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Radyo Ayrı Bir Mecradır

ŞENOL GÖKA
TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI 

Görüntüyü insani 
açıdan etkili kılacak 
içtenlik vurgusunun 

yapılması sese bağlıdır. 

Bir belge söz konusu değilse, yalnızca sese yüklenen içerik, çoğu zaman 
görüntüyle birlikte verilmek istenenden daha fazlasını anlatır. Görüntü 
yüzeyseldir, çarpıcıdır, etkilemek için samimilikten ziyade gösterişe kaça-
rak çarpıcı olmak zorundadır. Bu yüzden görüntünün insandaki algılama 
uzantısı olan göz, birbiri ardına gelen görsellik karşısında göreni ve görü-
neni ister istemez bir diğeri için ötekileştirir. Bu durumda görsel ve işitsel 
algılardan biri ağırlık kazanacağından diğeri zayıflar. Karşıda ne olup bitti-
ğini anlamak ve anlatmak somut olarak görme durumunda bile sesin, dü-
şüncenin, hayal gücünün dolayısıyla iç sesin işidir. O halde görüntüyü in-
sani açıdan etkili kılacak içtenlik vurgusunun yapılması sese bağlıdır. Yani 
derin ve kalıcı etki uyandırmak sesle olur, genel kanının aksine görüntü 
yerinde kullanılabilirse sesi destekleyen bir unsurdur. Yerinde kullanıla-
mazsa neler olabileceğini çeşitli örnekleri hayal ederek varın siz düşünün... 

Bunun içindir ki, radyoya yeni başlayan arkadaşların görselliğin ve 
görünmek istemenin çarpıcı etkisine kapılarak bir an evvel televizyon 
dünyasına atlama hevesine pek anlam veremem. Daha doğrusu işlerini 
iyi yapamayacaklarını gören bu arkadaşların, sesi kullanan radyoyu an-
layamadığını düşünerek, heveslerine başka bir anlam veririm. Bu, sesi 
yeterli olmayan şarkıcıların bir an evvel göze batma kaygısıyla görselliğe 
ağırlık vererek işi kotarmaya çalışmalarına benzer. 

Bu arada, gösteri dünyasının doğasını ve dilini bilerek, içeriği ne olursa 
olsun işine ciddiyetle sarılıp görselliğin hakkını veren arkadaşlara say-
gımın sonsuz olduğunu da hemen belirtmek isterim. Sözlerim radyo 
televizyon karşılaştırması olarak anlaşılmasın lütfen. Demek istediğim, 
radyo ve televizyondan her birinin diğerinin yarısı ya da iki katı, öncesi 
ya da sonrası, gelişmişi ya da gelişmemişi, biri varken diğerinin gerek-
sizliği olarak anlaşılmamasıdır. 

Müzik de dâhil olmak üzere ses herkes için tek başına ayrı bir dünya ku-
rabilir. Her muhatabını tek tek kucaklayabilir ve içselleştirilebilir. Kitle ile-
tişim aracı olan radyoyla ayrı ayrı yüz binlerce hayalin temelini oluştura-
bilir. Görüntüyle birlikte algılandığında ya da sunulduğunda o artık kesin 
olarak bir başkasının dünyasına aittir, bu dünyaya yani ekrandakine ya da 
bir başkasının gözler önüne serdiği kendi hayaline belki bir yakınlık du-
yulsa da bunun içselleştirilmesi neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle radyo, 
radyo gibi, televizyon, televizyon gibi, kendi dünyalarına ve doğalarına 
uygun bir dille bilinip değerlendirilmelidir. Görselliğin ve gösteri dünya-
sının sahnesinde yalnızca sesi düşünmek ve sesi aktarmayı kaygı edinmek 
ne kadar etki uyandırabilirse,  sesi en güzel şekilde işlemek ve ulaştırmak 
kaygısıyla oluşturulmuş radyoda da başat unsur olarak görüntüyü öne al-
mak o kadar etki uyandırabilir. 

Radyocu, görünmemenin bir eksiklik olduğunu düşünmek yerine, insani 
etki uyandırmada eşsiz olan sesi en mükemmel şekilde işleyebilmeye imkân 
sunan radyonun ayrı bir iletişim mecrası olduğunu bilmek zorundadır. Ya-
pılan işin felsefesine sahip çıkılmadığında saygınlık ve ilkelilik zarar görür. 
Bir özel radyocu arkadaşım şöyle diyordu: “Radyoda DJ’lik yaptığımı söyle-
diğim herkesin ‘tamam da asıl ne işin ne’ demesi beni çok üzüyor”. 

Hakikaten üzülmemek elde değil, ama biraz da kendimizde arayalım.
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EDİTÖRDEN

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

Yedi Tepeli Şehirde Ramazan

Bir sayımızla daha sizlerle beraberiz.

Manevi duygularımızın doruğa eriştiği, On bir ayın sultanı Ramazan, 

bu yıl Ağustos ve Eylül aylarının bir kısmını kapsayan dilimde İslam 

dünyası ile buluşuyor.

TRT radyolarında Ramazan programları, ilgili ünitelerin 

sorumluluğunda ay boyunca işleniyor.

Ama adına şiirler ve şarkılar yazılan yedi tepeli şehir 
İstanbul’un, tarihsel dokusuyla Ramazan’da 
farklı bir yeri var.
Biz de dergimizde İstanbul Ramazanlarını yazar, şair ve tarihçilerin 

yorumlarından aktararak sizlerle buluşturmak istedik.

İstanbul’un büyüleyici atmosferinde pek çok yerli ve yabancı sanatçı 

konserleriyle dinleyicileri müziğe doyuruyor.

İşte bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen Portekizli  

fado sanatçısı Misia.

Genellikle erkek sesinden dinlenen fadonun erkek egemenliğine 

son veren ve bu türün tanınmasında önemli bir rol üstlenen 

Misia, geçtiğimiz günlerde Radyo 3’te yayınlanan ‘Portede Müzik’ 

programının konuğu oldu.

Biz de sanatçının müziğe ve fadoya dair görüşlerini gerçekleştirdiğimiz 

röportajla sizlerle paylaşıyoruz.

Şüphesiz en önemli milli bayramlarımızdan biri 30 Ağustos Zafer 

Bayramı.

Anadolu coğrafyasında yaşanan diğer savaşlar ve kazanılan zaferler, 

Ağustos ayının tarihsel anlamda farklı olmasını sağlıyor.

Biz de bu özel tarihi genel bir bakışla ele aldık.

Keyifle okuyacağınız düşünüyoruz.

Gelecek sayıda görüşmek dileği ile…



 RADYOVİZYON 5

1986 yılının Eylül’ünde tanıştım 

Türkiye’nin Sesi Radyosu ile. 

Doktorayı yeni bitirmiştim. 

Hocalarımın ve dostlarımın “Sen 

bu işi yaparsın” sözü ile başlayan 

serüven, 24 yılını tamamlamak üzere.

Dinleyicilerim, akademik basamakları benimle birlikte yaşadı. Zaman za-

man geriye dönüp baktığımda, programların aynı zamanda benim gün-

lüğüm gibi olduğunu fark ettim. Her ne kadar hiç vazgeçmediğim, hiç 

ödün vermediğim temel duruş akılcılık ve bilimsellik ise de, hüzünleri-

min ve sevinçlerimin sesimden öte, satırlara yansımış olduğunu görmek, 

benim için ilginç bir tespit oldu. Anladım ki radyo ve radyoculuk, radyo 

sayesinde dinleyici ile kurulan iletişim biçimi, kelimenin tam anlamıyla 

bir yaşam tarzı idi. 

Önce “Din ve Dünya” isimli program 

ile başladım. Daha 

sonra “Dini Bilgimiz 

Dini Kültürümüz”le 

devam etti yolculuk. 

1988 yılında gençlik ve 

gençliğin sorunları üzerinde 

yoğunlaşmanın, özellikle genç-

lerin din alanındaki sorunlarının çö-

zümüne bilimsel/ doğru bilgi ile katkıda 

bulunmanın bir sorumluluk olduğu gerçeğini 

Prof. Dr. Hasan Onat
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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O zatın amacını anlamaya çalıştım. Zaman ka-
zanmak için “Hangi Hasan Onat?” diye sordum. 
Birden heyecanla, gözyaşlarını gizlemeye ça-
lışarak “Sen radyoda konuşan Hasan Onat’sın, 
hoş geldin, sesinden tanıdım, seni kucaklamak 
istiyorum” diyerek bana sarıldı. Şu cümlelerini 
unutmam mümkün değildir: “Hocam, sayeniz-
de hayata tutunabiliyoruz. Programlarınız dün-
yamızı aydınlatıyor. İslam’ın güzelliklerini sizin 
desteğinizle keşfediyoruz”. Bize Fransa’dan yazan 
Sayın Fatma Akyürek’in arşivimizde sakladığımız,  
01. 03. 1988 tarihli mektubundan bir paragrafı 
birlikte okuyalım: “Ben vatan hasretiyle yanıp tu-
tuşan, Türkiye’nin Sesi Radyosu’nu kendime en 
yakın arkadaş sayan en vefalı dinleyicilerinizden 
biriyim. Özellikle din ve ahlak konuşmalarına yer 
veren programlarınızı can kulağı ile takip etmek-
teyim. Bu programlardaki konuşmaları dinleyince, 
inanın paslanan ruhlarımız şifa buluyor, kendimizi 
kötülük yapmaktan, başkalarına zarar vermekten 
uzaklaştırıyor, insanca yaşamanın zevkini tadıyor 
ve mutlu oluyoruz”.

İnsan yaptığı işin anlamlı olduğunu açık seçik 
gördüğü zaman, hem yaptığı işten zevk alır hem 
de yaratıcılıkla anlam arasındaki bağı keşfeder. 
İlk zamanlar, program kayıtları yapılırken, hep 
boşluğa sesleniyormuşum gibi gelirdi bana. 
Yurt dışında, daha önceden kaydettiğimiz ken-
di programlarımı dinlerken, TSR’nin gerçekten 
çok büyük hizmetler yaptığını yakından görme 
imkânım oldu. Üç yıl önce, Hollanda’da, yaşlı, ter-
temiz, bembeyaz sakallı bir ihtiyar delikanlının, 
beni görünce heyecanla elime sarılarak, “Hocam 
çok şükür yüzünü görmek nasip oldu, sizin se-
sinizi işitebilmek, bir kelime fazla öğrenebilmek 
için cızırtılı radyolarla az uğraşmadım. Siz bizim 
elimiz, ayağımız, gözümüz kulağımız oldunuz.” 
şeklindeki sözleri, beni hem sevindirdi, hem hü-
zünlendirdi. Eskiden en çok aldığımız şikâyet, ya-
yınların rahat takip edilememesi ile ilgili olurdu. 

Şimdi TSR’nin bir dünya radyosu 
olduğu, sanıyorum tartışılmaz bir 
gerçek.
Zaman zaman, bazı dostlarımdan “Bu ne heye-
can, bunca yıldır bıkmadan usanmadan devam 
ediyorsun. Bu işi nasıl götürebiliyorsun?” şeklinde 
teşvik ve merak dolu sözler duyarım. Böylesi du-
rumlarda, hemen aklıma hâlâ adını bilmediğim, 
yüzünü görsem hatırlayamayacağım bir dinleyi-
cimin söyledikleri gelir. Soğuk bir Şubat akşamı-
nın alacakaranlığında bir arkadaşımla “İyi niyetle, 

fark ettik ve halen devam eden “Gençlik ve Din” 

programı başladı. Önce gençlerimizi anlamaya 

çalıştık. Diyorduk ki, “Sorunlar aşılmak için vardır”. 

Diyorduk ki, “Din sorun üretmek için değil, insan 

hayatına anlam kazandırmak için vardır”. Diyor-

duk ki, “İnsan hayatının anlamı, insanın yaratıcı 

yetilerinde gizlidir”. Bir programda merhum Ata-

lay Yörükoğlu’nun “Çocuk Ruh Sağlığı” isimli kita-

bında yer alan “Pulsuz Dilekçe”yi seslendirmiştim. 

Bu programdan sonra, Almanya’dan mektup ya-

zan bir hanım dinleyicimizin arşivimizde sakla-

dığımızın mektubundaki şu satırları, yaptığımız 

işin anlamlı olduğunu fark etmek, daha iştiyakla 

programlara sarılmak için tam bir uyarı idi:

“Lütfen o mektubu adresime gönderir 
misiniz? Ben ilk defa o programdan 
sonra, çocuklarımın sesine kulak 
vermem gerektiğini anladım ve 
çocuklarımla iletişim biçimimiz 
değişti. Artık çocuklarımı anlamak 
için çaba sarf ediyorum”.
Yıllar içinde, bir yandan “Gençlik ve Din” programı 

devam ederken, “Hasan Onat’la On Dakika” ve pe-

şinden “Din, Akıl, Bilim” programları da dinleyicisiy-

le buluştu. Bu programlarda formatı biraz değiş-

tirdik. On dakikalık sohbetlerle, Türkiye’nin ilahiyat 

alanındaki en yetkin bilim adamlarını dinleyici-

mizle buluşturduk. Bu programların benim için 

de çok öğretici olduğunu hemen belirtmeliyim.

Eskiden, özellikle TV’nin bu kadar yaygın olmadığı 

80’li, 90’lı yıllarda radyo denildiği zaman akla ister 

istemez mektup da gelirdi. Dinleyiciler, çoğunluk-

la sevinçlerini ve taleplerini, bazen de eleştirilerini 

ve öfkelerini dile getirmek için hemen kâğıda ka-

leme sarılırlardı. Bazen, “Siz birlikten-beraberlikten 

söz ediyorsunuz. Biz Türkler burada paramparça 

olduk. Eskiden dost olduğumuz insanlarla yolla-

rımız ayrılıyor. Kimse kimsenin camisine gitmiyor. 

Ne olacak bizim halimiz… Biz cehaletten dolayı 

perişan vaziyetteyiz” diye haykıran feryatları, ba-

zen de, “Siz olmazsanız bizim halimiz ne olurdu? 

Sizler bizim hayat kaynağımız, ümit ışığımızsınız” 

diyen, insanın içini ısıtan mektupları peş peşe 

okuyabiliyorduk. 1993 yılında İngiltere’ye gitmiş-

tim. Manchester’da “Cafe İstanbul”da, gençlerle 

bir yemek yiyelim ve sohbet edelim istedik. Biz 

yemeği beklerken, birden beyaz önlüklü iri yarı 

bir kişinin, elinde döner bıçağı ile yanımda dikil-

diğini fark ettim. Bana “Sen Hasan Onat mısın?” 

diye sorduğunda, önce ne diyeceğimi şaşırdım. 
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Muhammed, “Ya hayır söyle ya da sükut et” derken 
çok önemli bir uyarı yapmıştır. İnsan, Allah’ın yarat-
tığı, akıl ve hür irade sahibi bir varlık. Yüce Allah, in-
sanı birtakım yaratıcı yetilerle donatmış. Yaratıcılık 
düşüncede başlıyor. İnsan, kelimelerde ve kavram-
larda düşünüyor. İnsanla ilgili her şey, Hz. Adem’e 
isimlerin öğretilmesi ile birlikte başlamış. İsimlerin 
öğretilmesi, aynı zamanda, kelime ve kavramla 
düşünebilme, kelime ve kavram üretebilme anla-
mına gelmektedir.

Bu yüzden, insanın ağzından çıkan 
her söz, insan için tahmin edilenden 
fazla anlam ve önem taşır. 
Kur’an, güzel sözü, sürekli meyve veren bir ağaca 
benzetir: “Allah’ın, güzel-doğru bir söz için nasıl 
bir misal verdiğini görmüyor musunuz? Kökü sa-
pasağlam, dalları göğe doğru uzanan güzel-diri 
bir ağaç gibidir o; Rabbinin izniyle her mevsim 
meyvesini verip durur. Allah insanlara (işte böyle) 
misaller veriyor ki, (değişmeyen gerçeği) düşünüp 
kendilerine ders çıkartsınlar”(14/24-25). “Ve çirkin 
bir sözün durumu ise, kökü toprağın üstüne çıka-
rılmış, bütünüyle kararsız, dayanıksız çürük bir ağa-
cın durumuna benzer” (14/26).

Dış Yayınlar Dairesi’ndeki bütün çalışanların sevgi 
dolu, özverili tutum, tavır ve çabaları, bizim dinle-
yici ile kolaylıkla buluşmamızı sağladığı gibi, bizi 
ve dinleyicilerimizi radyoya bağlıyor; güzellikle-
rin paylaşılarak büyüyeceğini; söyleyecek sözü 
olanın, dürüstçe söylendiğinde bir şekilde din-
lenileceğini, anlaşılacağını açıkça gözler önüne 
seriyor. Başta şimdiye kadar birlikte çalıştığımız 
daire başkanları ve müdürler olmak üzere, prog-
ramlarda emeği geçen bütün dostlara teşekkür 
borçluyum. 21. 01. 2003 tarihinde günlüğüme 
şöyle bir not düşmüşüm: “Dün hayatımın en 
anlamlı günlerinden birisi oldu. TRT Dış Yayınlar 
Dairesi Başkanlığı bana bir plaket verdi. Sanki hiç 
plaket almamışım gibi, nasıl da sevindim. Zaman 
nasıl da çabuk geçiyor. Ben TSR’de program yap-
maya başlayalı tam 17 yıl olmuş. Benimle birlikte 
Kadri Şarman’a da bir plaket verildi. Tuhaf olan 
şu, sanki plakete ihtiyacımız varmış gibi, insanın 
hoşuna gidiyor. Sanıyorum, takdir edilmek, yapı-
lan işin anlamının ve öneminin farkına varıldığını 
bilmek insanı mutlu ediyor. Dün Kadri Bey de, 
en az benim kadar, belki de daha fazla mutluy-
du... İnsanların daha verimli çalışabilmeleri için, 
yaptıkları işin, birileri tarafından takdir edilmesi 
gerekir. Takdir edebilmek bir seviye işidir; takdir 
edilmek ise daima seviyeyi yükseltir.”

dürüstçe bir iş yapıyorsan, amacına mutlaka ula-

şır; önemli olan dürüstçe bir iş yapmaktır; din en 

temelde dürüstlüğü esas alır” şeklinde sohbet 

ederek fakülteden çıkıyorduk. Tam o sırada bizim 

önümüzden giden iki kişiden birisi geri dönerek 

bana: “Hocam size bir şey söylemek istiyorum” 

dedi. Ben de, havanın ayazını da işaret ederek, 

“Sizi dinliyorum” dedim. Delikanlının dilinden ak-

taralım: “Hocam ben 94 yılında İngiltere’de idim. 

Doktora için gitmiştim. Ders dönemini bitirdim. 

Çalışıyorum, çabalıyorum, bir türlü istediğim ba-

şarıyı elde edemiyorum. Ciddi bir bunalım süre-

cine girdim. Baktım ruh sağlığım elden gidiyor. 

Doktorayı bırakıp, bari ruh sağlığımı koruyayım 

diyerek Türkiye’ye dönmeye karar verdim. Tam o 

sıralarda, bir gün, radyo açıktı. Bir anda dikkat ke-

silmek zorunda kaldım. Sanki bir ses, milyonlarca 

insanı bir kenara bırakmış, sadece bana sesleni-

yor, benim içimi okuyor ve bana “Başarabilirsin, 

yapabilirsin, senin neyin eksik, sen bu işin üstesin-

den gelebilirsin, Allah çalışana destek olur” diyor-

du. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda enerji 

doldum. Bana güven geldi. Ben bu işi başarabili-

rim diyerek yumruğumu masaya vurdum ve tek-

rar hayata döndüm, çalışmaya başladım. Hocam, 

Doç. Dr. Hasan Onat benim dünyamı değiştirdi. 

Size çok şey borçluyum. Bizim evde adınız sık ge-

çer. Ben şu anda Kırıkkale Üniversitesi’nde doçen-

tim. Bunları sizin de bilmenizi istedim”. Bu sözler 

karşısında heyecanlanmamak mümkün mü? Ben 

de heyecanla, yanımdaki Prof. Dr. Halis Albayrak 

hocaya dönerek “Al sana keramet” dedim. Gerçek-

ten de, ayaküstü konuştuğumuz konu ile birebir 

örtüşen bir örnek yaşamıştık. Evet, bir kelimenin 

insanın dünyasını değiştirebileceğinin çarpıcı ör-

neklerinden birisi ile karşı karşıyaydık. 

Bunca yıllık radyo serüveni bana çok şeyler öğ-

retti, çok şeyler kazandırdı. Türkçenin, güzel ko-

nuşmanın anlam ve önemini TSR’de yaşayarak 

öğrendim.

Hurafelerden, batıl inançlardan uzak 
durarak, bilimsel bilgiyi, aklı ve vahyi 
merkeze alarak İslam anlatıldığı 
zaman da, pekâlâ insanların 
anlayabileceğini, dinleyicilerden 
gelen övgü dolu mektuplar açık seçik 
gösteriyordu.
Akıl olmadan İslam’dan söz etmeye kalkışmak, akla 

ve Kur’an’a aykırıdır. Yüce Allah Kur’an’ı anlaşılması 

için göndermiştir. Söz gerçekten çok önemlidir. Hz. 
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tüm TRT Marketlerde...

K‹TAP
CD

Tasavvufî Halk Müzi¤i

TRT Türk Halk Müzi¤i ses sanatç›lar›ndan Dr. Hüseyin Yalt›rak’›n Trakya Bölgesindeki
alan çal›flmalar›n› içeren doktora tezi, kendisi taraf›ndan tüm Anadolu’yu kapsayacak

biçimde geniflletilerek okuyucuya sunuldu. ‹lahi, semah, tatyan, nefes ve deyifl
örneklerinin de CD olarak yer ald›¤› bu kitap alan›nda önemli bir bofllu¤u dolduruyor.
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Ramazan ve Arınma

Bu ayın zenginliklerinden gereğince yararlanabilenlerin gönül 
dünyalarında, fiziki yapılarında ve sosyal yaşamlarında olumlu 
gelişmeler görülür. Aslında Ramazan ayı ve değeri yüksek ben-
zeri zaman kesitleri Yüce Yaradan’ın insana bir lütfudur. Dini kay-
naklarda, yaratılmışların en üstünü, yeryüzünün halifesi kabul 
edilen insana karşı Ulu Tanrı, son derece merhametli ve cömert-
tir. Dünyadaki nîmetlerden yararlanması, karşılaştığı zorlukların 
üstesinden gelebilmesi için insana, düşünme, araştırma, kavra-
ma ve öğrendiklerini bellekte tutup yeri ve zamanı geldiğinde 
kullanma yetisinin, aklın verildiği bir gerçek. İnsan akıl yardımıy-
la bulunduğu ortamdaki nimet ve olanaklardan yararlanırken TR
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Sebahattin Oğuzhan

Bir bağış ve arınma ayına daha 

kavuştuk. Manevi zenginlikler 

mevsimi üç ayların finali 

sayılan Ramazan ayı kutlu 

olsun ülkemize ve insanlığa...

DOSYA
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nefsin; hırs, kibir ve bencillik gibi duygularla aklı 
yanıltma ve gönüle egemen olma çabası içine 
girdiği, uzmanlar tarafından dile getirilir. Çünkü 
insanda diğer yaratılmışlarda bulunmayan bir de 
gönül dünyası var. İnsanı iyiye ya da kötüye yö-
nelten en temiz arzulardan en kirli isteklere, her 
türlü duygu, üstünlük kavgası verir gönülde. Se-
vinçle hüzün, umutla karamsarlık, içtenlikle riya 
ve benzeri birçok zıt duygu her an yer değiştirir 
bu dünyada. Bu yüzden kimi zaman içinden ışıklı 
yolların geçtiği mutluluklar ülkesi, kimi zaman da 
utanç verici hislerin cirit attığı karanlık dehlizler 
beldesi oluverir orası…

Böyle karmaşık duyguların barınağı 
sayılan gönül dünyasına aklı ve 
sağduyuyu egemen kılıp insanın 
olgunlaşmasını murad eden Ulu 
Tanrı, yaratılış amacını hatırlatır ona.. 
İnsanın yaratılış amacı dînî öğretilerde, ibadet 
kavramına sığdırılmış sorumluluklar yumağı şek-
linde sunulur. Ayrıca mutlu bir gelecek kuracak 
kadar zaman ve fırsat da verir Yüce Kudret in-
sana. Artık diler dünya ve ahretini aydınlatacak 
mutluluk yolunu seçer, diler sonu pişmanlık ve 
mahrumiyet olacak davranışlarda bulunur. Sö-
zün özü, tüm zenginlikleriyle yeryüzündeki sis-
tem “Sorumluluğu sana ait olmak üzere dilediğin 
gibi yararlan” denircesine insan iradesine verilir. 
Akıl ve vahye dayalı bilgilerle desteklenmesine, 
ayrıca seçme hakkı da kendisine verilmesine 
rağmen yine yanlış yapıp kusurlu davranışlarda 

bulunmuşsa o zaman da tıpkı doğanın ve do-
ğadakilerin bereketli bahar yağmurlarıyla renk 
cümbüşüne dönüştüğü gibi akıp giden zamanın 
bazı kesitlerinin diğerlerinden daha değerli ve 
fırsatlarla dolu olduğu müjdesi verilir insana. Ve 
insan, bu manevî zenginliklerden, fırsatlarla dolu 
anlardan yararlanmaya çağrılır. Tüm bunlar, “Ulu 
Tanrı’nın insana merhametinin, lütuf ve ihsanının 
belgeleridir” denilebilir. Çünkü Yaradan’ın elçileri 
aracılığıyla insanlara duyurduğu din ve dînî buy-
ruklar, insana güç ve moral verir. Onu iyi ve güzel 
olana yöneltip hayatı anlamlı hale getirir. Hem-
cinsleriyle kaynaştırarak yalnızlığını giderir. En az 
kendi kadar başkalarını da düşündürerek sosyal 
yaşamda güven ortamını hazırlar. Yasaların eri-
şemediği vicdanı ve gönlü etkileyen din, bireyi 
kusur ve günahlardan korur. Sabrı salık vererek 
dayanma gücünü artırır. 

