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Radyoyla Birlikteyiz
6 Mayıs Türkiye’de radyo yayıncılığının başladığı gündür. Bu özel gün
Ankara Radyomuzun başarılı organizasyonu; diğer radyolarımızın katkıları, özel radyoların ortak yayınlarla katılımı ve çeşitli ülkelerden radyocuların davet edilmesiyle uluslar arası zemine de taşınarak en güzel
şekilde kutlandı. 14 ülkeden 50’ye yakın radyocu bu anlamlı günü bizimle paylaştı. Ankara Radyomuzun yüksek tuttuğu bu çıtayı gelecek yıl
6 Mayıs kutlamalarında İstanbul Radyomuzun daha da yükselteceğine
inanıyoruz.
Ardından 25- 29 Haziran Türkçevizyon Müzik Festivali…
ŞENOL GÖKA
TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

Bu defa Türkiye’nin Sesi Radyosu ile Ankara Radyomuzun harika bir
işbirliğine tanık olduk. Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen bu festivale 16 ülkeden 95 sanatçı katılarak Türkçe parçalar seslendirdiler. Önümüzdeki yıllarda Türkçevizyon Müzik
Festivali’nin bir yarışmaya dönüşmesi ve bu organizasyonun köklü bir
yarışma şekline gelmesi hayallerimizi süslüyor.
Gerçekleştirilen uluslar arası organizasyonlar, özellikle radyo açısından
yapım ve yayın anlaşmaları için önemli bir altyapı niteliği kazandı. Nitekim radyocuların hep hayali olan TRT’nin uluslar arası bir eğitim ve
çekim merkezi haline gelmesini bu organizasyonlar ve girişimler çok
kolaylaştırdı.

Radyo,
birlikte hareket
edebilmenin
mükemmel bir
mecrasıdır.

TRT, 19 Ekim- 13 Kasım 2009 tarihleri arasında 25 ülkeden kamu yayıncısı ve özel yayıncı 95 radyocuyu Antalya’da ağırlayacak. Bu organizasyon bir Radyo Programcılığı Eğitimi niteliğinde. Ülke içinden özel yayıncıların da davet edildiği bu organizasyonda yaklaşık 30 gün boyunca
radyocular uygulamalı olarak bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşacak.
Yabancı radyocuların 30 gün boyunca Türkiye’de bulunmaları, Türkçe
öğrenmenin ve Türkçelerini geliştirmenin yanında radyoculuğumuzun
geldiği yer hakkında da bazı bilgilere sahip olmaları ülkemiz açısından
küçümsenecek şey midir..? Ülkelerine Türkiye sempatisiyle dönen radyo
yayıncılarının daha büyük organizasyonlar, etkinlikler ve işbirliği için ne
kadar önemli bir potansiyel taşıdığını söylemeye gerek var mı..?
Eğitim Dairemizi, Türkiye’nin Sesi Radyosu ve Ankara Radyosu başta
olmak üzere etkinliklere her türlü katkıyı sağlayan bütün radyolarımızı
kutlamalıyız… Radyo birlikte hareket edebilmenin mükemmel bir mecrasıdır. Radyolarımıza bundan sonraki etkinlikler ve yayıncılık gelişimi
açısından şimdiden başarılar diliyoruz.
Radyo Dairesi Başkanlığı çalışanları biz çalışmalarda hiç yer almadık mı,
niye bizden söz edilmemiş, Radyo Dairesi bu işlerin neresinde diyerek
alınmasın, hemen söyleyelim. Radyo Dairesi bütün bu olup bitenlerin
heryerinde. Her yerde olan bir yerde olmaz.
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EDİTÖRDEN

Sezon Başlarken
Ekim ayının gelmesiyle beraber 2009 - 2010 Kültür Sanat Sezonu başladı.
Opera, bale ve tiyatro sahneleri perdelerini açarken yeni oyunlar, yeni
heyecanlarla sanatseverlerle buluşuyor. Biz ise 70 yıldır perdelerimizi
kapatmadan radyo oyunlarımızla beraberiz.

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

Dönemin tiyatro
sanatçıları, bu yeni
oluşumun temellerini
atarken daha sonraki
yıllarda Mikrofonda
Tiyatro, Arkası
Yarın gibi isimlerle
günümüze kadar
geldi ve radyo
severlerin tutkusu
olarak yayınlardaki
yerini aldı.

TRT Radyolarının vazgeçilmez klasiklerinden Radyo Tiyatrosu bu ay
dosya konumuz. Tiyatro kelimesi Yunanca ‘seyirlik yer’ anlamına gelen
theatron’dan türetilmiş. Radyo Tiyatrosu’ndaki ‘seyirlik yer’ ise; duyulan
her sesin anlamlı olduğu, insan sesi ve efekt birlikteliğinin beynimizde
yarattığı hayal gücüyle sahnelenmesi. Aslında diyebiliriz ki, tüm dinleyiciler sanatçı ve oyunun görüntü yönetmeni.
Amerika’da radyo oyunu çalışmaları 1920’li yıllarda ilk meyvelerini
vermiş olsa da 15 Ocak 1924 radyo oyunlarının başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Ülkemizde ise 1940’lı yıllarda Radyo Tiyatrosu Ankara
Radyosu’nda gerçekleştirilen oyunlarla başladı. Dönemin tiyatro sanatçıları, bu yeni oluşumun temellerini atarken daha sonraki yıllarda Mikrofonda Tiyatro, Arkası Yarın gibi isimlerle günümüze kadar geldi ve
radyo severlerin tutkusu olarak yayınlardaki yerini aldı.
Biz de dergimizde radyo oyununun tarihçesini özetlerken, metin yazımının nasıl olması gerektiğini ve inceliklerini anlattık. Tiyatronun emektarlarından, aynı zamanda radyo oyuncusu ve yönetmeni Zihni Göktay’a,
radyo oyununa 45 yılını vermiş Devlet Sanatçısı Nurşen Girginkoç’a,
Radyo Tiyatrosu’nun zihnimizde yer etmiş önemli isimlerinden biri
Efektör Korkmaz Çakar’a röportajlarımızda yer verdik ve radyo oyunlarının geçmişini bir de onların anılarından sizlere aktardık.
Ankara Radyosu Dramaturgu, Yazar Selma Fındıklı’dan radyo oyunları ve oyun yazarlığı hakkında bilgi aldık. Haldun Taner ve İş Bankası
Edebiyat Büyük Ödülü’ne de layık görülen Yazar’ın 43. Sait Faik Büyük
Ödülü’nü kazanan ‘İmbatta Karanfil Kokusu’ isimli kitabının tanıtımını
da Mavisel Yener’in kaleminden bulabilirsiniz.
Aklınızın ruhunuzun ve kalbinizin hayalçaları Dramafon, 2008 yılında
Türkiye’nin ilk Radyo Oyunu ve Radyo Kültürü Dergisi olarak dört sayı
yayınlandı. Dramafon bu yıl radyo sanatı teorisi üzerine çalışmalardan
oluşan ‘Kış Şeçkisi’ ile de varlığını sürdürüp sektördeki boşluğu doldurmaya devam ediyor. Dramafon, gelecek proje ve hedeflerini Radyovizyon okurlarıyla paylaştı.
Gelecek sayılarda okuyucularımızdan gelen radyo konulu yazı, dergimizle ilgili öneri ve eleştirileri yayınlayacağız. Her türlü bilgi ve yorumlarınız için radyovizyon@trt.net.tr adresine yazmayı unutmayın.
Sesle, düşle ve sanatla kalmanız dileği ile…

Radyo Oyunu
Tarihi
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Radyoda oyunlar yayınlamak
istiyorsunuz ve görünmez
oyunun yeni bir şey
olduğunun, eski yöntemlerle
yapılamayacağının farkına
varmak yerine; güzel
aktristlerin ve meşhur
yönetmenlerin peşine düşüp
alışılmış tiyatroda ısrar
ediyorsunuz. Halka da
diyaloga kulak misafiri olma
lütfunu bahşediyorsunuz.
Bu saçmalıktır.

DOSYA
Kıvanç Nalça Prodüktör
19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında
radyo dalgaları yoluyla iletişim, ilk olarak mors
alfabesi, ardından da sesin iletilmesi biçiminde
sağlanmıştır. Müzik ve haber içerikli ilk radyo yayını 1906 yılında gerçekleştirilmiş olsa da 1920’li
yıllara kadar dünya üzerinde düzenli bir radyo yayıncılığından söz etmek mümkün değildir. 1920
yılından 1925 yılına kadar ABD ve İngiltere’de
amatör olarak sürdürülen radyo yayıncılığı, günümüzde anladığımız anlamda bir yayıncılık anlayışına 1924 yılında ulaşabilmiştir.
İlk dönemlerde, klasik müzik konserleri gibi
önemli tiyatro oyunları da radyo aracılığıyla yayınlanıyordu. Ancak sadece sesle bir dramatik
yapı oluşturmak ve bu yapıyı dinleyicilere ulaştırmak radyo yayıncılığından önce de vardı. Sesin bir yerden bir başka yere ulaştırılabilmesiyle,
yani kapalı devre yayın teknikleriyle dramatik

George Bernard Shaw - 1925

kayıtların farklı topluluklara dinlettirilmesi de
“Radyo Oyunu” tarihinde önemli bir yer tutar.
Günümüzde de Avrupa ülkelerinde Hörspielkino
ya da Radio Drama Listening Room adı verilen
mekânlarda bu tür sanat eylemleri sürmektedir.
Güneydoğu Belçika’daki Arden bölgesinde çeşitli vardiyalarda işe gidip gelen kömür işçilerini
oyalamak ve eğlendirmek amacıyla banliyö trenlerinde tiyatro oyuncularının canlı olarak seslendirdiği oyunların, hoparlörlerden vagonlardaki
işçilere dinletilmesi bu türün ilk örnekleri olarak
kabul edilebilir.
İngiliz dilinde radyo oyunları ilk olarak Birleşik
Devletler’de başlar. Yayın tarihçisi Bill Jaker’a
göre “A Rural Line on Education” isimli radyo
için özel olarak yazılmış skeç serisi Pitsburg’da
KDKA tarafından 1921 yılında yayınlanmıştır.
Radyo draması için önemli bir dönüm noktası da
New York’ta WGY’nin 1922 yılında haftalık tam
uzunlukta sahne oyunlarını stüdyodan canlı olarak yayınlanmaya başlamasıdır. Bu yapımlarda ilk
kez ses efektleri, müzikler ve profesyonel oyuncular kullanılmıştır.1923 yılının baharından itibaren de Cincinnati’de özel olarak radyo için yazılmış ve prodüksiyonu gerçekleştirilmiş yapımların
yayınlanmasına başlanmıştır.
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Québec, Kanada’nın en büyük eyaleti
olmasının yanısıra, Kanada’da
yalnızca Fransızcanın resmî dil
olduğu tek eyalettir. Bu eyalette
Fransızca olarak yapılan radyo oyunu
yayınları oldukça önemlidir.
Kanada’da radyo oyunları iki ana
türde gelişim göstermiştir. Seri
yapımlar ve soap opera olarak
değerlendirilebilecek ‘radioromans’
türü ve ‘radiothéâtre’ adı verilen radyo
oyunları
“Amerikan Radyo Oyunu” çalışmaları 1920’lerde
ve 1930’ların başlarında oldukça sınırlıydı. Amerikalı yazar ve yapımcı Arch Oboler, 1934 yılından
1947 yılına kadar yayınlanan Wyllis Cooper’ın
“Lights Out” adlı programının ilk gerçek radyo
draması özelliklerini taşıdığını savunur.
1920’li yılların akıllarda kalan en önemli radyo
oyunlarından biri de Eugene O’Neill’ın “İmparator
Jones” adlı eserinin uyarlamasıdır. 1930’lu yıllarda
Tyrone Guthrie’nun BBC’de yayınlanan ‘Matrimonial News’ adlı oyunu ve “The Flowers Are Not for
You to Pick” adlı çalışması türün bu dönemdeki
en önemli erken örnekleri arasındadır.
Bununla birlikte 15 Ocak 1924, radyo oyunlarının başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu
yüzden 15 Ocak tarihi dünyanın birçok ülkesinde
Dünya Radyo Oyunu Günü olarak kutlanır. İngiliz
oyun yazarı Richard Huges’un ‘Tehlike’ adlı eserinin Londra Radyosu tarafından yayınlanması
bağımsız bir tür olarak Radyo Tiyatrosu’nun miladı olarak kabul edilebilir. ‘Tehlike’, kömür madeninde gerçekleşen bir kaza sonucu elektriğin
kesilmesiyle karanlıkta kalan üç kazazedenin
hikâyesini anlatır.
Fransa’da en erken ve en etkili radyo oyunu Gabriel Germinet ve Pierre Cusy tarafından kaleme
alınmış ödüllü bir oyun olan “Marémoto”dur.
Oyun denizde gerçekleşen bir depremde bir
gemide geçen olayları anlatır. “Marémoto”nun,
içinde yer alan dramatik SOS mesajının gerçek
sanılabilmesi endişesiyle 1937 yılına kadar yayınlanmasına hükümet tarafından izin verilmemiştir.
“Marémoto” İngilizceye ve Almancaya çevrilip bu
ülkelerde 1925 yılında yayınlanmıştır.

Seri oyunlar, formunu tiyatrodan yapısını ve
uzunluğunu ise roman sanatından almıştır. Bilinen en önemli seri “Radyo Oyun”, 1935 yılında
yayınlanan, Alfred Rousseau’nun “L’Auberge des
chercheurs d’or” adlı eseridir. 1937 yılında Edouard Baudry tarafından başlatılan “Rue principale”
tam 22 yıl süren önemli bir yayındır.
Radyo Oyunları, başlangıç dönemlerinde edebiyatın ve tiyatronun geniş kitlelere ulaştırılmasına
yardımcı olan bir iletişim aygıtı olarak görülmüştür. Bu nedenle de uzun yıllar edebiyat ve tiyatro
uyarlamaları radyo drama yayıncılığının genel
yapısını oluşturmuştur. Gerçekten de bu yeni
türün kendi özgün anlatım dilini ve yazarlarını
bulması hayli zaman almıştır. Edebiyat ve tiyatro alanlarında ürün veren yazarlar ve bazı radyo
yapımcıları radyoya özgün konu bulma sıkıntısını
uyarlamalar yapma yoluyla çözmeyi denemişlerdir. Bununla birlikte yine drama içerisinde değerlendirilebilecek yeni türler, komedi şovları olarak
antene ulaşır. Dünyanın birçok yerinde skeç, parodi, Slapstick ve komedi şovları yaygınlık kazanır.
Yalnızca radyoya özgü olan bu türler aslında Radyo Dramasının diyalog yapısını, efekt kullanımını
da teknik olarak hayli geliştirmişlerdir.
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Ancak bütün zamanların toplumsal etki anlamında en önemli radyo oyunu kuşkusuz “Dünyalar
Savaşı”dır. Dahi sanatçı Orson Welles 1938 yılında
yalnızca bir radyo oyunuyla A.B.D’de halkı sokaklara dökmeyi başarmıştır.

