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Ses içsel bir öğedir, dışa vurulmadan önce içeride yoğunlaşır, ayıkla-
nır, özetlenir. Düşünce olarak tanımlanan eylemi, seslendirilmemiş 
kelimeler olarak değerlendirdiğimizde ortaya çıkan bütünlüğe iç ses 
dememiz de mümkün.

Görüntünün oluşturduğu dıştan-içeliğe dolayısıyla edilgenliğe karşın, 
sesin ortaya çıkardığı içten-dışalık yani etkinlik; sesi bir ulaşım mecrası 
olarak kullanan radyo için muhteşem bir değerdir. 

İnsanın sahip olduğu bütün yeteneklerin başta bir 
başka insan olmak üzere kendi dışındakilere hitap ettiği 
göz önünde bulundurulursa, sesin, sesin oluşturduğu 
sohbetin, tabii ki dolaylı olarak da radyonun değeri, 
insanlar arası ilişkide kıyas kabul etmeyecek boyutlara 
ulaşır. 

Belki yalnızca bu yüzden bile, sözlü edebiyat geleneğini sürdürdüğünü 
düşündüğümüz radyo, sıcaktır, içtendir, kendimizdendir, dolayısıyla 
vazgeçilmezdir.

Ondaki bütün sohbetlerde ya kendimizi bir başkasına ifade ederiz ya 
da bir başkasının ifadesinde kendimizi buluruz. Sohbetin doruk nokta-
sı olarak kabul edebileceğimiz müzikte ise, radyonun etkinliğinin eline 
su dökebilecek yoktur.

Defalarca hayal perdelerimizde resmettiğimiz besteler yüzlerce anıyı ve 
düşünceyi yeniden yeniden şekillendirir gönlümüzde…

“Gecenin Rengi” de katılır “Gönlümüzün Matemi” de hayalimize… 
Olup biteni “Kimseye Şikayet Etmemenin”* derinliğinde “Kimseye 
Benzetemediğimiz”** sevdiğimize “N’edelum”*** diyerek devam ederiz 
sohbetimize…

Sesimiz çıktığı sürece sohbet ortamlarını yaşatmak dileğiyle…

   *“Kimseye etmem şikâyet”

  **“Benzemez kimse sana”

***“N’edelum Feridem – Giresun’un evleri”

Radyo ve Sohbet

ŞENOL GÖKA
TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI 
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

Başlangıçta bant boştu.
Röportaj bittiǧinde hayatla doldu.
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EDİTÖRDEN

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

Dünyayı Kucaklayan Ses

Şubat ayında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından dağı-
tılan 2009 Yılı Medya Oscarları’nda TRT FM  ‘Yılın Radyosu’ ödülünü 
aldı. Bunun yanı sıra RTÜK tarafından ilki 2007 yılında gerçekleştirilen 
Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırmasının ikincisinin sonuçları açıklan-
dı. 03-15 Aralık 2009 tarihlerinde 21 il ve 124 ilçede 2600 kişiyle yapılan 
anket sonuçlarına göre, ülkemizde arabesk ve fantezi müzik dışındaki 
bütün türlerde en çok dinlenen radyo kanalı sıralamasında TRT radyo-
ları açık ara farkla ilk sırada yer aldı. 

Mart sayımızda işlediğimiz bazı konu başlıkları ise şöyle;

Fransızca reportage sözcüğünden Türkçeye röportaj olarak geçen, radyo 
programlarında en çok kullanılan ve aynı zamanda gazeteciliğin önemli 
bir dalı olan röportaj, bu sayımızın dosya konusu. Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
Özgül Birsen konuya ilişkin ayrıntılı olarak bizi bilgilendiriyor. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Nilüfer Timisi, “Kadınların Radyo Tarihi”ni 
Radyovizyon okurları için kaleme aldı.

1961 yılından beri her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü olarak kut-
lanıyor. Bu özel günde  Radyovizyon’un konukları; Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürü Lemi Bilgin ve İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat 
Yönetmeni Ayşe Nil Şamlıoğlu.

Bu sayımızdan itibaren dergimizde yer alacak ‘Radyo Tiyatrosunda Bu 
Ay’ isimli köşemizle radyo tiyatrosu tutkunlarımızın, hem bulunduğu-
muz aya ait Radyo 1 postamızda yayınlanacak radyo tiyatrolarını öğren-
melerini hem de oyunun künyesi hakkında detaylı bilgi sahibi olmala-
rını amaçlıyoruz.

Radyovizyon ekibi olarak yorumlarını ve dergimizi daha da geliştir-
mek adına önerilerini bizimle paylaşan tüm okurlarımıza teşekkür 
ediyoruz.

Gelecek sayıda tekrar görüşmek dileği ile…

Radyo programlarında 
en çok kullanılan 
ve aynı zamanda 

gazeteciliğin önemli 
bir dalı olan röportaj, 

bu sayımızın dosya 
konusu...
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Radyo teknik özellikleri nedeniyle diğer kitle ile-

tişim araçlarından daha hızlı bir biçimde alıcısı-

na ulaşır. Gazete, kitap ve yazılı materyallere 

alıcının ulaşabilmesi için bunların önceden ya-

zılması, dizilmesi ve basılması işlemleri gerçek-

leşmelidir. Televizyonda ise görüntünün kayde-

dilmesi, çoğu zaman yeniden kurgulanması 

gerekir. 

Radyo yayınlarının elektronik olması ve yalnızca 

sese dayanması ona çabukluk avantajını sağlar. 

1999 Ağustos depreminin hemen ardından ilk 

haberlere radyolardan ulaşılmıştır.  

Adalet Ağaoğlu’nun sözünü ettiği yıllar radyo-

nun altın çağları denilen 1940-1950’li yıllardır. O 

zamanlar radyo oturma odalarımızdaki yerlerini 

henüz siyah beyaz televizyonlara bırakmamıştı. 

O günlerde aile bireyleri tarafından hep birlikte 

dinlenilen radyolar yerini televizyonlara hatta in-

ternete bıraktı. Radyo dinleyicinin hayal gücü ile 

sınırlı olan, zihnimizde resimler yapan bir araçtır. 

“Küçük çocuk evinin bahçesinde oynuyor” cüm-

lesi radyo dinleyicisinin hayal gücü doğrultusun-

da biçimlenir. Her dinleyici için çocuk ve ev fark-

lıdır. Sunucunun söyledikleri dinleyicinin beynin-

de birer resme dönüşür. 

Yrd. Doç. Dr. Özgül Birsen
Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fak. Basın Yayın Böl.

Ankara’nın soğuk kış gecelerinde sokaktan 

bir kedi bile geçmiyorsa, ortalığı sessizliğin 

en koyusu sarmışsa bilin ki savaş haberlerinin 

etkisinden değildi ne de karartma nedeniyle. 

O koyu sessizlikler gecesi radyoda temsil 

olduğu gecelerdi.

Adalet Ağaoğlu

Söyleşi
      Nasıl Yapılır?

DOSYA

Ra
dy

od
a



6  RADYOVİZYON

ması çıkışları gibi insanların yoğun olarak bulun-
dukları yerlerde yapılan, sokağın sesini stüdyoya 
taşımayı amaçlayan söyleşilerdir. Söyleşiyi yapan 
muhabir olabildiğince geri planda kalmalı, mik-
rofon uzatılan kişinin sözleri öne çıkmalıdır (Kuru-
oğlu; 2002).

Söyleşi, stüdyoda ve stüdyo dışında olmak üzere 
yapıldığı yere göre ikiye ayrılmaktadır. Kamuoyun-
da yankı bulan bir olayla ilgili olarak halkın görüşle-
rini almak üzere sokakta yapılan söyleşiler de stüd-
yo dışında yapılan söyleşiler kategorisine girer.

Radyo söyleşisi çoğunlukla stüdyoda yapılır, an-
cak konuğun stüdyoya gelmesi gerekmez. Söy-
leşiyi yapan haber kaynağına telefonla ulaşarak, 
soru sorabilir. Böylece nerede olursa olsun haber 
kaynaklarına bağlanabilmek, ülkenin her yerin-
deki uzmanla görüşmek mümkündür. Radyo 
söyleşisi televizyondakine oranla daha samimi 
geçer. Televizyon stüdyosundan farklı olarak rad-
yoda söyleşinin yapıldığı ortamda kameralar, ışık-
lar bulunmaz. Konuk nasıl göründüğü ile ilgili 
kaygılar taşımaz, bu da söyleşiye olumlu yansır. 

Söyleşi öncesi 
yapılması gerekenler

Söyleşi öncesinde ve sonrasında yapılacaklar şu 
şekilde özetlenebilir (Keith, 2007; Gibson, 1991; 
Warren, 2005; Stephenson ve diğerleri, 2009). 

•	 Öncelikle	konuyla	ilgili	doğru	kaynağa	ulaşmak	
gerekir.  Söyleşi için seçilen konuk hem konu-
sunun uzmanı hem de heyecanını kontrol 
edebilen, konuşan biri olmalıdır. Konuk söyleşi 
konusunda ikna edilmelidir. Bunun için de bir 
ön görüşme gerekir.

•	 Konu	 ve	 konuk	 hakkında	 mutlaka	 yeterince	
bilgi sahibi olunmalıdır. Konuyla ilgili okumala-
rın yanı sıra konukla ve seçilen konuyla ilgili 
daha önce yapılmış röportajlara ulaşılmalı, 
önemli, özgün ve işlenmemiş noktalar not 
edilmelidir. Seçilen konuğun ve konunun izle-
yici ya da dinleyici açısından ilgi çekici olması 
son derece önemlidir. 

•	 Konuğu	yakından	tanımak	için	konuyla	ilgili	bir	
ön-söyleşi yapmak oldukça yararlıdır. Bu nok-
tada telefonla da görüşme yapılabilir. Böylece 
sunucu kendini tanıtma şansı bulabileceği gibi 
söyleşi üzerindeki kontrolünü artıracak, çekim 
sırasında yaşanacak olası riskleri de büyük öl-
çüde önleyecektir. Konukla yapılacak ön gö-
rüşmelerde söyleşinin süresi mutlaka belirtil-
meli, konu genel başlıklarıyla tanıtılmalıdır.

Radyo ve televizyon haberlerinde bilgi almak için 

en sık başvurulan yöntemlerden biri de röportaj-

dır. Fransızca “reportage” sözcüğünden dilimize 

geçen röportaj sözcüğünün fiil hali rapor verme 

anlamına gelen “reporter” sözcüğüdür. Röportaj 

haber değeri olan kişileri, kurumları ya da olay ve 

olguları, yer ya da eşyaları tanıtmayı amaçlar(Aslan; 

2005). Röportaj sözcüğü, mülakat, görüşme, söy-

leşi gibi sözcüklerle zaman zaman karıştırılmakta-

dır. Temelde iki ayrımdan söz edilebilir. Görüşme, 

mülakat ve röportaj İngilizce “interview” sözcüğü-

nün karşılığı olarak tanımlanmıştır. Söyleşinin 

amacı soru sorma yoluyla kişilerin tutum ve fikirle-

rini öğrenmek, sorulan sorular ve alınan yanıtlarla 

konuyu aydınlığa çıkarmaktır. Röportaj ise daha 

geniş bir anlam taşır, içinde söyleşiyi de barındırır. 

Röportajda röportajı yapan kişinin izlenimleri 

önemlidir. Gazete yazı türlerinden biri olan röpor-

taj öznel bir yazı türüdür. Röportaj yazarı okuyu-

cusunun ilgisini çekmek için süslü bir üslup kulla-

nabilir, kendi duygularını ve izlenimlerini aktarabi-

lir. Söyleşide ise okuyucu, dinleyici ya da izleyici 

gazeteciden çok konuğun görüşlerini merak eder. 

Bu nedenle de söyleşiyi yapan kişi yorumlarda bu-

lunmaz (Kabaş; 2009). 

Söyleşiler stüdyoda ve stüdyo dışında olmak 

üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Stüdyo söyleşile-

ri haber öyküsünün aktörüyle ya da uzmanlarla 

yapılır. Sokak söyleşisi ise halkın bir konu hakkın-

daki düşüncelerini öğrenebilmek amacıyla so-

kakta farklı bireylerle yapılır. Pek çok farklı söyleşi 

türünden söz edebiliriz. 

Haber söyleşileri: Haber değeri olan ve haber ve-

ren söyleşi biçimidir. Haber söyleşi mutlaka ha-

ber bülteni içinde verilmelidir. Kısa olmalıdır, ola-

yı anlatmalıdır.

Özel	söyleşiler:	 İlgi	çekici	bir	konu	hakkında	de-

rinlikli bilgi sağlamak ya da eğlendirmek amacıy-

la belirli kişiler ya da önemli konular hakkında 

yapılan söyleşilerdir. Ünlü kişilerle ya da yıldızlarla 

yapılan söyleşiler genellikle özel söyleşiler adıyla 

sunulur.

Telefonla yapılan söyleşiler: Bütün söyleşiler stüd-

yo	 ortamında	 gerçekleşmez.	 Örneğin	 uzaktan	

yapılan söyleşiler (telefon, uydu, kablo, dijital hat-

lar vb. yoluyla) genellikle stüdyo ortamında yüz 

yüze görüşmenin mümkün olmadığı durumlar-

da tercih edilir. 

Sokak söyleşileri: Genellikle alış-veriş merkezleri, 
popüler caddeler, sinema, konser, spor karşılaş-
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lecek sorular yerine açık uçlu sorular yöneltil-
melidir. Bunlar görüşme yapılan kişiye açıkla-
ma, değerlendirme ve yorum yapma olanağı 
tanıyan sorulardır. Konuğun sözleri konuşma 
sonunda ya da gerekli zamanlarda özetlene-
rek, konuşmanın tümünü izleyemeyenler için 
kolaylık sağlanmalıdır. Böylece önemli bilgiler 
de bir kez daha iletilmiş olacaktır.

•	 Yönlendirici	 sorular	 sorulmamalıdır.	 “Avrupa	
Birliği’ne üyelik konusunda hükümete katılı-
yorsunuz değil mi?” ya da “Siz de çevreye du-
yarsız kararından ötürü belediye başkanına 
karşı çıkanlardansınız, yanılıyor muyum?” gibi 
sorular söyleşi yapan kişinin güvenilirliğini ze-
deler ve konuşmanın istenmeyen noktalara 
gitmesine neden olabilir.

•	 Görüşülen	kişi	bazen	çok	önemli	şeyler	söyle-
yebilir. Dinleyicinin söylenenleri anlayabilmesi 
için küçük boşluklar yaratılmalıdır. Böylece din-
leyiciye söylenenleri anlamak için süre verilme-
lidir. Böyle bir tutum söylenen sözün önemini 
vurgulamaya yarar.

•	 Soru	cümlesi	dikkatli	kurulmalıdır.	Sorunun	an-
laşılır olması hem görüşülen kişi hem de dinleyi-
ci için önemlidir. Her seferinde yalnızca bir soru 
sorulmalı, birkaç soru iç içe sorulmamalıdır. 

Ses, efekt ve müzik unsurlarının bir araya gelme-
si sonucu ortaya çıkan radyo yayıncılığının en 
önemli unsuru kuşkusuz insan sesidir. Diğer kit-
le iletişim araçlarına oranla hem yayıncı hem de 
dinleyici açısından kolay ve ucuz bir araç olan 
radyo toplumda farklı düşüncelere sahip herke-
sin sesini duyurabileceği bir araçtır. Konuşma-
yan bir radyo, müzik kutusunun ötesine geçe-
mez. Söyleşilerin yapıldığı, olay yerinden canlı 
bağlantıların gerçekleştirildiği, dünya ve Türkiye 
gündeminin nabzının tutulduğu, söyleyecek 
sözü olan ve konuşan bir radyo aynı zamanda 
çokseslilik demektir. Demokrasinin vazgeçilmez 
en temel unsurunun çokseslilik olduğunu düşü-
nürsek konuşan bir radyo bunun için bulunmaz 
bir fırsattır. 

•	 Konuğa	karmaşık	teknik	kavramlardan	kaçına-
rak, olabildiğince anlaşılır, yalın ve kısa anlatım-
ları tercih etmesi gerektiği anımsatılmalıdır. 
Söyleşinin konusu ile ilgili mekânların fonda 
yarattığı sesler söyleşinin doğallığını sağlaması 
açısından tercih edilmelidir. Yapılacak ön gö-
rüşmede konuğa söyleşinin ne kadar süreceği, 
hangi çerçevelerde konunun ele alınacağı, 
eğer canlı yayın değilse nerede ve ne zaman 
yayınlanacağı konusunda kaynak kişi bilgilen-
dirilmelidir.

•	 Sorular	konuğa	önceden	kesinlikle	verilmemeli-
dir. Aksi durumda söyleşi doğallıktan uzak olur.

Söyleşi sırasında 
yapılması gerekenler

•	 Söyleşiye	iyi	hazırlanarak	bilgiye	dayanan	soru-
lar sorulmalıdır. Konuyu açmaya yönelik hazır-
lık soruları ile başlamalı ve söyleşiyi yapan kişi 
tüm dikkatini söyleşiye vermelidir.

•	 Sunucu	 konuğu	 dinlerken	 kendini	 izleyici	 ya	
da dinleyicilerin yerine koyabilmeli; anlaşılması 
güç, soyut ve muğlâk kavramların yeniden ve 
daha açık ifade edilmesini istemelidir.  Konuğu 
dikkatli biçimde dinlemek, doğru soruları sor-
mak için en önemli kuraldır. 

•	 Üstü	kapalı	geçilen,	yeterince	işlenmeyen	nok-
talar	devam	sorularıyla	açılmalıdır.	Örneğin	bir	
belediye yetkilisinin “içme suyu sorunu bu yaz 
çözülmezse bazı sorunlar yaşanabilir” gibi bir 
ifadesinin ardından bunların “ne tür sorunlar” 
olduğu sorulmalı, bilgilendirmenin düzeyi artı-
rılmalıdır. 

•	 Sunucu	dikkatinin	konukta	olduğunu	hissettir-
meli ancak “evet, hı-hı, tabii” gibi yinelenen ifa-
delerden mutlaka kaçınmalıdır. Sunucunun 
dinlediğini göstermesinin en iyi yollarından 
biri konuğun sözlerinden önemli olanları oldu-
ğu gibi yinelemektir. Böylece bir yandan 
önemli bilginin altı çizilmiş olurken, diğer yan-
dan da konukla iletişime geçilerek konuşma 
canlı tutulur. 

•	 Söyleşi	sırasında	sunucu	önceden	aldığı	soru-
ları okumak yerine, merak ettiği konuları olabil-
diğince doğal biçimde, sözlü iletişimin gücün-
den yararlanarak ve sohbet eder bir tonda 
sormalıdır. Bunun tersi bir tutum konuşmayı 
cansız, durağan ve sıkıcı kılacaktır.

•	 Konuşmanın	akışına	göre	söyleşi	yeni	sorularla	
güçlendirilmeli, “evet-hayır” şeklinde yanıt veri-

Aslan, K. (2005). Soru Nasıl Sorulur?. İstanbul: Anahtar Kitaplar 
Yayınevi.

Gibson, R. (1991). Radio and Television Reporting. Boston: Ally and 
Bacon.

Kabaş, S. (2009). Soru Sorma Sanatı.  İstanbul: Doğan Yayıncılık.

Keith, M. C. (2007).  The Radio Station. USA: Focal Press Publication.

Kuruoğlu, H. (2002). Radyoda Yayın Yapım ve Türler. İzmir: Dokuz 
Eylül Yayınları.

Stephenson A., Reese D. ve Beadle M. (2009). Broadcast Anouncing 
Worktext. USA: Focal Press Publication.

Warren, S. (2005). Radio. USA: Focal Press Publication.

KAYNAKÇA



8  RADYOVİZYON

RT
Ü

K’
ün

 R
ad

yo

Beş Kişiden Üçü Düzenli Radyo Dinliyor

Araştırma bulgularına göre, her beş kişiden üçü (yüzde 60) düzenli ola-

rak radyo dinliyor. Radyo dinleyicileri hafta içinde günde ortalama 3.4, 

hafta sonlarında ise günde 3.2 saat süreyle radyo dinliyorlar. Hafta içinde 

radyo dinlemenin en yoğun olduğu saatler 09.00-12.00. Hafta sonları 

12.00 ile 15.00 arası. Televizyonların en çok izlendiği akşam saatlerinde 

radyo dinleme oranı da düşüyor. Saat 21:00’e kadar radyo dinleyenlerin 

oranı yüzde 26.5 iken, bu oran saat 24:00’e kadar yüzde 18.2’ye düşüyor. 

En uzun süre radyo dinleyenler günde ortalama 4.18 saatle Güneydo-

ğulular. En az süreyle radyo dinleyenler ise Karadenizliler. 

RTÜK tarafından 3-15 Aralık 2009 

tarihlerinde, 21 il ve 124 ilçede 

gerçekleştirilen “Radyo Dinleme 

Eğilimleri 2 Araştırması”nda Türkiye 

genelini temsil eden 2600 kişiye yüz 

yüze mülakata dayalı anket uygulandı. 

Araştırmasından

ÇarpıcıSonuçlar
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Radyoyu Radyodan Dinleyenler 
Azalıyor

Radyoyu klasik radyo alıcılarından dinleyenlerin 

oranı 2007 yılında yüzde 88 iken, 2009’da bu oran 

yüzde 64’e geriledi.

Dinleyicilerin yüzde 64’ü, radyo 
kanallarını klasik radyo alıcılarından 
takip ediyor. 

Yüzde 18.4’ü mobil telefon ya da cep telefonu, 

yüzde 15’i internet, yüzde 14.5’i uydu,  yüzde 

12.9’u ise mp3 çalar ve ev sinema sistemleri gibi 

yeni teknolojik vasıtalar aracılığıyla radyo dinliyor.  

Radyo kanalları, en fazla evde dinleniyor. Radyo-

yu evde dinlediğini belirten deneklerin oranı 

yüzde 62. Radyonun dinlendiği mekân olarak ev-

lerden sonra işyeri ve araçlar geliyor.

“Yalnız Bir Radyo Kanalını 
Dinlemek Zorunda Kalsanız, 
Bunun Hangi Kanal Olmasını 
İstersiniz?”

En fazla tercih edilen radyo kanalının tespit edil-

mesi için dinleyicilere “Yalnız bir radyo kanalını 

dinlemek zorunda kalsanız, bunun hangi kanal 

olmasını istersiniz?” şeklinde kilit bir soru yöneltil-

diğinde gelen cevaplar, belirgin biçimde TRT 

radyo kanallarını işaret ediyor. 

Yaş ve meslek grubu açısından bakıldığında 40 

ve yukarı yaşlarda olanlar ile profesyonel meslek-

lerde çalışanlar TRT radyolarını dinlemeyi tercih 

ediyorlar. Marmara ve Güneydoğu dışındaki tüm 

bölgelerde TRT daha fazla dinleniyor.

Radyo Müzik ve Haber İçin 
Dinleniyor

Bulgular, radyonun genel olarak (yüzde 49.7) 

müzik ve (yüzde 17.7) haberleri dinlemek için 

kullanıldığını ortaya koyuyor. Radyo dinleyicileri-

nin en fazla takip ettikleri programlar haber bül-

tenleri, haber programları, değişik müzik türleri, 

dini programlar ve spor programları. TRT radyola-

rı, sevilen müzikler, tarafsız haberler, kaliteli ve 

seviyeli yayınlar, net yayını, kültürel ve eğitici 

programlar ile Türkçenin güzel kullanılmasından 
dolayı tercih ediliyor. TRT radyo kanallarının ter-
cih edilme nedenleri arasında Türkçeyi iyi kullan-
ma becerisinin önemli bir yere sahip olduğu; 
“Sizce Türkçeyi en iyi kullanan radyo hangisidir?” 
sorusuna gelen cevapların yüzde 38.6’sının TRT 
radyo kanallarını işaret etmesinden anlaşılıyor.

Dinleyici Ne Diyor?

Dinleyicilerin üçte ikilik bir kesimi, radyo yayınla-
rından memnun…

Radyo yayınlarından rahatsızlık 
duyan yüzde 24 düzeyindeki kitlenin 
önemli bir kesimi, reklamların çok ve 
uzun olmasından şikayet ediyor.

Bununla birlikte sunucuların çok konuşması, argo 
konuşmalar, niteliksiz müzik yayını, Türkçenin 
düzgün kullanılmayışı, yayınların ses kalitesinin 
düşüklüğü ve taraflı yayın gibi hususlar, dinleyici-
leri rahatsız eden noktalar olarak ön plana çıkı-
yor. 

En Fazla Türk Halk Müziği 
Dinleniyor

Müzik türleri içinde en fazla tercih edilen Türk 
Halk Müziği (yüzde 61.5). Türk Halk Müziği tercih 
edenlerin yüzde 41’i TRT’yi, pop müzik tercih 
edenlerin yüzde 19.4’ü Kral FM’i, Türk Sanat Müzi-
ği tercih edenlerin yüzde 48.3’ü TRT’yi, arabesk 
tercih edenlerin yüzde 50.5’i Kral FM’i dinliyor. 

Dinleyicinin Program Türüne Göre 
Radyo Tercihleri

Sevilen programların takip edildiği radyo prog-
ramlarına bakıldığında TRT radyolarının birçok 
program türünde diğer radyo kanallarından çok 
yüksek oranda tercih edildiği görülüyor. Haber 
bültenleri, haber programları, Türk Halk Müziği, 
Türk Sanat Müziği, dini programlar ve müzikler, 
spor programları, canlı futbol maçları, açık otu-
rum ve tartışma programları, kültür sanat prog-
ramları, klasik Türk müziği, ekonomi programları 
ve yarışma programları, belirgin bir farkla TRT 
radyo kanallarından takip ediliyor.  

ÇarpıcıSonuçlar

Kendini, dünyayı ve hayatı sorgulayan insanın, duygu dünyasındaki fırtınaları paylaşan program…
Salı ve Perşembe 14.30’da TRT Radyo 1’de.

İnsanoğlu Bir Âlem
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Sadece bir tek şartım vardı; tarihlere, rakamlara ve 

isimlere boğulmuş bir yazı olsun istemiyordum. 

Bu yüzden İzmir Radyosu’nun markalaşmasına 

hizmet etmiş bir simge isimle röportaj yapacağı-

mı söyledim. Bu anıt isim Profesör Doktor Şadan 

Gökovalı’dan başkası değildi. Hocaların hocası 

Şadan Gökovalı… Doğal olarak Ege Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bö-

lümü mezunu bendenizin de hocasıydı. Eski bir 

öğrencisinin yaklaşık 15 yıllık sektörel birikimiy-

le ansızın karşısına bir meslektaşı olarak çıkması 

gördüğüm kadarıyla kendisini oldukça memnun 

etti. Şadan Gökovalı, sadece bir iletişim bilimci 

değil aynı zamanda Halikarnas Balıkçısı’nın ma-

nevi oğlu olarak tarih ve edebiyatla dolu bir ya-

şam sürdürüyor. 

Sözün özü; bu söyleşide üretmekten ve ürettiği 

her işe lezzet katmaktan hiç vazgeçmemiş bir 

düşün insanının İzmir Radyosu’na dair tanıklıkla-

rından kesitler bulacaksınız. Sohbetin tadını daha 

iyi çıkarmanızı sağlayacağını düşünerek kendi 

sorularımı bütünlüğü bozmayacak şekilde aralar-

dan çıkardım. Ben hocamla söyleşmekten büyük 

zevk aldım. Tabii ki kendisini dinlerken her zaman 

olduğu gibi yeni şeyler de öğrendim. Umarım siz 

de okurken benzer duygulara kapılırsınız. Vakit 

tamam! Sizi hocamla baş başa bırakayım artık. 

Keyifli okumalar!...

Şimdi Konfüçyüs’ün bir lafı var; “Madem bili-

yorsun ne diye öğretmiyorsun?” bir de şu var 

“Çiçeksen kokacaksın, güneşsen yakacaksın”…

Tabii ben yaşadım. Bir döneme tanık oldum. Be-

Hakan Özalpuk Prodüktör

İz
m

ir

Sevgili arkadaşım Esra (İlkkurşun)  

bana telefon açıp Mart sayısı için İzmir 

Radyosu hakkında bir yazı kaleme alıp 

alamayacağımı sorduğunda bütün iş 

yoğunluğuma rağmen tereddütsüz 

kabul ettim. 

Ses Evi,
Saz Evi



Oysa bunlar radyo programının 
sahnesi sayılabilecek olan dinleyicinin 
imgeleminde yer, durum ve zaman 
belirtmek için kullanılan yardımcı 
seslerdir. Cemal Engineriz bunun bir 
dâhisiydi. Her dar zamanımızda O’na 
giderdik. 