TRT Radyo 1’de İftar ve 
Sahur Programları

Dînin insanı iyiye, güzele ve doğruya çağıran 
hikmetli buyrukları kutsal ay Ramazan’da daha 
iyi anlaşılır ve yaşanır. Ramazan’la birlikte insan 
kötü duygu ve alışkanlıklarını terk edip yaşa-
mına çekidüzen verir. Bireyin iç dünyasına ve 
yaşantısına getirdiği bu disiplin, toplumsal ha-
yata huzur ve güven olarak yansır. Bu ayın ni-
çin değerli olduğuna dikkat çeken bir ayette: 
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun 
ve doğruyu eğriden ayırmanın açık belgeleri 
olan Kur’an’ın indirildiği aydır.” denir. Bin aydan Fo
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daha üstün olduğu bildirilen Kadir gecesi bu 

aydadır. Kişiye irade eğitimi veren; empatiyi öğ-

retip gönüllere sevgi ve hoşgörüyü yerleştiren 

oruç bu ayda tutulur. Yardımlaşma ve dayanış-

manın yaygınlaşmasında önemli payı bulunan 

zekât, yine bu ayda verilir. Daha bir çok hikmet 

ve zenginliği bulunan Ramazan ayı dolayısıyla 

TRT kurumu da bu ay boyunca yayınlanacak 

özel programlar hazırladı. Çünkü TRT kurumu-

nun hedefi insandır. Onun eğitimi, gelişimi ve 

olgunlaşmasıdır.

Bilindiği gibi insanın ilgi alanına giren hemen her 

konu TRT’nin ilgili birimlerinde araştırılır, uzman-

larca irdelenir, derlenen bilgiler ve araştırma so-

nuçları programlaştırılarak sade bir sunumla hal-

ka aktarılır. Kuşkusuz inanç, ibadet ve ahlâka dair 

konular da insanın ilgi alanları arasındadır. İnsan 

bu konularda da bilgilenme ihtiyacı duymakta-

dır. Kurumumuz yıllardır ilgili kurum ve kuruluş-

larla birlikte yürüttüğü çalışmalarla insanımızın 

din ve ahlâka ilişkin ihtiyaçlarını karşılamanın 

çabası içinde olmuştur. 

Bu yıl Ramazan ayı boyunca iftar ve 
sahur vakitlerinde TRT’nin ülke içi 
ve dışına yayın yapan radyolarında 
inanç, ibadet ve ahlâka ilişkin konular 
sade ve özlü bir sunumla anlatılıyor.
Programlarda, nefis muhasebesi yaparak kötü 

alışkanlıklardan kurtulma, sosyal ve ekonomik 

alanlarda orta bir yol izleyerek aşırılıklardan ko-

runma, çevreyle güzel ilişkiler kurup sevgi, saygı, 
birlik ve dayanışma içinde olma gibi konularda 
konuşma, sohbet ve açıklamalara yer veriliyor. 
Sahur programı içerisindeki “Kültürümüzde Er-
demler” başlıklı dizi sohbetlerde bireysel ve top-
lumsal huzura katkı sağlayan erdemli davranışlar 
dile getiriliyor.

Ayrıca 2010 yılının “Kur’an Yılı” kabul 
edilmesi sebebiyle programlarda özel 
bölümlere yer veriliyor.
Örneğin “Sahur Programı” içerisinde yer alan 
“Müfessirler ve Tefsirleri” adlı köşede İslam dîninin 
kaynağı Kur’an ayetlerini yorumlayan bilginlerin 
yaşam öyküleriyle yorumlama yöntem ve teknik-
leri hakkında bilgiler aktarılıyor. “Kur’an Yılı” dola-
yısıyla “İftar Programı”nda da “Olaylardan İlkelere” 
başlıklı özel bir köşeye yer veriliyor. Bilindiği gibi 
Kur’an-ı Kerim’deki ayetler, 23 yıla yakın bir zaman 
içerisinde peyderpey son elçi Hz. Muhammed’e 
geldi. O da kendisine gelen buyrukları insanla-
ra duyurdu. Bu ayetlerin bazıları bir olaya bağlı 
olarak nazil olmuştu. İşte “İftar Programı”nda yer 
alan “Olaylardan İlkelere” adlı bölümde, önce 
ayetin gelmesine sebep olan olay anlatılıyor, ar-
dından ayetin metni ve meali sunuluyor, sonra 
da bu ayetle gelen ilke açıklanıyor.

Her yıl olduğu gibi “Sahur Programı”nın deva-
mında Mukabele okunuyor. Ayrıca İftar ve Sahur 
programlarında ilahi, kasîde, nefes ve şuul gibi 
tasavvuf müziği türleriyle şiir ve özlü sözlere de 
yer veriliyor.
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Portekiz ruhunun özü diyebileceğimiz; 

sevdanın, ihanetin, çaresizlik, bekleyiş 

ve derin özlemlerin müziği, Fado. 

Kadere yakılan bir ağıt adeta… 

Fadodur bireyin varoluş trajedisini 

anlatan. Ruh, acılarını fadoyla dışarı 

atar, rahatlar. Fado ruhu iyileştiren, 

tedavi eden bir atmosfer yaratır zira 

söyleyene de dinleyene de...

Amerika’nın Blues’u, Arjantin’in tangosu, bu top-

rakların türküleri neyse; öylesine özgüdür fado 

da Portekiz’e… Anlatılamaz, hissedilir ve yaşanır 

sadece…

Kültürel ve sosyal açıdan Portekiz müziğindeki 

yeri, onu dünyaya tanıtanlar, hikayeleri ve günü-

müz yorumcuları aracılığıyla fadoyu dinleyenle-

rimize aktarmaya çalışıyorum Portede Hüzün- 

Fado programıyla. Ocak ayından bu yana, TRT 

Radyo 3’te her Perşembe 12.10-13.00 arasında, 

teknik yönetmen arkadaşım Tolga Kutluay’ın ola-

ğanüstü kurgusuyla.

Şanslıyım ki bu süre içerisinde dünyaya mâl ol-

muş iki önemli fado yorumcusu da İstanbul’u 

ziyaret ederek, konser verdi biz izleyenlere bir 

müzik şöleni sunarcasına; Mariza ve Misia.

Ve yine şanslıyım ki; 13 Mayıs 2010 tarihinde 

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda son albü-

münün tanıtımı için verdiği konser sonrası kulise 

gidip de talebimi ilettiğimde, röportaj teklifime 

çok sıcak baktı sevgili Misia. Ertesi gün astım 

nagrayı omzuma, vardım Misia’nın yanına. En az 

kendi kadar sıcak ve içten sohbetiyle, tanıştırmak 

istiyorum Radyovizyon okurunu da Misia’yla.

Misia Türkiye’ye tekrar hoş geldiniz ve bu 

söyleşiyi kabul ettiğiniz için teşekkür ede-

rim. Dün akşam konser nasıldı?

Benim için çok duygusaldı; 96 yılıydı sanırım, 

İstanbul’a ilk geldiğimde konser verdiğim aynı 

mekânda oldu ve yine o zaman -96’da- büyük 

fado şarkıcısı Amalia Rodriguez’den 15 yıl sonra 

ilk gelen olmuştum. O zaman, kapıları yeniden 

Saadet Baykal Spiker
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açmak gibiydi. Çok güzel bir konserdi ve dinleyici 
her zamanki gibi cömertti. Bu dördüncü konser-
di; daha önceki iki konser başka yerde olmuştu…

Türk dinleyicisi Misia’yı yakından tanıyor 
ama fadoyu yakından tanıdığından pek 
emin değilim. Ne dersiniz?

Yine ilk sefere dönecek olursak; aslında mekân 
boş olur diye çok korkuyordum. Dinleyici fla-
menkoyu biliyor mesela ama ya fadoyu? Bundan 
pek emin değildim açıkçası… Ve dünkü gibi çok 
dinleyici vardı o zaman da… Ertesi gün de bir 
klasik Türk müziği konserine gitmiştim ve belki 
anlamasa da dinleyicinin fadoyu neden sevdiği-
ni anlamıştım…

Fado, Latince fatum kelimesinden 
geliyor; fatalite gibi. Kader demek… 
Biri fado söylüyorsa kaderi, hayatı 
söylüyor demektir aslında.
Sanırım dün akşam ve diğer zamanlarda konsere 
gelen İstanbullu dinleyici Portekizli şair Fernan-
do Pessoa’yı, Portekiz’i ve Lizbon hakkındaki pek 
çok şeyi biliyor…

Sizinle yapılan röportajlardan birinde oku-
muştum; “Misia fadoda erkek egemen ge-
leneğine” son verdi diye yazıyordu… Bu ne 
anlama geliyor ve doğru mu?

Doğru olan şu ki; birçok türde fado var, sizin 
söylemeyi seçtiğiniz şiire bağlı aslında. Çünkü 
aynı müziği farklı şiirlerle söyleyebilirsiniz. Benim 
işimdeki ana enstrüman da şiirdir, Portekiz şiiri… 
Büyük şairleri bu tarz popüler müzikler için şiir 
yazmaya davet ediyorum. Söylediğim kelimelere 
çok dikkat ederim. Kadınlar üzerinde erkek ege-
menliği olan şiirleri okumuyorum. Okuduğum 
şiirler erkekler ya da kadınlar için özel bir şey 
söylemiyor ama eski şiirlerde olduğu gibi kadına 
eşit yaklaşılmayan şiirleri de okumuyorum. Aynı 
zamanda fadoda kadın sesi erkek sesine nazaran 
bana daha duygusal geliyor. Çünkü örneğin tan-
goda daha bir erkek sesi var ama kapılarını tüm 
dünyaya açtığı için Amalia Rodriguez’den ötürü 
fado, tüm dinleyiciler için çok feminen…

“Ben feminist fado söylemem” demiyorum ama 
bu konuya çok dikkat ediyorum. Hazırlamakta 
olduğum bir sonraki albümüm de kadın odaklı 
bir çalışma olacak.

Ben de fadoyla ilgili araştırırken öyle anla-
mıştım aslında, daha çok kadın seslere yöne-
lik bir tür gibi… Ama belki “erkek egemen” 

fado için “Coimbra Fado”yu örnek verebiliriz 

sanırım, olabilir mi?

Coimbra fado sadece erkekler tarafından söy-

lenir, böyle bir kural var. Ama dediğim gibi çok 

geç; ben çoktan yaptım bile! Sanırım bu tür 

şeyler normal bir şekilde, doğal olarak değişiyor. 

Değiştiren ben değilim, zaman değiştiriyor her 

şeyi.

Şimdiii son albümünüzle ilgili sürprizi açıkla-

malıyız; ismi Ruas (İngilizce olarak söylüyor; 

Streets demek)

Türkçe’de nasıl söylüyorsunuz? 

Caddeler demek, sokaklar da diyebilirsiniz 

aslında… Son albümünüz Ruas’ta 2. bölüm 

Türkçe bir eserle başlıyor, “Biraz Kül Biraz Du-

man”. Eminim ki şarkının sözlerinin çok ünlü 

bir Türk şaire ait olduğunu biliyorsunuzdur…

Evet, “Gözlerinin gördüğüne inanma… Ben sa-

dece bu küçük külden tepe değilim” anlamın-

da… Bilmiyorum tam olarak doğru mu söylü-

yorum? Gerçekten aşk, arzu yakabilir aslında… 

Ama en güzel kısmı şu: “Ben, sen bana baktığın 

zaman olduğum ben oluyorum.” Bu gerçekten 

çok duygusal…

Bu şairin adı Ümit Yaşar Oğuzcan. Yine son 

albümünüzde Jose Saramago’nun şiiri var.

Evet, 2. kez Jose Saramago’nun şiirini okuyorum. 

Bu konserde ve başka albümde de… Biz arkada-

şız ve bana kelimelerini ödünç verdiği için gurur 

duyuyorum. Bu çok önemli Türkçe şarkıyı Kudsi 

Erguner işbirliğiyle kaydettiğimizi söylemek iste-

rim. O çok çok büyük bir müzisyen.
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Isla’yı tanırdım. Ruas’ın bu Tourists bölümü için 

şunu söylemek isterim; repertuarlarını seslendir-

diğim yorumcuların hemen hepsi uçlarda, tehli-

keli ve gerçek bir şekilde yaşamışlar. Dalida gibi, 

Cameron gibi, Joy Division’ın şarkıcısı, Nine Inch 

Nails grubu, Chavela Vargas…Hepsi de uçlarda 

yaşayan özel insanlar..

Kendi başlarına…

Evet kesinlikle… Hayatlarını tehlikeye atan ve 

bunu da müziklerine yansıtan kişiler. İlginç olan 

bu… Onlar reklam aramıyordu, müziklerinde 

duyduğumuz onların gerçek hayatlarıydı.

Peki ya Misia? Misia da kendi yolunda yürü-

yor, değil mi?

Başından beri…1991’de yaptığım ilk fado al-

bümü, bugün Portekiz’de medyanın deyişiyle 

“yeni fado” olarak adlandırıldı. Diskografik bir 

talebe yönelik olmayışı ya da bir dinleyiciye 

hitaben yapılmayışı benim tatmin gerekçem 

olmuştur. Dinleyiciyi ben oluşturmak zorunday-

dım çünkü… Bunu yapmak benim için çok iyi 

bir şeydi.

Ben albümleri çok satan ya da 
daha fazla konserler veren biri 
değilim çünkü benim yolum 
reklamdan ziyade kültürel bir 
yol… Sanat ve kültürde de 
kimseyle rekabet edemeyiz. Önemli 
olan, sanatçı özünüze göre ne 
yaptığınızdır.

Ruas’ın anlamı caddeler, sokaklar dediniz. 
Peki, albümde “Ruas” derken neyi kastetti-
niz?

Hayatın sokakları, aşkın sokakları demek istedim. 
Hepimiz hayatlarımızda sokaklardan geçiyoruz. 
Müziğin sokakları, şiirin sokakları…

Fado kente dairdir, şehirlidir. Şehir 
müziğidir. Başkentin müziğidir, 
Lizbonludur… Aynı zamanda 
dünyanın sokaklarını geziyorum, 
buna bir göndermedir.
Ruas 2 CD’lik bir albüm… Biri Lizbon’a ithaf edil-
miştir, Lisboarium adında… Lizbon’a hayali bir 
yürüyüşü, ziyareti anlatır. Diğeri de Tourists… 
Tourists’ te de işte “Biraz Kül Biraz Duman” ve zi-
yaret ettiğim diğer kültürlerden başka yabancı 
şarkılar var.

Bir nevi karşılık vermek… Ben de dinleyiciye bir 
şeyler vermek istiyorum İstanbul’da olduğu gibi. 
4 kere konserime geldiler, dinlediler; ben de on-
lara kültürlerinden bir şeyler söyleyerek teşekkür 
etmek istedim. 

Albümünüzün ikinci bölümünde flamenko 
da var. Bu sizin turist tarafınız mı, yoksa fla-
menko aslında size de mi ait?

Bir bakıma… Annem Barselona’dandı, annean-
nem de öyle… Annem dansçıydı ama flamenko 
değil, klasik İspanyol müziğinde dans ederdi…
Manuel de Falla, İsaac Albeniz, La Danza Del Fue-
go, Asturias… Başka bir tür İspanyol müziği ama 
flamenkoyu seviyoruz elbette ve Cameron de la 
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Beni mutlu eden, fado daha moda değilken bu 
işi yapmaya başlamış olmam. Şimdi çok iyi sesler, 
çok iyi bir genç nesil var. Fado şu an çok iyi bir 
zamanda… Ama ben iyi zamanı değilken bu işe 
başlamaktan ötürü çok mutluyum. 

Misia bir fadista (fado söyleyen yorumcula-
ra deniyor) mı yoksa fadolar da söyleyen bir 
şarkıcı mı?

Sanırım yorumcuyum demek daha doğru bir ta-
nımlama olacak. Ben Portekiz’de doğdum. İçim-
de olan ve bana daha çok duygu katan müzik fa-
dodur ama aynı zamanda Kurt Weill’ın “7 Ölüm-
cül Günahı” nı, Stravinsky’nin “Askerin Öyküsü” 
nü, tangolar ya da bu son albümde İstanbul’da 
dün de söylediğim gibi başka dillerde ama aynı 
duyguları veren başka kültürlerden de eserleri 
söylüyorum.

Çünkü unutmayalım ki, 20 yıl önce 
dünyayı gezmeye başladım ve dünya 
benim yanı başımdan geçerken beni 
değiştirdi de…
Ben tipik bir Lizbon semtinde kapalı kalmadım, 
böyle bir şey artık yok. Bizde de MTV var, internet 
var ve sanırım tipik olmaktansa kendinize karşı 
dürüst ve gerçek olmanız daha önemlidir. Dün 
konserde de söylediğim gibi şarkı söylemek ve 
müzik yapmak her zaman pasaportunuzu gös-
termeniz anlamına gelmiyor.

Haklısınız müziğin sınırları yok…

Elbette, elbette… Joy Division’ı söylerken, Ranc-
hera ve hatta aşkı çok güzel anlatan şiir “Biraz 

Kül Biraz Duman” ı söylerken de aynı duyguları 
yaşıyorum. Fado söylerken de dile getirdiğim 
aynı şiir.

Sizinle ilgili kritiklerde “Misia, Amalia 
Rodriguez’den sonra fadoyu dünyaya du-
yuran ikinci fado şarkıcısı, yorumcusu de-
niyor…

Evet… İlk olarak örneğin İstanbul’a geldiğimde 
ya da Tokyo veya New York’da söylediğimde fado 
daha moda değildi, tanınmıyordu. Çünkü pazar-
lamasını yapmamıştım, tanıtımı yapılmamıştı 
ama ben bunu söylemenin keyfini yaşıyordum. 
Sanırım en önemli kısmı bu…

Bugün hâlâ istediğimi yapıyor olmanın tatmini-
ni yaşıyorum. Bazı sanatçılar hatta bazı insanlar 
bana “Türkçe söyleme, İspanyolca söyleme çün-
kü sonra gerçek bir fado şarkıcısı değil derler se-
nin için” diyorlar ama biz hayatta bir şey değiliz 
ki… Bir şeyiz ve başkasıyız… Bir şey olmayı seç-
meye zorunlu değiliz ki. Her şeyden önce ben bir 
İspanyol ve bir Portekizlinin çocuğuyum. Hem 
Barselona’da hem Madrid’de yaşadım. Şu an 
Paris’te yaşıyorum.

Ben özgür bir ruhum, belki bir gün buraya geli-
rim. İstiklal Caddesi’nden geçtim bugün ve Ara 
Güler’in fotoğraf dersleri verdiğine dair bir ilan 
okudum. Belki buraya gelir, 6 ay kalır ve bunun 
gibi bir şey yaparım. Özel planlarım ya da sı-
nırlarım yok ve kimsenin bana ne yapmam ya 
da yapmamam gerektiğini söylemesini istemi-
yorum.

İstanbul’u gayet iyi biliyorsunuz…

Programın yapımcısı 
Saadet Baykal, 
teknik yönetmen 
Tolga Kutluay ile...
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bu şehirlerin kendi müzikleri, depremleri var…

Çok önemli, şiddetli depremler…

Evet, yaşam anlamında da öyle… Yürek sarsıntısı 

derim her zaman çünkü duyguları çok kuvvet-

li… İstanbul ve Lizbon; her ikisi de liman şehri… 

Geliş-gidişler, kavuşmalar ve vedalaşmalar; bun-

lar çok önemli benzerlikler…

Son albümünüz Ruas’ta Napoli’den de bir 

şarkı var…

Evet, aynı zamanda John Turturro’nun yönet-

tiği son filminde de yer alıyor şarkı. Bu sene 

Venedik’te gösterime girecek, Napolitanlarla il-

gili bir film yaptı. Era de Maggio; Napoli’den bir 

grupla kaydettim bu şarkıyı. Avion Travel, çok iyi 

bir grup, onları dinlemelisiniz çok çok iyiler. Na-

politan müziği de çok seviyorum.

Son albümünüz Ruas artık müzik marketler-

de ve siz de tanıtımını yapıyorsunuz şu anda?

Evet, bir turnedeyim. Buenos Aires’ten henüz 

geldim, Kolombiya, Brezilya, Belgrad, Lübnan, İs-

rail… Elbette İtalya, İspanya, Almanya… Ve her 

yer…

Buenos Aires’e tek başınıza gittiniz ama iki 

kişi döndünüz?

Evet (Gülerek) oraya tamamen yalnız 
gittim ve küçük, çok küçük bir köpeğe 
âşık oldum. Chihuahua cinsi, çok 
küçük bir şey. Dün konserdeydi ve bu 
onun ilk konseriydi, İstanbul’da oldu 
bu ilk.
Bugün İstiklal Caddesi’ne alışverişe gittim, çok 

sükse yaptı orada…(Gülerek) Kendime ayakkabı 

aldım ve herkes onunla çok ilgilendi ona su ver-

diler, kucakladılar. Herkes çok nazikti, çok sevdiler 

onu.

Adı Bonsai…

Bonsai, çünkü minik bir köpek. Bonsailer de mini 

birer ağaçtırlar.

İstanbul’dan nereye gideceksiniz?

Şimdi Paris’e gidiyorum, tatil yapacağım. Sonra 

da Lizbon’a taşınıyorum. Beş yıldır Paris’te yaşıyo-

rum ve Haziran ayında Lizbon’a geri dönüyorum.

Ruas’tan sonra şimdi yeni bir planınız var ve 

sanırım Kudsi Erguner’le yeniden bir işbirliği 

yapacaksınız?

Birazcık (Gülüyor)…Sadece İstanbul ve Tokyo, 

dünyada kendi paramla gidip kendi tatilimi yap-

tığım iki yer. Çünkü normalde böyle bir yaşamın 

içinde, konser zamanı gittiğimiz yerde birkaç 

gün kalır, konserimizi verir ve döneriz. İstanbul’a 

tatil için geldim, şarkı söylemeye değil ve evet 

biraz biliyorum İstanbul’u…

Japonya’da ilk albümünüz çok meşhur ol-
muştu.

Evet, çünkü oraya ilk kez Portekiz Devleti kana-

lıyla, Portekiz’in Japonya’ya ziyaretinin 450. yılı 

anma törenleri için gitmiştim. Bizler Japonya’ya 

giden ilk yabancılardık. Japoncada 200 Portekiz-

ce kelime var. O anma törenlerinden sonra şimdi 

hatırlıyorum da on beş kez Japonya’ya gitmişim, 

on dördü şarkı söylemek için, biri de tatil için…

Kendi paranızla ilk tatiliniz ve Japonya’da 
çok meşhursunuz, biliyorum… Japonya’da 
Misia isimli bir şarkıcı olduğunu siz biliyor 
musunuz peki?

Evet biliyorum ve o zaman başladığında aynı 

müzik şirketindeydik. Bazıları “Yasaklayabilirsin, 

kimse aynı ismi kullanamaz” dedi ama ben de so-

run olmadığını söyledim ve bence bu çok güzel 

bir şey…(Gülerek)

Kesinlikle çok güzel, ayrıca hiç kimse sizin 
onun ismini aldığınızı söyleyemez çünkü o 
daha çok genç...

Evet, benden sonra yaptı. Sanırım bu onun laka-

bıydı..

İsmi Misaki, sanırım…

Evet, onun gibi bir şeydi. Ben de bu ismi biyog-

rafisini okuduğum bir kadından aldım, bu benim 

gerçek adım değil. Benim gerçek adım Suzan-

na…

Soyadınız?

Suzanna Maria iki ön ismim ve soyadım; Alfonso 

annemden, Agiyar da babamdan…

Lizbon ve İstanbul’u karşılaştıracak olursak?

Bir gün buradayken bir dükkândaydım ve biri 

bana siyasi mültecilerin buraya gelemediğini 

söylemişti. Türkiye tarihinin hangi zamanıydı 

bilmiyorum, İstanbul’a gelemiyorlardı ve bu yüz-

den İstanbul’u hatırlamak için Lizbon’a gidiyor-

lardı. Çünkü her iki şehirde de su var. 

Üç şehir var; sanırım bir gün onlarla ilgili bir şey 

yapacağım. Napoli,İstanbul ve Lizbon… Çünkü 
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gitmelisiniz çünkü orada bunu yapmak 

imkânsızdır.”

Her şey sizi hayata davet ediyor burada. Balık-

lardan, çiçeklere, insanlara her şey… Her şey sizi 

bu şehirde yaşamaya davet ediyor. O yüzden 

burada olduğum her sefer çok duygusal hisse-

diyorum kendimi. Özellikle bu sefer yine beni ve 

müzisyenlerimi davet ettiği için mekâna, Cemal 

Reşit Rey’e ve Stageart ekibine teşekkür etmek 

istiyorum. Gerek işimi sunmak gerekse tatil için 

buraya her zaman gelmeyi ümit ediyorum. Bu 

şehirde kendimi iyi hissediyorum. Dünyanın her 

tarafını geziyorum ve eğer kendimi bir yerde iyi 

hissediyorsam bu, orası çok özel olduğu içindir. 

Çok değerli zamanınızı bizimle paylaştığı-

nız için çok teşekkür ederim. Bizimle birlikte 

olduğu için Bonsai’ye de teşekkürler… Türk 

izleyicisi, dinleyicisi adına sizi fadolarınızla 

yeniden Türkiye’de, İstanbul’da, bir başka 

şehirde, yeniden ağırlamak istediğimizi söy-

lemeliyim.

Ankara ve İzmir’de bir turne yapmayı düşünüyo-

ruz aslında. Albümlerimle ilgili olmayan bir başka 

projem daha var. Napolitan bir piyanistle, maestro 

Fabrizio Romano’yla birlikte bir konser vereceğiz. 

Nino Rota’dan, Piazzolla’dan en güzel şarkılar, fa-

dolar ve “Biraz Kül, Biraz Duman”… Sadece piyano 

ve vokal… Belki bir sonraki albümümden önce 

İstanbul’a yine geleceğim sadece bu piyano-vo-

kal konseriyle… Size haber vereceğim elbette.

Bekliyor olacağız, çok teşekkürler…

Teşekkürler…

Çok isterim… Bu sabah konuştuk, konserde 

olamadığını söyledi çünkü dün bir televizyon 

programındaydı. Ama planlarımız var, birlikte ça-

lışmak istiyoruz. Hâlâ ne olduğunu bilmiyorum 

ama yapmalıyız. Sadece birbirimizi tanıdığımız 

için değil, doğru müziği, doğru şiirleri bulabildi-

ğimiz için…

Siz şiir yazıyor musunuz?