Orson Welles, Mercury Theatre
ekibiyle 1938 yılında, Cadılar
Bayramı’na denk düşen gecede,
Amerikan halkına bir “Cadılar
Bayramı Şakası” yapmıştır. Oyun,
sıradan bir radyo yayınında
Marslıların dünyayı ele geçirmeye
başladığına dair haberlerin stüdyoya
ulaşmasıyla başlar. Oyunun sonunda
Welles; bunun bir oyun olduğunu
anons etse de ertesi gün gazete
manşetlerinde yerini alır.
Radyonun bir kitle iletişim aracı olarak toplumların hayatında önemli yer almasıyla birlikte, dinleyicilerin estetik beklentileri şekillenmiş bunun
sonucu olarak da radyo tiyatrosu zamanla kendi
tekniğini geliştirmek zorunda kalmıştır. Edebiyattan ve tiyatrodan yapılan uyarlamalar yayın

Harold Pinter

Orson Welles

Radyonun gücünü Avand Garde sanat disiplinlerinin fark etmeleri de fazla zaman almamıştır.
Avrupa’da Radyo Sanatı Manifestoları yayınlanmış,
Dada’dan Fütürizm’e uzanan çizgide çok sayıda
deneysel çalışmalara imza atılmıştır. Almanya’da
Walter Benjamin ve Bertolt Brecht büyük halk
kitlelerine ulaşabilen bir radyo sanatının teorisi
ve pratiği üzerine çalışmışlardır. Dünya Radyo
Oyunu tarihine bakıldığında Samuel Beckett’ten
Antonin Artaud’ya birçok sanatçının radyo için
eserler ürettikleri görülür. Harold Pinter ve Tom
Stoppard gibi yakın dönem tiyatro yazarları da
sahne oyunlarının radyo versiyonları arasında paralellik kurarak, radyo sanatını farklı disiplinlerin
zenginliğiyle yeni bir boyuta ulaştırmışlardır.
kalıplarında ayrı bir yere sahipken artık özgün
çalışmalar gerçek anlamda radyo draması olarak
anılmaya başlanmıştır. Bağımsız bir disiplin olarak radyo dramasının gelişiminde eserlerin ayrı
bir edebi tür olarak kabul edilmeye başlanması
önemli bir unsurdur. 1950 yılında Alman Radyo
Televizyon kuruluşu Süddeutscher Rundfunk’un
radyo oyunlarını kitap olarak basması, bu yeni
türün akademik anlamda gelişmesinde tarihi
bir önem taşır. BBC’nin de ülkesinde yayınlanan
radyo oyunlarını kitap olarak yayınlamaya başlamasıyla birlikte, radyo oyunu üzerine daha fazla
eleştiri ve inceleme yazısı yazılmaya başlanmış,
zaman içinde akademiler bu bağımsız türle ilgili
bilimsel çalışmalara yoğunluk vermiştir. 80’li yılların sonundan itibaren Ars Acustica kavramıyla
teorik anlamda ifade edilmeye başlanan ses ve
radyo sanatı yeni yüzyılla birlikte yeni bir akademik boyuta ulaşabilmiştir. Günümüzde Avrupa
ülkelerinde ve A.B.D’ de Radyo Oyunu ile ilgili çok
sayıda bilimsel araştırma yapılmakta ve yalnızca
bu sanatla ilgilenen bağımsız kürsüler, eğitim ve
öğretim kurumları bulunmaktadır.

Türkiye’de Radyo Oyunu
Orta Doğu’da ilk radyo yayını, Londra’dan sadece üç yıl sonra 1925’te Türkiye’de başlamıştır. Bir
fikir oluşturması açısından örnek vermek gerekirse Mısır’da radyo yayınlarının başlangıç tarihi
1934’tür. Radyoculuğumuzun ilk yıllarında doğal
olarak müzik ağırlıklı programlara yer veriliyordu. Bununla birlikte bu yıllarda konumuzla ilgili
önemli bir türe de yer veriliyordu: Darülbedayi
sanatkârlarından monologlar… Bu monologlar
teatral anlamda ülkemizde radyo oyunlarının ilk
örnekleri olarak kabul edilebilir.

Tom Stoppard
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Zamanla radyo yayın postalarının
açılmasıyla birlikte bildiğimiz
anlamda radyo oyunlarına da
yer verilmiştir. 1926–1936 yılları
arasında Ankara ve İstanbul’daki
tiyatro topluluklarının katılımıyla
haftada bir iki kez radyo oyunları
yayınlanmaya başlanmıştır.
Radyo yayınları Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğüne bağlandıktan sonra Cuma ve Pazar
günleri saat 21.10’de düzenli Radyo Oyunları yayınına geçilmiştir.
Matbuat Umum Müdürlüğü döneminde yazılan
oyunları edebi değer, teknik yeterlilik ve fiyat
açılarından değerlendirmek amacıyla ilk defa
komisyonlar oluşturulmuştur. O yıllarda yayınlanan radyo dergilerinden öğrendiğimize göre,
yerli radyo oyun yazarlığının teşvik edilmesiyle
radyolara sekiz ay içinde 654 eser gönderilmiş, bu oyunların 76’sı yayınlanabilir nitelikte bulunmuştur. Kurulan
komisyonlarca oyun süreleri 25 ve 50
dakikayla, oyunlarda yer alacak karakterler de toplam on kişiyle sınırlandırılmıştır. Yine bu dönemde yayınlarda
telif eserlere ağırlık verilmiştir. Düzenli
bir prodüksiyon sürecini programlayabilmek adına yedi kişiden oluşan bir
oyuncu topluluğu ile altı kişilik bir stajyer kadrosu radyo bünyesinde oluşturulmuştur.

İstanbul Radyosu 1940’lı ve 50’li yıllarda ilk radyo
tiyatrosu örneklerini vermeye başladı ve bunu
gitgide sistemleştirdi. Bugün elimizdeki en eski
kayıtlar arasında en ünlü olanı Şehir Tiyatrolarında sahnelenen Lüküs Hayat Opereti’ nin taş
plak kayıtlarıdır. Bildiğimiz ilk radyo oyunu yönetmenleri Baki Süha Ediboğlu, Ekrem ve Cemal
Reşit Rey’dir. Türk Tiyatro Tarihinin önemli isimleri, Bedia Muvahhit, Afife Ediboğlu, Hadi Hün,
Perihan Tedü, Kemal Tözem, Sami Ayanoğlu,
Şaziye Moralı, Vasfi Rıza Zobu, Ercüment Behzat
Lav, Behzat Butak, Suavi Tedü ilk radyo oyuncularıdır.
TRT İstanbul Radyosu arşivinde ulaşabildiğimiz
en eski kayıt Alabanda Opereti’dir. Daha önceki
dönemlerde radyo dramalarının canlı olarak icra
edildikleri ve yayınlandıklarını bu nedenle elimizde kayıtlarının bulunmadığını da belirtmek gerek.
Ancak bu sorun bütün dünyada yaşanmış. Dünya Radyo Oyunu tarihinin ilk oyunu “Tehlike”nin
ilk kayıtları da BBC arşivinde bulunmuyor. TRT
İstanbul Radyosu arşivlerindeki en eski drama
kaydı Alabanda Opereti’nin künyesi şöyle;

Alabanda Opereti.
Süre: 39:48.
Eser ve Radyofonik Montaj: Ekrem
Reşit Rey.
Müzik: Cemal Reşit Rey
Oynayanlar: Muammer Karaca ve
Arkadaşları…
Yayın Tarihi: 29.12.1949.
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Türkiye’de dinleyicilerin Arkası Yarın’larla tanışması Radyo Tiyatrosu’yla tanışmasından daha
sonra gerçekleşmiştir. 1950’lerde önce çocuklar
için seri drama programlar üretilmiş, yetişkinlerin
de bu radyo dizilerine ilgi duymaları bu yeni türün doğmasına neden olmuştur. Böylece, Arkası
Yarın Türk yayıncılık tarihinde unutulmaz bir markaya dönüşmüştür.
Radyolarımızda ilk oyunlar yaklaşık yetmiş yıl
önce “radyofonik temsiller” adıyla yayınlanmaya
başlandı. Önceleri haftada bir, daha sonra iki gün
yayınlanan bu oyunlar canlı olarak sunuluyor ve
yayın sırasında plaklara kaydediliyordu. 15 dakikalık skeçler halinde yayınlanan bu oyunların en
tanınanı “Kimgiller”di. Bu yapımda Vahi Öz, Saime
Arcıman, İbrahim Delideniz ve Kemal Tözem gibi
usta isimler görev almıştı.

1960’lı yılların başında “Mikrofonda
Tiyatro” adı altında bir saatlik oyunlar
yayınlanmaya başladı. Bu gelişmenin
hemen ardından “Arkası Yarın” ve
“Çocuk Bahçesi” gibi dizi oyunlar
hazırlandı.
50’li ve 60’lı yıllarda Türkiye’de radyo altın çağını
yaşarken Radyo Tiyatrosu, Arkası Yarın ve Çocuk
Bahçesi türleri çok geniş kitleler tarafından beğeniyle dinlendi. Türk Tiyatrosu’nun hemen hemen
bütün isimleri ‘Radyo Oyunları’nda görev almış
ve ülke çapındaki şöhretlerini radyo sayesinde
pekiştirmişlerdi. Aynı şekilde Türk Edebiyatı’nın
bütün büyük isimleri için de radyo adeta bir okul
olmuş, radyoya oyun yazmak bir edebiyatçının
halkla doğrudan iletişime girmesi için en sağlıklı
yol olarak görülmüştü.
Turgut Özakman, Behçet Necatigil, Necati Cumalı, Turhan Oflazoğlu gibi birçok önemli isim radyo
oyunu sanatına sayısız eserler kazandırmışlardır.
Shakespeare’den Dostoyevski’ye dünya edebiyatının en önemli klasik eserleri Radyo Oyunu sayesinde Anadolu’nun bütün şehirlerine, kasabalarına, köylerine, milyonlarca dinleyiciye ulaşmış,
bu yolla Radyo Oyunu halkımızın kültürel gelişiminde güçlü bir aktör olarak işlevini uzun yıllar
yerine getirmiştir.
Ülkemizde sanat ve edebiyat çevreleri dünya ülkelerinin tersine radyo oyununu bağımsız bir tür
olarak kabul etmeyi uzun süre reddetmişlerdir.
1950’li yıllarda Radyo Oyunu ile ilgili akademik

çalışmaların başlamasına yönelik girişimler çeşitli nedenlerle başarısız olmuş, bu
nedenle de ülkemizde Radyo Oyunlarının
kitaplaştırılması ve bu konu üzerinde bilimsel çalışmalar yapılması gibi bir gelenek
oluşamamıştır. Bu noktada radyo program
yapımcısı Beldan Kabalak’ın “Bir Lisans Tezi
Nasıl reddedildi?” adlı çalışmasından söz etmek gerek.
TRT Ankara Radyosu Program yapımcılarından Beldan Kabalak 1950 yılında Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Radyo Tiyatrosu konulu bir tez çalışmasına
başlamış. Yazılı hiçbir kaynağın bulunmadığı bu
tür hakkında araştırmalar yapmış ancak bu çalışması kürsü tarafından kabul edilmemiştir. Beldan
Kabalak’ın çalışmalarını ve tezinin akıbetini kendi
imkânlarıyla yayınladığı kitap Türkiye’de akademik anlamda Radyo Oyunu üzerine yapılan ilk çalışma girişimidir. O tarihten bugüne YÖK’e kayıtlı
tezler tarandığında Prof. Dr. Özden Cankaya danışmanlığında Nigar Pösteki‘nin hazırladığı 1998
tarihli ‘Bir Program Biçimi Olarak Radyo Oyunu Ve
Tarihsel Gelişmesi’ başlıklı Yüksek Lisans tezi ve
Yard. Doç. Dr. Banıçiçek Kırzıoğlu danışmanlığında Hüseyin Alacatlı’nın hazırladığı 1994 tarihli
‘Behçet Necatigil’in Radyo Oyunları -İnceleme- ‘
başlıklı Yüksek Lisans tezi dışında herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır.
Dünyanın farklı ülkelerinde radyo oyunu üzerine
kürsüler bulunduğu gerçeğini göz önüne alırsak,
bu türün ülkemizde akademik anlamdaki durumunu açıklamak için bu örneğin yeterli olduğunu düşünüyorum.

Kimi dinleyiciler ve okurlar radyo
oyununun geçmişte kalan bir tür
olduğunu düşünüyor olabilirler.
Ama “Radyo Oyunu” TRT
Radyolarında hiçbir zaman kesintiye
uğramadan hala yaşamaya devam
ediyor. “Arkası Yarın” bugün Radyo
1’de, her sabah değişmeyen yayın
saatiyle, kendi kadim dinleyicilerine
sesleniyor. Cumartesi geceleri ve
Çarşamba akşamları Türk Radyo
Oyunu tarihinin Klasik eserleri hala
yayınlanıyor.

Behçet Necatigil
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Sesin
Mikrofonla
Dansı

Radyo Tiyatrosu
Radyonun icadı Guglielmo
Marconi’nin radyo dalgalarını
kullanarak havadan iletilebilme
fikriyle gerçekleşmiştir. Bu yönde
çalışmalarını sürdüren İtalyan
mucit 1902’de, kablo ya da tel
olmadan bir yerden diğerlerine
mesaj göndermenin
yolunu keşfetti.

DOSYA
Necmettin Tetik
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Bu şekilde telsiz kullanımını resmen başlatan
Marconi, 1894 yılında, radarın mucidi Hertz’ in
yapmış olduğu elektrik kıvılcımı jeneratörünü ve
Branly’nin icad ettiği bir dalga alıcıyı kullanarak
oda içinde bulunduğu yerden 9 metre uzaktaki
bir kapı zilini çaldırmayı başardı ve radyo dalgalarının bütün dünyada kullanılacağı büyük bir
gelişimin temellerini atmış oldu.

Guglielmo Marconi
(1876)

Artık dünya tarihinde bambaşka bir sayfa açılmıştı. İnsanlar, yaşama dair ne varsa bu sihirli kutuda
bulabiliyor; müzikten yemek tariflerine, reklamlardan başka diyarlardaki haberlere (Ajanslara)
kadar her şeyi bu tahta kutu söylüyordu… İşin
ilginç tarafı savaşlar bile radyodan öğreniliyordu!
Kısa bir süre içinde dünyayı içine sığdıran bu sihirli kutu başka bir yanıyla dinleyicilerini selamladı. “Radyo Tiyatrosu”yla…
İnsanlık varolalı beri hikaye anlatma ve bunu
sahneleme isteği her daim kendine bir yer bulmuştu. Kimi zaman oyunlardaki dekorlar ya da
anlatılan olaylar pek sahneleme imkanına el vermese de bir şekilde yerine getiriliyordu. Tiyatro,
insanı insana insanla anlatan tek sanattı çünkü.
Fakat radyonun icadı ve hayalgücünün sonsuzluğu, sanat alanında özellikle de “Tiyatral” anlamda değişik bir boyutun kapılarını aralıyordu…
Peki bu serüven nasıl başladı?
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Tarihe “Radyo Günleri” olarak damgasını vuran bu
dönemin başlangıcında radyo istasyonları sanat
adına farklı oluşumlar içine girmişlerdi. Radyolar
ilk dönemlerinde hazır malzeme gözüyle baktıkları tiyatro oyunlarından yararlanıyorlardı.
Londra Radyosu, William Shakespeare’in oyunlarını yayınlıyordu örneğin. Sahne için yazılmış
oyunlar, tiyatrolardan naklen yayın yapıyorlardı.
Başlangıçta her ne kadar farklı, zahmetsiz ve pratik bir çözüm gibi görünse de bir süre sonra bu
oluşum değişik bir yapılanmaya doğru gitti.

Radyonun olanakları keşfedildikçe,
dramatik yapı “Radyofonik” anlatımla
birleşti. Sonuç olarak da kendi anlatım
tarzı, kuralları, dramatik açılımları,
sesin ve efektin buluşmasıyla “Radyo
Tiyatrosu” böylece doğmuş oldu.
Kimi kaynaklar Eugene Walter’ın 3 Ağustos
1922’de New York’ta yayınlanan “The Wolf” (Kurt)
adlı oyununu ilk radyo oyunu olarak kabul etse
de tam anlamıyla bir bütünlük arz eden asıl oyun
2 yıl sonra genç bir İngiliz yazar tarafından kaleme alındı.
İngiliz oyun yazarı Richard Huges’ın 15 Ocak
1924’te Londra Radyosu’nda yayınlanan oyunu
“A Comedy Of Danger” radyo oyun yazarlığının
miladı olarak kayıtlara geçti. Bu başlangıç diğer
adımları da beraberinde getirdi. Kısa bir zaman
içinde bu yeni format; gerek dramatik yapısı
gerek kendi dramaturgi anlayışı ve sahneleme
imkanlarıyla bir anda gücünü tiyatrodan alan
bağımsız bir tür haline geldi.