Hiç unutmuyorum bir gün Keops Piramidi’ni 
yapan işçilerin sırtına kırbaç vurulması lazım. 
Metni biraz dramatize etmeye çalışıyorum. Peki 
efekt yok! Cemal Ağabey-kulakları çınlasın- ke-
merini çıkardı. Avucuna vurarak çat diye “Çalış! 
Haydi” falan diye bağırmaya başladı. Bir küçük 
efektimiz vardı mesela. “Bugün hava ne kadar 
yağmurlu” sözüyle desteklersen o yağmuru ve-
rir sana. Aynı efekt, “Oğlum, kızım ocaktaki balık 
yanmasın” dediğin zaman tavada kızartma sesi 
olur. “Ay, Ayy, Ay! Neresi yandı” dediğinizdeyse 
yangın efekti olurdu. Bunları deneyimli kişiler 
yapardı. Zaten hatırlayanlar çıkacaktır; Efektör; 
Tahsin Temren ya da Korkmaz Çakar, Cemal 
Engineriz, bizde de son dönemde Savaş Erhan 
vardı. Bu kişilerle yapılırdı efektler ve ses kalitesi 
çok yüksek değildi. 

Baraka binalarda çok ünlü bir olgu var. Bu baraka 
binalardan birisinin içinde çam ağacı vardı. Bu 
ağaç kesilmemiş, baraka yapılırken. Eski Atlı Spor 
Kulübü’nün yeridir bu. Ve biraz rüzgâr esince bu 
çam ağacı çatıya sürterek gıcırtı çıkarırdı. “Ya biraz 
duralım, bekleyelim de rüzgâr kesilince devam 
edelim” denirdi.  İşte emisyon denir ses kayıtla-
rına daha doğrusu canlı yayınlara. Bu büyük bir 
heyecan vesilesi… 

Ufacık bir hata oldu mu her şey mahvolur, rezil 
olursunuz. Sinek girer, kovamaz sinekten korkan 
bir insan. Fare girer. Bağırsa çağırsa “ne oldu ihtilal 
mı var?” denecektir.  Bunlar çok olmuştur. Buna 
da tanık oldum.

nim erken gençliğimde Gökova’da bir tek radyo 

vardı. Ve ajansta herkes başına toplanırdı. Türkü 

çığırırken herkes kulak kesilirdi. Hatta çok meş-

hur bir anekdottur; birisi bir radyo alırken Neza-

hat Bayram’dan türküler çalmaktadır. Eve gider 

bir açar ki gıy gıy müzik, halk deyimiyle. Derhal 

geri götürür, “Siz beni aldattınız. Bana satarken 

Nezahat Bayram’dan türküler vardı. Şimdi gavur 

müziği var” filan diye... Düşünün ki köyde tek 

radyonun oluşuna tanık olan birisi radyocu oldu. 

Gurur duyarım. 

Bunlara Prodüktör Denirmiş

20. yüzyılın en büyük iletişim sunucusunun bir 

sözü var ; “Salt sözcüklerin gücüyle kitleleri et-

kileyecek konuşmacılar arıyorum” diyor. Bunu 

radyo için arıyor. Çünkü radyonun başka yardım-

cısı, desteği yok. Her şey sesle, varsa yoksa ses-

le… Hatta sesi biz üçe böleriz, iletişimci olarak; 

söz, müzik, efekt diye... Bunların hepsi ilkel ama 

dâhiyane yöntemlerle yaratılırdı. Bir kere “fuar 

radyosu” ya da “fuar bülteni” anons yeri gibi düşü-

nülmüş ve burada Rüştü Şardağların işte Tahsin 

Karacabeylerin görev aldığını eskilerden duyar-

dık. Hatta şimdilerde çok ünlü olan “İzmir’in Ka-

vakları”	türküsünün	orijinali	“Ödemiş	Kavakları”dır.	

Ve	Tahsin	 Karacabey,	Ödemiş	 İzmir’e	 bağlı	 diye	

bunu çevirmiş. Programlar, yani müzik program-

ları, hemen hemen hiç bant yok. İşte o zaman 

Muzaffer Sarısözen’in derleme çalışmaları var, 

Anadolu’nun her yerinden. Ve bunu Rıza Yetişen 

diye bir teknisyen banda kaydediyor. Bant değil, 

plak ama nasıl; katırlarla götürülüyor malzeme 

için… Bizim başladığımız ses alma cihazları EMI 

teypti; Amerikan Ordusu’ndan çıkarılmış. Bun-

ların makaralarını biz ellerimizle çevirirdik, dü-

şünebiliyor musunuz? Sonra UHER diye bir şey 

çıktı. O da ihtilal gibiydi. Çok çarpıcı bir buluştu. 

Ama buluşların hası şimdi senin de kullanmakta 

olduğun NAGRA… Datça’nın dağlarında dolaşır-

ken bir İsveçli gördüm. Ben Nagra deyince “Ha-

yır” dedi. “Nagra onun tipidir. Onun asıl markası 

KUDELSKİ’dir” dedi. “Evladiyelik bir ses alma ciha-

zıdır”	dedi.	Övünürdük;	“biz	bununla	ses	alıyoruz”	

diye. İşte 10 kiloyu aşkın bantlarla. Kimseye taşıt-

mazdık. Meşhur bir lafı vardır yayıncıların; “Eşeğe 

semeri yük değil” diyerek başına bir hal gelmesin 

derdik. 

Bir tek küçük efekt masası var. İşte orada su kay-

naması, işte orada kapı gıcırtısı-efekt deyince 

halk kapı gıcırtısı tabirini kullanırdı-yangın sesi… 
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Basmane’deki baraka binalarda veya Atlı Spor 

Kulübü’nün barakalarında, binalarında İzmir Rad-

yosu faaliyet göstermekteydi. Bizi görüyorlardı, 

24 genç, böyle gelip gidiyoruz vızır vızır. Saat 

18.00’de geliyoruz, 20.00’de çıkıyoruz. Bunlar kim 

diye sorulduğu zaman odacılardan biri, “Bunlara 

prodüktör denirmiş. Bunlar çok önemli insanlar 

olacaklarmış.” demiş. Gerçekten de öyle oldu. İlk 

dönemde –isim vermeyeyim şimdi- biz dört kişi 

mezun olduk bu kurstan. Ve işlemlerimizi yapar 

yapmaz göreve başladık. Benim 23 Şubat 1967’dir 

TRT İzmir’de göreve başlayışım. Ben neredeyse 

hemen Eğitim Yayınları Müdürlüğü’ne getirildim. 

Ama hiç yapımcılığı bırakmadım. O kadar ayrıl-

madım ki, TRT’den ayrıldığım 1 Ağustos 1980’e 

kadar program üretmeye devam ettim. Dahası 

ayrıldıktan sonra da program yazmaya devam 

ettim. Hatta şimdi bile ben TRT’ye çok belgesel 

yazan insanlar arasında sayılıyorum.

Türkü	Sevmekle	Hep	Övünürdüm

Köylere giderdik biz. Ben hep köy programı, halk 

programı yapardım. Bir sözüm dillere pelesenk 

olmuştu; “Ben halkım heeeyy! Feleğin sillesini 

çok yemişim. Kalem vermemişler elime diyecek-

lerimi türkülerle demişim”… Türküleri kullanır-

dık ve İzmir Radyosu’nun dağarını değiştirecek 

kadar türkü bilgisine sahip olduğum söylenirdi. 

Türkü sevmekle hep övünürdüm. Programları 

Ben üniversiteye başlarken iki 
muhteşem olaya kahraman veya tanık 
oldum. Birincisi gazeteciliğe başladım. 
İkincisi de Halikarnas Balıkçısı’yla 
tanışıp O’nun manevi oğlu olacak 
düzeye erdim.
7 yıl kadar gazetede çalıştım. Baktım duydum 

ki bir yapımcı-o zaman prodüktör deniyordu-

kursu var. Bu kursa başvurdum ve katıldık. Ama 

kurs deyip geçmeyin İzmir’in ilk yapımcı kursu-

dur bu. Hocalarımız mı? Sevgi Soysallar, Turgut 

Özakmanlar,	 Nurten	 Görünler…	 İzmir’den	 de	

işte Nihat Uytunlar falan… Hiç unutmuyorum 

24 Mart 1951 - Cumartesi günü Radyoevi’nin 
önünde düzenlenen ve şehrin ileri gelenlerinin 
katıldığı tören sonrası saat 12.00’de İzmir Radyo-
su sürekli yayınına başlar. (Cuma-Cumartesi gün-
leri) Radyonun tanıtım sinyali olarak Harmandalı 
Zeybeği seçilir. 

28 Nisan 1951 - Müzik oranları saptaması yapılır. 
% 50 Türkçe % 50 yabancı müzik yayınına karar 
verilir.  

7 Mayıs 1951 - Haftada iki olan yayın günü sayısı 
üçe çıkarılır. (Pazartesi eklenir)

9 Eylül 1951 - İzmir Radyosu ilk naklen yayınını 
İzmir’in Kurtuluşu için düzenlenen etkinliklerde  
gerçekleştirir.

01 Nisan 1952 - İzmir Radyosu Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü’ne bağlanır. 

19 Nisan 1953 - Ses ve saz sanatçısı ihtiyacını kar-
şılamak için sınav açılır. 

1 Ağustos 1954 - Bölgesel  haberler Radyo Haber 
Servisi’nce hazırlanmaya başlanır.  

7 Şubat 1955 - Dönemin Radyo Müdürü Ümit 
Halit Demiriz, basın toplantısı düzenler. Geçen 
bir yılın değerlendirmesini  yaptıktan sonra yeni 
yılın programları hakkında bilgi verir. 

06 Mayıs 1975 - Radyo yönetimi İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti’nden kiraladığı  14 adet dairede yayın-
larına devam eder.

19 Aralık 1979 - Radyo yönetimi Kahramanlar 
semtindeki Esin Apartmanı’na taşınır.   

1988 - TRT İzmir Müdürlüğü bugünkü 10 katlı bi-
nasına kavuşur.  Radyo yönetimi  binanın kendisi-
ne tahsis edilen bölümüne taşınmaya başlar.

İzmir Radyosu,  halen çalışmalarını idari hizmet 
amacıyla inşa edilmiş olan bu binadan sürdür-
mektedir. 

İz
m

ir 
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Sen, Sen Ol Çaba Harca Da Halkın 
Seviyesine Çık

Eisenhower’ın dediği gibi “radyo çok büyük bir 
güç” ama O’nun düğmesi daha büyük bir güç… 
Çünkü	O’nu	kapattınız	mı	iş	biter.	Ve	Turgut	Özak-
man hocamızın deyimiyle yapımcının işi, işlevi, 
görevi radyonun düğmesini kapattırmamaktır. 
Yine	Turgut	Özakman	hatta	Attila	İlhan	aynı	söz-
leri söylerdi; “şöyle,şöyle,şöyle bir program... has-
talıklardan falan bahsedeceğiz…” “Aman ne güzel 
kapatılır o program” derlerdi. Bir gün Gökova’ya 
gidiyorum. Otobüsteyim. “Çocuklarla Baş Başa” 
diye bir anons yapıldı. Dedim “şoför herhalde 
kapatır” bunu. Fakat program öyle ustaca kotarıl-

değişik yerlerde yaptığımızı bugün gibi hatırlıyo-

rum. Tabii Meral Naymanlar, Olcay Arallar, Mete 

Bilginerler bunların ortaklarıdır. Mesela Şirinyer 

Yetiştirme Yurdu’na, Yazıbaşı Köyü’ne, Uzunde-

re Köyü’ne ama en çok Bademler’e sanatçılarla 

giderdik. Programı orada banda alır yayınlardık. 

Öyle	 ki	 Bademler’in	 900	nüfusu	 varsa	 900’ü	 de	

İzmir Radyosu’nu bilirdi, Şadan Gökovalı’yı da 

bilirdi. Ve bazı yerler bizim adeta istek ambarla-

rımızdı. Söke’nin Bağarası köyü var. Mutlaka ora-

dan istekler gelirdi.

İzmir Radyosu müthiş bir güç idi. Ben dikkat 

ederdim, program lafı kaç türlü yazılıyordu mek-

tuplarda diye. 28 türlü yazarlardı. Bildiğiniz prog-

ram sözcüğü… Başka kelimeler ekleyerek…

Ama en çok şunu yazarlardı; ”İzmir! 
Ses Evi, Saz Evi!..” Böyle mektuplar 
gelirdi. Ve ben asıl öğretmeye 
çalışırken öğrendim diyebilirim.
Bir yandan program yaparken bir yandan gidip 

programcılık dersi veriyordum. Şimdi öğrencile-

rimden gazetecilik ustası olmuşlar, hatta ve hat-

ta profesörler var. Benim öğrencim olan 4-5 kişi 

şimdi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğ-

retim üyesi durumunda. Eğitimsiz olmaz. İnsan 

eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Mutlaka 

eğitim	olmalı.	Öne	geçmeli	ve	hizmet	içinde	de	

eğitimi sürdürmeli. 

Ege’li iletişimci ve profesyonel turist rehberleri-

nin çoğunun “hoca” sı olan Şadan Gökovalı, 15 

Mart 1939 tarihinde, Muğla’nın cennet belde-

si Gökova’da doğdu. Zamanın koşulları gereği, 

sırasıyla Ula İlkokulu’nu, Muğla Ortaokulu’nu, 

Aydın Ticaret Lisesi’ni, İzmir İktisadi Ticari İlimler 

Akademisi’ni bitirdi. Uluslararası Yayın Semineri’ni 

izleyip “üniversite üstü” sertifika aldı. 

Üniversitede öğrenciyken bir İzmir gazetesinde 

çalışmaya başladı. Bunu, TRT’deki yapımcılık ve 

yöneticilik yılları izledi. Gazetecilik, araştırma, TRT 

yapımcılığı dallarında birçok ödül kazandı; “Yılın 

Gazetecisi”	seçildi,	Türk	Dil	Kurumu	Ödülü’ne	layık	

görüldü. “Efes”, “Bergama” ve “Fethiye”yi en iyi an-

latan yazar seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 

“Anadolu Uygarlığına Katkı” ve İzmir’i Sevenler 

Platformu’nca “Son 10 Yılda İzmir Kültürüne En 

Fazla Hizmet Eden Kişi” ödülüne değer görüldü. 

Son olarak İletişimciler Vakfı’nca verilen “İletişim-

de 50 Altın Yıl” ödülüyle onurlandırıldı. 

Türk düşün, yazın ve turizm 
dünyasının devlerinden Halikarnas 
Balıkçısı ve Azra Erhat tarafından 
“Manevi Evlat” edinildi. Balıkçı’nın 
ışık saçan kitaplarını derleyip yayına 
hazırlıyor. 

Gökovalı Hoca, uzun yıllar Ege Üniversi-

tesi İletişim Fakültesi’nde, Çeşme Turizm 

Yüksekokulu’nda, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 

Şimdilerde Yaşar Üniversitesi’nde “Emeritüs” pro-

fesör... Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın çoğu ülkemi-

zin turistik yöreleri hakkında olmak üzere, çeşitli 

dillerde yayınlanmış 20’yi aşkın kitabı var.  

Prof. D
r. Şadan G

ökovalı
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mıştı ki! Bırakın şoförün radyoya elinin gitmesini 

bütün otobüs kulak kesildi ve 55 dakikalık “Şakacı 

Karga” motifli program sürdü. Adeta otobüsün 

içinde alkış başladı. Ender Salihoğlu başkanlığın-

da bir heyet yapmıştı onu. Köksal Engür, Şakacı 

Karga olmuştu. Yıl 83…Ve ben yazı yazdım. Bu 

programın metnini istedim. Senin de öğrenci-

si olduğun okulda o zamanki adıyla Basın Yayın 

Yüksek Okulu’nda şimdiki İletişim Fakültesi’nde 

bunu ben ders olarak okuttum.

Yeni başlayan birisi ben kültür programı yapaca-

ğım, entel kitleye yöneleceğim falan der. Hayır! 

Sen yapabiliyorsan önce çocuk programı yap. 

Ben duymuşumdur yeni yapımcılardan; “Aaaa! 

Ben halkın seviyesine inemem”. O zaman kızmı-

şımdır, TRT’de bulunduğum süre içerisinde ; “Sen, 

sen ol çaba harca da halkın seviyesine çık” diye… 

İşte Olcay Arallar, Meral Naymanlar burada, En-

der Salihoğlu Ankara’da,  yapımcılıkta senior, usta 

olduktan sonra köy programına, halk programı-

na döndüler.  

Doktorlar Ameliyatı Bırakırlardı

Benim dediğim gibi her yıl dizi programım oldu. 

İzne çıkan arkadaşlarımın yerine de program ya-

pardım. Bunlardan biri kitaplık programıydı. “Kitap-

lar Arasında Şadan Gökovalı” diye… İnanır mısınız, 

kitap yağardı! Tanıtalım, tanıtmayalım. Madem ilgi-

leniyorsunuz diye gönderirlerdi. Bugün TRT İzmir 

Radyosu’nun bir kütüphanesi varsa O’nun çekirde-

ği benim yaptığım bu programdır. Benim yapmak-

la övündüğüm programlardan biri -benim düşün-

cem değildi ama- TRT’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile 

yaptığı “16 soru / Liselerarası Bilgi Yarışması” idi. Bu 

programın yapımcısı oldum diye hep övünürüm. 

Ve Erzincan Lisesi birinci olur. Mersin’e gideriz. Fi-

naller İzmir’de yapılır. Hediyeler alırız, saat filan alıp 

-hâlâ da kullananlar var onları- ödül olarak bunları 

verirdik. Ve büyük bir şeydi. Adeta ameliyat eden 

doktorlar bırakırdı ameliyatı -radyoculuk deyimi 

olarak söylüyorum bunu ben- ve kulak kesilirlerdi. 

Büyük kitleler gelir; bugünkü büyük takım maçları 

gibi… İzlerler. Salon bulamayız.

Ve sonunda radyoyu bastılar; bizim 
hakkımız yendi falan diye.
Ve o zamanki program müdürü “bu program yo-

ruldu” diyerek kaldırılmasını önerdi ve kaldırıldı. 

Ben dedim “program yorulmaz, siz yoruldunuz”...

Bu kadar ilgi gören, halkın, lise öğrencilerinin 

radyoya yürümesini gerektirecek kadar ilgi gören 

bir program yorulmuş olabilir mi? Radyoculukta 

en büyük yanlışlık şudur; “dinleyici bunu istiyor!” 

Hayır! Sen dinleyiciye bunu yutturmaya çalışı-

yorsun. Dinleyici, hele Türk halkı güzeli almayı, 

seçmeyi bilir. Yoksa bakın binlerce yıldır anıt ilan 

edilen kişilere, hep onlar güzel şeyler söylemiş, 

güzel şeyler yapmış kişilerdir. 

Karanlığa Sıkılan Bir Kurşun

Kulağım her zaman radyoya açık, pek televizyo-

na değil. Televizyonu küçümsemiyorum. Ama 

radyonun üstünlüğü bence şu; dinlettiğini belli 

etmeden dinletir, öğrettiğini belli etmeden öğ-

retir. Amerika’da konuk olduğum aile, “Hâlâ niye 

radyoculuk yapıyorsunuz. Radyoyu dinleyen mi 

var?” dediği zaman saydık o evde 13 tane radyo, 

üç tane televizyon vardı.

Radyo, böyle dinlendiğini belli 
etmeden dinletir. Radyocunun ödevi 
kapattırmamak ve O’ndan dinleyiciye 
iz kalması…
Radyo mesajı karanlığa sıkılan bir kurşun…  Din-

leyici radyosunu seçebilir. Ama radyocu ilke ola-

rak dinleyicisini seçemez. Aslında her programın 

öneri formunda yöneldiği kitle, amacı vardır. Ona 

uygun olmalı. En kötü şey “ben bunu seviyorum, 

bunu vereyim” demektir.  Hayır öyle değil. Bir de 

tabii şu çok yanlış; TRT ilkelerine göre programı 

kimin hazırladığını söylemek lazım. 

İzmir Radyosu Benim Radyom

Ne diyor Halikarnas Balıkçısı; “Her insan bu dün-

yaya bir işlev yerine getirmek için getirilmiştir. 

O’nu yerine getirmek yaradılışa karşı en geçerli 

duadır”…Turgut	Özakman’ın	bir	sözü	vardı;	“İzmir	

Radyosu benim radyom”…İzmir Radyosu genel-

de ilkelere uyan samimi, içten bir radyo olageldi. 

Bir insanın yaptığı işi önce kendisinin beğenmesi 

sonra da yöneldiği kitlenin beğenmesi gerekir 

diye düşünüyorum sevgili Hakan. 

Foto-1: 1953 yılında üzerinde  İzmir Radyosu yazılı aracın önünde 
bir teknisyen yayın öncesi son kontrollerini yapıyor.

Foto-2: 1953 yılında yapılan bir emisyon sırasında sanatçılar bir 
arada görünüyor.

Foto-3:  21.12.1990 Tarihinde Aydın’ın Kozaklı Köyü’nde gerçekleşen 
programın ekibi omuz omuza bir arada görünüyor. Ayaktaki 
program ekibi soldan sağa; Enver Salihoğlu, ulaştırma görevlisi, 
Davut	Yıldız,	Mustafa	Özalpuk,	Abil	Uman.

Foto-4:  İzmir Radyosu’nun topluma ve çevreye yaptığı gözle 
görülür fiili katkının fotoğrafıdır. 

FOTOĞRAFLAR
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Mikrofon

Radyo dendiği zaman, aklımıza önce mikrofon 
geliyor. Gerçekten, mikrofon radyo donanımının 
kalbidir. İyi mikrofonlar oldukça pahalı olabilir. 
Radyocular, kullanış yer ve amaçlarına uygun hiz-
meti verecek mikrofonlar arasından, bütçelerine 
uygun olanı seçmeye çalışırlar. Genellikle piyasa-
daki, kendini kanıtlamış birkaç profesyonel mik-
rofon firmasının modelleri arasından seçim yap-
mak zorunda kalırız.

Elbette, radyo röportajlarının temel cihazı mikro-
fondur. Röportajlar canlı yayın ya da kayıt stüdyo-
larının yanında, dış mekânlarda yapılabilir. Mikro-
fonlar da, stüdyo mikrofonları ve dış mekânda 
kullanılan mikrofonlar olarak ikiye ayrılabilir. Stüd-
yoda kullanılmak üzere tasarlanmış mikrofonlar, 
bir ayak ya da askıya monte edilerek kullanılır. Ço-
ğunlukla el mikrofonlarından daha büyük ve du-
yarlıdırlar. El mikrofonları ise, kolayca elde tutula-
cak kadar küçüktür. Bunlar oldukça dayanıklıdır 
ve el hareketlerinden fazla etkilenmezler. (Resim 
1: Neumann Stüdyo mikrofonu, Resim 2: Electro-
voice El mikrofonu)

Mikrofonları, mekanik ve elektronik yapılarına göre 
de sınıflandırabiliriz. Radyoculukta kullanılan mik-
rofonlar, teknik yapıları bakımından üç tiptir:

• Dinamik mikrofonlar

• Kapasitif mikrofonlar

• Şeritli (ribbon) mikrofonlar
Dinamik mikrofonlarda, ince bir zar olan “diyaf-
ram”, ses dalgalarıyla titreşir ve kendisine bağlı bir 
tel bobinini harekete geçirir. Bobinin hareketi, 
mikrofon içindeki mıknatısların yarattığı manye-
tik güç alanı içinde bir “elektromanyetik endüksi-
yon” yaratır. Böylece, ses enerjisinin titreşim sıklığı 
(frekansı) ve gücü doğrultusunda şekillenen bir 
elektrik akımı üretilir. Dinamik mikrofonlar göre-
celi olarak ucuzdur, farklı ses alma ortamlarında 
kullanımları kolaydır ve uzun ömürlüdürler. Bu 
yüzden, dış mekân röportaj mikrofonu olarak, ka-
pasitif mikrofonlara tercih edilirler. 

Kapasitif mikrofonlarda, kapasitör (veya konden-
ser) denen bir elektrikli birim kullanılır. Elektrik 
akımını depolayan bu birimin yüzeyindeki levha-
ya, diyaframın hareketine göre değişen miktar-
larda akım gider. Bu elektrik akımını sağlamak 
için, kayıt cihazının pilleri ya da ses masasındaki 
48 voltluk güç kaynağı kullanılır. Kapasitif mikro-
fonlar yüksek frekanslı sesleri çok iyi algılar ve sar-
sıntılara, şeritli mikrofonlardan daha dayanıklıdır-
lar. Tek mikrofonun kullanılacağı kalabalık konuk 
ortamlarında tercih edilirler. Hassas ses 
duyarlılıklarından ötürü, bazı istenme-
yen gürültüleri de yayına yansıtabilir-
ler. En önemli dezavantajları ise daha 
pahalı olmalarıdır. 

Cihazları*
Röportaj

Ra
dy

o

Yiğit Yavuz Prodüktör

1

2

DOSYA
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Mikrofona doğru konuşurken ortaya çıkabilecek 
bir diğer sorun, sert ünsüzlerde, örneğin “p” sesin-
deki patlamalardır. Bunun önüne geçmek için 
mikrofondan biraz uzaklaşmanız ya da ağzınızı 
mikrofonun merkez ekseninin dışına doğru açı-
landırarak konuşmanız gerekir. Mikrofona bir 
sünger başlık geçirmek ya da bir “patlama” filtresi 
(pop-filter) kullanmak da iyi bir çözümdür.

Açık hava röportajlarında mutlaka 
sünger başlık kullanmak gerekir. 
Çünkü mikrofona çarpan en 
küçük bir esinti, hoparlörlere gök 
gürültüsü benzeri bir patlama olarak 
yansıyacaktır.

Canlı Bağlantılar

Stüdyo dışındaki yerlerden canlı yayına ses taşı-
manın en ucuz ve yaygın yolu, cep ya da sabit 
telefon hatlarıdır. Ses kalitesinden taviz vermek 
pahasına, dünyanın neredeyse her yerine telefon 
aracılığıyla ulaşmak mümkündür. Telefon bağ-
lantıları, stüdyolar arasındaki ISDN (Integrated 
Services Digital Network - Tümleşik Hizmetler Sa-
yısal Şebekesi) kullanılarak yapıldığında, çok yük-
sek bir ses kalitesine ulaşılmış olur.

Öte yandan, ülkemizde yeni yeni 
kullanıma giren 3G veri iletim 
teknolojisi de, dış mekânlardan 
stüdyoya kaliteli ses iletimi için yeni 
imkânlar sunmaktadır.
Bunun dışında, uydu bağlantılı yayın araçları ve 
ülkemizde kullanımı yaygınlaşmamış olan telsiz 
bağlantılı yayın arabalarıyla da, dış ortamdan ya-
yınımıza ses taşıyabiliriz.  

Kayıt Ortamları

Stüdyo dışında, sonradan yayınlamak üzere bir 
röportaj yapıp kaydetmek istiyorsak, bant, kaset 
ya da dijital belleğe kayıt kapan taşınabilir ci-
hazlar arasında seçim yapmamız gerekir. Eski-

Bir mıknatısın kutupları arasına yerleştirilmiş ince 

metalden bir şeritin, ses dalgalarıyla uyumlu ola-

rak titreşmesiyle çalışan şeritli mikrofonların ise 

kullanımı giderek azalmıştır. Bu mikrofonların ses 

duyarlılığı çok yüksektir. Ancak kolay hasar görür-

ler, ayrıca rüzgâra ve aşırı gürültü yüklenimine 

karşı hassastırlar. 

Radyocu açısından, mikrofonun en önemli özelli-

ği yönselliğidir. Yönsellikten kastımız, mikrofonun 

hangi yönden gelen sesleri algıladığıdır. Yönsel-

likleri bakımından temel mikrofon tipleri şunlar-

dır:

• Çok yönlü (omni-directional) 
mikrofonlar

• Tek yönlü (uni-directional) 
mikrofonlar 

• İki yönlü (bi-directional) 
mikrofonlar

Çok yönlü mikrofonların yönsellik düzeni daire 

şeklindedir. Her yönden gelen sesleri eşit düzey-

de alırlar. (Resim 3: Çok yönlü mikrofonların yön-

sellik düzeni)

Tek yönlü mikrofonlara, kardiodid ya da “kalpsel” 

de denir. Bu ad, yalnızca tek bir yönden gelen 

sesleri alan ve yönsellik düzeni kalp biçimini an-

dıran mikrofonlar için kullanılır. (Resim 4: Tek yön-

lü mikrofonların yönsellik düzeni)

İki yönlü mikrofonlara, yönsellik düzenlerinin çi-

zimi dolayısıyla “sekizlik” de denir. Karşılıklı iki yön-

deki sesleri alırlar. (Resim 5: İki yönlü mikrofonla-

rın yönsellik düzeni)                                  

Yönsellik düzeni, mikrofonun ses duyarlılık böl-

gesini gösterir. Mikrofonun, konuşan kişinin se-

sini yeterince yüksek ve kaliteli şekilde alması 

için, bu duyarlılık bölgesi içinde bulunmak ge-

rekir. Bunu garanti etmek için, röportaj sırasında 

kulaklık takılabilir. Mikrofona gereğinden fazla 

yaklaşmak ise ağız şapırtısı, nefes sesi, yutkun-

ma gibi seslerin fazlaca duyulmasına sebep ola-

bilir.