Evet, bir sonraki CD için… Daha önce de yazmış-

tım. Ben metin yazıyorum, şiir değil. Şair değilim 

ben ama Ritual albümümde Misia değil Suzanna 

olarak imza attığım bir şiirim var. Kimse bilmiyor 

işte…(Gülerek)

Peki ya beste yapıyor musunuz?

Hayır hayır herhangi bir şey yapmıyorum. Ben 

başkalarının yansımasıyım ve onlar çok iyi şairler. 

Kitaplardan şiir seçmiyorum ben. Benim sesim 

için, fado müziği ve yaptığım iş için özellikle yaz-

malarını rica ediyorum, bununla gurur duyuyo-

rum. Şu an için yansıtmayı seviyorum. Belki daha 

sonra, bir gün…

Bazen gazeteler için yazıyorum Portekiz’de. Ben 

ailedeki 3. kuşak sanatçıyım; annem, anneannem 

ve ben… Şimdi bizimle, ailenin kadınlarıyla ilgili 

bir kitap yazmaya başladım.

Aileniz mesleğinizle ilgili ne düşünüyor?

Annemi geçen Aralık ayında kaybettim ve artık 

bir ailem kalmadı. Boşandım ve şu an bir erkek 

arkadaşım yok. Çünkü sürekli seyahat eden bir 

kadın için çok zor. Bu benim tercihim tabii… 

Benim ailem arkadaşlarım şu anda. Onlar için 

yaptığım müzik çok önemli ve sürekli takip edi-

yorlar, her zaman arayıp soruyorlar, görüşlerini 

belirtiyorlar.

Sevgili Misia, Radyo 3 dinleyicileri sizi takip 

ediyorlar ve fadoyu seviyorlar. Onlara ne 

söylemek istersiniz?

Sizler başka kültürlerin de müziklerini yüreğinize 

almaya izin veriyorsunuz; bunun eski bir kültüre 

sahip olmaktan kaynaklandığını düşünüyorum 

ki; örneğin dün Cemal Reşit Rey’de seyircinin be-

nim turist tarafımı takip ettiklerini hissettim. Tüm 

açıklama bu aslında… İstanbul’un çok katman-

lı olduğunu düşünüyorum, müzik için bu çok 

önemli…

Buraya ilk geldiğimde bir metin yazmıştım 

“İstanbul’un Hikâyeleri” diye… Şöyle başlıyordu: 

“Eğer intihar etmeyi düşünüyorsanız İstanbul’a 
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Osmanlı Devleti’nin dağılmasından sonra kendi 

kaderleri ile baş başa kalan Irak Türkleri ya da 

siyasi adları ile “Türkmenler”in gerçek iradelerini 

yansıtan ilk radyo Türkmen FM’dir. Türkmen FM, 

2004 yılından itibaren Türkmenlerin kültür, sanat 

ve siyasi ortak değerlerini yayınları aracılığı ile 

duyurmaya başlar.
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1959’da Bağdat Devlet Radyosu bünyesinde 

kısıtlı ölçüde Türkçe yayın yapılır. O dönemde 

Kuran-ı Kerim’den okunan bölümler ve günün 

haberleri ile başlayan yayın, yerel türküler ve mü-

zik parçaları ile devam eder. Zaman içinde Bağ-

dat Radyosu “Türkmence Bölümü ” olarak adlan-

dırılan radyo yayınları azaltılarak 3 saate indirilir.

Türkmenleri sadece kültürel açıdan bir nebze 

tatmin edebilen bu yayınlar, az sayıda Türkmeni 

bir araya getirebilmiştir. 

Basının yaşadığı sıkıntılar 2003 tarihinden son-

ra azalmaya başlar; seslerini duyurmak isteyen 

Iraklılar yeni açılan basın kuruluşlarıyla bir basın 

devrimi başlatırlar ve bir zamanlar şiddetle yasak 

olan “ Basın Özgürlüğü” ile tanışırlar.

Irak Türkleri (Türkmenler) Irak’ta yaşanan basın 
özgürlüğü atmosferinden paylarını almak adına, 
Türkmeneli Radyosu ve Türkmeneli Televizyonu-
nu oluştururlar. 

Türkmen FM Radyosu
Başlangıçta yerel olarak sadece Kerkük’e yayın 
yapan Türkmen FM, daha sonra Irak ülke geneli-
ne yayılır; Kerkük’te 90.1, Başkent Bağdat’ta 89.5, 
Tuzhurmatu ve Bayat köylerinde 90.0, Altunköp-
rü ve Erbil’de 101.3, Diyala ve Kızlarbat’ta 90.7, 
Musul ve Telafer’de 87.6 frekanslarından yayınla-
rını duyurur.

Türkmen FM Radyosu Müdürü Mahmut Bayatlı, 
radyonun 2004 yılında yayın hayatına başladığın-
da iki ay boyunca günlük 3 saat yayın yapıldığını 
belirtiyor. Daha sonra yayının 12 saate çıkarıldığı-
nı ve aynı sene içerisinde 24 saat kesintisiz olarak, 

Mehmet Haşim Türkçe Programcı

Türkmen FM
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Türksat ve Nilsat uyduları üzerinden, dünyanın 
her yerinde dinleyicilerine ulaştığını anlatıyor.

Türkmen FM Programları
Türkmenlerin siyasi düşüncelerini yansıtması-
nın yanında Türkmen FM, kültür, müzik, folklor, 
tarih ve edebi konuları içeren programlara da 
yer veriyor. Mezhep ve yöre ayırımı yapmadan 
her yerde ve her zaman dinleyicilerine Türk-
menlerin zengin kültürel bağlarını ve varlıklarını 
aktarıyor. 

Radyo Müdürü Mahmut Bayatlı kısıtlı imkânlarla 
hizmetlerine devam ettiklerini; aynı stüdyo 
içerisinde kayıt, normal yayın hatta canlı ya-
yınların da gerçekleştirildiğini söylüyor. Bütün 
imkânsızlıklara rağmen Türkmeneli TV ile farklı 
konularda ortak ve canlı yayınlar yapıldığını da 
ekliyor. 

Türkmen FM Radyosu’nda yayınlanan program-
lardan “Edebiyat Dergisi”, “Din ve Dünya”, “Irak’ta 
Türkmenler”, “İstekler”, “Yedi Günde Bir” halk tara-
fından ilgiyle takip ediliyor.

“İstanbul Türkçesi”yle yayın yapan Türkmen FM, 
senelerce kendi ana dilini okumaktan mahrum 
kalan Türk ve Türkmenler için bir “Dil Öğretme-
ni” aynı zamanda… Edebi dilin öğretilmesinin 
yanında “Özgün ve Yerel Şive” ile de yayın yapan 
Türkmen FM, halk edebiyatının seçkin eserleri-
nin yanı sıra halk şiirlerini de yayınlarında özenle 
sunuyor.

Arapların yoğun olduğu bir devlet içerisinde 

özverili çalışmalarını yürüten Türkmen FM, Türk-

men ve Türklük davasının yanı sıra Iraklı Arap 

vatandaşlarla birlik ve bütünlüğü oluşturmak 

maksadıyla Arapça haberlere ve programlara 

yer veriyor. Arapça müzik saati de olan radyoya 

Araplar yoğun ilgi gösteriyor. 

Türkmen FM Dinleyici Oranı

Türkmen FM Radyosu’nun canlı yayınlarına ve 

istek programlarına Irak’ın bütün bölgelerin-

den ve Irak dışından çok sayıda dinleyici ulaşı-

yor. Bu ilgi Arapça yayın yapan programlar için 

de geçerli.

Türkmen FM ve Türk Dünyası

Irak Türklerinin sesini Türk dünyasına ileten Türk-

men FM, Türk dünyasından bölgesel ezgileri de 

haftada bir gün Irak’taki Türklere sunuyor. Bu 

misyonu ve vizyonu ile Türkmen FM özellikle 

Türk dili ile konuşan milletler arasında güçlü bir 

köprü görevi de görmekte…

Türkmeneli TV ile Ortak Yayın

Türkmen FM’in “Elvan” adlı programı, radyoyla 

aynı şartları paylaşan Türkmeneli TV’de de yayın-

lanıyor. Canlı yayınla hem dinleyiciye hem de iz-

leyiciye ulaşan bu programda gündemin önemli 

başlıklarına ışık tutuluyor. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile kurulu-
şundan beri ilişki içerisinde olan Türkmen FM, 
bu büyük yayın kurumunun deneyiminden her 
zaman yararlanmıştır. Türkmen FM personeli 
belli dönemlerde TRT’nin düzenlediği destek-
leyici ve yol gösterici eğitimlere katılma fırsatı 
bulmuştur. 

Türkmen FM Radyosu’na 
Emeği Geçenler

Radyo Müdürü Mahmut Bayatlı, Yönetmen Ali-

can Bayatlı, Yasir Karyağdı, Merve Kalayı, Cumhur 

Kerküklü, Türkmeneli TV ve Radyo Genel Müdürü 

Yalman Haceroğlu...

TRT ile İlişkiler
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Gökdelenler arasında yolunu bulmaya çalışanlara bir paydos!
Trafik karmaşasında kulakları uğuldayanlara içli bir musiki!
Şehrin kuşatıcı temposunda yaşamayanlara da; 

her zamankinden farklı, ışıktan bir yol...

Mehmet Âkif Ersoy, Ramazan hürmetine diler Allah’tan;

‘Yâ Rab, şu muazzam Ramazân hürmetine,
 Kaldır aradan vahdete hâil ne ise’…

Sezai Karakoç’un şiirindeyse; ‘ruhun sesi’dir oruç:

‘Oruç, ruhun sesi gelir her yıl
 Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize’…
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Mehmet Şahin Prodüktör
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O İstanbul ki; Ziya Osman Saba’nın 
doğup büyüdüğü yerde, her taşını 
öpüp başına koymak istediği, Necip 
Fâzıl Kısakürek’in de; bir şehirden 
fazlası edip ‘vatanım da vatanım’ 
dediği şehirdir...
İbadetten geleneğe bambaşka bir atmosfere 

buyur eden, en meşhur tanımıyla ‘On Bir Ayın 

Sultanı Ramazan’, Nedim’in, dizelerinde; bir taşı-

na bütün Acem mülkünü fedâ ettiği, 

Şehirlerin Sultanı İstanbul’da nasıl yaşanır?

‘Çınaraltı Sohbetleri’, ‘Maziye Bir Bakıver’ ve ‘Ka-

rınca Huzura Varınca’ isimli kitaplarının yanı sıra, 

kültür-medeniyet araştırmalarıyla tanıdığımız, 

Dursun Gürlek’le konuştuk önce… 

İstanbul’dan başlayalım söze… Nedir bu 
şehri ayrıcalıklı, hatta kutsal kılan?

Şöyle bir söz var, benim çok hoşuma gider ve 

zaman zaman da sohbetlerim esnasında tekrar-

larım; ‘Şeref’ül mekân bil mekîn’… Yâni, mekânın 

şerefi, orada oturan insandan ileri gelir. Yoksa 

toprağın, taşın, ağacın, bahçenin, binanın bizati-

hi kendine ait bir kutsallığı yoktur. Onu kutsallaş-

tıran; orada ikamet eden, orayı şenlendiren, orayı 

nemâlandıran, oraya ruh veren, hayat veren in-

sandır! Mesela; İstanbul’da Eyüp Sultan Semti, 

Eyüp İlçesi, İstanbul’un ruhâni semtlerinden, 

uhrevi beldelerinden, uhrevi mekânlarından biri 

olarak kabul edilir. Niye? Eyüp Sultan Hazretleri 

orada ebedi uykusunda olduğu için. 

Bir de, Hazret-i Muhammed’in sözü var, 
İstanbul’u işaret eden. Ancak bu hadisin 
pek de kesin olmadığı aktarılıyor bazı kay-
naklarda…

Evvela; İstanbul’un fethedileceğini bildiren 

hadis-i şerif; ‘Konstantiniyye elbette bir gün fet-

hedilecektir. O’nu fetheden kumandan ne güzel 

kumandandır. O’nu fetheden asker ne güzel as-

kerdir’, hadisi tartışmalı değildir. Çünkü altı büyük 

hadis kitabı vardır, İslam dünyasında en çok gü-

venilen. Bunlardan biri de Ahmed Bin Hanbel’in 

‘Müsnet’ isimli hadis kitabıdır ve onda da yer alır 

bu hadis. Sahih hadistir.

Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Beş Şehir’ isimli kitabın-

da der ki; ‘İstanbul; Mekke, Medine ve Kudüs’ten 

sonra, İslam dünyasının dördüncü kutsal şehri-

dir.’ Sırf, Eyüp Sultan’dan dolayı… İstanbul’un 

İslam dünyasında oynadığı role bakınca, şu ka-

dar yüzyıl Osmanlı’nın başkenti olarak görev 

yaptığına bakınca, İstanbul’a verilen kudsiyetin 

doğru olduğunu kabul etmek durumunda ka-

lıyoruz. Hakikaten bu şehir, sahabe ve evliya 

şehridir. Bilhassa evliya… Mesela Sümbül Efendi 

var, Kocamustafapaşa’da… Merkez Efendi var, 

sur dışında, bugün Zeytinburnu ilçesine dâhil… 

Beşiktaş’ta Yahya Efendi var… Bunlar İstanbul’un 

‘manevi efendileri’... 

Gerek Osmanlı öncesi gerek sonrası yaşa-

nanlara bakınca, dünyanın merkezi gibi bir 

sonuca varırsak yanılır mıyız?

Yanılmayız, dünya buradan idare ediliyor. Top-

kapı Sarayı’na gidin bakın, saraya kadar gitme-

nize gerek yok hatta... Nereden bakarsınız bakın; 

bir Adalet Kulesi görülür, Topkapı Sarayı’nda… 

O’nun bir ismi de, Cihannümâ’dır. Yani, cihanı 

gösteren aynadır. Kanuni Sultan Süleyman yap-

tırmıştır o kuleyi. Osmanlı padişahı bütün dünya-

yı bu kuleden idare eder. Dünyanın en uç köşe-

sinde dahi, bir haksızlık, bir adaletsizlik meydana 

gelirse, padişah anında müdahale eder, adaleti 

sağlar. Onun için ismi Adalet Kulesi’dir… Tabii bu 

temsili…

Çünkü Osmanlı padişahları, 
İstanbul’u dünyanın merkezi 
görmüşler; dünyayı buradan idare 
etmişler, adalet dağıtmışlar… 
Coğrafya itibariyle de, tarih itibariyle 
de, kültür itibariyle de gerçekten 
İstanbul dünyanın merkezi kabul 
ediliyor. 
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Osmanlı da kendini ‘devlet-i ebed müddet’ yani, 
ebediyete kadar yaşayacak bir devlet olarak 
kabul ettiği için; bir nevi dünyanın idare edil-
diği merkez olarak kendilerini kabul ettirmişler. 
Öyle düşünülünce, tarihe bakıyoruz; hakikaten 
İslam dünyasında bu kadar uzun müddet yaşa-
yan başka bir devlet yok, Endülüs Emevilerini 
hariç tutarsak. Doğu Roma İmparatorluğu, En-
dülüs Emevileri ve Osmanlı Devleti, imparator-
luktur. Hâlbuki Abbasilere bakıyoruz, Emevilere 
bakıyoruz; ömürleri kısa olmuş; yüz sene, yüz 
elli sene, yüz otuz sene kesik kesik böyle.

Osmanlı bu uzun ömrü nasıl 
sağlamış? Kendine mahsus bir 
nizam kurarak… Buna nizam-ı 
âlem diyor, devlet-i ebed müddet 
diyor. Bu fikrin sağlanması için, bu 
sürekliliğin sağlanması için, bizim 
bugün aklımızın almadığı çarelere bile 
başvurmuşlar.
O bakımdan İstanbul, dini bakımdan da, benim 
şahsi kanaatim; Mekke, Medine gibi kutsal bir 
şehirdir. 

Gelelim bu merkezde Ramazan ayına… Yazı-
lı belgeler, İstanbul’un İslam’la en kapsamlı 
tanışması olan fetih sonrası Ramazanlarına 
kadar götürüyor mu bizi?

Götürüyor, arşiv belgeleri var, vakanüvis tarih-
lerinde geçer, konu ile ilgili kitaplarda bu bahis 
yer alır. Tabii son dönem Osmanlı hayatındaki 
kadar ayrıntılı değilse de; Fatih döneminde de, 
Fatih’ten sonraki dönemde de kayıtların olduğu-
nu çeşitli kitaplardan öğreniyoruz. Ramazan tabii 
ki; bir oruç ayıdır. Oruç da, elbette namaz gibi, 
zekât gibi bir ibadettir. 

Diğer ibadetlerden farkı… Yani Ramazan’ın, oru-

cun; zekâttan, namazdan, hacdan farkı; sosyal 

yönünün fazla olmasıdır.

Çünkü oruç açlıktır, açlık duyan insan, aç in-
sanların hâlini daha yakından anlayacağı için, 
sosyal yardımlaşma duyguları galeyana gelir. 
Ramazan’da bu yardımlaşma duygusu; fakirlere 
para verme, eşya verme, onların elinden tutma, 
diğer aylara göre kendini daha fazla gösterir. Me-
sela, her zaman sadaka verilir fakat Ramazan’da 
verilirse daha kıymetlidir. 

‘Padişaha bile diş kirası verilmiştir!’
Ramazan’ın kendine münhasır iftar sofraları vardır, 
sahur vardır, top beklemek vardır, topun atılışını 
gözetlemek vardır, onun merasimi vardır. Zengin-
lerin evine, konaklarına gidip birlikte iftar etme 
vardır. Ve o ev sahibinin, iftar yemeğinden sonra, 
misafirlerine vereceği diş kirası vardır. Bu diş kira-
sı, Ramazan kültüründe, İstanbul kültüründe başlı 
başına bir olaydır. Kim olursa olsun, senin evine 
iftar yapmaya gelmişse, gelen adamın mevkii ne 
olursa olsun, ona bir diş kirası vereceksin.

Sultanahmet Camii
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Düşünebiliyor musunuz, padişaha 
bile diş kirası verilmiştir! Padişaha ne 
diş kirası verilir ki, para pul her şey 
onun!
Son Osmanlı padişahlarından, Sultan Abdü-

laziz bir gün, Yusuf Kâmil Paşa’nın ve Zeynep 

Hanım’ın konağına iftara gelir. Zeynep Ha-

nım; bu meşhur, Üsküdar’daki Zeynep Kâmil 

Hastanesi’ni yaptıran, bir Osmanlı hanımefen-

disi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kızı… Hayır-

severliğiyle bilinen, çok zengin bir kadın... Sad-

razam Yusuf Kâmil Paşa’yla evlenmiş, çocukları 

da olmamış; bütün servetlerini hayır işlerine 

harcamışlar… Beyazıt’taki meşhur konakları, 

bugünkü Edebiyat Fakültesi… Aslında Zeynep 

Hanım Konağı’dır. Her Ramazan herkese açıktır. 

Ramazan’ın birinci gününden itibaren konağın 

kapısı açılır, Ramazan’ın sonuna kadar kapan-

maz. Kim gelir geçerse, iftar vakti gelir, kimseye 

sormadan; istediğini yer, ayrım yapılmaz. İşte bir 

gün Sultan Abdülaziz, Sadrazamı Yusuf Kâmil 

Paşa’nın bu konağına iftara gelir, ikindi namazı-

nı Beyazıt Camii’nde kılar. Tabii, padişahın iftara 

geleceği duyulunca, konakta bir telaş başlar. Ca-

miiden konağa kadar kırmızı halı serilir ve padi-

şah âlay-ı vâlâ ile iftara gelir. Yenir içilir, İstanbul 

Ramazanlarının gereği olarak, diş kirasına gelir 

sıra. Ama şimdi, burası kritik bir nokta; kosko-

ca padişaha ne gibi bir diş kirası verilebilir diye 

düşünürlerken, Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa, o 

muhteşem konağın tapusunu ve diğer birtakım 

evrakını gümüş bir tepsiye koyar diş kirası ola-

rak padişaha verir. Padişah alır; ‘Memnun oldum, 

ben de size hibe ettim’ diyerek iade eder. Tabii, 

Zeynep Hanım da geri kalmaz. O da şahsıyla 

alâkalı bir diş kirası verir. O’nun buluşu da çok 

ilgi çekicidir. Hattatların piri, hattatların şeyhi, 

Şeyh Hamdullah vardır, İkinci Beyazıt’ın hat ho-

cası, O’nun kaleminden çıkan Kur’ân-ı Kerimler 

çok makbuldür. Zeyhep Hanım; altın suyuyla 

yazılmış, müzehheb yâni, tezhibli bir Kur’ân-ı 

Kerim’i, padişaha lâyık bir diş kirası olarak, gü-

müş bir tepside sunar. Padişah bu kıymetli eseri 

alır, üç defa öpüp başına götürür ve kabul eder. 

Diş kirasının manası şu; ev sahibi 
diyor ki bu hareketiyle; sen benim 
davetimi kabul ettin, ben senin 
sayende sevap kazandım. Benim 
ikram ettiğim yemeği yerken sen 
dişlerini bana bir nevi kiraya verdin. 
Ben de onun karşılığı olarak sana bu 
parayı veriyorum, bu eşyayı, neyse…
İslam’da veren el alan elden üstündür. Rama-

zan’da daha çok veren el kendini gösterdiği için; 

diş kirası veriyorsun, zekât veriyorsun, sadaka ve-

riyorsun, iftar veriyorsun… Allah da inancımıza 
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göre, bu vermenin karşılığı sana sevap veriyor. 

Altyapısı bu kadar maneviyata dayanan bir kül-

tür hâdisesi olarak Ramazan ve oruç, İstanbul’un 

manevi dünyasında çok önemli tablolardan biri-

ni teşkil ediyor. 

Ramazan ayı sadece ibadet alanını canlan-
dırmıyor… Çarşı-pazarda da, ekonomi ala-
nında da bir hareketlilik var…

Şunu söyleyelim; maddiyatsız maneviyat olmaz. 

Olsa dahi, zorlanarak olur. Mesela zekât vere-

ceksiniz, sadaka vereceksiniz; paraya ihtiyaç var. 

İftar vereceksiniz; bulgura, yağa, şuna buna ih-

tiyaç var.

Demek ki Ramazan; manevi açıdan 
olduğu kadar, maddi açıdan da 
kendini gösterme, ileri çıkma, hazırlık 
yapma ayıdır.
Hazırlık yapmak deyince aklıma geldi, eski ede-

biyatçılarımızdan Refik Hâlit Karay’ın, Ahmet 

Râsim’in, Hâlit Fahri Ozansoy ve benzeri yazar-

ların çocukluk hatıralarını okursanız; İstanbul 

Ramazanlarına nasıl hazırlık yapıldığını, günler 

öncesinden hatta haftalar öncesinden, kilerle-

rin gözden geçirildiğini, yiyecek maddelerinin 

depo edildiğini, her tarafın pırıl pırıl temizlen-

diğini, aylık Ramazan programının yapıldığını 

görürsünüz. Tabii bu, bir ekonomik canlanma. 

Eskiden İstanbul’da, şimdi bugün bile adı ya-

şayan, Unkapanı, Yağkapanı, Balkapanı gibi 

mekânlar vardı. Buralarda bunlar toplu satılı-

yordu. İstanbul’a Ramazan’da bir canlılık geliyor 

şüphesiz. 

Gıda tüketiminde belli bir artış var. Bununla ilgi-

li Osmanlı padişahlarının veya sadrazamlarının 

birtakım düzenleyici tedbirler ileri sürdüklerini 

görüyoruz. Fermanlar var; nasıl hareket edilecek, 

nasıl Ramazan hazırlığı yapılacak, gıda maddele-

ri konusunda ne gibi inceliklere dikkat edilecek, 

hangi yiyeceklere narh konulacak, fiyatlar nasıl 

belirlenecek. Ramazan’ın ahenkli bir şekilde geç-

mesi için, devlet erkânı her türlü tedbiri Rama-

zan gelmeden epey müddet önce almış oluyor. 

Geçmişteyiz, Ramazan günleridir… İstanbul 

içlerine girip dolaşalım, neler göreceğiz? 

Ekonomi var, sosyal hayat var, dini hayat var, kül-

türel hayat var… Bunların hepsi Ramazan’da iç 

içe giriyor, güzel bir ahenk meydana geliyor… 

Ve özlüyoruz Ramazanı, sırf bu yönüyle bile. Me-

sela, Beyazıt Camii avlusunda sergiler açılıyordu. 

Taa Hindistan’dan gelen baharat satılıyordu, tü-

tün bile satılıyordu. Çeşitli yiyecek ve giyecek eş-

yaları, süs eşyaları, tespihler vesaire… Hâlit Fahri 

Ozansoy, ‘Eski İstanbul Ramazanları’ isimli kita-

bında, Beyazıt Sergisi’ni anlata anlata bitiremiyor. 

…Ve bu, Camii avlusunda yapılıyor. Osmanlı’da 

var, taassuba gerek yok. Yeter ki biz, eğlencenin 

sınırını iyi bilelim. Eğlence yok diye bir şey olmaz. 

Ramazan, aynı zamanda bir eğlence ayıdır. Evet 

ibadet ayıdır ama bir de eğlence yönü vardır. 

Şehzâdebaşı’nda, Direklerarası dediğimiz yerde 

Ramazan, tam bir şenlik merasimi haline getiri-

liyordu. 

Çocuklara yönelik eğlenceler daha mı önde?

Ahaliye yöneliktir, çocuk büyük ayrımı olmaz… 

Şunu söylemek isterim; insan hangi yaşta olursa 

olsun çocuktur. Onun eğlenceye ihtiyacı vardır. 

Peygamber Efendimiz bile, manevi aleme dalıp, 

çok sıkıştığı zaman, Hazret-i Aişe’ye dermiş ki; 

‘Ya Aişe lakırdı et de, beni dinlendir’. Tabii, me-

lek değiliz, beşeriz, insan olmanın gereğidir bu. 

İbadetini yapacak, meşru dairede eğlencesini de 

yapacak. 

