardır duyduk-
ları ve “Radyo… Daima…” için Ömer Hayri Uzun 
tarafından özel olarak düzenlenen “Bizim Eller” me-
lodisi vardı.  

Radyo Daima Ekibi…

Radyo: Lalifer Balibeyoğlu Uçar, Elif Gültekin, Melek 
Tanrıseven

Televizyon: Hasan Yılmaz, Mahmut Gökdemir, 
Gamze Aslan, İlknur Atalay  

DRA       YO...
AİMA...



RADYOvizyon

Susun!

“Reisicumhur Atatürk’ün 

umumi hâllerindeki vehamet, 

dün gece saat 24’te neşredilen 

tebliğden sonra her an artarak 

bugün, 10 ikinci teşrin 1938 

Perşembe sabahı saat 9’u 5 

geçe, Büyük Şefimiz derin 

koma içinde terki hayat 

etmişlerdir.”

Radyoevi  KonuşuyorRadyoevi  Konuşuyor
Olgu Tokdemir
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arihler 10 Kasım 1938’i gösterdiğinde 10 yıllık 
telsiz telefon deneyimine sahip olan Ankara Rad-
yosu mikrofonlarından duyulur bu anons. Büyük 
Önder’in ölümünden 13 gün önce taşındığı yeni 
binasında, 120 kw gücünde yurt içine 20 kw gü-
cünde yurt dışına yapılan yayınlarla… Yolun daha 
çok başındaydı Türk radyoculuğu o dönemde. An-
cak radyo yayıncılığının öneminin farkında, uzak 
görüşlü bir önderin miras kalan sözleriyle belki de 
o tarihlerden sonra hızla gelişti.

1927 yılı ülkemizde radyo yayıncılığının başlangıcı. 
İstanbul’daki ilk yayınlara Ankara’nın hangi tarih-
te katıldığına ilişkin kesin bir veri yok. Ankara’daki 
telsiz telgraf istasyonunun inşaatının 1927 yılının 
Eylül ayı başında tamamlandığını yazıyor kaynak-
lar. İstasyon, 18 Kasım 1927’de yapılan bir törenle 
hizmete sokuluyor. Dönemin dergilerinde,  Ankara 
Telsiz Telefonu’nun Ekim ayı içinde faaliyete geçe-
ceği bildiriliyor. Ancak aylar öncesinden yayın için 
hazırlıkların tamamlandığını, Haziran ayında An-
kara’da yayımlanan bir 
konserin İstanbul’a 
nakledilip, oranın 
vericileri aracılı-
ğıyla halka dinle-
tilmesinden anlı-
yoruz. Düzenli bir 
yayının olmadığı 
bu ilk yıllarda Ankara 
Telsizi’nin yayınlarına ilişkin bir 
habere dönemin gazetelerinde rastlanmıyor. “Ha-
kimiyet-i Milliye gazetesinde Ankara Radyosu’nun 
programlarına 1930 yılına dek rastlanmaması da 
ilginçtir. İstanbul gazetelerinde radyo program-
larına düzenli olarak yer verilmesi ise ancak 1928 
yılının ikinci yarısından sonradır. Bu gazetelerde  
Ankara Telsizi’nin programlarından hiç söz edil-
mezken İstanbul’un yanı sıra Paris, Berlin, Viyana, 
Milano ve Bratislava gibi radyoların programları yer 
almaktadır.” (Kocabaşoğlu; 1980, 31)

Bando, Orkestra, Fasıl Heyeti ve Caz Heyeti olarak 
dört gruptan oluşan Riyaset-i Cumhur Müzik Ta-
kımı, Ankara Telsizi’nin müzik programlarını des-
tekleyen tek kuruluştur. Riyaset-i Cumhur Müzik 
Takımı’nın Komutan Yardımcısı Veli Kanık Ankara 
Radyosu’nun da sorumlu yöneticisidir. Feriha Ha-
nım ve Rıfat Bey, ilk spikerler olarak görev yaparlar. 
Radyoevi’nin 1934 yılından sonra tüm söz yayınla-
rını şair ve tiyatro sanatçısı Ercüment Behzat Lav 
yönetecektir.

Radyoevi modern binasına taşınıncaya kadar 6 kez 
yer değiştirir. Ulus’taki Büyük Postane’den, Riyaset-i 
Cumhur Mızıka Dairesi’nin ikinci katına, ardından 
Musiki Muallim Mektebi’nin yanındaki bir bağ 
evine, 1931’de Ankara Palas Oteli’nin mutfağının 
hemen yanındaki iki odaya, daha sonra Sağlık So-
kak’taki bir binaya taşınır. Stüdyo donanımlarının 
yetersiz olduğu o yıllarda Ankara Palas’taki yayın 
koşullarını Ercüment Behzat Lav anılarında şöyle 
anlatır: “O görkemli Ankara Palas’ın salonlarında, 
baloların, kordiplomatiğin ziyafetlerde boy göster-
dikleri o salonda, spikerlik, benim deyimimle ko-
nuşmanlık yapacağımı sanıyordum. Fakat günün 
birinde haydi bakalım spikerliğe başla dediler ve 
beni yer altında, bodrum katında karanlık, basık ta-
vanlı, havasız bir yere sokuverdiler. (…) Evet öyle bir 
stüdyoda çalışmak zorunda kalmıştık. Stüdyonun 
özelliği; kırmızı perdeli, tozlu eprik… Uzun bir kori-
dordan geçilirdi. Mutfağın bitişiğinde bir oylumdu 
orası. O mutfaktan satır sesleri gelirdi. Aşçıbaşının 

keyfine göre kıymayacağı et-
leri kıyması tutardı her 

hâlde ki, biz tam ya-
yına başladığımız 
zaman aşçıbaşının 
satır sesleri gelirdi.” 
(Akıllıoğlu ve diğ.; 

1990) Halı kaplı bir 
oda ve ortada bir 

mikrofon… Radyoculu-
ğun ilk on yılında, stüdyoya dönüştürülen odaların 
donanımları bundan ibaretti. Oda-stüdyoların bu 
yetersiz koşulları dönemin yayıncılık anlayışı için de 
geçerliydi bir bakıma. Örgütsel ve yönetsel bir hazır-
lığın; yayın ve program politikasının olmayışı “şirket 
dönemi” olarak adlandırılan o yılların genel özel-
liğiydi. “1927’den 1937’ye kadar geçen on yıllık za-
manı bir deneme, öğrenme, hazırlık dönemi olarak 
kabul etmek ve karşılaştırma dışı bırakmak, sanırız 
objektif ve işletmecilik gereğidir” (Özakman; 1969, 
17). Bu durum, yeni faaliyet alanının başlangıç san-
cılarından olduğu kadar ülke ve dünyada yaşanan 
sosyo-ekonomik gelişmelerden de kaynaklanıyor-
du. 1929 yılında bütün dünyayı kasıp kavuran eko-
nomik buhrandan radyo işletmesinin bağlı olduğu 
Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi de payını almıştı. 
Yine de kamuoyu oluşmasına katkıda bulunma gö-
revini sürdürüyordu radyolar. Ekonomik bunalım-
dan etkilenmeyi en aza indirmek, üretimi artırmak, 
tüketimi kendi öz kaynaklarımızdan sağlamak için 
yerli malı kullanılmalıydı.         
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Radyo da bu konuda yayınlar yapıyordu. Bu yayın-
larda çalınan bir plakta şöyle deniyordu: 

“Ey muhterem ahali, kullanın yerli malı / Meşhud 
olsun bize de, zenginliğin cemali / Nasibim eve 
kalsın, refahımız çoğalsın / Değil midir borcumuz, 
düşünmek istikbali…” (Akıllıoğlu ve diğ.; 1990, 12)

Sadece ekonomik konularda değil sosyal ve kül-
türel kalkınmayı destekleyecek pek çok konuda 
da eğitici yayınlar yapılıyordu. Örneğin 1928 yılın-
da yeni Türk harflerinin kabul edilmesi dolayısıyla 
“Reisicumhur Hazretlerinin emir ve arzuları üzerine 
tanzim olunan harfler marşı” radyo mikrofonların-
dan yurda yayılıyordu.

Bu dönemin belirgin özelliklerinden biri de yayın-
larda Türk müziğine yer verilmemesiydi. Yayın ka-
lıbının tümü Batı müziğine ayrılmıştı. Atatürk’ün 
Batı müziğinin yaygınlaşması için söyledikleri, ama-
cını aşan bir şekilde yorumlanarak yayınlarda Türk 
müziğine yer verilmemesine yol açmıştı. Türk mü-
ziğine radyolarda yasaklama kararı sonradan, yine 
Atatürk’ün emriyle kaldırılmıştı (Cankaya; 2003, 23). 
1935 yılında uygulanmaya başlanan Türk müziği 
yayınlama yasağı, 1936 yılının ikinci yarısında sona 
erdi. Yeni dönemde halk müziği yayınlarına ağırlık 
verildi, daha sonra Türk müziğinin diğer türleri de 
yayımlanmaya başladı. 

1934 yılı radyonun eğlence mi kültür aracı mı ol-
duğu tartışmalarının doruğa ulaştığı, basında rad-
yo yayınlarına karşı yoğun eleştirilerin yapıldığı 
yıldı.  Bunda radyoların teknik yetersizliklerinin ve 
program kalitesinin beklenen düzeyde olmaması-
nın yanı sıra radyonun dünyada etkin kullanımına 
Türk kamuoyunun tanıklık etmesinin de payı vardı. 
Özellikle Sovyet radyoculuğu ve1930’lardan sonra 
Alman siyasetçi Goebbels’in radyonun propagan-
da işlevinden en ileri düzeyde yararlanması Türki-
ye’de de yankısını bulmuştu. 

“Ulusal kültür için pek lüzumlu olduğu kadar, ulus-
lararası ilgiler bakımından da yüksek değeri olan 
radyo işine önem vermemiz çok yerinde olur.”

1 Kasım 1935’te Millet Meclisi’nin 5. Dönem 1. 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Büyük Önder 
radyonun önemine bu sözlerle işaret ediyordu. 
Devletçi politikaların öne çıktığı 30’lu yıllarda rad-
yo işletmesinin bu genel siyaset içinde yeniden 
tanzim edilmesi kaçınılmazdı. 1936 yılında çıkan 
bir kararnameyle radyo yönetimi Türk Telsiz Tele-
fon Anonim Şirketi’nden devlete devrediliyor ve 
TRT’nin kuruluşuna kadar sürecek olan yeni bir dö-

nem başlıyordu. 

Mekân ve Anlayış Değişikliği 

Yeni kitle iletişim aracının etki ve gücünün gide-
rek daha çok farkına varıldığı 30’lu yılların başında 
Ankara Radyosu’na modern bir bina ve verici istas-
yonu yapılması kararı alınır. Marconi firmasıyla ya-
pılan anlaşmayla Türk Tayyare Cemiyeti’nin yanın-
daki boş arazide inşaat başlar. 13 ay süren yapım ve 
montaj çalışmalarından sonra yayına hazır duruma 
getirilen verici ve stüdyolar 22 Temmuz 1938’de 
Nafıa Vekâleti’nin emrine verilir. Ardından deneme 
yayınları başlar. Aynı dönemde radyo idarecileri, 
teknisyenler, Türkiye’nin ve dünyanın haber oku-
yan ilk kadın spikeri Emel Gazimihal, BBC’ye eğiti-
me gönderilir. 28 Ekim 1938 günü Ankara Radyosu 
modern binasında 120 kw gücünde yurt içine 20 
kw gücünde yurt dışına yayına resmen başlar.

İlk yayıncılardan Suat Osmanoğlu, TRT arşivlerin-
deki sesinde o günü şöyle anlatır:“ Saat 20.00’de 
İnönü’nün Amerika’ya dostluk mesajıyla devlet 
radyosu açılmış oluyordu. Bu ses Mr. Collins tara-
fından plağa alındı. Marconi’nin hediye ettiği kayıt 
cihazıyla. Bu sesin şimdi sayın dinleyiciler tarafın-
dan dinlenmesi iyi bir şey olurdu. Ama bu sesin 
tekrarını bir daha göremedik. Herhalde Mr. Col-
lins tarafından alınıp gidilmiştir.” (Akıllıoğlu ve diğ.; 
1990, 14) 

Bir gün sonra Cumhuriyet’in 15. yıldönümüdür. 
İlk kez 1933’te 3 günlük özel ve düzenli yayın 
yapan Ankara Radyosu 1938’de Cumhuriyet’in 
15. yılında yine 3 gün sürecek özel bir yayın yapar. 
1933’te Atatürk’ün sesini dünyaya duyuran Ankara 
Radyosu bu kez Ata’nın rahatsızlığı nedeniyle 
sesine yer veremese de mesajını yayımlar. Ankara 
Radyosu’nun modern radyoevindeki ilk günlerinde 
Büyük Önder’in hastalığı ilerler. Sağlık raporları 
yayımlanır. Ve 10 Kasım 1938 günü Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölüm haberi yine Ankara Radyosu’ndan 
verilir. Ertesi gün akşam haberlerinde de İsmet 
İnönü’nün 2. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği 
dinleyicilere duyurulur. 

Ankara Radyosu’nun göçebeliğinin sona erdiği yıl-
larda ülke ve dünyadaki gelişmeler hız kesmeden 
devam etmektedir. Dünya çalkantılı bir döneme 
girmiş, sonu yıkımla bitecek bir dünya savaşının 
eşiğine gelinmiştir. Doğru habere ve bilgiye her 
zamankinden fazla ihtiyaç vardır. 20 kw güçle 
dünyaya yayın yapan Ankara Radyosu’na mektup 
yağmakta,  güvenilir ve doğru haberin en önemli 
adresi olarak görülmektedir. Radyocuların sorum-
luluğu büyük, imkânları kısıtlıdır. İlk kadın spikerler-
den Emel Gazimihal o yılları şöyle anlatır:
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“Radyoda savaş yıllarında çalışmamız epeyce güç 
şartlarda oluyordu. Ne servis arabalarımız vardı, 
ne de radyoda yemek yeme imkânı. Sabah karan-
lığında 15-20 dakika yürüyerek, Ankara’nın soğuk 
kış günlerinde radyoya geliyor, istasyonu açıyor 
ve haberlerimizi okumaya başlıyorduk.” (Cankaya; 
2003, 29)

1940’lı yıllarda yalnız Almanya değil diğer dünya 
devletleri de radyoyu etkin bir şekilde kullanmakta, 
savaşla ilgili gelişmeler, cephe değiştiren devletler-
le ilgili haberler yayınlarda yer bulmaktadır. Ankara 
Radyosu programlarında ve yapılan konuşmalarda 
ise Türkiye’nin tarafsızlık politikası öne çıkarılmak-
tadır.

Ankara Radyosu, kısa dönemlerle yayınına ara ve-
ren İstanbul Radyosu’nun modern radyoevine ve 
150 kw gücünde orta dalga vericisine kavuştuğu 
1949 yılına kadar Türkiye’nin tek sesidir. 40’lı yıllarda 
en parlak günlerini yaşamaktadır.  “Bugün nasıl Açık 
Öğretim Fakülteleri’nde uzaktan uzağa bir üniver-
site eğitimi yapılıyorsa, 1940’lı yıllarda da Ankara 
Radyosu, özellikle Türk müziği yayınları başta ol-
mak üzere her konuda bütün Türkiye’yi eğitiyordu.” 
(Yazgan; 2006,9). Bunda Radyo Müdürü Vedat Ne-
dim Tör’ün düzenli ve dinleyici odaklı programcılık 
anlayışının etkisi büyüktü. Dr. Galip Ataç’ın “Evin 
Saati”, Ahmet Şükrü Esmer ve Burhan Belge’nin ko-
nuşmaları, Nurettin Artam’ın “Radyo Gazetesi”, “Zı-
raat Takvimi Saati”, “Kitap Saati”, “Doktorunuz Konu-
şuyor”, dönemin önemli yapımlarıydı. 1938’de Sadi 
Yaver Ataman’ın başlattığı açıklamalı halk müziği 
programları, Muzaffer Sarısözen’in önderliğinde 
Yurttan Sesler Topluluğu’na dönüşmüştü.

Halk Üniversitesi olarak nitelendirilen Radyoevi, 
Anadolu’ya tiyatronun gitmediği o yıllarda, top-
lumun tiyatroya ve edebi eserlere ilgisini artırma, 
Türk dilinin doğru ve güzel kullanımını teşvik etme 
görevini Radyo Tiyatroları ile yerine getiriyordu.

Ankara’da 1940’lı yıllarda ilk Radyo Tiyatrosu’nun 
kadrosu yaklaşık 20 kişiydi. Ekrem Reşit Rey’in 
yönettiği bu kadroda İbrahim Delideniz, Dürnev 
Türkan (Tunaseli), Kadriye Tuna, Avni Dilligil, Neşet 
Berküler, Nezahat Tanyeri, Saime ve Mucip Arcu-
man yer alıyordu. Temsiller canlı olarak yayımlanı-
yor, bazen bir piyes iki üç kez tekrarlanıyordu. Ayşe 
Abla olarak tanınan Neriman Hızır’ın büyük emek 
verdiği Radyo Çocuk Kulübü ise 12 Şubat 1942’de 
kuruluyordu. Türk Sanat ve Halk müziği alanında 
kurulan nota kütüphaneleri ve verilen eğitimle Rad-
yoevi’nin okul olma özelliği giderek pekişiyordu.

Türkiye’de siyasal iktidarın ilk kez el değiştirdiği 
1950 yılı, Ankara Radyosu açısından da önemlidir. 

Truman Doktirini, Marshall Planı, Kore Savaşı, Türki-
ye–Kuzey Atlantik Paktı ilişkileri; dünya gündemini 
bir hayli meşgul eden tüm gelişmeler radyo yayın-
larını da etkiler. 1948 yılında Marshall yardımı kap-
samına alınan Türkiye’ye, yardımın ne olduğunu, 
nasıl uygulanacağını anlatmak Ankara Radyosu’na 
düşer. Spiker Can Okan üstlenir bu görevi: “Burası 
Ankara Radyosu sayın dinleyiciler. Şimdi Türkiye’de 
Marshall Planı programını açıklıyoruz. Programımız 
her Cuma saat 21.00’de yayımlanmaktadır. Prog-
ramımıza sorulacak herhangi bir sual için Ankara 
Radyosu Marshall Saati’ne yazmanızı rica ederiz.” 
(Akıllıoğlu ve diğ.; 1990, 18).

Halk Üniversitesi olarak 
nitelendirilen Radyoevi, 
Anadolu’ya tiyatronun 

gitmediği o yıllarda, 
toplumun tiyatroya ve 
edebi eserlere ilgisini 

artırma, Türk dilinin doğru 
ve güzel kullanımını teşvik 

etme görevini Radyo 
Tiyatroları ile yerine 

getiriyordu.

Siyasal ve sosyal hayattaki her dalganın gelgitler 
yarattığı Ankara Radyoevi bir taraftan da tarihi-
mizin en önemli naklen yayınlarından biri için ha-
zırlanır.  Ata’nın naaşının geçici kabrinden alınıp 
Anıtkabir’e naklini kalabalık bir ekiple mikrofonlara 
taşır. Ata’nın toprağa veriliş anına Suat Taşer tanıklık 
eder:

“Merasim Anıtkabir’in önünde sona erdikten sonra 
radyo idaresince bir başka görevle görevlendiril-
dim. Asıl mezarın bulunduğu yere indim. Üç buçuk 
saat süreyle durup dinlenmeden orada cereyan 
eden merasimi her anı ve saniyesiyle kayıtlanmak  
üzere anlattım. Tabut nasıl koridorlardan geçirildi; 
etrafındaki heyetin yüzlerindeki ifadeyi çizgi çizgi 
anlatmak… Her bir civatanın oynatılışı, her vida-
nın sökülüşü, yurt sathından getirilmiş toprakların 
kimler tarafından nasıl, ne hâlde, ne ifadede meza-
ra konuşu, naaşın yerleştirilişi ve üstünün kapanı-
şı… Bütün bunları 3,5 saat süre boyunca anlatmak 
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görevi bana verilmişti. Ve ben ne susuzluk, ne açlık 
hiçbir şey aklıma gelmeden sadece o ânın heyeca-
nını yaşayarak bu işi yapmaya çalıştım. Nasıl oldu 
bilemiyorum, en son bir ben ayrıldım mezardan, 
bir de görevli…”

Takvimler ilerler.  Var olan programlara yenileri ek-
lenir.  Söz programları, bugünkü biçiminden farklı 
olarak; çeşitli bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının, 
kamuya yararlı derneklerin çalışmalarının anlatıldı-
ğı “Serbest Konuşmalar” başlığıyla yayımlanır. Rad-
yo dışından, spiker olmayan kuruluş temsilcileri 
mikrofon önüne geçer. Müzikte ise ibre batı mü-
ziğinden yanadır...  Bu dönemde, kültür ve sanata 
ilişkin programlar içinde dinleyicilerin radyo ba-
şında toplanıp ilgiyle dinledikleri radyo temsilleri 
önemli yer tutar. 1950 sonrasının en hızlı gelişen 
türlerinden biri de reklam yayınlarıdır. Türk ulusu-
nun kahramanlığını öne çıkaran manevi yayınlar, 
dinî yayınlar, Kur’an okunması Demokrat Parti ikti-
darının radyoya getirdiği yeni düzenlemelerdir.     

Tarihler 27 Mayıs 1960’ı gösterdiğinde iktidarın bir 
kez daha el değiştirdiğini duyar halk yine Ankara 
Radyosu’ndan. 27 Mayıs sabahı devletin tüm ku-
rumları gibi radyo da Silahlı Kuvvetler’in eline ge-
çer. Dinleyiciler, o sabah duymaya alışık olmadıkları 
müzik ve anonslarla uyanır: “Dikkat dikkat…Muh-
terem vatandaşlar radyolarınızın başına geçiniz. 
Güvendiğiniz Silahlı Kuvvetler’imizin sesi birkaç 
dakika sonra size hitap edecek.” (Cankaya; 2003, 
56). Ses, Albay Alparslan Türkeş’e aittir. Okuduğu 
ihtilal bildirisi tekrar tekrar yayımlanır. 

Artık yeni bir dönem başlamıştır.  Şartlar değişse 
de siyasi yelpazenin renkleri alaca bulaca olsa da 
halkın gözbebeği Ankara Radyosu, yayınlarını so-
rumlu bir anlayışla sürdürmektedir. Dönemin Rad-
yoevi Söz Temsil Yayınları Şefi Turgut Özakman’ın 
önderliğinde az sayıda program yapımcısı kaliteli 

yapımlarla halka ulaşmaktadır. Mahmut Tali Öngö-
ren, Güntekin Orkut, Oğuz Yılmaz Hiçyılmaz, Faruk 
Güvenç, Turgut Yaşin gibi yöneticilerle Ankara Rad-
yosu yoluna devam eder.  

1960 sonrasında Türkiye’deki radyoculuğun top-
lumsal değişmelere ayak uyduracak biçimde yeni-
den yapılanması; siyasal iktidardan bağımsız, özerk, 
kendi kadrolarına, idari yapısına, bütçesine sahip 
bir yayın kurumu oluşturulması gereği ortaya çıkar. 
Adına televizyon denilen yeni görüntülü mecrayı 
ülkemizde de faaliyete geçirecek bu kurum TRT’dir. 
1 Mayıs 1964’te 359 sayılı yasayla kurulur.

1964’ten sonra İstanbul ve İzmir Radyoları’yla bir-
likte Ankara Radyosu’na da personel alımı yapılır. 
Diğer il radyoları ve bölge müdürlükleriyle ortak 
çalışmalar yürütülür. 

İçinde küçük insanların arandığı yıllardan uydu, 
internet teknolojisinin devreye girdiği yıllara uza-
nan, rengârenk, heyecanlı, sürükleyici bir öykü An-
kara Radyoevi’nin öyküsü. Giriş, gelişme ve daha 
da gelişme bölümleri var içinde… Her bölümün 
kahramanları ayrı, amaçları bir: En anlamlı sözü, en 
iyi teknik kalitede, en iyi sesle antenden çıkarmak. 
Her kahramana teşekkür borçluyuz. En büyük te-
şekkür de öykünün yazılmasına ilham veren, giriş 
bölümünü varlığıyla onurlandıran Büyük Önder 
Atatürk’e… 
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Sihirli bir kutunun başında nefeslerin tutulup hayaller 
kurulduğu günlerden, dünyanın cepte taşınabildiği 
günlere… Radyo değişiyor, dönüşüyor. Bu dönüşüme 
tanıklık edenler, geleceğin radyosunu tasarlayan 
mimarlar aynı zamanda… 

TRT Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen de bu 
mimarlardan biri… Türkmen’le Ankara Radyosu Çok 
Sesli Müzik Ses Sanatçılığı’ndan idareciliğe uzanan 
yolda radyoyu ve radyoculuğu konuştuk.

 “Geçmişin birikimini 
sahiplenerek sürekli 
kendimizi yenileme 

çabası içerisindeyiz. Bize 
bu yolu açan ise Genel 

Müdürümüz Sayın Şenol 
Göka. Yayıncılık tecrübesi 

ve birikimini bizlerle 
paylaşarak yönlendirici 

olmakla kalmıyor, bir 
radyo insanı olarak da 

çalışmalarımızın her 
aşamasında yanımızda 

oluyor.”

Ses sanatçılığı, TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü 
şimdi de Radyo Dairesi Başkanlığı... Sanatın estetiği 
ile radyonun buluştuğu noktalar nelerdir sizce?

Sanatta hayalgücü esastır. Radyoculukta da öyle… 
Hayalgücünü, fikirler ve zihinsel görüntüler oluşturma 
eylemi veya yeteneği olarak tanımlarsak, radyo ile 
sanatın kesiştiği ve birbirini tamamladığı birçok ortak 
nokta bulabiliriz. Radyonun görsellik taşımaması bu 
açıdan bir avantaj. Örneğin bir radyo programını 
dinlerken zihninizde ne yaratırsanız sizin için dinlediğiniz 
şey de odur. 