3 4 5
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den radyocuların tek seçeneği, makara bantlı 

kayıtçılardı. Bu kaydedicilerin kayıt kalitesi yük-

sekti, ama taşımayı zorlaştıracak derecede ağır-

dılar ve bantları kısa süreli olduğu için, sık sık 

bant değiştirilmesi gerekirdi. Kasetli kayıtçılar, 

ses verimleri daha düşük olmakla birlikte, hafif-

tirler ve kaset değiştirmeden uzun süreli kayıt 

imkânı sunarlar.

Dijital kayıtçılar ise, artık gerek sağladıkları ses 

kalitesi, gerekse uzun süreli kayıt imkânı sun-

maları ve boyutlarının küçüklüğüyle, tercih edi-

lir hale gelmiştir. Üstelik böyle bir kaydedicinin 

fiyatı, sunduğu hizmete göre son derece ma-

kuldür.  (Resim 6: Nagra Dijital Kayıtçı   Resim 7: 

Nagra Avuç İçi Boyutundaki Kayıtçı)

Dijital ses kayıtçıları, codec adı verilen, ses verile-

rinin kodlanması ve kodaçımlanmasını (coding-

decoding) gerçekleştiren yazılımlar yardımıyla 

çalışır ve çeşitli ses dosyası formatları kullanır.

Bu ses dosyası formatları aşağıdaki gibi sınıflandı-

rılabilir:

• Sıkıştırma yapmayan formatlar 
(WAV, AIFF, AU)

• Kayıpsız sıkıştırma yapan formatlar 
(FLAC, Monkey’s Audio / APE, 
WavPack / WV, Shorten, TTA, 
Apple Lossless, Windows Media 
Audio / WMA)

• Kayıplı sıkıştırma yapan formatlar 
(MP3, Vorbis, kayıplı Windows 
Media Audio / WMA, AAC)

Temel kayıpsız dosya formatı, Windows içinde 

wav uzantısıyla görünen PCM’dir. WAV dosyaları 

CD kalitesinde ses kayıtları gerçekleştirmek için 

kullanılır. FLAC gibi kayıpsız sıkıştırma yapan 

codec’lerse, 2’ye 1 oranında bir sıkıştırma oranı 

kullanır. 

Kayıplı sıkıştırma yapan formatlar arasında yer 

alan WMA, Microsoft tarafından geliştirilmiş po-

püler bir dosya formatıdır.

Ayrıca, insan kulağının duyamadığı ses bölümle-

rini eleyerek sıkıştırma yapan MP3 (MPEG Layer-3) 

codec’i sayesinde de, bir WAV dosyasının onda 

biri kadar yer tutan ve iyi bir ses kalitesi sunan ses 

dosyaları elde edebiliriz.

* Bu yazı, Yiğit Yavuz’un 
“Radyonun Abece’si” 
(Ütopya Yayınları, 2008) 
kitabından derlenmiştir.

DİPNOT

Dış Mekân Röportajlarından Önce
•	 Açık	havada	mikrofon	kullanarak	yapılan	yayın-

larda, çevre seslerini ne ölçüde almak istediği-

nize bağlı olarak mikrofon seçimi yapmalısınız. 

Rüzgârın etkisini unutmamak önemlidir; 

rüzgârlı ortamlarda mikrofon çok yüksek bir 

gürültü kaydeder ve sağlıklı ses alımı mümkün 

olmaz.

 Bu yüzden açık havada ses alırken, daha önce 

de belirttiğimiz gibi süngerden yapılma bir 

başlığı “rüzgâr filtresi” olarak kullanmayı ihmal 

etmemek gerekir. 

•	 Mümkün	olduğunca	çok	bant	ve	kaset	bulun-
durun.

•	 Pilinizin	şarj	durumundan	emin	olun	ve	yanını-
za yedek pil alın. Ayrıca, dış güç kaynağından 
yararlanmanız gerekebileceğinden, priz adap-
törünü almakta fayda vardır.

•	 Mikrofonların	arızalanması	pek	görülmemekle	
birlikte, kablo arızaları günlük sorunlar arasın-
dadır. Sağlamlığından emin olduğunuz bir ye-
dek mikrofon kablosu bulundurmayı ihmal 
etmeyin.

6

7

Özel	radyo	çalışanlarının	katılımıyla	radyo	üzerine	renkli	sohbetler…
Özel	Radyolar,	Çarşamba	20.00’de	TRT	FM’de…

Özel Radyolar
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Lütfi Kılınç Prodüktör

Yaşında

Toroslardan Akdeniz’e doğru kendine 

güzel ve özel bir yer edinmiş olan güneyin 

bereketli topraklarından yurt güzellikleriyle 

çerçevelenmiş, insan manzaralarını gönül 

kilimine dokumuş Karacaoğlan’ın ayağında 

çarık, omzunda sazı vardı. Peki ya sırtındaki 

heybede ne taşırdı? Bilemeyiz!.. Hem çok 

şey, hem hiçbir şey desek ikisi de hem 

doğru hem yanlış olur. Ancak, duygu ve 

düşüncelerine, doğa ve insana bakışlarına, 

şiir dillerine biçim ve ruh verdiği günümüz 

aşıklarının ve onları dinleyen Çukurovalıların 

gönül heybesinde kesinlikle radyo var.

42
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Yaşında

Tam 42 yıldır adeta Toros yaylalarına yağan bere-
ketli kırkikindi yağmurları gibi Çukurova Radyosu 
da insanımızın gönül havuzuna duygu seli olup 
akıyor. Evet, 42 yıldır Çukurova Bölgemizde gece-
nin karanlığında böcek cızırtılarına, günün aydın-
lığında kuş seslerine ve her an insanımızın yürek 
atışına eşlik eden bir radyo var:

TRT Çukurova Radyosu…
O zamanlar 24 saat kesintisiz yayın söz konusu 
değildi. Ama radyonun yayında olmadığı zaman-
lardaki frekansından verilen “ton” sesi bile tonlar-
ca gamı kederi, dert yükünü alır da hafifletirdi 
insanımızın yorgunluk hissini. 

“İtiraf etmeliyim ki, yayına başlamadan önceki 
4–5 dakikalık sürede, “ton” kesilip “tın tın” verildi-
ğinde “Radyo konulacak yer” diye isimlendirilen 
özel yerindeki sihirli kutu adeta ete kemiğe bü-
rünmeye başlar  ‘Burası TRT Çukurova Radyo-
su… Hepinize günaydın dileklerimizle yayını-
mıza başlıyoruz’ diyen güzel sesle birlikte ger-
çekten günümüz aydın olurdu” diyor eğitimci 
yazar Abdullah Toroslu.. Karacaoğlan adlı bir ro-
manın, Deyimlerin Hikâyeleri ve Çukurova Efsa-
neleri gibi eserlerin yazarı, yüzlerce öğrencinin 
öğretmeni olma onurunu taşıyan 75 yaşındaki 
Sayın Toroslu diyor ki; “Bölgemizin tarihini, kül-
türünü, geleneğini, değerlerini geçmişten bu-
güne taşıyan ve gelecekte de yaşatılmasını sağ-
lamada Çukurova Radyosu’nun ilkeli ve sorum-
lu yayınlarını inkâr edersek, aslımızı inkâr etmiş 
oluruz”

Gelelim bu kutlu yolculuğun yani; Çukurova Böl-
ge Radyosu’nun kuruluş öyküsüne. Bölgemizde 
ilk radyo l962 yılında 2 KW. güçle Adana’da İl Rad-
yosu olarak kurulmuş ve yayın hayatına başlamış. 

Bu yayın gücüyle bölge ihtiyacının karşılanama-

yacağı anlaşılınca, Mersin’deki Kazanlı Verici istas-

yonuna taşınma kararı verilmiş.

Ancak buradaki teknik cihazların 
Trabzon’a nakledilmesi nedeniyle, 
Çukurova Radyosu ilk deneme 
yayınına 1968 yılının 3 Mart günü 
Kazanlı’da başlayabilmiş.
Radyo, Kazanlı’daki deneme yayınından kısa bir 

süre sonra Mersin’in Hamidiye Mahallesi’nde bir 

binaya taşınmış. Halkın gönlünde öylesine güzel 

bir yer edinmiş ki bu sokağa daha sonra TRT So-

kağı adı verilmiş. Hâlâ da bu adla anılmaktadır. 

1982	 yılında,	 şehir	 merkezindeki	 Özel	 İdare	 İş	

Hanı’na taşınarak yayın hizmetlerini buradan sür-

dürmüştür. Halen, 2001 yılında taşındığımız ku-

rumumuza ait modern binamızda yapım ve ya-

yın hizmetlerini sürdürmektedir.

İlk bölge müdürümüz Sayın Ali Rıza Erdoğan’ı 

aradım. Çok önemli bilgiler verdi. Bir kere halen 

Mersin’in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’ndeki 

Orta Dalga Verici İstasyonu’nun TRT kurulduktan 

sonra yayın hayatına geçen ilk, en büyük ve en 

güçlü orta dalga vericisi olduğunu söyledi bize. 

Bu istasyonun bir ilk olma özelliğinden daha söz 

etti.

Vericiyi kuran Japon firması da bu 
güçte (300KW) bir vericiyi dünyada 
ilk defa burada görücüye çıkarmıştı. 
İyi ki de çıkarmışlar.
Çünkü o gün bugündür Torosların kalın kar örtü-

lerinin altındaki koyaklarında, Akdeniz’in eşsiz 

güzellikteki sahillerinde sözün özü, bölgemizin 
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göğün altındaki ve yerin üstündeki her yerinde 

radyomuzla dinleyicilerimiz arasında bir gönül 

köprüsü oluşturuyor.

Elinizde tuttuğunuz sayfaları bilgisayarın tuşla-

rından çıkan harflerle çiçeklendirmeden önce 

kendisiyle hem prodüktör olarak aynı işi yapma 

hem de müdürüm olarak birlikte çalışma onuru-

nu yaşadığım değerli büyüğüm Kemal 

Öğretmen’le	görüştüm,	“Nasıl	geçiyor	emeklilik”	

dedim. “Sizi dinleyerek” dedi. “Anlaşılıyor ki emek-

lilik; hayat denen bu yolda yürürken adım adım, 

duygu dünyamızın sıcak-soğuk, karlı-boranlı ik-

limlerinde yaşanan bir ikinci bahar.

Şu üç günlük dünya anlayışı ile değil, koca bir 

ömür ilkesiyle yaşadığımız hayatın anılarla taç-

lanmış, hizmetlerle abideleşmiş, özverili çalışma-

larla nurlanmış bölümünün onur duyularak sür-

dürülen bölümü Kemal Bey” der demez “Yine ki-

tabın dalından konuştun Lütficiğim” dedi. İnsa-

nın yüzüne en çok yakışanı yaptık. Gülüştük kar-

şılıklı. Ardından “Anlat hele Kemal Bey Çukurova 

Radyosu ve bölgedeki işlevini bize” dedim. İyi bir 

bağlama	üstadı	olan	Kemal	Öğretmen	aldı	sazı	

eline. Bakalım neler söyledi;

“Karacaoğlan Dadaloğlu Yurdundan adlı progra-

mım için yaptığım geziler ve söyleşiler bugün 

gibi aklımdadır. Sözgelimi İbrahim Tatlıses’le 1975 

yılında ilk röportajı ben yapmıştım. Hâlâ arşivim-

dedir. Söyleşi aralarında önce “Bir mumdur, iki 

mumdur, bu ne güzel düğündür” adlı türküyü, 

ardından “Ayağında kundura, yar gelir dura dura” 

adlı türküyü son olarak da “Kara çadırın kızı” adlı 

türküyü söylemişti.

Daha yirmili yaşlarda bir delikanlı idi. Barak hava-

larının unutulmaz sesi Halit Arapoğlu, Torosların 

yaşayan Karacaoğlan’ı Musa Eroğlu ve Bozkırın 

tezenesi Neşet Ertaş ile 1975-76 yıllarında söyleşi 

yapıp Çukurova Radyosu’ndan yayınladık. Daha 

kimler kimler!.. Müslüm Gürses, Nuri Sesigüzel, 

Fahri Işık hemen aklıma geliveren isimler. Tabii 

şunu belirtmeliyim. Bu değerli sanatçılar o yıllar-

da daha tanınmış isimler değillerdi. Belki de ilk 

söyleşileriydi bize verdiği röportajlar.”

Biraz heyecanlanır gibi oldu. Kendimce dinlen-

dirmek için “Ne günlermiş Kemal Abi!” der demez; 

“Bir şey daha söyleyeyim. Bugün TRT Ankara Rad-

yomuzun Türk Halk Müziği ses sanatçılarından 

Mehmet Seske Bey’in de sınava girmesinde naçi-

zane benim ve Çukurova Radyosu’nun katkısı ol-

muştur”

Çukurova Bölge Radyosu’nun bir 
önemli ve kutlu görevi de 1974 Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nda olmuştur. O 
yıllardaki yapımcı, teknisyen, spiker 
ve idarecilerimizin anlattıklarına 
göre üç önemli görevi yerine getirmiş 
Çukurova Radyosu.
Öncelikle	 Rumca	 bilen	 tercümanlar	 bulunmuş	
ve kesintisiz olarak Kıbrıs Rum Radyosu yayınları 
dinlenip Türkçeye çevrilmiş ve yazılı hale getirile-
rek ilgili yerlere teslim edilmiş.

Harekâta katılmak üzere Mersin Tren İstasyonu’na 
ve Mersin Limanı’na sevk edilen Kahraman Meh-
metçiklerimize Mersin halkının ve asker aileleri-
nin moral verişleri, hediye yağmuruna tutuşları 
söyleşiler yapılarak yayınlanmış.

Harekât sırasında ve sonrasında adada bulunan 
Mehmetçiklerimizle, Türkiye’deki ailelerinin birbi-
rilerine selamlarıyla birlikte müzik isteklerinin de 
karşılandığı “Dinleyici İstekleri” programı yapılmış. 
Böylece askerden sılaya, sıladan askerlerimize gi-
den ve gelen bir köprü oluşturulmuş.

Daha Adana İl Radyosu konumunda iken, 1962 
yılında bünyesinde oluşturulan THM Korosu ile 
gerek bölgemizdeki mahalli sanatçıların tanın-
masına, gerekse bölgemiz türkülerinin derlene-
rek TRT Repertuarına kazandırılmasına katkı sun-
muştur. 

Yayın hayatında dinleyicilerin anılarını süsleyen 
programlardan bazılarını hatırlayacak olursak; 
“Kim Bu Çocuklar”, “Karacaoğlan Dadaloğlu Yur-
dundan”, “Dilde Telde Çukurova”, ”Ormanda Bir 
Köy”, “Yöremiz Folklorundan”, “Bir Köyümüzde 
Köylülerimizle” adlı programları sayabiliriz.

Bir yayıncıyı başarıya ulaştıracak yolların en doğ-
ru ve en kestirme olanlarını idarecilik tecrübesiy-
le; kırmadan, kızmadan, sabırla ve özveriyle gös-
teren, yanı sıra iyi insan ve sorumlu vatandaş ol-
manın erdemini de babacan tutum ve davranı-
şıyla adeta bir ayna olup şahsen bana yansıtan 
Emekli Radyo Müdürlerimizden Sayın Ali Osman 
Akça’yı aradım, bu konuda söyleyecek sözlerinin 
olacağını bildiğim için… Duygulandı tabii ki. 
“Bana birkaç saat müsaade et Lütfi. Ben sana dö-
nerim” dedikten sonra kapattık telefonları. Akşam 
karanlığının gündüzün aydınlığını iyiden iyiye 
hâkimiyeti altına aldığı bir zamanda aradı. Anlat-
tıklarıyla en azından benim gecemi aydınlattı de-
sem abartmış olmam. İşte söylediklerinin özeti:
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Kimi bir dağ başını mekân tutmuştu, kimi bir 

köyü, kimi bir kasabayı, kimi ise şehri… Çukurova 

Bölge Radyosu’nu, kimi Çukurova’nın sarı sıca-

ğında, kimi Torosların kalın kar örtülü zirvelerinde 

dinledi…

Bir arkadaş, bir dosttu kutudan yükselen canlı, 

diri ve samimi ses onlara…  

Dağ başları kadar yalnız olanların hüzünlerini an-

cak radyo mikrofonundan yükselen türküler, şar-

kılar ve sözler böldü. 

Yayla yollarının kıvrımları radyonun yoldaşlığında 

düz oldu.

Bir an için de olsa, uzaklaştırdı sorunlarından, sı-

kıntılı hâllerinden… 

Belki de yaşama azmi ve sevinci aşıladı onlara… 

Hele hele de; gönderdiği ve okunacağına, isteği-

ne cevap verileceğine inandığı mektubu radyo-

dan okunup, adı anons edilerek sevdiği türkü 

çalınınca, tarif edilmez bir sevinç kapladı içini, ha-

tırlanmanın güzelliğiyle… 

Belki bir çobandı bu; ömrünün çoğu otlaklarda, 

yaylalarda geçen ve her gittiği yere radyosunu 

da götüren…

Belki ak saçlı bir büyüğümüz; arayanı, soranı kal-

mayan ve hatırlanacağını ummayan.

Ya da; sevincine, neşesine ve coşkusuna ses vere-

cek bir ses arayan… 

Ve daha niceleri… 

Bunların hepsiyle buluşmaya ve tam kırkiki yıldır 

seslerine ses vermeye devam ediyor Çukurova 

Bölge Radyosu…

Ovasında sarı göbeğini beyaz yaprakların sardığı 

mis kokulu nergis çiçeğinin, yükseklerinde sarı-

çiğdem mor menekşelerin baharı müjdelediği 

bir zamanda 3 Mart 1968 günü bölgemizin 

ovasına-dağına, taşına-toprağına ve binlerce ca-

nın taşıdığı yüreklere sesini duyuran Çukurova 

Radyosu’yla büyümüş ve sonra da çalışanı olma 

onuruna erişmiş biri olarak biliyorum uzattım. 

Ama hoş göreceğinizi umuyorum. 
Hem etiyle-kemiğiyle değilse de özüyle 
ve ruhuyla bütünleştiğiniz bir değeri 
kısa yoldan kestirip atamıyorsunuz ki. 
“Çözemedim, çözülmüyor Mihriban” 
dediği gibi şairin, “Yapamadım, 
yapılmıyor arkadaş”.

“1979 yılında kendi isteğimle İstanbul 
Radyosu’ndan memleketimin sesi Çukurova 
Radyosu’na prodüktör olarak tayin edildiğimde 
ben 31, radyo 11 yaşında idi.

Emekli olduğumda ben 60’ına, 
radyomuzsa 40’ına merdiven 
dayamıştık.
Dilde Telde Çukurova ve Karacaoğlan Dadaloğlu 
Yurdundan adlı programlar için bölgemizi köy-
lerine hatta Torosların yamaçlarındaki çoban yıl-
dızlarını andıran Yörük çadırlarına kadar gezdim. 
Dinleyicilerin ihtiyaçlarını birinci elden dinleme 
imkânı buldum. 23 yıl kesintisiz olarak sürdür-
düğüm TRT Çukurova Radyosu Müdürlüğü gö-
revimde yapımlarımızda mümkün olduğunca 
dinleyicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük 
konulara ağırlık verdim.

Elbette ki, bölge radyolarının kuruluş amaçları ile 
Anayasamız, ilgili yasalarımız, Cumhuriyetimizin 
temel nitelikleri, Atatürk İlke ve Devrimleri, doğru, 
ilkeli ve dürüst yayıncılık yolumuzu aydınlatan 
ışıklar oldu. Emekli olduktan sonra da radyodan 
kopmadım. İyi bir dinleyici olmaya çalışıyorum. 30 
yılımı faydalı hizmetler, güzel ve özel anılarla süs-
leyen Çukurova Radyomuza ve çalışanlarına daha 
nice 42 yıllar başarılı bir yayın hayatı diliyorum”

Elbette ki; 42 yıllık köklü ve meyve veren bir ağaç 
olan TRT Çukurova Radyosu’nun başarılarla taç-
lanmış geçmişinde birçok büyüğümüzün emeği 
var. Hatta içlerinde görevi başında rahmeti rah-
mana kavuşanlar oldu. Birkaç isim zikrederek 
sehven unuttuklarımı üzmek istemediğim için 
aramızdan ayrılan değerli çalışanlarımızı rahmet-
le anıyor, emeklilik yıllarını güzel hatıralarla yaşa-
yan büyüklerimize de sağlıklı, mutlu, huzurlu bir 
ömür diliyorum.

Birkaç yıl önce okuduğum bir yazıdan hafızamda 
kalanları da katık ettiğim yazının sonunda diyo-
rum ki:

Dile kolay! Tam kırkiki yıl… 

Artarak devam eden dostluğun ve paylaşılarak 
çoğaltılan sevginin adresiyiz… 

Niceleri ses verdi radyo mikrofonundan; güne, 
geceye, geçmişe ve geleceğe dair…

Ve niceleri ses verdi onların bu seslenişine can-
dan, yürekten ve inanarak…

Sevgilerini gönderdiler mektupla, telefonla ve 
daha başka yollarla… 
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bir işlev görür. Erkekler ve çocuklar için radyo ve 

televizyon (ve diğer iletişim araçları) boş zaman-

da dinlenen/seyredilen bir etkinlik biçimi olabilir 

ancak kadınlar için başka. Belki kitap, gazete, der-

gi vb. yazılı iletişim araçları kadınlar için de boş 

zaman etkinliklerinin bir parçasını oluşturabilir. 

Kendi üzerine bir dikkat talep eden ve bireysel 

olarak gerçekleştirilen etkinlik biçimleridir bunlar. 

Ayrıca yazılı medya, okuma-yazma bilgisine de 

ihtiyaç gösterir. Kadınların okuma yazma hakları-

nı kazanmalarının tarihi dikkate alındığında yazılı 

iletişim ortamlarıyla kurdukları ilişki daha iyi anla-

şılabilir. Kadınlar uzun süre okumanın dışında tu-

tulmuştur.  Okur-yazar olan kadınlar için ise ger-

çekten yazılı basın bir boş zaman etkinliğidir 

eğer; annelik, evin ve diğer aile üyelerinin  bakı-

mından ve toplumsal değerlerden fırsat kalırsa… 

Kadınlar için okuma evet boş zaman gerektirir 

ama ciddi bir iştir. Kamusal yaşamın dışındaki ka-

dınların gündelik yaşamlarının sınırlarından kur-

tulmaları ve dış dünya ile ilişki kurmalarında oku-

ma önemli  ve ciddi bir etkinliktir. 

20. yüzyılın başından itibaren radyo iletişime eri-

şimi olanaklı kılan bir araç olarak konumlanır. 

Radyo herkes tarafından erişilebilir, herkes  rad-

yoyu dinleyebilir. Yalnızca dinleyen bir kulağa ih-

tiyacı vardır. Okuryazarlık kadınlar için ne kadar 

Radyo modern iletişim teknolojilerinin öncüsü, 
kitlesel iletişimin yaratıcısı ve popüler kültürün 
en önemli üretim alanıdır. Her ne kadar yerini 20. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren televizyona 
kaydırmış olsa da bilgisayara dayalı yeni iletişim 
teknolojileriyle birlikte yine önemli bir konum iş-
gal eder hale geldi. İnternet üzerinden küreselle-
şirken daha fazla yerelleşip, kişiselleşen radyonun 
değişmeyen yapısı sonunda kulağın derin sessiz-
liğinin sesi olması, sesin gizeminin inşa ettiği ha-
yal gücünün aracı olması.  Müzik olarak da olsa 
sesin görüntüden bağımsız olarak aktarılmasının 
gücü diğer iletişim araçlarıyla kıyaslanamaz. Rad-
yo 20. yüzyıl nostaljisinin aracı… Her yaştan her 
kesimden insanın radyoyla kurduğu biricik ilişki 
geçmişin anlamına ilişkin… Radyonun kadınlarla 
ilişkisi de kadınların toplumsal tarihinde önemli 
bir yere sahip. Dinleyici olarak, çalışan olarak ve 
toplumsal hareketlerin öznesi olarak kadınların 
radyoyla özgün bir deneyimleri var.

Popüler bir dile getiriliş olarak kitle iletişim araçla-
rının boş zaman etkinliklerinin bir aracı olduğu 
söylenir. Bu söylem aslında toplumsal cinsiyet ay-
rımına dayalı bir toplumsallık biçimini gizleyen 

Doç. Dr. Nilüfer Timisi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
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İnsan sesini mekân içinde 

taşıyan ve uzaklara ileten ilk 

iletişim aracıdır radyo. İnsanın 

insanla kurduğu iletişimin 

niteliğini radikal olarak 

değiştirmiştir.

Radyo Tarihi
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kendi pozisyonunu sabitler. Erkekler kamusal 

alanda konuşur, kadınlar özel alanda. Dinleme 

kadının kamusal etkinliği, konuşma ise özel alan 

etkinliğidir.	 Özel	 alanın	 anlamı	 da	 kamusal	 ko-

nuşmayla (erkekler tarafından) belirlenir. Bugün 

politikada, meclislerde, radyo ve televizyonda, 

gazetelerde kimlerin konuştuğuna baktığımızda 

kamusal olanın içeriğinin kimler adına ve nasıl 

belirlendiği ortaya çıkar. Radyonun kamusal ala-

nın sesini özel alana taşıdığını söyledik. Radyo 

kadınların en yakın iletişim aracı olmasına karşın 

radyoda kadınların konuşması toplumsal cinsiyet 

kalıplarının içinden kurulur.  Radyo, başlangıçta 

dinleyicisi olarak kadınlar için gündelik hayatın 

pratiklerinin yeniden üretilmesinde bir işlev gö-

rürken, radyoda çalışan kadınlar için de toplum-

sal pratikleri ve onlara atfedilen rollerle ilişkili ça-

lışma alanları yaratır. ABD’de 1934 yılında radyo 

kariyerine başlayan Margaret McBride’a önerilen 

görev bu alanda çalışan hemcinsleri gibi radyo 

programı süresince olgun, yaşlı büyükanne rolü 

oynayarak kadınlara öğütler veren radyo prog-

ramları hazırlamasıdır.

Birkaç programdan sonra yayın 
sırasında cümlesini kesen McBride 
“Bu doğru değil, bunu daha fazla 
yapamam. Ben büyükanne değilim, 
bir anne değilim, hatta evli bile 
değilim. Ben bir gazeteciyim ve öyle 
davranmak istiyorum” diyerek içinde 
bulunduğu durumu yansıtır.
Radyo prodüktörü olarak çalışan kadınların yap-

maları gereken işler, onlara biçilen roller, ödenen 

ücret tarihsel olarak erkek çalışma arkadaşların-

dan farklılık gösterir. Radyonun ilk dönemlerinde 

ciddi-magazinel gazetecilik ayrımı radyoda da 

devam eder. Kadınların  insan-toplum alanların-

da program üretmeleri beklenir. Çocuk bakımı, 

ev ekonomisi, aile ilişkileri, ailenin bakımı ve de-

vamı gibi konular başta olmak üzere sağlık, tüke-

tim ve magazin kadınlara yönelik programlardır. 

Radyo çalışanı kadınların bu tarz programlar ha-

zırlamaları beklenir.  Kadın yayıncıların mesleğin 

gerektirdiği işi ayrıma uğramadan yapmaları za-

man içinde, tarihsel olarak değişir. Bu değişimde 

iki neden diğerlerine oranla daha belirleyicidir. 

İkinci Dünya Savaşı kadınların her alanda olduğu 

gibi yayıncılık alanında da istihdamlarında bir 

yükseliş yaratır. Erkeklerin vatan savunmasına 

kaydırılan işgücünün yeri kadınlar tarafından dol-

bir boş zaman etkinliği ise radyo ve sonra televiz-
yon da bir o kadar sıradan bir etkinliğin parçası 
haline gelir. Radyo bir haber alma aracıdır. Dış 
dünyanın bilgisini özel alana taşır. Radyonun ha-
ber verme işlevi önemli olmakla birlikte radyo 
kadınlar için daha fazla bir anlam taşır.  Ev, kadın-
ların hem özel hem çalışma alanıdır. Bu alanı dış 
dünya ile ilişkilendiren ilk iletişim aracıdır radyo. 

Kadınların sabahtan akşama kadar 
olan etkinliklerinin her anında radyo 
fondadır.
Güne başlarken kendiliğinden, istemsiz olarak 
yapılan bir  harekettir radyoyu açmak. Gün boyu 
sürecek olan etkinliklerde radyonun çalışma pra-
tiği kadınların çalışma pratiğine uyumlu olarak 
ilerler. Evin, çocukların  işleri yapılırken radyo hep 
fondadır. İş ve dinlenme arasındaki sınırlar radyo 
programlarıyla paralel hareket eder. “Arkası 
Yarın”ın kahvaltı sonrası devam eden işler arasın-
da bir kahve molası olduğunu bugün 40 yaş üze-
rindeki kadınlar yakından bilecektir. Aynı şeyi 
bugün televizyonlardaki sabah kuşakları için söy-
leyebiliriz. 