Meddahlar vardı eski kahvelerde 
büyük bir zevkle uzun uzun hikâyeler 
anlatan, kahvehane sohbetleri, 
şiir okumaları, iftar sofralarında 
fıkra anlatmalar, bilhassa teravih 
namazlarından sonra şehir 
gezmeleri…
Şehir gezmeleri dediğimiz, Selâtin Camiileri 

dediğimiz, İstanbul’un tarihi camiilerini baştan 

sona, Ramazan’da teker teker dolaşırlarmış. O, 

ibadetimsi bir hareket olduğu kadar bir nevi de 

eğlencedir. 
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Çıkış noktası nedir, Sultanların yaptırdığı ca-
miileri gezmenin? Bu ancak, İstanbul’da ya-
pılabilecek bir Ramazan etkinliği… 

Bu halkın öne çıkardığı bir gelişmedir. İşte 

‘Ramazan’da bu camiileri gezer dolaşırsak, biraz 

daha belki sevap kazanırız’ düşüncesiyle… Buna 

bir halk hareketi diyebiliriz… Padişah camiileri-

dir… Osmanlı ‘devlet-i ebed müddet’ fikrine çok 

inanmıştır… Hâlâ bizde bile vardır mesela, ben-

de vardır; ben, Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdı-

ğı bir camii de Cuma Namazı kılmayı daha çok 

severim. …Ve giderim de, İkinci Beyazıt’ın yap-

tırdığı camii de namaz kılmak daha çok hoşuma 

gider. İnsanlar gibi mabetlerin de böyle, insanı 

çeken, cezbeden bir yönleri vardır. 

Ramazan’a has önemli başlıklardan biri de, 
ziyaretler… İstanbul türbe, kabristan gibi zi-
yaret mekânları açısından da hayli zengin…

Yahya Kemal yanılmıyorsam, Türk Müslümanlığı 

diye bir ifade kullanır. Şimdi Müslümanlık Müs-

lümanlıktır. Türk’ü, Arap’ı, İngiliz’i olmaz. Ama 

Yahya Kemal de, hem zeki bir adam hem şair; 

boş konuşmaz.

Bu sözden benim anladığım; Türklerin 
İslamiyet’i yaşarken kendilerine 
mahsus birtakım özellikleri ortaya 
koymaları.
Bunların başında da türbe ziyaretleri geliyor. 

Hatta büyük hadis âlimi Babanzâde Ahmet 

Nâim’le bir tartışması vardır.

Ahmet Nâim, Yahya Kemal’i bir ara kınar, der ki; 

‘Sen kabirlere, eski İstanbul mezarlıklarına, türbe-

lere çok ehemmiyet veriyorsun’… Yahya Kemal 

de; ‘Bunları İstanbul’dan kaldırdığımız zaman, tür-

beleri, dergâhları, hazire dediğimiz o tarihi mezar-

lıkları kaldırdığımız zaman, İstanbul’un maneviyatı 

diye bir şey kalmayacaktır’ der. Aradan yıllar geçer, 

Şehzâdebaşı’nda, Şehit Ali Paşa Kütüphanesi’nin 

önünde karşılaşırlar. Ahmet Nâim der ki; ‘Üstad 

sen haklıymışsın. Şimdi ben de senin gibi düşü-

nüyorum; bunlar olmasa İstanbul olmaz.’ Doğru-

dur. Fatih’in türbesini, Eyüp Sultan Türbesi’ni, Mer-

kez Efendi Türbesi’ni, Yahya Efendi Türbesi’ni, Aziz 

Mahmut Hüdayi Türbesi’ni, Süleymaniye Camii’ni, 

Sultanahmet Camii’ni İstanbul’dan al, İstanbul’un 

da Londra’dan Paris’ten ne farkı kalır!  Nasıl ki, her 

zaman her camiide namaz kılmak mümkün oldu-

ğu gibi, Ramazan’ın dışında da her türbeyi ziyaret 

etmek mümkün ama Müslüman halkımızın yine 

kendi temayülü, kendi duygusal eğilimi, daha 
fazla sevap alacağını düşünerek, Ramazan’da 
türbelere daha fazla akın ettiğini görüyoruz. Bu 
Türk milletine mahsus bir hususiyet olsa gerek. 
Bunu Batılı yazarların eserlerinde de görüyoruz; 

Pierre Loti’de görüyoruz, Claude Farrère’de görü-
yoruz, Lamartine’de görüyoruz; hayran olmuşlar 
İstanbul’un bu yönüne. 

İstanbul’da belediyelerin Ramazan etkin-

liklerinden söz etmeden olmaz... Bu bir arz 

talep meselesi mi? Aksaklıklar da oluyor, yı-

ğılmalar…

Halk böyle istiyor, bundan hoşlanıyor… Beledi-

yeler de bu isteğe cevap veriyor. Bu programla-

rın içinde olan bir insan olarak biliyorum. Geç-

tiğimiz yıllarda Pendik Belediyesi’nde Ramazan 

boyunca program yaptık. Teravihten sonra, Ra-

mazan çadırında kültür ve tarih sohbetleri yap-

tık. İşin ilginç yönü, dini sohbetler değildi bunlar. 

Tarih, edebiyat, kültür…

Şairler, yazarlar, müzisyenler 
misafirim oldu… Şiir, tarih, 
İstanbul, eski İstanbul Ramazanları 
konuşuldu…
Büyük bir ilgi oldu… Hatta bazıları ‘Hocam tera-

vihe kadar devam edin’ dedi. İnsanımız dinlemek 

istiyor. Ramazan sohbetleri bunlara vesile… 

Daha modernize edilebilir, daha planlı-prog-

ramlı yapılabilir. Aksaklıklar giderilebilir. Şimdi bir 

programda aksama varsa, o program ortadan 

kaldırılmaz, aksayan yönler giderilir. Vücudumuz-

da hastalık meydana gelmişse, bütün vücudu 

mu yok edelim? Hayır, o organı tedavi edelim. 

Ben de görüyorum, eksiklikler yanlışlıklar, avami-

likler oluyor ama olabilir, bunların devam etmesi 

gerekiyor…
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İstanbul’da Ramazan’a dair okumak isteyen-

lere önereceğiniz kitaplar var mı?

Gerek Büyükşehir Belediyesi’nin gerekse özel 

yayınevlerinin çıkardıkları eserler var… Yahya 

Kemal’in, Ahmet Râsim’in, Refik Hâlit Karay’ın, 

Necip Fâzıl’ın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, 

Peyâmi Safâ’nın Ramazan hatıralarını çok seve-

rim. Osmanlının son zamanıyla, Cumhuriyetin ilk 

yıllarını anlatırlar ki bunlar; Ramazan kültürünün 

bütün özellikleri, bütün güzellikleri, bütün sırları, 

edebiyatçılarımızın Ramazanla ilgili kitaplarında 

var. Bunları yaygın hale getirmek lazım, kitapta-

ki bu bilgileri işte bu sohbetler esnasında halka 

anlatma fırsatımız oluyor. Herkesin bu kitaplara 

ulaşma imkânı olmuyor tabii.

Dursun Gürlek için İstanbul’da Ramazan… 

‘İstanbul şart değildir, Ramazanı yaşamak 

için’ diyor mu Dursun Gürlek?

Demiyor tabii, İstanbul tercih sebebimdir. Üstelik 

37 yıldır İstanbul’da olduğum halde; ben bu tadı 

almaya doyamadım. Çünkü bazı özelliklerin ve 

güzelliklerin farkındayım, İstanbul cazibe merke-

zidir. Nereye giderseniz gidin, sizi cezbeder. 

Memleketinize gidersiniz, bir hafta 
sonra usanırsınız, tekrar İstanbul’a 
dönmeyi seversiniz.

Hani Yahya Kemal’e ‘Ankara’nın neresi güzel’ diye 
sormuşlar da; ‘İstanbul’a gitmek için nereden ha-
reket ediyorsanız orası güzel’ cevabını vermiş. 

Ama bunca yoğunluk, sıkışıklık, Ramazan 
sükûnetine mâni değil mi?

Hiç şüphesiz… Katıldığım bir programda musi-
kişinas biri dedi ki; ‘Trafik sıkışıklığından, yoğun-
luktan dolayı artık İstanbul’dan ayrılmak istiyo-
rum, İstanbul’u artık sevmiyorum’ .

Ben de duramadım; ‘Doğrudur. İstanbul’da tra-
fik sıkışıktır, bize de sıkıntı veriyor ama insanın iç 
dünyasındaki trafik sıkışık değilse dış dünyadaki 
sıkışıklıktan pek rahatsız olmaz’ dedim…

İstanbul’un öyle bir ruhaniyeti, öyle bir mane-
viyatı, öyle bir tarihi-kültürel güzelliği var ki; Bu 
sıkıntılar İstanbul’u sevmek isteyen insana engel 
değil. Ama bu demek değildir ki; İstanbul’da sı-
kıntı yok. Sıkıntı da izâfidir. 

İstanbul Ramazanlarında Dursun Gürlek’e 
dönelim, son olarak…

İstanbul’da değişik camiilerde teravih kılmayı 
severim, uygularım… Büyük camiiler değil de, 
mahalle aralarındaki küçük mescidler daha çok 
ilgimi çeker.

Bir de iftar öncesi bekleme vakti. Çok 
acıktığımdan değil, o anı yaşamayı 
severim…

Türk Sanat Müziği sevenlere kaliteli müzik sunan, dinleyicileri Türk Müziğinin gelişimiyle ilgili 
konularda bilgilendiren Gönülden Nağmeler, Pazartesi ve Cuma 15.00’te TRT Nağme’de… 

Gönülden Nağmeler
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Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda konuştuğumuz 
Kültür Tarihçisi Dursun Gürlek’ten sonra, 

bir şair-yazarın yolunu tutuyoruz. ‘Posta Kutusundaki Mızıka’ isimli 
kitabında; ‘Sevgili Dost’ diyor; ‘Yazma vakti gelince, 

dolabımın kapısını usulca aralıyorum; 
ne kadar çok şey birikmiş’…

Bizim de konuşma vaktimiz geldi; bakalım neler 

biriktirmiş Ali Ural, İstanbul’da Ramazan’a dair… 

Cağaloğlu’nda Şule Yayınları’nın terasına çıkıyo-

ruz; konuşmadan önce manzaraya bakmak ka-

çınılmaz…

Bir mekânda bir zamanı konuşacağız… 

Mekândan başlayalım, şehirler içinde bir şe-

hir mi sadece İstanbul? 

Bu soruyu tabii, böyle bir mekânda cevaplamak 

ayrıca anlamlı… Şu anda, öyle bir mekândayım ki; 

önümde boğaz bir nehir gibi akıyor. Sağ tarafıma 

bakıyorum Aya Sofya, onun yanında Aya İrini. Bi-

raz daha bakışlarımı sola kaydırıyorum ve Topkapı 

Sarayı’yla karşı karşıya geliyorum. Sola bakmaya 

devam ediyorum ve Boğaziçi Köprüsü’nü görü-

yorum. Devam ediyorum, Dolmabahçe Sarayı… 

Sonra biraz daha sol tarafa doğru bakışlarımı 

kaydırdığımda Galata Kulesi’ni görüyorum. Tabii 

bir de yeşillik var önümde. Bayağı büyük bir yeşil 

alan... İstanbul’da çünkü bunu özellikle belirtme-

miz gerekiyor. Yeşil alanlar eriyor. Hâlâ erimemiş 

bir yeşil alan görüyoruz. Bu da tabii ki, Osmanlı 

Sultanlarının sayesinde,Gülhane Parkı’nın yeşilli-
ği… İstanbul her yönüyle, dünyanın hiçbir şeh-
riyle kıyaslanmayacak özelliklere sahip bir şehir.

Nedir, bu şehri diğerleriyle kıyaslanmayacak 
denli özel kılan?

Öncelikle yaşlı oluşu… Ancak zengin bir ihtiyar 
olması gerekiyor. İstanbul, zengin bir ihtiyar… 
İhtiyar kelimesi İstanbul’a yakışmıyor gibi görü-
nebilir. Binlerce yıllık bir geçmişi olan bir şehir, 
pek çok medeniyete beşiklik etmiş bir şehir için 
bunu söylemek durumundayız. Yaşlı ama dinç 
hâlâ…

Çok zengin bir ihtiyar çünkü mal varlığını sayma-
ya kalksa, yıllar alır. Kaldı ki; İstanbul’un mal varlık-
ları aynı zamanda talan edilmiştir kısmen, kısmen 
çalınmıştır. Buna rağmen, İstanbul hâlâ zengin-
dir. İstanbul’un zenginliği sadece denizi, boğazı, 
ağaçları değil. Çünkü başka ülkelerde de deniz 
var, ağaçlar var, tepeler var. İstanbul’un belki de-
nizinin bir farklılığı var; şehrin içinden başka bir 
ülkede deniz geçmiyor. Nehir geçiyor ama deniz 
geçiyor. İçinden deniz geçen tek şehir… 
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değil. Hazret-i Peygamberin söylediği; ‘İstanbul 

mutlaka fetholunacaktır’. Çok kesin bir ifade var 

burada. Bu, bilen bir ifade. Peygamber gaybı, 

kendiliğinden haber veremeyeceğine göre bu, 

Allah’ın O’na bildirdiğidir. İstanbul’un Müslü-

manlar tarafından fetholunacağı, bir Tanrısal bil-

gidir. Bu Tanrısal bilgi bile, İstanbul’u tek başına 

kutsal yapmaya yeter…

Kutsallığı pekiştirircesine inşa edilen eserler, 

bu şehirde Ramazana has güzel bir atmosfe-

ri de müjdeliyor mu? 

Eserleri eser yapanlar da, insanlardır. Eserleri ya-

şıyor kılan da, insandır. Dolayısıyla bugün, pek 

çok camii Selâtin Camiileri dediğimiz camiiler, 

nihayetinde bir kısmı İstanbul’da turistik eserler 

haline dönüşmüştür. Yani orada, o mekânların 

o mabetlerin ibadetle olan ilişkileri zayıflamış-

tır. Dolayısıyla, İstanbul’da yüzlerce camiinin ve 

bunların çok önemli bir kısmının tarihi olduğu-

nu ele alırsak, Ramazan’ın o şehirde daha güzel 

geçirileceği müjdesini bize vermez. İstanbul bir 

metropol olmuştur. İstanbul’un devasa bir şehir 

hâline dönüşmesi beraberinde, manevi derinlik-

leri sığlaştıran unsurları da getirmiştir. Dolayısıy-

la ben ‘İstanbul’da Ramazan geçirmek’ deyince, 

buna ‘İstanbul’da Ramazan geçirmek çok özel bir 

manevi iklimdir’ diyemeyeceğim. 

Ramazanda İstanbul, şair Ali Ural’a ilham açı-

sından iyi gelmiyor mu? 

Ramazanı özellikle İstanbul’da geçirmek gibi ve 

buradan çok özel manevi tatlar almak gibi bir 

Belki bu üstünlüğü sağlayan bu olabilir ama 
İstanbul’u İstanbul yapan bu değil. Bu şehir-
den, şuradan Topkapı Sarayı’nı söksen, şuradan 
Ayasofya’yı, Sultanahmet’i söksen, şuradan Ga-
lata Kulesi’ni söksen; işte o zaman İstanbul sıra-
dan bir şehre, sıradan bir güzelliğe dönüşür. Ben 
Amerika’ya da gittim, Avrupa’ya da gittim, Doğu 
ülkelerine de gittim. Mesela İran’da İsfahan diye 
bir şehir var. Bir nehir akıyor şehrin ortasından; 
Zâyende Rûd diye, muhteşem… Tarihi eserler 
de var; Selçuklu döneminden kalma, çok önemli 
eserler de var. Fakat sayılabiliyor! İşte Zâyende 
Rûd, işte etrafındaki şu şu camiiler, işte şu şu 
köprüler. Bir elin parmaklarıyla sayılabilir oradaki 
güzellikler ki; güzel bir şehir olmasına rağmen... 
İstanbul’un sayılamaz. İstanbul’da hiç tahmin 
etmediğiniz bir yerinde karşınıza bir çeşme çıkı-
verir. Hiç ilgilenmediğiniz bir ortamda bir eski ev 
size, ‘Ben buradayım’ diyebilir.

Köprüler, camiiler, medreseler, 
hamamlar, saraylar… Sayısız 
mekân, kendilerinin biricik olduğunu 
fısıldarlar insana. 
Bu zengin şehrin kutsallığı da var mı?

İstanbul’un bir kutsallığı var… Çünkü her şeyden 
önce, son peygamber bu şehri işaret etmiş. ‘İs-
tanbul fetholunacaktır’ diye… Üstelik de bakın; 
‘Le tuftahanne’l Konstantiniyye…’ Orijinali bu… 
Buradaki ‘lâm’, vurgu lâmıdır. Ayrıca oradaki 
‘nun’un da şeddeli olması vurguyu artırır. Yani 
bu, kesinlik veriyor söze. Yani ‘İstanbul’u fethe-
din’ değil, ‘İstanbul’a gidin, fetholunması gerekir’ 
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Üsküdar’da da hâlâ bir esinti var. Tabii bir taraf-

tan da; atalarımız; ‘Gözü namazda olanın kulağı 

ezandadır’ demiş. Biraz da bizim alıcılarımızla il-

gili… Elbette ki, İstanbul’da Ramazanı dolu dolu 

yaşayabilenler vardır. 

Bu ruh hâlini anladıktan sonra, iç derinliğe 

uzanmak neyle olacak?

Samimiyetle… Öncelikle samimiyet. Rama-

zan programı da yapsak… Hatta ticaret de… 

Ramazan’da ticaret yapmak haram değil, o da 

helal… Samimiyete ihtiyacımız var. Yani din ara-

cılığıyla başka şeyleri ön plana çıkarmak değil. 

Gerçekten insanların bu vesileyle iç dünyalarına 

dönmelerine yardımcı olacak bir şeyler yapmalı. 

‘Bu nedir’ diye soracak olursanız, bunun üzerinde 

düşünülmesi lazım. 

Bu düşünme için İstanbul ideal şehir değil mi?

Değil!... Sen yuva yapmak istersen, bir duvara 

bile yaparsın. Ben şehirleri çok fazla yüceltme 

taraftârı değilim. Aslolan insandır. Manzara insa-

nı şair yapmaz. Evimin manzarası güzel olduğu 

için, gelenler; ‘Burada tabii ki şair olursun’ diyor. 

Halbuki benim şairliğimin manzarayla hiçbir 

alâkası yok.

Ben şiir yazarken, yazı yazarken 
perdelerimi kapatıyorum. Derinlik 
pencereyi kapatmakla olur. 
Bu şehirde Yahya Kemal, üniversite kurulmasını 

bile sakıncalı bulmuş. Şu açıdan; çok güzel bir 

şehir… O kadar çok dikkat dağıtır ki bu şehir; in-

pencere açılmıyor, şair Ali Ural’a. Eğer ben Rama-

zan ayında sadece eş dost ziyaretleri, Ramazan 

ziyaretleri, akraba ziyaretleri dışında evimden 

çıkmayıp bu zamanı ibadetle, tefekkürle, oku-

mayla, kullukla geçirebilseydim, İstanbul beni 

hiç ilgilendirmezdi. Yani şunu demek istiyorum; 

İstanbul’un bir özel katkısına ihtiyaç yok. Rama-

zan boyunca İstanbul’un özel camiilerini gezen 

insanlar vardır böyle, bundan tat alırlar. Ben bi-

raz bunları turistik seyahat gibi görüyorum. Yani 

Allah’ın rahmet ettiği müstesna… Burada değil 

derinlik, içimizde, orada arayacağız biz.

Ramazanın geldiğini mutlaka hissettiren bir 

şehir İstanbul! Yaşayanların çoğunluğunun 

dini kimliği kadar, özel mekânlar da etkili 

değil mi bunda?

Bu mekânlardan Eyüp Sultan’ı ayırıyorum. Eyüp 

Sultan’da hakikaten bir farklı iklim var. Bir Rama-

zan günü Eyüp Sultan’a gitmek… Hatta Rama-

zan olması da şart değil!…

Eyüp Sultan’ın kendine ait bir 
iklimi hâlâ sürüyor. Sultan, çünkü 
orada… İstanbul’un manevi sultânı 
orada olunca, orayı farklı kılıyor. En 
taşlaşmış kalpleri bile kıpırdatacak bir 
iklim var. 
Daha İstanbul’da bunun gibi yerler elbette ki 

var… Yûşa Aleyhisselam tepede bizi bekliyor. 

Fatih Camii’nde de o manevi iklimi hissedebili-

yorsunuz. Manevi dokulardaki tahribata rağmen, 

Ortaköy Camii
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san iyi bir eğitim alamaz burada. Perdelerin çe-

kilmesi lazım… Kalabalık oluşuyla da… Sadece 

tarihi ve tabii güzellikleriyle değil, kalabalık olu-

şu dolayısıyla da…

Kalabalık olan her yer insanın iç dünyasına 

dönmesi konusunda engel teşkil eder. Belki 

Hac kalabalığı bunun dışındadır. Orada kimse 

kimseyi görmüyor, herkes kendi derdine düş-

müş. Bir kıyamet provası var orada. Ama burada 

öyle değil… Ben Ramazan deyince, insanı kendi 

yalnızlığına, Rabbiyle olan kendini muhasebe 

etmesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ne 

İstanbul ne Ankara ne de İzmir… Büyükşehirleri-

mizde bu işlerin daha zor olduğunu düşünüyo-

rum. Yani bir insan Ramazanı köyünde geçirirse, 

bunun kendisi için daha hayırlı olduğunu düşü-

nüyorum. 

Büyükşehrin bunca sıkıntısını hatırladıktan 
sonra, İstanbul’a veda etmeyi mi düşünüyor-
sunuz?

Allah imtihan etmesin. İstanbul 
dışında başka bir şehirde yaşamak 
istemem. Kaosuna rağmen çok 
seviyorum.
Benim bütün söylediklerim manevi açıdan. Bir 

menfez bulabilir miyiz, kaosa rağmen? Bulabiliriz 

elbette. Aslında bize kalıyor, bireye kalıyor. Her 

şeye rağmen insan bu şehirde de yalnız kalabilir. 

Daha doğrusu yalnızlığına dönebilir. Bu iradeyi 

en azından Ramazan’da göstermeyi isterdim. 

Ama bilemiyorum gösterebilecek miyim?

Ramazanın geleneksel boyutunu maalesef ya-

şayamıyorum. Yani Ramazan geldiğinde, onun 

benim için çok özel bir zaman parçası olması ge-

rektiğinin farkındayım. Ama bu olamıyor, çünkü 

ben hâlâ Ramazan ayında şu işlerimi yetiştirmek 

zorundayım, şunları yapmak zorundayım, işime 

gelip gitmek zorundayım…

Peki kalem ehli oluşunuz açısından Ramazan?

Benim için Ramazan’ın en güzel tarafı; bütün ki-

taplarımı Ramazan ayında çıkardım. İnşallah bu 

Ramazan da yeni bir kitap geliyor. Tabii bütün 

bir yıl boyunca yazılan metinlerin Ramazan’da 

kitaplaştırılması... Ramazanın bir bereket, hayır 

olması nedeniyle özellikle bu ayda kitabımın 

çıkmasını istiyorum ve çıkarıyorum. Başta öyle 

denk geldi, sonra sürdürdüm. Ramazanı geçirir-

sem üzülürüm. Kaldı ki; Ramazan’da kitap çıkar-

mak yayıncılık açısında çok da iyi değil. Çünkü 

Ramazan’da herkes kendi iç dünyasıyla meşgul 

olduğu için ya da olmaya çalıştığı için, bu tür 

yeniliklere gözünü kapatıyor. Ama benim için 

önemli o ay…

❧

İlham trafiğini bilemeyiz Ali Ural’ın ama aldığı-

mız söz zihnimizde, O’nun yanından ayrılıp İs-

tanbul trafiğine bırakıyoruz kendimizi… Belki 

Ali Ural’la manzaranın tadını çıkarmaya devam 

edebilirdik ama ‘İstanbul’da Ramazan’ı sorduğu-

muz telefon görüşmemizde ‘Bu konuda size yazı 

gönderebilirim’ diyen

Tarihçi Ayşe Hür’ün ilettiği, kıymetli 
olduğu kadar keyifli de olan 
‘Kuyrukluyıldız Altında Ramazan’ 
başlıklı yazıyı okuyup, bir an önce 
röportajların deşifresine başlamak 
istiyoruz… Eee önümüz Ramazan, 
hazırlıkları ağırdan almak olmaz!...
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Ramazan

Bu olaydan çok önce, 1577 yılı Kasım ayında, Ramazanın birinci gününün 

akşamında, İstanbul halkının gökyüzünü sarmalayan ışıklı şalı gördüğün-

de duyduğu şaşkınlık ve heyecan herhalde Reşat Nuri’nin kahramanları-

nın yaşadığına çok benziyordu. 

Zûzeneb’in arz-ı endamı

O tarihi akşamüstü Şehzadebaşı’ndaki konaklarda, Fildamı’ndaki ve 

Altımermer’deki esnaf evlerinde iftar sofrasının rehavetini atmak için 

tütün saranlar, Çemberlitaş’taki Tavuk Pazarı’nda saz şairlerini dinle-

meye gidenler, Balat’taki zurnalı semai kahvehanelerinde nargilelerini 

fokurdatanlar, Yeşiltulumba meydanında Karagöz seyredenler, Mercan 

odalarında pinekleyen papucçu bekarları, cumbaların arkasında tarçınlı 

şerbetlerini yudumlayarak tatlı tatlı dedikodu yapan kadınlar ve sokak-
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Hüseyin Rahmi Gürpınar, 

“Kuyrukluyıldız Altında İzdivaç” 

adlı romanında, 1910 yılında 

semaları süsleyen Halley 

Kuyruklu Yıldızı’nı saçlı bir melek 

olarak algılayarak kıyametin 

kopacağından korkan kenar 

mahalle kadınlarını ve onlara 

bilimsel açıklamalar yapmaya 

çalışan genç İrfan Galib’in 

kendisini dinleyenlerden Feriha 

adlı genç hanımla yaşadığı aşkı 

çok güzel anlatır.

İstanbul semalarında bir ay görünen 
1577 Kuyruklu Yıldızı
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larda macunlarını soğuran çocuklar, gökyüzünü 

kaplayan ışık selini gördüklerinde kıyamet gü-

nünün geldiğini sanıp duaya durmuş olmalılar. 