Aynı bir tabloya bakarken ya da bir klasik müzik eserini 
dinlerken size neler hissettirdiği gibi… Arkası Yarın’lar 
ve Radyo Tiyatroları mesela… Bu programlar da 
hayalgücümüzün zihnimizde perde açtığı bir tiyatro 
oyunu değil midir aslında? Sanatta estetik, güzeli bulma 
çabasıysa, biz de radyo programlarımızda güzeli ve 
kaliteyi yakalayıp her zaman dinleyicilerimizi memnun 
etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız.
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Radyo, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde insanlığın 
hizmetine sunulan bir mecra. Doğduğu dönem-
lerdeki kadar sağlıklı ve zinde mi peki?

Ülkemiz açısından bakarsak, telsiz telefondan uydu 
yayıncılığına 88 yıl geçmiş. Yayınların başladığı 
dönemde ve sonrasında radyo en etkili kitle 
iletişim aracı. Bilgi ve haber kaynağı, kültür sanattan 
ekonomiye, sağlıktan hukuka, politikadan tarıma 
hitap ettiği kitlenin öğrenme sürecine katkıda 
bulunan, örgün eğitimi destekleyici bir mecra. Aynı 
zamanda halkın eğlenme, hoşça vakit geçirme 
ihtiyacını karşılayan sadık bir dost. Zamanla yeni ve 
çok çekici kitle iletişim araçları hayatımıza giriyor,  
yayın teknolojisi baş döndürücü bir hızla gelişiyor,  
yayıncılık terminolojisi değişiyor, kanal kimlikleri 
yeniden tanımlanıyor ama radyonun işlevleri 
değişmiyor. Her zaman bilgi ve habere, eğlenmeye 
ihtiyacımız olacak. Üstelik radyo bu ihtiyacı her 
ortamda hızlı ve ekonomik bir şekilde karşılayacak. 
Öte taraftan yayıncılık sektöründeki dijitalleşmenin 
radyo için bir fırsata dönüştüğünü de kabul 
etmemiz gerek. Günümüzde radyo sadece genel 
hedef kitleye her türden içeriği sunmuyor, nitelikleri 
itibariyle ayrışan özel dinleyici gruplarına yönelik 
özel yayınlarla sesini duyuruyor. Tabiî dinleyici de 
değişiyor. Artık, yayına katılım anlamında “pasif 
dinleyiciden”, etkileşimde bulunan, kendini bizzat 
içerik üreticisi olarak konumlamak isteyen, bunu 

da sosyal ağlar aracılığıyla gerçekleştiren bir 

dinleyici söz konusu… Bütün bunlar radyoyu da 

dönüştürüyor, yeniden yapılandırıyor. 

Televizyon yayıncılığındaki görsel unsurların 

cazibesi ve yarattığı etkiye karşın radyo her 

dönemde yanıbaşımızda olmuş. Sizce radyoyu 

vazgeçilmez kılan nedir?

Bir yandan televizyon diğer yandan internet. Rad-

yonun ve radyocuların işi hiç kolay değil. Rakipleri-

niz oldukça güçlü ve ışıltılı. Ancak bu ortamda rad-

yonun sahip olduğu avantajlar, onun konumunu 

hep özel kılıyor. Radyoya kolay ulaşabiliyorsunuz, 

dolaysız bir mecra. Evde, araçta, iş yerinde yani 

alıcınızın olduğu her yerde sizinle, size özel. Başka 

uğraşlar içerisindeyken de takip edebiliyorsunuz, 

özel bir dikkat seviyesi gerektirmiyor. Zihinlerde 

düşsel resimler oluşturuyor, bu yönüyle de sihirli 

ve merak uyandırıcı. Ayrıca, görsel iletişim araçla-

rıyla arasındaki bu tatlı rekabet radyoyu yeni ara-

yışlara yöneltiyor. Teknolojik gelişmelerin sunduğu 

olanaklar en hızlı şekilde yayına adapte edilerek 

yeni içerik ve format denemeleri yapılıyor. Değişen 

dinleyici algısı ve toplumsal dinamikler gözetilerek 

çağdaş yayıncılık normlarına uygun adımlar 

atılıyor.  
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Geleneksel kültür 
unsurlarını belki de hiçbir 
radyoda bulamadığı kadar 
bizde buluyor dinleyici. 
Sonra da  bunu tablet 
bilgisayarından, cep 
telefonundan takip ediyor.

Radyonun içerik çeşitliği, belki de en önemli 
etki ve çekicilik kaynağıdır.  TRT Radyoları 
gerek dünya, gerek ulusal ve bölgesel 
varlığıyla, bugün hangi konumda?

Kamu yayıncılığının ülkemizdeki temsilcisi olarak 
bugün, ulusal ve bölgesel radyo kanallarımızla, 
kamu hizmeti ilke ve esasları rehberliğinde 
yayınlarımızı sürdürmekteyiz. Dünyadaki yayıncılık 
uygulamalarını takip ederek, dinleyici eğilimlerini 
tespit ederek ülkemiz radyoculuğu için yeni bir 
perspektif sunmaktayız. Türk Sanat Müziği ve 
Türk Halk Müziği türlerinde yayın yapan tematik 
kanallarla, henüz çok yeni olan “İnteraktif” 
nitelikteki Kent Radyoları’yla bu alanda öncü rolü 
üstlenmekteyiz. 

Geçmişin birikimini sahiplenerek sürekli kendimizi 
yenileme çabası içerisindeyiz. Bize bu yolu açan 
ise Genel Müdürümüz Sayın Şenol Göka. Yayıncılık 
tecrübesi ve bilgi birikimini bizlerle paylaşarak yön-
lendirici olmakla kalmıyor, bir radyo insanı olarak 
da çalışmalarımızın her aşamasında yanımızda 
oluyor.

Günümüzde dijital ortamda radyo dinleyen-
lerin sayısı hatırı sayılır biçimde artış gösterdi. 
Sizce gelenekçi radyo dinleyicileri diye tabir 
ettiğimiz kitle, bu değişim ve gelişim sürecine 
ne ölçüde ayak uydurabilecek?

TRT Radyo dinleyicisi, radyosuna sahip çıkan, 
yayınlarda kalite arayan, seçici bir dinleyici. 
Dolayısıyla, bir o kadar da beklentisi yüksek. 
Dinleyici odaklı dinamik yayın çizgisiyle çağa ayak 
uyduran bir anlayışa sahibiz. Kamu yayıncılığı 
yapan güçlü ve yenilikçi bir medya kuruluşu olarak, 
dinleyicimizi çağın gerektirdiği dijital yayıncılık 
ve yeni medya uygulamalarına en uygun şekilde 
adapte edebildiğimize inanıyorum. Sosyal medya 
aracılığıyla bizlere ulaşan, iletişime geçen büyük 
bir kitle var. Bunda kurumsal olarak dinleyicide 
oluşturduğumuz güven duygusunun yanı sıra 
gelenek ve günceli harmanlama çabamız da etkili. 
Geleneksel kültür unsurlarını belki de hiçbir radyoda 
bulamadığı kadar bizde buluyor dinleyici. Sonra da 
bunu tablet bilgisayarından, cep telefonundan takip 
ediyor. Öte taraftan genç nüfusu da unutmamak 
lazım. Her kesimden dinleyiciye ulaşmak kamu 
yayıncısı olarak en önemli sorumluluğumuz. 
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1 Ocak radyolar için yeni yayın döneminin 
başlangıcı. Dinleyiciler bu dönemde TRT 
radyolarında neler bulacak?

Radyo kanallarımızın yayın akışları hedef kitlemi-
zin radyo başında oldukları saat dilimlerine uygun 
olarak planlandı. RADYO-1’de yapım unsurları ba-
kımından zengin tarih ve edebiyat belgeselleri, Ça-
nakkale Savaşları’nın 100. yıldönümü dolayısıyla, 
belgesel ve dramanın içiçe geçtiği dokü-drama 
formatında bir program, bilim ve teknoloji, tarih 
gibi alanlarda ilgi çekici bilgilerin aktarıldığı 5 daki-
kalık yapımlar, engelli bireyler, zorunlu göçmenler, 
mahkûmlar gibi dışlanmaya maruz kalan, ‘dezavan-
tajlı’ olarak nitelendirilebilecek  gruplara yönelik 
yapımlar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği içerisinde sağlık, hukuk, eğitim, 
sosyal güvenlik, tüketici hakları gibi alanlarda 
yürütülen çalışmaların aktarıldığı, sorunların ve 
çözüm önerilerinin mikrofona taşındığı kuşak 
programlara yer verildi. TRT FM’de ise müziği önce-
leyen, özgün içeriklere sahip, canlı yayın unsurları 
bakımından zengin programlar, televizyonla ortak 
konserler, sosyal medya olanaklarının yayın este-
tiğine uygun biçimde kullanıldığı dinamik, dinle-
yicinin interaktif katılımına uygun kuşaklar planla-
dık. Klasik Müzik, Yabancı Pop, Caz, Opera, Bale ve 
Dünya Müziği programlarıyla Türkiye’de alanında 

tek kanal olan RADYO-3’te “RADYO-3 KONSERLERİ” 
adı altında Türk ve yabancı sanatçıların klasik, caz, 
rock, etnik gibi türlerde, radyo stüdyolarında ya da 
konser salonlarında gerçekleşen konserleri akışta 
değerlendirildi. Ayrıca, ülkemize gelen yabancı 
sanatçıların konserlerini geniş kitlelere duyurma-
yı amaçladığımız “MİSAFİRİMİZ VAR” adlı yapım 
RADYO-3 konser kuşağına eklendi. Tematik kanal-
larımızdan TRT TÜRKÜ’de ortak mirasımız olan tür-
külerin en güzel örneklerini, TRT NAĞME’de çeşitli 
form ve türlerdeki Türk müziği eserlerini dinleyici-
mizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz. 

TRT Radyo dinleyicisi 
radyosuna sahip çıkan, 

yayınlarda kalite arayan, 
seçici bir dinleyici. 

Dolayısıyla, bir o kadar da 
beklentisi yüksek.

Radyovizyon dergisi, radyo ve 
radyoculuğun kütüphaneye 
girmiş biçimi âdeta... Dergi 
hakkında neler söyleyeceksiniz?

Radyonun belki de en güçlü yanı, “anlamlı 
söz” üretmesi. Radyovizyon da öyle. 
Radyonun dününde var olan, geleceğini 
inşa eden usta isimlerin buluşma noktası. 
Bir yandan yılların birikim ve deneyimini 
geleceğe taşıyan vefalı bir anlatıcı, öte 
taraftan gelecek vizyonunu sergileyen 
dinamik bir kaynak. Radyoyu dinlemenin 
ötesinde okumayı vaad ediyor. Hiç şüphe 
yok ki, radyocu olan, olmayan ama bir sese 
ihtiyaç duyan herkesin ilgisini çekecek.    
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DOSYA
R A D Y O Y U 
Y E N İ D E N 
D Ü Ş Ü N M E K

Radyoda;
Sözü seçenler vardır. 

Müziği seçenler vardır. 
Öyle ya da böyle ‘sestir’ radyo...

Radyoyu seçenler, sesi seçerler; görüntüyü değil!

MANUELDEN DİJİTALE: RADYOYU YENİDEN DÜŞÜNMEK

RADYO ÜZERİNE PANORAMİK BİR DEĞERLENDİRME

GEÇMİŞİN İZİNDE GELECEĞİN PEŞİNDE BİR İLEŞİTİM ARACI

TÜRKİYE’DE RADYODA REYTİNG ÖLÇÜMLEMELERİ

RADYOCU KİMDİR?

TEK TUŞTAN TEK TIKLA RADYO GÜNLERİ
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1927’den bu yana yaşantımızda yer alan radyonun günü-
müzdeki varlığını, diğer kitle iletişim araçları arasındaki ye-
rini, teknolojik ürünlerle bağını ve yarışını, dinlenilirlik oran-
larını, dinleyici kitlesindeki değişimi ve meslek olarak radyo 
yayıncılığını, değerli yayıncı ve akademisyenlerin görüşü-
ne sunduk. Bir de kuşaklararası farkı görebilmek için iyi bi-
rer radyo dinleyicisi dede-gelin-toruna uzattık mikrofonu...                  
İstedik ki radyonun yaşantımızdaki yerini yeniden düşünelim.

Radyonun ve 

radyoculuğun 

ortadan 

kalkacağına 

dair tahminler 

ya da vehimler 

yersizdir. Çünkü 

gelinen nokta 

itibarıyla, yeni 

bir teknolojinin 

ortaya çıkması, 

mevcut teknolojiyi 

ortadan kaldırmak 

yerine onu birçok 

açıdan destekleyip 

farklı bir boyuta 

ve uzama 

taşımaktadır.

İnternet, cep 

telefonu, tablet, 

kablo ve uydu 

yayıncılığı gibi 

birçok yeni iletişim 

teknolojisiyle 

entegre bir 

biçimde 

gerçekleştirilen 

modern radyo 

yayıncılığı, 20’nci 

yüzyılın nostaljiyle 

anılan yayıncılık 

anlayışından 

bambaşka 

bir forma 

dönüşmüştür. 

Her yeni kitle 

iletişim aracı, belki 

de McLuhan’ın 

ünlü “Araç 

mesajdır” deyişini 

doğrularcasına 

insanların algılarını, 

zihin dünyalarını 

ve medya kullanım 

alışkanlıklarını 

önemli ölçüde 

dönüştürüyor. 

Dönüştürmekle 

de kalmıyor, 

neredeyse 

yaşamlarının elzem 

bir parçası hâline 

geliyor. 

Radyo mecrasında 

gerçek reyting 

verilerinin 

elde edilmesi 

için elektronik 

ölçümlenmeye 

geçilmesi ve bu 

ölçümlenme 

sistemi ile 

‘gerçek’ anlamda 

hangi radyonun 

dinlendiğinin 

tespit edilmesi ve 

başta reklamveren 

olmak üzere 

kamuoyu ile 

paylaşılması 

gerekmektedir.

Her radyocunun, 

kişisel tarihi 

içinde iyi bir 

radyo dinleyicisi 

olması arzu edilir. 

Okuduğunuz 

makalenin yazarı, 

evdeki radyo 

kutusunun içinde, 

konuşan insanları 

aramış çocukların 

nesline mensup. 

Evdeki radyonun 

içinde insanlar 

yoktu tabii, ama 

gün geldi, “Radyo 

Evi”nin içine biz 

girdik. 

Doç. Dr. 
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Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

Radyo Televizyon 

ve Sinema Bölümü 

Öğretim Üyesi
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İletişim Fakültesi 
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  eleneksel toplumdan modern topluma geçiş 
sürecinde bireyin dünyayı algılamasında iletişim 
araçlarının rolü yadsınamaz bir gerçektir. Gelişen 
teknolojiye ve bu bağlamda sosyo-ekonomik ya-
pıya bağlı olarak insanda da değişim kaçınılmaz bir 
hâle gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında modern top-
lumların kompleks yapısı, bireyin yalnızlaşmasını 
da beraberinde getirmiştir. Oysa iletişim en temel 
anlamda bireylerin birbirlerinin farkına vardığı za-
man başlayan yüz yüze iletişim iken, teknolojinin 
hayatımızı sarmasına ko-
şut olarak bu alan 
kitle iletişim araç-
ları ile giderilme-
ye başlanmıştır. 

Bugün dünya-
nın neresine gi-
dersek gidelim 
gün geçtikçe 
daha çok insan, 
daha uzun sü-
reyle kitle iletişim 
araçlarının etkisi altı-
na girmektedir. Kitle ileti-
şim araçları içerisinde daha çok teknolojik bir yenilik 
olarak görülen radyo çok hızlı bir biçimde kitle ileti-
şimini yeni bir boyuta taşımıştır. Kısa zamanda çok 
geniş bir kitleye hitap edebilmesinin yanı sıra her 
mekânda dinlenebilmesi radyonun etkinliğini art-
tırmıştır. Radyo, özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan 
beri, çağımızın en önemli kitle iletişim aracı olma 
özelliğini hâlâ sürdürmektedir. Bu durum belki de 
20. yüzyıldan bugüne kadarki en önemli toplumsal 
olgulardan biri olarak değerlendirilmektedir. Rad-
yonun hayatımıza girmesiyle insanlar, dünyadaki 
olaylar hakkında ânında haberdar olabilmiş ve bu 
haberlere anlık tepki verebilir bir noktaya gelmiştir. 

Pek çok işlev bir arada

Radyo yayınlarının kamu yararı için faaliyet göster-
mesiyle birlikte bu yeni teknoloji, toplumsal ve kül-
türel yaşamı derinden etkilemiş ve şekillendirmiş-
tir. Radyo, özellikle savaş yıllarında kitleleri gelişme-
lerden haberdar ederken aynı zamanda savaştan 
etkilenen insanların ruh dünyalarına bir nebze de 
olsa müzikle, piyesle, kısacası sanatla rahatlatmayı 

başarmış bir aygıttır. Takip eden dönemlerde radyo, 
müzik, eğlendirme, propaganda ve bilgilendirme 
işlevlerinin yanı sıra, kamuoyu oluşturma, kültürel 
ve sanatsal faaliyetlere katkı sağlama, sosyalleştir-
me ve tanıtım gibi önemli görevler de üstlenmiştir. 

Yalnızca kulağa hitap eden bir araç olarak radyo, 
televizyonun yayın hayatına başlamasına kadarki 
süreçte halkın en önemli iletişim aracı olarak gö-
rülmüştür. Televizyonun kitlelerle buluşması rad-

yonun önemini azaltıyor gibi 
görünmüş olsa da radyo, 

tüm dönemlerde her 
teknolojiye uyum 
sağlayabilme özelli-
ği sayesinde dinle-
yicilere ulaşabilme-
yi başarmıştır. Çün-
kü radyo insanın 
merak duygusuna 
hitap ederek hayal 
gücünün gelişimine 

katkı sağlamıştır. 

Beyni en az yoran araç

Bilindiği üzere diğer kitle iletişim araçlarından fark-
lı olarak radyo, başka bir işle uğraşırken bile takip 
edilmesi nedeniyle yaşamımızın her anında yanı-
mızda yer bulabilmiştir. Yalnızlığımızın giderilme-
sinde, uzaklara açılan bir pencere olarak görülen 
radyo, ulaşılması kitleler için en kolay iletişim aracı 
olmuştur. Bununla birlikte radyoya sadece hava, 
trafik ve yol durumları için değil, duygusal olarak da 
yayınlarda kendinize ait bir şeyler bulabilmek için 
başvururuz. Her şeyin ötesinde beyni en az yoran 
radyo, hiç tanımadığınız bir yazarın veya şairin ese-
rinin radyoda seslendirilmesi durumunda dinleyi-
cilerin bu şaire ve yazara ilgi duyması yönüyle de 
önemli bir araçtır. Bir yolculuk ânında ya da tatilde 
en rahat ulaşılabilen araçtır. 

Bugüne baktığımızda 80 bin dolayında radyo ka-
nalı, 2 milyara yakın da radyo alıcısı olduğu tahmin 
edilmektedir. Radyo vericisi, kanal ve alıcı sayıları 
bakımından tüm dünyadaki istasyonların, verici ve 
radyo alıcılarının üçte biri oranını barındıran ABD, 
radyonun yaygınlığı anlamında en ön sırada yer 

MANUELDEN DİJİTALE: RADYOYU YENİDEN DÜŞÜNMEK
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almaktadır. Tüm bu sayılar radyo yayınlarının tek-

niğinde ne şekilde bir değişim yaşanırsa yaşansın 

radyonun yayın hayatına devam edeceğinin bir 

göstergesidir. 

Tahminler ve vehimler yersiz

Uydu teknolojisi sayesinde daha fazla kitleye hitap 

etme imkânı bulan radyo, manuel yayıncılıktan 

sayısal yayıncılığa geçişle birlikte, insanlara daha 

kaliteli hizmet vermektedir. Günümüzde internet 

teknolojisiyle entegre bir hâlde yayın yapmaya 

başlayan radyo, dinleyiciye multimedya ortamı 

sunmaktadır. Radyo, teknolojik ilerlemenin yanı sıra 

yayın içeriklerinin niteliğinin artması konusunda da 

önemli aşamalar kaydetmiştir. Artık pek çok alanda 

yayın yapan radyoların yanı sıra yalnızca bir alanda 

uzmanlaşmış tematik radyo kanalları da yayın ha-

yatında önemli bir yer tutmaktadır. 

Sonuç olarak radyonun ve radyoculuğun ortadan 

kalkacağına dair tahminler ya da vehimler yersizdir. 

Çünkü gelinen nokta itibarıyla, yeni bir teknolojinin

ortaya çıkması, mevcut teknolojiyi ortadan kaldır-

mak yerine onu birçok açıdan destekleyip farklı bir 

boyuta ve uzama taşımaktadır. Dolayısıyla kitleler, 

birçok motivasyonla radyo gibi temel bir iletişim 

aygıtına başvurmaktan geri kalmayacaklardır. Bir 

başka açıdan radyo sadece müzik dinlemek için 

değil toplumun genelini ilgilendiren olaylarda da 

herkesin ilk sarıldığı bir kitle iletişim aracı olmaya 

devam edecektir. 

Bu noktada toplumsal sorumluluk bilinciyle ya-

pılması gereken radyo yayınları, sadece eğlence 

odaklı değil eğitici ve faydalı bilgilerin de verildiği 

bir konuma yerleşmelidir. Yine TRT gibi özel yayın 

yapan diğer radyo kuruluşlarının da Türkçe’yi doğ-

ru kullanması, etik ilkelerin benimsenip sorumlu 

bir yayın çizgisinin benimsenmesi ve radyo yayı-

nı yapan yönetici ve çalışanların iletişim fakültesi 

mezunlarının arasından seçilmesi, Türkiye’de radyo 

yayıncılığının önemle üzerinde durması gereken 

konular olmalıdır.  

 nsanlık tarihinde gerçekleşen her yeni icat, bu-

günkü kullandığımız baş döndüren teknolojilerin 

zeminini oluşturmaktadır. Özellikle iletişim ala-

nında gerçekleşen devrimler, toplumların yapısını 

derinden sarsan, kültürel, ekonomik ve sosyolojik 

olarak tüm alanları etkileyen dönüştürücü bir güce 

sahiptir. Bu iletişim teknolojileri içinde ayrı bir sayfa 

açılmasını hak eden radyo ise ortaya çıktıktan kısa 

bir süre sonra tüm dünyada hızla yaygınlaşmış ve 

bir anda kitlelerin vazgeçilmezi olmayı başaran bir 

araç hâline gelmiştir.

19’uncu yüzyılın sonlarında İtalyan mucit 

Guglielmo Marconi’nin keşfi ile radyo insanoğlunun 

kullanımına açılmıştır. İlk radyo yayınları deneme 

niteliğinde yapılmış ve askerî amaçlı olarak                         

I. Dünya Savaşı yıllarında kullanılmıştır. Türkiye’de ise 

6 Mayıs 1927’de Eşref Şefik’in ilk anonsuyla başlayan 

radyo yayınları, 1990’lara kadar devlet kontrolünde 

gerçekleşmiştir. O tarihten sonra yapılan yasal 

düzenlemelerle özel radyoların yayın hayatına 

başlamasına izin verilmiştir. Ülkemizde televizyon 

yayınlarının başlamasına kadarki yarım asra yakın 

bir zaman içinde evlerin başköşesinde yer bulan, 

önemli bir haber alma ve eğlence aracı olarak 

düşünülen radyo, bilgilendirme ve eğlendirme 

işlevi kadar politik bağlamda bir propaganda aracı 

olarak da kullanılmıştır. II. Dünya Savaşı yıllarında 

Naziler tarafından siyasi fikirlerin empoze aracı 

olarak görülen radyo, kitleler üzerinde “sihirli 

mermi”ye benzetilen bir etki uyandırmıştır. Öyle 

ki; Orson Welles’in “Marslıların Dünyayı İstilası” isimli 

tiyatro oyunu radyodan aktarılmış, binlerce insan 

gerçekle kurgusal olanı ayırt edemeyerek dehşete 

düşmüş ve evlerini terk etmek zorunda kalmışlardır. 

Bir gün sonra New York Times, “Radyo Dinleyicileri 

Panik İçinde: Marslıların Gazlı Saldırılarından 

Kurtulmak İçin Birçok Kişi Evini Terk Etti!” şeklinde bir 

manşetle yaşananları okuyucularına duyurmuştu. 

Bu bağlam içinde değerlendirildiğinde, radyoda 

gerçekliğin ses ve efektlerle yeniden kurgulanarak 

başka bir gerçekliğe dönüştüğünü söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

RADYO ÜZERİNE PANORAMİK BİR DEĞERLENDİRME
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Böylesi güçlü bir etkiye sahip olduğu düşünülen 
bu gizemli kutuya yeni Türkiye’nin değerlerinin be-
nimsetilmesinde ve millî kimliğin oluşturulmasın-
da da ciddi bir misyon yüklenmiştir. 

Genç Cumhuriyet’le beraber şekillenen yeni kültü-
rel ve sanatsal ögeler, farklı formattaki birçok radyo 
programı üzerinden kitlelere ulaştırılmıştır. Dola-
yısıyla radyoyla büyümüş tüm kuşaklar için radyo 
yayınları, aynı zamanda eğitici ve yol gösterici bir 
rol üzerinden algılanmıştır. Ancak 1970’li yıllarda 
televizyonun yayın hayatına başlaması, görselliğin 
kitle iletişimde egemen olmasına neden olmuş, bu 
da radyonun birçok yönden işlevini televizyona 
devretmesine yol açmıştır. 

Çoksesliliğe giden yol

Uzun yıllar Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
(TRT) tarafından gerçekleştirilen yayınlar, 20 Nisan 
1994’te resmen özel yayıncılığın faaliyetlerine de 
açılmıştır. Kamusal yarardan çok kurumsal yararı 
önceleyen tecimsel yayıncılık, radyo ve televizyon 
yayıncılık anlayışında olumlu ve olumsuz manada 
köklü birçok değişikliği de beraberinde getirmiştir. 