Radyo kadınların gizli arkadaşıdır. Radyo sunucu-
ları, DJ’ler doğrudan seslendikleri dinleyici ile 
dostluk kurarlar. Programa telefonla katılanlar 
birbirlerini hiçbir zaman görme ihtimalleri olma-
yan benzer diğerleri ile iletişim kurma imkânı su-
nar. Radyo yalıtılmış bireysellikleri/mekânları bir-
leştiren sestir. Her ne kadar radyo toplumsal cin-
siyete dayalı bir sistemin kodları içerisinden işlev 
görse ve kadın ve erkeklerin toplumsal rollerinin 
sınırlarını sorgulamasa da kadınlık hallerinin or-
taklığına ilişkin programlar (benzer arzu, sorun, 
dilek vb. sahip olma) kadınların yalıtılmışlıklarına 
karşı yalnız olmadıklarını hatırlatarak direnme 
gücü sunar. Size benzer insanların mevcut oldu-
ğuna ilişkin bir bilgi, ortaklığa ilişkin bilinci biçim-
lendirmede yaşamsaldır.

Dinleme ve konuşmanın kadınların gündelik ya-
şamları açısından önemli işlevleri vardır.

Kamusal alanda ve diğer insanlarla 
(erkekler ve yaşlılarla) iletişimde 
kadınlar daha fazla dinler, daha az 
konuşur!
Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın en açık  
belirteci  kimin ne kadar, nasıl konuştuğudur.  Ko-
nuşma,  söz söyleme kendine ve dünyaya ilişkin 
anlamı dolaşıma sokmanın aracıdır. Konuşan 

Margaret McBride
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durulur. İkinci neden iletişim aracının statüsünün 
göreli olarak düşmesidir. Televizyon, gazete karşı-
sında radyonun giderek daha az dinlenir hale 
gelmesi kadın yayıncıların radyoda daha fazla yer 
bulmalarını sağlar. Prestijli olarak addedilen her 
alanda öncelik erkeklere aittir. Bu iki önemli un-
sur yanında kadınların iletişim okullarından me-
zun olma oranları arttıkça elbette kadın radyocu-
ların sayısı da artar.

Bu konuda dikkat çeken başka bir 
unsur, BBC, TRT gibi kamu yayıncısı 
olan kurumların sınav sistemine 
dayalı olarak işe yerleştirmesi 
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı 
en aza indirir.
Sınav sisteminin objektif kriterleri, toplumsal sis-
temin değerlere dayalı kriterlerinin önüne geçer. 
Benzer olarak kadınlara ödenen ücret, karar ver-
me noktalarına yükselme, ödüllendirme gibi ko-
nularda da serbest piyasa koşullarına dayalı özel 
yayıncılık sistemine karşılık kamu yayıncılığı ka-
dın çalışanları koruyan politikalar içerir. 

Radyo tarihi içerisinde kadın sesinin mikrofona 
taşınması da problemsiz değildir. Radyo özel alan 
içerisinde kamusal olanın sesidir. Dış dünyanın 
bilgisidir. Radyo yayıncısı olarak kadınlara biçilen 
rolü ortaya koyan yukarıdaki anekdotta olduğu 
gibi kadınlar, kadın programları içerisinde ve an-
cak “ciddi”, olgun ve cinsiyetten arınmış bir biçim-
de yer alabilir. Diğer yandan da haberler ve diğer 
“ciddi” programlar için kadın sesi yeterince  otori-
ter, ikna edici bulunmaz. Haber spikeri ve diğer 
ciddi işlerde kadınların yer almaları erkeklerin 
radyodan çeşitli biçimlerde uzaklaşmaları (savaş, 
aracın statüsünün düşmesi vb) ile yakından ilişki-
lidir. Elbette zaman içerisinde spikerliğe yükle-
nen anlamın değişmesi ile de yakından ilişkilidir. 

Kadınların radyo tarihi içerisinde söz edilmesi ge-
reken önemli bir nokta kadın toplumsal hareketi 
ile radyo arasında yakın bir toplumsal ittifak ol-
masıdır. 1968 hareketi ve sonrasında ABD ve 
Avrupa’da ortaya çıkan ikinci dalga kadın kurtu-
luş hareketi toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kö-
kenlerini her alanda ortaya çıkarmaya çalışır. Dö-
nemin en önemli aracı olan televizyon başta ol-
mak üzere, medya kadınlığa ilişkin gerçek olma-
yan ya da gerçeği çarpıtan imgeler inşa etmekle 

suçlanır. Kadını bir özerk birey olarak tanımak ye-

rine bir cinsel obje ya da iyi anne ve eş olarak gö-

ren medya, kadını “imha” etmektedir. Bu temel 

eleştiri üzerinden yükselen kadın muhalefeti me-

sajlarını kamusal dolaşıma sokmak için elbette 

iletişim araçlarını kullanacaktır.  Kadınların kendi 

el-yazması, fotokopi çoğaltması, küçük ölçekli 

yazılı dergi, gazete vb. yanında radyo önemli bir 

iletişim aracı olarak konumlanır. Teknolojisindeki 

kolaylık, yatırım maliyetinin düşük olması ve 

anında çok sayıda topluluğa seslenebilmesi ve 

en çok kadınlar tarafından dinleniyor olması ne-

deniyle, radyoyu önemli bir feminist iletişim aracı 

olarak konumlar. Kadınlar radyo programlarında 

yer alarak, radyo istasyonlarında zaman paylaşa-

rak, yerel radyolarda yer alarak ve giderek kendi 

radyolarını kurarak kendi sözlerini hem kadınlar 

hem de genel kamu için erişebilir hale getirir. Ka-

dın kurtuluş hareketi içerisinde “Radio Donna”, 

“Radio Lillith” unutulmayan örneklerdir. ABD’de 

1974 yılında Feminist Radyolar Birliği kurulur ve 

kolektif olarak üretilen programlar yerel radyola-

ra dağıtılır. Benzer örnekler günümüze kadar de-

vam eder. Radyo günümüzde kadınların en çok 

dinlediği, en çok çalıştığı, kolektif amaçlar için en 

çok kullanılan iletişim aracıdır.

Radyo başlangıcından bugüne teknik ve yayıncı-

lık anlayışı açısından oldukça değişmiştir. Yerel 

radyolar kadınlar başta olmak üzere egemen ka-

musal iletişim sürecinden dışlanmış olanları ileti-

şim sürecine dahil etmiştir. Kablolar ve internet 

radyonun yerel sınırlarını küresel hale getirmiştir. 

Bu gelişmeler radyonun yapılanma biçimi, prog-

ram anlayışı ve hedef kitle ile olan ilişkisini olduk-

ça değiştirmiştir. Ancak kadınların iletişim araçları 

ile olan ilişkileri dikkate alındığında radyonun 

hâlâ	ön	sıralarda	tercih	edildiği	görülür.	Özellikle	

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ve bölgeler-

de.

Radyonun sadık dinleyicilerinin 
başında kadınlar gelirken, radyo 
aracılığıyla iletişim sürecini 
demokratikleştirmeye çalışanlar da 
kadınlardır.
Radyo bugün sözünü dolaşıma sokmak isteyen-

ler için dost bir iletişim ortamı olmaya devam 

ediyor.

Caz müziğinin 1960’ların sonlarında başlayan ve günümüzde de devam eden Caz-Rock, Fusion, 
World-Fusion, Nu-Jazz, Chamber Jazz, Kuzey Avrupa Cazı, Progressive-Big Band alt türlerinden, bu 
türlerin önemli isimlerinden örnekler sunan program…27.Boylam… Her Perşembe 24.00’te TRT 
Radyo 3’te…27. Boylam
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nun bir de öncesi var. Ben 1961 yılından beri 

Ankara’da yaşayan ve annesi tiyatroya çok me-

raklı, bu sanata karşı sevgi dolu biri olarak, 

aşağı yukarı 1961 yılından konservatuar 

sınavına girdiğim güne kadar Devlet 

Tiyatrosu’nun bütün oyunlarını izlemiş 

biriyim. Doğrusu çok büyük etki ya-

ratmış bende. Derin iz bırakmış. 

Bunu nereden biliyorum? Çünkü bu 

mesleğe girdikten sonra, oyuncu 

olarak da, hoca olarak da, yönetmen 

olarak da, genel müdür olarak da baktım 

ki, izlediğim bütün bu oyunlar hafızam-

da yer etmiş. Hepsinin isimlerini biliyo-

rum,  tarihlerini biliyorum, oynayan 

oyuncuları biliyorum, üstelik o zamanlar 

yaşım çok küçük olmasına rağmen. İlk 

defa Küçük Tiyatro’da “Yoklar Dağı’ndaki 

Nar” adlı bir çocuk oyununa getirmişti 

annem beni bütün kardeşlerimle bera-

ber. Ondan sonra bütün oyunları izle-

dim. Hoş bir tesadüf, mezun olduktan 

sonra ilk oynadığım yer de Küçük Ti-

yatro oldu. Tiyatroya girdikten ve tiyat-

royla ilgilenmeye başladıktan sonra, 

aslında sanatların en zengini, daha 

doğru bir deyişle, bütün sanatları için-

Söyleşimiz ilerledikçe anladık ki Sayın Bilgin bu 

tablolarla gurur duyuyor. Çünkü onlar, ilk defa 

Radyovizyon’da açıkladığı gibi “60. Yılda 60 Türk 

Yazarı” projesinin bir parçası olan ve yaşayan Türk 

ressamlarının hiçbir bedel talep etmeksizin bu 

60 Türk oyunu için yaptığı afişler. Lemi Bilgin’in 

gurur duyduğu diğer bir nokta da, tiyatroyu 

Türkiye’nin her köşesine hem yeni açılan sahne-

ler, hem turnelerle ulaştırmış olmak. Sayfalarımız-

da göreceğiniz, turnelerin birer post-it’le yapıştı-

rıldığı Türkiye haritasını bu kadar sevmesinin ne-

deni de bu olsa gerek.

Bu yıl belirlediğiniz sloganlardan biri de 
“Tiyatronun her ayrıntısında sanat var.” Ti-
yatronun bir sanat dalı olarak önemi bü-
yük ve siz yıllardır bu mesleğin içindesiniz. 
Tiyatronun önemini, sizin neden bu mes-
leği seçtiğiniz çerçevesinde anlatır mısı-
nız?

Aslında benim konservatuar sınavına girişim bir 

tesadüf, yani çok kısa süre içinde verilen bir karar 

gibi görünüyor. Bir gece bu konuyu konuşmuş-

tuk ve ertesi sabah kalktığımda “Ya, ben de baş-

vurayım” dedim ve sınava girdim. Fakat tabii bu-

Ersoy Haktanır

60. yılını kutlayan Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürü Lemi Bilgin, bizi makamında 

kabul etti. İçeri girer girmez dikkatimizi, 

duvarlarda asılı ya da sütunlara dayalı 

halde duran yağlıboya tablolar çekti. R
ö

p
o

rt
aj Lemi Bilgin

Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürü
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de barındıran bir sanat; “Ana Sanat” olduğunu 
görüyor insan. Tiyatroda edebiyat var; bizim tekst 
ya da metin dediğimiz; resim var, müzik var, hey-
kel var, yani hangi sanat dalına bakarsanız bakın 
hepsi tiyatronun içinde var, hepsi bir arada yoğ-
ruluyor. Tabii insan çok önemli, o var. Seyirciyle 
canlı iletişim kurulmasının önemi çok fazla. Bu-
nun dışında, tiyatroyla bir kere tanıştığınız, hele 
bir de sahne tarafına geçtiğiniz zaman kopmak 
olmuyor. Ünlü bir söz var: “Yani çok merak ediyo-
rum, insanlar tiyatrocu olmak dururken niye dok-
tor, mühendis ya da ne bileyim, avukat filan olur-
lar?” diyor bir yabancı tiyatro yazarı. Bu da bu işi 
yapan insanların ne kadar tutkuyla bağlandığını 
gösteriyor bu mesleğe. O bakımdan, tiyatro ha-
yatınıza bir kez girdiği zaman, sizi tamamen esir 
ediyor.

Belirttiğiniz gibi, tiyatro “Ana Sanat” ve bü-
tün sanat dallarını içeriyor. Bunlardan biri de 
edebiyat, yani tiyatro yazarları. 60. yılınızda 
ürettiğiniz bir proje var. “60. Yılda 60 Türk Ya-
zarı”. Biraz bu projeden bahsedelim mi?

Evet, doğru. Tiyatro yeryüzünde en eski sanat 
dalı. Bir insan, bir insanla karşılaşıp bir şey anlat-
maya, diğeri de dinlemeye başladığında tiyatro 
oluşuyor aslında. En eski en köklü, bütün sanatla-
rı içinde barındıran bir sanat dalı. Binlerce yıldır 
bu sanat var ve dünyada son iki kişi kalana kadar 
da olacağına inanıyorum. İyi işler, kötü işler olabi-
lir ama tiyatro önemini hiç bir zaman yitirmeye-
cektir. Bütün bu saydıklarımda önemli bir nokta 
da, eğer bir ülkenin tiyatrosundan bahsedecek-
sek, onun yazarının da, onun eserinin de olması 
gerekiyor. Tabii biz telif eserler de, çeviri eserler 
de oynuyoruz. Bütün dünyada verilmiş eserler 
aslında ortak mirasımız diye düşünüyoruz. Hele 
hele, bizim gibi tiyatronun beşiği olan topraklar-
da doğup büyüdüğünüz zaman, bizim mirası-
mızdır bu diyoruz, ama kendi yazarımızın yetiş-
mesini, kendi eserlerimizin varolmasını, hem Türk 
tiyatrosunda kendi eserlerimizin sahnelenmesi-
ni, hem de dünyaya açıldığımız zaman yerli eser-
lerle açılmayı doğrusu ben çok önemsiyorum. Bir 
ulusun tiyatrosundan, ulusal tiyatrodan bahse-
deceksek; yazarıyla, eseriyle varolması gerekiyor. 
Uzun yıllardır biz bunu sürdürüyorduk, ama alt-
mışıncı yılımızda, çok cesur, çok riskli, çok iddialı 
bir şeye karar verdik. Ben bunu arkadaşlarıma 
söylediğim zaman herkesin bana böyle, biraz 
şaşkın, biraz korkak, biraz ürkek, biraz da “bu 
adam ne diyor, deli mi ne” der gibi baktıklarını 
hissettim koordinasyon toplantısında ama cesur 

bir karar aldım ve doğrusu arkadaşlarımla birlikte 

bunu, başarılı bir şekilde, hep beraber yerine ge-

tirdik. 60. yılımızda 60 yerli oyun ama yalnız yerli 

oyun değil, asıl önemli olan, hiç oynanmamış 

yerli oyun. Yani bizim deyimimizle ilk defa rand 

ışıklarına, sahne ışıklarına çıkan oyun; genel de-

yimle dünya prömiyeri. Çok iyi bilindiği gibi, bir 

roman, yazılıp son noktası konulduğunda ro-

mandır aslında. Şiir yazılıp son mısraı bittiği za-

man şiirdir. Ama tiyatro eseri farklı… Tiyatro eseri 

yazılıp bittiği zaman tiyatro olmaz. Oynandığı za-

man tiyatro olur. Onun için de biz hiç oynanma-

mış, ilk defa sahne ışığına çıkan oyunlar seçtik. 

Zor bir iş, çünkü sanmayın ki hemen alıp oynuyo-

ruz. Bunun için hemen hemen bir buçuk yıl ön-

cesinden çalışmaya başladık, yazarlarımızla ilişki-

ye girdik, eskiden yazılmış ama hiç oynanmamış 

eserleri değerlendirdik, genç yazarlarımızın eser-

lerini aldık, derken, derken, 60 tane dünya prömi-

yeri, bir kısmı çocuk oyunu olmak üzere, hiç oy-

nanmamış oyunla yola çıktık. Bütün Türkiye’deki 

perdelerimizi şimdiye kadar hiç oynanmamış 

eserlerle açtık. Bu devam ediyor. 60 esere ulaşa-

cağımızı umuyoruz. Yurt dışından bazı görüşme-

lerimiz oluyor. Yabancı konuklarımız buraya geli-

yor, gidiyorlar. Bizim tiyatromuz dünya üzerinde 

gerçekten; gerçekten çok önemli bir tiyatrodur. 

Herkes bizi gıptayla izliyor, kıskançlıkla izliyor. Ta-

bii gelip görünce de şaşkınlıkları artıyor. Bu proje-

yi görünce çok şaşırdılar, yani 60 tane hiç oynan-

mamış oyun. Diyorlar ki, biz yılda on oyun koyu-

yoruz, o on oyunda bile böyle bir cesaret göste-

remiyoruz. Merakla beklediler, hatta gelip izledi-

ler. Bazıları da dediler ki biz bir gelip şu oyunları 

izleyelim, bakalım iyi oyunlar var mı? Yine güzel 

bir şey oldu, içlerinde beğendikleri var, davet et-

tikleri var, çevirmek istedikleri var. Onun için, um-

duğumuzdan çok daha başarılı bir süreç yaşıyo-

ruz. Pek söylemiyoruz ama artık yavaş yavaş söy-

leyeceğiz,  size şöyle kısaca bahsedeyim. Bu 60 

yerli eser, dünya prömiyeri için; bir de yaşayan 

yerli ressamlarımıza, bize bu oyunlar için afiş ya-

par mısınız dedik. Onlar da, büyük bir mutlulukla 

söylüyorum, hiç bir karşılık beklemeden bize afiş-

leri yaptılar. Görünce çok heyecanlanıyor insan. 

Balaban var, burada İsmail Ayaz var, Adnan Turali 

var, işte herkes var, şimdi saymayayım hepsini. 

Bunları önce afiş olarak basacağız, sonra sergi 

açılacak ve böyle büyük bir koleksiyonla çok hoş 

bir birliktelik olacak. Bunu tabii daha sonra çok 

büyük bir biçimde duyuracağız, hani size birazcık 

bahsetmiş olayım dedim. Yaşayan ressamlarımı-
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mına gittik. En son Bodrum’u gördüm, Türkiye’de 

en son gördüğüm ilçe Bodrum’dur. Yani her tara-

fını geziyoruz. Daha önce gittiğimizde, derme 

çatma sinema salonları, ki oralarda sahne derinli-

ği yoktur, düğün salonlarında, hatta bazen masa-

ların ayaklarını birbirine bağlayıp, on masadan 

sahne yaparak oynadık. Köylerde meydanlarda 

oynadık, ki hâlâ oynuyoruz. Bizim bu Anadolu’nun 

her tarafına tiyatro götürme inat ve ısrarından 

sonra, talep de oluyor, tekrar gelelim istiyorlar. Ba-

zen diyorlar ki, “Ya, hay Allah, oynatacak yerimiz 

yok ama buna rağmen geldiler”. Son yıllarda, ge-

rek Kültür Bakanlığı’nın, gerek özel idarelerin, ge-

rek yerel yönetimlerin Türkiye’ye kazandırdığı çok 

önemli kültür merkezleri ve sahneler var. Eskiden 

“Ya biz buranın neresinde oynayacağız, burada 

sinema bile yok.” dediğimiz yerde, şimdi bakıyo-

ruz ki, 400-500 kişilik güzel salonlar var. Tabii ek-

sikleri var, ama bu salonlar var artık. Bizim inatla 

tiyatroyu Anadolu’ya götürmemiz, onların yeni 

salonlar yapmasını sağladı, onlar yapınca biz 

daha fazla gittik, hem salon, hem biz olunca, baş-

ka tiyatrolar gitmeye başladı. Şimdi Güzel Sanat-

lar Genel Müdürlüğü gidiyor, opera ve bale git-

meye başlıyor. Çok önemli bir hareketlenme oldu. 

Daha da önemlisi, orada tiyatro faaliyetleri başla-

dı bu sefer. Biz Van’a gittiğimizde, o küçücük yer-

de kocaman, güzel bir salon var, biz her gece 

orada oyun oynuyoruz, şimdi, inanılır gibi değil, 

Van’da 17 tane tiyatro topluluğu var bizim harici-

mizde. Herkes amatörü, resmisi, tiyatro yapıyor, 

bu çok güzel bir şey. Tabii şenlikler yapıyoruz, ti-

yatro yapınca ilişkiler güzelleşiyor, herkes birbirini 

tanıyor. Zaten tiyatro birbirini anlamanın, empati 

zın, çok değerli çalışmaları var. Bu ilk defa olan bir 
şey… Aslında bunu hiç konuşmak istemiyorum. 
“Dünyada İlk” demeyi hiç sevmem ve kullanmam, 
ama bu da dünyada, bu boyutta hiç yapılmış bir 
şey değil. Umuyorum yetmişinci yılda, sekseninci 
yılda, yüzüncü yılda da yapılır. Hem çok değerli 
bir koleksiyon oluşur, hem de o dönemde yaşa-
yan ressamlar bir araya gelmiş olur. Bunu çok 
önemsiyorum. Gerçekten yaşayan ressamlarımız 
çok değerli insanlar. Hepsi de bu projeye istekle 
katıldılar, bundan da onur duyuyorum, kıvanç ve 
mutluluk duyuyorum. Toplantıda bana “Yapmaz-
lar” dediler. Bir tablo dediğiniz binlerce lira.  “Ya-
parlar” dedim ve yaptılar.

60. yıl çerçevesinde geliştirdiğiniz projeler-
den bir diğeri de “60 Yılda 60 Sahne”. Bura-
dan yola çıkarak hem projeden biraz bahse-
delim, hem de buna bağlı olarak, tiyatronun, 
özellikle bölgelere götürülmesi konusunda 
Devlet Tiyatroları’nın katkısından ve bunun, 
genel olarak ülke kültürüne kazandırdıkları 
konusunda görüşlerinizi alalım. 

Ben idari görev yaptığım süre içinde bir çok şeye 
önem verdim ama bunların en başında gelen bir 
şey de tiyatronun Türkiye’nin her köşesine ulaştı-
rılabilmesi, her vatandaşımıza götürülmesi, onlar-
la tiyatroda buluşmak oldu ve bunun için çok 
ciddi çaba sarfettim. Tabii bunu kurum olarak 
yaptık. Evet, ben çaba sarfettim ama bunu asıl 
gerçekleştiren kurumun tüm çalışanları. Şoförün-
den sanatçısına kadar, dekorcusu, turne öncüsü, 
aksesuarcısı… Terzisi, marangozu, demircisi…  
Şoförlerimiz devamlı kamyonlarla dekor götürü-
yorlar, sanatçı götürüyorlar. Zor bir şey ama inatla 
on yıldır ben bunu sürdürüyorum. Çünkü tiyatro 
sadece büyük şehirlerde var olan bir sanat gibi 
algılanıyor. Evet, doğrudur, sanat hep büyük şe-
hirlerde. Ama tiyatro ne kadar insanla buluşursa, 
o kadar kalıcı bir etkisinin olduğunu gördüğü-
müz bir sanat. Tiyatro böyle iki saatte; ha, işte git-
tik eğlendik, ya da ağladık, üzüldük filan bir şey 
değil. Fark ettirmeden eğiten, öğreten, değiştiren, 
olumlu anlamda dönüştüren bir sanat dalı…  
Onun için de, bunu Türkiye’nin her köşesine yay-
ma konusunda çok ciddi bir çaba sarf ettik, son 
yıllarda özellikle. Bir mutluluğu paylaşmak istiyo-
rum burada. Bundan on yıl, on iki yıl öncesinden 
itibaren, yani benim genel müdür olduğum süre 
bu; sanatçı olarak otuz, otuz beş yıldır Türkiye’nin 
her tarafını dolaşıyoruz. Gezmediğimiz hiçbir yer 
yok. Türkiye’de görmediğim hiçbir ilçe yok benim. 
Yani, bırakın ili, neredeyse büyük ilçelerin tama-
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kültürünün okulu. Böyle çok olumlu gelişmeler 
oldu. Yine bir buçuk yıl önce bizim 35 tane sahne-
miz varken, dedim ki, altmışıncı yılımız, altmışıncı 
yılda altmış tane sahneyi hedefliyoruz. Hedefimi-
ze doğru da gittik. Şu anda Zonguldak’la beraber 
ellinci sahnemizi açtık. Şimdi önümüzde Maraş 
sahnemiz var açacağımız, Manisa, Denizli ve yer-
leşik olan illerimizde başka sahnelerimiz var. Alt-
mışa doğru ilerliyoruz. Altmışıncı yılımızın sonun-
da altmışı bulabilir miyiz? Umarım. Bulamasak da, 
otuz üçten, otuz dörtten, elli yedilere, elli sekizle-
re gelmiş olacağız ama ben yine de bulacağımızı 
düşünüyorum. Her gece altmış perde açıyoruz, 
tabii turnelerimizi de katarsak, bu yetmişe filan 
çıkıyor. Gerçekten çok, çok ciddi emek var arka-
sında. Yani bir oyunun oynanmasının, yani o iki 
saatin arkasında binlerce saat ve yüzlerce insanın 
emeği var. Kolay bir şey değil. Sinema gibi, tak 
makineye oynasın gibi değil tiyatro. Çok ciddi bir 
gelişme var, çok ciddi bir çaba var, çok ciddi bir 
emek var ve kurumum adına söylüyorum, 
Türkiye’de herhalde en çok çalışan kurumların ilki 
diye düşünüyorum her kademedeki insan için. 

Tiyatro, dediğiniz gibi, o iki saatin arkasın-
da sonsuz emek olan bir dal. Fakat şöyle de 
bir gerçek var: Seyirciler, deyim yerindeyse, 
bu işin vitrinini, yani sahnedeki oyuncula-
rı görüyorlar birincil olarak. Biliyorsunuz 
Türkiye’de dizi furyası var. Türk dizilerinin bu 
kadar yaygınlaşmasının Türk tiyatrosuna ve 
tiyatro oyunculuğuna etkisini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Ben olumlu bakıyorum. Eskiden tiyatro vardı, Ye-
şilçam vardı, Yeşilçam’da işte, Ses dergisinden fi-
lan çıkanlar olurdu, filmlerimiz hep birbirine ben-
zerdi, aynı şablonda, güzeldi, zevkle izlerdik, ayrı. 
Ama son yıllarda tiyatro kökenli oyuncuların film-
lerde oynaması, hele dizilerde oynaması, hem 
onların oyunculuk anlamında kalitesini biraz art-
tırıyor hem de bizim asli görevini aksatmamak 
kaydıyla, yani “önce işini yap” diyerek izin verdiği-
miz oyuncuların herkesin televizyonda görüp 
tanıdığı yüzler olmasını sağlıyor. Küçük bir şey 
anlatayım, benim hoşuma gidiyor bu, biz 
Anadolu’ya, mesela, atıyorum, Güney Doğu’nun 
en ücra bir köşesine gittik. Bir meydanda oynaya-
cağız köyde. Sanatçılar da geldi, giyiniyorlar. Ora-
dan biri dedi ki: “Abi, sen filanca dizideki adama 
ne kadar benziyorsun.””İşte o benim” dediği za-
man da “Yok canım ya, sen ta oradan kalkıp da 
benim köyüme mi gelirsin.” dedi. Tasavvur ede-
medi yani önce. O kadar meşhur birinin benim 

köyümde, evimin duvarının dibinde ne işi var 

diye düşündü. Sonra anladı ki, evet, o. Hem bizim 

arkadaşlarımız için büyük bir mutluluk oluyor 

hem onlara da bir moral oluyor. Diyorlar ki; bu 

insanlar bizim köylerimize, evlerimize kadar geli-

yorlar. Yani onlar da “Biz de önemliyiz” diyorlar en 

azından ve gerçekten önemliler tabii. Bu bakım-

dan birbirini destekliyor. İyi organize edildiği za-

man, yani asli görevi aksatmadığı zaman buna 

izin veriyoruz. Televizyondan önce de, radyo bi-

zim için öyleydi.

Sıradaki sorum da bu olacaktı zaten. Radyo 
dramalarının Türk Tiyatrosuna katkı ve et-
kileri… 

Biz okulda öğrenciyken, işte, tiyatroya gireceğiz, 

hangi sahnede, hangi rol bizi bekliyor diye merak 

ederdik. Tabii ilk provalar bizim için büyük bir he-

yecan, inanılmaz bir şeydi. Buna yakın heyecanı 

Radyo Tiyatrosu’na ya da Arkası Yarın’a çağırdıkla-

rı zaman da duyardık. Çünkü bilirdik ki, dinleyen-

ler çok fazla. Bizim çocukluğumuzda, Mikrofonda 

Tiyatro dedi mi, biz ailece radyomuzun başın-

da, battaniyelerimizi filan alıp toplanırdık. Saat 

dokuzda Türkiye’nin çoğu fikse olurdu. Birçok 

sanatçımızın ismi, Ankara’nın dışındaki yerlerde 

radyolardan duyuldu Arkası Yarın’larla, Mikro-

fonda Tiyatro’larla... Semih Sergen’lerin, Yıldırım 

Önal’ların,	Kerim	Avşar’ların,	Cüneyt	Gökçer’lerin;	

işte ne bileyim, Ajda Tanır’ların, bunların hepsinin 

ismini biz önce Radyo Tiyatrosu’ndan duyduk. 