Mahallenin ileri gelenleri akıl sormak için en 

yakın mescidin imamına koşarken, içe kapa-

nık ve vesveseli biri olduğu bilinen Padişah III. 

Murad’ın derhal müneccimbaşı Takiyüddin’i ça-

ğırdığı biliniyor. 

Takiyüddin’in büyük bir maharet 
ile “zûzeneb” (ışıklı kuyruk) diye 
adlandırdığı bu Kuyruklu yıldız 
Ramazan boyunca İstanbul 
semalarında güneş gibi parlayacak, 
bu süre içinde sarayın ve halkın en 
önemli konusu olacaktır. 

İran Seferi

Dönemin asker sadrazamlarından Özdemiroğlu 

Osman Paşa’nın (ö.1585) Şark gazalarını anlatan 

Şecaatname’sine göre “akıllı, ruhi bilgili, zamanın 

hakimi, yüksek ruhlu fazıl kişiler, bu kuyruklu yıl-

dızın açıklamasını yapmak için geceler boyunca 

uykusuz ve yiyeceksiz halde çalışmaya koyul-

muşlardı.”

Bu uzun tefekkür gecelerinden sonra münec-

cimbaşı Takiyüddin’in Şeyhülislam Aziz Efendi’yi 

de yanına alarak padişahın huzuruna çıkar ve III. 

Murad’a “Ey alemin medarı olan padişah! Güzel 

meclisin aydınlık olsun! İran’ı fethetmek için sana 

müjdeler olsun! Zira düşman toprakta nefesi ke-

silmiş bir halde kaldı.

Böyle semavi bir ateşin zuhuru burada uğur ve 

iyilik alametidir. Fakat İran üzerine bela, felaket 

şerareleri yağacaktır!” diye müjdeyi verir. “Zuhu-

ru Kavis hanesinde olduğu için okunun tesiri 

çabucak din düşmanlarının üstüne düşmüş, 

parlaklık ile kuyruğu Şark tarafında olduğundan 

uğursuzluğunu akrep gibi düşmanın üzerine 

yollamış” olan bu kuyruklu yıldızın koruyucu ka-

natları altında İran yollarına düşmenin zamanı 

gelmiştir! 

İlk enflasyon

Nitekim iyi eğitim aldığı halde zayıf irâdeli, çabuk 

tesir altında kalan bir şahsiyet olarak tarihe ge-

çen III. Murad, Sokollu Mehmed Paşa’nın da zor-

lamalarıyla İran Seferi’ne başlar. İlk başlarda Tiflis, 

Şiraz ve Revan’ın fethi ile mutlu başlayan sefer 

kısa sürede kâbusa dönüşür.

Önce hazine büyük açıklar verir; ilk kez paranın 

içindeki değerli maden oranı tağşiş edilir. Bu Os-

manlı tarihinin ilk enflasyonudur. Piyasa ‘kırkık’ 

denilen ayarı düşük akçelerle dolar. 

Halkın öfkeli homurdanmaları artınca, kabahati 

yükleyecek bir yer arayan Saray çevreleri kuy-

ruklu yıldızı hayra yoran Takiyüddin’e yönelir. 

Takiyüddin’in hamisi Hoca Saadettin Efendi ile 

arası hiç de iyi olmayan Şeyhülislam Kadızade 

Ahmet Şemsettin Efendi padişaha bir ariza tak-

dim eder ve “Semaları rasat etmenin uğursuz ol-

duğunu ve her nerede bu işe teşebbüs edildi ise 

devletin harap olduğunu” söyler.

Yine kaynaklara göre “Padişahın yer işlerini bı-

rakıp gök işleriyle fazlaca uğraşması sonunda 

umur-u devletin pusulasını kaybettirdiği için 

ve kızılbaşların galebe çaldıklarını ihtar etmesi 

üzerine ve meleklerin bacaklarını alttan delikli 

borularla gözledikleri ihbar edildiği için” mezkûr 

rasathanenin yıkılması farz olur! 

Bu jurnalleri takiben Kapudan-ı Derya Kılıç Ali 

Paşa, 21 Ocak 1580’de rasathaneyi topa tutarak 

yok eder. Takiyüddin bir iddiaya göre, rasathane 

yıkılırken, bir başka iddiaya göre ise 1585 yılında 

hayata gözlerini yumar. 

Osmanlı astronomisinin kaderi

Ancak, Takiyüddin’in başını yiyen kuyruklu 

yıldız Danimarkalı astronom Tycho Brahe’nin 

uğuru olur… Norveç ve Danimarka Kralı II. 

Frederik’in büyük desteği ile 1576’da Baltık de-

nizindeki Hveen (bugün Ven) Adası’nda kurdu-

ğu Uraniborg adlı rasathanesinde gözlemler 

yapan Tycho, Prag’dan Pekin’e kadar uzanan 

bir coğrafyada büyük heyecanlar yaratan bu 

kuyruklu yıldızın özelliklerini 1588’de kaleme 

aldığı “De mundi aetherei recentioribus pho-

enomenis Liber Secundus” adlı eserinde kayıt-

lara geçirir.

1705 yılında İngiliz astronomu 
Edmond Halley tarafından 
kesinleştirilen hesaplamalara göre söz 
konusu kuyruklu yıldız, bugüne kadar 
insanoğlunun gözlemlediği en parlak 
kuyruklu yıldızdır, ancak bir kez daha 
görülmediği için periyodu henüz belli 
değildir. 
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Aynı gözlemleri yaptığı bilinen Takiyüddin’in III. 
Murad’a arzettiği ileri sürülen “ilmi muhtıranın” 
aslının günümüze kadar ulaşmadığı için de 
kuyruklu yıldız literatüre ne yazık ki ‘Takiyüddin 
Kuyruklu yıldızı’ olarak değil de ‘Tycho Brahe Kuy-
ruklu yıldızı’ olarak geçer! Bu tarihten itibaren Ba-
tıda astronomi bilimi büyük bir hızla gelişirken, 
Osmanlı ülkesi, yeni bir rasathaneye ancak 1868 
‘de kavuşur. 

Pera’da kurulan Rasathane-i 
Amire, 31 Mart Olayı sırasında 
yağmalanarak kullanılamaz hale 
gelir, yeniden açılışı için 1911 yılını 
beklemek gerekir. 
Bu tarihten sonra “meleklerin bacaklarını gözet-
lemek günahtır” diyenler var mıydı bilmiyoruz, 
ama Osmanlının pusulasının bir daha düzelme-
mesinin nedeni belki de bu kuyruklu yıldızdır…

Çerçeve: Takiyüddin ve İstanbul 
Rasathanesi
Mısır’a yerleşmiş bir Türk ailesinin oğlu olarak 
1521 ya da 1526’da, Kahire’de ya da Şam’da do-
ğan, yine bu şehirlerde döneminin tanınmış ho-
calarından fıkıh, hadis ve tefsir dersleri alan Taki-
yüddin, ikinci kez geldiği İstanbul’da, müneccim-
başı Mustafa Çelebi’nin ölümü üzerine 1571’de II. 
Selim tarafından onun yerine tayin edilir. 

Çalışmalarıyla 1574’de tahta çıkan III. Murad’ın 
dikkatini çekmeyi başaran Takiyüddin’e rasat-
hane kurma emrinin verilmesi Osmanlı’daki 
astronomi çalışmalarının dönüm noktasıdır. 
Takiyüddin’in Dar-ü’r Rasad-ül Cedid adını verdiği 
İstanbul Rasathanesi’nin kesin kuruluş tarihi bi-
linmez, ancak 1575-1578 arasında kurulduğu sa-
nılır. Padişahın şehzadeliğinden beri hocası olan 

Saadettin Efendi’nin tavsiyesi ile rasathaneye 10 

bin sultani altını tahsis edilmiş ve Takiyüddin’e de 

3 bin altınlık bir zeamet verilmiştir. 

Takiyüddin’in rasathaneyi kurmadan önce kısa 

bir süre Galata Kulesi’nde çalıştığı tahmin edil-

mektedir. Daha sonra yeri bugün de tam olarak 

tespit edilemeyen bir yerde bir gözlem kulesi 

ve/veya bir gözlem kuyusu yapılır.

Alatü’r-Rasadiyye adlı esere göre rasathane 

Tophane-i mamurenin ilerisindeki Frenk Sarayı 

(Bugünkü Fransız Sarayı) denen yerdedir. 1573-

1581 arasında İstanbul’daki Nemçe (Alman) 

elçisi Von Ungnad’ın maiyetinde sefaret papazı 

olan ve İstanbul hakkında tuttuğu günlüklerle 

meşhur olan Stephan Gerlach ve halefi Salomon 

Schweigger’e göre ise Galata dışında mukim Ve-

nedikli Andreas Gritti adlı birinin konağının bah-

çesindedir ve bir kuyudan ibarettir. 

17. yüzyıl yazarı Evliya Çelebi ise “Tophane ci-

varındaki Samsunhane denilen yerde Münec-

cimbaşı Kuyusu Mesiresi” denen yerde bir çarh-ı 

rasad yani gözlem kuyusu olduğunu söyler. Ra-

sathanenin Taksim’de ya da Ayaspaşa’da oldu-

ğundan söz eden kaynaklar da vardır. 

Uraniborg Rasathanesi,
Ven Adası
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Mükerrem Kemerta’tan “Huma Kuflu
Ali Ekber Çiçek’ten “Mektup Selam Söyle Benden S›laya”

Nezahat Bayram’dan “Erzurum Da¤lar› Kar ile Boran
Ahmet Gazi Ayhan’dan “ekerda¤›”

Muzaffer Akgün’den “Ankara’da Yedim Taze Meyvay›”
Mehmet Özbek’ten “Kerkük Divan›”...

TRT Müzik Dairesi arivlerinde yer alan müzik kay›tlar›n›, albümler halinde 
müzikseverlere ulat›rma hedefiyle haz›rlanan ve büyük be¤eni kazanan 
“Güldeste”nin 3. bask›s› yap›ld›. Kendilerine özgü ses ve tav›rlar›yla 
“Unutulmazlar” taht›na oturan 33 sanatç›n›n 1960’l› y›llardan bu yana 
TRT radyolar›nda okuduklar› ve band olarak saklanan 42 adet uzun hava 
3 CD’den oluan bir albümle;

tüm TRT Marketlerde...
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Rıza Ece Prodüktör

Çift minareli camilerin Ramazan’daki 

vazgeçilmez süsü mahya, İslam 

dünyasına Türklerin armağanıydı. 

Eski dönemlerde iki minare 

arasına gerilen ipe asmak 

suretiyle, kandillerle yazılan 

yazılar ya da yapılan resimler, 

günümüzde teknolojinin gelişmesi 

sonucu elektrik ampulleriyle 

gerçekleştiriliyor. 

İlk mahya, Birinci Ahmet’in padişahlığı döneminde 1614’te yapılır. İstan-

bul Fatih Camii müezzinlerinden Hattat Hafız Kefevî, oldukça güzel de-

senli bir çevre işleyerek bunu Sultan Ahmet’e sunar. Sultan Ahmet çok 

beğendiği çevredeki işlemenin dini kurallara uygun olarak, Ramazan 

gecelerinde minareler arasında resmedilmesini ister. Mahya, zaman için-

de öyle ilgi görür yaygınlaşır ki,  tek minareli Mihrimâh Sultan Camii’ne 

Üsküdar halkının “ Burada da mahya isteriz!” diye ısrar etmesi üzerine bir 

minare daha eklenir. Zaman içinde mahyaların ünü İstanbul’un dışına ta-

şar. Talep üzerine Süleymaniye baş mahyacısı Mısır’a gider. 

Mahyanın temelini “boncuk” denen, şimşirden yapılmış kalın halkalar 

ve halkalarla iki minare arasına sıralanan kandiller oluşturur. Avrupalılar 

bunu, “Gökten yıldızları toplayıp, minareler arasına dizerek yazı yazmayı 

akıl etmeleri, ne yüksek insanlar olduklarını anlamak için yeterlidir” diye 

tanımlarlar. Eski Ramazanlarda ilk on beş gece yalnızca yazıdan oluşan 
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tan tacı gibi ışıl ışıl parlıyordu. Camilerin minare-
leri, şerefelerin her birinde kandilden birer bilezik 
taşıyordu. Bir minareden bir minareye ilahi bir 
kitabın sayfalarından inmiş gibi, ateşten harfler-
le yazılmış mahyalar süzülüyordu. Sultanahmet, 
Yeni Cami, Süleymaniye ve Sarayburnu’ndan 
Eyüp tepelerine doğru yükselen bütün mabetler 
nur içinde yatıyordu. Hilâl, önündeki yıldızlarla 
semavi bir bayrağa sanki Türklüğün sembolünü 
işler gibiydi. Türklerin hiçbir medeni eseri olmasa 
bile yalnız şu gökteki yıldızları toplayıp minareler 
arasında yazı yazmaya akıl edişleri ve bunda mu-
vaffak olmaları onların medeniyette ne kadar ileri 
olduklarının ifadesidir.” 

Ramazan ayında İstanbul’un gecelerini renk 
cümbüşüne çeviren mahyalara, Ramazan da-
vulu eşliğinde söylenen maniler eşlik ederdi. 
Genellikle mahalle bekçileri çalardı Ramazan 
davulunu. Sesi güzel olmayan ve davul çalma-
sını bilmeyen bekçiler, genellikle bu işten anla-
yan bir davulcuyla anlaşırlardı. Ramazan ayında 
hilâlin görünmesiyle başlayan manilerin okun-
ması, bayramın ilk gününe kadar devam ederdi. 
Her gün iftarda ve sahurda değişik konularda 
söylenen manilerin hemen hemen hepsinin so-
nunda açıkça ve kibarca bahşiş istenirdi. Rama-
zanın sonuna doğru ise bahşiş yerine hediyeler 
beklenirdi. 

Lazımdır böyle görünmek
Bekçiyle iyi dirilmek
Ramazana mahsus şeydir
Bekçiye bahşiş vermek
Bahşiş ve hediye isteği bazen de şöyle dile ge-
tirilirdi.

Kayıklarım medhi tamam
Bin yaşasın benim ağam
Şimdi bahşişim verirler
Eyleme sıklet vesselâm

mahyalar kuruluyordu. Yazılar arasında ilk gece 
“Merhaba, hoş geldin ya Ramazan” cümlesinin 
olması gelenek halini almıştı. Ramazan’ın ikinci 
yarısındaki gecelerdeyse yazıların yerini resimle-
rin aldığı görülür. Bunlar arasında Ramazan ayı-
nın gitmekte olduğunu vurgulamak için “kayık” 
resmi kullanılması çok yaygındı. Üstelik bu kayık, 
usta mahyacıların kurdukları mahyalarda bir mi-
nareden diğerine hareket de ediyordu.  

Mahyacılar her akşam ayrı bir 
mahya kurmak için gün boyu çalışır; 
önce kâğıt üzerinde yazı ve resim 
tasarımlarını geliştirir; buna göre 
kandil sayısı ve ip üzerindeki yerlerini 
belirlerdi.
Daha sonra makaralı ipler üzerinde provalar ya-
pılır en mükemmel görüntü elde edilmeye çalı-
şılırdı. Bütün bu işler eskiden bir sır, bir rekabet 
ve bir yarışma havasını da taşırdı. Her gece yeni 
bir mahya kuranlar olduğu gibi, teravih nama-
zından önceki mahyasını, teravihten sonra yeni 
bir mahya ile değiştirme ustalığına sahip, mesle-
ğinin aşığı, sanat rekabetine gönül vermiş ünlü 
mahyacılar da vardı. Usta mahyacılar, namazdan 
önce gerdikleri mahyayı, herkes teravihte iken, 
birkaç saat içerisinde yenisiyle değiştirirdi. Di-
ğer camilerin mahyacılarına bir bakıma tatlı bir 
meydan okuyuş anlamına gelen bu gösteriyle, 
unutulmaz Ramazan gecelerine renk ve heyecan 
katarlardı. Yüzyıllar boyu büyük gelişme göste-
ren mahyacılıkta, mesleğin zirvesine ulaşmış en 
önemli usta, İstanbul Süleymaniye Camii Mahya-
cı başı Abdüllatif Efendi’ydi. 

Mahyalar, İstanbul’a gelen yabancıları da çok 
etkiler. Fransız şairi Theophie Guatier, İstanbul 
gecelerini şöyle anlatır: “Alelâde zamanlarda 
İstanbul’un sokakları aydınlık değildi. Herkesin 
sanki birini arıyormuş gibi fenerini elinde taşıma-
sı icap ederdi. Fakat Ramazan gelince her şey de-
ğişiverdi. İstanbul, bir şark hükümdarının yakut-

Yoldasınız... Yolunuz uzun... 
Gideceğiniz yerde sizi bekleyenler 

var... Gözünüz yolda, kulağınız 
TRT FM’de... 

Yol Manzaraları, yolculuğunuza eşlik 
etmek için Cumartesi ve Pazar gün-

leri 18.00’de... 

Gündemdeki kültür ve sanat olayları, sergi, 
müze ve konser haberleri. İş, sanat, spor ve 
bilim dünyasında öne çıkan isimler. Eğitici, 

bilgilendirici, düşündürücü, sorgulayıcı çoğu 
zaman da eğlendirici program, Renkli Anlar...

Renkli Anlar hafta içi her gün 13.15’te canlı 
yayınla TRT Radyo 1’de…

Yol ManzaralarıRenkli Anlar
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Uğur Pişmanlık 
Aratos Dergisi Kurucusu
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Radyo lu Günleri
“Radyo Günleri” adlandırması 

bugün için bende birkaç şey 

çağrıştırıyor. Bunlardan birisi 

oldukça duygusal ve keyifli 

bulduğum “Günaydın Vietnam” 

filmidir. Film Vietnam’da bir 

Amerikan üssü ya da askeri 

karargâhında geçmektedir. 

Burada gün, sabahın ilk ışıklarıyla 

hoparlörden gelen “Günaydın 

Vietnam” anonsuyla başlar.
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Tarsus’ta mahallemizde oturduğumuz 414. So-
kak, ilginç tiplerin ve olayların sokağıydı. Bura-
da her insan, her hayat bir tarih, bir hikâyeydi 
aslında. 

Deli Güngör, Kalaycı Kör Hasbi, 
Çolak Hasan, Çingene Kara Fatma, 
Deli Saadet, Şişko İrfan, Şato İsmail 
bu sokağın hem ilginç, hem de olay 
tiplerinden sadece bazılarıdır.
Bu ilginç hareketli kişiliklerin mahalleye her giriş 
çıkışları ve çıkarttıkları her olay sokağa fazlasıyla 
canlılık getiriyordu. Bu olaylar, canı sıkılan mahal-
leye hem bir eğlence hem de günlerce sürecek 
bir dedikodu malzemesi oluyordu.

Sokağımızda oturan dürüst, saf bu emekçi insan-
ların birçoğunun yukarıda anıldığı türden lakabı 
vardı. Bu lakaplar ya fiziki özelliklerinden, meslek-
lerinden ya da davranışlarından dolayı mahalleli 
tarafından takılmıştı onlara. 

Bizim hemen bitişiğimizdeki diğer yan komşu-
muz Çolak Hasan’dır ki biz ona Hasan Amca der-
dik. Hasan Amca Giritliydi ve cumhuriyet sonrası 
mübadele ile Girit’ten gelen ilk kuşak çoğunluk-
la Rumca konuşmayı iyi biliyorlardı. Aslen Giritli 
olan Hasan Amca’nın lakabı onun sağ kolunun 
dirsekten dışa dönük bir şekilde çolak olmasın-
dan ileri geliyordu. Tabii biz çocuklar Kırmızı Baş-
lıklı Kız romanındaki sorular gibi “Hasan Amca, bu 
kolun niye çolak” diye soramıyorduk. Yalnız o za-
manlar bir şey dikkatimi çekmişti. Amcanın aynı 

Askerler yarı çıplak ve uykulu gözlerle barakalar-
dan çıkarak toplanmaya hazırlanırlar. Günaydın 
anonsunu veren birliğin radyosu, sunucunun bir 
yandan şarkılar çalması ve arada bir espriler yap-
masıyla yayına devam eder. Tabii filmin ilerleyen 
bölümlerinde ise radyonun askerlerin yükseltil-
mesinde kullanılması ve sonrasında da yaşanan 
bireysel çatışmalar, Vietnam savaşının gerilimli 
panoraması içinde verilmektedir.

Bir diğer anımsama da, “Radyo’da Felsefe” başlıklı 
kitaptır ki, bu kitap ülkemizde felsefenin önemli 
isimlerinden Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in sanı-
rım İstanbul’daki bir radyoda yaptığı söyleşiler-
den oluşmaktadır. “Radyo’da Felsefe” başlığıyla 
yapılan radyo programının derlendiği çalışma ol-
dukça keyifli ve öğreticidir. Kitap dışında felsefeyi 
tanıtmak, anlatmak ve sevdirmek için radyodan 
daha güzel bir araç olur mu?

Tabii kendi yaşamımda felsefenin olduğu kadar 
radyonun da önemli bir yeri var. Radyo hem işlevi 
hem de nostalji olması açısından anlamlı bir araç.

Ama burada radyoya dair çocukluk 
günlerim ve ilk gençlik dönemime 
ilişkin anılar benim için oldukça ilginç, 
eğlenceli ve bir o kadar da hüzün 
yüklüdür.
1964-65 yıllarında taşındığımız Gaziler Mahallesi 
Bulgar göçmeni, Yörük, Kürt, Alevi, Sünni ve Gi-
ritlisiyle insanların iç içe yaşadığı bir emekçi varo-
şuydu. Hatta Nacarlar bile vardı.

Bisikletli gençler sokakta
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Evimizde babamın 1950’li yıllarda aldığı Wega 

marka bir Alman radyosu vardı. Bugünkü bir te-

levizyon kadar büyük ahşap kasasıyla lambalı bir 

radyoydu.

Her gün belirli saatlerde bizi radyo başına diken 

ve heyecanla dinlediğimiz, skeçler vardı. “Arkası 

Yarın”, “Radyo Tiyatrosu” gibi programlar çocukluk 

anımızdaki yerlerini çoktan almışlardı. Artık bü-

yüyorduk ve dünyayı anlamaya çalışıyorduk. Bizi 

dünyaya bağlayan en önemli araç ise yine rad-

yoydu. Sonraki zamanlarda ise eskilerin deyimi ile 

ajansları dinlemeye başladık, türkülerden daha bir 

tat alır olduk. Kimi zamanlar çeşitli ülkelerin Sofya, 

Zagrep, BBC, Varşova gibi başkentlerden yaptığı 

Türkçe yayın saatini bekler ve bunları dinlerdik.

Daha ilk gençlik yıllarımda bisikletle gezmekten 

keyif alırdım. Kent içi turlarla birlikte daha çok 

kent dışında kırlara doğru bisiklet sürerdim. Bu 

çoğunlukla yayla yolu olur, kimi zaman da Kara-

bucak Ormanı’na, Tarsus Barajı’na ya da Şelale’ye 

giderdim.

Bisikletle yalnız gezmeyi sevdiğim kadar, birkaç 

kafa dengi arkadaşla birlikte yaptığımız bisiklet 

gezintilerinden de mutlu olurdum. Eğer, kent 

dışına, kırlara doğru bir yolculuk yapacaksak ku-

manya olarak yanımıza çeşitli yiyecek ve içecek 

alırdık. Ama hiç kuşkusuz bu gezintileri anlamlı kı-

lan ve tamamlayan iki önemli şey ise kitaplarımız 

ve yanımıza aldığımız radyolarımız olurdu. Radyo 

bisikletimizin direksiyonunda asılı olarak açık du-

rur ve müzik dinleyerek gezintimizi yapardık.

avlu içine eski evinin yanına yaptığı iki göz odalı 
evi, çolak kolunun eğriliğini yansıtıyordu. Çünkü 
evin ön duvarı dışa dönük bir eğrilik taşıyordu. 

Giritli Çolak Hasan, bazen aksi biri gibi görünse 
de aslında keyifli bir insandı, dünyayı takmayan 
bir hali vardı. Hele biraz çakırkeyif olunca daha 
bir şirin oluyordu. Sadece kızı ve aklı bir karış ha-
vada, güvercin besleyen oğlu ile çok kavga eder-
di. Şimdi asıl mesleğini tam hatırlamıyorum ama 
Giritli olduğunu hatırlıyorum. 

O bugünkü özel radyolar ortaya çıkmadan önce 
mahallemizin DJ (Disk Jokey)idir. Çolak Hasan 
sabahın erken saatlerinde evden çıkar, balık avı-
na giderdi. Eve bir sürü balık tutmuş olarak geri 
dönerdi.

Zayıf, sıska, beyaz yüzlü bir adamdı. 
Getirdiği balıkları bir yandan 
temizleyip kızartırken bir yandan 
da sofrasını kurardı. Bütün bu işleri 
yaparken evin avlusuna çıkarttığı o 
eski büyük radyosunu açar, bütün 
mahalleye dinletirdi.
Sesi neredeyse sonuna kadar açılmış bu radyo-

dan Neşet Ertaş ve Nuri Sesigüzel’in türkülerin-

den Neşe Karaböcek, Nilüfer, Cem Karaca’nın 

şarkılarına kadar birçok müzik yükselirdi. Sesten 

rahatsız olanlara fazla aldırmaz, mahalleye müzik 

yayınını sürdürürdü. Bazı zamanlarda ise ibreyi 

Suriye, Şam Radyosu ya da Rum Radyo frekansla-

rına getirir, yayın alanını zenginleştirirdi. 

Birleşen Yollar
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Tarsus’un 60 km kuzeyinde Namrun Yaylası 

(Çamlıyayla) vardır. Toroslarda, Bolkar Dağları’nın 

eteğindeki Namrun Yaylası, soğuk suları, derin 

vadileri, çam ve sedir ağaçlarının oluşturduğu 

ormanlarının koyu ve serin gölgesi ve yeşilin bin 

bir tonuyla kucak açtığı insanlar için bir yaşam 

alanıdır.

Namrun Yaylası’nda eskiden birbirine oldukça 

uzak olan bağ ve bahçeler içindeki evlerden sa-

dece kadın ve çocukların değil, sabahın ilk ışıkla-

rıyla birlikte radyo sesleri de yükselirdi.