Genel olarak ticari bir mantıkla gerçekleşen yayın-
ların daha fazla reklam alabilmek adına o zama-
na dek TRT yayıncılığında alışılmış birçok ilkeyi ve 
standardı yok etmesi yeni sürecin olumsuz yanı 
olmuştur. Yine Türkçe’yi özensiz kullanan, sabahtan 
akşama kadar popüler ve arabesk müzik yayını ya-
pan bazı özel radyo istasyonları, toplumsal kaygı-
dan uzak bir mantaliteyle kitlelere seslendikleri için 
sıkça eleştirilmiştir. 

Bunun karşısında özel yayıncılıkla beraber çokses-
liliğe giden bir yolun açılması, alternatif söylem-
lerin kamusal alana rahatça taşınabilmesi ve yerel 
unsurların kendi sesini daha rahat duyurabilmeleri 
ise daha demokratik bir yayın kültürünün oluşması 
adına olumlu bir gelişme olarak kabul edilmiştir.

Yayıncılık anlayışı biçim değiştiriyor

Bugün gelinen noktaya baktığımızda radyo, 2000’li 
yılların hızlı yaşam temposuna koşut olarak, gele-
neksel diğer kitle iletişim araçlarında olduğu gibi 
gerek biçimsel gerekse içerik yönüyle yeni bir bo-
yuta geçmek durumunda kalmıştır. İnternet, cep 
telefonu, tablet, kablo ve uydu yayıncılığı gibi bir-
çok yeni iletişim teknolojisiyle entegre bir biçimde 
gerçekleştirilen modern radyo yayıncılığı, 20’nci 
yüzyılın nostaljiyle anılan yayıncılık anlayışından 
bambaşka bir forma dönüşmüştür. İnteraktif olarak 
dinleyicilerin yayına katıldığı, içeriğin hedef kitlenin 
anlık beklenti ve isteklerine göre değiştirildiği bu-
günde, basit birkaç teknikle radyo yayını bireylerin 
kendi evlerinden, iş yerlerinden dahi yapılabilmek-
tedir. Dolayısıyla günümüz radyo yayıncılığı artık 
alıcıyla kaynağın çok kolay bir şekilde yer değiştire-
bilmesine imkân sağlamaktadır.

İnternet teknolojisi üzerinden gerçekleştirilen ya-
yınlarla, dünyanın neredeyse tamamında faaliyet 
gösteren radyolara ulaşmak çok kolaylaşmıştır. Yine 
bu gelinen süreçte hitap ettiği kitlenin beklentile-
rine göre içeriği tamamen müzik, haber, spor, din, 
eğitim, kültür, sanat gibi özgün temalardan oluşan 
ve hitap ettiği hedef kitleye göre ayrışan radyo is-
tasyonları kurulmuştur. Kısacası iletişim teknolojile-
rinde yaşanan olağanüstü gelişmeler, radyoculuk 
alanını da tüm boyutlarıyla günden güne değişime 
ve yenileşmeye zorlamaktadır. 

Sonuç olarak, ülkemizde 90 yıla yaklaşan radyonun 
dünden bugüne değişim serüveni, bir bakıma Türk 
toplumunun hızlı dönüşümünün de bir öyküsü ni-
teliğindedir. 

Diğer bir deyişle, Türkiye’de radyonun nostaljik ka-
pılarını aralamak, radyoyu yeniden düşünmek; bu 
coğrafyanın “uzaklarını yakın etmeye” yönelik bir 
çabaya karşılık gelmektedir.  
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   adyoyu yeniden düşünmek… Bu söylem, bizleri 
radyonun hem geçmişte hem de günümüzde bir 
kitle iletişim aracı olarak rolünü ve işlevselliğini sor-
gulamaya yönelik bir vurgu barındırdığı gibi, aynı 
zamanda radyonun medya kullanım alışkanlıkları 
açısından nasıl bir hâl içinde olduğunu irdelemeye 
yönelik bir merakı da gözler önüne seriyor. Elbette 
ki, böylesine keşfedici bir motivasyon, radyonun 
sadece bugününü değil, geleceğe yönelik potan-
siyellerini de aklımızın bir köşesine iliştiriyor.

Teknik açıdan radyoya giden gelişim serüveni 
daha önceleri başlamış olsa da radyo, 1920’lerde 
insanoğlunun yaşam dünyasına girerek, kısa bir 
zaman sürecinde kitle iletişimi açısından radyo 
çağı denilebilecek bir konuma ulaşıyor. Öyle 
ki o dönemlerin temel haber alma ve eğlence 
araçlarından birine evrilen radyo, insanları etkileme 
noktasında da kayda değer bir mecra olarak önem 
kazanıyor. Zira, savaş dönemlerinde propaganda 
faaliyetlerindeki kullanımı ve işlevselliği de bunu 
doğrular nitelikte… Diğer taraftan, dünya savaşları-
nı konu alan filmlerde savaşın getirdiği yıkımın ağır 
yükü altında dahi savaş mağduru insanların radyo-
ya nasıl tutunduğunu imleyen bazı çarpıcı kareleri 
kolayca anımsamak mümkün. 

Sosyal medya gerçeği karşısında radyo

Ülkemize baktığımızda ise matbaa örneğinde 
olduğunun tersine, radyonun dünyadaki 
gelişimine çok da uzak sayılmayacak zamanlarda 
geldiğini ama yine de belirli bir sürece yayılarak 
geliştiğini görüyoruz. Belli bir döneme kadar devle-
tin yönetiminde olan radyo yayınları, 1990 sonrası 
süreçte özel radyoların yaygın ve yerel düzlemde 
hızlı bir biçimde yaygınlaşmasıyla daha da ön pla-
na çıkıyor. Bu bağlamda, özellikle müzik-eğlence 
program türü ağırlıklı bir radyo furyasının yaşandığı 
da söylenebilir. Günümüzde de ağırlıklı yönelim 
bu türde olmakla birlikte, daha çok haber üzerine 
odaklanan radyo kanalları da insanların haber 
alma ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemli 
potansiyeller taşıyor.

Kitle iletişim araçlarının tarihsel serüveni içerisinde 
radyoyu yerinden eden, önce televizyon ve daha 

sonraları bilgisayar ve internet başta olmak 
üzere yeni iletişim teknolojileri karşımıza çıkıyor. 
Günümüzde ise bunlara sosyal medyanın da 
önemli ve hatta vazgeçilmez bir aktör olarak 
eklendiği görülüyor. Her yeni kitle iletişim 
aracı, belki de McLuhan’ın ünlü “Araç mesajdır” 
deyişini doğrularcasına insanların algılarını, zihin 
dünyalarını ve medya kullanım alışkanlıklarını 
önemli ölçüde dönüştürüyor. Dönüştürmekle 
de kalmıyor, neredeyse yaşamlarının elzem bir 
parçası hâline geliyor. Buradaki yerinden etmeden 
kasıt, kitle iletişim dünyasının başrol oyuncusunun 
değişmesi… Evet, radyonun bir kitle iletişim aracı 
olarak başrolü kaptırdığı yadsınamaz bir gerçek. 
Evlerimizin başköşe konuğu, artık öylesine bir 
köşede duruyor, âdeta aşina olup çok da ihtimam 
göstermediğimiz ve hanemizin alelade bir üyesi 
gibiymişçesine… Ancak, yeni medyanın ve 
daha spesifik olarak sosyal medyanın geleneksel 
medyayı yerinden etmediği gerçeğinde olduğu 
gibi radyo da medya dünyasında bu aktörlerle bir 
arada yaşamaya devam ediyor. Bir başka deyişle, 
radyo, çok da rakibinin olmadığı ilk dönemlerinde 
olduğunun tersine, günümüz dünyasının çoklu 
medya ortamının başat iletişim aracı değil. Elbette 
ki, belli türdeki radyo kanallarının ya da radyo 
programlarının müptelasının oldukça fazla olması 
muhtemeldir. Bu anlamda, radyonun herkes için 
öylesine bir kenara koyulduğunu söylemek de 
yanlış bir genelleme olsa gerek. Öyle ki; evlerinin 
bir köşesinde, iş yerlerinde, işe gidip gelirken ya 
da seyahatlerde radyoyu âdeta vazgeçilmez ve 
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içlerini ısıtan bir dostu gibi gören insanların sayısı 

muhtemelen azımsanmayacak kadar çoktur. 

Böylesine radyo müptelası kişiler için radyonun 

öyle mazide kalan bir iletişim aracı olmadığı 

bir gerçek. Ama yine de medya dünyasının baş 

aktörünün radyo olmadığı da bir başka gerçek. 

Hatta evlerimizin başköşe konuğu televizyonun 

bile tahtını sallayan bir internet ve sosyal medya 

gerçeğiyle karşı karşıyayız. Öylesine bir gerçek ki, 

âdeta hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası, neredeyse 

elimizden bırakamadığımız ve sanki gölgemiz gibi 

bizi izleyen…

Radyo var olmaya devam ediyor

Diğer taraftan radyonun, günümüz dünyasında 

eskiden olduğundan daha fazla yanı başımızda 

olduğu da söylenebilir. Öyle ki, internet ortamında 

ya da cep telefonlarımızda artık radyolarımızı da 

yanımızda hatta ceplerimizde taşıyabiliyoruz. Her 

an için yanı başımızda ve bir kulaklık ötemizde, 

üstelik mesafeleri ve mekânları da aşarak… Artık 

nerede olursak olalım, kentimizin yerel radyosunu 

ya da bir dünya radyosunu da bu kanallar üzerinden 

rahatlıkla dinleyebiliyoruz. Bir başka anlatımla, diğer 

kitle iletişim araçları gibi radyolarımız da internet 

ve yeni iletişim teknolojileri üzerinden dünyayı 

küre-yerel dedikleri bir hâle dönüştürebiliyor.  

Sonuç olarak, başrolde olmasa da gelenekseliyle 

yenisiyle günümüzün çoklu medya dünyasında 

radyo var olmaya devam ediyor. Çünkü teknoloji 

her geçen gün yenilenerek önümüze gelse de, 

farklı farklı görünüm ve biçimlerde karşımıza çıksa 

da muhtemelen radyo da ona eklemlenerek ve 

teknolojiyle farklı kombinasyonlara girerek yanı 

başımızda tercihe şayan bir iletişim mecrası olarak 

var olmaya devam edecek. Bu süreçte dinlenme 

oranları ya da medya kullanım alışkanlıkları 

açısından genel durumu belki de bazen yükselişe 

geçecek kimi zaman da düşecek. Bu açıdan nasıl bir 

grafik çizerse çizsin, geleceğin iletişim dünyasında 

radyonun “Ben de varım” diyeceğini rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 

    adyo mecrasının ölçümlenmesi tıpkı televizyon-
da olduğu gibi beraberinde pek çok tartışmayı da 
getirmiştir. Dünyada 1920’li yıllarda başlayan radyo 
dinleyici ölçümü Türkiye’de daha çok son yirmi yıl-
da gündeme gelmiştir. 

ABD’de 1930’lu yıllarda telefon yöntemi ile yaygın-
laşan radyo dinleyici araştırmaları zamanla farklı 
yöntemlerin gelişmesi ile günümüze kadar gel-
miştir. 1936 yılında yapılan radyo dinleyici araştır-
maları evinde telefon olan bireylere telefon anketi 
ile gerçekleştirilmekteydi. Daha sonra bu yöntem 
evinde telefon olan ve arandığı sırada radyo dinle-
yenleri örnekleme alanına almıştır. Bu yöntem be-
raberinde tartışmaları da getirmiştir. Evinde sadece 
telefon olanlara uygulanan anketin eksik bilgi içer-
diğini ve örneklemede hataların oluştuğunu savu-
nanlar, radyo dinleyicisinin sadece evinde telefonu 
olanlardan ibaret olmadığını belirtmişlerdir. 

Tecimsel radyo yayıncılığı modelinin uygulandığı 
ABD’de radyo işletmeleri ilk kuruldukları günden 
itibaren birer ticari işletme gibi faaliyette bulun-
duğu için tüm gelirlerini reklam yatırımcılarından 

almışlardır. Reklam yatırımcıları da reklam verdik-
leri radyoların kaç kişi tarafından dinlendiğini me-
rak etmişlerdir. Bu, radyo dinleme araştırmalarının 
ABD’de diğer ülkelere göre daha önce başlamasına 
ve daha hızlı gelişmesine neden olmuştur. 

Günlük yöntemi

Radyo dinleyici araştırmalarında kullanılan bir diğer 
yöntem ise yüz yüze yapılan anket yöntemidir. 
Günümüzde de kullanılan anket ile soru sorma 
yöntemi, ABD’de radyo yayıncılığının başladığı 
1920’li yıllardan beri kullanılmaktadır.

Radyo dinleyicisinin radyo dinleme alışkanlıkları 
tutum ve davranışlarının ölçümlenmesinde 
kullanılan bir diğer yöntem de “günlük yöntemi” 
olmuştur. Günlük yöntemi önceden belirlenen 
hanelere dağıtılan soru formlarının düzenli olarak 
doldurulması faaliyetine dayanmaktadır. Radyo 
dinleyicisi araştırma şirketinin kendisine verdiği 
kitapçığı günlük olarak doldurmakta ve hangi saat 
diliminde hangi radyo kanalını dinlediğini not 
etmektedir. 

TÜRKİYE’DE RADYODA REYTİNG ÖLÇÜMLEMELERİ

R Yrd. Doç. Dr.  Micheal (Mihalis)  KUYUCU
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Yüz yüze anket yöntemi

Türkiye’de radyo dinleme araştırmalarında genel-

likle yüzyüze görüşme ile yapılan anket yöntemi 

uygulanmıştır. 1990’lı yıllarda faaliyete geçen özel 

radyo kanalları ile hızlanan radyo dinleyici araştır-

maları daha çok anket ve günlük yöntemi ile yapıl-

mıştır. TRT 1990’lı yıllara kadar değişik dönemlerde 

gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmaları ile Türki-

ye’de radyo dinleme alışkanlıkları hakkında veriler 

toplamıştır. Bu veri toplama yöntemi anket yönte-

mi ile gerçekleştirilmiş ve TRT radyolarının hangi 

saat dilimlerinde dinlendiği, hangi tür programla-

rın beğenildiği gibi kapsamlı bilgileri kamuoyu ile 

paylaşmıştır. Özel radyo kanallarının faaliyete geçti-

ği 1990’lı yıllardan sonra radyo dinleyici araştırma-

ları, özel araştırma şirketleri tarafından da yapılma-

ya başlanmıştır. Bu kapsamda uluslararası araştırma 

şirketleri Nielsen ve Piar Gallup ile ulusal pazarda 

faaliyet gösteren Referans Papay, Akademetre ve 

CRC adlı araştırma şirketleri, radyo dinleyicine yö-

nelik kamu araştırmaları yapmıştır. 2003 yılına ka-

dar devam eden bu araştırmalar, Türkiye’de özel 

radyo yayıncılığının ilk on yılında oluşan radyo pa-

zarının şekillenmesine katkıda bulunmuş ve radyo 

dinleyicisinin neden, hangi radyoyu, hangi zaman 

diliminde dinlediğine yönelik veriler sunmuştur. Bu 

on yıllık dönemde yapılan radyo dinleyici kamuoyu 

araştırmalarının en büyük sıkıntısı küçük örneklem-

lerle yapılması olmuştur. Yapılan araştırmalar daha 

çok İstanbul ilini örneklemine almıştır; zamanla bu 

illere Ankara ve İzmir de eklenmiştir. Bu araştırma-

ların bir diğer olumsuz özelliği de çok sayıda mani-

pülasyon dedikodularına maruz kalmış olmalarıdır.

Günlük yöntemi 2003’te Türkiye’de

Türkiye radyo piyasası iki binli yıllarda reklam ve-

renin baskısının altına girmiştir. Bu baskı, radyo 

mecrasının reklamverenin denetim ve kontrolüne 

girmesine neden olmuştur. Bunun ilk somut gös-

tergesi reklamcıların ağırlıkta olduğu RİAK adlı ku-

ruluş olmuştur. RİAK 2002 yılında yaptığı bir ihale 

ile radyo mecrasında dinleyici ölçümlemesini İpsos 

KMG adlı araştırma şirketine vermiştir. Burada altı 

çizilmesi gereken en önemli gereken konu, reklam 

ajanslarından aldığı destekle kurulan RİAK’ın radyo 

piyasasına bir açıklama yaparak “sadece İpsos KMG 

tarafından yapılan radyo dinleyici araştırmasını ta-

nıyacağını” belirtmesidir. Bu durum diğer araştırma 

şirketlerinin radyo araştırma faaliyetlerinden çe-

kilmesine neden olmuştur. Reklam ajansları RİAK 

nezdinde oligopol bir yapı yaratarak reklam yatı-

rımlarını İpsos KMG’nin tekeline vermiştir. Reklam 

ajanslarının bu tutumu radyo işletmelerinin diğer 

araştırma şirketlerine yaptırdıkları araştırmaları ge-

çersiz kılmıştır. Radyo kanalı, İpsos KMG dışında bir 

şirkete araştırma yaptırsa dahi reklam ajansları o 

araştırmayı tanımıyor ve o radyo kanalına reklam 

vermiyordu. Bu 2003 yılından 2013 yılına kadar 

böyle devam etmiş ve radyo dinleyici araştırmaları 

Ipsos KMG’nin tekelinde yapılmıştır. İpsos KMG ger-

çekleştirdiği radyo dinleyici araştırmalarında gün-

lük yöntemini kullanmıştır. Günlük yöntemi Türki-

ye’de ilk kez 2003 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 

İpsos KMG’nin radyo dinleyici araştırmalarına getir-

diği bir diğer yenilik ise örneklemin genişletilmesi 

olmuştur. 2003 yılına kadar İstanbul-Ankara-İzmir 

gibi şehirlerde yapılan radyo dinleyici araştırmala-

rının örneklemi bu yıldan itibaren Akdeniz, Doğu 

Anadolu, Karadeniz,  Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nden 

yeni illerin de eklenmesi ile genişletilmiştir. Arkası-

na ulusal ölçekli büyük sermayeli reklam ajanslarını 

da alarak bu alanda bir tekel olan İpsos KMG’nin 

radyo dinleyici araştırmaları 2013 yılının Mart ayına 

kadar devam etmiştir. 2013 yılına girerken RİAK’ın 

tüzel kişilik sorunu yaşaması nedeniyle fesih edil-

mesi nedeniyle yeni bir radyo dinleme araştırma-

sı ihalesi yapamamış ve bunun sonucunda İpsos 

KMG radyo dinleme araştırmalarına ara vermiştir. 

2013 yılının Mart ayına kadar hiçbir araştırma şir-
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keti Türkiye’de radyo dinleme eğilimleri ile ilgili 

araştırma yapamamış ve radyo mecrası bir buçuk 

yılı aşkın bir süre boyunca ölçümlenmemiştir. Bu 

durum zaten sıkıntıda olan radyonun ekonomik 

yapısının daha büyük bir sıkıntıya girmesine ne-

den olmuştur. Reklam harcamalarından çok düşük 

bir pay alan radyo mecrasının ölçümlenememesi, 

mecranın etkinliği ile ilgili bilgi eksikliğinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Yeni medyanın yük-

selişine ek olarak radyo mecrasının reytinglerinin 

ölçümlenememesi, radyo mecrasının küçülmesine 

sebep olmuş ve radyonun ekonomik anlamda güç 

kaybetmesinde öncülük etmiştir. 

Ölçümleme yapılmayan 1,5 yıl

Günümüzde radyo mecrasının ölçümlenmesi ulu-

sal radyo kanallarının sahiplerinin kurduğu URYAD 

(Ulusal Radyolar Yayıncılar Derneği) adlı bir der-

nek üzerinden yapılmaktadır. URYAD, Reklamcılar 

Derneği’nin desteğini alarak ve RTÜK karşısındaki 

sorumlulukları da kabul ederek radyo mecrasın-

da dinleyici ölçümlenmesini organize etmektedir. 

Dernek yaptığı ihalede Estima adlı şirketin 29 ilde 

radyo dinleme araştırması yapacağını açıklamıştır. 

Yapılan araştırmaların ilk olarak 2014 Haziran’ında 

açıklanacağı söylense de bu konuda kamuya resmî 

bir açıklama yapılmamıştır. URYAD, RTÜK’ten aldığı 

yetki ile Türkiye’de radyo dinleme araştırması yap-

maya yetkili tek kuruluş olduğunu söylemiş, radyo 

dinleyici araştırmalarının yapılmasında ve araştırma 

verilerinin kamuoyuna açıklanmasında tek yetkili 

kurum olduğunu açıklamıştır. Yapılan açıklamada 

2014 yılının son çeyreğinde, ilk verilerin kamuoyu 

ile paylaşılacağı belirtilmiştir. Türkiye’de yaklaşık bir 

buçuk yılı aşkın bir süredir devam eden reytingsiz 

dönem 2015 yılına girerken sona erecek. 

Şimdi herkes radyo dinleme alışkanlıklarının bu öl-

çümlenmeyen dönemde hangi oranda değiştiğini 

merak ediyor ve uzun bir aradan sonra yapılan bu 

ölçümlemenin sonuçlarını bekliyor.

Dünyada pek çok radyo reyting ölçümlenmesi elekt-

ronik yöntem olarak tanımlanan Portable people 

meter (PPT) ile yapılırken Türkiye’de bu sistemin 

kullanılmaması radyo mecrasının ölçümlenmesinde 

farklı tartışmalara neden olmuştur. Dünyada 1992 yı-

lından beri üzerinde çalışılan Portable People Meter 

radyo dinleme araştırmalarının elektronik ve mobil 

olarak gerçekleştirme imkânı vermektedir. PPM adlı 

cihaz, radyo ses dalgalarını algılayarak izleme ölçü-

mü yapmaktadır. Küçük bir cep telefonu gibi ko-

laylıkla taşınabilen PPT adlı cihazı taşıyan deneğin 

dinlediği radyo kanalı, frekansı sayesinde tanımlan-

makta ve sisteme kaydedilmektedir. PPM Türkiye’de 

hiç kullanılmamış bir radyo dinleme yöntemidir. Bu 

aracın pahalı olması ve araştırmanın maliyetini yük-

seltmesi radyo araştırması yapan şirketleri bu yön-

temden uzak tutmaktadır. Avrupa’da İngiltere başta 

olmak üzere pek çok ülkede bu yöntem kullanılırken 

Türkiye’de bu yöntemin kullanılmaması radyo araş-

tırmalarının dijital çapta yapılmasını engellediği gibi, 

radyo mecrasına yönelik daha net bilgilerin elde 

edilmesinin de önüne geçmektedir. Radyo mecra-

sında gerçek reyting verilerinin elde edilmesi için 

elektronik ölçümlenmeye geçilmesi ve bu ölçüm-

lenme sistemi ile ‘gerçek’ anlamda hangi radyonun 

dinlendiğinin tespit edilmesi ve başta reklamveren 

olmak üzere kamuoyu ile paylaşılması gerekmek-

tedir. Anket ve günlük yöntemi ile yapılan radyo 

dinleme alışkanlıkları radyonun reytingleri hakkında 

sağlıksız bilgiler vermekte ve hangi örneklemde ya-

pılırsa yapılsın tartışmalara gebe kalmaktadır.  
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  Türkiye’de Radyo Reyting Ölçümlerinde Kullanılan Yöntemler

Dönem Araştırmayı Yapan Şirket Araştırma Yöntemi
1993-1994 AC Nielsen Anket

1995-2002 Referans Papay Anket

1995-2003 Akademetre (Radyometre), Diyojen (Radar) Anket

 CRC Araştırma Şirketi (Radio Bus) Anket

1999-2000 Piar Gallup Anket

2003-2013 Ipsos KMG Günlük 

2013 Mart – 2014 Ekim Radyo Mecrası herhangi bir araştırma                                           
şirketi tarafından ölçümlenmedi.  
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    eçen yıl TRT’nin İletişim Fakültesi öğrencilerine 
yönelik bir seminerde, öğrencilere mezuniyetten 
sonra medyada hangi pozisyonda çalışmak iste-
dikleri soruldu. Öğrenciler ağırlıklı olarak, “spiker” 
olmak istediklerini belirttiler. Anlaşıldığına göre bu 
öğrencilerin, görsel ve  işitsel basındaki unvanlara, 
mesleklere, iş bölümüne dair bilgi ve kavrayışları, 
sokaktaki insanınkinden pek farklı değildi. Bu konu-
da onları kim suçlayabilir? Bilgi eksikliklerinin mü-
sebbibi öncelikle onlar değil, söz konusu bilgileri 
onlara aktarmayan hocaları olsa gerek.

Oysa bir yayın istasyonunda, sesini duyduğumuz, 
yüzünü gördüğümüz “spiker”in arkasında kimler 
kimler görev yapıyor… Televizyon istasyonlarında, 
bu insanların sayıları hayli kalabalık, unvanları çok 
çeşitli. Radyo, televizyona göre çok daha yalın bir 
ortama sahip bulunmakla beraber, orada da işbö-
lümü ve uzmanlaşma söz konusu. Tabii bu işbölü-
mü, uzmanlaşma ve çalışanlar arasındaki hiyerarşi, 
istasyondan istasyona değişiyor. Özellikle az sayıda 
insanın çalıştığı istasyonlarda, iş bölümü ve hiye-
rarşi zorunlu olarak basitleşiyor. Mali kaynakları 
daha fazla olan radyolarda ise, radyo müdüründen 
tutun, program, müzik, haber, pazarlama müdür-
lerine, şef mühendise, ulaşım görevlilerine kadar 
birçok insan bulunabiliyor. Dolayısıysa, belli görev-
ler her radyoda birileri tarafından yerine getirilmek 
zorunda olsa da, yetki ve sorumluluk sahibi kişi ya 
da kişilerin unvanı farklı olabiliyor.

Spiker mi sunucu mu DJ mi?