Onun için çok önemli. Yani evimize, odamızın 

içine giriyor ve gerçekten bir tiyatro tadında, çok 

başarılıydı. Biz biraz mütevazı mı davranıyoruz, 

bilemiyorum Türk insanı olarak ya da hep negatif 

mi bakıyoruz? Yani biz dünyada sayılı, en iyiler-

den biriyiz radyo tiyatrosunda, belki de en iyisi-

yiz. Seslendirme yaptığımız yıllarda da televizyon 

için, dünyada bizim kadar iyi seslendirme yapan 

yoktu. Çok başarılıyız. Ben hâlâ söylüyorum. Dün-

yada bizim oyuncularımız kadar iyi olan oyuncu 

çok nadirdir. Çok yetenekli oyuncularımız var bi-

zim. Yurtdışına her gittiğimizde büyük övgüler, 

büyük ödüller alıyoruz. Nereye gidersek gidelim 

mutlaka büyük övgü ve ödülle dönüyoruz Türk 

tiyatrosu olarak. Onun için çok önemli. Radyonun 

da önemi hâlâ devam ediyor. Bir prestijdi radyo-

da Arkası Yarın’da anlatıcı olmak ya da Mikrofon-

da Tiyatro’da konuşmak… Hâlâ da çok önemli… 

Bunlar, iyi değerlendirilirse birbirini olumlu yön-

de destekler ve olumlu yönde etkiler.
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şinin anlatısını ve onun kendi geçmişindeki yol-

culuğunu içeren yeni bir çalışmaya hazırlanılıyor. 

O metin, Tarık Şerbetçioğlu tarafından yazıldı.  

Kendisi sahneye koyacak.

Murathan Mungan’ın bir İstanbul öyküsü vardır, 

o da yine aynı kapsamda geliyor. Yönetmenin ka-

rarını vermeye çalışıyorum o konuda, bir yalı kira-

layıp orada yapacağız.

Dramaturglarımız da bir çalışma yaptılar, İstanbul 

üzerine…  İo, Zeus’un önünden kaçmaya başlar, 

gelip İstanbul Boğazı üzerinden sıçrayarak bir ya-

kadan bir yakaya kaçar. İo’nun atlaması ile birlikte 

başlayan mitolojik öyküyü işgal altındaki 

İstanbul’a kadar getirip, masallar üzerinden, tari-

hin bilinmeyen yönlerini anlatan bir metin oluş-

turmak istedim. Bir yandan da o yazılıyor. Şehir 

Tiyatrosu, İstanbul’un, hatta Türkiye’nin en köklü 

kurumu… İster istemez özel bir çalışmanın içeri-

sine giriyoruz.

Esin Öner

27 Mart Dünya Tiyatrolar 

Günü… Her yıl olduğu 

gibi tiyatronun sorunları 

bu ay daha fazla masaya 

yatırılıyor. Köklü bir 

kurum olan İstanbul 

Şehir Tiyatroları’nın 

Genel Sanat Yönetmeni 

Ayşe Nil Şamlıoğlu 

ile tiyatroyu ve 2010 

Avrupa Kültür Başkenti 

çalışmalarını konuştuk. 
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Hepimizin bildiği gibi İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti… Aynı zamanda İstanbul’un 
çok köklü bir Şehir Tiyatrosu geleneği de var. 
Öncelikle İstanbul Şehir Tiyatroları’nın 2010 
Avrupa Kültür Başkenti için hazırladığı proje-
lerden söz edebilir misiniz?

Ocak ayından itibaren özellikle İstanbul’u anlatan 

oyunlar üzerinde durmaya başladık. Hatta ben 

Mayıs sonunda göreve geldim, gelir gelmez bu 

konudaki projeleri değerlendireceğimizi bildiren 

bir duyuruda bulundum kuruma. Dolayısıyla 

epey proje geldi, içerisinden seçimler yaptık. Ba-

zıları hayata geçirilmek üzere... Provaya girenler 

var, bunların içerisinde… Bazıları yazım aşama-

sındalar.	 Metin	 olarak	 yazılıyorlar.	 Örneğin	

Osmanlı’yı ve İstanbul’un bir dönemini anlatan 

oyunlar var. Yine 2010 kapsamında yer alması ge-

reken oyunlar da var. Bunlardan “Düşüş”, 2010 

Ocak’ta perdesini de açmış oldu. Devamında da, 

İstanbul üzerine, meddahtan yola çıkarak,  tek ki-

Ayşe Nil Şamlıoğlu
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Peki, biz ne kadar koruduk İstanbul’u? Ben hep 

duruyorum, duruyorum “Turing grubu sağ ol-

sun” diyorum. Çok uzun yıllar önce, o sırada ben 

ODTÜ mimarlık öğrencisiydim, başladılar resto-

rasyona ilk defa ciddi anlamda… Kentin profilini 

koruyamadığımız gibi yeni adımları atmakta da 

gecikiyoruz, tökezliyoruz. Artık 2010’a gelmiş 

olan bu kentin, dört bir yanında tiyatro salonla-

rının olması lazım. Şimdi bir gecede kaç tane ti-

yatro salonu perdesini açıyor diye bakacak olur-

sak, İstanbul’un diğer metropollerden çok geri-

de kaldığını görürüz. Hatta Sofya’nın bile geri-

sindeyiz. Bizim çok miktarda hatta bence gere-

ğinden fazla tiyatro bölümü mezunu insanımız 

var ortada. Çünkü yeterince eğitim verip vere-

mediğinin hesabını yapmaksızın Anadolu’daki 

pek çok üniversitede tiyatro oyunculuk bölümü 

açıldı. İstanbul ve Ankara’da özel ve devlet üni-

versitelerinin yanında bir de özel okullar var. 

Peki, hepsine birden olanak sağlayacak alan var 

mı? Yok. Ha ne var, diziler var. TV’de bir dizinin 

bir kenarından ben de görünür müyüm diyerek 

oyunculuk sadece dizi film oyunculuğuna dö-

nüşmeye başlıyor. Alanı sadece bu... Tiyatroyu 

bırakıyor öğrenciler de tabii, ben bir dizi film 

oyuncusu olarak kendimi nasıl yetiştiririm diye 

dolaşmaya başlıyor. Yönetmen ve tiyatro açığı-

mız var. Yoksa çok sayıda oyuncu var bu ülkede. 

Bu oyuncuların kendisini var etmesi için tiyatro 

salonlarının, onları yönetecek, yönlendirecek 

yönetmenlerin var olması gerekiyor.

Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi, tarihten 
gelen kültürel bir zenginliği var İstanbul’un… 
Alt yapısı, tiyatrosu, sahnesi, seyircisi anla-
mında, Avrupa Kültür Başkenti olarak yeterli 
donanıma sahip olduğumuzu, hazır olduğu-
muzu söyleyebilir miyiz?

Hayır değiliz. Metropol olarak baktığımızda, İs-

tanbul gerçekten büyük bir nüfusu bünyesinde 

barındıran bir metropol... Tabii ki dünyada sayılı 

kentler arasında yer alıyor. Gerek nüfusu ile gerek 

kent güzelliği ile gerçekten kendinden söz etti-

ren bir yer. Çok zengin tarihi geçmişi ile ön plan-

da bir kent. Ama bir Paris’le, bir Berlin’le bir 

Londra’yla, bir Roma’yla karşılaştıralım. Hatta New 

York’la -ki New York yeni kurulan kentlerdendir- 

tarih içerisinde kendi kentsel profilini koruduğu-

nu görürüz.

Dönüp Londra’ya, Paris’e bakalım, 
Berlin’e, Moskova’ya… Bütün bu 
kentlerde, eski kentin yasalarca olduğu 
gibi korunduğunu görürüz. Hiçbir 
zaman dönüp de siz orayı yıkıp yerine 
bir gökdelen dikemezsiniz.
Hatta o kadar kesindir ki kanunlar, siz ancak evimi 

yaptıracağım derseniz içinde istediğiniz tadilatı 

yapma hakkına sahipsiniz. Cephesinde hiçbir de-

ğişiklik yapamazsınız. Bunlar kentin tarihi özgeç-

mişini kentin kimliğini korumak üzere alınmış 

kararlardır. Paris aynı şekilde…
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Hiç kuşkusuz ki teknik kadroların da yetişmesi 

gerekiyor, yani tiyatro ışığı, teknisyenler, sahne 

makinisti, ışık kreatorü, dekor kostüm, tiyatronun 

her alanında eleman yetişmesi gerekiyor.

Yani alt yapımız yeterli değil mi diyoruz?

Kültür dediğimizde her şey tiyatrodan ibaret de-

ğil… Kültür başkenti olmaya layık olan bir kenttir 

İstanbul. Çok akıl almaz bir geçmişe sahiptir. Ede-

bi ve tarihi geçmişiyle,  tiyatrosuyla, operasıyla, 

balesiyle, özel tiyatrolarıyla olağanüstü bir yerdir. 

Caz festivalleri, klasik müzik, sinema, tiyatro festi-

valleri… Yani IKSV’nin ve onun düzenlediği festi-

vallerin var olması…  Bunlar kültür açısından 

önemli adımlardır. 27 Mart Dünya Tiyatrolar 

Günü… Bence her yıl tiyatro festivali olabilmeli. 

Ama şu anda iki yılda bir…Caz ve sinema festi-

valleri her yıl yapılıyorken tiyatrocu olarak bu size 

üzüntü veriyor. 

Birkaç yıl önce köprü üzerinde yapılan festi-
valden söz edersek…

Evet o köprüdeki festival Şehir Tiyatroları’nın fes-

tivaliydi. İyi şeyler çok çabuk kayboluyorlar. Şimdi 

o festival durdu, tekrar  başlatacağız.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için,  Avrupa 
Kültür Başkenti İstanbul Şehir Tiyatroları ne 
gibi hazırlıklar yaptı?

27 Mart’a özel bir ayarlama yapabilmemiz ne ya-

zık ki söz konusu olmadı. Ama her yıl olduğu gibi 

tabii ki sahnelerimiz yine sonuna kadar ücretsiz 

olarak seyirciye açık bir durumda olacak. 

İstanbul’u anlatan oyunların o haftada sahnelen-

mesini sağlayacağız ama her sahnemizde bu 

şansa sahip değiliz şüphesiz. 

Radyo Tiyatrosu geleneği ile Şehir Tiyatrosu 
arasında 80 yıla dayanan büyük bir bağ var. 
Son yıllarda biraz göz ardı edilen Radyo Ti-
yatrosu ile ilgili çalışmalar var mı?

“Radyo Tiyatrosu” hepimiz için bir 
dönem çok önemliydi… Türkiye’deki 
herkes için… Ben de onlardan biriyim, 
hiç kuşkusuz çocukluğumuz radyo 
tiyatrosu anonslarını ezberleyerek 
geçti. Ve radyo tiyatrosu dinlemeye 
bayılarak…

Hatta ben Ankara’da radyo tiyatrosunda oynadı-

ğım zaman o kadar heyecanlanmıştım ki… “Tan-

rım şu mikrofonun karşısındayım” diye… Yeni 

nesillerin bu konudaki duygularını pek bilemiyo-

rum ama hemen hemen hepimiz radyo tiyatro-

sundan çağrıldığımız zaman heyecanla gideriz. 

Orada kendi kendine efekt yapıyor 
olmak hepimizi çok mutlu eder. İşte 
kapıları açtın, zillere bastın, ayak 
sesi, koşma sesi yaptın, bundan hep 
haz duyuyoruz. Bu hiç değişmedi. 
Ankara’da çok köklüdür bu gelenek. 

İstanbul Radyosu da yıllarca çok etkin bir şe-
kilde bu konuda çalışmalar yaptı.

Radyo tiyatro geleneği asla kaybolmayacaktır. 

Sonuna kadar inanarak söylüyorum, çünkü her 

ne olursa olsun bugün TV gerek tiyatro, gerek 

radyonun önüne geçti diye bakılıyor. Bir yere ka-

dar doğrudur ama her zaman için radyoyu açıp 

dinlemek, tiyatroya gidip izlemek hazzı insanda 

başka başka duyguları tatmin ediyor, başka bir 

zevki yaşatarak var olmayı sürdürüyor. Bu neden-

le hiçbir zaman yok olmayacak ve radyo tiyatrosu 

denildiği zaman da biz sanatçılar asla ondan vaz-

geçemeyeceğiz. Çünkü ona karşı yürek bağımız 

bambaşka.

Sosyal yaşamı ve Türk Halk Müziğini özellikle genç kitlelere kendi kuşaklarından genç bir bakışla 
aktaran, halk kültürümüzü tanıtan program… Babamdan Ezgiler… Radyo 4 - TRT Türkü ortak yayını 

ile Cumartesi 23.00’te… 
Babamdan Ezgiler
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Yaşayan ve yaratıcı potansiyele malzeme oluşturan Sokak Tiyatrosu, seyir-

cisini gösterinin her seviyesine hazır tutmayı amaçlar ve katılımcı kılar. 

İnsanların yaşamında ciddi bir görev üstlenir ve bu görevi sanatın gereği-

ni de kollayarak yerine getirir. Ne otorite yorumcusuna ihtiyaç duyar ne 

de herhangi bir rehbere… 

Eylemini sokakta sürdüren bir çeşit uyarma ve propaganda tiyatrosudur. 

İlk örnekleri Ortaçağ Hristiyan dinsel tiyatrosunda Hristiyanlık propagan-

dası yapmak amacıyla sokakta gezerek gösteriler sunan tekerlekli sahne-

lerdi. Dinsel tiyatro manastır dışında gelişen birbirine bağlı kısa oyunlar-

dan oluşan dizilerdi ve 2–3 gün boyunca oynanıyordu.

İspanya’da Corpus Christi dolayısıyla sokaklarda süren “yortu tiyatrosu”, 

İtalya’da “İtalyan Halk Tiyatrosu” şekliyle görülmüştü.  Sokaklarda oynanan 

ve kalıplaşmış tipleriyle birçok tiyatro akımını son derece etkilemiş olan 

Sokak Tiyatrosu, “Rönesans İtalyası”nda saray tiyatrosuna karşı halkın ti-

yatrosu olarak ortaya çıkmıştı. 
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Her Yer
    Tiyatrodur

Meltem Türkmen

Tiyatroyu geleneksel ve alışılmış 

sahne dışındaki yerlere açık 

havaya, parka, alanlara ve 

sokağa yani insanın olduğu her 

yere taşır sokak tiyatrosu…
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Fanatik kent gerillası eyleminin tiyatroda yansı-
ması ve anlatım biçimi olan ve gündelik yaşamın 
terörleştirilerek dramatik bir nitelik kazandırılma-
sına dayanan Gerilla Tiyatrosu, oyun yeri olarak 
kent içinde herhangi bir yeri seçer; kendiliğin-
denci yöntemlerle, o anda var olan iktidar baskısı 
ve sömürüsünü ortaya çıkararak tavır alınmasını 
ister.

Kentli halka, içinde yaşanan düzenin 
gerçek siyasal sömürücü yüzünü 
ve halkın buna nasıl ister istemez 
uyduğunu halkın kendisini de olayın 
içine doğrudan katarak göstermeye, 
halkın emperyalist savaşlar 
karşısındaki vurdumduymazlığını, 
ayılmazlığını sarsmaya çalışır.
ABD’de Yippie, Latin Amerika’da Tupamaros, Ge-
rilla Tiyatrosu’nun örnekleridir. Brezilya’da Augus-
to Boal, “ezilenler tiyatrosu” biçiminde sokağı si-
yasal güncel baskının sahnesi haline getirirken, 
Eugenio Barba gibi tiyatrocular tüm bir köy halkı-
nı tiyatro eyleminin içine katan törensi uygula-
malara yönelmişlerdir.

Türkiye’de Sokak Tiyatrosu öğrenci hareketlerinin 
uzantısı olarak yer almış bu bağlamda çeşitli açık 
alanlarda, fabrikalarda gösteriler sunulmuştur. 
70’li yıllarda kurulan ”Devrim İçin Hareket Tiyatro-
su” tiyatroyu meydanlarda mitinglere, grev alan-
larına ve sokağa taşıyan tavrı ile Sokak Tiyatrosu 
tarihinde önemli yer edinmiştir.

Genelde kullanılan bazı motif ve esprilerin hangi 

sırayla yapılacağı önceden belirlenir ve sahneye 

çıkıp aradaki geçişler doğaçlama yoluyla doldu-

rulurdu. Karakterlerin hemen tanınması için her 

karakterin kendine has bir özelliği olan maskesi 

bulunurdu. Espriler genellikle çok basitti ve fizik-

sel birçok espri vardı. 

60’lı yıllarda dünyanın her yerinde başlayan top-

lumsal hareketlilik, 1968 yılında öğrenci hareket-

leriyle doruğa ulaşmıştı. Bu durum sanata ve po-

litik yaşama birçok alternatifi beraberinde getir-

mişti. Buna bağlı olarak sokak tiyatrosu büyük 

kentlerde yer almış bir “goşist tiyatro” eylemi ola-

rak görülüyordu.

Halkı uyarmak ve tiyatroyu halka, halkı da tiyatro 

eyleminin içine katma amacıyla uygulanmış  “ey-

lem tiyatrosu”, daha çok kısa parçalardan eklem-

lenmiş, doğaçlamaya ve kendiliğindenliğe dayalı 

bir kurguya dayanır.

Şarkı, sözlü şiir, dans, maske ve hoparlör gibi öğe-

lerden yararlanır.

Protesto tiyatrosu olarak Sokak 
Tiyatrosu (örneğin Bread and Puppet 
Theatre) Vietnam savaşına karşı 
gösteriler, ırk ayrımına karşı eylemler 
biçiminde yer aldığı gibi, militan 
siyasal bir kimlik de kazanarak büyük 
kentlerde eylem tiyatrosu ya da gerilla 
tiyatrosu biçimini de almıştır.

New Yorklu Bread and Puppet, 
Toronto’daki Yonge Street’te
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Augusto Boal

Eugenio Barba

TRT arşivinden eski sanatçıların ses kayıtlarıyla dinleyenleri tarih içinde musiki yolculuğuna çıkaran 
program, Eskinin Büyüsü… Her Salı 20.30’da TRT Nağme’de…

Eskinin Büyüsü



34  RADYOVİZYON

birlikte medya etiği olarak adlandırılıyor. Bir de 

günümüzde özellikle 80’li yıllardan itibaren geli-

şen ve yeni medya dediğimiz bilgisayar, internet 

ağlarıyla oluşan bir medya var. Artık bunu da ka-

tarak iletişim etiğinden söz etmeye başladık. İleti-

şim etiği geleneksel ve yeni medyayı, medyayla 

bağlantılı reklamcılık, halkla ilişkiler gibi alanları 

kapsıyor. Etik aslında pratik felsefenin bir alanı 

olarak karşımıza çıkıyor. Medya etiği deyince ne 

anlıyoruz? Medya çalışanlarının işlerini iyi yapa-

bilmeleri için, onlara yol gösteren kurallar bütü-

nü. Bu, dışarıdan dayatılan bir kurallar bütünü 

değil, medya çalışanlarının içselleştirdikleri, yani 

kendi kendilerini düzenlemeleri için geliştirdikle-

ri bir kurallar bütünü. Etik de bu kuralları, bunların 

nasıl oluştuğunu inceliyor.

Yani bir basın mensubunun kendi oto kont-
rolünün aslında etik anlamında en belirleyici 
nokta olduğunu mu düşünmek gerek?

Konuklarımız, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte-

si	Medeni	Hukuk	Ana	 Bilim	Dalı	Öğretim	Üyesi	

Doç. Dr. Şebnem Akipek, Gazi Üniversitesi İleti-

şim	Fakültesi	Gazetecilik	Bölümü	Öğretim	Üyesi	

Doç. Dr. Ruhdan Uzun ve TV8 Ankara Haber Ko-

ordinatörü ve gazeteci İsmet Demirdöğen’le ko-

nuştuk.

Etik, yüzyıllar boyunca insanların düşüncele-
rini etkileyen bir kavram, yaşamın her alanın-
da etikten bahsetmek mümkün… Peki gü-
nümüzde medya etiği dediğimizde ne anlı-
yoruz? Sayın Uzun sizinle başlayalım.

Ruhdan Uzun: Etik, sizin de belirttiğiniz gibi çok 

eskiden beri insanların üzerinde kafa yordukları 

bir konu. Ama medya etiği bağlamında düşün-

düğümüz zaman daha yeni. Medya etiği, tarihsel 

olarak ilk gelişen kitle iletişim aracı gazete oldu-

ğu için, gazetecilik etiği ile başlıyor. Radyoların, 

televizyonların da iletişim araçlarına katılmasıyla 

M
ed
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e 
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ikMikrofon 
Çevresi

Şule Yalçıner Prodüktör

Etik hayatın her alanında çok önemli, çok etkili, 

toplumsal yaşamımızın bütün dinamiklerini 

belirleyen, belki de tüm davranışlarımızı, 

düşüncelerimizi yönlendiren bir kavram. Ama 

medya açısından bakınca etikten ne anlamamız, 

nasıl anlamlandırmamız, nereye koymamız 

gerekiyor bu kavramı?
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da kuşkusuz kişileri yönlendiren kurallardır. Ama 

bizim için bir kuralın kişiyi bağlaması için mutlaka 

bir yaptırımı olması gerekir. Etikte yaptırım olarak 

düşünebileceğimiz, toplumdan dışlamak, ayıpla-

mak ya da kınamaktır. Oysa hukuk kurallarını di-

ğer tüm sosyal düzen kurallarından aynı zaman-

da etikten de ayıran yaptırım ögesidir.

Hukuk kuralları kural koyucu tarafından belli 

bir sistem dahilinde konur ve kişiler bu kuralla-

ra uymakla yükümlüdür, uymadığı taktirde ar-

kasında devlet gücü ve otoritesinin olduğu bir 

yaptırım vardır. Toplumda yaptırım denince 

akli ilk gelen “ceza”dır. Oysa yaptırım sadece 

ceza değildir. Ceza, yaptırım türlerinden sade-

ce biridir.

Bunun dışında zorla icra ettirmek, tazminat 

ödetmek gibi onun üzerinde yaptırım mevcut-

tur. Dolayısıyla hukuk kurallarına uymak bu an-

lamda zorunludur. Ama etik, hukuk kurallarının 

gelişiminde de kanun koyucuyu yönlendiren, 

bir yasanın çıkmasını sağlayan en önemli öge-

lerden biridir.

Bu nedenle genellikle önce etik 
kurallar gelişir hukuk onu takip eder. 
Mesela önce medya etiği gelişmiş ve 
hukukçuları zorlamış bunun etkisiyle 
yavaş yavaş medya hukuku doğmaya 
başlamış.

R. U.: Kesinlikle... Eğer dışarıdan dayatılırsa ki Şeb-
nem Hanım anlatacaktır, bu hukuk kurallarıyla 
olabilir. Hukuk kurallarının yaptırımı çok daha ka-
tıdır, serttir.

Etik yaptırımı çok daha hafiftir, 
hukuk kurallarına göre. Nedir 
bunlar? Uyarıdır, kınamadır, sosyal 
dışlanmadır. Bu açıdan etik, oto 
kontrolle çok ilgili…

Sayın Akipek bu noktada konunun hukuki 
yönünü ortaya koyalım isterseniz?

Şebnem Akipek: Medya Hukukuna geçmeden 
biraz etik-hukuk ilişkisinden bahsetmek istiyo-
rum izin verirseniz. Biraz önce Ruhdan hocamın 
yaptırım kavramı ile ilgili söylediklerinden de 
yola çıkarak. Aslında hayatı düzenleyen pek çok 
kural vardır. Biz bunları genel olarak sosyal dü-
zen kuralları diye adlandırırız. Bunlar din, ahlak, 
görgü ve hukuk kurallarıdır. Bu kuralların bütünü 
aslında bizim hayatımızı düzenlemekte, yönlen-
dirmektedir bir anlamda. İşte ahlak kurallarının 
biraz daha felsefik hale getirilmiş biraz daha süz-
geçten geçirilmiş haline genellikle etik diyor fel-
sefeciler. 

Etikte neyin iyi neyin kötü olduğu belirlenmeye, 
olan ile olması gereken arasındaki ilişki ortaya çı-
karılmaya çalışılıyor. Bu anlamda baktığımızda 
Ruhdan hocamın da söylediği gibi etik kurallar 
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Kaynağı belirsiz kuşkulu karanlık 
sermaye gruplarının medya ortamını 
ele geçirmeye çalışması mı? Medyanın 
işlevinin ve görevinin ihmal edilmesi 
mi? Buradan başlamak gerekiyor.
Medya ortamında kişilik haklarının ihlal edildiği, 

kişilerin özel yaşamına müdahale edildiği tartış-

malarını yeni yapıyoruz. Niye? Biz eskiden mat-

buattık sonra medya olduk, radyolar girdi, TV’ler 

girdi. Bugün üç yüz dolayında radyo ve televiz-

yon kanalı, 25-30 dolayında ulusal düzeyde yayın 

yapan gazete, 150-200 dolayında da yerel ölçek-

te gazete var.

Şimdi bunlara bir kural mı koymak, yoksa bunları 

geliştirmek mi gerekiyor? Bence kuralla gelişme-

yi birlikte götürmek gerekiyor. Eskiden medyanın 

bir inandırıcılığı vardı. İnsanlar radyoyu dinlerler-

di, giderlerdi havadis aldıklarını söylerlerdi. Bir 

camii cemaati, kahve cemaati vardı, bildiğini 

paylaşırdı. Ajans diye kutsal bir kavram vardı. Bu-

güne geldik. Şimdi birine gidip şöyle şöyle bir şey 

olmuş diyorsunuz. Nereden duydun diyor.

Gazete yazdı dediğinizde hadi 
canım sen de diyor. Yani biz öncelikle 
inandırıcılığımızı kaybettik. 
Güvenilirlik sıralamasında biz küme 
düştük.

Bunun olmasında etik yaklaşımlarımızın hiç 
payı yok mu?

İ.	D.:	Önce	inandırıcılığımızı	kaybettik,	etik	yozlaş-

ma sonra geldi. Çünkü medya sahipliği avantaj 

olarak görülmeye başlandı. Sermaye grupları 

medyayı kendi ticari çıkarlarının genişlemesi, ge-

lişmesi için bir araç olarak görmeye başladılar. 

“Savaş en iyi bizim televizyondan izlenir” diye bir 

televizyon spotu düşünebiliyor musunuz. Böyle 

bir ortamdan geliyoruz. Burada zaten kuralsız bir 

medya ortamından söz ediyoruz. Etik yok ki…

Peki buna karşı durulamaz mıydı?

İ. D.: Bizde yasa denince akla yasaklama geldiği 

için, hukuksal çözümle olmuyor bu Buna karşı 

durulabilmesinin yegâne yolu gazetecileri ba-

ğımsızlaştırmak, editoryal bağımsızlığı geliştir-

mek, gazeteciyi birey olarak  patronu karşısında 

güçlü hale getirmektir. Bunun için de güçlü bir 

mesleki dayanışmaya ihtiyaç var. Yozlaşmaların 

önünü ancak böyle alabiliriz. 

Ben de tam o noktaya gelecektim. Bu kadar 
yaptırıma ihtiyacımız mı var ki, medya huku-
ku doğmaya başladı.

Ş. A.: Bunun en temel sebeplerinden biri kitle ile-

tişim araçlarındaki gelişmedir. Eskiden sadece 

yazılı basınımız vardı, bunun yanına zaman için-

de radyo, televizyon eklendi. Kitle iletişim araçları 

sonsuz bir hızla çoğalıyor. Bu, önce haberleşme 

veya kitle haberleşme hukuku dediğimiz bir hu-

kuku doğurmaya başladı.

Biliyorsunuz, kişilik hakları ve basın 
özgürlüğü birbirine çok paralel gitmesi 
ama dokunmaması gereken alanlar.
Kitle haberleşme hukukunun ilk gelişmeye baş-

ladığı ülkelerden bir tanesi ABD. Oradan tüm 

dünyaya yayıldı. Daha sonra bunun sadece bir 

haberleşme olmadığı daha geniş bir kavramın 

olması gerektiği düşünüldü. Kitle İletişim Huku-

kuna geçildi. 

Ama başladığı yerde belki de en yüksek dü-
zeyde ihlaller yaşanıyor. 

Ş. A.: Kuşkusuz…Ama bu öyle bir alan ki, hukuk 

kurallarının her açığı kapatmasının mümkün ol-

madığı bir alan. Dolayısıyla çatışan farklı menfa-

atler var. Basını da özgür bırakmak zorundasınız, 

kişileri de korumak zorundasınız. O zaman eti-

ğin, oto kontrol mekanizmasının  çok iyi geliş-

mesi gerekiyor ki, hukuka olabildiğince az iş 

düşsün. 