Radyo Tiyatrosu’nun en önemli
özelliklerinden biri fonetik bir
dramatik sanat oluşudur. Ses, radyo
oyununun tek anlatım aracıdır ve
dinleyicisinin sadece kulağına hitap
eder.
Sesin tek anlatım aracı oluşu, radyo oyunlarının
dinlenmek için yazılmış olmasını gerektirir. Bu
yüzden de kendine özgü bir tekniği vardır. Radyo oyunu, yalnızca kulağa hitap ettiği için bütünüyle dinleyicisinin düş gücüne seslenir. Çünkü
ses, kulağımızdan girdiği anda, tüm sınırları aşar,
duygu ve düşüncelerimizi canlandırmakla kalmaz, resim ve görüntüler, jest ve mimikler, yaş,
yakınlık ve uzaklık, doğa örtüsü, kısaca her şeyin

üstesinden gelir. Aynı zamanda bir hayalgücü
kapısıdır ses... Doğru kullanım ve dramatik bütünlükle ses sayesinde; dinleyicinin hayalinde
binlerce kişilik ordular kurulabilir, köprüler yıkılabilir, büyük depremler, yangınlar çıkartılabilir
ya da başka dünyalara yolculuk edilebilir. Bunun
için ne milyonlarca dolar masrafa ne de büyük
yapımlara gerek vardır. Bütün bunlar sadece
amaca uygun bir stüdyoda gerçekleştirilir. Çünkü insanın hayalgücü ve duygusallığı her an yeni
dünyalar açmaya hazır sihirli bir anahtardır…
Efekt ve müzik radyo oyunlarının ana öğelerindendir. Efektle dinleyicinin düş gücü istenilen
yöne çekilebilir. Konu geliştirilip derinleştirilebilir.
Radyo en gizli, belirsiz ruh titreşimlerini duymaya elverişlidir. Bu da efektle sağlanabilir. Radyo
oyunu her yerde, her zaman ve mekanda dinlenebilir.

Çünkü tam bir sihirbazdır “Radyo
Tiyatrosu”! Dinleyicisini kurduğu
atmosferin, harflerin dansıyla
içine alan bir büyücü… Ama bunu
yaparken asla dinleyicisini kısıtlamaz.
Tersine bu sihri dinleyiciyi esir alarak
değil alabildiğine özgür bırakarak
gerçekleştirir. Dinleyici edilgen bir
sanat alıcısı değil, aktif bir katılımcıdır
mikrofonun dünyasında.
Oyun, yazarın zihninde ürettiği hikayeden çıkar
ve dinleyicinin hayalgücünün akışına bırakıverir
kendini. Radyo oyunu yer ve zaman açısından
çerçeveyi kırmıştır. Bir kıtadan diğerine, bir yüzme havuzundan havaalanına, otobüs durağına
gitmek, geçmişe dönmek, geleceği yaşamak, onlarla günümüze paralellik kurmak kolay ve inandırıcıdır. Bunun için gerekli olan tek
şey, bütünlüğü bozmayacak,
dinleyiciyi irite etmeyecek
bir “Geçiş Müziği”dir…
Dünyada şimdiye kadar farklı anlayış ve
yaklaşımlarla sınırsız radyo tiyatrosu
yazıldı, sahnelendi
ve sahneleniyor. Tarihsel gelişimi içinde
özellikle Amerika ve
Avrupa bu üretim şekliyle
adeta yarıştı.
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İyi bir “Radyo Tiyatrosu” nasıl yazılır?
Öncelikle güzel Türkçe’mize hakim olmak gerekir.
Çünkü radyo tiyatrosu sese ve anlatıma dayalı bir
estetik sanat dalıdır. Bu nedenle, anlatma eylemi
dramatik yapıyla birleşmelidir ki akıcılığı en güzel
şekilde verebilelim…
Radyo Tiyatrosu, insan sesine ve ses efektlerine
dayalıdır. Oyun kişilerinin hareketleri ancak konuşmalarından ve efektlerden anlaşılır.

Radyo görsel bir ortam olmadığı için
ayrıntılar söze dönüştürülür. Tiyatro
oyununda sözün ağırlığı, radyo
oyunundan daha azdır.
Söz, müzik veya efektlerle ifade edilemeyen durumlarda bir anlatıcı devreye girse de her oyunda anlatıcı olması şart değildir.

Özellikle 50’li yıllardan 80’li yıllara kadar bu yarışı
Avrupa daha önde götürdü dersek bu yanlış bir
saptama olmayacaktır. İngiltere’de Dylan Thomas,
Mac Leish, İrlanda’da Samuel Beckett, Fransa’da
Jacques Audiberti, Eugene Ionesco, İsviçre’de
Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, İtalya’da Vasco
Pratolini, Avusturya’da ise Ilse Eichinger, Ingeborg Bachmann, ülkemizde ise; Adalet Ağaoğlu,
Behçet Necatigil, Yüksel Pazarkaya ve Ülkü Ayvaz
Radyo Tiyatrosu’nun en güzel örneklerini veren
yazarlar arasındadırlar.
Ancak ‘80’lerden sonra ise bu yarışta bayrağı
Amerika Birleşik Devletleri Avrupa’dan devralmış
gözükmektedir. Özellikle internetin kullanımı

Radyo oyununda tasvir yapılmasa da dinleyiciye
kişiler, çevre ve bazı ayrıntılar hakkında ipuçları
vermek gerekir;bu da karakterler ya da eğer varsa
anlatıcı tarafından yapılır.
Yazılırken sözcükler bölünmez, bir alt satıra geçilir. Sayfa sonunda da cümle bölünmeyip, bütün
olarak öbür sayfaya aktarılır. Bunun sebebi radyo
oyunlarının ezberlenmeden ,bir iki prova yapıldıktan sonra metinden okunarak yayınlanması
ve metnin kolay ve kesintisiz okunmasını sağlamaktır.
Roman türünde olduğu gibi karakterlerin düşünceleri diyaloglar arasında kolaylıkla aktarılabilir. Zaman kaydırmaları, geri dönüşler,mekan
değişimi,gerçek ile hayal arasında gidip gelmeler
tiyatro oyunundan farklı olarak rahatlıkla aktarılabilir.

ve gelişen teknoloji bu anlamda Amerika’yı bir
adım öne çıkarmıştır. Her ne olursa olsun, kağıtla
kalemin buluşması başlı başına bir sihir…

Bu sihirin büyüye dönüştüğü en güzel
şekillerden biri de kesinlikle Radyo
Tiyatrosu…
İnsan varoldukça, sesimiz duyuldukça söyleyecek sözümüz de olacaktır. Sesin mikrofonla olan
en güzel dansı bambaşka ritimlerle hayat bulmaya devam edecek. Ve tüm kalbimle inanıyorum ki; İnternet radyoculuğu, ve dijital efektlerin
öne çıkması “Radyo Tiyatrosu”nu 21.yüzyılda çok
daha farklı ve özel bir konuma getirecektir...
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Yazarken nelere dikkat edilmelidir?
Esnek bir yapıya sahip olmasına rağmen yazılması ve oynanması aynı oranda basit değildir. Karakterlerin ruh hallerindeki değişimler; kullandıkları
dilin toplumdaki konumlarına göre farkları, yer
değişiklikleri ve karakterlerin bulundukları mekan sesle iletilmek zorundadır.
Her konu radyo oyununa uygun değildir. Ağırlıkla sesle aktarılabilir konular ele alınabilir. Örneğin
baş karakteri dilsiz bir insan olan bir konu oyunlaştırılamaz.

besleyen yan öyküler ya hiç yoktur ya da azdır.
Önemli olaylar, ayrıntılar, anahtar kelimeler uygun bir şekilde tekrarlanır.

Radyo oyunlarında dinleyicinin
karakterleri birbirinden kolayca
ayırabilmesi için karakter sayısı
genelde 12’yi geçmez.

Her cümlenin ilk duyuşta anlaşılır olması gerekir.
Bu yüzden cümleler kısa ve açık olarak kaleme
alınmalıdır.

Bu anlamda özellikle karakterlerin yaşları kesin
aralıklarla ayrılmalıdır. Örneğin, 20’li yaşlarda 3
tane genç kız kullanırsak dinleyici bir süre sonra
sesleri ayırt edemez hale gelir ve oyundan kopar…

Kulak belleği ve dikkati, gözünkinden daha güçsüz olduğundan konu tiyatro oyunlarına göre
daha yavaş geliştirilir. Karışık ayrıntılara yer verilmez, olay örgüsü genellikle sadedir. Ana olayı

Dinleyicinin dikkatini verebilmesi için oyunlar
kısa tutulur. Normal oyunların süresi 30-45 dakika arasında değişirken; Çocuk veya yetişkinlere
yönelik diziler 15-20 dakikalık sürelerden oluşur.

R öpor taj

Zihni Göktay
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Türk Tiyatro Tarihinin tartışmasız
en uzun soluklu oyunu olan
Lüküs Hayat’ın Rıza’sını,
Zihni Göktay’ı tanımayan
var mıdır bilinmez…

DOSYA
Kıvanç Nalça Prodüktör
Sadık Radyo Oyunu dinleyicilerinin dışında Zihni
Göktay’ın usta bir radyo oyuncusu ve yönetmeni
olduğunu bilenlerin sayısı özellikle genç kuşaklarda o kadar da fazla değildir sanırız.
Radyo Tiyatrosuna oyuncu, reji asistanı ve rejisör
olarak uzun yıllar hizmet eden Zihni Göktay hala
TRT İstanbul Radyosu drama yapımlarının vazgeçilmez sesi…
Radyo oyunlarına çeyrek asırdır emek veren
Zihni Göktay’ın yönetmenlik yaptığı yüzlerce
oyundn ilk akla gelenler: Temmuz, Güneşli Yağmur, Perşembe Günleri, Yeşil Taşlı Hançer, Benim
Güzel Mahallem, Pembe Mektup, Osman, Şatodaki Melek, Şeytan Çekiçleri, Suna’nın Serçeleri,
Martılar Adası, Bir Gün Büyüyeceksin, Fadiş, Yaz
Göçebeleri, Yağmurlar Gelince, Sarı Tay, Çalgıcı,
Üçüncü Kattaki At, Spitritizma ile Cinayet, Özlem
Yokuşları, Kendini Arayan Adam, Yeşil Bayır…
Bunlardan çok daha fazla, reji asistanlığı yaptı-

ğı oyun var İstanbul Radyosu Arşivinde… Ama
hepsinden daha fazla olan, oyuncu olarak görev
aldığı oyunlar...
Hocam hoş geldiniz. 2008 yılında kaydettiğimiz son oyunumuzda da bizimleydiniz…
Hani sigortaya başlangıç tarihi derler ya, fiilen
öyle…
Peki radyoyla nasıl tanıştınız?
Aga Radyo 1952 yılında, efendim, bir mini buzdolabı büyüklüğünde idi kendileri, beş lambalı...
Finansörü dedemdi. Dedem zaireciydi. Babam
terziydi. Fakat zaman zaman hacı dedem bizde
kaldığı için bir jest yapmak istedi. Parası da var
ya, bize bir radyo aldı. Babam radyo alamıyor
daha… Ondan sonra efendim, radyo geldi bizim
evin başköşesine yerleşti. Radyo büyük bir lüks…
Fakat çevresine bir metre iki metre yaklaştığımız
zaman alarmlar ötecek gibiydi… Bakalit düğmeleri, önünde bir kanaviçe… Dalgaların gidip
geldiği bir çubuk görüyoruz ve ben yedi yaşındayım. İşte o Aga Radyoyla tanıştık biz. Uzun yıl-
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lar, Eflatun Cem Güney’in, çocuk masalları, çocuk
saati… Beni ilgilendiren konular o zaman onlardı. Sonra efendim on beş günde bir Reşit Baran,
Halide Pişkin skeçleri… Teknik prodüksiyon Sabit
Karamani… Ve tiyatroya ilgim olduğundan radyo tiyatrolarını dinliyordum.
Radyonun disiplini, her zaman bana meslek hayatında örnek olmuştur. Çünkü radyoda gong
vurduğu zaman her şey saatinde başlar. Radyonun disiplinini biz kendimizde tiyatroda da şiar
edindik. Kırk altı senedir de hiç pişman olmadım.
Fakat seve seve yaptığım çeyrek asırlık bir radyo
maceram var.

bir emek veriliyordu. Radyo oyununun provası
yapılır, tekstler çoğaltılır, çoğaltılamayanlar asistanlar tarafından evde sabaha kadar el yazısıyla
yazılırdı. Bir tane çamur gibi bir teksir makinesi
var haberlerde. Onu da her zaman kullanmamıza
izin yok. O teksir makinesinde mumlu kâğıtlara
yazılır, yukarıda haldır huldur, haldır huldur nüsha çoğaltırdık. Sonra Silver Reed bir daktilo aldım
Yeni Karamürsel mağazasından 1.425 liraya, on
taksit. Onunla evde eşimle tekstleri çoğaltıyoruz.
Öyle çalışıyoruz yani…

Radyoda mikrofonla tanışmama gelince…
Eminönü Halkevinden sonra, 1964 yılında gittiğim zaman Ankara Meydan Sahnesi’ne, işte
Asuman Korad, Yalın Tolga, Umran Uzman, Baykal Saran gibi ustalarımız var… Derken Asuman
Ağbi bana bir gün; Meydan sahnesindeki üç senem geçtikten sonra; radyonun kapısından girebilmek için, iki cümlelik bir garson rolünü önerdi
o tok sesiyle, Carl Ebert ekolünün kendisine verdiği o tok sesiyle;

“Zihni’ciğim, artık radyoya gelebilirsin
yavrum” dedi. Ayaklarım yerden
kesildi. Radyoya gittim.
Radyoda İsmet Hanım vardı… Ertuğrul İmer vardı… Ankara Meydan Sahnesi 1973’te kapanana
kadar arada bir Ankara Radyosu’na gidiyordum.
1973 yılından sonra İstanbul’a geldim ve İstanbul
Şehir Tiyatrolarına müracaat ettim. Vasfi Rıza Bey
beni yevmiyeli olarak aldı. Daha sonra Türk tiyatrosunun başöğretmeni Muhsin Ertuğrul beni
kadroya aldı.
Peki hocam, o zamanlar, şehir tiyatrolarındaki, devlet tiyatrolarındaki ya da özel tiyatrolardaki oyuncuların gözünde İstanbul Radyosu nasıl bir yerdi?
Vallahi önce ekmek… Şu anda da olduğu gibi
tiyatro hep ekmek parasını vermiştir ama köfte
parası için o zamanlar radyoya, şu anda da diziye gitmekteyiz… Bu değişmedi. Bu devletin sanatçısına verebildiği bu. İşine gelen çalışır, işine
gelmeyen çalışmaz. Bu yüzden radyo bir ekmek
kapısıydı.
O zaman büyük bir mücadele de vardı…
Büyük bir mücadele vardı… Herkes oyunlarda rol
almak isterdi. Sanat belki daha sonra geliyordu.
Bir yan gelir olarak bakılıyordu ama çok büyük

Sonra efendim o zamanlar Metin
Çoban radyoda reji asistanı. Bir
müddet sonra dedi ki, Zihni, gel bu işi
sana öğreteyim. Ben sana el vereyim
dedi. Metin Çoban’dan asistanlık
bana, benden de Uğurtan Atakan’a
geçti…
Peki Tiyatro Şubesi Müdürü kimdi, siz başladığınızda?
Selahattin Küçük, Allah rahmet eylesin… Sonra efendim aradan yıllar geçti, tüfek icad oldu,
mertlik bozuldu… Televizyon ve özel radyolar
başladıktan sonra bizim arkası yarınlar, radyo tiyatroları eskisi kadar yoğun üretilmemeye başladı… Başladım ben asistanlığa…
Farklı yönetmenler geliyor radyoya, her yönetmenin asistanı siz oluyorsunuz, öyle değil mi?
Evet, öyle oluyor… Çünkü en son sözü Selahattin Bey söylüyor. Nüvit Özdoğru geliyor mesela