Bununla birlikte, “radyocu” dendiğinde ilk akla ge-
len, mikrofonun başında oturan kişidir şüphesiz. Bu 
kişiye TRT lügatında spiker, bazen de sunucu deni-
yor; özel radyolar söz konusu olduğundaysa genel-
likle, İngilizce bir kelime olan DJ devreye giriyor. Bu 
terimlerin arasındaki fark ne?

Büyük bir fark yok aslında. Yukarıdaki terimler, 

mikrofon başındaki kişinin hangi görevleri 

üstlendiğine bağlı olarak değişiyor. Şöyle ki, TRT 

yayın stüdyolarında geçmişten bu yana, programı 

hazırlayan kişiyle, sunan ve ses masasını kullanan 

kişilerin görevleri, birbirinden ayrı tutulmuştur. Bu 

üç kişiye, dördüncü bir eleman olarak yapım-yayın 

yardımcısını da ekleyebiliriz. Oysa çoğu yerel ve 

bölgesel radyoda, sunuculuk, yapımcılık ve teknik 

yönetim tek kişide toplanır. 

BBC radyoları ve Amerikan ticari radyolarında 

yaygınlaşan sistem de, stüdyoda bir yapımcı, ses 

masasını da kullanan bir sunucu –ki buna combo 

çalışmak denmektedir– ve bazı durumlarda bir 

yapım-yayın yardımcısı bulundurmaktır. Dar bütçeli 

özel radyolarda bu sayı bir kişiye kadar inebiliyor. 

Yani aynı kişi hem yapımcılığı, hem sunuculuğu 

üstleniyor, hem de ses masasını ve diğer cihazları 

kendi başına idare ediyor.

Radyo yapımcısıyım derken?

Esasen, tek kişide toplansa da, ayrı ayrı bireylere 

dağıtılsa da, istasyondaki görevlerin niteliği 

hep aynıdır, değişmez. Ama DJ ya da spiker 

dendiğinde hemen herkesin kafasında net bir 

resim belirirken, mesela “radyo yapımcısıyım” diyen 

kişi karşısındakinin ona boş gözlerle bakmasına 

alışkındır. Beklenen soru hemen gelir: “Tam olarak 

ne yapıyorsunuz yani?” O zaman, açıklayalım: 

Yapımcı, (BBC’de producer ve TRT’de eskiden 

beri yerleşik kadro unvanıyla prodüktör), bir 

radyo programının biçim ve içeriğini tasarlayıp 

hazırlayan, konuk bağlantılarını sağlayan, yapımla 

ilgili her şeyden sorumlu olan kişidir. Yapımcı 

kendi programını sunabilir, ama çoğu zaman 

sunumu, bu işte uzmanlaşmış bir kişi üstlenir. İşte 

bu kişiye sunucu (presenter) spiker veya DJ (disk 
jokey) denebiliyor. Ticari radyolardaki DJ, kendi 

müzik parçalarını seçer, teknik masayı kullanır ve 

mikrofondaki ses de kendisine aittir. Bu kişiye batı 

radyolarında yaygın olarak host (ev sahibi) adı da 

veriliyor. Sonuçta, mikrofon önünde bir program 

için konuşan ve radyonun sesi olan kişinin 

gerçekleştirdiği iş, “sunum”dur; tıpkı prodüktör 
olarak da isimlendirilen, mikrofon gerisindeki 

RADYOCU KİMDİR?

G Yiğit YAVUZ

Radyo, sesle resimler 
çizen, tuval olarak hayal 

gücümüzü, fırça olarak ise 
sözcükleri kullanan 

bir yayın aracıdır.
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Bu yazının başlığında 
“Radyocu kimdir?” diye 

sorduk ya... İlk elden 
verilmesi gereken yanıt 

şudur belki de: Radyocu, 
her şeyden önce 

gazetecidir; her gün sesli 
bir gazete çıkarır.

kişinin gerçekleştirdiği işin “yapım” olması gibi. 

Yapımı ve sunumu gerçekleştiren bu insanların 
özellikleri nedir tam olarak? Yapımcıdan başlaya-
lım: Bu kişi, kendisine sağlanan bütçe içinde, yayın-
la ilgili tüm kaynakları yönetir. Geniş bir ilgi alanı, 
farklı alanlarda bilgi ve merakı bulunması beklenir. 
Telefon defteri kabarıktır; ünlü, ilginç, değerli, yetki 
sahibi insanları tanır ve bu kişileri mikrofonda söz 
söylemeye ikna eder. TRT’de kuruluş zamanından 
itibaren, on yıllar boyunca, yapımcılar metin yazma 
becerisiyle ön plana çıkmıştır. Bant programların 
ağırlıkta olduğu dönemde büyük önem taşıyan 
metin yazarlığının, canlı yayınlar çoğaldıkça geri 
plana düşmesi, bu makaleyi yazan kişi ve TRT rad-
yolarının geçmişini bilen çoğu insan için üzüntü 
yaratan bir durumdur. Çünkü radyo, sesle resimler 
çizen, tuval olarak hayal gücümüzü, fırça olarak ise 
sözcükleri kullanan bir yayın aracıdır. Radyo metni 
bu bakımdan televizyon metninden ayrılır: Tele-
vizyonda metin, sadece görüntünün eksik bırak-
tığı bilgileri aktarmak için vardır. Başka bir deyişle, 
televizyon metni, zaten izleyicinin önünde olan 
görüntüleri açıklamaya yarar. Radyoda ise, dinleyi-
cinin anlattığımız olayları zihninde canlandırmasını 
sağlayacak bir dile ihtiyacımız vardır. Böyle bir dilin 
kurulması için, başarılı metinler yazan prodüktörle-
rin emeğine ihtiyaç duyarız. 

Radyonun insani sesi

Sunucu ise, radyonun insani sesidir. Yapımcının 
hazırladığı içeriğe, metinlere sesiyle can verir; sap-
tanan konu başlıklarını, stüdyoya çağrılan konuk-
larla, enine boyuna ve ilgi çekecek şekilde konuşup 
tartışır. Sunucunun kulak okşayan dramatik bir sese 
ve mükemmel bir diksiyona sahip olması, artık es-
kisi kadar önemsenmiyor. Geçmişin, bugün kula-
ğımıza rahatsızlık verebilen biçimci, yapay sunum 
tarzı terk edilmiş durumda. Artık dinleyiciyle etkili 
iletişim kurabilen erkek ve kadın sesleri aranıyor. 
Günümüzdeki radyo sunucularının konuşma şekli, 
günlük konuşmaya çok yakın; dinleyiciyle yüz yü-
zeymiş izlenimi yaratan konuşmacılar beğeniliyor. 
Bunun için de sunucunun, hitap ettiği insanların 
zevklerini, ilgi alanlarını ve yaşam anlayışlarını iyi 
bilmesi gerekiyor. 

Radyo sunucusu bir bakıma, istasyonun kişileşmiş 
hâlidir. İstasyonun kimliğini ve dinleyicilerin istas-
yondan beklentilerini temsil eder. Bu anlamda hem 
radyo istasyonu adına, hem de dinleyiciler adına 
konuşur. Sunucunun, sesi ve kişiliğiyle istasyonun 

imajını yansıtması ve yayın akışını hedeflenen din-
leyiciye en iyi şekilde ulaştırması beklenir. Böylece 
sunucu, radyoyla dinleyici arasında bir gönül bağı 
kurulmasının temel aktörü haline gelir.

Radyocu önce gazetecidir

Her radyocunun, kişisel tarihi içinde iyi bir radyo 
dinleyicisi olması arzu edilir. Okuduğunuz maka-
lenin yazarı, evdeki radyo kutusunun içinde, ko-
nuşan insanları aramış çocukların nesline mensup. 
Evdeki radyonun içinde insanlar yoktu tabii, ama 
gün geldi, “Radyo Evi”nin içine biz girdik. Yeni ne-
sillerden “Radyo Evi” sözünü kullanan kalmadı artık. 
TRT’nin radyo kanallarını anlatmak için kullandığı-
mız “posta” terimi de aynı şekilde eskiyip gitti. Ama 
yayının temel biçimleri, program türleri ve yaptığı-
mız iş, hâlâ özünde aynı. Radyoculuğa başladığım 
günlerde duyup benimsediğim bir yaklaşımı hiç 
unutmuyorum: Biz radyocuların, programlarımızı 
hazırlarken, bir gazeteyi çıkaran, o gazeteyi nasıl 
okutacağını düşünmek zorunda olan kişilerin bakış 
açısıyla hareket etmesi gerekir, deniyordu: Basılı bir 
gazete ya da dergi çıkaran kişi yazılı neşriyat yapar, 
bizlerse sesli neşriyat. Gerçekten de radyo, çoğu in-
sanın sandığın aksine, televizyondan ziyade yazılı 
basına yakındır aslında; çünkü gazeteler ve dergiler 
radyodan daha eskidir; ancak radyo, televizyondan 
önce doğmuştur. Bu yazının başlığında “Radyocu 
kimdir?” diye sorduk ya... İlk elden verilmesi ge-
reken yanıt şudur belki de: Radyocu, her şeyden 
önce gazetecidir; her gün sesli bir gazete çıkarır. 
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 esin, mikrofondan antene çıktığı 1927’den 
bu yana radyo dinliyoruz. O zamandan bu zama-
na kim bilir kaç kuşak radyoyla büyüdü, radyoyla 
uyudu, radyoyla uyanık kaldı... Bir kuşak radyoyu 
yalnızca radyodan dinledi. Bir kuşaksa elektronik 
her türlü aygıttan ulaştı dinlediği kanala... Radyolu 
yılların başında tek tuşla açılan radyo, artık tek tıkla 
açılıyor. Radyo herkesin yaşamında öyle ya da böy-
le varlığını sürdürüyor. 

Âdem Yalçın, 84 yaşında... Hayatında bilgisayar, cep 
telefonu yok. Sosyal medyayla ilgisi yok. Ama rad-
yosu var. Dede... Sadık bir radyo dinleyicisi...

Zeynep Yalçın, 15 yaşında... Ekrana bakmadan iki 
parmakla mesaj yazıp atabilen kuşaktan... Özçekim 
onun kuşağından sorulur. Torun... İyi bir radyo 
dinleyicisi...

Özlem Yalçın... Zeynep’in annesi, Âdem Yalçın’ın 
gelini... Radyocu... Yayıncı... Prodüktör... Daktilonun 
bilgisayara evrildiği zamanların tanığı... Tuşlu olma-
sa da düğmeli radyolar zamanını ucundan buca-
ğından yakalamış. Kızı ile kayın-
pederi arasında, kültürel 
ve teknolojik değişimi 
simgeleyen bir köp-
rü... Sıkı bir radyo 
dinleyicisi...

Üç kuşakla radyo 
sevgisini konuştuk... 
Bakın neler çıktı or-
taya...

Âdem Yalçın: “Şahane bir dergiydi.”

1945’te 15 yaşındayım. Lise 1 ya da 2’ye gidiyorum. 

Radyomu başımdan hiç eksik etmezdim. Radyoda 

çıkan şarkıları söyler, bilirdim. O yıllarda RADYO der-

gisi yayımlanırdı. Onun müptelasıydım. 45’ten 48’e 

kadarki dergileri cilt yaptırdım 1956’da... 

Dergi çok şahaneydi. Çok güzel şeyler vardı. Nasıl 

okurdum onları... Yabancı besteciler Tchaikovsy’nin, 

Mozart’ın hayatlarını oradan okumuşumdur. 

Bayılırdım onlara... Türk sanatçıların hayatlarını 

anlatan yazılar olurdu dergide... 

Radyo dinlemeye, RADYO dergisine o kadar düş-

kündüm ki 53 ya da 54’te Jülide Gülizar’la birlikte 

spikerlik imtihanına bile girdim. 146 kişiydik; 3 kişi 

finale kaldık. İki erkek, biri ben, bir de Jülide... Jüli-

de’yi lisan biliyor diye tercih ettiler. Diğer çocuk da 

yüksek okul mezunu, onu aldılar. Adını hatırlamıyo-

rum, yalnızca Kıbrıslı olduğu hatırımda... Sonra ben 

liseyi bitirip Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne girdim. 

56’da da evlendim. O zamanlar 

radyodan başka eğlence-

miz yoktu. Benim Türk 

Sanat Müziği’ne ala-

kam vardı. Çok din-

lerdim radyoyu… 

Hâlâ seviyorum ama 

o zamanlar bir âlem-

di; geldi, geçti.

TEK TUŞTAN TEK TIKA RADYO GÜNLERİ

S
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Zeynep Yalçın:  “Sabahları radyoyla uyanıyorum.”

Radyo sabahları beni uyandırdığı için en çok o za-
man iyi geliyor. Daha çok arabada veya okula gi-
derken serviste dinliyorum. Yolun çabuk geçmesini 
sağlıyor. Güzel radyo programları ve güzel şarkılar, 
arabada kalma isteğimi artırıyor. Dinlemek için ara-
banın radyosu ve cep telefonunu kullanıyorum 
genellikle… Bir de annem babam mutfaktaki rad-
yoyu açtığında oradan dinliyorum. 

Radyoyu seviyorum çünkü diğer iletişim araçları 
gibi görme duyumuza ihtiyacımız yok ve herhan-
gi bir şey yaparken radyo dinleyebilir, bir sürü bilgi 
edilebilir veya yeni müzikleri öğrenebiliriz.

Söz programlarını küçükken daha çok dinlerdim. 
Annemle birlikte dinlerdik. Artık daha az dinliyo-
rum. Hatta çok az… Çocukken Çocuk Bahçesi’ni 
dinlerdim ve çok severdim. Seslendirme yapmak 
için Ankara Radyosu Çocuk Kulübü’nün sınavına 
girip kazanmıştım hatta...  Fakat 1 yıl sonra babam 
yurt dışına tayin olunca bırakmak zorunda kaldım. 
Hayatta beni en çok üzen şeylerden biridir bu...

Radyoyu sevmekle birlikte diğer kitle iletişim araç-
larından çok da ayrı bir yeri yok benim için... Benim 
kuşağım sanırım böyle… Çünkü insanlar artık mü-
ziklerini de radyodan dinlemiyorlar. 

Eşimi kaybedeli 27 sene 
oldu. Hayat doluydu. 

Çok sevdim. Hüzünlü şarkılar 
mahvediyor beni… Birini 

söyleyeyim mi size…

Dinmiyor hiç bu akşam ne 
gözyaşım ne acım 

Bu akşam her akşamdan sana 
pek çok muhtâcım 

Senden başka kimseye yok 
benim ihtiyâcım 

Bu akşam her akşamdan sana 
pek çok muhtâcım

Beste: Ziyâ Taşkent 
Güfte: Mehmet Erbulan 

Makâm: Hüzzâm 



Radyonun sürprizlerle 
dolu olmasını, yıllar 
öncesinde kalmış bir 
şarkının aniden karşıma 
çıkıvermesini, ülkede ve 
dünyada olan bitenden 
zahmetsizce haberdar 
olmayı seviyorum.

Özlem Yalçın:  “Hayatımdaki yeri hâlâ çok özel...”

Radyo ile büyümüş kuşağın son temsilcilerinden 
biriyim belki de ben... Ben çocukken tek kanallı 
siyah beyaz televizyon sadece akşamları yayın ya-
pardı; sevdiğimiz çizgi filmi haftada sadece bir gün 
izleyebilirdik. Tablet, internet, cep telefonu, DVD 
gibi kavramların ise küçük dünyamızda yeri yoktu; 
zira henüz icat bile edilmemişlerdi. 

Radyo her an ulaşabileceğimiz tek iletişim aracıydı 
ve başkalarını bilemem ama benim hayatımda ger-
çekten önemli bir yeri vardı. İlkokuldayken “Okul 
Radyosu” ile ders çalışır, “Çocuk Bahçesi”ni dinleye-
rek hayal âlemlerine dalar, TRT Çocuk Korosu’nun 
şarkıları ile eğlenirdim. 

Daha sonraki yıllarda dinlediğim programlar de-
ğişti ama radyo ile ilişkim hiç değişmedi. Cuma 
sabahları yayınlanan “Halk Hikâyeleri”ni, Perşem-
be akşamları “Radyo Tiyatrosu”nu, Yavuz Aydar’ın 
“Stüdyo FM”ini hiç kaçırmadan dinlemeye devam 
ettim. 

Bugün de benim için radyonun yeri hâlâ çok özel…  
Mutfakta yemek yaparken, araba kullanırken, yol-
culuk yaparken, hatta bilgisayar başında çalışırken 
bile hep radyo açık dursun istiyorum. Radyonun 
sürprizlerle dolu olmasını, yıllar öncesinde kalmış 
bir şarkının aniden karşıma çıkıvermesini, ülkede 
ve dünyada olan bitenden zahmetsizce haberdar 
olmayı seviyorum. 

Teknolojide yaşanan gelişmelerin radyoyu değer-
sizleştirmediğine, tam tersine, dinlenmesini kolay-
laştırarak daha da değerli kıldığına inanıyorum. Ar-
tık sadece evde veya arabada değil, akıllı telefonlar 
ve internet sayesinde her an her yerde radyoya ula-
şabiliyoruz. Bir radyosever için bundan daha güzel 
ne olabilir ki? 

3131
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e-Radyo çalışmaları, yayın akışının 

planlanmasından, yayımlanan eserlerin telif 

bilgilerinin raporlanmasına kadar tüm radyo 

iş süreçlerinin sayısallaştırılmasını hedefliyor. 

Piyasadaki radyo otomasyon sistemlerinden farklı 

olarak yalnızca yayının yapılması ile sınırlı değil…

e-Radyo çalışması, TRT Genel Müdürü Şenol Göka’nın Radyo 
Dairesi Başkanlığı döneminde başladı. Yayında 

kullanılacak müzik eserlerine hızlı erişim, 
programların denetimi ve tanıtımı, 

reklam şirketleriyle ilişkiler gibi ko-
nular da e-Radyo kapsamında ele 

alındı. Dolayısıyla e-Radyo der-
ken tek bir sistem değil birbiriy-
le konuşan çok sayıda uygula-
ma ve servis yazılımı belirtiliyor.

e-Radyo, yalnız kapsamıyla 
değil kurumsallığı ile de yerli 

ve yabancı otomasyon sistem-
lerinden ayrılıyor. Her şeyden 

önce kurum iş süreçleri, personelin 
gereksinimleri ve alışkanlıkları göz 

önünde bulundurularak yine kurum 
personelince geliştirildi. e-Radyo uygulama-

larının işlevsel özellikleri kurum personelinin görüş ve önerile-
riyle şekillendi.

e-Radyo projesi, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi e-Radyo ekibi İ. İzlem Gözükeleş, 
Zeynep Yeniaras, Doğuş Çifteler ve Cemal Gazalcı tarafından yaşama 
geçirilmiştir. Ekibin çalışmasını anlatan bu makale ise ABU ‘Technical Review’ 
dergisinde yayımlanmış ve  “ABU Mühendislik Ödülü’ne” değer görülmüştür.

e –R@dyo
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Nasıl başladık?

e-Radyo’nun hazırlık çalışmaları sırasında temel 
soru nereden başlanacağıydı. Sayısal imza olmadan 
idarî iş süreçlerinin eksik kalacağı düşünülerek 
doğrudan yayına odaklanıldı. Radyo Dairesi 
Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda üç 
maddeden oluşan bir yol haritası hazırlandı:

 Yapımcıların müzik eserlerine hızlı erişimini 
sağlayacak bir müzik eseri havuzunun oluştu-
rulması,

  Tüm radyo yayınlarında, web’de, reklamların 
planlanmasında ve telif haklarının takibinde 
kullanılmak üzere bir yayın akış sisteminin 
hazırlanması,

  İlk iki maddede yer alan yazılımlarla konuşan 
bir yayın otomasyon sisteminin hazırlanması.

Bu doğrultuda sırasıyla MİDAS (Müzik İletim 
Denetim Arama Sistemi), Yayın Akış Sistemi 
ve yayının gerçekleştirildiği OnAir uygulaması 
geliştirildi.

MİDAS

MİDAS’tan önce, radyo arşivlerinde yer alan müzik 
eserleri CD’lerde saklanmaktaydı ve yalnızca 
bulundukları yerin ihtiyaçlarına yönelikti. Bunun 
yanında, yapımcıların kendi bilgisayarlarında veya 
taşınabilir disklerde sakladığı eserler vardı. CD’lerin 
zamanla bozulabildiği ve disklerin arızalanabildiği 
düşünüldüğünde büyük bir risk söz konusuydu. 
Farklı veritabanlarında yer alan eserlerin üstveri 
(metadata) bilgilerindeki tutarsızlıklar ve eksiklikler 
de hem eserlere erişimi hem de telif haklarının 
takibini zorlaştırıyordu.

Bu nedenle MİDAS’ın ilk hedefi, yalnız TRT’nin değil 
Türkiye’nin de en önemli kültürel zenginliklerinden 
biri olan, sanatçılarımızın seslendirdiği müzik 
eserlerinin daha güvenli depolama alanlarına 
taşınması oldu.

EBU’nun (Avrupa Yayın Birliği) önerdiği üstveri 
alanlarına göre hazırlanan MİDAS’a eser girişi 
2010 yılının Ağustos ayında başladı. İş bölümü 
çerçevesinde, Müzik Dairesi Başkanlığı yeni çıkan 
albümleri MİDAS’a yüklerken, Radyoların THM, TSM 
ve ÇSM servisleri kurum sanatçılarının seslendirdiği 
eserleri, arşiv birimleri de diskoteklerdeki CD’leri 
MİDAS’a yüklemeye devam ediyor.

Yayın Akış Sistemi

Daha önce kurumumuzda birden fazla akış sistemi 
kullanılıyordu: SAYTEK, NETIA, TELİS, RESİ. Her biri 
için ayrı ayrı akış giriliyordu ve bu sistemler birbi-
riyle tutarsızdı. 

Ankara Radyosu’nda uygulanan akışla, SAYTEK 
üzerinden www.trt.net.tr’ye yansıyan ve TELİS’e te-
lif bilgileri girilen akış, birbirinden tamamen farklı 
olabilmekteydi. En önemlisi de yayın sonrasında, 
gerçekleşen yayın bilgisi olmadığından yapımcı 
çaldığı her eseri TELİS’e girmek zorundaydı.

e-Radyo kapsamında geliştirilen Yayın Akış Sistemi 
ile artık radyo yayınlarında tek bir akış sistemi kul-
lanılıyor. e-Radyo’da merkezî bir konumda bulunan 
Yayın Akış Sistemi ile bant programlarının yüklen-
me ve onay süreçleri sayısallaştırıldı. Ayrıca telif 
ve reklam iş akış süreçlerinin Yayın Akış Sistemi’ne 
entegrasyonuyla farklı sistemlerin kullanımından 
kaynaklanan tutarsızlıkların ve işgücü israfının da 
önüne geçilmiş oldu.

Yayın Akış Sistemi’ne eklemlenen Prodüksiyon Uy-
gulaması ile playlist hazırlamak ya da canlı yayında 
istek almak, binlerce esere birkaç saniyede erişebi-
len yapımcı ve yayın teknisyenleri için son derece 
kolaylaşmıştır.

Farklı formatlarda 
240 bin eser 

Şu anda MİDAS
,
ta yaklaşık 240 bin 

eser vardır.  Bu eserler, yine EBU 

standartları doğrultusunda arşiv 

(wav), yayın (mp2) ve ön dinleme 

(mp3) formatlarında saklanıyor. Ay-

rıca ağda oluşabilecek sorunlardan 

en az etkilenmek ve herhangi bir 

kesintide dosya sunucularındaki 

binlerce eserle yayına devam ede-

bilmek için Oran’daki dosya sunu-

cularının yanı sıra radyolara da yerel 

dosya sunucuları kuruldu.
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OnAir

OnAir, yayın teknisyeninin, yapımcıların hazırladığı 

içeriği çalmak için kullandığı yazılımdır. OnAir, 

personelin farklı otomasyon sistemlerinden gelen 

alışkanlıkları ve kurumun özgün yapısı göz önünde 

bulundurularak geliştirilmiştir. 

Yayın teknisyenleri, OnAir öncesinde yayın için 

kullandıkları otomasyon sistemlerinin yanında 

reklam ve canlı yayınlar için farklı bilgisayarlar 

bulundurmaktaydı. Bu durum, özellikle reklam 

kuşaklarının yoğun olduğu radyolarda, yayın 

teknisyeninin dikkatini dağıtabiliyordu. OnAir 

sonrasında teknisyenin takip etmesi gereken 

uygulama sayısı bire indi.

Daha da önemlisi, yayının baştan sonra kurumsal 

bir yazılımdan yapılması,  gerçekleşen yayın 

bilgisine anında erişim olanağı sağladı.

2012 yılından itibaren çalınan her eser birkaç 

saniye içinde RDS’ye iletilmektedir. Yapımcılar 

açısından en sevindirici olan ise canlı yayınlarda 

çalınan eserlerin otomatik olarak telif raporlarına 

işlenmesi oldu.

Yol haritamız

2009 yılındaki yol haritamızda belirttiğimiz 

hedefleri büyük oranda gerçekleştirdik. Yeni yol 

haritamızdaki hedeflerimiz; kısa, orta ve uzun 

vadede ulaşmak istediğimiz noktalara işaret ediyor.

Kısa vade

	 Prodüksiyon Uygulaması’nda kullanımı kolay-

laştırıcı düzenlemeler ve eklemeler yapılacak.

Orta vade

	Alınması planlanan yeni depolama alanları ve 

sunucular yapılandırılacak.

		Basit bir kurgu/montaj sistemi geliştirilecek.

	 Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın yayınları 

e-Radyo’ya taşınacak.

		Ayrıntılı yayın istatistikleri hazırlanacak.

Uzun vade

Uzun vadede yer alan aşağıdaki hedefler ancak 

kurum içi yazışmaların sayısallaştığı (e-imza’nın kul-

lanıma geçtiği) bir bağlamda anlam kazanacaktır. 

Onları şöyle sıralamak mümkün…

		RAPÜYAP (Radyo Programları Üretim Yönetimi 

ve Yayın Akış Planlama)

		İdarî iş süreçleri

		Dokunmatik ekranlar

Yol haritamız ve öncelikler değişmez değildir. 

e-Radyo, daha önce olduğu gibi gelecekte de 

radyo çalışanlarının görüş, öneri ve hayalgüçleriyle 

şekillenecektir. 