Evet çünkü hani bıçak sırtı diye tanımlanan 
bir durum sözkonusu. Bir yandan işimizi 
yapacağız, diğer yandan da bunu kimseyi 
rencide etmeden, acıtmadan, incitmeden 
nasıl gerçekleştireceğiz. Ya da hak hukuk 
noktasında ölçütlerimiz ne olacak. Sayın 
Demirdöğen’e soralım. Bir uygulayıcı, bir 
medya mensubu olarak kendisinin ve göz-
lemlediği kadarıyla ortamın etik algısı nedir 
acaba?

İsmet Demirdöğen: Ben öncelikle oto kontrol 

kavramına baştan bir karşı çıkayım. Bu oto kont-

rol aslında sansürün bizim gazetecilikte daniska-

sı. Bizim burada oto kontrolden kastımızı az önce 

hocam özetledi.

Hukuk –Etik ilişkisi, kuralsız medya ortamının dü-

zenlenmesi... Burada eksik olan etik değerler mi, 

hukuksal sınırlamalar mı? Yoksa medyanın başı-

boş bırakılmasından kaynaklanan sorunlar mı? 
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Özgürlükler	hiçbir	zaman	mutlak	değildir.	Baş-
kasının özgürlüğünün başladığı yerde sizinki 
sınırlanmak zorundadır.  Bu medya için de ge-
çerli.

Sayın Akipek örnek olaylar var mı, size ula-
şan?

Ş. A.: Medyadan takip ettiğimiz örnek olaylar kuş-
kusuz ki var. Basın özgürlüğünün, düşünceyi 
açıklama özgürlüğünün engellendiği dönemler 
de var ülkemizde. Bilmiyorum İsmet Bey ne der 
bu konuda ama 2004 yılına gelene kadar Basın 
Kanunu çok eleştiriliyordu.

2004 yılında Basın Kanunu değişti. Şimdi bu ka-
nunu da eleştirenler var. Ama bu kanun bir 
nebze daha özgürlük alanını genişletti. Kişi ken-
di yazdıklarından kendisi sorumludur dedi. Es-
kiden sorumluluk doğrudan doğruya gazete-
nin, kanalın sahibi kimse ona aitti. Artık asli so-
rumluluk yazıyı yazan, yayını yapan, o eseri or-
taya çıkaran kişide. Bu çok önemli bir özgürlük 
noktası…

İ. D.: Ama orada önemli bir hata yapıldı. Patron 
müdahalesini meşru hale getiren patronun so-
rumluluğu ilkesi konuldu yasaya. Biz zamanında 
buna karşı çok mücadele ettik. Patron, kendini 
cezai sorumluluğa doğru iten bir madde varken 
acaba bizim neşriyatta ne var diye bakma ihtiyacı 
duyabilir. Bu da sansüre girer dedik.

Medya ortamını düzenleyen basın 
yasasını 2004’te demokratikleştirdi 
Türkiye.
Ondan önce 159 yasada ve 700 ayrı maddede 
basın özgürlüğünü sınırlayan hüküm vardı. O dö-
nemde Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanlığı 
yapıyordum.

Düşüncelerimizi paylaştık, bazıları karşılandı. San-
sür çağrıştırabilecek kontrol mekanizmaları kon-
duğu için biraz üzüldük ama en azından bu yine 
ileri bir noktadır ve muhafaza etmek gerekir diye 
düşünüyorum.

Dördüncü güç psikolojisi acaba ortamı yıpra-
tıyor mu?

İ. D.: Medyanın gücü vardı, güçlerin medyasın-
dan söz ediyoruz artık. Medya demokrasilerde 
dördüncü güç olarak tanımlanıyor. Yargı, yasama 
ve yürütmenin dışında halkın gücü olarak görü-
lüyor. Halkın doğrudan denetim hakkını kullana-
cağı bir güç. 

Sayın Uzun genel geçer doğrular var mı? Siz 
bir akademisyen olarak ileride bu mesleği ya-
pacak kişilere eğitim verirken “Bunlar bunlar 
olursa bu iş doğru, iyi yapılır.” gibi noktaları 
aktarıyor musunuz? Mezun olup mesleğe atıl-
dıkları zaman ilkeler ne kadar korunabiliyor.

R. U.: Yüzyıllardır süren bir meslek gazetecilik. İl-
keleri belli...

Doğru, tam, kesin, nesnel, hızlı 
haber vermek; bir kaynaktan alınan 
bilgileri başka kaynaklardan teyit 
ettirmek… Etik kurallar o mesleğin 
iyi yapılabilmesi için bu ilkeleri 
destekliyor.
Şebnem Hocamın da dediği gibi mümkün oldu-
ğunca hukuka az yer kalsın. Çünkü meslekte ter-
cih edilen etik ilkelerle o alanı düzenlemek. Med-
ya alanını düzenleyeceğiz ama nasıl olmalı? Ba-
sında özgürlük çok önemli… Medya kuruluşları 
üzerindeki baskılara baktığımız zaman iki kay-
naktan geldiğini görüyoruz.

Gazeteciliğin tarihsel gelişimi içinde ilk olarak 
devletin baskısı var, yasalarla uygulanan bir bas-
kı…	 Bir	 de	 sermaye	 baskısı…	Örneğin	 ABD’de	
devlet baskısı yok ama sermaye baskısı var. Daha 
19. yüzyılın sonunda başlıyor. Avrupa’da gelenek 
daha farklı.

Bu tür baskılar yok mu Avrupa’da?

İ. D.: Basın özgürlüğü için mücadele ederken 
Avrupa’da bakıyoruz devletin baskısına karşı çıkı-
lıyor. ABD’de ise sermaye baskısına.

Ş. A.: Sonuç itibariyle dünyada mutlaka her yerde 
baskı var. 

Yani bütün dünyada tüm tarafları içeren bir 
centilmenlik antlaşmasına mı ihtiyaç var?

İ. D.: Başka seçenek görünmüyor aslında.

Ş. A.: Tabii…Baktığımızda kuşkusuz ki düşünceyi 
açıklamak bir ihtiyaç; açıklanan düşünceyi öğre-
nebilme özgürlüğü, haber alma özgürlüğü de 
ihtiyaç. Bir tarafta da kişilik haklarının zedelenme-
mesi konusu…

Dolayısıyla üç farklı özgürlük var. 
Hepsi de anayasal güvence altına 
alınmış. Belki de burada önemli olan 
özgürlüklerin dengesini, derecesini 
saptamak.
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larla bazı şeyleri düzenlemek, korumak imkânsız 
hale geldi. Şimdi dünyada,  AB ülkelerinde olabil-
diğince tekdüze, herkesi bağlayıcı sözleşmelerin 
yapıldığını görüyoruz. 

Uluslararası kurallar da var. Halkın doğru ha-
ber hakkı, gazetecinin gerçeğe bağlılığı,  sos-
yal sorumluluğu, mesleki bütünlüğü, özel 
yaşama, insan onuruna saygı, demokratik 
kurumlara, kamu ahlakına saygı gibi. Bunları 
aslında herkes biliyor ama bu sıralama yeter-
li mi olmuyor acaba?

İ. D.: Olmaz çünkü sonuçta insanda bitiyor her 
şey. Gazetecide, habercide bitiyor. Sonra onun 
üstündeki editörde biçimleniyor. Son karar da sa-
hibe geliyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
güvence altına aldığı haklardan söz ediyoruz. Ha-
ber alma hakkından söz ediyoruz. Bu hakkı insan-
larımız kullanabiliyor mu? Hayır. 

Ş. A.: Ne kadar doğru haber alıyoruz. Sadece ha-
ber alma değil, doğru haber alma önemli. 

İ. D.: Doğru haberi verebilmenin mücadelesini 
verirken öbür tarafta hedef kitlede bir tahribata 
yol açtığımız görülüyor. Kadında, çocukta, 
gençlikte, ülkede, insanda, dilde, dinde, mez-
hepte bir sürü tahribata yol açıyoruz biz. Bu sa-
hiplik yapısı için ne gam. Onlar için aslolan kâr. 
Yılın sonundaki bilançoda artı eksi yazan hane-
ye bakıyor. Genellikle eksi yazıyor. Burada bir 
çarpıklık var. Yani kâr etmeyen bir işletmeyi bir 
işveren niye tutar? Demek ki başka amaçlar için 
kullanılıyor. 

Bir de medyada bir haberin, konunun on kez 
tekrarlanması var. Bundan ciddi sıkıntı du-
yulduğu, “Bize bir şeyin bir defa söylenme-
siyle anlayabiliyoruz.”un konuşulduğu bir 
zamandayız. Ben bu mesleğin içinde olan 
biri olarak, şunu algılamakta zorlanıyorum. 
Bu bir süre doldurma yöntemi mi, bir dikkat 
çekme yöntemi mi, bir teknik mi? 

İ. D.: Süre doldurmak gibi bir sıkıntısı yok radyo 
ve televizyonların. Onlarca haber kanalından, 
ajanstan yüzlerce haber geliyor. Bu, haber seç-
me ve sunma anlayışıyla doğru orantılı.

Siz bir olayı yakalıyorsunuz. O 
günkü konjonktürel çıkarlara uyan 
biçimi neyse onu saptıyorsunuz, o 
doğrultuda kaba bir propaganda 
tekniğiyle bilinçaltına yerleştirmeye 
çalışıyorsunuz.

Ş. A.: Ama ne kadar halkın gücü olduğu tartışılır.

İ. D.: 1990’lı yıllara geldiğimizde kurallar oluşma-

dan bir patlama yaşandı.

‘Ben radyomu istiyorum’, ‘ben 
televizyonumu istiyorum’ a dönüştü.
Özel	radyo	ve	televizyonlara	yol	açıldı.	Korsan	ya-

yınlar meşrulaştırıldı. Sonra biz buna kural üret-

meye çalıştık. Ne derece başarılı olduk tartışılır. 

Bununla ilgili Avrupa’da da mahkeme karar-
ları var değil mi Sayın Akipek? 

Ş. A.: Aynı sıkıntılar dünyanın her yerinde var. Az 

önce örnek sormuştunuz. Bizim özellikle Ceza 

Hukukumuzun temel taşlarından biri masumiyet 

karinesidir. Bir kişinin suç işlediği sabit olup hü-

küm giyinceye kadar o kişi masumdur. Oysa şu 

anda medyada en çok gördüğüm hususlardan 

biri hangi açıdan olursa olsun kişiler haklarında 

en basit bir suçlama varken suçlu addediliyorlar. 

Bu kişilerin adı kirleniyor. Çamur at izi kalsın. Daha 

sonra bu kişiler yargılanıyorlar, masum oldukları 

saptanıyor. Aradan yıllar geçiyor, fakat adları kir-

lenmiş oluyor. Son 3-4 yılın en temel sıkıntıların-

dan biri bence bu.

Sansasyonel, ilginç, farklı ve dikkat çekici 
olma yönünde bir gayret var mı sizce Sayın 
Uzun?

R. U.: Türkiye’de özellikle 1980’lerden sonra basın-

da magazinleşme eğiliminin çok ivme kazandığı-

nı biliyoruz.

Özel radyo ve televizyonların yayına 
başlaması, rekabetin artmasıyla 
birlikte artık ana haber bültenlerinde 
bile sansasyonel, magazinel haberlerle 
karşılaşıyoruz.
Ticari kaygılarla medya kuruluşları böyle bir yola 

başvurabiliyorlar. 

Avrupa’da bir enstitü kuruldu, medya huku-
ku ile ilgili. 

Ş. A.: Avrupa Medya Hukuku Enstitüsü adı altında 

bir enstitü var şu anda. Görevi öncelikle hukuki 

araştırmalar yapmak, medya hukukunun geliş-

mesini, yaygınlaşmasını, ülkelerin medya hukuk 

sistemlerinin biraz yakınlaşmasını sağlamak. Şu 

anda istediğiniz televizyona, gazeteye internet 

üzerinden erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık ku-

rallar sınırları aşmaya başladı. Sadece ulusal yasa-
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Tekrar tekrar döndürerek, hafızalarda yer etmesi-

ni sağlıyorsunuz.

R. U.: Biraz da televizyonun biçimsel özellikleriyle 

ilgili galiba.

Gazetede bir haberi vurgulamak 
için büyük alan ayırır, büyük punto 
kullanırsınız.
Ama TV süreye dayalı bir araç olduğu için, orada 

da tekrarlar yoluyla haberin önemi vurgulanma-

ya çalışılıyor. 

Peki halk bunu istiyor noktasındaki değer-
lendirmeleriniz nelerdir? Vatandaşın tercih-
leri mi eskiye göre değişti acaba?

Ş. A.: Bence vatandaşın tercihleri değişti eskiye 

göre. İnsanlar artık ciddi haberlerle ilgilenmek is-

temiyorlar. 

R. U.: Ben katılmıyorum. “Halk bunu istiyor” iddiası 

yayın kurumlarının kendi yayın politikalarını meş-

rulaştırmak için kullandıkları bir yöntem. Reyting 

rakamlarına baktığımız zaman aslında çok küçük 

bir azınlık, halk olarak niteledikleri. Halk bunu isti-

yor diyebilmek için halka alternatifler sunmanız 

gerekiyor.

Siz kaliteli programlar, haberler 
sundunuz da halk “Ben bunu 
istemiyorum, magazinel, çarpıtılmış 
haber mi izleyeceğim.” dedi. 
İ. D.: 12 Eylül sonrasında yaşanan depolitizas-

yon süreci var, insanlar magazine doğru yön-

lendirildiler. 90’lı yıllarda kuralını koymadan bir 

dağılma yaşamışız. Bugüne gelince halk bunu 

istiyor diye kendi tercihlerimizi dayatmışız, gü-

dülemişiz. 

Bir de son dönemde RTÜK’ün çocuk ve genç-
leri korumak gibi bir hassasiyeti var. Çocuk 
ve gençler okudukları, duydukları, izledikleri 
şeylerden sonra şiddeti biraz daha mı nor-
malleştirir oldular?  

R. U.: Şiddet, medya etiği konusunda en çok 

eleştirilen noktalardan biri. Medya kuruluşları-

nın şiddetten kaçındığını söyleyemeyiz. Medya, 

reytingini artırmak için şiddeti kullanıyor, sö-

mürüyor. Çocuk uyandığında TV açılıyor, yata-

na kadar çok sayıda şiddet görüntüsüne maruz 

kalıyor. Bu da çocuğun şiddeti kanıksamasına, 

hayatın doğal bir parçası olarak algılamasına 

neden oluyor. Ama son yıllarda çocukların ko-

runması konusunda bir duyarlılık var. RTÜK’ün 

de yönetmelikleri var. İlköğretim okullarına 

medya okuryazarlığı dersi konuldu. Bu, çocuk-

ların ilköğretimden başlayarak medyaya daha 

eleştirel bakabilmelerini sağlamaya yönelik bir 

ders.

Var mı eklemek istedikleriniz bu noktada.

İ. D.: Dünyada savaşların canlı izlendiği bir dö-

nemdeyiz. Bir çocuk eğitim yaşına gelinceye ka-

dar günde 2-3 saat TV izlerse 9000 çeşit şiddet 

öğreniyor. Korkunç bir rakam… Şiddeti ille vurdu 

kırdı, astı, kesti olarak görmemek gerekiyor. Yaşa-

dığı yere verdiği zarar da ölçülüyor.

Bunu Amerikalılar ölçtü. 9000 çeşit 
şiddet… Çocuğun psikolojisini bozup 
toplum içine salıyoruz. Çocuğu, 
gençliği, kadını koruyacak önlemler 
mutlaka geliştirilmeli.
Ama bunun için öncelikle medya ortamının dü-

zenlenmesi, demokratikleştirilmesi, gazetecilerin 

özgürleştirilmesi gerekiyor ki sesimiz biraz daha 

yüksek çıksın.

Ş. A.: Ben de İsmet Bey’e katılıyorum. Mutlaka 

medya etiğinin biraz daha yaygınlaştırılması, etik 

kavramının belki ilköğretimden başlayarak oluş-

turulması ve medya hukukunun gelişen bir alan 

olduğunun bilinmesi gerekiyor.  

R. U.: Medya özgürlüğünü sağlamak ve geliştir-

mek çok önemli. Etikten söz edebilmek için 

özgür bir medyanın olması gerekiyor. Çünkü 

sadece özgür insanlar eylemlerinin sonuçla-

rından sorumlu tutulabilirler. Her şeyden önce 

basının yapısal sorunlarını çözmemiz gereki-

yor. Etik bu sorunlardan bağımsız olarak düşü-

nülemez.

Konu ve yörelerine göre türküler, Türkü Defteri’nde… Her Salı 10.00’da TRT Türkü’de…

Türkü Defteri
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Esra İlkkurşun Prodüktör

Her yayıncının hayalidir emeğinin 

ödüllendirildiğini görmek. Ödül başarılı 

olduğunun tescilidir çünkü. Sercan Topçular 

henüz öğrenci… Mesleğinde başarılı olmak en 

büyük hedefi. Sercan’ı dergimizin sayfalarına 

taşıyan, basit gibi görünse de yayıncılığın en zor 

ve derin çalışma gerektiren unsurlarından olan 

“röportaj” dalında aldığı birincilik ödülü…   

R
ö

p
o

rt
aj Sercan Topçular

İletişim Fakültesi’nde okumak bir karar  
mıydı?

Kesinlikle. Herkesin hayatında belli sorumlulukla-

rı var. Ben yaşadığım toplumun sosyal, ekonomik 

ve benzer sorunlarına karşı belli yükümlülükleri-

min olduğuna inanıyorum. Halkımızın çağdaş-

laşması ve her türlü menfaati için neyi yapıp neyi 

yapamayacağımı düşündüm ve bu sektörde 

olursam evrensel değerlere bağlı kalarak bir şey-

ler başarabileceğime karar verdim. Ayrıca sosyal 

çevremle kurduğum ilişkilerden ve hayata dair 

düşüncelerimden dolayı hocalarımın da bu sek-

törde çalışmamın uygun olacağını düşünmeleri, 

Kendini tanıtır mısın?

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 1988 yılında 

doğdum. İlk ve orta öğrenimimi başarılı bir şekil-

de Lüleburgaz’da tamamladıktan sonra üniversi-

teye giriş sınavı için çalışmaya başladım. 2007’de 

ÖSS’yi	kazanarak	Erciyes	Üniversitesi	 İletişim	Fa-

kültesi Gazetecilik Bölümü’nde okumaya hak ka-

zandım. 2009’da Aydın Doğan Vakfı’nın düzenle-

diği 21. Genç İletişimciler Yarışması’nda röportaj 

kategorisinde birincilikle ödüllendirildim. Şu an 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 

Bölümü’nde 3.sınıfta lisans eğitimimi almaya de-

vam ediyorum.

DOSYA
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Ödül	alan	 röportajımda,	 toplumumuzda	 sürekli	

geceyi gören, kendi sesini hiç duyamayan, anne-

baba diyemeyen, pencerenin arkasından koşan-

ları izleyen 8,5 milyon engelli olduğu gerçeğin-

den yola çıktım.

Engelleri olan insanların hakkında karar verme 

yetkisinin toplumda değil, bireyin kendisinde ol-

duğuna inananların ve engellerini kaderin karan-

lığına terk etmeyenlerin neler başarabileceğini 

göstermek amacıyla hareket ettim. Bedensel en-

gelinden dolayı fizik tedavi için yüzme sporuna 

başlayan Berk ve hayata aynı pencereden bakan 

ailesi röportajımın ana konusuydu.

Ailenin Berk için yaptıklarını ve aralarındaki kar-

şılıklı iletişim sonrasında Berk’in birçok engelsi-

zin elde edemediği başarıları elde etmesini be-

yinlerindeki engelleri kaldırmak istemeyenlere 

göstermeye çalıştım.  “Engelleri Sevgiyle Kaldı-

ran Aile” haberimle yarışmaya katıldım ve “Yazılı 

Dal Röportaj” kategorisinde birinciliğe layık gö-

rüldüm.

verdiğim kararın doğru olduğunu hissettiriyor 

bana. Üniversite sınavına hazırlanırken idealimde 

olan herhangi bir iletişim fakültesinde okumaktı 

ancak Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 

okumaya başladıktan ve neredeyse ulusal med-

yadaki benzer imkânların farkına vardıktan sonra 

herhangi bir iletişim fakültesinde okumadığımı 

hissettim ve bölümümü daha da severek bura-

daki tüm fırsatlardan yararlanmaya başladım.

Sürekli başkalarının değil, halkın 
çıkarları için bir şeyler yapma hayalini 
kuruyordum. Bunun için bana en 
uygun olan meslek gazeteci olmaktı.
Aslında gazeteciliğin sonradan tercih edilen bir 

meslek değil, hayata karşı bir duruş olduğunu 

düşünüyorum ve şu an verdiğim karardan dolayı 

çok mutluyum.

Bir yarışmada aldığın ödül nedeniyle 
Radyovizyon’un konuğusun. Bu yarışma ön-
cesi hazırlık sürecinden, ödüllü röportajın-
dan söz edelim…

Röportaj yapıp beni onurlandırdığınız için öncel-

likle Radyovizyon ekibine ve size teşekkür ede-

rim.

Gazetesiyle, radyosuyla, televizyonuyla, halkla 

ilişkiler ve reklâm atölyesiyle ve birçok uygulama 

birimiyle, “Okul içinde bir okul” denilebilir Erciyes 

Üniversitesi İletişim Fakültesi için. Burada bize 

öğretilen sadece yarışmada elde edilen sonucun 

başarı olmadığıydı. Üretenin hakkını teslim et-

mek, üretimin heyecanını yaşamak ve emeğe 

saygı duymaktı. Bence başarıyı getirenler de bu 

değerler oldu. Yarışmaya kısa vadede çok nitelikli 

eserler ortaya koyarak ve genç bir iletişim fakül-

tesi olmanın verdiği enerjiyle hareket ederek ha-

zırlandık. Yarışmaya hazırlık sürecinde öğretim 

görevlileri yöneticilerimiz, biz de bir spor takımı-

nın oyuncuları gibiydik. Bu yüzden elde edilen 

başarı az çok emeği geçen herkesin oldu. Bu sü-

reçte değer verdiğim ve uyguladığım yöntem, 

disiplinli bir sistemle çalışınca başarılı sonuçların 

gelmesinin kaçınılmaz olduğuna inanmak oldu. 

Anadolu’dan bir üniversitenin çıkıp 
böylesine prestijli bir yarışmada 
ulaşılması güç başarı elde etmesi ve 
diğer tüm üniversitelerin adımızı 
ezberlemesi emeğimizin karşılığıydı 
elbette…
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olan ulusal medya kanallarındaki sektöre yönelik 

özel tartışma programlarını sürekli takip ediyo-

rum. Bu programlardaki farklı bakış açılarının 

eleştirel düşünmemi geliştireceğine ve bana ile-

ride karşılaşabileceğim mesleki problemlerimi 

çözücü nitelikler kazandıracağına inanıyorum.

İleride eğitimini aldığın mesleği sürdürmeyi 
seçeceğin kesin… Gelecekte kendini gördü-
ğün yer neresi?

Şu an fakültemiz bünyesindeki haber ajansında 

çalışarak nitelikli altyapı eğitimimi almaya devam 

ediyorum. Bunun yanında ses tonumun ve diksi-

yonumun haber sunumu için uygun olduğu dü-

şünüldüğünden fakültemiz uygulama birimle-

rinden olan Kampus TV’de seslendirme ve haber 

spikerliği için aktif olarak çalışmaya yönlendiril-

dim. Burada lisans eğitimimi tamamlayana kadar 

özellikle pratikte yeterli niteliğe ulaşmayı hedefli-

yorum. İleride ülke gündemini veya medya sek-

töründeki gelişmeleri takip eden bir dergide ça-

lışmayı veya aynı formatta programlar hazırlayan 

bir televizyon programı sunmayı istiyorum.

Başarılı bir haber programı yapımcısı veya spikeri 

olmak hedefim… Bunun için uygulama birimle-

rimizdeki tüm imkânları değerlendirmeye çalışı-

yorum. Evrensel değerlere sonuna kadar bağlı 

kalan ve toplumun sorunlarına kulak veren başa-

rılı ve güvenilir bir haberci olup, gazeteciliğin 

onurunu ve sorumluluğunu kaybetmeden çalış-

tığım takdirde ideallerimi gerçekleştirmek için 

önümde hiçbir engel görmüyorum.

Neler hissettin birinci olduğunu öğrendiğin-
de? Daha iyi işlere imza atmak yolunda kam-
çıladı mı seni?

Röportajımın iletişim fakülteleri öğrencilerine yö-

nelik bir yarışmada sektörün önde gelen isimleri 

tarafından değerlendirilip, birincilikle ödüllendi-

rilmesi beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Eme-

ğimin karşılığını almak ve teşvik edilmek, seçti-

ğim mesleğin doğru olduğuna olan inancımı 

daha da arttırdı. Başarılı sonuçlar elde etmeye 

devam etmek için kesinlikle yarışma öncesinden 

çok daha fazla hırslandım diyebilirim. Artık ama-

cım, başarımı korumak ve eksikliklerimin farkına 

varıp nitelikli eserler ortaya koymak. Okula dön-

düğüm andan itibaren kurguladığım projeleri 

hayata geçirerek daha fazla çalışmaya başladım. 

Bunun için de artık sadece gazetecilik bölümüyle 

değil, iletişim fakültesinde yer alan ve ideallerim-

de olan diğer uygulama birimlerinden de fayda-

lanıyorum.

Sektördeki gelişmeleri takip edebiliyor mu-
sun? 

Evet, sektördeki tüm gelişmeleri takip etmeye 

çalışıyorum. İletişim sektöründe çalışmaya karar 

verdiğim için, kendimi bu sektördeki tüm geliş-

melere mümkün olduğunca hâkim olma zorun-

luluğunda hissediyorum. Bunun için gün içeri-

sinde birden fazla ulusal gazeteyi baştan sona 

inceliyorum. Medya organlarına farklı bir bakış 

açısıyla yaklaşan iletişim dergilerini temin etme-

ye çalışıyorum. Ayrıca saygın ve ciddi yaklaşımda 



 RADYOVİZYON 43

İyi bir röportaj için, halkı, sokaktaki insanı iyi tanımak, toplumun sosyal ihtiyaçla-
rını iyi bilmek, gündemi iyi takip etmek gerekiyor bence. Daha çok gazete ekle-
rindeki röportajlar ilgimi çekiyor. Sosyal yapıdaki bozulmalara dikkat çeken, bu-
nunla ilgili farklı kesimlerin görüşlerini yansıtan röportajlar… Konu, konuklar ve 
seçilen sorular çok önemli. Sunucunun konuğunu iyi tanıması, konuya hâkim 
olması şart. Günlük yaşamda bazen öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ki, yayıncılıkla 
uzaktan yakından ilginiz olmasa bile röportaj yapma isteği uyanıyor. Ben Bingöl’de askerlik yaparken 
bir kitapçı vardı. Buranın sahibi, oradaki bütün kitapları okumuş ve okuduklarını aktarmak isteyen biri 
gibiydi. Beni çok etkilemişti. Röportaj yapmayı düşündüm ama röportajla ilgili çok bilgim olmadığın-
dan, neleri sormam gerektiğini bilemedim. 

Mevlüt Aşarsu (26) 
Bilgisayar Öğretmeni

Sunucunun konuya hâkim 
olması şart.

So
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Röportaj Nasıl 
Olmalı?

Röportajın kalitesi, neyle ilgili olduğuna bağlı biraz… Merak ettiğim konuyla ilgi-
li	detaylı	bilgi	almak	isterim.	Konunun	magazin	boyutuyla	ilgilenmiyorum.	Örne-
ğin bir akademisyenle kendi alanıyla ilgili derinlemesine konuşulması, konunun 
detaylarının atlanmaması bir röportajı iyi kılar bence. Soruların kişiselleştirilme-
sinden, alandan sapılmasından, özel yaşantıların öne çıkarılmasından rahatsızlık 
duyuyorum. Bazen de yönlendirme sorularıyla karşıdaki zor durumda bırakılabi-

liyor, söylemek istediğinin aksi söylettiriliyor, her konuya buradan bir magazin malzemesi çıkar mı gö-
züyle bakılıyor.  Bunlar bir röportajın en büyük kusurları diye düşünüyorum. Bir de sunucunun iyi hazır-
lanması gerekir. Diyelim bir yönetmenle filmi hakkında konuşurken,  sunucu o filmi izlemediyse bu 
sorularına yansıyor, doğal olarak merak edilenleri soramıyor, ‘bunu nasıl haber yapabilirim’ in peşinde 
oluyor. Bundan da tat alamıyorsunuz. 

Fide Türkmen (29) 
Felsefeci Magazin boyutuyla ilgilenmiyorum.