16 R ADYOVİZYON
yönetmen, Selahattin Küçük, “Zihni’yle çalış” diyor. ”Tamam.” diyor o da… Onlar benden memnun, ben onlardan memnun. Bir de asistan olduğum için her oyunda bir rolüm var. Yani benim
gelirim iyi. Haftada üç dört gün kayıt…

Derken bir gün Selahattin Bey dedi
ki, “Artık senin peştamal kuşanma
zamanın geldi.”
Kaç yıl asistanlık yaptıktan sonra oluyor bu?
Zannederim sekiz dokuz yıl. O zamanlar birçok
şey asistanın elinde olduğundan asistanlık müessesesi pek revaçtaydı. Oyuncular “Zihniciğim
beni kollar mısın?” derlerdi… Efendim işte birgün Selahattin Bey bana Kemalettin Tuğcu’nun
bir eserini verdi, yönetmem için. Yönetmenlik
de öyle başladı… Bir gün yukarıdan aşağıya C
Stüdyosuna Ergin Orbey’le Oktay Arayıcı indi…
Oktay Arayıcı Eğitim Kültür Şubesi Müdürüydü.
Oktay Ağbi, “Zihni, biraz yukarı kadar gelir misin?”
dedi. Ben çıktım. “Ergin Ağbin artık Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu” dedi. Prodüktör Nuran
Tunca da vardı odada. “ Mesud Cemil’de canlı,
seyircili yapılan Eğlence Programlarındaki bütün
skeçlerin rejisörü sen olacaksın” dedi. Ben de bu
skeçlere başladım.
Peki bu eğlence programlarında kadro kimlerden oluşuyordu?
Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Suna Pekuysal, Ben
hem yönetiyorum hem oynuyorum, Zihni Küçümen… Hocalarım tabii onları da kolluyorum.
Mesela Kemal Bekir Özmanav’ı getiremedim. O
çünkü Carl Ebert ekolünden yetiştiği için skeçleri
hafife alıyordu.
İstanbul Radyosu’nun en önemli yönetmenlerinden biri de Zihni Küçümen kuşkusuz. Biraz kendisinden söz eder misiniz?
Çok şey öğrendim ondan. Hem azar işittim… Affetmezdi… “Entonasyonu… Bir oyuncunun deşifresi çok iyi olmalı. Cümleyi değil paragrafı görebilmeli” derdi. “Adaşım Göktay… Sen Zihni ben
Zihni, karışmasın, sana bundan sonra Göktay diyeceğim” derdi. ”Göktay”, dedi bir gün, “Önce kulak olacak, kulak… Sonra göze hitap etmediğin
için, bütün derinlikleri, sesi çok iyi ayarlayacaksın.
Tonlamaları da…”
Yahu iki tane tabakla kaşıkla koca ziyafet sofrası
yapıyorduk C Stüdyosunun içinde. İki prova, üç
prova hemen kayıt… Eli çabuk sünnetçiydi Zihni
Küçümen. Ama baştan işini sıkı tutardı. Kıvanç,

radyo oyununda adam akıllı bir rol dağılımı yaptığında işin bitmiştir. Burası bir darülaceze değil.
Bunun durumu iyi değil, bunu kollayalım. Deşifresi iyi değil ama idare edelimle, ahbap çavuş ilişkisiyle olacak bir yer değil. Mikrofon affetmez…
Affedersin, tabiri mazur görün, kusar.
Sahnede çok iyi olup da radyoya adapte olamayan iyi performans gösteremeyen oyunculara şahit oldunuz mu?
Çok şahit oldum. Yüzlerce kişi var… Çünkü orada
iki buçuk ay prova yapıyorsun. Ama radyo öyle
değil.
Ayrı bir oyunculuk disiplini istiyor diyebiliriz.
Tabii, ayrı bir oyunculuk disiplini... İkisini birbirine
karıştırmamak lazım... Bu yüzden burada hep iş
ehline verilirdi.

Korkmaz Çakar’ın eli fazla
havada kaldığı zaman, stüdyoda
homurdanmalar başlardı. Bana
anlattıklarına göre daha eskiden
teklediğin zaman tekrar başa
dönüyordu.
Zihni Küçümen bana 1946’yı, 1950li yılları anlattığı zaman, bu ince tel bobinlere sarılan kayıtlar
falan da varmış. Efekt konsolu gelene kadar biz
bütün efektleri stüdyoda yapardık. Piyanonun
üzerinde branda çok işimize yarardı. Rüzgâr sesini onunla yapardık. Radyo oyunlarını karda kışta
bizzat her oyuncunun evine götürürdüm. Bizzat
eve teslim, kebapçı gibi ama motosiklet falan da
yok.
Ama buradan bir şey daha çıkıyor. Demek
oyuncular tekst üzerinde çalışıyorlar. Deşifre
ediyorlar. Bu çok önemli…
Bir hafta, bir hafta önceden… Bu konuda mazeret yoktu. Nezahat Tanyeri’nin tekstini götürdün
mü? Hesap verirdik her gün… Sonradan buraya
gözler yapıldı, posta kutusu gibi. Haber veriyorduk. Gelin tekstiniz orada hazır, diye. Ama bütün sıkıntısına rağmen güzel miydi? Güzeldi…
Lezzetli miydi, lezzetliydi… Zaten lezzetli olan
her şey zahmetle elde edilir. Şimdi her şey fast
food oldu. Ala minute… Herkes o kadar profesyonelleşti ki Kıvanç. Ama faşisttir bu işin bir
kısmı…
Tiyatroda olduğu gibi…
Tiyatroda olduğu gibi. Yani o disiplini sağlamadığın zaman oyuncu bir civa gibidir. Gevşer,
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oradan oraya kayar. Aynaya bakmak lazım. Özeleştiri yapmak lazım. En büyük sıkıntım da şuydu
bak. Bugün burada itiraf edeyim. Çay… Kayıt sırasında çaycı içeri giriyor, kapılar kapanıyor, açılıyor tekrar. Bu işlere de ayakçı olmaya başlamıştık.
En sonunda o sorunu da çözdük.
Hocam, tiyatro sanatında kuliste yaşananların, kulis ortamının özellikleri hep anlatılır.
Peki radyoda C stüdyosu ve koridorumuz,
kayıt zamanlarında nasıl olurdu?
Fransız atasözü vardır, “Beyaz köpek pamuğu
görünce havlar” diye. Asistanların arasında şöyle
diyaloglar yaşanırdı; “İşimiz var. Yönetmen Erol
Keskin... Biz buradan saat sekizde, sekiz buçukta
çıkarsak ne ala….İtalyan halısı üzerinde Alman
ayakkabısıyla yürüme sesi istiyor Erol Keskin…
Isırılmış kurabiye sesi ister…”
Erol Keskin başlı başına bir cilt olur anlatmaya
kalkınca… Çok sevdiğim bir ağabeyim, çok büyük bir yönetmen. Fakat bir işi yedi yıldızlı istiyor.
Kemal Bekir de çok uzun çalışırdı. Radyo tiyatrosu değil de sahneye oyun koyuyor gibi yaklaşırdı
Kemal Bekir. Mesela, benim oyunumda, bir bayram skecinde oldu. Adını vermek istemediğim
bir ağabeyim, ama Gazanfer ağabeyle, Gönül
abla da vardı.
İşte şöyle bir tonlama vardı. “Allem etti, kalem etti
adamı en sonunda dize getirdi.” O aktör, yanlış
vurguluyor “allemetti, kallemetti” diyor. Ben düzeltmeye çalışıyorum. Ama kulak yok.

“Ah, siz Zihni Göktay değil misiniz?” Yahu suratımı
görmedin, nereden tanıyorsun beni? Sesinizden,
Arkası Yarın… Bu büyük bir gurur oluyordu. Elli
beş dakikada yüz binlerce kişiye sesimizi duyurabildiğimizin farkında olurduk ve biz de işimize
özen gösterirdik. Radyoya büyük bir saygı gösterirdik. O da çok saygı gösterilecek bir binaydı,
mekândı… Şu anda hala saygınlığını koruyan bir
müessesedir radyolarımız TRT amblemi içinde…
Daha çok ekmeğini yediğim ekranda işler biraz
daha geniş… TRT’yi tenzih ediyorum bunun
içinden. Diğer kanallarda role adam değil, adama
rol buluyorlar…
Son olarak Radyovizyon okurlarına ne söylemek istersiniz?
Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı diye

En sonunda Gazanfer ağabey rahmetli
dayanamadı. “Bak, o senin söylediğin
gibi olursa İtalyan ikiz kardeştir;
Allemetti, Kallemetti… En sonunda
doğrusunu söyletemeyeceğimizi
anlayınca şöyle değiştirdik; “ Ağzından
girdi, burnundan çıktı, en nihayet
adamı razı etti…”

bir laf vardır. Ben onu kabul etmiyorum. Biz bu-

Hocam, Zihni Göktay’ın oyunculuğuna radyoda yaptığı çalışmalar neler katmıştır sizce?
Mikrofonla barışık olmak lazım. Mikrofon şirinliği, mikrofon sempatisi olması lazım. Mikrofonla
dost, arkadaş gibi olmak lazım. Getirisini bir tarafa bırakın, kendin tiyatroda beş yüz kişiye hitap
ediyorsun bir seansta, antenden milyonlarca
insan seni dinliyor. Popülaritemiz çok yüksekti.
Ben artık nasıl tanındığımı şöyle anlatayım. Her
oyunda da varım ya, asistanlık yapıyorum ya,
ordu pazarına gitmiştik ablamla birlikte, kasada

gelmesini, sürmesini istiyorum. Pırıl pırıl gençler

rada çok güzel işler yaptık. Ahde vefa diye bir
şey vardır. Ben minnettarım. Radyo dinleniyor.
Şu revizyonlardan sonra, bizim Arkası Yarınlar,
Radyo Tiyatroları, Çocuk Bahçeleri, skeçler, tekrar periyoduna girip yoğun olarak yayınlanmalı.
En son hatırladığım Benim Adım Kırmızı vardı.
Sonra sizinle başka güzel işler de yaptık. Güzel
haberler alıyoruz sizin kanalınızla… Onların geri
yetişti arkamızdan. Gençler bizi güzel oyunlarla
çağırıyor… Memnun oluyorum…
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık… Biz sizi yine yeni projelerimizle rahatsız
edeceğiz…
Estağfurullah. Her zaman hazırım radyoda güzel
şeyler yapmak için… Bu çıktığınız yolda Allah
kolaylık versin. Çok sevindim böyle bir dergiye…
Tebrik ederim sizleri…
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R öp or taj

Selma Fındıklı

Türk radyoculuğunda radyo
oyunlarının tarihini ve
bugününü Ankara Radyosu
dramaturgu yazar
Selma Fındıklı ile konuştuk.
DOSYA
Dr. Oytun Şahin Dramaturg
Selma hanım, bugün orta yaşlarını yaşayan kuşak ve daha öncekiler Türkiye
Radyoları’nda halen yayınlanan Arkası Yarın
ve Radyo Tiyatrosu programlarını iyi bilirler.
Söz konusu programlar uzun yıllar her yaştan ve statüden dinleyicinin günlük hayatında yer aldı. TRT klasiklerinden olmayı hak etmiş olan radyo oyunları ülkemizde ne zaman
başladı?
1938’de Ankara Radyosu’nun bugünkü yerinde faaliyete geçmesinden sonra, 1940’dan
itibaren Radyofonik Temsil adı altında 1015’er dakikalık canlı yayınlanan skeçlerle başlar.
Önce haftada bir, sonra ikiye çıkar, daha sonra
dizi skeçler yapılır. “Kimgil Ailesi” bunların en
ünlülerindendir.
Dizi skeçler de canlı mı yayınlanıyordu?
Evet, dönemin ünlü oyuncuları gece gelip canlı
oynuyorlar, taş plaklara kaydediliyor, arşivlemek
amacıyla.
Hangi oyuncular? Birkaç isim sayabilir misiniz?  
Vahi Öz, Saime Arcıman, Muhip Arcıman, Kadriye
Tuna, İbrahim Delideniz… Bir de çocuk oyuncu
var Rübap Tanal…

1940’lı yıllarda çocuk oyuncu bulmak kolay
olmasa gerek…
Radyoda o dönem Neriman Hızır tarafından
çocuk programı yapılıyor. Hızır, dinleyiciler tarafından Ayşe Abla olarak tanınır. Rübap Tanal bu
programda yetişmiş.
Çocuk Kulübü gibi mi?  
Evet. Sonraki yıllarda Ankara Radyosu’nda “Temsil Kolu Şefliği” adı altında bir bölüm oluşturuluyor. Şefliğe de Kemal Tözem getiriliyor. Kendisi
de radyo temsilleri yazan bir kişi, aynı zamanda
dramaturg olarak çalışıyor, rejisörlük ve oyunculuk da yapıyor.
Oynanan skeçler yerli mi oluyor?
Yerli oluyor, henüz uygulama yok.
Sadece Ankara Radyosu’nda mı yayınlanırdı
oyunlar?
İstanbul Radyosu’nda 1949’da başladı radyofonik piyesler. Bununla birlikte oyun süresi uzuyor,
1 saate kadar çıkıyor. Bu şekilde 1960’lara kadar
devam ediyor.

60’lardan itibaren “Mikrofonda
Tiyatro” adı altında 1 saatlik kayıt
yapılıp sonra yayınlanan oyunlar
başlıyor. Arkası Yarın ve Çocuk
Bahçesi de bu yıllarda başlıyor.
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Uygulama oyunların başlaması da zannediyorum bu döneme denk geliyor…

Son yıllarda radyo oyunlarının popülaritesini
kaybetmesini neye bağlıyorsunuz?

Doğrudur… Yerli veya yabancı yazarların romanlarından uygulanarak yapılan radyo oyunlarıyla
kitap okuma imkânı bulamayanlara Türk ve Batı
klasiklerini tanıtmak amacı güdülüyor.

Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte görüntünün ön plana çıkması, özel radyoların açılması
radyo oyunlarını olumsuz etkiledi ama bizim çok
bilinçli bir dinleyici kitlemiz var, klasik müzik dinleyicisi gibi, belki nicelik olarak az ama hayal dünyasının gelişmesi gerektiğinin bilincinde olan
kişiler. Eskiden radyo açık diye herkes dinlerken
şimdi gerçekten ilgili ve şuurlu bir dinleyici profili
ile karşı karşıyayız.

Radyo oyunlarının Türkiye’de okumayı teşvik
etmenin yanı sıra oyun yazarlığına da katkısı
oldu mu?

Elbette, “radyo oyun yazarlığı” diye bir
dalın gelişmesini sağladı, daha sonra
üniversitelerin tiyatro bölümlerinde
radyo oyun yazarlığı eğitimi verilmeye
başlandı.
Yeni oyunlar üretiliyor mu halen?
Genç ve yeni yazarlardan da tecrübeli yazarlarımızdan da başarılı oyunlar geliyor. Uygulama
oyunlar için eser sahibinin ölümünün üzerinden
70 yıl geçmedikçe izin belgesi gerektiğinden
özellikle çeviri oyunlarda işimiz zorlaştı. Yabancı
eser sahibinin mirasçılarını bulmak zor oluyor.
Yerli uygulama sayısında da azalma var.
Yaşayan yazarların eserlerinden uygulama
yapmak daha kolay olsa gerek.
Yazarın verdiği yazılı bir izin belgesi yeterli
oluyor.