Gerçekleşen yayın akışına 

kurum ağı içinden

 http://eradyo/yayin/

adresinden erişebilirsiniz.

Seza Turgut    Spiker



TRT ’nin attığı bu önemli adım, kısıtlı imkânlarla 
ayakta kalmaya çalışarak yayın yapan televizyon ve 
radyoların, TRT kalitesinde oluşturulmuş eserlerle, 
daha iyi bir yayın yapmalarına da olanak sağlıyor.

TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı Pazarlama ve Satış 
Müdürü Erdinç Ulukan’ın verdiği bilgiye göre, bir 
saatlik TRT logosu olmayan bir belgesel program 
160 lira, logolu belgesel ise 80 lira gibi sembolik bir 
ücretle paylaşıma sunuldu. 

Hakları Kurum’a ait olan her bir müzik eserinin fiyatı 
ise 25 kuruş olarak belirlendi. 

Erdinç Ulukan, bu konuda Radyovizyon Dergisi’ne 
şu bilgiyi verdi:

“Bölgesel ve yerel yayın yapan radyo ve televizyon 
kanallarımız, TRT arşivinden satın aldıkları eserleri 
24 saat içerisinde tekrar kullanmayı teklif ederler-
se, bir kez daha yayın hakkını bu ücretle veriyoruz. 
Aynı eseri 3 ay içerisinde tekrar yayınlamak iste-
diklerinde yüzde 50 fiyatla bunu sağlıyoruz. Bu ça-
lışmayla, hem bölgesel ve yerel yayın yapan özel 
televizyon ve radyo kanallarımızı desteklemiş, hem 
de bölge halkının, TRT’nin profesyonel ekipleri ta-
rafından hazırlanan kaliteli program ve eserlerini 
kendi kanallarında izlemelerini, dinlemelerini sağ-
lamış oluyoruz. Bu konuda geçmişte TRT’ye çok sık 
başvuru yapılıyordu, ancak fiyatların yüksek olması 
nedeniyle özel kanallarımız eserlerimizi kullana-
mıyordu. Kurumumuzun yaptığı bu çalışmayla, 
bölgesel ve yerel kanallarımıza büyük bir kolaylık 
sağlanmış oldu.”

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından, 
ülke genelinde bölgesel ve yerel yayın yapan tüm 
radyo ve televizyon kanallarına posta yoluyla davet 
yazısı da gönderildi.

Kanallara gönderilen kartların ön yüzünde, 
ulaşılabilecek adres ve telefon numaraları, arka 
yüzünde TRT Genel Müdürü Şenol Göka’nın bir 
davet yazısı yer almakta…

Yazıda, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, bölgesel ve 
yerel yayın yapan kanallara şöyle sesleniyor:

“Sayın Yetkili, 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumumuzun 50. 
yılını kutladığımız bu günlerde, yanınızda olduğu-
muzu hissetmeniz, bizleri bu günlerimizde daha 
özel ve mutlu kılacaktır. 

Paylaşımlarımızı artırmak ve çalışmalarınızda ko-
laylıklar sağlamak amacıyla Belgesel Arşivimizi ve 
Müzik Eserlerimizi sembolik ücretlerle hizmetinize 
sunuyoruz. 

Nice güzel çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle...”

Bu davetiye ile birlikte, belgesel program çalışması 
yapılan 4 ciltlik tanıtım kitapçıkları da kanallara 
gönderildi. 

Paylaşıma açılan Belgesel Arşiv ve Müzik 
Eserlerine, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı 
Pazarlama ve Satış Müdürlüğü’nden 

ulaşabilirsiniz.

0312. 463 3516
0312. 463 3547-48

yadb@trt.net.tr

TRT’den bir yeni  adım daha...
Bölgesel ve yerel yayın yapan 

kanallarımıza müjde!
Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu, Belgesel Arşiv ve 
Müzik Eserlerini, bölgesel 

ve yerel yayın yapan radyo 
ve televizyon kanallarının 

paylaşımına açtı.

35

Sultan Yanmaz
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Şebnem Savaşçı, saat ayarının 

gong çalınarak verildiği 

günlerden bu yana radyo 

mikrofonunda… 

Tam 45 yıl 7 ayını TRT 

mikrofonlarında, stüdyolarında, 

koridorlarında, diskoteğinde, 

kütüphanesinde geçiriyor.              

24 Mart 2011’de resmen emekli 

oluyor ama mikrofondan uzak 

durması ne mümkün!
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“Tamamen rastlantıyla radyocu oldum” diyor 
Şebnem Savaşçı... Yıl 1966... Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde okuyor. Rad-
yoyla ilişkisi, iyi bir radyo dinleyicisi olmasından iba-
ret henüz... Bir gün radyodan spiker arandığı anon-
sunu duyuyor. Hiç deneyimi yok. Sesi hakkında bir 
fikri yok. Spikerliğe dair bilgisi yok. Kimsenin “Sesin 
ne kadar mikrofonik” dediği yok. Evet; okulda mü-
nazaraların aranan ismi... Edebiyata da merakı var. 
Roman okuyor, şiir okuyor, radyo dinliyor. Ama o 
kadar! Spikerlik için bunlar yeterli mi ki? Hiç fikri 
yok. Spiker olayım diye bir arzusu da yok.  Yine de 
“Şansımı bir deneyeyim” diyor. Deniyor da... 

Kazandın! Hem de çok beğenildin...

Yaklaşık 5 bin kişinin girdiği bir sınav... Savaşçı, 7-8 
spiker adayından biri olarak radyo yolculuğuna 
başladığında henüz 20 yaşında... “5 bin kişi mi? Ne 
çok!” dediğimizde “Jüri ve eğiticilik yaptığım dö-
nemde, 15 bin adayı dinlediğimizi biliyorum” diye-
rek şaşkınlığımızı daha da katlıyor Şebnem Savaş-
çı... Ve devam ediyor:

“Sınava çok özenle hazırlanıp gittim. Ördekbaşı 
yeşil bir tayyör... Sınavın heyecanından düğmem 
kopup düştü; stüdyoda kayboldu. Belki çok sıktım, 
kim bilir... Sonra sınav görevlisi, çıkışta dedi ki ‘Bek-
le, düğmeni getireceğim.’ Mikrofonla tanışmam, 
sınava girdiğim an gerçekleşti. İlk defa bir radyo 
stüdyosu görüyorum ve orada sınava giriyorum. 
Bir yardımcı bana okuyacağım metni verdi. İlk defa 
yukardan asılı bir mikrofonla karşılaşıyorum. Hiçbir 
şey ifade etmedi. Hava durumu raporu okudum.  

Çok kısa bir süreydi. Okudum, çıktım. Büyük bir bek-
lentim yok. Bir şeyi denedim, kendime göre... Otur-
duğumuz apartmanda bir komşumuz vardı; Demet 
Özer. O da radyo programcısıdır. Haberi o getirdi. 
Dedi ki “Sınavı kazandın. Hem de çok beğenildin.”

Savaşçı, okuluna devam ediyor bir yandan... Devam 
zorunluluğu yok... Zaten DTCF ile Ankara Radyosu 
da komşu... Ve eğitimler başlıyor. 

“Çok çok iyi bir eğitim aldığıma inanıyorum. Eğitim 
kadrosundan en büyük hocamız, saygıyla rahmetle 
anıyorum sevgili Turgut Özakman. Radyodaki her 
şey Turgut Bey’den sorulurdu. Radyo stüdyolarının 
kapısında gemi lumbozları gibi yuvarlak camlar 
vardı. Özakman’ı her an orada görebilirdiniz. Gece 
gündüz demeden... Ya gelirse, ya beni dinlerse, ya 
beğenmezse...”

İlk spikerim Ülkü Kuranel

Yıl 1966. Ataması 4-5 ay gecikir Şebnem Savaş-
çı’nın... Ancak endişeli günlerin geride kalması ge-
cikmeyecektir. Ataması yapılır nihayet: 

“O dönemde taşraya yani bölge radyolarına atama 
yapılmıyordu. Dış Yayınlar’a, Ankara Radyosu’na 
ya da uzun dalgaya yapılıyordu. Başka posta yok 
çünkü... ‘Başla’ dediler. Gittim. Tabiî ki deneyimli bir 
spikerle birlikte... İşte o dönemde ve ondan sonra, 
yaşadığı sürece rahmetli ve sevgili Müberra Yetkin 
desteğini benden hiç eksik etmedi.

İlk spikerim Ülkü Kuranel... Çok iyi bir haber spikeri... 
Onu sevgiyle anıyorum. Staj döneminde, 1-1,5 ay 
stüdyoda bir spikerin yanında oturur, onu izlersiniz. 
Mikrofon nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor...  

Gonga düzgün vuracaksınız. Kenarına 
vurursanız olmaz. Tam ortaya 

vuracaksınız ki istenen tınıyı elde 
edebilesiniz. Hızlı vurursanız gong 
yuvarlanabilir. Greenwich’le ortak 
çalışan bir saatimiz var. Mikrofon 

kanalını 6 saniye kala açardık. Tam 
12’nin üzerindeyken gonga vururduk. 

“Saat 7.30” diyorum ama haberi Ülkü 
Kuranel okuyor. Ben okumuyorum. 

Yasak!  Staj dönemi...
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Ben bu süreci Ülkü 
Kuranel’le yaşadım. 
O dönemde şöy-
le bir şanssızlığım 
oldu. Cumhurbaş-
kanı Cemal Gürsel’in 
durumu ağırlaştı. 
Çok uzun süre yattı. 
2-3 ay matem yayı-
nı yaptık. Radyoda 
matem yayını yap-
mak zordur. Hiçbir 
şey konuşamazsınız. 
Sadece haber verilir 
ve hep klasik müzik 
çalınır. Dolayısıyla 
fazla bir şey yapma 
imkânım olmadı. 
Sonra Gürsel rah-
metli olunca yayın-

lar normale döndü. Ben de ondan sonra ufak ufak 
saat ayarı söylemeye başladım ama ardından ha-
ber okumak yok! Sadece saat ayarı... Mikrofon tes-
limi hayli zaman alıyor. Sonraları reklam okumaya 
başladık. Bunlar acemilik zamanları... İlk 1 sene filan 
böyle geçti.”

Sabaha karşı 4’te şoför kapıda

Şebnem Savaşçı, tesadüfen, “Bir deneyeyim” diye-
rek başladığı radyo yolculuğuna iyiden iyiye ısın-
maya başlıyor. Ama çalışma koşulları çok çetin... 

“Benim için o kadar yeni bir düzen ki... Bilmediği-
niz bir dünyada çabalıyorsunuz. O güne kadar hiç 
düşünmediğiniz, görmediğiniz hep hayal ettiğiniz 
bir dünyada tutunmaya çalışıyorsunuz. İki dirhem 
bir çekirdek giyinip Dil Tarih’e giden ben, gece 1’de 
işten dönüyorum. Şoför, sabaha karşı 4’te geliyor 
almaya... Ona göre kalkacaksın. Hastalanmayacak-
sın. Sesine iyi bakacaksın. Sabah sesini açacaksın. 
Kimse senin pürüzlü sesini dinlemeye mecbur de-
ğil. Bunların hepsini yaparsın, şoförü beklersin. Ar-
tık gelir, gelmez, geç gelir... Sen zamanında yayında 
olacaksın. Yürüyerek mi gidersin, nasıl gidersen...
Bunlar benim için yepyeni şeyler... Ama sevdim. 
Çok sevdim yayıncılığı...”

Spiker dediğiniz...

Sevmeden 45 yıl geçirilir mi mikrofon karşısında? 
Kuşkusuz hayır! Sevmek aynı zamanda sahip çık-
maksa, Şebnem Savaşçı sonuna kadar sahip çıkıyor 
mesleğine... Meslek ne derse içtenlikle uyguluyor. 
Zamanı dikkatli kullanmanın inceliklerini radyodan 
öğreniyor örneğin... Randevularına iki dakika bile 
gecikmemesinin nedeni bu disiplini almış olmasın-
dan... Vaktinden önce veya sonra giren programla-
rı, hele hele haberleri hiç anlayamıyor. “Dinleyiciye 
verdiğiniz söz neyse odur, ona uymak zorundası-
nız” diyor ve ekliyor: 

“Ayrıca uzman değil ama bilgili olacak ve hiçbir 
durumda şaşırmayacak denli kendinizi yetiştirme-
lisiniz. İyi bir spiker, önüne o yılki Dünya Kupası’nı 
kazanan takımın adı geldiğinde şaşırmaz. Bu da 
ancak günceli sürekli takip etmek ve çok okumakla 
olur. Spiker, algıları sonuna kadar açık olan insan-
dır. Buradan bir senteze ulaşabilen kişidir. Seslen-
direceği metnin içine girebilmelidir. Her spiker 
başlangıçta birazcık birilerini taklit eder; benim için 
Müberra Yetkin’di bu spiker. Bir spiker 4 yılda yetişir. 
Kimliğini, kişiliğini 4 yılda kazanır. Sonra o koltukta 
artık rahat oturmaya başlarsınız. Gong’u da şöyle 
tık diye vurursunuz.”

3 saat kesintisiz haber okurduk

Her spiker her metni aynı duyguyla okuyabilir mi? 
Yakın ve yatkın olduğu konularda daha mı başarılı-
dır acaba? Sorduk: 

“İyi bir spiker her türlü metni en iyi şekilde değer-
lendirmek zorundadır. Bize hep söylenen buydu. 
Ben de hepsini aynı keyifle yaptım. Ancak bazı şey-
lerde ister istemez bir adım öne çıkarsınız. Sevmek-
le ilgili bir şey bu... Ben müziği hep sevdim. Onun 
için müzik biraz öne çıktı. Çok çok yıllar sonra bir 
türkü programı okuyorum. Anons biçiminde... Play-
list diyorlar şimdi ona... İçinde bir anlatım yok. Çok 
genç bir yapımcı arkadaşım dinliyormuş. ‘Hocam,‘ 
dedi, ‘şu üç anonsluk yaprağı bile nasıl severek 
okuyorsunuz.’ Yıllarca haber de okudum. 3 saat 
durmadan okuduğum Meclis Haberleri vardı örne-
ğin... Hepsini aynı titizlikle seslendirdim. Şartlar da 
bizi böyle yetiştirdi.”

Hocalarım Refik 
Ahmet Sevengil, 

Faruk Güvenç, 
Muzaffer İlkar, 

rahmetli 
Müberra Yetkin ve 

başspikerim 
Yılmaz Tok. Bende çok 

emekleri var.

Hocalarım Refik 
Ahmet Sevengil, 

Faruk Güvenç, 
Muzaffer İlkar, 

rahmetli 
Müberra Yetkin ve 

başspikerim 
Yılmaz Tok. Bende çok 

emekleri var.

Müzik yayınları, plaktan canlı olarak yapılıyor. Faruk Güvenç (keman sanatçısı Suna Kan’ın eşi), 
bize 33 devirli büyük plakları nasıl tutacağımızı 1 hafta boyunca öğretti. “Plak avuçlanmaz” dedi; 
“Eliniz temiz mi kirli mi? Yemek mi yediniz, krem mi sürdünüz? Plağa kıyamam. Küçük parmak 
ortadaki deliğe girecek, diğer parmaklarınızla da plağı kenarından kavrayacaksınız.”  Bütün ders-
lerimiz bu kadar ayrıntılı ve özenliydi.
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Diyemedim gitti!

Ve Şebnem Savaşçı’dan unutamadığı bir anısı:

“Bülent Özveren’le çalışıyoruz. Bir türkü anons ede-
ceğim: ‘Ne ayvadır ne de nar, gönül çeker âhuzar...’

Katiyyen diyemiyorum: ‘Ne ayvadır ne de zar, gönül 
çeker âhunar...’  Üç defa söyledim. Olmuyor. Kapa-
tırken de aynı...  Takıldığınız zaman onu orda bırak-
mazsanız hatanız domino taşları gibi gider.” 

Radyoculuğun değişmezleri

Geçmiş zamandan şimdiki zamana dönersek... 
Acaba Şebnem Savaşçı günümüz radyo yayıncılı-
ğını nasıl buluyor? Samimiyetle yanıt veriyor usta 
sunucu...

“İyi örnekler var. Ama az. Mes-

leğin içini de değiştirdiler. 

Artık bizim anladığımız, 

yetiştirildiğimiz zamanlar-

daki gibi spikerler yetişti-

rilmiyor. Artık çoğu kendi 

programını kendi hazırlayıp 

sunuyor. Standart dil, dinleyi-

ciyle iletişim. Bunlar radyoculuğun 

değişmezleridir. Öncelikle herkes anadilini 

doğru, düzgün konuşabilmeli... Önce Hakkari değil, 

Hâkkâri diyecek. Vurgu sonra gelir. Artık bu bilinçle 

de yetiştirilmiyor çocuklar...” 

Mikrofonu görmezsin

Ve Şebnem Savaşçı’dan son söz:

“Mikrofonun bulunduğu yerde belli şeylere dikkat 

edilir. Stüdyoda yemek yiyemezsin. Sigara içemez-

sin. Radyo koridorları hep zemin yumuşak malze-

me ile kaplıdır. Topuk sesi olmasın diye... Stüdyolar, 

akustiği sağlamak için özel bir malzeme ile kaplıdır. 

Radyo koridorlarında yüksek sesle konuşulmaz. Ya-

yına girdiğin an mikrofonu görmezsin. 

Mikrofonu görürsen okuyamazsın. Oraya girersin 

ve biter! Mikrofon görünmezdir. “İyi akşamlar sayın 

seyirciler” dediğin an, biter!”  

Yapımcı, sunucu, 
teknisyen… Arkadaşımın 

emekle, göz nuruyla 
yazdığı şeyi bir çırpıda rezil 

edebilirim, vezir de… 

Stüdyo FM yolculuğu
Şebnem Savaşçı adı radyoyla olduğu kadar efsa-
ne program Stüdyo FM’le de özdeştir. Stüdyo FM 
34. yılında 3,803. bölümle TRT radyolarına veda 
etti. Program 15 Şubat 2013’ten bu yana Stüdyo 
NTV adıyla NTV Radyo’da devam ediyor. Şebnem 
Savaşçı ile Yavuz Aydar’ın radyodaki yol arkadaş-
lıkları da hâlâ devam ediyor. 

“Ben 66’da, sevgili Yavuz da 67’de geldi kuruma; 
77’de de askere gitti, döndü. Kızım da o zaman 
yeni doğmuştu. Canlı yayın yok radyoda… Hep 
bant, plak… CD yok. “Şebo, böyle bir canlı ya-
yın yapar mıyız?” dedi. “Yaparız” dedim. Yaparız 
da tekniğimiz? Plak nerde? Eş dost Amerika’ya 
gidecek. Bağlantısı olacak. Onlar getirtecek, biz 
de kullanacağız. Yavuz havaalanlarına gidiyor, 
plak bekliyor. Ona buna yalvarıyoruz. Stüdyoda 
koskoca turntable’lar, plak okuyucular. Kolumuz 
yetmiyor, onları iple çekiyoruz. Zor koşullarda da 
olsa başladık. Hâlâ da devam ediyoruz.”
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TSR Türkmence Masası 
değişen ülke ve dünya 
konjonktürüne uygun olarak 
diğer Türk dilleri; Kazakça, 
Kırgızca ve Özbekçe Masaları 
ile birlikte 14 Eylül 1998 
Pazartesi günü, kısa dalga 
üzerinden 20.00-21.00 
arasında 1 saat süreyle 
yayınlarına başladı. Bir 
başka deyişle tam 16 yıldır 
yayın hayatında ve hedef 
kitlesi başta Türkmenistan 
olmak üzere Orta Asya, İran, 
Afganistan… 

TÜRKMENCERadyoda
Murat ToyluNurcemal Toylu
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ürkmence Masası yayınlarının amacı, 
öncelikle ülkemizi her yönüyle tanıtmak ve 
dünya gündemindeki önemli olaylara Türkiye 
penceresinden bakışı yansıtmak… Doğal 
olarak yayın içeriğinde de bu amaca göre 
belirlenmiş programlar yer alıyor: Türk kültürü, 
tarihi ve Türkiye’nin doğal güzelliklerini anlatan 
programların yanı sıra “Dünya Gündemi, Gündem” 
gibi güncel bölgesel ve küresel olayları irdeleyen 
programlar da dinleyici kitlesine ulaştırılıyor. 

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, Türkmenistan dışında 
Türkmence yayın yapan üçüncü kuruluştur. İki 
ülkenin ortak tarihi, yakınlığı ve kültürel bağları 
göz önünde bulundurulduğunda Türkmence 
Masası yayınlarının ve dinleyiciden gördüğü ilginin 
önemi daha rahat anlaşılır. Burada dikkat çekilmesi 
gereken önemli bir unsur da yayın anlayışındaki 
nesnellik ve tarafsızlık ilkesidir. Türkmence Masası 
yayınları, dinleyici kitlesi için bağımsız haber 
kaynağı özelliğini taşır.

Türkmence web yayını

Değişen ve gelişen şartlarda 2008’e gelindiğinde, 
artık web yayıncılığı gündemdedir. Türkmence Ma-
sası bu konuda şanslıdır. Çünkü Türkmence web 
yayını şimdiki formatında ilk TRT tarafından baş-
latılır. Sonraları birçok site açılmakla birlikte, Türk-
mence web yayınını dünyada ilk başlatan kuruluş 
TRT’dir. TRT, birçok Türkmence siteye hem öncülük, 
hem kaynaklık etmiştir. 

Arap alfabesiyle Türkmence web sayfası yayını da 
bir diğer ilktir. Şu anda dünya üzerinde Arap alfabe-
siyle Türkmence yayın yapan web sayfası, yalnızca 
Türkiye’nin Sesi Radyosu tarafından gerçekleştirili-
yor. Hedef kitlesi ise İran ve Afganistan’da yaşayan 
ve bu ülkelerden batıya göç etmiş olan yaklaşık 5-6 
milyon civarındaki soydaşımızdır. 

Türkmence radyo ve web yayını içeriğine baktı-
ğımızda güncel haberlerle birlikte, “Ufuk Çizgisi”, 
“Yadigâr Yazılar”, “Atatürk’ün Anıları”, “Din ve Top-
lum”, “Türkiye ve Dünya Gündemi”, “Akdeniz’in İn-
cisi” , “Avrasya’ya Bakış” gibi adından içeriğine dair 
hemen fikir verebilen programlar da dinleyici ve 
okuyucu kitlesine sunuluyor. Yine masa tarafından 
hazırlanan “Türk ve Türkmen Dünyasından” isimli 
programda ise gelişen Türkiye ve Türkmenistan iliş-
kileri ele alınıyor. 

TSR Türkmence yayını ve web sayfası, ülkemizin 
her yönüyle daha yakından tanınması adına eşsiz 
bir araçtır. Gelişen ve genişleyen şartlarla birlikte bu 
araç daha da güçlenecek ve hedefe doğru ilerle-
meyi sürdürecektir. 

16 yılda birçok ilk
Türkmence Masası, 16 yıllık yayın yaşa-
mı boyunca birçok ilke imza atmıştır. 
Radyomuz dinleyicileri; Sırp zulmüne 
karşı NATO operasyonunu, ABD’nin 
Afganistan operasyonunu, Irak ope-
rasyonu, NATO’nun Libya operasyonu, 
Ukrayna-Rusya gerginliğini ve Abhaz-
ya-Gürcistan, Filistin, Suriye ile ilgili 
birçok haberi, Türkiye’nin futbol ya da 
sporun diğer dallarındaki başarılarını ilk 
bizden duyduklarını ifade etmişlerdir. 
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Dünyada olduğu gibi bizde de ilk denemeler 

kişisel çabalarla yapılmış ama ciddi bir mali yatı-

rım gerektirmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin 

bulunmaması hasebiyle ancak kamu gücü ile ha-

yatiyetini devam ettirmiştir. Ülkemizdeki ilk radyo 

yayını, 6 Mayıs 1927’de, Sirkeci’deki Büyük Postane 

binasının bodrum katında başladı. Henüz kimsede 

radyo alıcısı bulunmadığından, Postane binasının 

kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla 

yapıldı.  

Bu denemelerden sonra ülkemizde uzun yıllar rad-

yoculukta ve televizyonculukta devlet tekeli sürdü. 

Tekelin ardından, 1980’li yıllarda özel televizyon-

culuk, 1990’lı yıllardan itibaren ise özel radyoculuk 

hareketlenmeye başladı. Çeşitli kampanyalarla rad-

yo ve televizyonculukta hızlı bir dönüşüm yaşandı. 

Özel radyo ve televizyonların bu fiili durumunun 

ardından radyo ve televizyonculuğu düzenlemek 

ve standardını oluşturmak üzere 1994 yılında 3984 

sayılı yasa yürürlüğe girdi ve ilgili kurum olan RTÜK 

kuruldu. Daha sonra ihtiyaç ve zorunluluk dolayı-

sıyla 2011 yılında 6112 sayılı yasa çıkarıldı. Bugün 

ise ülkemizde, özel görsel ve işitsel kitle iletişim 

araçları çok çeşitlenmiş ve yayıncılıkta branşlaşma 

hızlanmış durumdadır.

Mehmet Emin Genç

Özel Radyolar ve SorunlarıÖzel Radyolar ve Sorunları
Kitle iletişiminin vazgeçilmez unsuru olan radyo, gazete ve dergiye göre daha 
genç bir yaşa, televizyona göre ise daha kıdemli bir mevkiye sahiptir. Dünyada 
ilk radyo yayınını yapan kişinin, İtalyan Markoni olduğu söylenir ama bu iddia 

tartışmalıdır. Zira İtalyanlar gibi Amerikalılar ve Ruslar da bu sihirli kutunun 
babasının kendi milletlerinden çıktığını iddia eder. Bununla birlikte ilk radyo 

yayınının 20. yüzyılın başlarında yapıldığı kesin gibidir.
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Dileğimiz Sektörün Renklenmesi

Kamu yayıncılığı yapan TRT’nin, hizmet hacminin 

büyüklüğü gereği baş etmek zorunda olduğu pek 

çok mesele bulunmakla birlikte, biz bu yazıda bil-

hassa özel radyoların çözüm bekleyen sorunlarına 

değinmek niyetindeyiz.  