DOSYA
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İyi bir röportajda öncelikle iyi soruların sorulması gerekiyor. Tabii karşıdaki insanın 
da buna içtenlikle cevap vermesi… Artık röportaj kavramı değişti. Röportajın ye-
rini anketler, elektronik postalar aldı. Röportaj yapan da, katılmak isteyen de, rö-
portaj konuları da azaldı bence. Genelde röportajlar popüler insanlarla yapılıyor, 
halkla yapıldığını görmüyoruz pek. Oysa toplumun dinamikleri bireyler. Değişik 
kişilerle konuşulup fikirleri alınmalı, dertleri, sıkıntıları, istekleri gündeme getiril-
meli. Bizim ülkemizde ne yazık ki magazinel bir röportaj anlayışı var. Gerçekten konuşulması gereken 
konular atlanıyor. Seçme insanlarla stüdyolarda yapılan röportajlar sönük kalıyor. Ayrıca konuların ço-
ğunlukla yüzeysel geçildiğini, derinlemesine tartışılmadığını düşünüyorum.

Hakan Gül (30) 
İnşaat MühendisiSoruların iyi sorulması gerek.

Konuşulan konu hakkında doyurucu bilgiler alabilmeliyim. Ama çok basit, ilgimizi 
çekmeyecek soruların sorulduğunu görüyorum çoğunlukla. Acı bir olayda, karşı 
tarafın ruh hali düşünülmeden, özensiz seçiliyor sorular. Bazen röportaj röportaj-
lıktan çıkıp tartışmaya dönüşüyor, sunucu da bir tarafmış gibi hareket ediyor. Bu 
hem konuğa hem de izleyiciye saygısızlık. Galiba reyting kaygısıyla stüdyoda tan-
siyonu artırıyorlar. Oysa sunucudan beklediğimiz orada toparlayıcı olması. Ayrıca 

sokak röportajları da hoşuma gidiyor. Farklı kesimlerin konuyla ilgili düşüncelerini merakla bekliyorum. 

Serpil Koçak (56) 
Ev Hanımı Stüdyoda tansiyonu artırıyorlar.

Röportajda konu her şeyden önemli bence… Vatandaşın dertleriyle, haklarıyla 
ilgili röportajları dinlemeyi tercih ediyorum. Ama ne yazık ki bizim medyamızda 
memlekette pek çok sorun varken olayın magazinel yönü öne çıkarılıyor, bundan 
büyük rahatsızlık duyuyorum. Zaten televizyonla aram pek hoş değil. Radyo din-
liyorum sıklıkla. Çok beğendiğim, vatandaşın dertlerinin gündeme taşındığı bir 
radyo programı var. 

Abbas Polat (61) 
Emekli

Konu her şeyden önemli...

Röportajı yapan kişi Türkçe’yi doğru ve güzel konuşuyor mu diye bakarım. Konu-
dan ziyade kullandığı dil önemli benim için. Bir de ortamı önemsiyorum. Giyim, 
kuşam, masanın kullanılışı, oturma düzeni, beden dili… Magazin ile siyasi röpor-
taj aynı kriterlerle değerlendirilemez bence. Nitelikli izleyici/dinleyici bunu ayırt 
edip, öyle değerlendirmesini yapar. Bir de sahada yapılan röportajlar ilgi çekici 
oluyor. Konu uygunsa örneğin bir turizm, gezi programıysa yerinde, doğal at-
mosferinde yapılan röportajlar daha keyifli oluyor. Bir milletvekili ile mecliste ya da bir fındık üreticisiyle 
fındık bahçesinde…

Doğan Fındık (34) 
Turizmci

Türkçeyi güzel konuşuyor mu?

Bir defa sunucunun çok bilgili olması, konusuna hâkim olması, doğru soruları 
sorması lazım. Doğru soruyu sormazsanız doğru cevabı alamazsınız. Sunucu, rö-
portaj yaptığı kişiyi yönlendirebilecek nitelikte ve yeterlilikte olmalı. Beni en çok 
yeterli bilgi düzeyinde olmayan sunucular rahatsız ediyor. Zaten eğitimli bir izle-
yici/dinleyici bunu fark edip kanalı değiştiriyor çoğunlukla. Konuğa gelince, yol-
dan geçen birileriyle röportaj yapacaksanız konuğun önemi yok kuşkusuz. Zaten 

yola çıkış amacınız sokaktaki insanla konuşmak. Burada konuştuğunuz kişinin kim olduğu değil o so-
kak röportajını yapanın nasıl birisi olduğu önemli. Ama bir stüdyoda özel konuklarla röportaj yapılacak-
sa konuğun kimliği de önem kazanıyor.

Naci Torun (41) 
Avukat

Stüdyoda konuğun kimliği önemli
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Doğru soruların hazırlanması, samimiyetle sorulması, haksız cevaplara müdahale 
edilebilmesi ve röportaja başlamadan önce kişiye üst yapı bilgisinin verilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Röportajda soru soran kişinin sağa sola bakarak karşısın-
dakinin cevabını dinlemeden başka konulara dalması, soruyu sadece bir görev 
gereği sorduğunu hissettirmesi beni rahatsız eder. Röportajın nerede yapıldığı-
nın önemi yok, önemli olan sunucunun konu hakkında yeterli bilgiye sahip olma-
sı ve verilen cevabı yönlendirecek şekilde soru sormaktan uzak durması…

Mehmet Tunçak (41) 
Bursa MilletvekiliYönlendirici soru sorulmamalı

Bence bir röportaj sıradan olmamalı.  Günlük, aktüel konulardan olmalı. Eğitici 
olmalı. Sorulacak sorular, cevaplar topluma hitap etmeli. Röportajcıdan ziyade 
konu önemli benim için. Siyasi, ekonomik, sosyal ama daha çok eğlenceli konu-
lar… Radyo röportajlarını daha doyurucu buluyorum. Sadece kulağa hitap etti-
ğinden televizyondaki gibi görsel unsurların algıyı dağıtma tehlikesi yok. Doğru-
dan söyleşiye yoğunlaşıyorsunuz.

Zekai Kaya (60) 
Emekli Radyo röportajları daha doyurucu

Konu tüm ayrıntılarıyla ele alınıyor mu, ona bakarım. İzleyenin ya da dinleyenin 
kafasında herhangi bir soru işareti kalmamalı. Sunucunun iyi hazırlanması da 
önemli… Aksi taktirde baştan savma bir röportaj ortaya çıkıyor, bu durumda da 
neden takip edeyim diye düşünüyorsunuz ve kanalı değiştiriyorsunuz. Artık çok 
seçenek var. Gündemi belirleyen konular belli ve farklı kanallarda aynı konuda 
daha iyi bir röportajı dinleyerek daha sağlıklı bilgi alma şansınız var. Dışarıda, ye-
rinde yapılan röportajlar daha doğal oluyor. Stüdyo röportajları kurgulanmış olduğundan gerçeklik 
hissi o kadar yoğun değil. Bu arada röportajların gereksiz ayrıntılara boğulması, konunun hiç ilgilenme-
diğimiz bir boyutunun didiklenmesi rahatsızlık verici.

Ezgi Karadeniz (19) 
ÖğrenciSunucu iyi hazırlanmalı

İyi bir röportajda hazırlayanla birlikte doğru konuğun seçimi önemli… Konuk 
alanında yetkin değilse röportajcı ne kadar iyi soru sorarsa sorsun, verimli olmaz 
bence. Bir de bazen konudan sapılıp özel hayata girildiğini görüyoruz. Eğer po-
püler bir kişiyle onun günlük yaşamı, aile ortamı üzerine konuşuyorsanız mesele 
yok ama bazen sunucular lafı döndürüp dolaştırıp, karşısındakinin rızası dışında 
özel yaşama dair olmadık şeyleri gündeme getiriyorlar. Radyo röportajlarını din-

lemeyi seviyorum. Radyoda görüntü olmadığı için sunucunun rahatlığı röportaja da yansıyor sanki.

Mehmet Arıkurt (25) 
Öğretmen

Sunucunun rahatlığı 
röportaja da yansıyor.

Örneğin	bir	müzik	market	sahibi	olarak	benimle	sektör	üzerine	yapılacak	bir	rö-
portajda işin gidişatı, kaygılar, fiyatlar, halkın talepleri, gelecek beklentileri gibi 
konuların öne çıkması lazım.  Şimdi hangi televizyon kanalını açsak magazin baş 
köşeyi tutuyor. Türkiye sorunları ikinci planda kalıyor, yeteri kadar gösterilmiyor. 
Cesur olunmalı, açık ve net sorular sorulmalı diye düşünüyorum. Çok taraflı söy-
leşiler yerine birebir olanları ve kişilerin kendi çalışma ortamlarında yapılanları 
tercih ediyorum, bunu daha samimi ve gerçekçi buluyorum.

İbrahim Taşkıran (21) 
Müzik market sahibi

Laf, özel yaşama getirilmemeli...
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Nevruz Farsça bir kelime… Nev-yeni, Ruz-gün yani Yenigün demek... Tüm 

mevsimlerin başlangıcı, uyanışı sayıldığı için gün ve gecenin birbirine eşit 

olduğu 21 Mart, Nevruz olarak kutlanır. 

Sıcak havaların gelmesiyle doğanın uyandığı ve kıyafetini değiştirdiği bu 

bayram	Özbekistan’da	bir	 başka	 kutlanır.	 Nevruz	 hazırlıkları	 birkaç	 gün	

öncesinden başlar; herkes toplanır, sokak ve caddeler temizlenir.  Bu te-

mizlik günü Haşar diye adlandırılır. Ağaçlar budanır, her tarafa ağaç ve çi-

çekler dikilir. Parklarda zurna sesleriyle Nevruz Sayli başlar. Sayl, gezi de-

mektir. Her mahallenin bir kurulu vardır.

Ö
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a Nevruz

Ümithan Resul
Özbek’in	Teranesi	Radyosu	Program	Yapımcısı

Verimli bir yıl ümidini taşıyan, 

tabiatın yeniden doğuşunu 

müjdeleyen, hayat bayramı Nevruz 

21 Mart’ta kutlanıyor…
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Buğday tohumları suyun içinde 3-4 gün bek-

letilerek çimlendirilir.  Küçük beyaz filiz görü-

nür görünmez loş bir odaya 2 cm kalınlıkta 

buğday konur ve günde iki kez üzerine su ser-

pilir. 4-5 gün sonra buğday filizleri birbirine 

karışır, uzunluğu 7 cm’yi geçmeden özel alet-

lerle ezilir ve çıkan su kazana konur. Bir miktar 

su ve un katılan bu karışım ateşte 10-12 saat 

karıştırılarak kaynatılır. Bu nedenle akraba ve 

dostlarla hazırlanır. Kazana, dibinin yanma-

ması için küçük yuvarlak taş ve kabuklu ceviz 

de konur. Beyaz renkteki buğday suyu beş 

saat sonra rengini değiştirir ve on saat içinde 

de kahverengiye dönüşür. Sumalak’ta pişen 

cevizlerin tadı ayrıdır. Yemek hazır olunca ka-

zan kapatılarak 4 saat bekletilir. Kazan yaşlıla-

rın duası ile açılır.  Taşın ya da cevizin geldiği 

kişinin uğurlu ve talihinin açık olduğuna ina-

nılır. Sumalak içine şeker katılmamasına rağ-

men tatlı bir yemektir. Akraba, komşu, herke-

se dağıtılır. 

Su, et, buğday ve sütle büyük kazanlarda yapılır. 

Bir gün önce suda durulanan buğdaya haşlan-

mış et katılır. 7-8 saatte hazırlanan yemeğin de-

vamlı karıştırılması gerekir. Hazır olmadan 30 

dakika önce süt eklenir, karıştırılır ve ateş sön-

dürülür; kazanın üzeri kapatılarak 4 saat dem-

lenmeye bırakılır. Bu zor yemeği genelde erkek-

ler yapar. Saatlerce ateşte karıştırılarak pişen  

Halim çok yumuşak, lezzetli ve vitaminli bir ye-

mektir.

Sum
alak

H
alim

Kurul reisi önderliğinde sabahtan 
büyük “Daş Kazan”larda Sumalak, 
Halim ve Özbek Pilavı yapılır. Onlara 
yeşilliklerden oluşan Kok Somsa ve 
Kok Çuçvara isimli börek ve hamur 
yemekleri eşlik eder.
Kok yeşil anlamına gelir, kok somsa ise yeşil bö-
rek… Kok çuçvara da küçük hamur parçalarına 
et ve yeşillik konarak suda haşlanan bir yemektir. 
Sumalak ve Halim, Nevruz bayramına özgü ilkba-
har yemekleridir. Mahalle kuruluna mahalledeki 
insanlar, komşu mahallelerden misafirler davet 
edilir. Tüm şehir parklarında da Sumalak, Halim 
yemekleri yapılarak  şekerlerle dağıtılır. Nevruz 
bayramı akrabalarla birlikte evlerde de kutlanır. 
Büyük kazanlarda pişirilen Sumalak yemeği ge-
nelde iki kişi tarafından karıştırılırken dualar oku-
nur. Gelecek yılın bereketli olması için dileklerde 
bulunulur. Eğlence şarkı ve danslarla sabaha ka-
dar devam eder. 

Nevruz bayramı bu coğrafyada geniş katılımla 
kutlanan önemli bir gündür. Sabahtan herkes en 
güzel kıyafetlerini giyer, akraba, dost, herkes bir-
birini, küçükler büyükleri ziyarete gider. 

Çocuklar için başka bir anlamı vardır Nevruz’un. 
Gökyüzü uçurtmalarla şenlenirken hediye edilen 
çiçeklerle ortalık adeta çiçek bahçesine döner. 

Bu	öyle	bir	renk	cümbüşüdür	ki	Özbekistan’a	yurt	
dışından gelen misafirlerin fotoğraf makineleri 
ve kameralarındaki filmler  bu güzellikleri görün-
tülemek için yetersiz kalır. 

Her ne kadar Sumalak ve Halim, Nevruz’a özgü 
yemeklerse	de	Özbek	Pilavı	yılın	her	zamanı	mi-
safirlere sunulabilir.

Nevruz bayramımız kutlu olsun!
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Turgut Avcı Arapça Masası Sorumlusu
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Türkiye’de dış yayıncılık 

İsmet İnönü’nün yaptığı 

konuşmanın Arapça olarak 

radyoda yayınlanması ile 

başlamıştı.

8 Ocak 1937’de dönemin başbakanı İsmet 

İnönü’nün, Hatay sorununun çözümüne ilişkin 

konuşması Arapçaya çevrilerek Ankara 

Radyosu’ndan yayınlanmıştı. Arapça olarak yapı-

lan bu yayın, Türkiye’nin ilk dış yayını olma özelli-

ğini taşımaktadır. Söz konusu yayın özellikle Suri-

ye, İskenderun ve çevresinde etkili olmuştu. Geli-

şen olayların ardından İstanbul Radyosu olup bi-

tenleri Arapça yayınlamaya başlamıştı. Düzenli 

olmamasına rağmen bu yayın Hatay sorununun 

barışçıl çözümüne büyük katkı sağlamıştı. 

Bugün Arapça Masası yayınları 150 milyonu aş-

kın Arap dinleyiciye sesleniyor. Türkiye’nin ulusla-

rarası ve bölgesel düzeyde attığı iyi niyetli adım-

lar ve insani girişimlerinden dolayı bir çok dinle-

yici övgü, minnet ve şükranlarını esirgemiyor.  

Elbette bunda Arapça Masası çalışanlarının din-

leyicilerle kurduğu iyi ilişkilerin de etkisi çok bü-

yük… 

Yayınlar her gün kısa dalga, internet ve uydu ara-

cılığıyla, Türkiye saatiyle 12:00-13:00 ve 17:00-

18:00 arasında… Yayın içeriğini oluşturan haber 

nitelikli, kültürel ve tarihi programların yanı sıra 

Arap dinleyicilere Türkçeyi öğreten bir program 

da var. Dinleyicilerin dilek ve önerilerini bildirebil-

dikleri, şiir ve atasözü isteklerinin yerine getirildi-

ği “Posta Kutusu”, hedef kitlenin beğeniyle dinle-

diği programlardan biri…

 “Türk Arap Dünyasından” isimli programdaysa, 
Türkiye’yi ve Arap ülkelerini ilgilendiren konular-
da üst düzey Arap yetkililerle yapılan röportajlar 
ya da muhabirlerin bulundukları ülkelerde dü-
zenledikleri oturumlar yer alıyor. Ayrıca muhabir-
ler bulundukları ülkelerden haber bültenlerine 
geçtikleri haberlerle yayın akışlarına katkı sağlı-
yor.  

Dinleyicilerle olan bağın daha da pekiştirilmesi 
amacıyla hazırlanan  “Ayın Sorusu” adlı yarışma 
programında doğru cevap veren  dinleyicilere  
çeşitli ödüller veriliyor.

DX Programı:

Dinleyicilerin gönderdikleri yayın içeriği, modü-
lasyon ve enterferans değerlerini inceleyip teknik 
sorunları ilgili bölüme aktaran, onlara daha net 
ses gitmesini sağlayan bir program DX… Radyo, 
radyoculuk ve internet radyoculuğu ile ilgili bilgi-
ler bu program aracılığıyla dinleyicilere ulaştırılı-
yor. Ayrıca bu programda dünyada Arapça yayın 
yapan radyoların frekansları ve yayın saatleri du-
yuruluyor. 

İlgiyle dinlenen “Türk Basınında Arap Dünyası” 
isimli programda ise Türk basınında yer alan Arap 
dünyası haber, yorum ve analizlerine yer verilir-
ken; Filistin ve Irak gibi Orta Doğu’nun kalbinin 
attığı ülkelerdeki gelişmeler de aktarılıyor. 
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Arapça Masası
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Oyunun Adı : YAZ VE DUMAN

Yazan : Tenesse Williams

Çeviren-Uygulayan : Emin Ersoy

Yöneten : Güngör Tekçe

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Erhan Gökgücü, Çetin Köroğlu, Zekai Müftü-

oğlu, Sönmez Atasoy, Elif Türkan Çölok, Işık 

Yenersu, Neval Timuçin, Cemal Engindeniz, 

Emel Atasoy, Lütfü Ilkıcı, Sedat Demir, Meh-

met Çerezlioğlu

Özet

1913 yılı… Düğünlerde ve özel günlerde şarkı söyleyen Alma, komşusu Dr. 

John Baconon’a karşılıksız bir aşkla bağlıdır. John, gece hayatına düşkün, ku-

marbaz, çapkın bir adamdır. Alma’nın annesi bir akıl hastasıdır.Alma’nın papaz 

olan babası, John ile görüşmesini onaylamaz.Alma, içine kapalı yalnız bir kız-

dır.John onu sıkıcı olmakla suçlar,fakat zamanla Alma’nın düşüncelerinden 

etkilenir.John babasının ölümünden sonra hayatını düzene sokar ve mesleği-

ne dört elle sarılır.Alma’nın eski öğrencilerinden Melly ile evlenmeye karar 

verir.Karşılıksız aşkı Alma’yı değiştirir,hayatı ve aşkı daha basit yaşamaya,büyük 

beklentiler içine girmemeye karar verir.

Yayın günü ve Saati : 03 Mart 2010 - Çarşamba / 21.05

Oyunun Adı : YAZ YAĞMURU

Yazan : Ahmet Hamdi Tanpınar

Yöneten : Zihni Küçümen

Efektör : Korkmaz Çakar

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Toron Karacaoğlu, Tijen Par, Hale Akınlı, Tanju 

Korel, Argun Kınal, Sükan Kahraman, Cevza 

Şipal, Cemil Şahman.

Özet

Oyun, kırklı yıllardaki İstanbul’da, Boğaz’da bulunan bir yalının bahçesinde 

başlar. Yaz yağmurundan kaçan bir kadın yalının bahçesindeki bir ağacın altı-

na sığınır. Yalının sahibi yazar, yağmurdan ıslanan bu kadına yardım etmek 

ister. Birbirini hiç tanımayan bu ilginç kadın ve yazar İstanbul’u gezerken bir-

birlerini de tanımaya çalışırlar. Kırk yıllık dost gibi sohbet eden bu ikilinin san-

ki ortak bir yanları vardır.

Yayın günü ve Saati : 10 Mart 2010 - Çarşamba / 21.05
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Oyunun Adı : HİÇ KİMSE
Yazan	 :	 Faruk	Emre	Özünlü
Yöneten	 :	 Özlem	Ersönmez
Efektör	 :	 Ömer	Atilla	Ulaş
Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Levent Şenbay, Okan Şenozan, Gaye Filiz Çele, Berrin Demir, Meltem 

Baytok, Müjde Hayat

Özet

Karısının ölümünden sonra kendini dünyadan dışlayan, içine kapanan Merih sürekli kadın resimleri 
çizmektedir. Çalıştığı şirkette arkadaşı Sadık ondaki psikolojik bozukluğun farkındadır ama bir doktora 
gitmeye razı edemez. O günlerde şirkete yeni giren bir kızla tanıştığını söyler Merih. Bundan, önce 
umutlanan Sadık, bir süre sonra Elif adındaki bu kızın gerçekte var olmadığını anlar. Çünkü Merih daha 
önce de bunu yapmıştır. Bu kez onu zorlayarak psikolog arkadaşı Neriman’a götürür.
Yayın günü ve Saati : 17 Mart 2010 - Çarşamba / 21.05

Oyunun Adı	 :	 GİZLİ	ACILARIN	GÖLGESİ
Yazan : Hidayet Karakuş
Yöneten : Cevdet Arıcılar
Efektör : Savaş Erhan
Oyunda Rol Alan Sanatçılar	 :	 Hakkı	Ergök,	Hülya	Savaş,	Çetin	Köroğlu,	Ayça	Önal,	Yıldız	Kültür,	Me-

diha Köroğlu, Sedat Demir, Süheyla Gürkan, Ümit Aslan, Evren Serter, 
Şebnem Tacal, Gözde Bakşık, Şener Ünal, Orhan Kaplan, Şenay Aksoy, 
Coşkun Güçhan, Doğan Yağcı

Özet

Çocukluk arkadaşı olan Cem ve Zümrüt birbirlerine âşıktırlar. Üniversite bitince evlenmeye karar verir-
ler. Cem, çılgınlıklarıyla tanınan bir gençtir, gizlemeye çalıştığı kişilik bunalımları vardır. İç mimar olduğu 
için	evlenince	oturacakları	evi	kendisi	döşemek	ister.	Özellikle	de	yatak	odaları	için	özel	planları	vardır,	
orayı kilitli tutup Zümrüt’e göstermez. Bir gün Zümrüt ve halası evi dolaşırken meraktan çilingir çağırıp 
odayı açtırırlar. Odada iki tabut vardır. Cem, evlenince Zümrüt’ü ve kendini öldürmeyi planlamaktır.
Yayın günü ve Saati : 24 Mart 2010 - Çarşamba / 21.05

Oyunun Adı : PUSLU KITALAR ATLASI
Yazan : İhsan Oktay Anar
Yöneten : Kazım Akşar
Efektör : Ersin Temelli
Oyunda Rol Alan Sanatçılar : İsmail İncekara, Haldun Boysan, Ali Sürmeli, Payidar Tüfekçioğlu, Sinan 

Divrik, Orçun Çıtır, Erkan Bektaş, Burcu Demirtepe, Canberk Uçucu, 
Şafak Karaali, Uğur Arslanoğlu

Özet

Oyun, İstanbul’un Galata semtinde başlar. Bünyamin, babası Uzun İhsan’la beraber Galata semtinde bir 
evde yaşamaktadır. Uzun İhsan gökbilime ve felsefeye meraklıdır. Bünyamin’in dayısı Arap İhsan ise 
denizcidir. Bir sabah elinde Frenkçe bir kitapla çıkagelir. Kitap onun hayatını kurtarmıştır. Arap İhsan 
kurtarıcısı olan bu kitabın içinde neler yazdığını merak etmektedir. Onu kendi diline çevirtmek için 
Kubelik isimli bir Cenevizlinin peşine düşer.
Yayın günü ve Saati : 31 Mart 2010 - Çarşamba / 21.05

17 Mart

24 Mart

31 Mart

Şubat sayımızda, 10 
Şubat’ta yayınlanacağını 
duyurduğumuz “Benim için 
Si Tu Savais’yi Çalar mısın?” 
adlı Radyo Tiyatrosu, maç 
naklen yayını nedeniyle 
yayınlanamamıştır.

NOT
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SES (EKOLU) : Çağlar boyunca girişilecek sabırlı 
ve dikkatli çalışmalar, bugün için sır perdesinin 
arkasında kalan birçok şeyi aydınlığa kavuştura-
caktır. İnsan evrenin sırlarını araştırmak için yaşa-
mının tümünü bile harcasa, yine de böylesine 
engin bir sorun karşısında yeterli olamaz. Bu ne-
denle bilgiler, ancak çağlar aşıldıkça insanoğlu-
nun önüne serilecektir. Bir zaman gelecek, o gü-
nün insanları kendilerince bilinen şeylerin daha 
önce bilinmeyişine şaşacaklar. Birçok buluşun or-
taya çıkışı, bizlerin anısı çoktan silinip gittiği dö-
nemlere rastlayacaktır. (SES 1 ile birlikte okuna-
cak) Her çağın insanına, araştırılmak üzere sorular 
gizlemesini beceremeyen bir evren çekici olmak-
tan uzak, tek düze bir yaşam ortamı oluştururdu.

SES 1 : Her çağın insanına, araştırılmak üzere 
sorular gizlemesini beceremeyen bir evren çekici 
olmaktan uzak, tek düze bir yaşam ortamı oluş-
tururdu.

SES 2 : Nedir o okuduğun?

SES 1 : Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce ya-
şamış bir filozofun, Seneca’nın notları... Evreni an-
lamaya çalışan nice insandan biriydi Senaca.

SES 2 : Yaşadığı dünyayı algılama çabası insan-
lığın	 var	 olduğu	günden	beri	 sürüyor.	Önceleri	
küçücük olan dünyası aklı erdikçe daha da geniş-
ledi insanoğlunun...

SES 1 : Mağarada yaşamını sürdüren ilk insan-
lar düşünsene... Doğal yaşamdaki her şey, hay-
vanlar, meteorolojik olaylar hatta gök cisimleri 
onların en büyük korku kaynağıydı... 

SES 2 : Nasıl olmasın ki, anlamlandıramıyorlar-
dı.	Özellikle	de	gökyüzünde	olanları...	Uzun	yüz-
yıllar boyunca atalarımız için gök cisimleri, daha 
doğrusu gökyüzüne baktıklarında gördükleri her 
şey ve doğa olayları tapınılması, adaklar sunul-
ması ve özellikle de kızdırılmaması gereken tanrı-
lardı. Düşünsene her gece gökyüzünde gördük-
leri Ay sürekli şekil değiştiriyor. Büyüyor, küçülü-

yor... Bir anda ortalık kararıyor, şimşekler çakıyor 
ardından korkunç yağmurlar başlıyor. O devirler-
de yaşasaydım herhalde ben de korkardım.

SES 1 : Çok değil, 100 yıl öncesine kadar Ay’a 
gidileceği, hatta insanların bu parlak cismin üze-
rinde dolaşacağı söylense kim inanırdı buna?

SES 2 : Ya da dünya dışında bir teleskop kurula-
cağı, uydular aracılığıyla güneş sisteminin dışın-
dan bilgi toplanacağı söylenseydi?

SES 1 : Evrenin sırlarını merak etmeyen yok 
gibi... İşte bu nedenle biz de 2010 yılında her Per-
şembe günü saat 21.05’te TRT Ankara Radyosu 
stüdyosunda buluşup kâinatın gizemini araştır-
maya	karar	verdik...	Önerimiz	kabul	edildi...	Ve	işte	
şu an yayındayız...

SES 2 : Benim merak ettiğim öyle çok şey var ki 
bu konuda... Ne kadar okusam da araştırsam da 
sanki bir şeyler eksik kalıyor. Sanırım bu program 
benim gibi amatör astronomların epey ilgisini 
çekecek...

SES 1 : Haydi en merak ettiğin ve içinden çıka-
madığın konuyu söyle...

SES 2 : Evrenin genişlediğini biliyorum. Bir ku-
rama göre bu genişleme ardından daralmayı ge-
tirecek. Peki biz evrenin merkezine göre nerede-
yiz? Ve bu daralma bizi nasıl etkileyecek?

SES 1 :	 Öncelikle	şunu	söyleyeyim.	Evrenin	bir	
merkezi yok... Çünkü evrenin kenarı yok... Aslında 
senin bu sorun genişleyen evren teorisini buna 
bağlı olarak da büyük patlama olarak adlandırı-
lan olayın en çok sorulan sorularından..

SES 2 : O zaman Big Bang, büyük patlama ola-
yını daha detaylı anlatır mısın bana?

SES 1 : Bu soruyu gel bir bilene soralım...

SES 2 : Kime?

SES 1 : Telefon hattımızda İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emre Işık var... 
Merak ettiğin tüm soruları ona sorabilirsin. 
Merhaba... 