Ve bu radyo sesinden de anlaşılırdı 
ki, yeni günle birlikte evlerde yaşam 
yeniden başlamış ve insanlar günlük 
işlerine çoktan koyulmuşlardır.
Aynı şekilde yaylanın çarşısına inildiğinde ise 

insanların alışveriş hareketliliği içinde bazen bir 

lokanta ve kasabın bazen de bir bakkal, manav 

ya da berber dükkânındaki radyodan yükselen 

müzik sesi, havadaki boşluğu doldurarak bura-

daki canlı ama dingin yaşam görünümünü ta-

mamlamaktadır.

Radyo, durakta bekleyen minibüsten, bir 

evin açık penceresinden, bir seyyar satıcının 

camekânın ardından yükselen melodik bir ruh-

tur. Radyo, kimi zaman altında ezildiğimiz yaşa-

mın içinde bize uzanan bir ses, bir nefestir. Kimi 

zaman hüzne eşlik eden ya da en coşkulu anların 

sevinçli ritimleridir. 

Radyo içimizdeki ruhtur. Radyo, bir yaşam ruhu 

ve bize aydınlık bir geleceği muştulayan geçen 

yüzyıldan kalma bir icattır.

Yayla yolu üzerinde ilerlerken gözümüze kestir-

diğimiz koyu gölgelikli ağaçların altında oturup 

dinlenirdik. O zaman bir yandan TRT Çukurova 

Radyosu’nu bazen de Kıbrıs’tan yayın yapan Bay-

rak Radyosu’nu dinlerdik. Radyonun kuş sesleri 

arasında yayılan müziğine bazen arkadaşlarımız-

dan birinin okuduğu şiirler eşlik ederdi.

Bisiklet yolculuklarında verdiğimiz bu molalar 

eğer uzunsa ve acıkmışsak, yanımıza aldığımız 

yiyeceklerle açlığımızı yatıştırırdık. Sonrasında ise 

kimimiz bir gölgede uyur, kimimiz bir ağaç göv-

desine yaslanıp kitap okurdu. 

Ağacın dalına astığımız radyomuz 
da, bazen çeşitli konuların işlendiği 
programlar bazen de yerli ya da 
yabancı şarkılarla varlığını duyurur, 
bizi dünya ile insanlık halleriyle 
buluştururdu.

Aşçı Hakkı (Pişmanlık) Usta,
Halk Lokantası 1951,

Dolabın üzerinde radyo

Batı müziğinin her türünden örnekler, 
farklı yorumcular, sanatın pek çok dalıyla 

ilgili bilgiler... Güne müzikle başlamak 
isteyenler için...

İyi ki Varsın Müzik, 
her Çarşamba 09.03’te 

TRT Radyo 3’te...

İyi ki Varsın Müzik

Beraber ve solo şarkılar, düetler, sololar, 
saz semâisi, peşrev, longa, sirto, köçek-
çe, oyun havaları, müşterek taksimler... 

Türk Sanat Müziği’nin farklı form ve tür-
leri renkli bir sunumla bu programda...

 Akşamın Neşesi, her gün 18.00’de 
Radyo-4 TRT Nağme ortak yayınında...

Akşamın Neşesi

Uğur Pişmanlık’ın özel 
arşivindendir.

FOTOĞRAFLAR
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Dünyamızda doğudan batıya doğru uzanan tek 

yarımada olan, ilk güzellik yarışmasının yapıldı-

ğı, ilk paranın basıldığı, ilk barış antlaşmasının 

gerçekleştirildiği ANADOLU YARIMADASI’ndaki 

her karış toprak tarihle yoğrulmuştur. Jeolojik, 

topografik, coğrafi ve iklimsel özellikleri, doğa-

nın güzellikleri, yer altı ve yerüstü kaynaklarının 

zenginliği insanoğlunu büyülemiş, tarihöncesi 

dönemlerden beri bu topraklara yerleşenlere 

Anadolu hep kucak açmıştır. Bazı yorumcular 

bu bitek topraklarda, Balkanlar ve Güneydoğu 

Avrupa’dan binlerce yıl önce mağara ortamın-

dan yerleşik düzene geçip, tarım ve hayvancılığa 

başlamış ve giderek gelişmiş olan uygarlıkları bir 

kültür mozaiği olarak tanımlasalar da köklü ve 

zengin medeniyetlerle ortaya çıkan, kültürel bir 

alaşımdır. Rahmetli Prof.Dr. Ufuk Esin’in tarifiyle 

Anadolu’daki çeşitli zaman dilimlerine ait kentle-

rin tarihsel süreçte kazandığı çok kültürlü özgün 

karakter, bir ortak yaşam ilişkileri içinde oluşmuş-

tur. Bu gerçekleri tam olarak gözlemleyemeyen-

ler ne yazık ki tarihsel dostlukların temelini tam 

olarak kavrayamamışlardır.

Konumu, sahip olduğu nitelikler nedeniyle ülke-

mize hayranlık duyanların bazıları Türk insanının 

dostluk ve konukseverliğini görmezden gelmiş 

ve bu toprakları ele geçirmeyi düşlemiştir. Za-

man dilimleri içinde Anadolu’ya düzenlenmiş ve 

hep başarısız olmuş saldırıların, kısa süreli işgale-

rin en önemli nedeni de gerçekleri kavrama ek-

sikliğinde yatar. Tarih sahifelerini çevirdiğimizde 

önemli olayların boy gösterdiği aylardan birinin 

Ağustos ayı olduğunu görürüz. Anılarla dolu sa-

hifeler 4 Ağustos 1791’i gösterdiğinde karşımıza 

Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında 

imzalanan Ziştovi Barış Antlaşması çıkar. 1915 yı-

lının 6-7 Ağustos’una ait satırlarında; İngiltere’nin 

başını çektiği kuvvetlerin Suvla Körfezi’ne yaptığı 

çıkartmadan, 21 Ağustos’a kadar süren Anafarta-

lar Savaşı’ndan, Albay Mustafa Kemal’in dâhiyane 

sevk ve idaresinden, Türk milletinin kahraman-
lığının ve azminin dünyaya bir kez daha ilan 
edilişinden söz edilir. 200 yıl boyunca katıldığı 
tüm savaşlarda yenilgi yüzü görmemiş, ilk kez 
Çanakkale’de Anafartalar Savaşı’nda yenilgiyle 
tanışmış olan İngilizlerin buradaki başkomutanı 
İngiltere’ye çektiği telgrafta ‘Çok cesur savaşan 
ve iyi sevk ve idare edilen asil Türk ordusu karşı-
sında bulunuyoruz’ derken savaşın sonucunu da 
sezmiş gibidir. 8,5 ay kadar süren bu savaşta biz 
vatanımızı düşmanlardan temizlerken, sahip olu-
nan toprakları korumak amacıyla yapılmadıkça, 
savaşı bir cinayet olarak tarifleyen Mustafa Kemal 
Atatürk’ü kazanmıştık. Kurtuluş Savaşımızın en 
önemli stratejik savunma savaşı olan ve düşman 
ordusunun kesin yenilgisiyle bitecek olan Sakar-
ya Savaşı da 23 Ağustos 1923’te başlamıştı.1071 
yılının 26 Ağustos’unda tarih sahnelerinde, Bizans 
İmparatoru Romanus Diyogenis komutasında-
ki 2 yüz bin kişilik ordunun karşısında, Alparslan 
komutasında 50 bin kişilik bir orduyu görürüz. 
Alparslan Malazgirt’te, ordular arasındaki büyük 
sayı farkına karşın kazanırken mağrur Bizans hü-
kümdarı yenilmekle kalmamış esir de düşmüştü. 
26 Ağustos 1922’de, 30 Ağustos’ta kazanılacak 
büyük zaferimizin arifesi olacak Başkumandanlık 
Meydan Savaşı başlamıştı. Dünya tarihinin sahife-
lerine ilk kurtuluş savaşı olarak geçecek bu büyük 
zaferle; her zaman hain düşmanların, haksızca 
ve insanlık dışı işgaline ‘dur’ diyeceğimizi, kanı-
mızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bı-
rakmayacağımızı dünyaya kanıtlamış oluyorduk. 
Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 2. yıldönü-
münde Çal Tepesi’nde yapılan törende yaptığı 
konuşmada ‘Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk 
Devletinin genç cumhuriyetinin temeli burada 
güçlendirildi, ebedi hayatı burada taçlandırıldı. 
Bu alanda akan Türk kanları, bu semada uçan 
şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi 
muhafızları’ derken 30 Ağustos Zaferi’nin gerçek 
anlamını ve önemini anlatmıştır.

S. Rafet Sönmezer Prodüktör

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi

Uzanan bu memleket bizim.

Nazım Hikmet

Ağustos
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En sevilen Karadeniz türkülerinden biri:

“Oy Trabzon Trabzon

İçi kalaylı kazan

Efkârlı günlerimde (Sevdalı günlerimde)

Geldi çattı Ramazan...”

Yiğit Yavuz Prodüktör

Bir türkü ki, hızlı söylenirse neşe verir insana; Karadeniz türkülerinin çoğu 

gibi. Yavaş söylenirse hüzünlendirir. Her iki türlü de yorumlandı bu tür-

kü; hem yavaş, hem hızlı. Doğrusu hangisidir? Bir halk türküsünün tek 

bir “doğru” okuma şekli var mıdır, yoksa ağızdan ağıza, kulaktan kulağa, 

gönülden gönüle geçerken şekil değiştirmesini olağan karşılamak mı 

gerek? Neyse, bu yazıda meselemiz o değil. Meselemiz, türkünün sözle-

rinde gizli mânâ…

“Oy Trabzon Trabzon 
İçi kalaylı kazan…”İç
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buluşmadınız mı? O ruh haliyle niyet edip, iftar 

vaktine karmaşık duygularla ermediniz mi? 

Her yıl gelmesi özlemle beklenen Ramazan’a söz 

olur mu? Sabahtan akşama iştahımızı gemleyip, 

kem düşünceyi, ağır sözü dilimizden uzak tut-

tuğumuz; ufak tefek kötü alışkanlıklarımızı rafa 

kaldırdığımız, ayların sultanı bellediğimiz Rama-

zan, elbet yük değildir imanlıya. Gel gör ki dava 

başkadır; davamız sevdalıktır. Şu Ramazan ayında 

günlerin böyle zor geçmesi, sıcaktan değil sev-

dalıktandır.

“Askaros deresinin yan tarafı derindur
Bugün de böyle geçti, yarın 
                    Allah kerimdur…”
Hey gidi Trabzon, içi kalaylı kazan… Ayrılsak da 

hep içimizde taşırız seni. Sıcak, nemli Ağustos’ta 

bir Ramazan günü... Akşam saatlerinde sofralar 

kurulmuş, kulaklar TRT Trabzon Radyosu’nda… 

Spiker “Trabzon için iftar vakti” dediğinde, 

“Allahuekber”le bir yudum su, kuruyan dudaklara 

değecek... Ha bu sevdalı uşağın yanan yüreğini, 

hangi sular serinletecek? Onun aklında hâlâ aynı 

türkü:

“Oy Trabzon Trabzon
Senden ayrılacağım
Yâr aklıma gelende
Düşüp bayılacağım…”

Şehir, içi kalaylı bir kazana mı benzetiliyor, yok-
sa Trabzon’da ortaçağdan beri varolan bakırcılık 
sanatına, bakır kazanlara mı atıfta bulunuluyor? 
Belki ikisi de. Kimbilir bu türkü ne zaman yakıl-
dı? Trabzon’un işlek bir liman kenti olduğu, çok 
sayıda ülkenin burada konsolosluklar kurduğu 
eski parlak günlerde mi acaba? O zamanlar ger-
çekten kalaylı bir kazan gibi parlıyordu herhâlde 
bu şehir.

Tabii türkünün doğrudan buradaki bakırcılık sa-
natını kastediyor olması da mümkün. Ama türkü-
yü yakanın asıl derdi başka. Ne diyor?

“Efkârlı günlerimde (Sevdalı 
                         günlerimde)
Geldi çattı Ramazan…”
Demek efkâr var, sevda var serde. Bu efkârla, bu 
sevdayla geçirilip sonlandırılması gereken bir 
Ramazan var. Türkü, İlhan Başgöz’ün dediği gibi 
“Bir yer karasında, bir gök mavisinde” kanat vuru-
yor; oyun oynuyor bizimle adeta. Belki de, belli 
koşullar içinde belli bir duyguyu anlatmak için 
söylenen bir türküye, biz yeni anlamlar yüklüyo-
ruz, yine İlhan Başgöz’ün deyişiyle, “metin ötesi 
bir anlam” yaratıyoruz. Öyle mi, bilemeyiz… Öyle 
de olsa günah bizde değil; türkünün sözleri hayal 
gücümüzü öyle baştan çıkarıcı nitelikte ki. Nedir 
bu efkâr, bu sevda, insan merak ediyor ister iste-
mez. Siz merak etmiyor musunuz? Yoksa siz hiç 
efkârlıyken, sevdalıyken Ramazan’ın hikmetiyle 

Çalıp söyleme ve âşıklık geleneğini, genç kuşaklara sevdirmeyi ilke edinen program...

Telli Turnam, her Çarşamba 23.00’te canlı yayınla TRT Türkü’de...

Telli Turnam

Atilla Bölükbaşı’na 
teşekkür ederiz. 

FOTOĞRAFLAR
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Yunanca Masası

Fotoğraf: M. Chris
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Yunanca Masası çoğu zaman 

gerginliğin hâkim olduğu iki 

ülke ilişkilerinde geçmişte kısa 

dalga, bugün uydu ve internet 

yayınları aracılığı ile dostluk ve 

barışa katkı sağlamak, bu yönde 

harcanan çabaları özelde iki ülke, 

genelde uluslararası kamuoyuna 

duyurmak gibi önemli bir 

misyonu üstlenmiştir.

Nevzat Memet 
Yunanca Masa Sorumlusu

Yunanca Masası, uzun yıllar âdeta bıçak sırtında 

seyreden Türk-Yunan ilişkilerinde ülkemiz tezlerini 

en doğru şekilde aktarmaya çalışmıştır. Bu göre-

vini sorumluluk bilinci çerçevesinde bugün de 

sürdürmektedir.

TSR Yunanca Masası, yayınlarında güncel siyasi 

gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin tarihi, turistik ve 

doğal güzelliklerini de tanıtmaya özel bir önem 

vermektedir.

Son iki yıldır devam eden internet yayınları ara-

cılığı ile daha geniş kitlelere ulaşan servise gön-

derilen elektronik postalar, yayınların sadece 

komşu ülke Yunanistan’da değil, dünyanın çeşitli 

bölgelerinde Yunanca konuşan veya bu dili öğ-

renen insanlar tarafından da ilgi ile izlendiğini 

göstermektedir.

Dinleyicilerden gelen, mektup, faks ve elektro-

nik postalar dikkate alınarak bir değerlendirme 

yapıldığında, genellikle iç siyasi gelişmeleri, ikili 

ve bölgesel ilişkileri konu alan haber ve yorum-

lar ile aynı konulara değinen programlara ilgi 

gösterildiği söylenebilir. Bu programlar arasında 

“Türk Basınından Özetler”, “Avrupa Birliği Gün-

demi”, “Barış ve Güvenlik”, “Balkan Gündemi” 

ilk akla gelenler… Bunların dışında “Şifalı Sular 

Cenneti Türkiye”, “Türk-Yunan Dünyasından”, 

“Türkçe Öğreniyoruz” programları da yakından 

takip ediliyor.

Yunanca Masası, Türkiye’nin bölgede 
belki de en hassas, en kırılgan ilişkilere 
sahip olduğu Yunan kamuoyuna 
yönelik yaptığı yayınının öneminin 
farkında…
Bu sorumluluk bilinciyle Bilge Bostancı, Hasan 

Müminoğlu, İbrahim Akgün gibi emektar yayın-

cıların gösterdiği yolda ilkeli yayıncılık anlayışı ile 

Ege’nin bir barış denizine dönüştürülmesi çabala-

rına katkı sağlamaya devam edecektir. 
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Radyodan Ramazan programlarını mesleğim nedeniyle çok fazla takip edemiyo-
rum. Zaman zaman televizyondan izliyorum. Çok yeterli olduğunu düşünmüyo-
rum. Sadece ezan vakitlerinde ekranlarda ya da radyolarda özel yayınlar oluyor. 
Daha uzun süreli yayınların etkili olacağını düşünüyorum. Ramazan programları ile 
ilgili çok eksikler var. Her sene aynı konular işleniyor. Ahlakla ilgili konular ya da daha 
geniş kapsamlı anlatımlar olabilir. Çünkü yaşam değişiyor, eskiden olduğu gibi değil.

Murat Candan (39)
Taksi Şoförü

Ahlakla ilgili konular 
olabilir.

So
ka

k 
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    Ramazan
Sokak Mikrofonu’nda bu ay okurların 

“Radyoda Ramazan Programları”yla 

ilgili görüşlerini aldık.

Genellikle televizyondaki Ramazan programlarını takip edebiliyoruz. Radyonun 
saatleri bize uymuyor. Çocukluğumda da televizyondan izlenirdi. Bizim nesil te-
levizyonlu evlerde doğduğu için radyo alışkanlığı pek yok. Ama dinleyebildiğim 
kadarıyla içerik olarak beğeniyorum bu programları. Farklı konular da eklenebilir 
tabii. Çünkü anlatılanlar önceki yıllarda da dinlemiş olduğumuz konular. Telefon-
la sorulan sorular hep aynı, içerikleri aynı. Daha aydınlatıcı bilgiler verilebilir; ne 

olur bilmiyorum onu da yayıncılar bulacak.

Orhan Gündüz (40)
Kuaför Farklı konular eklenebilir.

Biraz nostalji olacak ama eski ramazanlar daha renkli geçiyordu. Ramazan ayı 
boyunca özel eğlence programları olurdu. Ramazan ayının son zamanlarda yaz 
sezonuna gelmesi nedeniyle çoğunlukla tatilde oluyor insanlar. Çok fazla radyo-
dan takip edemiyorlar programları. Ben özellikle radyo dinlerim. Televizyon göze 
hitap ediyor ama radyo benim için farklı. Ramazan süresince yapılan programlar-
da beklentilerim fazlasıyla karşılanıyor. 

Hülya Soysal (55)
Ev HanımıÖzellikle radyo dinlerim.

Ramazan programları ile ilgili bir fikrim yok. Takip edemiyorum. Eskiden dinler-
dim. O nedenle kıyaslama yapamıyorum. Ama dinliyor olsaydım müzikleri tercih 
ederdim. Kimi vaaz, kimi dua ister. Herkesin beklentisi farklı olabilir.

Neşe Dölen (58)
Emekli Bankacı Eskiden dinlerdim. 
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Ramazan programlarını TRT’den takip ediyorum. Özellikle televizyonu tercih edi-
yorum. Televizyon programları benim için yeterli. Dini konularda detaylı bilgiler 
veriyorlar. Sahur için uyandığımda da yine televizyondan izliyorum. Radyo dinle-
miyorum ama Ramazan’da özellikle dini konularda program yapılması gerektiği-
ni düşünüyorum. Ramazan ayının ruhunu yansıtan müzikler de olmalı...

İbrahim Koltuk ( 47)
Market Sahibi

Ramazan’ın ruhunu 
yansıtan müzikler...

Ramazan programlarını iftara yarım saat kala dinlerim. TRT’yi tercih ederim özel-
likle. Tasavvuf müziğini seviyorum. Sahur programlarını çok fazla takip edemiyo-
rum. Ama dinlediğim kadarıyla genelde iyi programlar var. Bence çocukların ve 
gençlerin bilgilenmesine yönelik konuların işlenmesinde yarar var.

Mehmet Arıkan (58)
Esnaf

Çocuklar ve gençler 
unutulmamalı.

İşim dolayısıyla Ramazan programlarını çok dinleyemiyorum. Ama genelde dini 
programları tercih ediyorum. Bazı özel radyolar var eğitici mesajlar veren. Rama-
zan ayında içeriklerini değiştiriyorlar, boş vakitlerimde dinleyebiliyorum. Konu-
nun uzmanı, alanına hâkim kişilerin bilgi verdiği programları seçiyorum. Halkın 
katılımı da güzel oluyor. Bizim düşünemediğimiz, göremediğimiz soruları sor-
maları bizim de bakış açımızı genişletiyor. Ramazan ayında zaten belli konular 

konuşulur, Ramazan’ın duygusunu yansıtan programların yapılmasını isterim. 

Murat Dölkeleş (35)
Kargo Yetkilisi Bakış açımızı genişletiyor.

Ben hem sahur hem de iftar programlarını dinlerim. Bu şekliyle aslında tam ola-
rak yeterli değil. Sade vatandaşı bilgilendirici konulara ağırlık vermelerini tercih 
ederim. Genellikle belli isimlerden bilgiler alınıyor. Hep aynı insanlar radyolarda 
yer alıyor. İlahiler de fazla... Oysa insanları din konusunda aydınlatan sohbetlerin 
olması müzikten daha yararlı. Geçmişte biraz daha farklıydı, gösterişten uzaktı. 
Artık bilgili, vatandaşı temsil edebilecek, İslami konulara yönlendirebilecek, bu 
alanda kendini kanıtlamış insanlarla program yapılmalı diye düşünüyorum. Günümüzde gösteriş için 
bazı kişilere yer veriliyor. Makam sahibi değil de bilgi sahibi insanların katılımıyla daha yararlı Ramazan 
programları yapılabilir. 

Mehmet Kayhan (58)
İnşaat MühendisiBilgili insanların katılımı...

Radyodaki Ramazan programlarını dinliyorum. Geçmiş yıllarda daha güzeldi. İyi 
bir Ramazan programında aydınlatıcı bilgilerin olmasını beklerim. Sadece din 
programları değil insan yaşamıyla ilgili bilgilerin de olmasını isterim. Ramazan 
süresince seçilen müziklerin de dinlendirici olması gerekir. Yemek programları da 
eklense iyi olur. Ruhumuzu dinlendiren programlar daha çok ilgi çeker bence…

Sabiha Banoğlu (65)
Ev Hanımı Yemek programları eklense...

Radyoda ramazan programlarını eskiden dinlerdim. O zamanlar çok güzeldi 
programlar. Sahura kalktığımızda annemin hazırladığı yemekleri yerken radyo 
dinlerdik. Şimdi o tadı kalmadı. 

Özcan Aktan (70)
Ev Hanımı

Sahurda radyo dinlerdik.
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Bu Ay
Oyunun Adı : KÜÇÜK YOLCULUKLAR

Yazan : Niyazi Zorlu

Yöneten : Yaşar Ürük 

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Doğan Yağcı, İbrahim Raci Öksüz, Şebnem Taca, İbrahim Şahin, Hülya 
Böceklioğlu, Süheyla Gürkan, Hülya Savaş Güray, Ahmet Dizdaroğlu, 
Şener Ünal

Özet : Zeynep, 17 yaşında ailesiyle yaşayan üniversitede okuyan bir kızdır. 
Babası Selim, geleneklerine bağlı, tutucu, despot bir adamdır. Annesi Aynur, kızlarına karşı korumacı 
ve sevecendir. Zeynep’in kız kardeşi Serpil doğuştan engellidir ve zamanını dikiş dikerek ailesine 
yardımcı olmaya çalışarak geçirir. Babası Selim Zeynep’in okumasını istemez ve bunu her fırsatta dile 
getirir. Selim’in kızlarına karşı bu kadar sert olmasının tek sebebi Zeynep ve Serpil’ in erkek olarak 
dünyaya gelmemeleridir. Bu durum Zeynep için artık dayanılmaz bir hal almıştır. Zeynep bu soru-
nunu okuldaki erkek arkadaşı Yusuf’la paylaşır. Yusuf Zeynep’e yardım etmek ve onu içinde olduğu 
bu zor durumdan kurtarmak ister. Yusuf Zeynep’i korumak için ona evlenme teklifi eder. Zeynep bu 
teklif karşısında önce şaşırır sonra içinde bulunduğu durumu düşünerek bunu kabul etmenin en 
doğrusu olduğuna karar verir. Zeynep eve dönerek verdiği kararı kardeşi Serpil ile paylaşır. Kaçtığın-
dan sadece kardeşinin haberi olacaktır. Zeynep eşyalarını toplar ve tek bir çantayla evi terk eder. Bu 
küçük yolculuk karakterlerin hem kendilerini hem de diğerlerini tanımalarına yarayacaktır… 

Yayın Günü ve Saati : 4 Ağustos 2010 – Çarşamba / 21.05

Ra
dy
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tro
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4 Aǧustos

Oyunun Adı : COŞKU ve SAYIKLAMA

Yazan : Ceren Olpak

Efektör : Hamit Çelik

Yöneten : Mehmet Atay

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Okan Şenozan, Selma Yeşilbağ, Olcay Kavuzlu, Edip Tümerkan, Nihat 
Hakan Güney, Deniz Gökçe Kayhan, Ahmet Erkut, Turgut Alkaçır

Özet : Heykeltıraş olan Ömer, atölyesine kapanıp çalışırken, kendini dış 
dünyadan soyutlamakta, üstelik yaptığı heykelleri kimseye göstermemektedir. Sevgilisi Serpil ne 
yaparsa yapsın onu bu münzevi hayattan kurtaramaz. Ömer hayalinde heykelin konuştuğunu dü-
şünerek sahte bir dünya yaratmıştır kendine. Ama giderek düştüğü durumun farkına varır. Onu bu 
boğucu yaşam tarzından çıkartabilecek olan yine kendisidir. Önce yarım kalmış heykelleri tamamla-
maya sonra da Serpil ile güzel bir beraberlik kurmaya karar verir.