Bu arada yine özel radyolar açısından müjde me-

sabesindeki bir hususu da açıklamadan geçmek 

istemiyorum. Yeni Genel Müdürümüz Sayın Şenol 

Göka’nın talimatlarıyla TRT, özel radyolara elinden 

gelen her konuda destek olmayı düşünmektedir. 

Konu ile ilgili olarak bir “Radyo Çalıştayı” planlan-

makta ve buradan çıkacak sonuçlara göre gerekli 

adımların atılması öngörülmektedir. Hâlen konu 

dâhilinde özel radyo temsilcileriyle istişareler de-

vam etmektedir. Özellikle TRT’nin zengin ve nite-

likli arşivinden yararlandırma, haber konusunda 

istifade ettirme ve radyo dinleme alışkanlığına 

nasıl yeniden can verilir gibi içeriklerle diğer teknik 

konularda TRT’nin özel radyolar 

için neler yapabileceği 

muhtemel çalışma 

başlıkları olacaktır.

Bilindiği gibi radyo-

lar, demokratik ya-

yıncılığın en önemli 

aracı sayılır. Çünkü 

radyo, mesajların 

iletiminde daha eşit 

ve karşılıklı iletişime 

imkân tanıyor. Bu 

sihirli aletin ülkenin 

en ücra köşesine 

bile en hızlı şekilde 

ulaşıyor olması, ha-

yatın her yönünü zi-

hinlere nakşetmesi, 

kişiyle konuşur gibi 

yakın ve samimi bu-

lunması, rahatlığa, kolay-

lığa, seçiciliğe imkân vermesi 

ve herkes için kişisel olabilmesi onu her zaman 

vazgeçilmez kılıyor. Radyodaki rekabet imkânı, her 

sorumlu yayıncıya en iyiyi aratmakta ve en güzeli 

yakalamada bir hayırlı yarışa vesile olmaktadır. Bu 

hayırlı yarışta dileğimiz, hiç kimse yarı yolda kal-

masın, sektör renklensin ve mevcut dayanışma her 

kulvar ve renkte devam etsin.

Radyolar kolay ve ucuz ulaşılabilme özelliğiyle her 
zaman büyük bir takipçi kitlesine sahip. Küçük bir 
radyonun açma-kapama düğmesinden bütün 
dünyaya ulaşmak mümkün. Stüdyoda yaşanan bir 
duygusallığı bile gönüllerin en ücra köşesine taşı-
mak zor değil radyo ile...

Bu sihirli kutular gazete ve televizyonlara göre daha 
hızlı iletişim sağladığından ayrıcalıklı konumunu 
daima devam ettirecek kanaatindeyim. Hızla geli-
şen, değişen ve küreselleşen dünyamızda radyolar 
yerelin alternatifsiz sesi olması dolayısıyla da hep 
aranan ve beklenen olmayı sürdürecektir şüphesiz. 

Yerel radyoların bazı önemli sorunlarını başlıklar ve 
kısa ayrıntılar hâlinde ele almaya başlayalım.

Ekonomik Sorunlar
Mevcut yasamız radyoları ulusal, bölgesel ve ye-
rel olmak üzere üç kategoride ele almakta. Tabii, 
bunların hepsinde bazı sorunlar mevcut ama ulu-
sal bazda yayın yapan radyoların ekonomik olarak 
daha güçlü olmaları, daha az sorunla karşılaşmaları 

demek. Zaten yerel radyo-
ların neredeyse bütün 

sorunları, ekonomile-
rinin zayıf olmasına 
dayanmaktadır. Ye-
relin en güçlü med-
ya iletişim aracı olan 
radyoların finansal 
olarak desteklenme-
si mümkün kılınırsa, 
bu konuda önemli 
bir mesafe alınmış 
olacaktır.

Bilindiği gibi radyo 
ve televizyonların 
tek ve en önemli 
finans kaynağı rek-
lam ve sponsorluk-

lar olarak karşımıza 
çıkıyor. Ulusal radyo-

ların hayatiyetini, “Medya 
Grubu” şeklinde sürdürmesi, 

önemli reklam ajanslarıyla kolay iletişime geçmesi, 
hatta ajanslarla aynı çatı altında bulunması işlerini 
kolaylaştırmaktadır. Oysa yerel radyolar reklam ve 
sponsorluk temini konusunda büyük çaba harca-
mak ve çok düşük fiyatlarla reklam döndürmek 
zorundadır. Ayrıca, yerel gazetelerin Basın İlan Ku-
rumu’ndan reklam alması gibi yerel radyoların da 
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bu imkândan yararlanması gerekli. Ancak bu iş için 

yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştır. 

Mevcut cihazların yenilenmesi veya bakımı, ça-

lışanların nitelikli ve yeterli sayıda olması, verilen 

hizmet standardı düzeyinin artırılabilmesi yani bu 

alanda yeni yatırımların yapılabilmesi hep eko-

nomik imkânlara dayanmakta. İlaveten vergilerin, 

frekans kira ücretinin yüksekliği, SSK primlerinin 

fazlalığı, özellikle de çok elektrik harcayan verici-

lerin kabarttığı faturalarla baş edilme zorunluluğu 

yerellerin belini büküyor. Gelişmiş ülkelerdeki yerel 

medyaya uygulanan desteğin ülkemiz yerel rad-

yolarına da uygulanması çözümü kolaylaştırabilir. 

Aksi takdirde yerel radyoların bu yüksek masraflara 

uzun süre dayanabilmeleri zor. Eğer yereller ayakta 

duramaz ise “kan anonslarını” kime yaptıracağız? 

Doğrudan bizim içimizden çıkan, bizim parçamız 

olan ve bize ait olan yaşamı kim dillendirecek? Yö-

resel kültürün devamı ve geleneklerin en kolay ta-

şıyıcısı kim olacak?

Telif Hakları Sorunu

Hâlen yürürlükte olan 5846 sayılı “Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu” ilk hâliyle 1952 yılında yürürlüğe 

girmişti. 1952’de yürürlüğe giren bu kanun 1983, 

1995, 2001, 2004 ve 2007 ve 2008 yıllarında deği-

şikliğe uğradı. Ama bu değişiklik pek çok ilgili ke-

sim için sadra şifa bulunmadı. Yasanın düzenleni-

şinde daha çok hizmet üretenler dikkate alınırken, 

bu hizmeti satın alacak olanların yeterince göze-

tilemediğini düşünüyor özel radyocular. Çünkü 

mevcut yasa,  ihlal durumunda muhataplarına ağır 

para ve hapis cezaları öngörmekte. Zaten ekono-

mik sorunlarla boğuşan yerel radyoların bu ceza-

ların altından kalkması zor. Radyoların neredeyse 

bütün Meslek Birlikleri ile sözleşme yapması zorun-

luluğu karmaşaya yol açmakta.

Yerel radyolar malum ekonomik sebeplerden do-

layı Meslek Birlikleri tarafından belirlenen yüksek 

meblağları ödemekte sıkıntı yaşamakta, telif üc-

retlerinin tek elden ve makul miktardaki bedellerle 

hâllini istemekte. Mesele kangren hâline gelme-

den mevcut yasada düzenlemeler yapılabilir.

Frekans Sorunu

Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na ka-

rasal ortamda yayın yapmak üzere lisans başvuru-

sunda bulunan 23 ulusal, 16 bölgesel ve 213 yerel 

olmak üzere toplam 252 televizyon kuruluşu ile 36 

ulusal, 102 bölgesel ve 952 yerel olmak üzere 1090 

radyo kuruluşu vardır. Bütün bu radyo ve televiz-

yonlar halen geçici frekanslarından yayın yapmak-

ta ve frekanslara belli kiralar ödemekteler. Frekans 

sorunu uzun zamandan beri gündemde olmasına 

rağmen hâlâ bir çözüme kavuşmuş değil. Frekans 

ihalesi için yüksek meblağların konuşulması ise ye-

rel radyoları tedirgin etmeye yetmekte. Açık artırma 

ile yapılacağı söylenen ihalede zayıf mali imkânlara 

sahip olan yerel yayın organları kapanmayla karşı 

karşıya kalacaklarını düşünmekte ve bu tedirgin-

likle mevcut uygulamayı daha ehven görmekteler. 

Yetişmiş Eleman Sorunu

Radyoculuk çok özel bir meslek. İcra edilebilmesi 

için bazı eğitimlerin alınması zorunlu tabii. Bunun 

yanında yüksek teknolojik ürünlerin kullanımı ve 

bakımı için de yetişmiş, iyi eğitim almış insanlara 

ihtiyaç var. Yerel dahi olsa, her radyoda bulunma-

sı gereken yayın, reklam, haber ve teknik birimler 

yetişmiş elemanı gerekli kılıyor. Ancak alanında uz-

manlaşmış kişilerin istihdamı pahalı olduğundan, 

yerel radyolar kalifiye eleman çalıştıramamakta; 

kurumsal alt yapı ve buna bağlı sorunlar hâlen de-

vam etmektedir. Bu durumda kıt imkânlara sahip 

olan yerel radyoların çarklarını döndürmesi daha 

da zorlaşmaktadır. Çünkü yetişmiş eleman demek 

para demektir.

Yerel radyoların nitelikli eleman sorunları çözülmez 

ise Türkçemizin güzel bir şekilde kural ve kaidele-

rine uyularak kullanılmasından, yayın içeriklerinin 

kalite ve niteliğine kadar bir dizi sorun yaşanabilir. 

Yerel radyolar, kamu yayıncılığı yapan TRT’nin veya 

ilgili başka bir kurumun, kendi elemanlarına eğitim 

vererek kaliteyi yükseltebileceklerini dillendiriyorlar. 

Sonuç olarak yapılması planlanan yerel radyo çalış-

tayı buraya kadar dile getirdiğimiz pek çok sorunu 

etraflıca değerlendirmek ve bu konuda ilerleme 

kaydetmek için büyük fırsat olabilir. Zira, yerel rad-

yoların ve bu radyoları binbir zorlukla ayakta tut-

maya çalışan fedakâr insanların ivedilikle yeniden 

hatırlanması ve sorunlarının çözüme kavuşturul-

ması gerekmektedir. 



Zaman ve teknoloj i kimi cihazları kısa zamanda tarih sahnesinden sildi. Kimi cihazların da pabucunun dama 
atılması beklendi. 
Ama radyo öyle mi? Radyo zamanın ruhuna teslim olmadığı gibi bulunduğu zemini sağlamlaştırdı. Her zaman ve 
her şartta ses vermeye, sesini dünyaya duyurmaya devam etti.
Gençlik yıllarımızın tek kanallı tv yayını ve birkaç kanallı radyo yayınları döneminde iyi bir radyo vazgeçilmez 
arkadaşımızdı. Geceleri ders çalışırken odamdaki yalnızlığımı radyom giderirdi. Saat 23.00’ten sonra ders çalış-
maktan sıkılınca kitapları yastığımın altına koyar,  “Gecenin İçinden” programını dinlerken uyur kalırdım. Sabahları 
son çalan şarkının nakaratı kahvaltıda dilime takılır, kalırdı.
Daha sonraları radyo yine belli dönemlerde hayatıma kısa süreli olarak girdi ve çıktı. 
Aradan çok zaman geçti. Ben kırklı yaşlarımı bir bir kat ederken kendimi Şırnak’ta evimden, ailemden uzakta 
bir başıma buldum. Tam geçiş dönemiydi. Toparlanıp Şırnak’ın yolunu tutmak üzereydim. Çok sevdiğim bir arka-
daşım T RT’nin nostalj ik radyosunu hediye etmişti. Onu da çantama koyup yola koyuldum. Can dostum olacağını 
nereden bilirdim ki! Lojmana yerleşir yerleşmez, radyonun f işini prize taktım. Arada bir bilgisayardan, inter-
netten müzik ya da radyo kanalları dinliyordum. Ama inanın gerçek bir radyonun yerini hiçbir şey tutmuyor. 
Zamanla anladım ki istediğim, dinlediğim müzik falan değil. İnsan evinde ikinci bir ses, başka bir nefes arıyor. 
Evde benim dışımda bir sesin varlığını önemsediğimi hissettim. Programın ne olduğundan çok müzikle beraber 
birilerinin sesini duymak istiyordum. Evde aradığım insan sesini, bir dostun nefesini radyoda bulduğumu anladım. 
Radyoda kişileşen bir insan kalabalığı, bir dost grubu vardı. Evde bir şenliğin ya da sohbetin ortasında hisse-
diyordum kendimi. Ev bildiğin kalabalık aile formundaydı. Gülenler, ağlayanlar, üzülenler, tebrik edenler, tebrik 
edilenler, yolda olanlar, evinde, iş yerinde olanlar… Herkes ama herkes sanki benim lojmanımda benim misaf irimdi. 
Bazen misaf irlerine çay yetiştirmeye çalışan ev sahibi gibi hissediyordum kendimi… Dostluğumuzun ve ortamın 
büyüsünün bozulmasından korktuğum için ne programlara mesaj gönderiyor ne de telefon açıyorum. Öyle olursa 
aradaki mesafe ortaya çıkacaktı. Yakınlığımızı bir efsane değil gerçeklik olarak yaşamalıydım. 
Bir radyonun hayatımda bu kadar yer edinebileceğimi düşünemezdim. Kâh kanepede, kâh çalışma masamda, kâh 
başucumda, kâh mutfakta en yakın prize takılıyor. Yaptığım her ne iş ise ona eşlik eden bir arkadaş oluyordu. 
Bir zamanlar “Gecenin İçinden” eşlik ederdi, hayatıma… Şimdilerde “Geceden Sabaha” sürüyor hayat…
Bazen T RT’nin başka radyo kanallarını internetten dinlemek istiyorum. İş dönüşü T RT FM’de 
“Tam Bu Saat”le başlayan yolculuğu bölmeye cesaret edemiyorum. Radyoyu kapatıp inter-
netten T RT bile olsa başka bir kanalı dinlemek sevgili radyoma ihanet gibi geliyor.
Radyomu ne kadar kişileştirmişim. Ne kadar dost saymışım, yazarken fark 
ediyorum. 
Radyo dostluğu ile yalnızlığımın çaresini buldum. 
İyi ki radyo var. 
İyi ki T RT var.

Âdem Seleş*Radyo
Evimdeki Ses

FM
 1

02
.8

  •
  F

M
 9

1.
2 

 • 
 FM

 99.6  • 
 FM 98.3  •  F

M 92.3  •  FM 104.7 

   
  F

M
 8

8.
4 

 • 
 F

M
 1

03
.7

  • 
 FM

 93.4  •  F
M 105.6  •  FM 106.8

FM
 8

8.
8 

 • 
 FM

 105.9  •  FM 97.3  

   Şırnak Üniversitesi Basın Müşaviri / 10.11.2014 / Şırnak



46

İsmail Bingöl

18 Mart; milletimiz için çok önemli bir zaferin, “Çanakkale Zaferi”nin  kutlandığı, 
bu savaşta şehit ve gazi olanların, torunları tarafından, yürekleri anlatılmaz 
hislerle dolu olarak, gözlerinden yaşlar akıtarak anıldığı, verdikleri mücadelenin 
büyüklüğünün anlaşılmaya çalışıldığı bir gündür. Şöyle ki; konu hakkında 
biraz bilgi sahibi olan herkes, orada olanları anlama ve kavrama noktasında 
âciz kalacaktır. İşte şair de, bu âcizliği ta yüreğinin derinliklerinde hissederek 

demiyor mu zaten;

        “ Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

         Sana âğûşunu açmış duruyor PEYGAMBER.”

BU SESÇANAKKALE ’DEN
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Onun içindir ki, Çanakkale’de verilen savaş, sa-
yısız yazıya, birçok şiire, romana konu olmuş ve 
milletimizin ruhunda, zihninde silinmez ve unutul-
maz etkiler bırakmıştır. Anadolu’nun her yanından 
gelen yiğitlerin, bu ölüm kalım mücadelesinde 
âdeta şahlanarak ortaya koydukları çaba, her tür-
lü takdirin üstündedir. Ortak bir ruhun, kolektif bir 
şuurun gösterdiği dayanışma sonucunda elde edi-
len “Çanakkale Zaferi”, bugün birlik ve bütünlüğü-
müze kastedenlerin yüzlerine çarpılması gereken 
en önemli tokat olmalıdır. Yüz binlerce şehidin ka-
nına, binlerce gazinin vücudunun bir bölümüne 
mâl olan bu savaş, milletimizin onurunu, kahra-
manlığını ve centilmenliğini bütün dünyaya is-
patlamıştır. Bu sebeple, “Çanakkale Zaferi”ni çok 
iyi algılamamız gereklidir. Hele de bu günlerde…   
İnsanımız; dedelerinin birlikte mücadele ettiği, şehit 
ya da gazi olduğu Çanakkale’yi, -diğerlerine gerek 
bile yok- sadece Çanakkale’yi, orada kazanılan bü-
yük zaferi gerektiği gibi bilip anlasalar; vatanımızı 
bölüp parçalamak adına yazılmış senaryoların oyun-
cusu olmayacaklar, birlik ve beraberliğin ne denli 
kıymetli, bu topraklarda hür yaşamanın ne büyük 
nimet olduğunun farkına varacaklardır.

İlkokul beşinci sınıftayım

Kendi adıma, her 18 Mart’ta, yıllar önceki bir hatırayı 
yeniden yaşadığımı söyleyeyim: İlkokul beşinci sını-
fa gidiyorum. Olanın bitenin henüz yarım yamalak 
bile şuurunda olmadığım bir yaş... Mart ayının baş-
larında, çok sevdiğim, rahmetli ilkokul öğretmenim 
Mehmet Bayram, kendinden oldukça yaşlı, adını 
şimdi hatırlayamadığım bir öğretmenimize gön-
derdi beni… Okumaya olan merakımı bildiğinden 
olsa gerek, böyle bir işi daha severek yapacağımı 

hesap etmişti her hâlde... Adını hatırlamasam da, sık 
ve ağarmış saçlarını, ince, zayıf ve hafif öne eğik vü-
cudunu, çıkık elmacık kemiklerini ve derine kaçmış 
gözlerini, bugün bile unutamadığım bu güzel insan, 
bana bir görev verdi ve Mehmet Akif Ersoy’un “Ça-
nakkale Şehitlerine” isimli şiirini ezberlememi istedi. 
Bir müddet sonra şiiri ezberleyip gelmiştim ama iş 
bununla bitmemişti. Henüz nasıl okumam gerekti-
ğini pek bilmiyordum. Mısralarda anlatılanlar bana 
tam anlamıyla bir şey ifade etmiyordu çünkü… 
Evet; Çanakkale’yi, orada olanları az çok biliyordum, 
ama bu yeterli değildi. Sonrasında, önce konuyla 
ilgili daha detaylı bilgi verdi ve ardından da nasıl 
okumam gerektiğini, sevecen bir tavırla birkaç gün 
talim ettirdi. Şaşırdığım yerlerde en küçük bir sinir 
emaresi göstermeyen bu güzel insanı, her aklıma 
gelişinde, saygı, sevgi ve hayırla yâd ederim.

Her bir mısraını, heyecanla, gururla ve coşkuyla oku-
duğum “Çanakkale Şehitleri” adlı şiir, anlayarak, du-
yarak, hissederek okuduğum ilk şiirdi belki de... Daha 
sonra defalarca okuduğum, bir büyük ruhun eseri 
olan bu şiirin en hoşuma giden yeri ise, sondaki iki 
mısraıydı.

Ne yapsam, ne yapsam…

Hani merhum şair; Çanakkale’de şehit olanları mem-
nun etmek için ne yapsam... ne yapsam... diye dü-
şünürken... Kabrinin başucuna Kâbe’yi taşın olarak 
diksem... Ruhumun ilahî ilhamlarını duyarak, taşının 
üzerine yazsam... Gökyüzünün bütün yıldızlarını 
getirip, kanayan mezarının üzerine bir türbe gibi 
örtsem... Mor bulutlardan türbene tavan yapsam ve 
yedi kandilli Süreyya yıldızını oraya assam... Sen bu 
avizenin altında, kanlar içinde yatarken, gece meh-
tabı yanına getirsem ve türbenin bekçisi olarak, sa-
baha kadar bekletsem... Gündüz olunca da sana gü-
neşi avize yapsam... Ve akşam ufkunun kızıl tülleriyle 
yaralarını sarsam... Evet, bunların hepsini yapsam ve 
yapabilsem... Yine de sana, senin hatırana yaraşır bir 
şey yaptığımı söyleyemem... Diyor ya!
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Yani şair; nereye gömerse gömsün, ne yaparsa yap-
sın, yetmeyeceğini, onların yaptıkları karşısında yine 
de az geleceğini ve âciz kalacağını anlayarak, en 
son çareyi, Peygamber Efendimize sığınmakta ve 
onun kucağını, bu aziz şehide mezar yapmakta bu-
luyor ya! İşte o mısralar, coşkumun ve heyecanımın 
âdeta son haddine vardığı mısralardı.

Peki; okunduğunda, muhteşem bir zaferi sanki gö-
zümüzün önüne getiriyormuşcasına canlandıran 
“Çanakkale Şehitlerine” adlı destansı şiir, nasıl ve 
hangi ortamlarda yazıldı? Bunu öğrenmek; hem ya-
zana ve hem de yazılana, daha bir bilinç ve idrakle 
bakmamızı sağlayacaktır:

Çanakkale Savaşı başladığı zaman, Mehmet 
Âkif, resmî bir görevle Almanya’da (Berlin’de) 

bulunuyordu. Gövdesi oradaydı ama gönlü 
Çanakkale’de idi. Her sabah ilk işi, Askerî Ataşemiz 
Binbaşı Ömer Lütfi Bey’e, Çanakkale’yi sormaktı. 
Âdeta; o uzak beldede Çanakkale ile yatıp Çanak-
kale ile kalkıyordu. Elbette çok endişeli idi. Âdeta 
her gün eli kalbinde olarak, büyük bir korkuyla, 
“Çanakkale’den ne haber var?” diyordu. 

Berlin’deki görevi bitip de İstanbul’a döndüğünde, 
Çanakkale devam ediyordu. Ama o, vatanını ca-
nından çok seven bu adam, yeni bir vazife ile bu 
defa da Necid çöllerine düşmüştü. Oralardaki, aynı 
zamanda din kardeşimiz de olan vatandaşlarımızı 
(Arapları), İngilizler’in aldatmasını engellemek için 
çabalıyordu. 

İşte o günlerden bir gün... Yine yorgun, yine 
üzgün, yine garipti ve gün akşam olmakta idi... 
Güneş, çölün ufkunda batmıştı ama bir telgraf, 
gecenin bağrından Âkif’imizin gönlüne yeni bir 
güneş gibi doğmuştu. Bu telgraf, Çanakkale

,
de 

Mehmetçik’in kazandığı zaferi haber veriyordu. 
Âkif, okuduklarına inanamadı. Tekrar tekrar okudu 
o küçük kâğıttaki üç beş cümleyi, öptü, kokladı, 
yüzüne gözüne sürdü... Sonra da, içinde bulun-
duğu küçük istasyon binasından çıkıp, gerideki 
hurmalığa çekildi. Ayın aydınlığında, hem ağladı, 
hem söyledi. Yol arkadaşları, onu uzaktan seyretti 
ve içine girdiği o ilahi âlemden uyandırmadı...  
Neden sonra dönüp geldiği zaman, elinde “Çanak-
kale Destanı” vardı. Mehmetçik’in cephede kazan-
dığı zaferi, o da edebiyatımızda abideleştiriyordu.
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Bu şiir; Çanakkale’yi kalp gözüyle gören şairin, hâ-
len bir eşi daha yazılamamış şaheseridir. Başka bir 
şiiri olmasaydı da, “Çanakkale Şehitlerine”  adlı şiiri, 
Mehmet Âkif’in büyük bir sanatkâr olmasına yetip 
artardı bile… Tıpkı; milletine ithaf ettiği İstiklâl 
Marşı gibi…

Çanakkale gibi tarihimizin, hem acı ve hem de 
zaferle dolu sayfaları son yıllarda eskiye oranla daha 
çok gündemimize girdi. Birçok roman ve ilmî eser 
yazıldı bu konuda, hatıralar yayımlandı, fotoğraf 
sergileri açıldı, çizgi filmlerle çocuklara anlatılmaya 
çalışıldı ve bütün bunlar yapılmaya da devam edi-
yor. Tabii ki bu yeterli değil ve bu konuda daha ya-
pılacak çok iş, alınacak çok mesafe var.

Tarih 6 Ağustos 1915

Çanakkale
,
de toprağa düşen Mehmetçik’in, o 

büyük kahramanın yaşadıkları, okudukça insanın 
yüreğini bir hoş ediyor, kanını donduruyor, yüzünü 
ateş basıyor ve ağlamaklı oluyor kişi... Ne ağlamak-
lısı... Basbayağı ağladığımızı ifadeden çekindiğimiz 
için böyle söylüyoruz. O gencecik, fidan gibi boy-
ları, gül yüzleriyle bu kişilerin, vatan için toprağa 
düştükleri anda yaşadıklarını, bu toprağın bağrın-
da yetişmiş hangi yürek, gözlerinden iki damla ol-
sun, yaş akıtmadan okuyabilir ki? Buna dayananlara 

ise helal olsun demekten başka elimizden bir şey 
gelmiyor. İşte o yürek dağlayıcı manzaralardan bir 
tanesi şöyle:

“Tarih 6 Ağustos 1915. Kanlı Sırt’ta yürek parçala-
yan bir katliam. 47. Alay geri çekilirken Antalyalı 
Sarı İbrahimoğlu Borazan Mehmet ağır yaralanır 
ve düşman hattında kalır. Arkadaşları onu öldü 
sanmaktadırlar. Gecenin sükûneti sırasında kendi-
ne gelen Mehmet durumunun vahametini anlar. 
“Ölürsem bari arkadaşlarımın yanında öleyim” diye 
iki yüz adımdan daha yakında bulunan siperlere 
doğru sürünmeye başlar. Yazık ki bacağındaki yara 
takatini kesmekte, akan kanı sık sık bayılmasına yol 
açmaktadır. Kaç kez bayılıp ayıldığını bilmeden mi-
lim milim sürünmeye çalışır. Kendine geldiğinde 
güneşi tepesinde, kurşun ve gülleleri başının 
üstünde bulur. Siperlerin tam ortasında bütün bir 
gün ölücesine bekler. Akşam olunca tekrar başlar 
sürünme mücadelesi. Gecenin üçüncü çeyreğinde 
siperlere yaklaşmış ve kendince imdat istemeye 
başlamıştır. Sesi Türk siperlerinden derin bir inilti 
hâlinde duyulur. 