Selma Fındıklı

Eskişehir’de doğdu. Lise yıllarının sonuna kadar da bu kentte yaşadı. Daha sonra, Ankara’da
Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1986 yılından bu yana TRT
Ankara Radyosu, Tiyatro Yayınları biriminde dramaturg olarak görevini sürdüren Selma Fındıklı
yazmaya 1983 yılında, radyo oyunlarıyla başladı.
Bugüne dek, değişik türlerde otuzu aşkın oyunu
yayınlandı. Yazarın, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini,
ilk Meclis’in açılması ardından başlayan Milli Mücadele döneminde Ankara halkının gösterdiği
çabayı,özveriyi anlatan Kurtuluş Düğünü adlı iki
perdelik sahne oyunu Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü Edebi Kurulu’nca 2008’de repertuara
alındı. 1994 yılından başlayarak Nereye Yüreğim
(roman, 1994); Loş Sokağın Kadınları (öyküler,
1995, Haldun Taner Ödülü 1996); Gözüm Yaşı
Tuna Selidir Şimdi (roman, 1997); Ankara İstasyonu, (öyküler, 1997, İş Bankası Edebiyat Büyük
Ödülü, 1998); Saray Meydanı’nda Son Gece (ro-

Özel radyolar dediniz az önce, sayıları o kadar
çok ama müzik ve program tercihlerinden de
anlaşıldığı gibi sanat, kültür adına kayda değer bir şeyler yaptıkları söylenemez, mesela
neden radyo oyunu dinleyemiyoruz özel radyolarda?
Donanımlı stüdyoları yok. Herhangi bir odada
radyo tiyatrosu kaydı yapılamaz. Akustiği düzenlenmiş stüdyo, efekt gerekli, rejisörle irtibat kuracak kumanda odası gerekli.

Ankara ve İstanbul Radyoları’ının
tiyatro stüdyoları sadece bu iş için
inşa edilmiş, ona göre donanımları
yapılmış stüdyolar.
1938’de yapılırken her ayrıntı
düşünülmüş.
man, 1999); Gümüşlü Martı (roman, 2001); Gecenin Yalnızlığında (roman, 2002); Kum Gülü (roman, 2004); İmbatta Karanfil Kokusu (öykü, 2006,
Sait Faik Hikâye Armağanı 2007); Vardar Rüzgârı
(roman, 2009) adlı kitapları okurlarıyla buluştu.
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Bir radyo oyunu; radyo tiyatrosu veya arkası
yarın, dinleyiciye ulaşana kadar hangi aşamalardan geçiyor bize anlatır mısınız?

Oyun Yazarlığı

Yazar bir dilekçe ile bize, yani TRT Radyoları’nın
ilgili birimine oyununu gönderir. Önce, dramaturji aşamasında oyunun kabul veya reddedilme durumu değerlendirilir. Eserde, dramatik
aksiyon, konu, sanat, topluma vereceği mesaj,
dil, diyalog düzeni, süre, kişi sayısı gibi özellikler
incelenir, aranılan nitelikte bulunmamışsa ret
sebebi yazara raporla açıklanarak geri gönderilir.
Kabul edilecek nitelikte ise, üzerinde çalışılması
gereken yerleri gözden geçirmesi bazen yazardan istenir bazen de ufak düzeltmeler yapılarak
dramaturji çalışması tamamlanarak denetime
gönderilir. Daha sonra prodüksiyon için radyomuzda görevli yapımcıya verilir. Yapımcı, birlikte

çalışacağı rejisörü seçer, rejisör kastı oluşturur,
kayıt günü belirlenerek oyun kaydedilir. Bazı
efektler kayıt sırasında bazıları montaj sırasında
eklenir. Yapımcı ve efektörün birlikte çalışmasıyla yapılan montaj bittikten sonra oyun yayına
hazırdır.
Anlaşılan bir oyunun dinleyiciye ulaşana kadar geçirdiği aşamalarda çok emek var.
Elbette; oyunun yazarı, bazen de uygulayıcısı,
TRT Kurumu’nun dramaturg, yapımcı, efektör,
teknisyen gibi elemanlarının yanısıra, Devlet
Tiyatroları’nın en büyük ustalarından en genç
elemanlarına kadar Türk tiyatro sanatçılarının
hepsinin radyo oyunlarında çok emeği vardır.
Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için.
Rica ederim.

Yazmaya 1983 yılında radyo oyunları ile başladım. Beş yıl süreyle daha çok Fransızca romanlardan, öykülerden çeviri uygulama, daha sonra da özgün oyun dalında, Radyo Tiyatrosu, Arkası Yarın, Çocuk Bahçesi türlerinde oyunlar yazdım.
Bugüne kadar yapımı TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları tarafından gerçekleştirilen otuzu aşkın oyunum yayınlandı. Bunların arasında Klasik Türk Müziği
bestecilerinden Dede Efendi, Leyla Hanım, Şevki Bey’in yaşam öyküsünü dramatize ettiğim, müzikleri Prof. Dr. Nevzat Atlığ yönetimindeki Kültür Bakanlığı
İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve solistleri tarafından gerçekleştirilen, ayrıca Ankara Radyosu’nun eski müdürü ve Klasik Koro Şefi Ruşen Ferit KAM
ile yine Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu’nun kurucusu ve şefi Muzaffer
Sarısözen’in hayatını kaleme aldığım Arkası Yarın türünde beş oyunum yayınlanarak TRT Radyoları arşivine alınmıştır.
Radyo oyunları konusunda TRT Ankara Radyosu’na yıllarca emek vermiş iki ustanın, Vasfi Uçkan ile Şahika Günsel’in çırağı olarak yetişip 1986 yılında aynı yerde
birlikte çalışma şansını elde ettim. O günden beri de Ankara Radyosu Tiyatro
Yayınları Müdürlüğü’nde dramaturg olarak görev yaparak bizlere 1940’lardan
emanet edilen bu sanat dalında yeni yazarlara yol gösterici olmaya çalışıyorum.

R öpor taj

Nurşen Girginkoç
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Gece lacivert yüzünü göstermeye
başladığında radyonun başına geçeriz
çoğunlukla. Kendimizle başbaşa kalma
ihtiyacı duyduğumuzda…
Radyonun bizi geçmişe, derine, iç
dünyaya sürükleyen sesini radyo
oyunlarında yakalarız birden.
Merakla, dikkatle, soluk almadan
bekleriz bir oyunun sonunu…

DOSYA
Esra İlkkurşun Prodüktör
Nurşen Girginkoç, sesini her duyduğumuzda bizi
“Radyo Oyunları”nın renkli atmosferine sürükleyen bir sanatçı. Sahnesini zihnimizde kurduğumuz o oyunlara hayat veren en önemli isimlerden. Nurşen Girginkoç’la radyo tiyatrosu üzerine
söyleştik.
Ne zaman başladı sizdeki radyo tutkusu?
Çocuk saatiyle… Çocuk saati çok rastlantı. O zaman ortaokullarda yetenekli çocukları radyoya
çağırırlardı. Ben de bir rastlantı sonucu Erdoğan
Çaplı’nın korosuna girdim. Yani okulla bağlantılı olduğu için. Radyo tutkusu ilk evimizde radyo olduğunda başladı tabii. Sanıyorum ki sekiz
yaşlarında falandım. Böyle bütün aile heyecanla
radyoyu seyreder hale gelmiştik. Tabii işin gü-

zel tarafı çok severek oyunları dinlerdim çocukluğumda bile. O zaman dinlediğim sanatçılar
birer harikadır, dünya çapında sesler. Babamla
birlikte hep dolaştık Anadolu’da. Sanıyorum ilk
radyomuz Muğla’da olmuştu. İlkokul üçteydim
o zaman. O temsil yayınlarını dinlemek bana çok
keyif verirdi. Sonradan bilemezdim tabii hepsiyle
aynı sahneyi paylaşacağımı, günün birinde aynı
radyo oyununda oynayacağımı. Temsil yayınlarına konservatuvardan mezun olduktan sonra
başladım. Hocamız Mahir Canova… O zaman
“Mikrofona koyan” diye anons edilirdi. Çok fazla
oyun alınmazdı, ilk zamanlardan sonra yoğun bir
radyo trafiği yaşandı. O zaman 60’lı yıllarda başladım radyoda oyunculuğa.

22 R ADYOVİZYON
Siz hem Devlet Konservatuvarı hem de Dil,
Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunusunuz.
Eğitim sırasında radyo oyunlarında oynuyor
muydunuz?
Hayır eğitimim bittikten sonra başladım. O zaman çok disiplinliydi konservatuvarlar. Okulu bitirmeden dışarıda çalışamıyordunuz.

Radyo için de aynı disiplin söz
konusuydu. Ancak okulu bitirdiğiniz
zaman radyoda olabilirdiniz.
Şimdi galiba bazen dışarıdan da
gelen oluyor. Biz önemli bir ekolüz.
Sonradan bu ekol karıştı.
Değişik okullar alınmaya başladı, tiyatroda da
öyle oldu. Radyo benim çalışmaktan çok zevk aldığım işlerden biriydi. Herhalde 45 yıl çalıştığımdan olsa gerek çok keyifle işler yaptık.
Radyo oyunlarından isim veremem ama
Tolstoy’lar, bir dönemin Fransız romancılarının
eserleri çok uyarlandı radyoya. Çok güzel şeyler
oynadık. Radyo çok keyiflidir. Bazen insan yorgun
olur, moralsiz olur, işe çok zor gidersiniz ya. Radyo
benim için hiç öyle olmamıştır. Hep heyecanla,
neşeyle gitmişimdir radyoya… Bizim kuşakta
herkesin sesi çok özeldir. Kerim Afşar, Yalın Tolga,
Haluk Kurdoğlu, Umran Uzman, Alev Sezer….
Hep o çok özel seslerle çalıştık.
Günümüzde tiyatro oyuncuları televizyon
dizilerinde oynamaya başlayınca daha geniş
kitleler tarafından tanınıyor. Sizin durumunuz biraz farklıydı galiba. Biz televizyonda
sesinizi duyunca “Evet! Bu ses Nurşen Girginkoç” diyorduk. Uzun yıllar devam eden dizilerde de dinledik sizi…
Çok fazla seslendirme yaptım tabii. Dallas var,
orada Bayan Ellie karakteri… Altın Kızlar’da Dorothy… Brezilya dizileri var. Çok tabii, çok konuştum. Sayısını bile hatırlamıyorum. Televizyon seslendirmelerinde siz karakterin sesini duyar, onu
görür ve ona göre seslendirirsiniz. Radyoda ise
sizin yaratıcılığınız daha çok devreye girer. Seslendirmede o yok. Seslendirmede bir oyuncuyu
konuşuyorsunuz. Onun gibi seslendiriyorsunuz.
Radyoda tiyatrodaki yaratıcılığınızı kullanabiliyorsunuz.
Radyo oyunlarında seslendirilen karakteri
kim şekillendiriyor?
Radyoda yönetmen bütün yorumunu, çizgisini
verecek. Yazar kendi kafasındaki karakteri yaz-

mış tabii. Ama oyunculuk çok önemli... Oyunculukla yönetmenin yorumunu bile değiştirebilirsiniz. Yönetmenin yorumladığı karakter size
doğru gelmeyebilir. Bu tiyatro için de geçerlidir. Benim çok başıma geldiği için söylüyorum.
Gerçekten titiz bir oyuncu çok üstünde durur.
Yorum yapma da bence ayrı bir yetenektir.
Yönetmen güzel bir sesin güzel konuşmasına
belki razı olabilir. Ama iyi bir oyuncu bunun da
üstüne çıkar.
Siz yönetmenlik yaptığınız dönemde karakterleri belirlerken nasıl bir ön çalışma yapıyordunuz?
Ben birkaç kere teksti okurdum. Zaten sonra
oyuncuları, kadroyu seçiyorduk. Radyoda şöyle
bir şanssızlık olabilir oyunculuk açısından. Çünkü
o anda, bir provadan sonra çekiliyor tekrar. İşte
yönetmenin görevi orada çok önemli…

Yönetmen karakteri doğru çizebildiği
zaman oyuncu da o çizgide gidecektir.
Yanlış yorumlama hakkı yoktur. Fakat
ilk okuma provasında bile oyuncu rolü
başka türlü bile görebilir ve ona göre
oynayabilir.
Sinemada, tiyatroda, televizyonda, radyoda yönetmen elbette çok önemli ama iyi bir oyuncu
olmadıktan sonra her şey boştur bence.
Radyo tiyatrosu oyunculuğuyla tiyatro sahnesinde yaptığınız oyunculuk arasında temel
bir fark var mı?
Aslına bakarsanız ikisi tamamen aynıdır. Temelde
oyunculuk eğitiminiz kuvvetli olursa televizyon
ya da film seslendirmesi, radyo oyunu ya da tiyatro fark etmez. Sadece radyo küçük oyunculuk
gerektirir. Ses mikrofona göre ayarlı olur, siz de
ona göre oynarsınız. Zaten dinleyiciler de izleyiciler de bilirler. Televizyon dizi veya filmleri seslendirmeleriyle, radyo oyunculuğuyla tiyatroda gördüğü kişi oyunculuk düzeyi anlamında aynıdır.
Galiba günümüzde yanlış bir şeyler öğretildi
gençlere. Doğal oyunculuk adı altında… Sahne oyunlarını izlerken onu fark ettim. Tiyatroda
amaç sesini son sıraya duyurmaktır. Oysa doğal
oyunculuktan gençlerin anladığı sesini oldukça
düşük tutmak… Ön sıralardan bile duyamıyorsunuz bazen oyuncunun sesini. Bu anlamda
tiyatro eğitimi sağlam temel vermek açısından
çok önemli…

Tiyatroda da operada da aynı oyunun farklı
yönetmenler tarafından sahnelenmesini takip ediyoruz. “Ben o oyunu biliyordum” demiyoruz. Yönetmenin bakışını merak ediyoruz. Radyo oyunlarında da böyle bir yorum
farkı net olarak görülür mü?
Radyoda da gerçekten olmuştur bu. Çok sevdiğim bir yönetmen, Asuman Korad. Yıllarca birlikte
çalıştık, hem radyoda hem de tiyatroda. Çok iyi bir
yönetmendir. Oyuncuyu bilir. Okuma provasında
sizin nasıl yorumlayacağınıza bakar. Onun güvendiği oyuncu iyi iş çıkarır zaten. Tiyatroda da başıma
geldi. Marsha Norman’ın Pulitzer ödüllü bir oyunu
vardı. “İyi geceler Anne” diye. Onu çalışırken yönetmen benim aldığım karaktere bayıldı. Ben de ilk
kez görüyorum okuma provasında. Eve dönünce
oyunu okuyorum, okuyorum, ne kadar yanlış yorumlamışım dedim. Ertesi gün gittim. Bambaşka
bir tiple. Yönetmen dün aldığınız tip daha farklıydı
dediğinde ben de ama yanlıştı dedim.
Siz yönetmenlik yaparken de oyuncu odaklı
olmasını tercih ediyordunuz o zaman…
Tabii… Işığı olan oyuncuları seçmekte özen gösterdim doğrusu. Radyo oyunlarında çok sayıda
oyuncu arkadaşım var. Özellikle benim kuşağımdan… Bazı öğrencilerim var. Genelde kendim
seçtiğim için severek çalışmışımdır onlarla. Mesela Mehmet Atay, benim öğrencimdir ve çok
sevdiğim bir sestir. Erdal Küçükkömürcü, o da
öğrencimdir. İyi bir oyuncudur. Tülay Bursa mesela, iyi bir sestir, radyo için çok iyidir.
Yazar tercihiniz olur muydu?
Biz tabii radyoda dünya klasiklerini oynadık. Edebiyat uyarlamaları çok vardı. Hakikaten o kadar
güzel çalışırdı ki tiyatro bölümü. Sonra telif haklarıyla ilgili sorunlar çıktı. Yabancı bir yazarın ailesi
arayabilir sorunları çıktı. O zaman özgün oyunlar,

yerli oyunlar yazılmaya başlandı. Ama radyo dinleyicisine televizyonun yeni olduğu yıllarda epey
bir kültür vermiştir radyo temsil yayınları…
Amacına ulaşmış değil mi?
Tabii ulaştı. Anadolu’nun her köşesine tiyatroyu
götürmüş oldunuz. Hala çok dinleyicisi var. Ben
de rastlıyorum. Mesela bir dükkana giriyorsunuz.
Tek bir cümle söylediğinizde “AAA, Siz?” diyorlar.
Yıllar önce bir turnede Ruhi Su’nun program
yaptığı bir yerdi. Bir iki türkü sonra çok alkışladık.
“Bravo” dediğimde dönüp “Sayın Girginkoç?” dedi
sahneden… Birbirimizi hiç tanımıyorduk oysa…
Meğer hep dinlermiş, müzisyen kulağı… Sesimden tanıdı. Özellikle hapishane yıllarında sürekli
radyo oyunu dinlermiş. Güzel anılar tabii… Hala
arabada dinleyenler çok radyo oyunlarını.
Bugün radyo oyunu seslendirmeye eğilimli
olanlara neler öneriyorsunuz?
Bir kere böyle bir şeyi bir eğitimden geçmeden
yapmak olanaksız. O eğitimden geçince de zaten kendiliğinden oluşur oyuncu, yönetmen ilişkisi. Tabii metin çok önemli. Sahnede de, radyoda
da hoş olmayan bir teksti oynamak oyuncuya acı
verir. Gerçi radyoda metin seçme şansınız yok.
Ama ben bu konuda şanslıyım. Radyoda da tiyatroda da severek oynadığım tekstlere rastladım.