Yayın Günü ve Saati : 11 Ağustos 2010 – Çarşamba / 21.05

11 Aǧustos
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Oyunun Adı : KİTAPLIKTAKİ ZARF 

Yazan : Jale Güven

Efektör : Korkmaz Çakar

Yöneten : Işık Yenersu

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Ayşe Günşiray, Hazım Körmükçü, Ayten Uncuoğlu, Serpil Tamur, Ah-
met Evintan, Erol Keskin, Ertuğrul İlgin, Şerif Sezer, Oktay Korunan, 
Kemal Bekir, Nisa Yıldırım, Fevzi Gür

Özet : Güngör ve Vedat evlenirler. Vedat zengindir fakat paranoya hastası-
dır. Bu durumu bilen Güngör’ün teyzesinin oğlu Doktor Murat, Güngör’ü Vedat’la evlenmeden önce 
pek çok kez uyarmıştır. Paranoya hastasıyla evlenmenin sakıncalı ve onunla bir hayat geçirmenin 
zor olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Çift evliliklerinin başında kısa bir süre mutlu olurlar ama çok 
geçmeden Vedat’ın paranoyaları başlar. Vedat karısı Güngör’ü, Murat’tan kıskanır ve onunla görüş-
mesini istemez. Paranoyalarından bunalan Vedat intihar etmeye karar verir. Fakat kendisi öldükten 
sonra Murat ile Güngör’ün de ayrı düşmesini istemektedir. Bir intihar notu yazar. Notta; Murat’la 
Güngör’ün kendisini öldüreceklerini anlatır. Notu bir zarfa koyup evdeki kitaplığa saklar. Ceset bulu-
nunca, polis Vedat’ın ölümünden kuşkulanır. Güngör’le Murat’ı tutuklar. İkisi de yargılanır ve hüküm 
giyerler. Ancak Vedat’ın kitaplığa bıraktığı zarf içindeki not bulununca olaylar tersine döner. Hastalı-
ğına kanıt sayılan bu not, onun arzusunun tersine Murat’la Güngör’ün kurtulmalarını sağlar. 

Yayın Günü ve Saati : 18 Ağustos 2010 – Çarşamba / 21.05

Oyunun Adı : SÜRAHİDE KARANFİLLER

Yazan : Selma Fındıklı

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Noman Pakner, Sadrettin Kılıç, Sevinç Çekitok, Erdoğan Ersever, Tom-
ris Oğuzalp, Özgür Erkekli, Selma Kutlu, Ali Sürmeli, Özgür Yalım, Hik-
met Körmükçü, Gamze Yapar

Özet : Recep, Nedime ile evlidir ve dört çocukları vardır. Erzincan’da yaşar-
lar. Recep geçinmek üzere işlediği bakırları satmak için İstanbul’ a gidip gelmektedir. Yine İstanbul’da 
olduğu bir dönemde Erzincan depreminde tüm ailesini kaybeder. Geride yaşlı annesi kalmıştır. An-
nesinin isteği üzerine Ankara’ya göç ederler. Recep bakır işçiliğine devam eder. Daha sonra Şükriye 
ile evlenir ve bir kızı olur. Recep yitirdiği ailesini düşlerinde görür, Nedime ile sık sık konuşur. Yaptığı 
bakır sürahilerle al karanfiller varoldukça onların da yaşadığını düşler. Sonunda gerçeklerle yaşamayı 
öğrenir. Düşler, düş olarak kalmalıdır. Yeni ailesine sarılır.

Yayın Günü ve Saati : 25 Ağustos 2010 – Çarşamba / 21.05

25 Aǧustos

18 Aǧustos
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Derleme Aksel Koçak

Radyo Tarihinden

Mecmuamızın hususi fotografçısı Osman Darcan’ın Radyo Evindeki 
röportajları serisinden:

Solda, yukarıdan aşağı: Temsil Şefi Kemal Tözem bir piyesin raporunu 
imzalarken. Yanındaki bu şubenin dosya memuru İhsan Gider. Ortada: 
Temsil sanatkârları bir rol yazarlarken. Altta: Vahi Öz bir piyesin anonsunu 
yazdırırken. İkinci sıra yukarıdan aşağı: Sanatkârlardan bir grup dinlenme 
esnasında. Altta: Radyo bisikletçisi Yaşar Dayı Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğünden kucağı mecmualarla dolu dönüyor.
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Kısa Kısa
Radyo Dergisi Ocak 1945, Sayı: 37

Üçüncü sıra yukardan aşağı: Teknik serviste mühendisler çalışırken. 
Altta: Musiki kolunun yeni elemanları üç numaralı stüdyoda sabah dersine 
hazırlanıyorlar. (Musiki koluna geçen sene ve bu sene imtihanla girenlerden 
bazıları. Sağdaki sıra yukardan aşağıya: Musiki kolu Şef Muavini Cevdet 
Kozanoğlu bir türkü programını tetkik ederken. Karşısında oturan: 
Muzaffer İlkar. Ortada: İdare bürosunda mesai. Soldaki Şef Raportör 
Hayri Tümer. Sağdaki Mustafa Akyürek. Altta: Yayın Müdürlüğü B Bürosu 
memurları. Sağda: İffet Gürsen. Solda: Nermin Sıgındım.
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Radyo savaşlarda ordulara hizmet etti. Amatörle-

re hobi oldu. Hava trafiğini kontrol etti. Taksilere 

açık yollar anons etti, bilinmeyen adresleri tarif 

etti. Cep telefonlarıyla yepyeni bir dünya yarat-

tı. Yayıncılık dünyasını bilgilendirmek, eğitmek, 

eğlendirmek için her saniye atmosfere binlerce 

kelime gönderdi, göndermeye de devam ediyor.

Ama radyo her şeyden önce düşünsel görün-

tüler çizme sanatıdır. Diğer bir söylemle radyo, 

insanların beyinlerinde görüntüler yaratarak 

gücünü ve etkinliğini kanıtlar.

Bazen bu bir sevgilinin görüntüsüdür, bazen 

bir trafik kazasının görünmeyen, gerçekle hiç 

ilgisi olmayan bir görüntüsüdür.

Bazen yine gerçekte olmayan bir üzüntü, ba-

zen yine gerçekle hiç ilgisi olmayan bir sevin-

cin görüntüsüdür. Radyonun etkisi buradadır. 

Televizyon düşünmenize, hayal kurmanıza hiç 

imkân vermeyen bir araçtır. Bu yönüyle radyo 

edilgen değil tam tersine dinleyicilerini can-

landırma sanatına yönlendiren bir araçtır.

Radyonun anlık, hızlı ileti aktarımı, günceli ya-

kalayabilmesi, açık, yalın, öz, kısa anlatım kulla-

nımıyla bireyin algılamasını kolaylaştırması, düş 

gücüne seslenmesi türünden boyutları iyice al-

gılandıkça radyonun dinlenme oranı ve dinleyi-

cisi ile bütünleşmesi o denli artacaktır.

Günümüzde radyo istasyonlarının dinleyicile-

rinin beklenti ve gereksinimleri doğrultusunda 

kendilerini biçimlendirmeleri de bunların algı-

landığına bir işaret olsa gerek. 

Bu kitapta, radyo ile ilgili teknik terimlerin açıkla-

malarını, bir radyoda bulunması gereken teknik 

donanımı ve bunların özellikleri ile radyonun 

işlevlerini, özelliklerini, kısacası olması gereken 

radyoyu anlatmaya çalıştık.

Tüm Yönleriyle
Radyo

Hamza Çakır,
Siyasal Yayınevi

Thomas Edison radyonun 

bir moda olduğunu ve 

çok geçmeden işlevini 

kaybedeceğini söylemişti. 

Ancak tarih tersini kanıtladı. 

Kültürel çalışmaların babası 

McLuhan’a göre radyo 

olmasaydı biz ne Hitler’i ne de 

Gandi’yi tanıyabilecektik.
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TRT ve seçkin müzik marketlerde
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11.05 ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
12.00  HABERLER 
12.05  HABERLİ - YORUM (ANKARA) (CANLI) 
12.55  BEN KİTAP OKUYORUM (ANKARA)
13.00  HABERLER
13.15  RENKLİ ANLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
14.30 NEREDEN NEREYE (ANKARA) (CANLI)
15.00 HABERLER
15.05 LEZZET YOLCULUĞU (ANKARA) (CANLI)
15.30 MAVİ BİLYE (ANKARA) (CANLI)
16.00 HABERLER
16.05 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE 90 YIL (ANKARA)
16.30 SPORUN YILDIZLARI (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (ANKARA) (CANLI) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (CANLI) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 DİL TARİH COĞRAFYA (ANKARA)(CANLI)
20.00 + 13 (ANKARA) (CANLI)
21.00 HABERLER
21.05 RADYO TİYATROSU 
22.00 NOSTALJİK MÜZİK (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKÂYE (ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (ANKARA) (CANLI)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR)
01.10 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (ANKARA)
01.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA)(TEKRAR)
02.00 HABERLER
02.05 ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (TEKRAR) 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
03.00 HABERLER
03.05 NEREDEN NEREYE (ANKARA) (TEKRAR)
03.35 LEZZET YOLCULUĞU (ANKARA) (TEKRAR)
04.00 HABERLER
04.05 MAVİ BİLYE (ANKARA) (TEKRAR)
04.35 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE 90 YIL 
 (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (TEKRAR) 
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
PERŞEMBE
06.00  HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ÇERKEZCE) (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA) (CANLI)
07.30  HABERLER
07.40  GÜNDEM (ANKARA) (CANLI)
09.40  ARKASI YARIN
10.00  HABERLER
10.05  PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (CANLI) 
10.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İSTANBUL) (CANLI) 
12.00  HABERLER 
12.05  HABERLİ - YORUM (ANKARA) (CANLI) 
12.55  BEN BÖYLE BIRAKTIM (ANKARA)
13.00  HABERLER

09.40  ARKASI YARIN
10.00  HABERLER
10.05  PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (CANLI) 
10.55  HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İSTANBUL) (CANLI) 
12.00  HABERLER 
12.05  HABERLİ - YORUM (ANKARA) (CANLI) 
12.55  BEN BÖYLE BIRAKTIM (ANKARA)
13.00  HABERLER
13.15  RENKLİ ANLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
14.30 İNSANOĞLU BİR ÂLEM (ANKARA) (CANLI)
15.00 HABERLER
15.05 SANAT SOKAĞI (ANKARA) (CANLI)
15.30 TARÇININ GÜNCESİ (ANKARA) (CANLI)
16.00 HABERLER
16.05 MÜREKKEP KOKUSU (ANKARA)
16.30 SPORUN EZGİSİ (ANKARA) (CANLI)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (ANKARA) (CANLI) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (CANLI) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 MODERNLEŞME EKSENİNDE TÜRKİYE (ANKARA)(CANLI)
20.00 + 13 (ANKARA) (CANLI)
21.00 HABERLER
21.05 RENKTEN SÖZDEN ÇİZGİDEN SESTEN (ANKARA) 
21.30 NOSTALJİ (ANKARA)
22.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKÂYE (ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (ANKARA) (CANLI)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR)
01.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA) (TEKRAR)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA (TEKRAR) 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
03.00 HABERLER
03.05 İNSANOĞLU BİR ÂLEM (ANKARA) (TEKRAR)
03.35 SANAT SOKAĞI (ANKARA) (TEKRAR)
04.00 HABERLER
04.05 TARÇININ GÜNCESİ (ANKARA) (TEKRAR)
04.35 MÜREKKEP KOKUSU (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (TEKRAR) 
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
ÇARŞAMBA
06.00  HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
06.40 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA) (CANLI)
07.30  HABERLER
07.40  GÜNDEM (ANKARA) (CANLI)
09.40  ARKASI YARIN
10.00  HABERLER
10.05  PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (CANLI) 
10.55  HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA)
11.00 HABERLER

PAZARTESİ
06.00  HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (BOŞNAKÇA) (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA) (CANLI)
07.30  HABERLER
07.40  GÜNDEM (ANKARA) (CANLI)
09.40  ARKASI YARIN
10.00  HABERLER
10.05  PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (CANLI) 
10.55  HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İSTANBUL) (CANLI) 
12.00  HABERLER 
12.05  HABERLİ - YORUM (ANKARA) (CANLI) 
12.55  BEN KİTAP OKUYORUM (ANKARA)
13.00  HABERLER
13.15  RENKLİ ANLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
14.30 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 HUKUK VE İNSAN (ANKARA) (CANLI)
15.30 GÜNDEMDEKİ ENERJİ (ANKARA) (CANLI)
16.00 HABERLER
16.05 TÜRK SİNEMASI (ANKARA)
16.30 SPOR DÜNYASI (ANKARA) (CANLI)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (ANKARA) (CANLI) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (CANLI) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 GÜZEL TÜRKÇE (ANKARA) (CANLI)
20.00 + 13 (ANKARA) (CANLI)
21.00 HABERLER
21.05 Solistler Geçidi (ANKARA) (TSM)
21.30 NOSTALJİ (ANKARA)
22.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKÂYE (ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (ANKARA) (CANLI)
01.00 HABERLER
01.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
01.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA) (TEKRAR)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA (TEKRAR) 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
03.00 HABERLER
03.05 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (ANKARA) (TEKRAR)
03.35 HUKUK VE İNSAN (ANKARA) (TEKRAR)
04.00 HABERLER
04.05 GÜNDEMDEKİ ENERJİ (ANKARA) (TEKRAR)
04.35 TÜRK SİNEMASI (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (TEKRAR) 
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
SALI
06.00  HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ARAPÇA) (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA) (CANLI)
07.30  HABERLER
07.40  GÜNDEM (ANKARA) (CANLI)

RADYO-1 (TÜRKİYE RADYOLARI BİRİNCİ PROGRAMI)
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21.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
22.00 ESKİ DOSTLAR (ANKARA)
22.30 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKÂYE (ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (ANKARA) (CANLI)
01.00 HABERLER
01.05 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (ANKARA)
01.35 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
02.05 HAFTA SONU BAŞKENT EKSPRESİ (ANKARA)(TEKRAR) 
04.00 HABERLER
04.05 SABAHA DOĞRU 1 (ANKARA)
05.00 HABERLER
05.05 SABAHA DOĞRU 2 (ANKARA)
PAZAR
06.00  HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 SEYAHATNAMELERDE TÜRKİYE (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA) (CANLI)
07.30  HABERLER
07.40  TATİL GÜNDEMİ (ANKARA) (CANLI)
09.40  ARKASI YARIN
10.00  HABERLER
10.05  SÖZ KÜÇÜĞÜN (ANKARA) (CANLI) 
11.00 HABERLER
11.05 TATİL SABAHI (ANKARA)(CANLI) 
13.00  HABERLER
13.15  TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
13.30 BİR SOLİST (AYTEN ZENGER) (TSM) (ANKARA)
13.45 BİR SOLİST ( ZÜLKÜF ALTAN) (THM) (ANKARA)
14.00 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
 AYŞE TAŞ - KADRİ ŞARMAN
14.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA) 
15.30 ARKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (ANKARA)
16.00 HABERLER
16.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
16.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 POPÜLER MÜZİK (ANKARA)
17.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
18.00 AKŞAM FASLI (NİHAVEND) (ANKARA)
18.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (THM) (ANKARA)
19.00 HABERLER
19.00 HABERLER
19.30 PARLAMENTODA BU HAFTA (HABER MERKEZİ)
20.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
20.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (THM) (ANKARA)
21.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
22.00 ESKİ DOSTLAR (ANKARA)
22.30 SAZLARLA TSM (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKÂYE (ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (ANKARA) (CANLI)
01.00 HABERLER
01.05 RADYO TİYATROSU (ÇARŞAMBA’DAN TEKRAR)
02.05 TATİL SABAHI (ANKARA)(TEKRAR) 
04.00 HABERLER
04.05 SABAHA DOĞRU 1 (ANKARA)
05.00 HABERLER
05.05 SABAHA DOĞRU 2 (ANKARA)

13.15  RENKLİ ANLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
14.30 İNSANOĞLU BİR ÂLEM (ANKARA) (CANLI)
15.00 HABERLER
15.05 SANAT SOKAĞI (ANKARA) (CANLI)
15.30 ATIK SERVETTİR (ANKARA) (CANLI)
16.00 HABERLER
16.05 MODERN ZAMANLAR (ANKARA)
16.30 DİN VE AHLAK (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (ANKARA) (CANLI) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (CANLI) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 BİLİM VE TEKNOLOJİ DÜNYASI (ANKARA)(CANLI)
20.00 + 13 (ANKARA) (CANLI)
21.00 HABERLER
21.05 EVRENİN SIRLARI
21.30 NOSTALJİ (ANKARA)
22.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKÂYE (ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (ANKARA) (CANLI)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR) 
01.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA) (TEKRAR)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA (TEKRAR) 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
03.00 HABERLER
03.05 İNSANOĞLU BİR ÂLEM (ANKARA) (TEKRAR)
03.35 SANAT SOKAĞI (ANKARA) (TEKRAR)
04.00 HABERLER
04.05 ATIK SERVETTİR (ANKARA) (TEKRAR)
04.35 MODERN ZAMANLAR (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (TEKRAR) 
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
CUMA
06.00  HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 TASAVVUF MÜZİĞİ (ANKARA)
06.45 CUMA SABAHI (ANKARA)
07.30  HABERLER
07.40  GÜNDEM (ANKARA) (CANLI)
09.40  ARKASI YARIN
10.00  HABERLER
10.05  PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (CANLI) 
10.55  HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İSTANBUL) (CANLI) 
12.00  HABERLER 
12.05  HABERLİ - YORUM (ANKARA) (CANLI) 
12.55  BEN KİTAP OKUYORUM (ANKARA)
13.00  HABERLER
13.15  RENKLİ ANLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
14.30 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 SANAT SOKAĞI (ANKARA) (CANLI)
15.30 GÖNÜL BAĞI (ANKARA)
16.00 HABERLER
16.05 TUTKUNUN ADI KOLEKSİYON (ANKARA)
16.30 SPOR DÜNYASI (ANKARA) (CANLI)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (ANKARA) (CANLI) 

17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (CANLI) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 KÜRESEL BAKIŞ (ANKARA) (CANLI) 
20.00 + 13 (ANKARA) (CANLI)
21.00 HABERLER
21.05 NOSTALJİK MÜZİK (ANKARA)
22.00 DÜNYA KÜÇÜK GÖNÜL BÜYÜK (ANKARA)
22.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKÂYE (ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (ANKARA) (CANLI)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR)
01.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA) (TEKRAR)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA (TEKRAR) 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
03.00 HABERLER
03.05 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (ANKARA) (TEKRAR)
03.35 SANAT SOKAĞI (ANKARA) (TEKRAR)
04.00 HABERLER
04.05 GÖNÜL BAĞI (ANKARA) (TEKRAR)
04.35 TUTKUNUN ADI KOLEKSİYON (ANKARA)(TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (TEKRAR) 
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
CUMARTESİ
06.00  HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 BİZİM DESTANLARIMIZ (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA) (CANLI)
07.30  HABERLER
07.40  TATİL GÜNDEMİ (ANKARA) (CANLI)
09.40  ARKASI YARIN
10.00  HABERLER
10.05  SÖZ KÜÇÜĞÜN (ANKARA) (CANLI) 
11.00 HABERLER
11.05 HAFTA SONU BAŞKENT EKSPRESİ (ANKARA)(CANLI) 
13.00  HABERLER
13.15  TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
13.30 BİR SOLİST (METİN GÜYER) (TSM) (ANKARA)
13.45 BİR SOLİST (ZEYNEP CİHAN) (THM) (ANKARA)
14.00 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
 EDA ŞİMŞEK - KENAN GÜNEL
14.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA) 
15.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
16.00 HABERLER
16.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
16.30 YURTTAN SESLER (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 POPÜLER MÜZİK (ANKARA)
17.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
18.00 AKŞAM FASLI (ACEMAŞİRAN) (ANKARA)
18.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
19.00 HABERLER 
19.00 HABERLER
19.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (ANKARA)
20.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (ANKARA)
20.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
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22.00 GECE FREKANSI (İZMİR)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

CUMARTESİ

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 YOL MANZARALARI (ANKARA)

20.00 YANKI (ANKARA)

22.00 GECE FREKANSI (İZMİR)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

PAZAR

09.00 BİR PAZAR HATIRASI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 YOL MANZARALARI (ANKARA)

20.00 YAYINDAYIZ MÜEBBET (ANKARA)

22.00 GECE FREKANSI (İZMİR)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 STÜDYO TEMPO (ANKARA)

20.00 ÖZEL RADYOLAR (ANKARA)

22.00 GECE FREKANSI (İZMİR)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

PERŞEMBE

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 RADYO TERAPİ (ANKARA)

20.00 ŞEHİR IŞIKLARI (ANKARA)

22.00 GÜZEL ŞEYLER (İSTANBUL)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

CUMA

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 NEŞELİ SAATLER (ANKARA)

20.00 SUNİ GÜNDEM (ANKARA)

PAZARTESİ

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 AKŞAM OLA (ANKARA)

22.00 GECE FREKANSI (İZMİR)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

SALI

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 SALINCAK (ANKARA)

20.00 ADAM GİBİ (ANKARA)

22.00 FUAT GÜNER’LE MÜZİK HAYAT BOYU (İSTANBUL)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

ÇARŞAMBA

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

ÇARŞAMBA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 TÜM ZAMANLAR (İSTANBUL) Haz.: DİDEM TAYFUR
08:00 MÜZİK MUHABİRİ (ANKARA) Haz.: BORA ÖĞÜNÇ
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 İYİKİ VARSIN MÜZİK (İZMİR) Haz.: REVAN ALTIOK
10:00 KUĞUNUN ŞARKISI (İSTANBUL) Haz.: FÜSUN ÖZGÜÇ
10:30 MÜZİKLİ SÖYLEŞİLER (ANKARA) (CANLI) 

Haz.:VEFA ÇİFTÇİOĞLU 
12:00 * HABERLER
12:10 GÖKKUŞAĞI (ANTALYA) Haz.: ANASTASSIA PANKRTOVA
13:00 OKYANUSTAN DAMLALAR (İSTANBUL) (CANLI) 

Haz.:IŞIL PINAR İNDELEN
14:00 SOLİST (ANKARA) Haz.:ERSİN ARSLANTÜRK
15:00 MÜZİK VE SIRLAR (ANKARA) Haz.: SENEM TURGUT
16:00 SINIRSIZ MÜZİK (ANKARA) Haz.: ZEYNEP VURAL
17:00 POP GÜNCESİ (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: ELİF PETEK
18:00 ÇALAR SAAT (ANKARA) Haz.: İLKE ALBAYRAK (CANLI)
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ PANORAMASI (ANKARA) (CANLI) 

Haz.: AHMET BERKER 
20:00 BİR KONSER (İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI) 

Haz.: MEHMET SUNGUR
21:30 TRT İSTANBUL HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI 

(İSTANBUL) Haz.: CANER BEKLİM
22:00 * HABERLER
22:10 MÜZİKLİ YOLCULUKLAR (İSTANBUL)(CANLI) 

Haz.: GÜRSEL ÖZTÜRK
23:00 CAZ FOTOĞRAFLARI (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: LEVENT ÖGET 
00:00 GECE VE MÜZİK (İZMİR) Haz.: TÜLAY İLTER SUNAR
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI   

(ANKARA RADYOSU)

SALI
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 PLAKLAR ARASINDA (İSTANBUL) Haz.: AYŞE ÖZYILMAZ 
08:00 MÜZİK MERKEZİ (ANKARA) (CANLI) Haz.: ERHAN KONUK
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 SABAH SÜİTİ (İSTANBUL) Haz.: SUNGU OKAN
10:00  SİHİRLİ FLÜT (ANKARA) Haz.: NEVA OTÇU
10:30 MÜZİK TAKVİMİ (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: SERHAN BALİ 
12:00 * HABERLER
12:10 NEYDİ NEYDİ NE (İSTANBUL) 

Haz.: GÜLGÜN CÜNDÜBEYOĞLU
13:00 MÜZİĞE ADANMIŞ YAŞAMLAR (İSTANBUL) 

Haz.: DEFNE KAYHAN
14:00 DANS SAATİ (KLASİK DANS) (ANKARA) Haz: ESRA KINIKLI
15:00 SESİN BÜYÜSÜ (ANKARA) Haz.: DAĞHAN ASLANGER
15:30 GÜNÜMÜZÜ DİNLEMEK (ANKARA) Haz.: ESRA KINIKLI
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA) 

Haz.: SEYMEN ALTINYELEKLİOĞLU
17:00 MÜZİK BAHÇESİNDEN (İZMİR) Haz.: TÜLAY İLTER SUNAR
18:00 MERCEK (ANKARA) (CANLI) Haz.: ERHAN KONUK
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ PANORAMASI (ANKARA) (CANLI) 

Haz.: AHMET BERKER 
20:00 DÜNYA KONSER SAHNELERİNDEN (CANLI) (İSTANBUL) 

Haz.: SERHAN BALİ
21:00 DİNLENİYORUM (ANKARA) Haz.: MELİS MİLLİ
22:00 * HABERLER
22:10 BLUES’UN TONLARI (İSTANBUL) (CANLI) Haz.:EYÜP İBLAĞ
23:00 CAZDA MODERN KAVRAMLAR (İSTANBUL) (CANLI) 

Haz.: MURAT BEŞER 
00:00 CAZIN USTA SESLERİ (ANTALYA) Haz.: ASLI AVKIRAN  
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI   

(ANKARA RADYOSU)

PAZARTESİ
07:00  HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 DÜNYANIN SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR (İSTANBUL) 

Haz.: ŞEBNEM DOYURAN
08:00 GÜNEŞİN IŞIĞINDA (ANKARA) Haz.: ASLIHAN ŞAHİN
09:00  HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 İÇİMDEKİ MÜZİK (İSTANBUL) Haz.: HİLAL ERTAN
10:00 A CAPELLA GÜNLÜĞÜ (ANKARA) Haz.: GÜL KARAMAN
10:30 AVRUPA KONSERLERİ (ANKARA) Haz.: AYTEN TOKLUOĞLU
12:00 * HABERLER 
12:10 RİTM ODASI (İSTANBUL) Haz.: LEVENT ÖGET
13:00 MÜZİK KÖPRÜLERİ (İSTANBUL) (CANLI) 

Haz.: IŞIL PINAR İNDELEN
14:00 ESKİDEN YENİYE (ANKARA) (CANLI) Haz.: GÜL KARAMAN
15:00 ORTA DÜNYA (ANKARA) Haz.: ERHAN ÇATAL
16:00 KÜLTÜRLERİN MACERASI (ANKARA) Haz.: KADİR ÖZDEMİR
17:00 ESKİ TÜFEKLER YENİ KUŞAKLAR (CANLI) (İSTANBUL) 

Haz.: ELİF PETEK-GÜRSEL ÖZTÜRK 
18:00 POP STÜDYOSU (CANLI) (ANKARA) Haz.: ERHAN KONUK
19:00 * HABERLER 
19:10 BAŞKA YOLLAR (CANLI) (ANKARA) 