Lalifer Balibeyoğlu Uçar Prodüktör

Evrenin Sırları



SES 2 : Evreni anlama ve gelecekte neler yaşa-
nabileceği konusu sanatçıların hayal gücünü 
zorluyor... Çılgınca düşünceler doğabiliyor 
sanatkârların belleklerinde... Pek çoğumuza ina-
nılmaz, olanaksız gelebilecek bu düşünceler si-
nemaya ve televizyon filmlerine de ilham kayna-
ğı oluyor.. Star Trek serisini hatırlıyor musun?

SES 1 :	 Hiç	unutur	muyum...	Önce	televizyon	
dizisi olarak başlayıp sonra sinema filmi ve ani-
masyonları yayınlanan ünlü seri... Üçüncü dün-
ya savaşının ardından oluşan yeni düzende 
Kaptan Kirk komutasındaki Atılgan Yıldız gemisi 
evreni geziyordu...  Ya sen Carl Sagan’ın Mesaj 
isimli kitabıyla aynı adı taşıyan filmi anımsıyor 
musun?

SES 2 : Jodie Foster’ın başrolde olduğu muhte-
şem bir filmdi... İzlerken bir an uzaydan gerçek-
ten böyle sinyaller alabilen ilk insan olmayı dile-
miştim...

SES 1 : Ahh ahh keşke... Bizim gibi radyo dalga-
larıyla ilgilenenler için daha özel bir anlamı var bu 
düşüncenin... 

SES 2 : Ne dersin bizim sesimizi de evrende ya-
kalayabilen radyo teleskoplar ve bunların başın-
da oturan bilim adamları var mıdır? 

SES 1 : Bunu bilemiyoruz ama dinleyenlerimizi 
evrendeki radyo dalgalarını dünyadan takip 
edenlerin yaşamlarına tanık olmaya davet edebi-
liriz...

SES 2 :  Nasıl olacak bu?

SES 1 :  Gökbilimcinin Güncesiyle...

SES 2 : Tabii... 

SES 1 : Geceleri gökyüzünü inceleyen, çoğu-
muzun sadece parlak bir nokta olarak gördüğü 
yıldızların hatta galaksilerin oluşumunu, gelişimi-
ni, ölümünü izleyen astronomlar, fizikçiler nasıl 
bir hayat sürer?

Geceleri çalışıp gündüzleri mi uyurlar? Ailelerine 
zaman	ayırabilirler	mi?	Özel	 hayatları	 nasıl?	 İşte	
bu soruların cevaplarını Gökbilimcinin Güncesin-
de arayacağız...

SES 2 :  İlk konuğumuz kim olacak?

SES 1 : Bilmem... Senin aklında biri var galiba...

SES 2 : Aslında var da onu programa katılmaya 
ikna edemezsem dinleyenlerimize ayıp olur. En 
iyisi sürpriz olsun...

SES 1 : Peki... 

SES 2 : Bu arada geçmiş yüzyıllarda yaşamış ast-
ronomları, matematikçileri ve fizikçileri tanıtacağı-
mız bir köşemiz de var... Tarihten Ses Verenler...

RÖPORTAJ  : YRD. DOÇ. DR. EMRE IŞIK

İLK SÖZ : Merhaba...

SON SÖZ : ................. Ben teşekkür ederim...

MÜZİK : GEÇİŞ

SES 1 : Nasıl, biraz olsun merakını giderebildik 
mi? 

SES 2 : Ne diyorsun daha da karıştı kafam...

SES 1 : O halde seni biraz bu konudan uzaklaş-
tıralım. Söyle bakalım Kuzey yarım kürenin en 
parlak yıldızı hangisi?

SES 2 : Sirius muydu?

SES 1 : Peki bu gece Ay ilk dördün evresinde 
mi yoksa son dördünde mi?

SES 2 : İlk dördün yok yok son dördün?

SES 1 : Jüpiter bu günlerde görülebiliyor mu?

SES 2 : Galiba... Ne oluyor? Sorguya çeker gibi 
soruları sıralıyorsun? Hani kafamın karışıklığını 
dağıtacaktın? Sen astronomsun ama ben deği-
lim... Dinleyenlerimize yanlış bilgi vermemi mi 
istiyorsun.

SES 1 :  Hayır... Programımızdaki en önemli kö-
şelerden birini sana hatırlatmaya çalışıyorum...

SES 2 :  Köşe mi? Tabii yaa... Sevgili evren me-
raklıları... Şimdi radyolarınızın sesini biraz daha 
açın. Çünkü Gökyüzünde Bu Gece adlı köşemiz 
başlıyor... Her hafta Sayın Alp Akoğlu programı-
mıza konuk olacak ve tam da yayın saatimizde 
başınızı gökyüzüne kaldırdığınızda neler görebi-
leceğinizi anlatacak... 

SES 1 :	 Öyleyse	 Gökyüzünde	 Bu	 Gece	 başlı-
yor...

CINGIL: GÖKYÜZÜNDE BU GECE

RÖPORTAJ: ALP AKOĞLU

İLK SÖZ : Bu gün 7 Ocak 2010 Perşembe... Evre-
nin Sırlarının ilk programındayız... 

SON SÖZ : Gece yarısına doğru doğudan yükse-
lirken görebileceğiz Ay’ı...

CINGIL: GÖKYÜZÜNDE BU GECE

SES 2 : İlk köşemizi tanıttıktan ve de gökyüzün-
de bu gece görebileceklerimizi öğrendikten son-
ra programımızda yer alan diğer köşeleri de din-
leyenlerimize duyuralım istersen...

SES 1 : Elbette... Benim merakla takip edece-
ğim köşelerden biri Evrende Sanat Sanatta Ev-
ren... Kâinatın sonsuzluğu ve bilinmezliği hemen 
hemen tüm sanatkârları etkilemiş. Bazıları resim-
lerinde çözmeye çalışmış evrenin sırlarını bazıları 
da yazdıkları eserlerde... 
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SES 1 : Yaşam dediğin şeyin ne olduğuna 
bağlı...

SES 2 : Anladım galiba köşenin içeriğini... Me-
sela Ufoların bizi ziyaretlerini de konuşacağız bu 
köşede, astrolojiyi de...

SES 1 : Evet... Doğru anlamışsın... UFO nedir? 
Yıldız falları nasıl doğmuştur? Güneş tutulması 
depremi tetikler mi bu köşemizde tartışacağımız 
birkaç konu başlığı...

SES 2 :  Benim gibi amatör astronomlar da 
programa katılabilecekler değil mi?

SES 1 : Eee sen burada olduğuna göre stüdyo-
muz onlara da açık...

SES 2 : Bildiğim pek çok amatör astronomi 
topluluğu	var.	Özellikle	de	üniversitelerin	bünye-
sinde araştırma ve gözlem yapan... Onlara haber 
uçuralım hemen...

SES 1 : Nasıl istersen...

SES 2 : Türk Astronomi Derneği’ni aramayı da 
unutmayalım...

SES 1 : Merak etme ben aradım ve TAD Başkanı 
Prof. Dr. Ali Alpar şu an telefon hattımızda... Mer-
haba...

RÖPORTAJ: PROF. DR. ALİ ALPAR

İLK SÖZ : Merhaba, iyi geceler...

SON SÖZ : İyi yayınlar diliyorum ve herkese iyi 
seneler....

MÜZİK : GEÇİŞ

SES 2 : Zaman hızla akıp geçiyor... 

SES 1 : Neye göre hızlı geçiyor?

SES 2 : Nasıl yani? 

SES 1 : Zaman hızlı geçiyor dedin. Ben de neye 
göre hızlı geçiyor dedim.

SES 2 : Sen yine benim kafamı karıştırmaya ka-
rarlısın galiba... Ama bu haftalık bu kadar. Progra-
mımızın sonuna geldik.

SES 1 :  Ben de evrende zaman kavramını ko-
nuşmak istediğini sanmıştım.

SES 2 : Merak ettiğim konulardan biri de bu fa-
kat...

SES 1 : Anladım Evrenin Sırlarını araştırmaya 
başladığımız programımızın bu haftalık sonuna 
geldik. Bize ayrılan süre doldu...

SES 2 : Gelecek hafta kainatın derinliklerinde 
farklı alemlere dalmak üzere programı hazırlayan 
ben Lalifer Balibeyoğlu Uçar, amatör astronom 
ben Serdar Taşman, kurgu tasarımda Okhan Uçar 
yeniden buluşmayı diliyoruz.

SES 1 : Doğru... Kimi zaman Ege kıyılarında 
olacağız bu bölüm için ve doğa filozoflarının 
gözlemlerine katılacağız; kimi zaman Mayalı bir 
kâhinin gözünden bakacağız gökyüzüne; kimi 
zaman da ortaçağın en korkunç işkencelerine 
maruz bırakılan hatta cadı olduğu iddiasıyla ya-
kılmak istenen bir bilim insanının kaderine ta-
nıklık edeceğiz...

SES 2 :  Günümüzde bilimle uğraşmak daha 
kolay...

SES 1 : Belki kolay demek doğru değil ama 
daha güvenli olduğu kesin... En azından düşün-
celerin nedeniyle seni kazığa oturtmaya kalkmı-
yorlar...

SES 2 :  Ya da engizisyon denen bir mahkeme-
de yargılamıyorlar...

SES 1  :  Bugün bizim için son derece basit ve 
anlaşılır olan gerçekler bir zamanlar  sır olarak de-
ğerlendiriliyor, çoğu kez de tanrılarla ilişkilendiri-
liyordu.

Eski kitapları, papirüsleri yazıtları incelediğimizde 
aslında insanoğlu için evrenin çok karmaşık ve 
korku dolu bir bilinmezlik olduğunu anlıyoruz. 
Programımızın ilgi çekeceğini düşündüğümüz 
bir köşesi de işte bu kitaplar, yazıtlar ve papirüs-
ler...

SES 2 : Sanal bir kitaplık oluşturduk. Adına 
da astronomi kütüphanesi dedik... Bu kütüp-
haneye girdiğimizde Sümerlerin taş tabletle-
rinden, Mısırlıların papirüslerine, Batlamyus’un 
Almagest’inden Uluğ Beyin Ziyc’ine,  Kepler’in 
Evrenin Gizleri adlı eserinden Einstein’in Genel 
Görelilik Kuramı Notlarına ulaşabileceğiz ve bun-
ları sizlerle paylaşacağız...

SES 1 :  Son yıllarda yayınlanmış kitaplar kütüp-
hanemizde ayrı bir yere sahip... Bu kitapların tanı-
tımını, bu kitapların satışını da yapan bir gökbilim 
meraklısı yapacak... Bazen bu kitapların yazarları 
da bizimle olacak.

SES 2 : Eee başka köşelerde var değil mi prog-
ramımızda...

SES 1 : Olmaz mı? Gökyüzünden Haber Var adlı 
köşemizde son astronomik gelişmeleri duyura-
cağız dinleyenlerimize... Evrenin Doğruları 
Yanlışları’nda kâinatla ve gökbilimle ilgili doğru 
olduğunu düşündüğümüz aslında  bilimsel ol-
mayan görüşleri tartışacağız...

SES 2 : Mesela?

SES 1 : Mesela... Sence evrende yaşam var mı?

SES 2 : Ben var olduğuna inanıyorum.. Ya sen?

Programın yayınlanmış 
bütün bölümlerini, 
“trt.net.tr” adresindeki 
PODCAST sayfasından, “Ses 
Podcast” başlığı altında 
yer alan “EVRENİN SIRLARI” 
sekmesini tıklayarak 
dinleyebilirsiniz.

NOT
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1950’lerde orkestralarda vokalistlik yapan Erol Büyükburç’un 1961’de 
doldurduğu “Little Lucy” adlı plak satış rekorları kırar. Erol Büyükburç 
Batı kaynaklı popüler müziğin ilk starı olur. Kendi adını taşıyan orkest-
rayla radyo, plak ve sahne çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükburç, 
böylece Türk popüler müziğinin yaygınlaşmasına ortam hazırlar.

İstanbul Radyosu 2000 : 178

Muzaffer Akgün, Zeki Müren

Sevim ve Sevinç Tevs Kardeşler

1951’de ses sanatçısı sınavını kazanarak İstanbul Radyosu’nda 
program yapmaya başlayan ve aynı yıl “Bir Muhabbet Kuşu da 
Ben Olurum” şarkısıyla ilk plağını çıkaran ses sanatçısı Zeki Mü-
ren, Türkiye’de verilen ilk Altın Plak ödülünü kazanır. Zeki 
Müren’in “Manolya” adlı şarkısının plağı satış rekoru kırınca ödül 

o yıl Zeki Müren’e verilir.

İstanbul Radyosu 2000: 138, 211

Aynı yıllarda Orhan Avşar ve Necdet Koyutürk tango or-
kestraları program yapmaya başlar. Necdet Koyutürk 
Orkestrası’nın solisti Şecaattin Tanyerli ölümüne kadar 
(1994) tango söyleyecektir. 

İstanbul Radyosu 2000: 111-113

Faruk Yener ve Cemal Reşit Rey’in çabalarıyla düzenle-
nen Diskotek çoksesli müzik konusunda iyi bir kaynak 
oluşturur. O yıllarda hafif müzik toplulukları başlangıçta 
çok azdır. İlham Gencer ve arkadaşları İstanbul Radyosu 
yayına başlar başlamaz canlı müzik yayınları yapmaya 
başlar. Grubun bülbülü önce Sevinç Tevz, sonraları Ay-
ten Alpman olacaktır.

Derleme Aksel Koçak
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Doç. Dr. Atilla Girgin, 

DER Yayınları

“Ne diyorlar” bölümünde; Ahmet Tulgar, Balçiçek Pamir, Derya Sazak, Eyüp Can, Ferai Tınç, 
Fikret	Otyam,	Füsun	Özbilgen,	Hikmet	Çetinkaya,	Leyla	Tavşanoğlu,	Mehmet	Yaşin,	Mustafa	
Karaalioğlu, Nail Güreli, Necati Güngör, Neşe Düzel, Nilgün Cerrahoğlu, Nuriye Akman, Oktay 
Verel, Orhan Erinç, Pınar Türenç, Sefa Kaplan, Yavuz Donat, Yazgülü Aldoğan ve Zeynep Oral 
ile gazetecilik mesleğine nasıl başladıkları ve röportaj ile söyleşi arasındaki farkı işleyen özel 
röportajlarla okurlara farklı vizyon katacak deneyimlere de yer verilmiştir.

Günümüzde birçok gazeteci, röportajı: “Muhatabına ya da haber kaynağına soru yöneltme 
ve alınan cevapları derleme.” olarak anlıyor ve kullanıyor. İşte bu kitabın yazılmasının amacı 
röportaj ile söyleşi arasındaki farkı bir kez daha belirtmek, günümüzde var olan bu kavram 
kargaşasına bir son vermektir. 

“Söyleşi mi? Röportaj mı?” adlı kitap tüm gazetecilerin, iletişimcilerin ve farklı iletişim kurmak 
isteyenlerin başucu kitabı olacak nitelikte bir eser. 

“Söyleşi mi? Röportaj mı?” adıyla 

yayın hayatına kazandırılan 

bu kitap; “Röportaj, Röportajın 

Geçmişi, Yakın Tarihte 

Röportaj, Görüşme, Gezi 

Yazısı, Renkli Haber, Fotoğraf, 

Üslup, Anlatma, Araştırma, 

Araştırmacı Gazetecilik, Okuma, 

Konuşma, Dil” gibi başlıklardan 

oluşmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet 

dönemi gazetecilerinden Ahmet 

Haşim, Falih Rıfkı Atay gibi 

değerli isimleri incelemiştir. 

Söyleşi mi
Röportaj mı

DOSYA
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11.00 HABERLER
11.05 ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (İstanbul) (Canlı) 
12.00   HABERLER 
12.05   HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı) 
12.55   BEN KİTAP OKUYORUM (Ankara)
13.00   HABERLER
13.15   RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı) 
14.30 NEREDEN NEREYE (Ankara) (Canlı)
15.00 HABERLER
15.05 LEZZET YOLCULUĞU (Ankara) (Canlı)
15.30 MAVİ BİLYE (Ankara) (Canlı)
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) (Canlı) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara)  (Canlı) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 DİL TARİH COĞRAFYA (Ankara)(Canlı)
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
21.00 HABERLER
21.05 RADYO TİYATROSU 
22.00 NOSTALJİK MÜZİK (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar) 
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara)(Tekrar)
02.00 HABERLER
02.05 ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (Tekrar) 
 (Yapım: İstanbul - Yayın: 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 KUM SAATİ (Ankara)
PERŞEMBE
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ÇERKEZCE) (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30   HABERLER
07.40   GÜNDEM  (Ankara) (Canlı)
09.40   ARKASI YARIN
 İSTANBUL’DA BİR BAHAR (1. Bölüm)
 Yazan : SELÇUK İNANÇ
 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı) 
10.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İstanbul) (Canlı) 
12.00   HABERLER 
12.05   HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı) 
12.55   BEN BÖYLE BIRAKTIM (Ankara)
13.00   HABERLER

09.40   ARKASI YARIN
 ALTIN (5. Bölüm)
 (Yapım: İzmir - Yayın: Ankara)
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı) 
10.55   HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İstanbul) (Canlı) 
12.00   HABERLER 
12.05   HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı) 
12.55   BEN BÖYLE BIRAKTIM  (Ankara)
13.00   HABERLER
13.15   RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı) 
14.30 İNSANOĞLU BİR ALEM (Ankara) (Canlı)
15.00 HABERLER
15.05 SANAT SOKAĞI (Ankara) (Canlı)
15.30 TARÇININ GÜNCESİ (Ankara) (Canlı)
16.00 HABERLER
16.05 MÜREKKEP KOKUSU (Ankara)
16.30 SPORUN EZGİSİ (Ankara) (Canlı)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara)  (Canlı) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 MODERNLEŞME EKSENİNDE TÜRKİYE (Ankara)(Canlı)
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
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 HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar) 
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara) (Tekrar)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA  (Tekrar) 
 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
03.00 HABERLER
03.05 İNSANOĞLU BİR ALEM (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 KUM SAATİ (Ankara)
ÇARŞAMBA
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
06.40 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30   HABERLER
07.40   GÜNDEM  (Ankara) (Canlı)
09.40   ARKASI YARIN
 ALTIN (6.  ve Son Bölüm)
 (Yapım: İzmir - Yayın: Ankara)
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı) 
10.55   HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara)

PAZARTESİ
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (BOŞNAKÇA) (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30   HABERLER
07.40   GÜNDEM  (Ankara) (Canlı)
09.40   ARKASI YARIN
 ALTIN (4. Bölüm)
 (Yapım: İzmir - Yayın: Ankara)
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı) 
10.55   HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İstanbul) (Canlı) 
12.00   HABERLER 
12.05   HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı) 
12.55   BEN KİTAP OKUYORUM (Ankara)
13.00   HABERLER
13.15   RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı) 
14.30 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (Ankara)
15.00 HABERLER
15.05 HUKUK VE İNSAN (Ankara) (Canlı)
15.30 GÜNDEMDEKİ ENERJİ (Ankara) (Canlı)
16.00 HABERLER
16.05 TÜRK SİNEMASI (Ankara)
16.30 SPOR DÜNYASI (Ankara) (Canlı)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara)  (Canlı) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 GÜZEL TÜRKÇE  (Ankara) (Canlı)
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
21.00 HABERLER
21.05 ZİRVEDEKİLER (Ankara) (Canlı)
21.30 NOSTALJİ (Ankara)
22.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar) 
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara) (Tekrar)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA  (Tekrar) 
 (Yapım: İstanbul - Yayın: 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 KUM SAATİ (Ankara)
SALI
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ARAPÇA) (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30   HABERLER
07.40   GÜNDEM  (Ankara) (Canlı)

RADYO- 1 (TÜRKİYE RADYOLARI BİRİNCİ PROGRAMI)
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21.00 HABERLER
21.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
21.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
22.00 ESKİ DOSTLAR (Ankara)
22.30 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
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) (Canlı)
07.30   HABERLER
07.40   TATİL GÜNDEMİ  (Ankara) (Canlı)
09.40   ARKASI YARIN
 ALTIN (3. Bölüm)
 (Yapım: İzmir - Yayın: Ankara)
10.00   HABERLER
10.05   SÖZ KÜÇÜĞÜN (Ankara) (Canlı) 
11.00 HABERLER
11.05 TATİL SABAHI (Ankara)(Canlı) 
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 Merkezi)
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 HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
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) (Canlı) 
14.30 İNSANOĞLU BİR ALEM (Ankara) (Canlı)
15.00 HABERLER
15.05 SANAT SOKAĞI (Ankara) (Canlı)
15.30 ATIK SERVETTİR (Ankara) (Canlı)
16.00 HABERLER
16.05 MODERN ZAMANLAR (Ankara)
16.30 DİN VE AHLAK (Ankara)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara)  (Canlı) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 BİLİM VE TEKNOLOJİ DÜNYASI (Ankara)(Canlı)
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
21.00 HABERLER
21.05 EVRENİN SIRLARI
21.30 NOSTALJİ (Ankara)
22.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar) 
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara) (Tekrar)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA  (Tekrar) 
 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
03.00 HABERLER
03.05 İNSANOĞLU BİR ALEM  (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 KUM SAATİ (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) (Canlı)
09.40   ARKASI YARIN
 ALTIN (1. Bölüm)
 Yazan : FRITZH HOCHWAELDEF
 Uygulayan : TURKAN BORA
 (Yapım: İzmir - Yayın: Ankara)
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı) 
10.55   HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İstanbul) (Canlı) 
12.00   HABERLER 
12.05   HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı) 
12.55   BEN KİTAP OKUYORUM (Ankara)
13.00   HABERLER
13.15   RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı) 
14.30 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (Ankara)
15.00 HABERLER
15.05 SANAT SOKAĞI (Ankara) (Canlı)
15.30 GÖNÜL BAĞI (Ankara)
16.00 HABERLER
16.05 TUTKUNUN ADI KOLEKSİYON  (Ankara)
16.30 SPOR DÜNYASI (Ankara) (Canlı)

17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara)  (Canlı) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 KÜRESEL BAKIŞ (Ankara) (Canlı) 
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
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 HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar) 
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ  (Ankara) (Tekrar)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA (Tekrar) 
 (Yapım: İstanbul - Yayın: 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 KUM SAATİ (Ankara)
CUMARTESİ
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 BİZİM DESTANLARIMIZ  (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30   HABERLER
07.40   TATİL GÜNDEMİ  (Ankara) (Canlı)
09.40   ARKASI YARIN
 ALTIN (2. Bölüm)
 (Yapım: İzmir - Yayın: Ankara)
10.00   HABERLER
10.05   SÖZ KÜÇÜĞÜN (Ankara) (Canlı) 
11.00 HABERLER
11.05 HAFTA SONU BAŞKENT EKSPRESİ (Ankara)(Canlı) 
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)
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22.00 GECE FREKANSI (İzmir)

24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)

CUMARTESİ
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)

09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)

12.00 BİZ BİZE (İzmir)

15.00 İMBAT (İzmir)

18.00 YOL MANZARALARI (Ankara)

20.00 YANKI (Ankara)

22.00 GECE FREKANSI (İzmir)

24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)

PAZAR
09.00 BİR PAZAR HATIRASI (İstanbul)

12.00 BİZ BİZE (İzmir)

15.00 İMBAT (İzmir)

18.00 YOL MANZARALARI (Ankara)

20.00 YAYINDAYIZ MÜEBBET (Ankara)

22.00 GECE FREKANSI (İzmir)

24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)

15.00 İMBAT (İzmir)

18.00 STÜDYO TEMPO (Ankara)

20.00 ÖZEL RADYOLAR (Ankara)

22.00 GECE FREKANSI (İzmir)

24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)

PERŞEMBE
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)

09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)

12.00 BİZ BİZE (İzmir)

15.00 İMBAT (İzmir)

18.00 RADYO TERAPİ (Ankara)

20.00 ŞEHİR IŞIKLARI (Ankara)

22.00 GÜZEL ŞEYLER (İstanbul)

24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)

CUMA
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)

09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)

12.00 BİZ BİZE (İzmir)

15.00 İMBAT (İzmir)

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 (İzmir)

15.00 İMBAT (İzmir)

18.00 AKŞAM OLA (Ankara)

22.00 GECE FREKANSI (İzmir)

24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)

SALI
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)

09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)

12.00 BİZ BİZE (İzmir)

15.00 İMBAT (İzmir)

18.00 SALINCAK (Ankara)

20.00 ADAM GİBİ (Ankara)

22.00 FUAT GÜNER’LE MÜZİK HAYAT BOYU (İstanbul)

24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)

ÇARŞAMBA
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)

09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)

12.00 BİZ BİZE (İzmir)

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

TRT FM FREKANSLARI

ADIYAMAN (KÂHTA) FM 94.4

ANKARA(ELMADAĞ) FM 100.3

ANTALYA(ALANYA) FM 92.7

BİNGÖL  FM 92.5

ÇANKIRI FM 100.5

DÜZCE FM 98.3

ELAZIĞ FM 105.7

ERZİNCAN FM 93.2

ESKİŞEHİR FM  96.8

GİRNE FM 101.5

HAKKÂRİ FM 97.0

IĞDIR  FM 98.7

KARABÜK FM 94.0

KARAMAN FM  98.6

KARS FM 89.5

KASTAMONU FM 91.5

MANİSA FM 93.1

NİĞDE  FM 95.6

ORDU FM 94.3

RİZE  FM 107.1

TEKİRDAĞ  FM 92.2

TOKAT  FM 96.8
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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
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
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)

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)
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)

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.: MELİS MİLLİ
21:30 GÜNÜMÜZÜ DİNLEMEK (ANKARA) HAZ: ESRA KINIKLI
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)
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  VALSLERİN VE POLKALARIN DANSI (ANKARA) Haz.:AYTÜL 

AKALIN
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 BİZ KİM OPERA KİM (ANKARA) Haz.: ÜSTÜN DÖKMEN-

MURAT AKAR
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)

RADYO- 3 (TÜRKİYE RADYOLARI ÜÇÜNCÜ PROGRAMI)

*3 DAKİKA TÜRKÇE HABERLERİN ARDINDAN 2’ŞER DAKİKA 
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA HABERLER
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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)
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 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) (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 STD. 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)                                                         

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 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 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 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 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

PAZARTESİ
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 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)                                    
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)
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)                                                         
13.03 KARADENİZ’DEN   (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
14.03 BİZİM ELLER    (ERZURUM RADYOSU) 
15.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     

RADYO- 4 (TÜRKİYE RADYOLARI DÖRDÜNCÜ PROGRAMI)

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)

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 ALBAY-

RAK
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

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
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www.trtalbanian.com
www.trtarabic.com
www.trtazerbaycan.com
www.trtbosnian.com
www.trtbulgarian.com
www.trtchinese.com
www.trtcroatian.com
www.trtdari.com
www.trtenglish.com
www.trtfrench.com
www.trtgeorgian.com
www.trtgerman.com
www.trtgreek.com
www.trthungarian.com
www.trtitalian.com

www.trtkazakh.com
www.trtkyrgyz.com
www.trtmacedonian.com
www.trtpashto.com
www.trtpersian.com
www.trtromanian.com
www.trtrussian.com
www.trtserbian.com
www.trtspanish.com
www.trttatar.com
www.trtturkmen.com
www.trturdu.com
www.trtuyghur.com
www.trtuzbek.com
www.trtvoiceofturkey.com

trt-world.com web adresleri

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 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 (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

14.00 HABERLER  (Erzurum 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 (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 BABAMDAN EZGİLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)
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)

13.03 KARADENİZ’DEN   (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER  (Erzurum 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) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
20.00 HABERLER 
20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (25’) / TÜRKÜLER VE OYUN 

HAVALARI (30’) / BİR KONSER (Ayda 1) (ANKARA) RADYO 
SANATÇILARI THM KONSERİ (İSTANBUL) (Ayda 1) (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
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)
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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 STD. 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 MAKAMLAR VE ŞARKILAR  (ANKARA)

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)

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

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 (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)

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.)

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
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TRT NAĞME

18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

19.00 MAHALLİ SANATÇILAR    / SOLİSTLERDEN SEÇMELER  

(ANKARA) 

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI  (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 SIRRI ALİ TALAY İLE BİZİM ORA TÜRKÜLERİ (CANLI)  

(ANKARA) 

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 BAĞLAMA TAKIMINDAN TÜRKÜLER  (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/1   / SOLİSTLERDEN 

SEÇMELER (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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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 BABAMDAN EZGİLER (Tekrar) (İSTANBUL) 

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 1 

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 (Canlı) (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 (25’) / TÜRKÜLER VE OYUN 

HAVALARI (30’) / BİR KONSER (Ayda 1) (ANKARA)  / 

RADYO SANATÇILARI THM KONSERİ (İSTANBUL) (Ayda 1)

21.00 KENT OZANLARI (ANKARA) 

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ  (ANKARA)  

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  

(ANKARA) Ayda/1 

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) 

17.00 BİZDEN SİZE (İSTANBUL)

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 BABAMDAN EZGİLER  (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