Radyonun bu keyfini kaçırmamak
lazım… Mantı geleneksel yemeğimizse
radyonun tiyatro bölümü de öyle.
O çok ayrı bir nostalji. El üstünde
tutulması lazım… Klasik olarak bir
tarafta korunmalı.
Radyovizyon dergisi adına çok teşekkür
ederiz.
Ben teşekkür ederim.

Korkmaz Çakar

R öp or t aj
TRT İstanbul Radyo yapımı radyo
oyunlarını, arkası yarınları, çocuk
bahçelerini dinleyenlerin hiç de
yabancı olmadığı bir isim Korkmaz
Çakar… Yıllarca birçok prodüksiyona
efektör olarak imza attı… Belki farklı bir
ismi olmasından belki de görev aldığı
oyunlara kendine has bir üslup
katmasından, dinleyiciler bu ismi hep
anımsadı. Kısa süre önce emekliye
ayrılan efektör Korkmaz Çakar, Türk
Radyo Oyunu tarihinde önemli yeri
olan anılarını bizlerle paylaştı.

DOSYA
Feryal Azkara Prodüktör
Türkiye’de radyo yayıncılık tarihinin belki
de en önemli sloganlarından birisi Efektör:
Korkmaz Çakar anonsuydu… Bu belki de
bizim yayıncılık tarihimizin ilk marka sloganlarından biriydi. Belki bunu siz seçmediniz,
mesleğin akışı sizi getirdi ama Türk halkı bu
sloganla nasıl tanıştı?
Şimdi bakın, TRT’ye girdiğim 66 yılında ses kayıt
montaj servisinde çalışıyorum. Şimdi bu kayıt
yaptığımız Stüdyo G… Benim için önemli olan
yandaki F Stüdyosudur. Allah rahmet eylesin,
Saadettin Kadıoğlu… İstanbul Radyosu’nda
Radyo Tiyatrosu, Arkası Yarın programları yapılıyor ama radyonun bir kadrolu efektörü yok.
Saadettin Kadıoğlu TRT’den ayrılmış, dışarıda
reklamcılık yapıyor, akşamları da radyoya geliyor
kaydedilmiş oyunları müzikliyor, efektliyor. Ben
de bu işe meraklıydım. Aramızda bir yakınlık
doğdu. Müsaade etti, ben gelip onun yanında
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oturup seyrederdim. Herkes beş buçukta radyo kapanıp giderken, ben onunla beraber otururdum. Bu şekilde ben bir seneye yakın kendi
işimin dışında onu izledim. Başlangıçta montajı
makasla keserek yapıyorduk. Sonra makineden
makineye geçtik. Tabii çok tekâmül ettik. Ben de
bu işi öğrendikten sonra efekt kadrosuna geçtim. O sırada 1968 yılında Melotron marka 1260
ses veren bir ses efekt cihazı geldi, analog…
Şimdi bu böyle bir sandık geldi. Teknik servisten
beni çağırdılar.

Teknik servisle iç içeydik biz. O
zamanlar biz bir radyo tiyatrosunu
yedi saatte kaydediyorduk. Ama
kimler var… Bedia Muvahhit, Vasfi
Rıza Zobu, Cahit Irgat, Metin Serezli,
Nisa Serezli, Yıldız Kenter, Müşfik
Kenter, Erol Günaydın, Şener Şen,
Müjdat Gezen, Alev Gürzap, Fuat
İşhan… yani saymakla bitmez…
Oyun belirli denetimden geçtikten sonra on gün
önceden onların eline giderdi. Onlar çalışıp gelirlerdi. Yine de bir ses provası yapardık, kayda
girerdik ama altı yedi saatte oyun bitirdiğimizi
biliyorum. O da neden? Türkçedeki şu kelime
şöyle mi söylenecek, böyle mi söylenecek? Böyle
başladı bu serüven. Daha sonra tabii biz o cihaz
gelince, acayip bir şey. Hemen kullanmasını öğrendik. Hemen İngilizce bilen tiyatrocular hangi efektlerin olduğunu çevirdiler. Mesela deniz
sesi… Dörder saniyeydi süreleri. Biz iki efekt ard
arda bir saat devam ettiriyorduk efekti. Aklınıza
ne gelirse…
Onun öncesinde nasıldı?
Onun öncesinde ben C Stüdyosunu görmüştüm. Ama kullanmadım. ERSA’nın taş plak konsolları vardı. Bunu herkes bilir. Bir tahta kapı, bir
merdiven, dolaplar, yürümek için bir kum pist,
bantlar vardı, yaprak sesi versin diye… Tam burada kapının hikâyesi var. Kapıyı biz öyle bir yaptırdık ki gıcırdasın diye. Marangozlar kanırttılar,
falan gıcırdattılar. Bir gün geldim, adını unuttum
bir odacımız vardı. “Ağabey” dedi. “Bu kapı çok gıcırdıyordu, yağladım.”
Biz bu arada gidip İstanbul’un seslerini topluyorduk. Ahmet Refik Sevengil’in bir oyunu vardı “Boğaziçi Balıkçısı.” Ama elde hiç efekt yok. Gidip o
oyuna özel efekt kayıtları yaptık. Zaten efektörlük
yaratıcılık gerektiren bir meslektir.

Efektörlük dediğimiz zaman mesleğin dışında olan insanların kafasında belli bir şey
vardır ama aslında nedir efektörlük? Efektör
olarak sizin mesleğin en başından itibaren
bu sanat içerisinde aldığınız rol neydi?
Bakın şimdi, efektin sözlük anlamı etki yaratmak.
Radyo oyunlarında efekt, dekorun, kostümün,
ışığın, müziğin, sesin, oyuncuların jest ve mimiklerinin yerini tutan söz kadar güçlü bir ifade
aracıdır. Efektör de bunu uygulayandır. Yani, ben
her yerde bunu söylerim; efektörlük çıplak oyunu giydirme sanatıdır. Bir metin geliyor. Birileri
geliyor seslendiriyor. O sesi siz kaydediyorsunuz.
Ama sonra siz ona hayat veriyorsunuz. İşitsel bir
sihir yaratıyorsunuz. Bu nelerle oluyor? Uygulanan efektlerle. Ben yaptığım programlarda her
zaman, yani bu iş olsun bitsin diye değil dinleyici kulağıyla dinlerdim. Ve şimdiki dijital teknoloji
yok. Analog çalışıyorsunuz. Bir dar banda sekiz
tane ses yüklüyorsunuz. Dinleyici bunu bilmez. O
dinlediğiyle kalır. Ama o nasıl yaratılıyor bilmez.
Bizi yokluklar yetiştirdi. Düşünebiliyor musunuz
şimdi, bir tane plato… O platoda bir müzik…
Müziğin yeri belli değil. Tabii burada anmak isterim, Yüksel Çeki, Sebla Özveren, Caner Beklim…
Bu arkadaşların müzik konusunda bizlere çok yardımları olmuştur… Çoksesli Müzik Şubesi’ndeki
arkadaşların… Hemen onlara giderdik, böyle
bir oyun var diye… Tabii New Age’ler gelince iş
bitti. New Age’leri iyi dinlerseniz, orada çok şey
bulursunuz. Ama unutmamak için hemen not
alacaksınız.

Biz bu yokluklarla yetiştik… Allah
rahmet eylesin Suna Pekuysal öyle
derdi…“Seni ben kumanda odasında
görünce, içim rahat ederdi. Çünkü
hata yapmayacağını, sesimin
patlamayacağını bilirdim.”
Sonra biz öyle usta olduk ki, rejisör yanlış tonlamayı kaçırdığında, hemen dönerdik, düzeltirdik.
Çok iyi bir usta olmamızda yoklukların ve dostlarımızın payı vardır. Tabii ki biraz da çalışmak...
Mutlaka, ben sizin mesleğiniz konusunda ne
kadar araştırmacı bir insan olduğunuzu kişisel olarak biliyorum. Siz mesleğe, efektörlüğe başladığınız dönemde Türkiye’de bu konu
neredeydi, yıllar içerisinde BBC gibi önemli
dünya radyolarıyla karşılaştırıldığında nereye geldik? Bir kıyaslama yapar mısınız?
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İstanbul Radyosu’nda
O dönemde yazarlara bir bakın; Behçet Necatigil,
Orhan Asena, Turhan Oflazoğlu, Oktay Arayıcı,
Güngör Dilmen Kalyoncu, Tarık Dursun K…En
çok telif eser yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu…
Oyunlar, belirli kademelerden geçtikten sonra
oyun bir rejisöre verilirdi. Bir efektör burada yüzlerce oyunda bulunurdu. Bir rejisör o kadar yoğun görev alamazdı. Ama yoğun çalışanlar da
vardı, Nüvit Özdoğru, Kemal Bekir gibi… Rejisör
oyunu alınca her role üç ayrı oyuncu alternatifi
bulurdu. Sonra gelip bize de danışırlardı. Çünkü
radyoda mikrofonun önüne gelip hiç hareket
edemeyen tiyatro sanatçıları vardı. Bunları biz
bilirdik. Sonra her tiyatro sanatçısı radyo oyunu

Kıyaslama yapalım, tabii… İyi bir konuya temas
ettiniz. Biz imkânsızlıklarla başladık burada. Allah
Rahmet eylesin Nüvit Özdoğru’yla oyun kaydediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’ne gidecek, bize efekt
getirecek. Bir de yurt dışına giden arkadaşlar bir
şeyler bulup bize getirirlerdi. Arşivimiz böyle
böyle büyüdü. Demin sözünü ettiğim Melotron
marka efekt konsoluyla biz çalışırken Fransızlar
geliyor, şaşırıyorlar. Hiç görmemişler. “Bu nereden geldi?” diye soruyorlar. “Nasıl geldi bu alet?”
Nasıl geldiyse geldi işte…

Ankara’da, İstanbul’da bir de okul
radyosu vardı toplam üç taneydi onlar.
Dünyada üç radyoda vardı… Tabii
TRT orada bize adam akıllı imkân
sundu. Sonra tabii CD çıktı. Sonra da
dijital ses efekt cihazı geldi.
Tabii ki meslek icabı tiyatro sanatçılarıyla çalışıyordunuz. Sizin çalıştığınız dönemde sanatçıların radyoyla ilişkileri nasıldı?
Şimdi bakın Feryal hanım, bütün eğitim kurumlarına İstanbul Radyosu destek vermiştir. Özel tiyatrolara … Ama özel yazışmayla müsaade alıp...
Ben kimseye yönetimin haberi olmadan bir tek
ses vermemişimdir. Benim gerçekleştiremediğim
bir şey vardı. O dijital ses efekt cihazı geldiği zaman aşağıda öyle bir stüdyo kuralım ki, hem televizyona hem radyoya hizmet verelim. Olmadı.
TRT de dışarıya versin para kazansın. Ama uğraştım, uğraştım olmadı. Bu yapılması gereken bir
şeydi.

O zamanlar tiyatro sanatçılarının İstanbul’da yapabileceği bir şey yok. Radyoya gelirler Arkası
Yarın, Radyo Tiyatrosu kaydına, Yeşilçam Lale
Film Stüdyosu’na gider film seslendirirler, bir de
oyunlarını oynarlar. Bütün zamanları burada geçer. Bu yüzden tiyatro sanatçılarının mühim bir
kısmı buradan geçmiştir. O zamanlar televizyon
yok. Radyo çok dinlenen birşey… Ve dramatize
programlar, hala daha dinleniyor. Mesela ben
geçenlerde minibüste bir yere gidiyorum, ona
yirmi kala adam Arkası Yarın dinliyor. Minibüs
şoförü… Sordum bu tesadüfen mi diye… Yok
ağabey, ben çocukluğumdan beri dinlerim
dedi. Bütün durak dinliyor dedi. Onun tadına
lezzetine varanlar onu biliyorlar. Ondan sonra
kopya başladı. Başka radyolar da yapmaya çalıştılar. Ama şunu her yerde söylerim, dramatize
radyo programlarını en iyi şekilde TRT yapar. Bu
bir uzmanlık işi. Başkası imkânı yok yapamaz.
En iyi prodüksiyonu TRT radyolarının tiyatro
bölümleri yapar. Dediğim gibi efektörlük yaratıcılık gerektiren bir meslek. Bütünleşiyorsunuz
yani adeta yaşıyorsunuz. Radyo Tiyatrosu insanın hayal gücünü geliştirir. Başka bir olay daha
anlatayım;
Eve çekime geldiler, röportaj yapmak için. Ben
önce gazeteci zannettim. Bir baktım bir minibüs, kameralar, ışıklar falan… Dediler sürpriz.
Dedim kardeşim söyleseydiniz. Oturduk. Soruyorlar, anlatıyorum. Karşımda kameranın arkasında birisi yerlere yatıyor, gülüyor… Bu dedim
kendi kendime, neden gülüyor… Çocuk açıklama yaptı.

R ADYOVİZYON 27

Efektlerle 40 Yıl
sanatçısı değildir. Roller hazırlanınca on gün önceden tekstler oyunculara ulaştırılırdı. Oyuncular
da evde çalışıp gelirler, stüdyoya gireriz, bir okuma provası yaparız, ondan sonra mikrofonun
karşısına geçerlerdi. O zamanlar Ankara Radyosu
efekti de müziği de anında veriyordu ama ufak
bir hatada da başa dönüyorlardı. Biz oyunu çıplak kaydedip ona iyi bir müzik bulurduk. Mesela
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur’u… O oyun için
oyundaki şarkıları da özel olarak kaydetmiştik.
Bir gün yine böyle bir oyun kaydediyoruz Ergin
Orbey’le beraber. Bir telefon geldi Ergin Orbey
Devlet Tiyatroları genel müdürü olmuş.