Bölük bu iniltiyle uyanmış, komutan da sesin sahi-
bini aramak üzere iki avcı neferini görevlendirmiştir 
ki; o inilti ses birden gür bir haykırışa dönüşür:

–  Sakının arkadaşlar, düşman bombaları ile geliyor!

Herkes derhâl mevzilere girer ve aydınlatma fişek-
leri atılır. Görülür ki düşmanın karakol müfrezeleri 
neredeyse Türk siperlerini çiğnemek üzere. Herkes 
silahına davranır. Şafak söktüğü sırada düşman bü-
yük bir zayiatla siperlerine çekilirken geceki sesin 
sahibini kurtarmaya giden iki nefer, omuzlarında 
Borazan Mehmet’in, kafasında üç kurşun bulunan 
şehit bedeni ile dönerler. Mehmet, son görevini 
yapmak, bölüğünü kurtarmak için iki gün daha ya-
şamıştır.”
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“… bari sevdiğinin mendiline dokunma!”

Tarih boyunca yazdığı nice destanlara, o gün eşsiz 
ve benzersiz bir destan daha ekleyen Mehmetçik’e, 
toprağı vatan kılmak için batan güneşlere ait şu 
sahneyi okuyup da düşünmemek, duygu sellerine 
kapılıp gözyaşı dökmemek mümkün mü? 

“Çanakkale’de yaralanan komutanının alnındaki 
kanı silmek için cebinden, yavuklusunun verdiği, 
üzerinde gül işlemeler olan mendili çıkaran askere, 
o yaralı hâline aldırmadan şöyle der komutanı:

– Bu milletten ne istediysek verdi, bari sevdiğinin 
mendiline dokunma!” 

Yarabbi! Bu ne yüksek bilinç! Bu ne büyük fedakâr-
lık örneği!

Çanakkale işte bu... Kökleri bu toprağın derinine 
gömülenlerin evlatları, bu ismi telaffuz ederken 
bile yüreklerinde bir yanma, kulaklarında bir çınla-
ma, beyinlerinde bir sarsılma olması lazım. O isim 
öyle kolay ve rahat bir şekilde dökülmemelidir du-
daklardan... 

O isim anılırken, onunla birlikte, şehit Ahmetlerin, 
Alilerin, gazi Hüseyinlerin ve daha nicelerinin de 
destanları akla gelmeli; bu uğurda giriştikleri mü-
cadelenin olağanüstülüğü, büyüklüğü, insanın 
gövdesini birer gül bahçesine çevirerek, diken di-
ken etmelidir.

2012 yılı Mart ayında yine Çanakkale üzerine yazıl-
mış şiir ve yazıları okurken, o ânın bereketinin ve 
ilhamının sonucunda bir şiir dökülüverdi kâğıda…  
Yazdıkları ve yaptıklarıyla, Anadolu coğrafyasının 
kadim milletlerine büyük iyiliği dokunan ve bun-
ların kıyamete kadar süreceğini düşündüğümüz 
merhum Mehmet Âkif Ersoy’un necip ruhundan af 
dileyerek yazdığım ve benim de şehitlerimize ithaf 
ettiğim  “Bu Ses Çanakkale’den” adlı şiirimle  son ve-
riyorum cümlelerime: 

Onlar ki;

Bin bir geceyi delen bir ışık seliydiler, 
Düşmanın namlusundan cennete süzüldüler.

Çanakkale acıyı hissetmeden ölmektir, 
Bu toprağın aşkıyla göklere erişmektir.

Çanakkale ölümden yeniden doğulan yer, 
Çanakkale şehidin dünyaya baktığı yer.

Bu yerden ses vermekte bütün cepheler birden, 
Çanakkale bir bütün… Çanakkale bir beden…

Asırlar geçse yine burda zaman aynıdır, 
Ruhlardan yükselen ses teselli menbâıdır.

Onun büyüklüğüyle toplu vurdu yürekler, 
Onun muhabbetiyle erken soldu Mehmetler.

Bu sesin gölgesinde asker vatanı bekler, 
Her ses bu sese bağlı… Bu ses ALLAHUEKBER…

Fotoğraflar, TRT Radyo Dairesi Arşivi’ndendir.

Bu Ses Çanakkale’den
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Uzaktan bakınca kara kara göründüklerine 
bakmayın siz o kara çadırların… İçinde bir renk 
ve ahenk vardır. Yörüklerin çadırı, konağı, köşkü, 
sarayıdır. Göğsü güzel koca dağlara gün vurunca, 
mini mini deliklerinden uzanan güneşin ışıktan 
parmaklarıyla uyanan Yörükler, çadırlarında hayatın 
binbir çeşit güzelliğini ve doğanın yedi renginin 
değişik tonlarını bir mutluluk tablosu olarak 
yaşarlar. Uzun soluklu yaşam iksirinin en doğalını 
sunar yuva bilip içine sığınanlara... 

Çadır içerisinde çoğu eşyanın yeri belli değildir. 
Neresi uygunsa oraya yerleştirilir. Ancak radyonun 
yeri bellidir ve özeldir. “Radyo Konacak Yerdir” 
adı… Başka bir eşya oraya konmaz. Çadırın orta 
direğinin çocukların yetişemeyeceği yükseklikteki 
yerinde özel olarak hazırlanmıştır yeri. Orta 
direk deyip geçmeyelim. Çadırı ayakta tutan, bir 
anlamda ete kemiğe büründüren unsurdur. Çoğu 
zaman kuranlar kesilerek dualarla dikilir. O yıkıldığı 
zaman çadır da yıkılır. Üstelik ayakta durduğu yer 

çadırın tam ortasıdır. Çadırın tamamına hâkim 
bir noktadadır. Dolayısı ile radyonun bu direk 
üzerindeki özel yeri öylesine seçilmiş değildir. 
Sözgelimi, en güvenilir yerdir, ses yayılımı çadırın 
her bölgesine eşit orandadır, çocukların ulaşıp 
zarar veremeyeceği yüksekliktedir. 

“Susun” komutuyla herkesin dikkat kesildiği ses 
radyonun sesi olur. Çünkü biz konuşmamızı birkaç 
dakika sonraya erteleyebiliriz ama radyodaki 
konuşmayı kaçırdık mı bir daha bulma şansımız 
olmaz. Bu anlamıyla radyo bir haber kaynağı, bir 
yaygın eğitim işlevi görür. Eskiden bir tel dolap 
olurdu her çadırda. Ecza dolabı gibi kullanılır 
içine ilaçlar konulurdu. Bir de radyonun bittiğinde 
değiştirilecek pilleri. Anlayacağınız “İlaç” gibiydi 
radyo. Cehalet illetine karşı şifa sunan bir ilaç… 
Yörük çadırlarından okul yollarına, oradan da 
ülkemizin değişik hizmet birimlerinde değerli 
görevlere gelmiş nice insanın yol göstericisi 
radyolar olmuştur. 

Lütfi Kılınç

RADYO 
   KONACAK YER
Toroslar’ın yamaçlarına öbek öbek birikmiş Yörükler için Radyo, 
sadece bir iletişim aracı değildir. Sözü dinlenir, sohbetine itibar 

edilir bir bilge hürmeti görür.
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Türkiye’nin Sesi Radyosu, 
1960’larda Türkiye’den 
Avrupa’ya işgücü göçünün 
başladığı günlerden bu yana, 
ilk giden kuşaktan başlayarak 
yurtlarından uzakta bulunan 
Türk vatandaşlarının 
ülkeleriyle arasında bir köprü 
oldu. Belki de emek göçüne 
Çalışma Bakanlığı ile birlikte 
en yakından tanıklık eden 
ikinci kurum oldu.

BİZ
BURADA KALICIYIZBURADA KALICIYIZ
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Biz Burada Kalıcıyız, göçü ve yurt dışında yaşayan 

Türk vatandaşlarının çeşitli sorunlarını ele alan, 

Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda aslında daha önce 

gerçekleştirilmiş sayısız programdan biri…

Programın yapımcısı Nurettin Turan, TRT Türkiye’nin 

Sesi Radyosu’nda çalışmaya başladığı yıllarda ilk 

programlarından biri olan İş Peşinde ile çalışmak 

amacıyla yurt dışına giden Türk işçileri ve onların 

oluşturduğu toplumun o yıllardaki durumuna 

tanıklık eden bir prodüktör…

Kimi sonradan geldi, kimi o ülkede doğdu, orada 

büyüdü ve artık eşit yurttaşlar olmak istiyorlar ve 

diyorlar ki:  “Biz Burada Kalıcıyız!”

90’ların başındaki manzara

Kapıkule sınır kapısında Türkiye’ye giriş yapmak için 

otomobilleriyle uzun kuyruklar oluşturan Türk işçi-

leri ve aileleri, kendilerine uzatılan mikrofona çeşitli 

sorunları dile getiriyordu. Sıla hasretinden kültürel 

farklılıklara, yemeklerden yabancı düşmanlığına ka-

dar çok farklı sorunlardı bunlar… Bunların içinden 

biri Nurettin Turan’ın zihnini uzun yıllar meşgul ede-

cek türdendi. Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 

yaşı 60’a dayanmış bir işçi, “Trabzon’daki köyümde 

yaşayan insanlardan daha gerideyim” diyordu. Al-

manya gibi Avrupa’nın ve Batı dünyasının önde 

gelen, en gelişmiş ülkelerinden birinde yaşayan bir 

insan neden geride kalsın?

Aslında bu cümle -daha sonra yapılan çalışmalarla 

da ortaya konduğu üzere- Almanya, Belçika, Hol-

landa gibi Türkiye’den yoğun işgücü kabul eden 

çoğu Avrupa ülkesinde yaşayan ve günümüzde 

sayıları kabaca 4 milyon olarak ifade edilen kala-

balık bir toplumun durumunu özetliyordu. Onlar, 
yerel toplum içinde ayrı bir grup olarak kalmış, söz 
konusu ülkenin kurum ve kuruluşları açısından ger-
çek anlamda o ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak 
değil, bir süre sonra geldiği yere geri dönmesi arzu 
edilen bir topluluk olarak algılanmış, eğitim, yurt-
taşlık, demokratik haklar, siyasî katılım gibi konula-
rın dışında varsayılmış bir sorunu temsil ediyordu.

Programa ismi nasıl kondu?

Biz Burada Kalıcıyız programından önce yapımcı 
Nurettin Turan, Levent Erçin ve Yasemin Öcek’le bir-
likte beş yıl boyunca değişik tarihlerde yapımcılığını 

üstlendiği “Dünya Hâli” adlı uzun soluklu program-
da yine aynı konuları ele alıyordu. Bu programa ka-
tılan konuklardan biri olan Almanya Federal Meclisi 
Milletvekili Memet Kılıç’ın yayın sırasında söylediği 
bir cümle bir sonraki program için esin kaynağı 
oldu ve adı da öyle şekillendi. Memet Kılıç, Alman-
ya Türk toplumunu değerlendirirken “Artık biz kalı-
cıyız, bunun Almanya ve Türkiye tarafından doğru 
değerlendirilmesi gerekir” demişti.

“Biz Burada Kalıcıyız”, yayın hayatına başlarken bir 
açıklama yaptı ve bunu programın blog sayfasında 
(bizburada.blogspot.com) ilk yayın olarak duyurdu.
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Onlar diyorlar ki...

Öteki değil, kalıcı, eşit, katılımcı yurttaşlık için…

Biz burada kalıcıyız… 

Sessiz değil, söz sahibi… Çaresiz değil, haklarını 
arayan yurttaşlar olabilmek için…

Aslında bu ifadeler her şeyi özetliyor. Başta Alman-
ya olmak üzere özellikle Avrupa Birliği’ne üye ülke-
lerde bulunan Türk vatandaşları misafir işçilik aşa-
masını uzun yıllar, göçmenlik aşamasını ise özellikle 
1980’lerden sonra geride bıraktılar ve orada dünya-
ya gelen veya evlilik yoluyla sonradan katılanlarla 
birlikte yaşadıkları ülkelerin kalıcı unsurları oldular. 
Türkiye anavatanları, yaşadıkları ülke ise vatanları 
hâline geldi.

Ancak yaşadıkları ve vatan olarak kabul ettikleri 
ülkelerde gerçek yurttaşlar olarak görüldüklerinin  
işaretlerini alamadılar. Almanya’nın bir göç ülke-
si olduğunu kabul etmesi bile ancak 2005 yılında 
mümkün olabildi. Şimdi durup bir dakika düşünün. 
Her ne şekilde ve her ne nedenle olursa olsun bir 
ülkeye giriş yapan bir insan, 50 yıldan fazla aynı ül-
kede yaşadıktan sonra neler olur? Aynı insan 1960’lı 
yıllarda Almanya’ya veya Hollanda’ya değil Kanada 
veya Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş olsaydı 
ne olurdu?

Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsveç ve daha 
nice Avrupa ülkesinde bulunan Türk toplumunu 
ABD, Avustralya, Kanada gibi kendilerini göçmen 
ülkesi kabul eden ülkelerden ayıran temel özellik, 
hâlâ geldikleri ülkelere geri dönmelerinin bekleni-
yor olması…

“Biz Burada Kalıcıyız” işte bu yüzden yayımlanıyor. 
Onlar istedikleri zaman anavatanlarına dönme 
şansları olsa da artık bulundukları ülkede şu veya 
bu şekilde kalıcı hâle gelmiş insanlar…

Onların geleceğinden yaşadıkları ülkeler de sorum-
lu… O zaman, onların kalıcı ve gerçek yurttaşlar 
olduklarının bir an önce kabul edilip hakları olan 
onurlu bir yaşamı sürdürmeleri için gerekli tüm de-
ğişiklikler bir an önce yapılmalı…

54

Programda, 2014 yılında 
artık misafirlikten 
yerleşikliğe geçen 

Avrupa’daki Türkiye 
kökenliler için demokratik 

haklar, siyasî katılım, 
vatandaşlık, uyum, 
ırkçılık, eğitim ve 

geleceği belirleme 
arayışları gibi konular, 
konunun uzmanları ve 
ilgili taraflarıyla masaya 

yatırılıyor.

Dış Yayınlar Dairesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Aydın (solda) yayın ekibini ziyareti sırasında
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50 YILIN PROGRAMI

Kurtuluş Özyazıcı

TRT’nin yaşı söz konusu olduğunda, radyocular 50’nin üstüne 37 yıl 
daha ekler. Bugünkü adını 1964’te alan kurumun tarih öncesi, başka 
bir deyişle 1927’deki ilk radyo yayınından 1964’teki kuruluşa kadar 

geçen 37 yıl, Türkiye tarihinin dönüm noktasında yer alan pek çok olaya 
tanıklık etmiştir. Latin alfabesine geçiş, Atatürk’ün ölümü, 2. Dünya 

Savaşı yılları, çok partili yaşam, 27 Mayıs ve dahası… Her biri Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihinde ayrı bir yer tutar ve tüm bu yaşananlar, o 
günlerin koşullarında radyo aracılığıyla aktarılmıştır dinleyiciye…

 Önce Ankara ve İstanbul’dakilere, sonra Anadolu’nun dört bir yanına…

TRT Ankara Radyosu Anadolu yollarında... 

Jülide Gülizar ve yayın ekibi
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 İlk yayınlar daha çok haber aktarma amacını taşır. 

Dönemin siyasetçilerinin konuşmaları sıkça yer alır 

radyolarda. Ülke politikacıları önce radyodan iletir-

ler mesajlarını. Özellikle darbe dönemlerinden son-

ra radyodan yayımlanan bildirilerin sayısı artar, ülke 

‘birlik ve beraberliğe’ davet edilir, ‘yayaların kaldırım 

dışında yürümesinin yasaklanması’ da dahil pek çok 

detay, radyo aracılığıyla buluşur vatandaşla. Yalnızca 

Türkiye değil, dünya siyaseti de radyodadır. Hitler’in 

savaşın hemen başında yaptığı konuşmayı Türki-

ye’de radyosu olan herkes dinlemiştir; Castro’nun 

Birleşmiş Milletler’de yaptığı ünlü uzun konuşmanın 

bir bölümünü de…

“Türkiye radyoları sunar”

TRT’nin adı henüz koyulmamışken “Türkiye 
radyoları sunar” sözleriyle başlayan eğlence 

programları ise dönemin sanatçıla-
rına mikrofonlarını açar. Geleceğin 
yıldızları olacak Zeki Mürenler, Ajda 

Pekkanlar, Barış Mançolar ilk kez geniş 
kitlelerle bu programlar aracılığıyla bu-
luşur. 1950’lerin sonunda başlayan ve 
1990’lara kadar süren müzik-eğlence 
programlarında kimler yoktur ki... Ay-

ten Alpman, Berkant, Öztürk Serengil, 
Erkin Koray, Nilüfer, Sezen Aksu ve daha 

niceleri. Kimi en delikanlı hâliyle, kimi 
genç kızlık sesiyle, biraz da mahcup bir 

şekilde… 

O tarihe kadar müzik-eğlence ve haber içerikli 
bir radyo yayını söz konusuyken, TRT’nin resmen 
kurulduğu 1964’ten itibaren kamu yayıncılığının 
gereklilikleri yavaş yavaş yerine getirilmeye 
başlanır. Açık oturumların sayısı artar, programlara 
akademisyenler ve bilim insanları çağırılır. 
Eğlence programları arasında yer alan skeçler 
yerini dramalara bırakır. Radyo eğlendirme ve 
haber aktarma aracı kimliğine bir de entelektüel 
kimlik ekler. Artık Türkiye’nin müzisyenleri ve 
siyasetçilerinin yanında, en önemli yazarları da 
radyoya dâhil olur. Kimi program yapar, kimi konuk 
olur, kiminin ise eserleri radyoda canlandırılır. 
Refik Ahmet Sevengil, ‘Tanıdığım Meşhurlar’ 
adıyla hazırladığı programda ünlü isimlerin 
evlerine kadar gider, onlarla ilgili anılarını paylaşır. 
Ümit Kaftancıoğlu ‘Yurdun Dört Bucağından’ adlı 
programda Anadolu’nun âşıklarını ziyaret eder. 
Radyo yapımcılığının da başladığı yıllardır o yıllar…

Yapımcılar bir yandan ünlü isimleri stüdyoya 
çağırıp onlarla sohbet ederken, öte yandan 
ellerine ses kayıt cihazlarını alıp radyo binasının 
dışına çıkarlar. Artık insanlara kendi seslerini 
dinletmenin zamanı gelmiştir. TRT’nin eski genel 
müdürlerinden, 2004’te kaybettiğimiz Kerim 
Aydın Erdem prodüktör olduğu yıllarda sıra dışı 
bir programa imza atar. “En kıymetli hazinemiz 
aklımızdır” sözleriyle başlayan program Bakırköy 
Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yapılan 
bir ziyareti anlatır. ‘Birlikte Düşünelim’ adındaki 
programda, hastanede tedavi gören hastalar ve 
doktorlarıyla konuşulur:
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1 Haziran 1967. Jülide Gülizar, nagrası ile naklen yayın sırasında



RADYOvizyon

57

“Daha düne kadar aramızda yaşayan ve seslerini 
duyduğunuz bu öteki insanlar…” 

Kerim Aydın Erdem programa etkili bir giriş yapar 
ve mikrofonu ‘ötekilere’ uzatır:

“– Niçin geldiniz buraya?

– Casus takibi.

– Nerede bu casuslar? Burada mı?

– Tabii, memleketin her tarafında vardı. İstanbul 
mıntıkasındaki casusları bulmak için gelmiştim. 
Araştırırken bu akıl hastanesindekileri göreyim 
dedim. Geldik bir de baktık ki burası baştan aşağı 
casus dolu. Bunları temizledik ama durmadan 
geliyorlar.

– Hâlâ geliyorlar mı?

– Geliyorlar ve bu işle meşgul olacak başka kimse 
de yoktur, yalnız ben meşgul oluyorum.”

Radyodan ilk kalp nakli

Yıl 1968. Türkiye’de ilk kalp nakli ameliyatı gerçek-
leştirilir. TRT’nin unutulmaz spikerlerinden Jülide 
Gülizar bu kalp naklini tüm detayıyla aktarır dinle-
yiciye, âdeta bir maç yayını anlatır gibi:

“Sayın dinleyiciler şimdi Ankara Yüksek İhtisas Has-
tanesi ameliyathanesindeyiz. Bütün görevliler gibi 
biz de yeşil ameliyat gömleğini, başlığını ve ayakla-
rımıza galoşlarımızı giydik, maskemizi taktık. Dok-
torlar, hemşireler ve öteki görevlilerde alışılmışın 
dışında bir heyecan… Saat 2.45. Ortadaki masada 
adının Maviş Karagöz olduğunu öğrendiğimiz has-
ta yatıyor…”

Yeni dünyalar yaratmak

Radyo hayata tanıklık eder. Tüm detaylarıyla... Tanık-
lık etmekle kalmaz, yeni dünyalar da yaratır. Arkası 
Yarınlar, Radyo Tiyatroları, Çocuk Bahçeleri bu yeni 
dünyaların yalnızca bir bölümüdür. 

Bazı programlar ise doğru ya da yanlış, ‘bir tür ge-
lecek tahayyülü’ ile çıkar dinleyicinin karşısına… O 
gün için belki fazlasıyla doğru, bugünden bakıldı-
ğında ise fazlasıyla yanlış:

“Dikkat dikkat! Otomobil sürücüleri sizlere sesleni-
yorum. Son altı ay içinde tam 20 trafik kazası oldu. 
12 vatandaşımız bu kazalarda hayatlarını kaybetti. 
Gençler, eski tip otomobilleri kullanma merakından 
vazgeçin! Nelere sebep olduğunuzu görüyorsunuz. 
Masum vatandaşlarımızın hayatlarını güven altına 
almak için eski tip arabalara el konulacaktır….”

Ve program devam eder:

“Her ailenin otomobil sahibi olduğu 2000 yılında 
bunlar korkunç rakamlar... Bir ülkede altı ayda tam 
20 trafik kazası ve 12 ölü… Gerçekten de bu kadar 
kaza için hiç neden yok 2000 yılında. Çünkü her oto-
mobilde elektronik göz ve radar var. Sonra otomatik 
frenler… Çarpışma, yoldan çıkma, uçuruma yuvar-
lanma imkânsız bu âletlerle…”

Programın adı ‘Yıl 2000’. Yaklaşık 40-50 yıl sonra dün-
yanın ve Türkiye’nin nasıl olacağı tahmin edilerek 
hazırlanmış bir program. Yaşam, ne yazık ki hayaller-
de canlandırıldığı gibi ilerlemiyor bazen!

50 yılın programı geçmişe bugünden bakıp, hangi 
yolları kat ettiğimizi de ortaya koyuyor. Çoğu zaman 
tebessümle dinlediğimiz bu eski programlar, dün-
yayı ve Türkiye’yi daha iyi anlamak için güzel bel-
geler sunuyor günümüz dinleyicisine. İnsan merak 
ediyor, 50 yıl sonraki dinleyici, hangi yüz ifadesi eşli-
ğinde dinleyecek bugünün programlarını? 

TRT’nin adı henüz 
koyulmamışken 

“Türkiye radyoları 
sunar” sözleriyle 

başlayan eğlence 
programları, dönemin 

sanatçılarına 
mikrofonlarını açar.
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 Fotoğraflar için Sayın Sibel ve Ceyhun Ergüven’e teşekkür ederiz.
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FİLM BAŞLIYOR!
Zamanlardan, Saatli Maarif Takvimi...

Aşklardan buruk acı...
Küçük Hanım’ın yaramazlıklarındaki neşe...

‘Sinema’ adı...
Ya da içinden siyah-beyaz filmler geçen bir masal...

Perdede biz, salonda biz...
Bir gong sesiyle...

‘On Dakika Ara’ya kadar, hayata 45 dakika ara...
Ve... FİLM BAŞLIYOR! 

“Prodüktörün Kaleminden” 
köşesinde yer alan yazılar, orijinal 
radyo metinleridir. Yayın, sunucu 
ve teknisyene verilen bu metinler 

üzerinden gerçekleştirilir.

PRODÜKTÖRÜN 
KALEMİNDEN

Gül Avcı Bıçakçı

SİNEMANIN 100. YILINDA  EMEĞİ GEÇENLERE SAYGIYLA
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GEÇİŞ MÜZİĞİ

Orman İşletme Müdürü Kâmil Fikri Bey, o öğleden 

sonra çalan telefona cevap verdiğinde, karşısında Lüks 

Sineması’nın Müdürü Ahmet Faik’i buldu. Müdür, Kâmil 

Fikri Bey ve ailesini, akşam sinemaya bekliyordu. O gün 

yeni filmin gösterimi başlamıştı ve müdür de geleneğe 

uyarak, kentin ileri gelenlerini davet ediyordu. Takvimler 

70’lere varmamıştı henüz...

Kâmil Fikri Bey telefonu kapattıktan sonra, keyifle bir sigara 

yaktı. Çakmağın kocaman alevinde, akşam yaşayacaklarını 

gördü. Alnından ter akarak isteklere yetişmeye çalışan 

büfeci çocuğu, locada, biraz tepeden baktıkları loş salonu, 

ona hep sessiz karısına ise gürültücü gelen çocuklarının 

sinemadaki hâllerini... Karısı??? Sahi, ona haber vermeliydi. 