Haz.:ZİYA CELAYİROĞLU
20:00 KLASİK GİTAR (CANLI) (ANKARA) Haz.:GÜL KARAMAN
21:00 KORO DÜNYASI (ANKARA) Haz.: NEVA ÇİFTÇİOĞLU
22:00 * HABERLER
22:10 YAPITLAR YORUMLAR (CANLI) (ANKARA) 

Haz.: VEFA ÇİFTÇİOĞLU
23:00 CAZ VİTRİNİ (İSTANBUL) Haz.:ZÜHAL FOCAN
00:00 CAZ DURAĞI (ANTALYA) Haz.:ASLI AVKIRAN
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI   

(ANKARA RADYOSU)

RADYO-2 (TRT-FM) (TÜRKİYE RADYOLARI İKİNCİ PROGRAMI)

RADYO-3 (TÜRKİYE RADYOLARI ÜÇÜNCÜ PROGRAMI)

*3 DAKİKA TÜRKÇE HABERLERİN ARDINDAN 2’ŞER DAKİKA 
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA HABERLER
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00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

SALI

07.03 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)

09.00 ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

11.05 YURTTAN SESLER (CANLI) (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)

13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (Çukurova Radyosu) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (Antalya Radyosu) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)

20.00 HABERLER 

20.05 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)

22.00 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (CANLI) 

(İSTANBUL) (TRT NAĞME)

23.00 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar) 

(TRT TÜRKÜ)

PAZARTESİ

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

09.00 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

11.05 TÜRKÜ SEVDALILARI (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu) 

RADYO-4 (TÜRKİYE RADYOLARI DÖRDÜNCÜ PROGRAMI)

20:00 BİR ÖMÜR TANGO (ANKARA) Haz.:ALİ IŞIKLI
21:00 FLAMENKONUN GİZEMİ (ANKARA) (CANLI) 

Haz.:GÜVEN GÜNEŞ
22:00 * HABERLER
22:10 CAZ SAATİ (İSTANBUL) Haz.:OZAN MUSLUOĞLU
23:00 GÜNÜMÜZDE CAZ (İSTANBUL) Haz.:HÜLYA TUNÇAĞ
00:00 GECE VE MÜZİK (İZMİR) Haz.: TÜLAY İLTER SUNAR
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI   

(ANKARA RADYOSU)
PAZAR
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 TÜM ZAMANLAR (İSTANBUL) Haz.: DİDEM TAYFUR
08:00 ZİRVE YOLU (ANKARA) Haz.: VOLKAN AYHAN
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 BEYAZPERDEDEN (ANKARA) Haz.:NEŞE TARTANOĞLU
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL) 

Haz.: GAYE ÇAĞLAYAN-DEFNE KAYHAN
10:30 GENÇLİK KOROLARI (ANKARA)
10:45 EVRENİN MÜZİĞİ (ANTALYA) Haz.:SOLMAZ ERKAN
11:30 YAŞAYAN NOTALAR (ANKARA) AYŞEGÜL SEVEN
12:00 * HABERLER
12:10 MÜZİK VE İNSANLARIMIZ (CANLI) (İSTANBUL) 

Haz.:ARDA AYDOĞAN
13:00 YAŞAYAN PARMAKLAR (ANKARA) Haz.:BİLGE AKAN
14:00 ROCK EFSANELERİ (İSTANBUL) Haz.:BORA ÇETİN
15:00 DÜNYADAN GELEN SESLER (ANKARA) 

Haz.: İLKE ALBAYRAK
16:00 80-60-80 (ANKARA) Haz.:SEYMEN ALTINYELEKLİOĞLU
17:00 DÜNYANIN RİTMİ (İSTANBUL) Haz.:CANER BEKLİM
18:00 TELESKOP (İSTANBUL) Haz.: İZZET ÖZ
19:00 * HABERLER
19:10 TREN YOLCULUĞU (İSTANBUL) (CANLI) 

Haz.: HAKAN ÇELİK 
20:00 GECEYE EŞLİK (ANKARA) Haz.:BERRİN ÖZKAN
21:00 HUZURUN TINISINDA (ANKARA) Haz.:ELİF GÖKALP
22:00 * HABERLER
22:10 MÜZİKLE GELEN (İSTANBUL) Haz.:MURAT ÜÇKARDEŞLER
23:00 MAVİ NOTA (İSTANBUL) Haz.: CENGİZ IŞILAY
00:00 UNUTULMAYAN MELODİLER (ANKARA) 

Haz.:GÜNAL ÖZHAN
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI   

(ANKARA RADYOSU)

15:00 SANATIN GÖKKUŞAĞI (ANKARA) Haz: GÜNEŞ DEMİRCAN
16:00 SİYAH BEYAZ MELODİLER (ANKARA) 

Haz.: ÖZKAN PEKESEN
17:00 POYRAZ (İSTANBUL) Haz.: BORA ÇETİN
18:00 STÜDYO FM (CANLI) (ANKARA) Haz.: YAVUZ AYDAR
19:00 * HABERLER
19:10 SENKOP (ANKARA) (CANLI) Haz.:BAHAR DİNGİL 
20:00 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ 

ORKESTRASI) 1.BÖLÜM (CANLI)
21:00 KONSER ARASI DOLGU (ANKARA)
21:30 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ 

ORKESTRASI) 2.BÖLÜM (CANLI)
22:00 * HABERLER
22:10 TANGO TANGO (İSTANBUL) Haz.: Fehmi AKGÜN
23:00 ŞU CAZ DEDİKLERİ (İSTANBUL) Haz.:ALİ SÖNMEZ
0:00 GECE VE MÜZİK (İZMİR) Haz.: TÜLAY İLTER SUNAR
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI   

(ANKARA RADYOSU)
CUMARTESİ
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 DÜNYANIN SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR (İSTANBUL) 

Haz.:ŞEBNEM DOYURAN
08:00 SİNEMASKOP (ANKARA) Haz.:ÖZKAN PEKESEN
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 GİTAR ÇEŞİTLEMELERİ (İSTANBUL) Haz.:OĞUZ KAYNAK
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL) 

Haz.:GAYE ÇAĞLAYAN-DEFNE KAYHAN
10:30 TRT ÇOCUK KOROSU (İSTANBUL)
10:45 ROMANTİK MELODİLER (ANTALYA) Haz.: SOLMAZ ERKAN
11:30 ODA MÜZİĞİ ÇAĞI (ANKARA) Haz.:BERRİN AYDIN
12:00 * HABERLER
12:10 HARİTADA BİR NOKTA (İSTANBUL) Haz.:HİLAL ERTAN
13:00 MÜZİK ATLASI (İSTANBUL) Haz.:SUNGU OKAN
14:00  MÜZİK ZİYAFETİ (ANKARA) (CANLI) Haz.:SENEM TURGUT
15:45 YUNANİSTAN’DAN SEVGİLERLE (Radyo Dairesi Başkanlığı)
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA) 

Haz.:SEYMEN ALTINYELEKLİOĞLU
17:00 MÜZİK MOZAİK (İSTANBUL) Haz.:CANER BEKLİM
18:00 ROCK ATEŞİ (ANKARA) Haz.:VOLKAN AYHAN
19:00 * HABERLER
19:10 ESİNTİLER (ANKARA) (CANLI) 

Haz.:BURCU ŞENYAPILI ÖZCAN

PERŞEMBE
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 GÜNAYDIN RADYO-3 (İSTANBUL) (CANLI) 

Haz.:CANER BEKLİM
08:00 MÜZİK REHBERİ (ANKARA) Haz.:MURAT KASAP
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 MÜZİK MUTFAĞI (İSTANBUL) Haz.: GAYE ÇAĞLAYAN
10:30 GENÇLERE (ANKARA) Haz.:NEŞE TARTANOĞLU
12:00 * HABERLER
12:10 PORTEDE HÜZÜN (İSTANBUL) Haz.: SAADET BAYKAL
13:00 EŞLİK (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: HALİT SÜHA ÇELİKKIRAN
14:00  MÜZİĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASI (ANKARA) 

Haz.:YAPRAK ÖZTÜRK
15:00 KIRK YAMA (ANKARA) Haz.: ŞERMİN EREN
16:00 DALGAKIRAN (ANKARA) Haz.:ASLIHAN ŞAHİN
17:00 ROCK DÜNYASINDAN (İZMİR) Haz.: ÜNAL GÖKAYDIN
18:00 TAŞLI YOLLAR (ANKARA) Haz.: ZİYA CELAYİROĞLU
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ SOKAĞI (ANKARA) (CANLI) Haz.:ŞAFAK TARTANOĞLU 
20:00 KONSER SALONLARINDAN (TRT-EBU-FESTİVAL 

KONSERLERİ) (ANKARA-İSTANBUL-İZMİR)
22:00 * HABERLER
22:10 GÖZÜM KULAĞIM SİNEMA (ANKARA) (CANLI) 

Haz.: KURTULUŞ ÖZYAZICI 
23:00 AZ BİRAZ CAZ (ANTALYA) Haz.: ANASTASSIA PANKRTOVA 
00:00 27. BOYLAM (İZMİR) Haz.: ÜNAL GÖKAYDIN
01:00- 07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI   

(ANKARA RADYOSU)
CUMA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 PLAKLAR ARASINDA (İSTANBUL) Haz.: AYŞE ÖZYILMAZ 
08:00 BİR DÜNYA MÜZİK (ANKARA) Haz.: ZEYNEP VURAL
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 KIRK YAMA (ANKARA) Haz.: ŞERMİN EREN
10:00 SESİN SÖYLEDİĞİ (İZMİR) Haz.: REVAN ALTIOK
10:30 KONSERLER ŞEHRİ İSTANBUL (İSTANBUL) 

Haz.: DİDEM KARAKAYA
12:00 * HABERLER
12:10 GÜMÜŞ PERDE (İSTANBUL) Haz.: CANBERK BENLİ
13:00 DÜZENLEME (İSTANBUL) Haz.: HALİT SÜHA ÇELİKKIRAN
14:00 SESİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 40. YILI (ANKARA) 

Haz.:GÜL KARAMAN
14:15 EVRENSEL DİL (ANKARA) Haz.: TANER ULUŞEKER
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CUMARTESİ

11.05 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (ANKARA) (TRT NAĞME)

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

20.00 HABERLER 

20.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

20.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

22.00 DEVLET KOROLARI / NAĞME-İ MANA (İSTANBUL) 

(TRT NAĞME)

23.00 ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL) (TEKRAR)

23.30 BAĞLAMAM PERDE PERDE (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

PAZAR

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

08.05 İSTEK SAATİ (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

11.05 YURTTAN SESLER (İZMİR) (TRT TÜRKÜ)

11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (ANKARA) (TRT NAĞME)

20.00 HABERLER 

20.05 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

20.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR) (TRT TÜRKÜ)

21.00 YURTTAN SESLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

22.00 NOSTALJİ (BANT) / SEVDALI ŞARKILAR (CANLI) 

(İSTANBUL) (TRT NAĞME)

23.00 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (TEKRAR) (İSTANBUL) 

(TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

11.00 HABERLER 

11.05 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL) 

(TRT TÜRKÜ)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

20.00 HABERLER 

20.05 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.00  TÜRKÜ SAATİ (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)

22.00 CANVEREN PERVANELER (ANKARA) 30/1 /TSM AMATÖR 

SES YARIŞMASI 30/1 (ANKARA) / RADYO DERGİSİ 15/1 

(CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

23.00 DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)

23.30 HER TELDEN (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

CUMA

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

09.30 YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

11.05 KAR BEYAZ TÜRKÜLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İZMİR) (TRT NAĞME)

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

20.00 HABERLER 

20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER -TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI/

BİR KONSER (AYDA 1) (ANKARA)/RADYO SANATÇILARI 

THM KONSERİ (İSTANBUL)  (TRT TÜRKÜ)

21.00 KENT OZANLARI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

22.00 RADYO SANATÇILARI KONSERİ (ANK.İST.) (TRT-NAĞME)

23.00 DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)

23.30 HER TELDEN (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

20.00 HABERLER 

20.05 SIRRI ALİ TALAY İLE BİZİM ORA TÜRKÜLERİ (CANLI) 

(ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.00 HAYDİ TÜRKİYE GELİN TÜRKİYE (İSTANBUL) (CANLI) 

(TRT TÜRKÜ)

22.00 UNUTULMAYANLAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

23.00 BİZİM ELLER BİR DESTAN (CANLI) (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

ÇARŞAMBA

07.03 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

09.00 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

09.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

11.05 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (CANLI) (İSTANBUL) 

(TRT TÜRKÜ)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)

20.00 HABERLER 

20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ) 

20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.00 HEP BERABER (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)

22.00 SEMT-İ MUSİKİ (ANKARA) (TRT NAĞME)

23.00 TELLİ TURNAM (CANLI) (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

PERŞEMBE

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
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13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İSTANBUL)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

15.00 GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (ANKARA)

17.00 SOLO (İSTANBUL)

17.15 SAZ ESERLER (ANKARA)

17.30 ……. FASLI (ANKARA)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

20.30 TASAVVUF MÜZİĞİ (İST.ANK.)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (ANKARA)

21.30 ……. FASLI (İSTANBUL)

22.00 CANVEREN PERVANELER (ANKARA) 30/1 /TSM AMATÖR 

SES YARIŞMASI 30/1 (ANKARA) / RADYO DERGİSİ 15/1 

(CANLI) (İSTANBUL) (RADYO-4)

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (ANKARA)

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

CUMA

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

09.00 HER TELDEN ( İSTANBUL)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZ ESERLERİ (ANKARA)

11.15 SOLO (İSTANBUL)

11.30 SORULARINIZ CEVAPLARIMIZ (CANLI) ANKARA

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İZMİR)

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İSTANBUL)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

15.00 GÖNÜLDEN NAĞMELER (ANKARA)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL )

17.00 SOLO (ANKARA)

17.15 SAZLARLA TSM (ANKARA)

17.30 ……… FASLI (İZMİR)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) 

20.00 HABERLER

20.05 AMATÖR TOPL. / GENÇLİK KOR. / ÇOCUK KOR. (İST. ANK.) / 

ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL / TÜRKÜDEN 

BESTEYE (CANLI) (ANKARA) (A/1) 

20.30 AMATÖR TOPL. / GENÇLİK KOR. / ÇOCUK KOR. (İST.ANK.)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL 

21.30 ……… FASLI (ANKARA)

22.00 RADYO SANATÇILARI KONSERİ (ANK.İST.)

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (İZMİR)

17.30 ……….. FASLI (ANKARA)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) 

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

20.30 ESKİNİN BÜYÜSÜ (CANLI) (ANKARA)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (ANKARA)

21.30 ……….. FASLI (İSTANBUL)

22.00 UNUTULMAYANLAR (İSTANBUL) 

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (ANKARA)

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

ÇARŞAMBA

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

11.15 SOLO (İSTANBUL)

11.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (ANKARA)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İSTANBUL) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İSTANBUL)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İZMİR)

15.00 MUSİKİYE DAİR (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL) 

17.00 SOLO (İZMİR)

17.15 SAZLARLA TSM (İSTANBUL)

17.30 ……… FASLI (İSTANBUL)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (ANKARA) 

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA)

20.30 KADINLAR TOPLULUĞU ( İST.ANK.)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (İSTANBUL) 

21.30 ……… FASLI (ANKARA)

22.00 SEMT-İ MUSİKİ (ANKARA) (RADYO-4)

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (İSTANBUL) 

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

PERŞEMBE

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA) 

09.00 ŞARKILARDAN BİR DEMET( ANKARA)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZLARLA TSM (ANKARA)

11.15 SOLO (ANKARA)

11.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (İZMİR)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (ANKARA)

PAZARTESİ

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL) 

09.00 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR  (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) 

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR  (ANKARA) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

11.15 SOLO (İSTANBUL)

11.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (ANKARA)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İSTANBUL) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İSTANBUL)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)

14.00 HABERLER 

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

15.00 GÖNÜLDEN NAĞMELER (ANKARA)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İZMİR)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL) 

17.00 SOLO (ANKARA)

17.15 SAZLARLA TSM (ANKARA)

17.30 ………… FASLI (İZMİR)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (ANKARA) 

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA)

20.30 HER TELDEN (İZMİR)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (İSTANBUL) 

21.30 ………… FASLI  (ANKARA)

22.00 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (CANLI) (İS-

TANBUL)

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (İSTANBUL) 

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

SALI

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA) 

09.00 SOLİSTLER GEÇİDİ (ANKARA)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZLARLA TSM (ANKARA)

11.15 SOLO (ANKARA)

11.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER(İZMİR)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (ANKARA)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İZMİR)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

15.00 GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (ANKARA)

17.00 SOLO (İSTANBUL)

17.15 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

TRT NAĞME



62  RADYOVİZYON

18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

19.00 MAHALLİ SANATÇILAR / SOLİSTLERDEN SEÇMELER (AN-

KARA) 

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 SIRRI ALİ TALAY İLE BİZİM ORA TÜRKÜLERİ (CANLI) (AN-

KARA) 

21.00 HAYDİ TÜRKİYE GELİN TÜRKİYE (İSTANBUL) (CANLI)

22.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00 BİZİM ELLER BİR DESTAN (CANLI) (İSTANBUL) 

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

ÇARŞAMBA

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (ANKARA)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)

09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA)

09.30 YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (ANKARA)

10.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA) 

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)

11.00 HABERLER

11.05 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (İSTANBUL) (CANLI) 

12.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

12.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)

13.00 TÜRKÜLERLE GEZİYORUZ (CANLI) (İZMİR) 

14.00 HABERLER

14.05 TÜRKÜLER TÜRKÜ SÖYLER (ANKARA) 

22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL) (TEKRAR)

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

SALI

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (ANKARA)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

09.00 ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 TÜRKÜ DEFTERİ (ANKARA) 

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)

11.00 HABERLER

11.05 YURTTAN SESLER (CANLI) (ANKARA)

12.00 İKİ SOLİSTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

13.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

15.30 THM TOPLU PROGRAMI (İSTANBUL)

16.00 TÜRKÜLERE HAYAT VERENLER (ANKARA)

16.30 BEYLER BAHÇESİ (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

PAZARTESİ

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İSTANBUL)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)

09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA) 

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)

11.00 HABERLER

11.05 TÜRKÜ SEVDALILARI (İSTANBUL) (CANLI)

12.00 YURTTAN SESLER (İZMİR)

12.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)

13.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

13.30 EZGİ KERVANI (İSTANBUL)

14.00 HABERLER

14.05 GENÇ SESLER (CANLI) (ANKARA)

14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

15.00 HOŞ SOHBET (CANLI) (ANKARA)

16.00 BERGÜZAR (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

18.30 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)

19.00 AMATÖR TOPLULUKLAR (AYDA BİR) / SOLİSTLERDEN SEÇ-

MELER (ANKARA) 

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI)

TRT TÜRKÜ

11.30 ESKİ SESLER/ SAZENDE BESTEKARLAR (İSTANBUL)

12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (İSTANBUL)

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İZMİR)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

15.00 GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL)

17.00 SOLO (ANKARA)

17.15 SAZLARLA TSM (ANKARA)

17.30 ……… FASLI (İSTANBUL)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (ANKARA)

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

20.30 KÜÇÜK KORO / KLASİK KORO ( İST. ANK.)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL 

21.30 ……. FASLI (ANKARA)

22.00 NOSTALJİ (BANT) / SEVDALI ŞARKILAR (CANLI) 

(İSTANBUL) 

23.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (TEKRAR) (İSTANBUL)

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

17.15 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

17.30 ……. FASLI (ANKARA)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

20.30 KLASİK KORO ( İST.ANK.)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) ANKARA

21.30 ……… FASLI (İSTANBUL)

22.00 DEVLET KOROLARI / NAĞME-İ MANA (İSTANBUL)

23.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (TEKRAR) (ANKARA)

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

PAZAR

07.00 İSTEK SAATİ (İSTANBUL)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (İSTANBUL) 

09.00 GÜFTE ŞAİRLERİMİZ (ANKARA)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

11.00 HABERLER

11.05 SAZ ESERLERİ (İZMİR)

11.15 SOLO (İSTANBUL)

, CUMARTESİ

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (ANKARA) (CANLI) 

09.00 SAZEDENDE BESTEKARLAR / ESKİ SESLER (İSTANBUL)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZLARLA TSM (İZMİR)

11.15 SOLO (ANKARA)

11.30 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İZMİR)

12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (ANKARA) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İZMİR)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İSTANBUL)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

15.00 MUSİKİYE DAİR (TEKRAR) (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (ANKARA)

17.00 SOLO (İSTANBUL)
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17.00 BİZDEN SİZE (İSTANBUL)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA) 

19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

20.00 HABERLER

20.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

20.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

21.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) 

22.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00 ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL) (TEKRAR)

23.30  BAĞLAMAM PERDE PERDE (TEKRAR) (İSTANBUL) 

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

PAZAR

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İZMİR)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 BİR TÜRKÜ ÖĞRENİYORUZ (ANKARA)

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)

11.00 HABERLER

11.05 YURTTAN SESLER (İZMİR)

11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)

12.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER/ ÇOCUK KOROLARI (ANKARA) 

(AYDA BİR)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

13.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

15.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

16.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) 

16.30 TÜRK HALK ÇALGILARI (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

20.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR) 

21.00 YURTTAN SESLER (ANKARA) 

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) 

22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (TEKRAR) (İSTANBUL)

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)

09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA) 

09.30 YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (ANKARA) 

10.00 İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA)

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)

11.00 HABERLER

11.05 KAR BEYAZ TÜRKÜLER (İSTANBUL) 

12.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

13.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

13.30 EZGİ KERVANI (İSTANBUL)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) 

14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

15.00 HOŞ SOHBET (CANLI) (ANKARA)

16.00 BERGÜZAR (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) 

18.30 YURTTAN SESLER (ANKARA)

19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)

20.00 HABERLER

20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER / TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI / 

RADYO SANATÇILARI THM KONSERİ (İSTANBUL) / 

BİR KONSER (AYDA BİR)   (ANKARA)  

21.00 KENT OZANLARI (ANKARA) RADYO-4

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) RADYO-4

22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00  DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI)

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

CUMARTESİ

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İSTANBUL)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İZMİR)

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)

11.00 HABERLER

11.05 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)

11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)

12.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

13.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI / GENÇLİK KOROLARI (AN-

KARA) (AYDA BİR) 

13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

15.30 THM TOPLU PROGRAMI (İSTANBUL)

16.00 UZUN HAVALAR KIRIK HAVALAR (ANKARA)

16.30 ÇALGILARLA EZGİLER (ANKARA) 

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER

15.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

16.00 BERGÜZAR (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (İSTANBUL)

18.00 KENT OZANLARI (ANKARA) 

18.30 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)

19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL) 

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

20.00 HABERLER

20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) 

20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

21.00 HEP BERABER (İSTANBUL) (CANLI)

22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00 TELLİ TURNAM (CANLI) (İSTANBUL) 

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

PERŞEMBE

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İSTANBUL)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) 

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)

11.00 HABERLER

11.05 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

12.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (İSTANBUL)

13.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)

13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

15.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

16.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

16.30 BAĞLAMAM PERDE PERDE (İSTANBUL)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 TÜRK DÜNYASINDAN (ANKARA) 

19.00 SAZIMIZ RENGİMİZ / SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

20.00 HABERLER

20.05 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) 

21.00  TÜRKÜ SAATİ (İSTANBUL) (CANLI)

22.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00  DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI)

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

CUMA

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (ANKARA)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER
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Fr
ek

an
sla

r RADYO-1
AFYON (SANDIKLI) 89.1

ANTALYA (AKSEKİ) 88.5

BOLU  89.6

ÇANAKKALE (GÖKÇEADA) 99.0

DİYARBAKIR  98.4

GİRESUN  107.3

IĞDIR  102.2

KAYSERİ (PINARBAŞI) 107.1

MALATYA  101.3

OSMANİYE   107.7

TRT NAĞME
ANKARA (ÇANKAYA) 102.8

ANTALYA (SARIÇINAR)  92.1

ISPARTA (KEÇİBORLU) 99.2

İSTANBUL (ÇAMLICA) 101.6

İZMİR (KARABURUN) 88.7

MERSİN (KOCAHAMZALI) 102.1

K.MARAS  107.9

KARABUK  97.8

KILIS  88.8

MANİSA (TURGUTLU) 88.6

RADYO-3
ANTALYA 91.6

AYDIN 97.6

BALIKESİR (AYVALIK) 95.4

GÜMÜŞHANE 90.0

İSTANBUL  88.2

İZMİR 88.0

KOCAELİ  93.6

KONYA (BEYŞEHİR) 90.4

MANİSA  98.9

MUĞLA (MARMARİS) 95.0

BÖLGE RADYOLARI
ANTALYA 

(DEMRE) 99.5

ÇUKUROVA 

(HATAY-MERKEZ)  89.6

ERZURUM 

(ERZİNCAN-MERKEZ) 91.2

GAP DİYARBAKIR 

(KİLİS-MERKEZ) 98.3

TRABZON 

(GÜMÜŞHANE- MERKEZ) 100.2

TRT FM
ADANA (POZANTI) 94.7

AĞRI (ELEŞKİRT)  92.2

AYDIN  91.7

BARTIN  91.1

ÇANAKKALE 98.9

EDİRNE (KEŞAN) 103.1

GİRNE 101.5

HATAY (HASSA) 102.5

MALATYA  103.7

SAMSUN 92.8

TRT TÜRKÜ
ANKARA (ELMADAĞ) 98.6

ADIYAMAN (KÂHTA) 90.8

AĞRI (ELEŞKİRT) 95.2

ARTVİN (ŞAVŞAT) 101.3

ÇANKIRI (ILGAZ)  90.0

KARAMAN 90.8

KARS 103.3

KONYA (TUZLUKÇU)  92.4

MERSİN 99.7

TUNCELİ (MAZGİRT) 106.9

RADYO-4
AMASYA 107.3

ANKARA (KIZILCAHAMAM) 97.5

BURSA 95.2

ÇORUM 101.2

DENİZLİ 101.5

ESKİŞEHİR 101.3

KARABÜK 90.8

KAYSERİ (SARIZ) 102.0

KONYA (MERAM) 92.9

SİVAS 100.9

TRT ANKARA RADYOSU
ANKARA 105.6