“Ağabey dedi ben Orduluyum.
Çocukluğumda Radyo Tiyatrosu
dinlerken yorganı kafama çekerdim.
İnsanları, mekanı, kendi hayalimde
canlandırırdım. Bu evlendikten sonra
da devam etti. Hanım geliyor. Ne
yapıyorsun diyor. Sizin adınızı duyunca
o alışkanlığım aklıma geldi dedi.
Ne güzel… Böyle dinleyicilerle kurduğunuz
ilişkilerle ilgili anekdotlar var mı?
Tabii ki… 70li yıllarda Arkası Yarın’ın bir bölümünü kaçıranlar telefon ederlerdi, dinleyebilir miyiz
diye… Derdim ki, beş sene sonra bunun tekrarı olur, o zaman dinlersiniz… Geçenlerde birisi
dedi ki: “Çocukluğumda dinlediğim bir oyunu
dinledim, bana çocukluğumu yaşattınız.”
Belirli periyotlarda oyunlar tekrarlanıyor.
Peki, İstanbul Radyosu’nda hatırladığınız en
enteresan, en önemli oyun kaydı hangisiydi?
Benim Adım Kırmızı… Bu oyunda 1250 sefer record yapmışım… Kaydettiğim en geniş kadrolu
oyun da oydu. 24 bölüm kaç gün sürdü…

Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Erol Günaydın, Haluk Kurdoğlu oynadı… Zar zor gelmişti rahmetli.
Oynamayan kalmadı. O çok büyük, değişik bir
kadroydu… Sonra bir kokteyl yapıldı. Bütün sanatçılar çok etkilenmişti.
Korkmaz Bey, hiç yurt dışına gitme imkânınız
oldu mu?
Hiç olmadı. Hep ama hep bunu söylemişimdir.
Gidip oralardaki tekniği de görmek istemişimdir.
Aslında Radyo Tiyatrosu İstanbul Radyosu’nun
vitriniydi.
Dışarıdan gelen bir yabancıya ilk gösterdikleri yer
C Stüdyosuydu. Efektör’ün zaten okulu yok. Usta
-Çırak ilişkisiyle yetişiliyor. Ben şimdiki efektör
kardeşimiz Ersin Temelli’nin bu işe başlaması için
çok gayret ettim.
Eskiden Türk Sanat Müziğinde Santur diye bir alet
vardı. Ustası ölünce o enstruman da unutuldu
gitti. Sonra ben de düşündüm. Ben gidince ne
olacak burası diye. Baktım Ersin Temelli yetenekli.
Biliyorum, alt yapısı da var. İşi ona teslim ettim.
Ne kadar iyi yapmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun…
Ben teşekkür ederim…

Kaç oyuncu vardı?
Vallahi orada oynamayan kalmadı ki… Tamer
Karadağlı’dan Okan Bayülgen’e, Oktay Kaynarca,

Türk ve yabancı yazarların eserlerinin radyo uyarlamaları, özgün radyo oyunları Radyo Tiyatrosu
kuşağında… “Radyo Tiyatrosu” Çarşamba 21.05 ve Gece Tiyatrosu Cumartesi 01.05’te Radyo 1’de…

Radyo Tiyatrosu
Gece Tiyatrosu

R öpor taj
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Neriman Uğur
Neriman Uğur’u birçok
televizyon dizisinden
tanıyoruz. TRT yapımı sinema
filmi “Yaban”, yine TRT yapımı
“Islanan Topraklar” ve “Kısmet”
adlı dizilerde rol alan
Neriman Uğur, “Yılan Hikayesi”
ve “Melekler Adası” dizilerinin
de unutulmaz karakteriydi.

Esra İlkkurşun Prodüktör
Dikkatli tiyatro izleyicileri de Cadı Kazanı’ndan
Arzu Tramvayı’na, Kadıncıklar’dan Fehim Paşa
Konağı’na kadar birçok güçlü oyundan hatırlıyorlar sanatçıyı. Sanatseverlerle televizyondan önce tiyatro sahnesinde buluşan Neriman
Uğur’la yıllar önce Bursa Devlet Tiyatrosu’nda
sahnelediği bir oyun olan “Elveda Saraybosna”
üzerine söyleştik.
Tiyatroya ilginiz ne zaman başladı?
Tiyatro lisedeyken çok sevmeme hatta kendimce oyunlar yazıp arkadaşlarımla oynamama rağmen sadece etkinlik olarak düşündüğüm güzel
vakit geçirme aracıydı. Üniversite puanlarımı
elime alıp radyodan tiyatro bölümüne alınacak
öğrenci puanlarını duyduğumda niye olmasın
diye okulun kapısından girdiğimde de bugüne
kadar süren tutku oldu benim için.
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Siz yönetmenlik de yaptınız tiyatroda. Yönettiğiniz ve başrolünü oynadığınız oyunlardan biri de “Elveda Saraybosna”. Elveda
Saraybosna biz radyocuları yakından ilgilendiriyor. Konusunu sizden dinleyelim.
“Elveda Saraybosna” savaş sırasında bombalar
atılırken insanlara umudu yitirmemeleri için güç
veren radyo sunucusu bir kızın öyküsüydü.

Uğur olarak gerçekleştirmek istedim.Yeterince
etkili mi?
Sahnede bir radyo sunucusunu canlandırmak için özel bir çalışma yaptınız mı? Mesela
çok dinlenen bir sunucunun neler yaptığını
araştırdınız mı?
Daha önceden bir radyo kanalında sunucu olarak çalıştığım için pek gerek kalmadı.

Neden bu oyunu yönetmek istediniz ve
başrolünü oynamak? Sizi etkileyen bölümü
neydi?

Sahnede nasıl bir radyo stüdyosu kurdunuz?

Sanatın iyileştirici, çözümcü, yol gösteren hatta
yol göstermese dahi insanın kendine bakmasını
sağlayan güçlü bir yanı var. Ben de tiyatronun
bu yanını zamanlama olarak da iyi kullanmanın
çekiciliğine kapıldım. Bosna’daki savaş sırasında
insanların çektiği acıları umutları yansıtılırken
savaşın çirkin yapısını, yok ediciliğini ‘bir gün bizim de başımıza gelebilir’ duygusunu yaşatmak
istedim. Oyundaki radyo sunucusunun yapmak
istediği bilinçli görevi, oyuncu olarak Neriman

Oyundaki karakterin dinleyenlerine umut
aşılamaya çalışması çok etkileyiciydi. Sonrasında radyo dinlerken siz de bu oyunun etkileri kaldı mı?

Oyunu küçük bir oda tiyatrosunda sahnelediğimiz için zaten sahnenin yapısı buna çok yardımcı
oldu. Dekorla o sıkışmışlığı hissettirmek istedik.

Ben iletişim araçlarının mutlaka üst düzey kültürel bir görev üstlenmesini isterim. İnsanları eğitmesini, bilgilendirmesini, köyden kente insanı in-

Tiyatro ile Radyonun Kardeşliği
Rüçhan Gürel
İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı
Han Tiyatrosu Sanat Yönetmeni
Çocukluğumuz hep radyoda Arkası Yarınları sabırsızlıkla bekleyip Radyo Tiyatrolarını dinleyerek
renklendi. Çok güzel günlerdi; yüzlerini görmediğimiz, yalnızca seslerini duyduğumuz o güzel
sesli kişileri hayalimizde canlandırarak, müzikle
desteklenen ve finali efekt Korkmaz Çakar diye
biten radyo tiyatrosu günleri.
Yıllar sonra, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun Sanat
Yönetmenliğini yaptığım yıllar ki aynı zamanda
Bosna’daki zulüm yıllarıydı. Biz de “Elveda Saraybosna” adlı oyunu sahnelemeye karar verdik.
Oyun tiyatroda radyoculuğun belki de en iyi örneklerinden biriydi.
Dışarıda kanlı savaş, katliam bütün hızıyla devam
ederken; aşağıda savaşın etkilerinden korunmak
için yeraltına kurulmuş, halkına sesini duyurabilmek, dirençlerini arttırabilmek ve yaşama gücü
verebilmek için yayın yapmaya çalışan bir radyo
istasyonu. Bütün şehrin iletişiminin kesildiği bir
durumda tek güç, tek dayanma noktası.

Sahneye bir radyonun yayın yapabilmesi için bütün düzeneği kurduk. Gerçekten her şey o anda
oluyordu. Küçük bir aksaklık ya da gecikme oyunun aksamasına neden olabilirdi.
Tiyatro her zaman canlıdır. Radyoda çoğunlukla canlı yayındadır ama tiyatroda radyo varsa iki
kere canlıdır. Yani iki canlıdır.
O dönemde Bosna’da televizyonlar susmuşken
tıpkı oyundaki Radyo İstina gibi tiyatrolar da
bomba seslerinin ve çığlıkların arasında perdelerini açıyordu ve halkını ayakta tutmaya çalışıyordu.
Aslında ben de radyonun en zor şartlar altında
bile ne kadar etkili olabileceğinin galiba o zaman
daha iyi farkına varmıştım.
Radyoyla tiyatronun ortak amacı olan Türk dilinin daha iyi konuşulabilmesi için Arkası Yarınlara
daha geniş yer verilmesini diliyorum. Radyo ve
tiyatro kardeşliğinin daha da güçlenmesi hepimiz için büyük bir mutluluk olacaktır.
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san yapan değerleri haz verecek bir biçimde sıkmadan eğlendirerek vermesini isterim. Mikrofon
başındakinin düşünce yapısı hayata bakışı çok
önemli bu yüzden. Radyo sunucusunun bu değerleri taşıması gerekiyor. Aynı Saraybosna’daki
radyo sunucusu kızın umudunu hiç yitirmeden
insanlara hayat aşılaması gibi.

Radyonun içindeki kişileri
görebileceğimi sanırdım küçükken.
Hatta geceleri radyoya çaktırmadan
gözümü kapar gibi yapıp şimdi
çıkacaklar diye beklerken uykuya
dalardım çocukken.

O yıllar Bosna’nın sancı çektiği yıllardı. Oyuna nasıl tepkiler gelmişti?

Hala da radyo benim için hayallerimin bekçisidir.
Görüntünün gerçekliğinden daha uyarıcı… Evde
de arabada da arkadaş, geceye gündüze dost. Televizyondan daha çok radyoyla ilgilenirim.

Oyun savaşın anlamsızlığını ‘savaşta yenenin olmayacağını’ göstermesi açısından bence görevini yaptı, çok güzel tepkiler aldık. Akılda kalan
herkese göre değişir ama bana göre “umudu
yitirmeden hayat aşılamak” fikrini algılamaları
daha da önemliydi.
Sizin için radyonun anlamı nedir? Dinler misiniz? Sever misiniz?
Radyo benim çocukluğumun dışa açılan penceresiydi. Babamın ajans saati, radyo tiyatrosu saatleri, hafif müzik diye başlayıp kaliteli müziklerle
devam eden o koca kültür penceresini her açan
mutlaka kendine ait bir şey bulurdu o radyoda.

Son olarak projelerinizden de söz edelim
mi?
Bugünlerde devlet tiyatrosuna yeni bir oyun yönetiyorum. Ayrıca Parmaklıklar Ardında dizisi bu
yıl da devam ediyor. Sanırım buna bir de sinema
filmi ekleyeceğim.
Radyovizyon’a “Tiyatroda Radyo”yu anlattığınız için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Radyovizyon okuyucularına doğru bir dünya diliyorum.
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Elma Dersem

Sakın
Çıkmayın

!

Yaklaşık bir yıl önce Slovakya’ya
davet edildiğimde ne hissedeceğimi
bilememiştim. Bu tatlı heyecanımın
nedenini aslında çok iyi biliyordum
ama kendime bile ancak fısıltıyla
söyleyebiliyordum. Üç yıl boyunca
hayal gücünün sınırlarını zorlayarak
gerçekleştirdiğimiz “Beyaz Bisiklet”
adlı çocuk dramasının uluslar arası
yarışmalarda elde ettiği başarı, işte
yine beklenmedik bir anda albenisi
yüksek bir meyve vermişti.

Hakan Özalpuk Prodüktör
Her aşaması için seve seve ter döktüğüm Beyaz
Bisiklet için bir düş kurarak çıkmıştım yola. Ne
mutlu bana ki hayal ettiğimden bile fazlasını yaşıyordum. Çocuklar için çalışmanın mesleki kariyerime kattıklarını anlatmaya kalksam derginin
sayfaları az gelir. Çocuk draması yapmanın benliğimde yarattığı değişimlerse başlı başına bir
yazının konusu. Aslında belki de bu kadar heyecanlanmamam gerekiyordu. Daha önce TRT’nin
EBU bünyesinde düzenlediği Uluslararası Radyo
Programları Yarışması’nın ön jürisinde yer almıştım almasına da bu kez her şeyin çok farklı
olduğunu rahatlıkla görebiliyordum. Öncelikle
asıl jüride yer alacaktım. Yani işin ucunda 2008
yılının Avrupa’daki en iyi çocuk dramasını seçecek olan üç kişiden biri olmak vardı. Soğuk bir
Kasım akşamı Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya
varıp uluslar arası jürinin diğer üyeleriyle tanışa-

na kadar yaşadıklarımın her an uyanabileceğim
bir rüya olduğundan hiç kuşkum yoktu; ta ki
gecenin sonunda Slovakya Devlet Radyosu’nun
yetkilileri, içini değerlendirmem gereken drama
metinleriyle doldurdukları mavi çantayı bana verene kadar… Her şey öylesine tanıdıktı ki!... Sanki
Bratislava’ya ilk gelişim değildi. Sanki resepsiyondaki genç, Otel Tatra’da her zaman kaldığım
odanın anahtarını veriyormuşçasına kendinden
emin bir edayla karşılıyordu beni. Belboy, asansör görevlisi, garsonlar daha bir hafta önce oradaymışım gibi davranıyorlardı. Kendi yazdığım
dramanın içine girsem herhalde ancak bu kadar
keyifli olurdu.

Nam-ı Diğer Mr. Chairman
Gece boyunca hikâyelerine ve karakterlerinin
tanıtım yazılarına göz attığım aday dramalar
hakkında küçük notlar aldım. Jürimize İtalya’dan
katılan Mihaela Liliana Schefer ile sabah resepsi-

yonda iki yayıncıya yakışır bir şekilde tam sözleştiğimiz saatte buluştuk. Daha sonraki günlerde
hatta saatlerde biraz zorlanarak da olsa alışacağım “Mr. Chairman” hitap şeklini de ilk defa İtalyan meslektaşımın ağzından o sabah işitmiştim.
Söylemeyi unuttum tabii. Bir gece önceki karşılama yemeği sırasında jüri başkanı seçildim. Nam-ı
diğer “Mr. Chairman” dim artık… “Eeee! Ne var
bunda?” demeyin lütfen. Bir Anadolu kasabası
için “kaymakam bey” ne ifade ediyorsa uluslar
arası jüriler için de “Mr. Chairman” o demek. Fazla
abarttığımı düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Ama orada kaldığım 6 günlük süre bana
bunu öğretti.

Ters Piramitte Beş Gün
Bu ara başlığın ailece karşısına geçilip gönül
rahatlığıyla seyredilebilecek bir macera filmine
daha çok yakışacağını düşünebilirsiniz. Ama Slovakya Devlet Radyosu’nda geçirdiğim 5 günü
anlatınca fikrinizin değişeceğine garanti veriyorum. Ülkenin komünist rejimle yönetildiği
zamanlarda inşa edilen ters piramit şeklindeki
radyo binası insana zaten tek başına büyük bir
macera vaat etmeye yetiyordu. Daha nasıl bir
mimari yapı olduğunu bile tam olarak algılayamadan kendimizi içeri attık. Çünkü Mihaela da
ben de bir gece öncesinde 5 dakika dahi geç
kalmamamız yönünde yapılan tatlı kısmı son
derece az, sert kısmı oldukça bol uyarıları belki
biraz da misafir olmanın aşırı tedirginliğiyle fazla
ciddiye almıştık.

Olmamız gerekenden en az yarım
saat önce, sabahın 08.30’unda görev
için hazırdık. Neyse ki ikimiz de anın
tadını çıkarmanın değerini bilen
Akdeniz kültüründen geliyorduk.

Çay ve kahve içerek uyanmaya çalışırken güzel şeyler de olmuyor değildi. 7. Prix Ex Aequa
Uluslar arası Çocuk ve Gençlik Radyo Dramaları
Festivali’nin çocuk bölümünün dünya tatlısı diğer jüri üyesi Ida Hledikova ile derinlemesine
sohbet etme fırsatımız doğmuştu. Dramatik yazarlık uzmanı Doçent Doktor Ida Hledikova ve
Mihaela ile dramaları dinlemeye başlamadan
önce birbirimizin çocuk draması konusundaki
görüşlerini anlamaya, bilgilerimizi, birikimlerimizi o kısacık süre içerisinde tartmaya çalışıyorduk.
Bu arada jürinin çalışma ilkeleri ve değerlendirme şekli konusunda da uzlaşma sağladık. Bütün
bunları yarım saat gibi kısa bir sürede nasıl hallettiğimizi doğrusu hiç birimiz anlayamadı.