Ama nasıl, telefon bağlanmamıştı evlerine. Daha bir süre 

bağlanacağı da yoktu. “Adaam sen de...” dedi içinden. 

Saliha alışkındı onun emrivâkilerine… Hele işin ucunda 

sinemaya gitmek varsa; beş dakikada giyinir, saçlarına şekil 

verir, rujunu sürer, hatta güzel kokmayı bile başarırdı. Kâmil 

Fikri Bey’in hayran olduğu bir beceriyle beş çocuğunu da 

toparlar ve çıkarlardı kapıdan… Ama ailenin en küçüğü 

Ömer, tam apartmanın kapısından geri döndürülürdü 

eve. Çünkü annesi yine mendillerini unutmuş olurdu. 

Mendil değil, mendiller... Çünkü tek bir mendil yetmezdi 

Saliha Hanım’a. Yumuşak olanlar gözyaşlarını kurulayacak, 

daha sert dokulu olanlar da çocukların oraya buraya 

sürdükleri ellerini temizleyecekti. Ama nedense hep 

unutulurdu o mendiller işte! Çocukların en büyüğü ve en 

güzeli Neslihan, apartmanın kapısına geldiğinde, gülerek 

uyarırdı annesini: “Anne, alacaklarını aldın, unutacaklarını 

unuttun mu?” Çocuklar kıkırdarken, Saliha Hanım’ın çığlığı 

yankılanırdı Akasya Apartmanı’nda. Ufaklık jet hızıyla 

ikinci kattaki dairelerine fırlar, eve girer, annesinin odasına 

seğirtirdi. Şifonyerin en alt gözünde dururdu mendiller. 

Ütülü, mis gibi… O çekmece, annesinden bile çok annesi 

kokardı. Ufaklığın en çok sevdiği bölümüydü bu sinemaya 

gitmenin. Çünkü başka zamanlarda yasaktı o çekmeceleri 

açmak, karıştırmak. Ama o çok severdi bu biraz ütü, biraz 

annesi kokan çekmeceleri. Daha küçükken, kaç kere o 

çekmecenin içine kıvrılmış uyurken bulmuşlardı onu. 

Bunu niye yaptığını kendi de bilmiyordu. Büyükler de 

”Çocuk işte...” deyip geçmişlerdi. Bir tek o, Neslihan, yani 

en büyük ve en güzel olanı anlamıştı. Ve evde olduğu 

zamanlarda, çocuğa sarılıp, göğsünde uyutmuştu öğle 

üzerleri. Bir daha da çekmecelere kıvrılmadı ufaklık.

GEÇİŞ MÜZİĞİ

Kâmil Fikri Bey, cıvıldayan ailesiyle sinemanın önüne 

geldiğinde, gözü afişe takıldı. ‘Vesikalı Yârim’… Biraz 

tedirgin oldu, ailece seyredebilecekleri bir film değil 

miydi yoksa... Ama o zaman Ahmet Faik çağırmazdı onları. 

Filmin oyuncularını görünce rahatladı. Türkan Şoray ve 

İzzet Günay, zaten onların ailece seyredemeyecekleri bir 

film çevirmezlerdi. Girdiler içeri…
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Yer gösteren çocuk, onları locaya götürdü. Ahmet Faik 
ortalarda yoktu henüz. Kalabalık ailesi locaya yerleşirken, 
Kâmil Fikri Bey bir yandan da diğer localara selam 
veriyordu. Çocukların en büyük ve en güzel olanı, yani 
Neslihan, tedirgin bakışlarla etrafını süzüyordu, birini 
arar gibiydi. O aradığını bulamadan gong çaldı ve ışıklar 
karardı. Neslihan bakışlarını perdeye çevirdiğinde, ince 
uzun bir gölge salona süzüldü ve Kâmil Fikri Bey’in 
locasının önündeki yerine oturdu. ‘Hop’ etti yüreği 
Neslihan’ın. Sokağın köşesinde yeni açılan eczanenin 
sahibi, ya da esnafın deyişiyle ‘Ezza Bey’ gelmişti. Ayhan, 
yani Ezza Bey, hoplayan yürekten habersiz, jeneriğe dalıp 
gitti. Perdede Lütfi Akad ve Safa Önal’ın adlarını görünce, 
burnuna İstanbul’un kokusu geliverdi. O şimdi başka 
bir film seyrediyordu. Fakülteden sınıf arkadaşı Necmi 
sayesinde girmişti yıldızların dünyasına. Şimdi perdede 
akıp giden kareler ona hiç de yabancı değildi. Safa Önal, 
Sabiha ile Halil’i yaratırken, Lütfi Akad onlara can verirken 
oradaydı. 

GEÇİŞ MÜZİĞİ

Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ayhan, hem okuyan, hem 
de Yeşilçam’da ışıkçılık yapan arkadaşı Necmi’yle birlikte 
gitmişti ilk kez film setine. Yıldızlarla, yönetmenlerle 
tanışmış, Necmi’ye baka baka ışıkçılığı öğrenmişti. Necmi, 
annesi hastalanıp da aniden memlekete gidince, Lütfi 
Hoca’nın yeni filminde ışıkçılık ona kaldı. Canına minnet, 
o buğulu gözleri aydınlatmak kaç kişiye nasip olurdu ki... 
Talebe! Ona böyle diyorlardı sette. Çekimler başlamıştı. 
Safa Önal’ın senaryosu, bir barda çalışan Sabiha’yla onun 
dünyasından uzak, muhafazakâr manav Halil’in aşkını 
anlatıyordu. Konuyu duyunca burun kıvırmıştı Ayhan, 
ama çekim başlayınca büyülendi sanki. Hoca inatla bildik 
konuşmalardan, tanıdık sahnelerden kaçıyor ve aşkı 
anlatıyordu. Halil’in tutkulu, Sabiha’nın onurlu aşkını… 
Hele o Halil’in, aynı zamanda seyircinin de Sabiha’yı, yani 
Türkan Şoray’ı ilk gördüğü sahne için nasıl uğraşmışlardı. 
Halil barda otururken karşılaşacaktı ilk kez Sabiha’yla… 
Lütfi Akad, Sabiha’yı seyirciye ilk kez Halil’in gözünden ve 
açısından göstermek istemişti. Türkan Şoray ayaktayken, 
kamerayı biraz aşağıya sabitleyip, öyle çekmişlerdi o 
sahneyi. Sonra Hoca, montaj sırasında fondaki müzik 
ve diğer sesleri de çıkarmış ve sessizlikle yansıtmıştı bu 
sahneyi perdeye. Bu da birçok sesten, konuşmadan daha 
etkili olmuştu. Hele Halil’in yaşadığı şaşkınlık, heyecan... 
Sahnenin çekimi bitince, bir set işçisi Ayhan’a, “Helal olsun 
İzzet Ağabeyime. Türkan Abla karşısında insanın nutku da 
ancak böyle tutulur” demişti.

GEÇİŞ MÜZİĞİ

On dakika ara için yanan sinemanın çiğ floresan ışıklarıyla 
kendine geldi Ezza Bey. Şaşkındı. Onlar uzun uzun 
çekmişlerdi. Ne çabuk bitmiş ilk yarı. Hafifçe doğruldu 
koltuğunda. O sırada yanından geçen Orman İşletme 
Müdürü’nün kızını fark etmemişti. Neslihan, ufaklığın 
elinden tutmuş, tuvalete gidiyordu. Arkasından bakıldığını 
umara... Oysa dikkatini çekmeyi umduğu genç adamın 
aklı başka bir yerdeydi. Çelimsiz gövdesine göre çok 
büyük görünen tablasındakileri satmaya çalışan oğlanın 
sesine kulak kabartmıştı. “Frigoo Buz!” “Çatladı çatlayacak 
sesi bu oğlanın. O bile büyüyor.”

Kendine acır gibi oldu bir an. İstanbul’un ışıklarından 
sonra ne kadar zor gelmişti baba evine dönmek. Yeni 
açtığı eczaneyle oyalanmıştı biraz. Ama bir düzene girince 
işler... Neyse ki sinema vardı. Her yeni filmle, o da İstanbul’a 
dönüyordu. Gong filmin ikinci yarısın başlatınca, Ayhan da 
İstanbul’daki o büyülü güne gitti yeniden. ‘Vesikalı Yârim’in  
çekimleri sürüyordu. 

Kâmil Fikri Bey, cıvıldayan 
ailesiyle sinemanın 
önüne geldiğinde, 
gözü afişe takıldı. 

‘Vesikalı Yârim’… Biraz 
tedirgin oldu, ailece 

seyredebilecekleri bir 
film değil miydi yoksa... 
Ama o zaman Ahmet 

Faik çağırmazdı onları. 
Filmin oyuncularını 

görünce rahatladı. Türkan 
Şoray ve İzzet Günay, 
zaten onların ailece 

seyredemeyecekleri bir 
film çevirmezlerdi. 
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Filmin bazı sahnelerini, Tepebaşı’nda Kazablanka 
Gazinosu’nun sokağında çekmişlerdi. Sokakta uzun bir 
duvar vardı. O duvarda da Lütfi Hoca’yı çeken bir şey. Ona 
göre, Sabiha’yla Halil’in birleşemezliklerini simgeliyordu 
ve o duvarın önünde bir sahne olmalıydı filmde. Hem 
de bir kavga sahnesi. Ama senaryoda yoktu böyle bir şey. 
Tabii ki bu, Lütfi Akad’ı durduramayacaktı.

O gün Beşiktaş’taki çekimleri tamamlamış, bir köftecide 
öğle yemeği yiyorlardı. Lütfi Hoca senaryoyu yazan Safa 
Önal’ı çağırmıştı.  Duvar’ı anlattı ona ve istediği sahneyi. 
“Yaz!”  dedi. “Hemen şimdi! Bir kavga ama sözcüklere fazla 
yüklenmeden…”  Neye uğradığını şaşıran Safa Önal’ı bir 
taksiye bindirdi. Ekibin geri kalanı da arabalara doluşup,  
Tepebaşı’na doğru yola koyuldu. Takside yazıyordu Safa 
Önal, yol uzasın isteyerek. Tepebaşı’na geldiklerinde 
sahneyi tamamlamıştı. İşte şimdi perdede o sahne 
oynuyordu. İki sevgili duvar boyu yürüyorlar, Türkan 
Şoray’ın yüzündeki acı, sanki Ayhan’ın içine akıyordu. “Tut”  
diyordu kendine. “Tut gözyaşlarını. Bitti işte. Hayatın bu. 
Mahkûmsun bu küçük şehre ve hayallerine… Bundan 
sonra hep karanlık, bu sinema gibi tıpkı...”

GEÇİŞ MÜZİĞİ

Perdede ‘SON’ yazdığında, Saliha Hanım yumuşak 
mendiliyle gözlerini siliyordu. Neslihan da... Kâmil Fikri 
Bey, bir yandan onların hâline bıyık altından gülerken, bir 
yandan da dizinde uyuklayan ufaklığın başını okşuyordu. 
Yavaş yavaş toparlanıp, çıkış kapısına doğru ilerliyordu 
bütün salon. Kâmil Fikri Bey ve ailesi locadan çıkınca, 
Ezza Bey’le burun buruna geldi. Daha doğrusu burun 
buruna gelen Ayhan’la Neslihan’dı. Ayhan şaşırdı. Az 
önce perdede gördüğü gözler canlanmıştı sanki. Buğulu, 
yumuşak, insanı sarıp sarmalayan… Şaşırdığı başka bir şey 
daha oldu. Sinema salonunun, o içini soğutan çiğ floresan 
ışıkları... “Ne zaman değişti bunlar. Daha On Dakika Ara’da 
çirkin çirkin parlıyorlardı.” Oysa şimdi Neslihan’ın gözlerine 
yansıyan, yumuşak, onun o çok sevdiği sarı-turuncu ışıklar 
saçan ve yanaklarını kızartan akşam güneşiydi.  

Zaman, Saatli Maarif 
Takvimi’nden düşen bir yaprak...
‘SON’ yazmış çoktan perdede...

Loş koridorunda bir kalabalık 
sinemanın....

Birbirinden kaçırılan gözler 
kızarmış...

Masaldan hayata dönmenin
iç sıkıntısı...

Artık hayatın sahici sokaklarında...
Bir sonraki masala kadar...

O eski, tanıdık...
FİLM BAŞLIYOR!

“Vesikalı Yârim” fotoğrafları için Sayın Âgah Özgüç’e teşekkür ederiz.
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Yurt dışında bir bakımevinde yalnız yaşayan ve 

“Bu Şarkı Benim Olsun” programını hemen her gün 

arayan engelli bir dinleyicimiz, yakın bir zaman 

önce -dergimizin yayına hazırlandığı günlerde- 

Türk Halk Müziği sanatçılarının eserlerini içeren ve 

kendisi için çok değerli olan eski kasetlerini, “Ben-

den sonra bunlar Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda mu-

hafaza edilsin. Onlara en iyi siz bakarsınız, benim 

burada onları emanet edeceğim kimsem yok” di-

yerek bize gönderdi. Dinleyicimizin böylesi bir ya-

kınlık göstermiş olması bizleri çok mutlu etti. 

Hoşça kalın

Yine bir gün, programımızın müdavimlerinden 

yurt dışında çalışan bir dinleyicimizin hastalan-

dığı, arkadaşları tarafından bize bildirildi. Kendisi 

konuşamıyordu, tedavisi de Türkiye’de yapılacaktı. 

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra bir sabah eşi 

programımızı aradı ve “Eşimi birazdan akrabaları 

memleketine götürecekler, evden çıkmadan önce 

“Bu Şarkı Benim Olsun” programını aramamı ve size 

‘Allahaısmarladık’ demek istediğini söylemeye ça-

lıştı” dedi ve telefonu eşine verdi. Eşinin, yani bizi 

yıllardır arayan Bey’in konuşmakta çok zorlandığı 

hâlde  “Hoşça kalın” demeye çalıştığını anladım. 

Ben de kendisine Allah’tan şifa dilediğimizi ve iyile-

şince tekrar bizi aramasını beklediğimizi söyledim. 

Öyle telaşlı bir günde evden çıkarken bizi unutma-

yıp bir akrabasıymışız gibi aramış olması, hepimizi 

çok duygulandırmıştı. Uzun bir süre sonra, biraz 

iyileşmiş olarak programımızı tekrar aradı.

2009 yılından bugüne, yapımcılığını üstendiğim “Bu Şarkı Benim Olsun” 
programı, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 

11.00-13.00 arasında canlı olarak yayımlanan bir müzik programı…

Dinleyicilerimiz program esnasında telefonla bizleri arayarak yayımlanacak 
şarkıyı kimlere armağan etmek istediklerini bildirirler. Bu zaman zarfında 

onlarla birçok duyguyu, acı tatlı anları birlikte yaşadık ve hâlen de yaşamaya 
devam ediyoruz. Bunlardan bazılarını paylaşmak, hem yeniden anımsamak, 
anımsarken de yaşanmışa selam durmak açısından önemli bana kalırsa… 

Bakın neler var “mazi denen o bahçede”…

Esra Karaküçük
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Yoğun bakımdayım

Bir başka duygu yüklü anım ise bir dinleyicimizin, 

“Esra Hanım, ben dün ameliyat oldum, yoğun ba-

kımdaydım. Bugün hastanede normal odaya geç-

tim ve hemen çocuklarımdan radyomu yanıma 

getirip sizi aramaları istedim” diyerek tam yayın saa-

tinde bizi araması olmuştur. 

Sizi arayamadım,. çünkü...

Yurt dışında yaşayan yaşlı bir dinleyicimiz sıklıkla 

bizi arar, uzun hava çalıp ona armağan etmemi-

zi isterdi. Daha sonra bu kişiden nerdeyse bir yıla 

yakın bir süre haber alamadık. Derken bir gün, “Bu 

Şarkı Benim Olsun” programının canlı yayınında 

bizi aradı ve “Esra Hanım, psikolojik sorunlarım-

dan dolayı intihar etmeye karar vermiştim. Tam 

eyleme geçecekken gözümün önüne oğlum, 

kulağıma sizin sesiniz geldi. Ölürsem bir daha 

oğlumu göremeyecektim, ayrıca programınızı 

dinleyemeyecek ve sizi arayamayacaktım. Ben de 

canıma kıymaktan vazgeçtim.  Bir hastanede tedavi 

oldum, şimdi iyiyim.  Uzun bir süredir sizi aramayı-

şımın sebebi buydu” dedi. Bir insanın hayattaki en 

değerli varlığı olan evladının ardından sevdikleri 

sıralamasında ikinci olarak Türkiye’nin Sesi Radyo-

su’nun gelmiş olması ve bu radyonun yine o insa-

nın hayatına mâl olabilecek bir kararda böylesine 

önemli bir rol oynaması, mutlulukla beraber pek 

çok duyguyu birden yaşatmıştı bize… 

Radyodakiler seninle ilgilenir

Gurbet hikâyeleri fazla bizde… Bunlardan bir diğeri 

şöyle: Bir dinleyicimizin Türkiye’de annesiyle birlikte 

Ankara dışında yaşayan çocuğunun bir gün tek ba-

şına Ankara’ya gelip üniversite sınavıyla ilgili bir işini 

hâlletmesi gerekiyormuş. Yaşadığı şehirden ilk defa 

bir başka şehre ebeveyni olmadan çıkacak çocuğu-

na babası bizi aramasını ve bizim onunla ilgilenece-

ğimizi söylemiş. Çocuk bizi aradı, biz de kendisine 

yardımcı olabileceğimizi söyledik. Ankara’ya gelince 

de gitmek istediği yere götürdük ve sonra yeniden 

geldiği şehre uğurladık. Yüzümüzü görmeden sade-

ce sesimizle irtibat kurduğumuz dinleyicilerimizin 

samimiyetimize inanmış olmaları, bize güven duy-

maları, doğru bir iş yaptığımıza olan inancımızı her 

geçen gün biraz daha arttırıyor. 

Oğlum, doğum günün kutlu olsun

Yurt dışında cezaevlerindeki mahkûmlar da fırsat 

bulduklarında “Bu Şarkı Benim Olsun” programını 

ararlar.  Yurt dışında ve yurt içindeki aileleri de prog-

ramımız aracılığıyla yakınlarına şarkı, türkü armağan 

ederler. Böyle durumda olan bir mahkûmun ailesi 

her yıl oğullarının doğum gününü programımız 

aracılığıyla kutlar. Ayrıca yurt dışındaki cezaevinden 

tahliye olup Türkiye’ye döndüğünü bildiren 

dinleyicimiz de vardır.  

Hâl hatır sormak istedim

Türkiye’nin Sesi Radyosu’nu aradıklarında karşıların-

da ailelerinden biri varmış gibi hissettiklerini birçok 

defa dile getiren dinleyicilerimiz bunu bize birkaç 

kez de davranışlarıyla göstermişlerdir. Örneğin, yurt 

dışında oğlunu evlendirecek olan bir dinleyicimiz-

den bize düğün davetiyesi gelmiştir. Bir kadın dinle-

yicimiz, “Bu sabah Türkiye’deki akrabalarımı aradım, 

hiçbiri telefona cevap vermedi. Ben de “Bu Şarkı 

Benim Olsun Programı”nı arayayım, hem bir şarkı is-

terim hem de oradaki çalışanlar da benim akrabam 

sayılır, bir hâl hatır sorarım dedim” diyerek bizi ara-

mıştır. Daha önce hiç görmediğiniz, üstelik sizden 

hâyli uzak bir memlekette yaşayan bir insana bu 

yakınlık duygusunu verebilmenin haklı gururunu 

içimizde hep duyumsarız.

Esra hanım, torunum oldu

Anlattığımız anılar yurt dışından olsa da yurt içi ta-

kipçilerimiz de az değil… Genellikle yurt dışında 

bulunan eşlerine, çocuklarına, torunlarına, arkadaş-

larına şarkı armağan eden bu dinleyicilerimizden 

biri bir gün telefon etmiş, telaşlı bir ses tonuyla: “Esra 

Hanım, şimdi hastaneden eve geldim, size ilk toru-

numun doğduğunu müjdeliyorum” demişti.

Ekmeği bol, acıyı bal, sıratı yol eylemek

Beş yıl, haftanın beş günü program yapınca pek çok 

anı birikiyor tabiî… Hepsi bizim için birbirinden de-

ğerli, birbirinden güzel anılar bunlar… Kimi zaman 

hüzünlendiren kimi zaman gönendiren, bir ömürde 

biriktirilebilecek en anlamlı hazine parçaları… İçin-

de sıcacık insan duyguları barındıran nice öyküden 

naçizane derleyip aktarmaya çalıştığım bu anılar, 

uzaktaki yakınlarımızla aramızdaki mesafeyi kaldırı-

yor, “ekmeği bol, acıyı bal, sıratı yol” eyliyor. 
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Önce ses vardı.

Rahmin karanlığında duyulan sadece sesti. Anne-
nin kalp sesi;  sonra ceninin ruhuna sızan dünyanın 
acayip sesleri… 

Yeni hayat, doğduğunda önce sesti. 

Toprağın kalbinde gün ışığından habersiz çatlayan 
tohum sesti; sonra ışık oldu, sonra renk, sonra çiçek.

 Ses değil miydi, o karanlık mağarada kalbe üflenen! 
“Yaratan rabbinin adıyla oku” diyen!

Ses… Ağırlığı yok, kokusu yok. Ama tuhaf bir 
şekilde kalbimize sızıyor. Sesin içine doğduk, belki 
bu yüzden. Dünyanın nağmelerinde teselli buldu 
ilk uykularımız, belki bu yüzden. Kuş sesleri, su 
sesleri, rüzgâr sesi, insan sesi, bilcümle dünya sesi 
kundağımız oldu, belki bu yüzden.

Ay ışığında, döne döne çıkıyoruz dağın zirvesine… 
Aklımda sesler var. Kaydı yapılan ilk ses, o güzel 
halk şarkısı: Au clair de la lune… Ay ışığında. 

Sesi ilk kez yakalamayı başaran Martinville, ilk 
kaydedeceği ses için bu şarkıyı neden seçmişti? 
Ay mı vardı o gece, yoksa çocukluğundan diline 
dolanan bir şarkı mıydı sadece? Bilinmez!

O günden bu geceye 155 yıl geçmiş. Biz de büyülü 
bir sesin peşindeyiz. Ne tesadüf, ay ışığında. 
Anadolu’nun en güzel seslerinden birini dinlemek 
ve kalbimizde saklamak için yol alıyoruz, karanlık 
ormanların ürperten koyuluğunda. 

Bu dağlarda efeler zeybek oynarmış geceyi 
uyandırmadan. Uyanmazmış işte gece, efenin 
oyununa çam düdüğü eşlik edince. O yüzden bir 
adı da gizli düdükmüş. Bu ormanda çalsan diğer 
ormandan duyulmazmış sesi. Öyle sır saklarmış 

burada ormanlar. Çam dalından yapılmış gizli 

düdük elinde, usulca anlatıyor yaşlı, bilge çoban... 

Gözleri ateşte; bir taşın ucuna ilişmiş. Masal 

dinleyen çocuklar gibiyiz, o anlattıkça başka 

dünyaların gölgeleri düşüyor sanki üzerimize. 

Bu orta boylu, hatta biraz da çelimsiz görünen 

yaşlı çobana şaşırarak bakıyorum. Buranın insanı 

da dağları gibi tuhaf. Boyundan posundan, 

hacminden değil heybeti... Heybeti, derin 

bakışından, bakışındaki karardan, karardaki sabırla 

örülmüş inattan... 

Ateşi biz yaktık. Koca bir kuru dal yığını çabucak 

tutuşuverdi.  Daldık insanlığın ilk ninnisine... Çıtır 

çıtır, çıtır çıtır... Sonra birden parladı ateş; kıvılcımlar 

uçuşarak yükseldi karanlığa. Başımı kaldırdım; yıldız 

mı yağıyor, yalaz mı yıldız oluyor aklım karıştı. Tam 

o sıra üfledi yaşlı çoban gizli düdüğe nefesini... 

Üfledi, üfledi… Üfledi, üfledi…

Nasıl duyurmalı sana o sesi sevgili okur dinleyici? 

Ömrü dinlendiren, olup biteni sormayan, sırları 

saklayan, kalbi sarıp sarmalayan, taa içine sızan...

Kalktık sonra, yaşlı bilgenin ve dağların efelerinin 

ellerinden tutarak. Toprağa vura vura neşeyle 

zeybek oynadık; ateşin ve birbirimizin çevresinde 

döne döne. 

Uyansın gece, duysun yıldızlar, ormandan ormana 

yankılansın sesimiz. Ama unutmasın gece, yaşama 

duyduğumuz şükrü, o derin sevincin seslerini 

kalbinde saklasın. 

Sen de sor bu sesi, sevgili dinleyen okur! Sana çam 

ormanlarından yazdığım sesnâmedir bu. Bak, senin 

için sesleri sözcüklere sardım; sözcüklerden ses 

yapmaya niyet ettim.

O dağlara gidersen, hatırla bu sesleri.... Bul o yaşlı 

çobanı... Dağların masalını ondan sor, çobanın 

şarkısını ondan duy... 

Sayfanın ilhamı için Özcan Yüksek’e teşekkürler
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Türk Sanat Müziği

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

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

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

Bu sayıda sizlere yapımını gerçekleştirdiğimiz 
“Geçmişin Ruh İzleri”ni tanıtmak istiyoruz.

Türk Halk Müziği

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

seçilip, Kalan Müzik tarafından ses restorasyonu yapılarak hazırlanmıştır.

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

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



Radyonun, yapısı gereği hayalleri güçlü tutması ve 
teşvik etmesi, geçmiş ve gelecek algısı açısından 
insani özellikleri de koruması demektir. Belki de bunun 
için dosttur radyo, belki de bunun için radyo olmadan 
bir şeylerin eksik olduğu düşüncesine kapılır insan…

Şenol Göka
TRT Genel Müdürü 
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