Sözün kısası iyi bir ekip olmuştuk.
Birbirinin eksik yanlarını
tamamlayan kendi halinde mütevazı
bir jüriydik. Bizi kendi halimize
bıraksalar sektörün sorunları, çocuk
dramalarında yeni yaklaşımlar filan
derken akşama kadar laflayabilirdik.
Ama bir jürideyseniz bilmeniz gereken
ilk şey hiçbir zaman kendi başınıza
bırakılmayacağınızdır.
Ön elemeden geçmiş onlarca dramanın akıbetini belirleme işi elbet yakından izlenmeyi
gerektirecek önemdeydi. Asıl maceranın henüz başlamadığını kolaylıkla anlayabiliyordum.
Daha filmin başlarıydı, besbelli. Her şey o kadar hızlı ve o kadar çoktu ki bu filmi tam olarak
değerlendirebilmem için bir daha seyretmem
gerekecekti. Bekleme odasının kapısı üç kez
ısrarlı bir şekilde çalındığında haklı olduğumu
bir kez daha anladım. Avrupa Yayın Birliği bünyesinde gerçekleştirilen bu festivalin ne kadar
köklü olduğunu yüzündeki mimiklerin kullanım
süresinin dolmak üzere oluşundan rahatlıkla
anlayabildiğimiz “yetkili” ve de “etkili” hanımefendi, jüri üyeleri olarak uymamız gereken kuralları hak ettiğimiz tonda tebliğ etti. Mihaela
ve ben daha sonra bir çok kez karşılaştığımız
bu davranış kalıbını, kaba bir tahlille, komünist
rejimin insanlarda bıraktığı travmatik iz olarak
yorumlayacaktık. Kaba tahlille diyorum çünkü
“Hanımefendi” hemen dinleme salonuna geçmemizi istiyordu. Daha ince bir değerlendirme
yapmaya vaktimiz yoktu, olmayacaktı da. Misafirler bizi bekliyormuş.

Dünyanın Bütün Çocukları
Hayallerinizi Birleştirin
Artık zamanı geriye döndürmek imkansızdı.
Bizi gittikçe ilginçleşen bu gerilimli traji-komik
hikâyeden yalnızca çocukların saf kalpleri çıkarabilirdi. Herkes bize harikalar dünyasındaymışız
gibi bakıyordu ama biz etrafta Alice’e benzeyen
hiç kimseyi göremiyorduk. Çocuklar da olmasa
halimiz haraptı. “Dinleme Salonu” kavramıyla
ilk defa karşılaşıyordum. Daha sonra anladım ki
jürinin diğer üyeleri de benimle aynı durumda.
Bilindik genel uygulama nedir? Siz jüri olarak
bir odaya kapanır, programları dinlersiniz. Hızlı
bir biçimde sonuca varırsınız. Ama ters bir piramidin içinde bazı uygulamaların farklı olmasına
aslında şaşırmamak gerekiyordu. Biz de bu yaşadığımız şaşkınlığı daha sonra değerlendirmek
üzere diğer şaşkınlıklarımızın yanına kaldırıp bu
yeni duruma ayak uydurma yolunu seçtik.

Slovakya Devlet Radyosu’nun en
büyük seyircili stüdyosu hınca hınç
çocuklarla doluydu.
Çocukların arasına serpiştirilmiş eser sahiplerini
kalabalıktan seçmek o kadar zordu ki! İlk başta
bizim işimizi engelleyebileceğini sandığımız bu
durumu kısa sürede lehimize kullanmayı başarmıştık. Çünkü drama metinlerinin İngilizcelerini
büyük ekrandan bizimle birlikte takip ediyorlardı. İngilizce düzeyleri oldukça yüksek olan bu
öğrencilerin dramada olumlu ya da olumsuz
tepki verdikleri yerleri anında duymak, jüri olarak değerlendirmelerimize yeni bir bakış açısı,
yeni bir boyut kazandırdı. Biz de jüri olarak böyle
bir iyiliğin altında kalamazdık. Festivalin kapanış
gecesi ödül töreni sonrasında bir sonraki yıl için
“çocuk dinleyici” ödülü konmasını önerdik. Teklifimiz ilgi gördü.

Önüm, Arkam,
Sağım, Solum Sobe!
Jüri olarak görevimiz her gün biraz daha güçleşiyor, sorumluluğumuz kat be kat artıyordu. Dinlediğimiz dramalar hakkında aldığımız kısa notlar
dağ gibi birikmeye başlamıştı. Bazen programlara öylesine yakından bakıyorduk ki küçücük
ayrıntılar içinden çıkılamaz tartışmaların kaynağı
oluveriyordu. Haddinden fazla uzun süren fikir
çatışmaları hem acıktırıyor hem de dışarı çıkıp
bir şeyler yiyebilmemizi engelliyordu. Bu yüzden
Türkiye’ye döndüğümden beri ağzıma soğuk

sandviçin adını bile almıyorum. Akşam yemekleri olmasaydı soğuk sandviçi Slovakya’nın milli
yemeği bile sanabilirdim. Saate bakınca kendimize gelip en iyi yöntemin eleye eleye ilerlemek
olduğunu düşünerek son kararımıza ulaşmaya
karar verdik. Günlerdir süren dinleme seansları
sonrasında artık herkes bizden bir sonuca varmamızı bekliyordu. Ama bu sonuç öyle rasgele
bir seçimle bulunacak türden değildi. Ödül alacak yapımları dinleyenler çok kısa sürede kendi
çalışmalarındaki eksikliği görebilmeliydi. Ama bir
çocuk dramasında olması gerektiğini düşündüğümüz her şeyi bir programda bulabilmek gerçekten büyük bir şans olurdu. Ve biz şansa değil
alın terine inanan bir jüri olarak aradığımız asgari
özelliklere göre bir ön eleme yaptık. Teknik altyapısında sorunlar olan yapımlar aramızdan ilk
ayrılanlar oldu. Daha sonra kendine drama süsü
vermiş eğlencelik, şov türü çalışmalara hoşça
kal dedik. Elimizde kalan drama sayısı azaldıkça
bizim işimiz ağırlaşıyordu. Bu aşamada ölçüt olarak dramanın genel ilkelerini kullanmayı uygun
gördük.

Karakter derinlikleri, konu, olay
örgüsü ve benzeri temel özelliklerde
sorunları olan yapımları da
elediğimizde artık 5 gündür içinde
olduğumuz bu macera filminin
finaline yaklaştığımızı hepimiz açıkça
görebiliyorduk.
Bizden dağıtmamızı istedikleri üç ödüle karşılık
elimizde üç drama kalmıştı. İlk bakışta kulağa hoş
gelen bu durumun saatler ilerledikçe kabusa dönüşeceğini hiç birimiz tahmin edememişti. Ida
Hledikova en iyi yapım ödülü için Slovenya’nın
“Dandelion Egret’s Flight” adlı dramasını uygun
görüyordu. Gezegenleri, yıldızları ve benzeri
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gök cisimlerini küçük bir çocuğun uzayda yaptığı yolculuk üzerinden anlatan bu çalışma konuya özgün yaklaşımı ve abartılı ancak sevimli
oyunculuklarıyla öne çıkıyordu. Mihaela Liliana
Schefer ise İsveç’in “Swaying Pole” isimli dramasına çarpılmıştı. İsveç’te ön-ergenlik çağını
yaşayan ve büyüme hevesi içindeki genç adayı
çocukların hikayesi müzikal olarak gerçekçi daha
doğrusu acı-gerçekçi bir yaklaşımla anlatılıyordu.
Dramanın özellikle konuya yaklaşımı ve müzikal
olması hemen diğerlerinden ayrılmasını sağlıyordu. “Mr. Chairman” olarak bense Almanya’nın
Tobias and The Animal Dream Expert adlı dramasını birinciliğe layık görüyordum.

Öncelikle ana konu olarak anne
babası ayrılmış bir çocuğun bu
derin acıyla baş etme sürecini düş
ve gerçeğin sınırında anlatışından
etkilendim.
Biçim ve içeriğin uyumu mükemmeldi. Müzik,
efekt gibi unsurların kullanımı tam kıvamındaydı. Oyunculuklar ve anlatıcının kullanımı başta
olmak üzere dramanın genel yaklaşımı insana
“Brecht işte budur!” dedirtiyordu. Çalışmayı ustalıkla yoğurup ona lezzet katan usta eller ölümü
de çekinmeden en yalın haliyle hikayeye dahil
ederek yaptıkları işin ne kadar bilincinde olduklarını da ilan etmiş oluyorlardı. Şimdi iş kendi görüşümüzün doğruluğuna diğer jüri üyelerini ikna
etmeye kalmıştı. Yaklaşık bir buçuk saat süren
hararetli konuşmaların sonunda uzlaşmaya vardık. Sonuçları açıklama ve ödülleri takdim etme
zevki jüri başkanı olarak bana verildi. Slovakya
Devlet Radyosu’nun canlı olarak yayınladığı ödül
töreninde Jüri Özel Ödülü’ne İsveç’in müzikal
çalışmasını uygun gördüğümüzü açıkladım.

Bir nevi ikincilik anlamına gelen “Artistik Yetenek”
ödülü içinse Slovenya’nın uzayı anlatan dramasını yazıp yöneten kişiyi sahneye davet ettim. Hal
böyle olunca 7. Prix Ex Aequo Uluslar arası Çocuk ve Gençlik Radyo Dramaları Festivali’nin en
iyi yapım ödülü “Tobias and The Animal Dream
Expert”e gitti. Ödül töreni bitiminde bu sonuçların jüri üyesi üç kişinin ortak kararı olduğunu
özellikle belirttim. Başka bir üç kişi olsaydı bambaşka sonuçların ortaya çıkabileceğinin altını
kalınca çizdim.

Bir dramaya en büyük ödülü ancak
kendi dinleyicisinin verebileceğini
anlattım. Bu beş günlük maceraya
dair bıraksalar belki de sabaha
kadar konuşabilirdim eğer Slovak
Radyosu’nun spikeriyle göz göze
gelmeseydim.
O anda yine aşırı Akdenizli tavrımla festival kurallarını zorladığımı anlayıp “Thank You for Everything” dedim. Thank you Beyaz Bisiklet! En uçarı
hayallerimi beyaz kağıtlara sığdırmama yardımcı
olan Banu Ayten AKIN’a, oyuncularımın Gürol
ağabeyine Thank You! Ama en çok da yıllar sonra
içimdeki çocuğun kendini kaybettiği uzaklardan
geri dönmesini sağlayan, dramalarımın seslendirmeleri yüzünden eve geç geldiğimde salondaki kanepede beni beklerken uyuya kalmış bir
vaziyette bulduğum canım kızım Öykü’ye teşekkür ediyorum.

Yazarın Bitmeyen Son Sözü
Bütün bu yaşadıklarımdan öğrendiğim tek değil
bir çok şey var. Herhalde çocukken yatağımda
uykuyla uyanıklık arasında kurduğum hayaller
gerçek olsa ancak bu kadar mutlu olabilirdim.
Artık neden hep armut deyince saklandığım
yerden çıkasım geldiğini biliyorum. Sırf bunu
öğrenebilmek için bile çocuk draması yapmaya
değdi.

FOTOĞRAFLAR
1. Slovak Devlet Radyosu’nun ters piramit şeklindeki dikkat çekici
mimarisi...
2. Dinleme Salonu’ndan bir sahne. Dramaların metinleri perdeye
yansıtılıyordu. Geçmiş festival afişleri de ortama ayrı bir renk katıyordu.
3. Beyaz Bisiklet dramasının birbirine sıkı sıkıya kenetlemiş ekibinin
bir bölümü 2005 senesinde aldıkları uluslararası başarının haklı
gururunu yaşıyordu.
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Dramafon

Aklınızın, Ruhunuzun ve
Kalbinizin Hayâlçaları
Olup bitenlere göz yumabilirsiniz...
Ama kulaklarınız her şeyin şahididir.

Radyo tiyatrosunun tek rakibi okumaktır. Okumak nispeten yetişkin bir edimdir. İnsanın varlığının temellerini oluşturan, duymak ve dinlemektir
belki de. Öyküleri, masalları dinleyerek başlayan
yaşamımız, tüm dinlediklerimizi hayal gücümüzde canlandırabildiğimiz ölçüde renkli ve zengindir. Okumak belki de başkalarının anlattıkları
hikâyeleri dinliyormuş gibi yapmak ve aklımızın
içinde kendi sesimizle var etmektir. Bu yüzden
tek rakibi hem de en yakın kardeşi okumaktır,
radyo sanatının. Bu yüzden her iyi okur, tat alır iyi
bir radyo oyunundan…
Çıplak, görüntüden, kılıflardan ve başka bin bir türlü uyarandan ayrı ve yapayalnız insan sesinin dramatik sıcaklığı da tabii ki ayrı bir meseledir. Hele bu
sesin yalnızca sana fısıldanması… Bir tek sana anlatılan bir masalın sıcaklığı gibidir. Seyretmek bazen
utandırır insanı. Gerçeğin çıplaklığı, özel hayatın
mahremiyeti yadırgatabilir. Ancak radyo sanatı kulağımıza fısıldanan kadim bir masaldır. Bir çocuğa
masal anlattığınızı düşünün. Sizin anlattığınız masal başka, onun dinlediği, duyduğu sözlerle düş
gücünde kurduğu masal başkadır. İşte radyo sanatıyla bir dünya kurmak ve onu yayınlamak, binlerce
dinleyicinin içlerindeki çocukların düş güçlerinde
binlerce farklı âlem halinde şekillendiğini bileceğiniz bir masal anlatmaktır aslında. Ve her an tekrar
dinleyebilirsiniz o masalı… İleri geri sarabilirsiniz.
İstediğiniz an durdurup, devrini yükseltip, arttırabilirsiniz… Bütün bunları yapabilmeniz için bir tek
kez dinlemeniz kâfidir, bir radyo oyununu… Sesini
kısarsınız, ya da sonuna kadar açarsınız… Aklınızın,
ruhunuzun ve kalbinizin hayâlçalarında…

Hiçbir dilde Dramafon diye bir sözcük
yok… Ancak biraz düşünüldüğünde
bu sözcüğün yalnızca sesle kurulan
bir dramatik yapıyı işaret ettiğini
anlamak da hiç zor değil…

Dramafon, insanları git gide tek tipleştiren, aynılaştıran, tüketim çılgınlığına iten televizyon
kültürünün, herkesi efsunladığı günümüzde,
kapitalizmin göz bağlayıcı, çok yüzlü ve hem de
yüzsüz iktidarına karşı, çok sesli bir haykırıştır…
Dramafon hareketi, 2008 yılında birkaç radyocu,
akademisyen ve sanatçının bir araya gelmesiyle
başladı.
İlk olarak Türkiye’nin ilk Radyo Oyunu ve Radyo
Kültürü Dergisi’ni yayınlamak için yola çıkılmıştı.
Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Harold Pinter,
Tom Stoppard, gibi yazarların biraz az bilinen
belki biraz da göz ardı edilen Radyo Oyunu çalışmalarına odaklanan Dramafon Dergisi, 2008
yılında dört sayı yayınlandı ve farklı çevrelerden
oldukça olumlu tepkiler aldı…
Radyo1920’lerde, sesin insanlara ulaştırılabilmesini sağlayan teknolojik bir devrimdi… Ama artık
2000’li yıllarda radyonun yanı sıra, evlerinde, ofislerinde bilgisayarlarının başlarında, otobüslerde,
trenlerde, vapurlarda, dolmuşlarda, kulaklarında
kulaklık, çok farklı teknolojilerle, bambaşka seslerin, sözlerin özlemini duyan milyonlar var… Dramafon yakında bütün yol ve yordamlarla bağımsız ses sanatını bu milyonlara ulaştıracak…
2009 yılının ilk aylarında Dramafon mevsimlik
bir seçki yayınladı… Dramaphone 2009 Kış Seçkisi, Ars Akustika anlayışıyla radyo sanatı teorisi
üzerinde çalışmaya başladı… 2009 Nisanında
Dramafon Radyo Oyunu Ve Ses Kültürü Derneği
kuruldu.
Bir dernek olarak Dramafon hareketi, konusunda
çalışan tek sivil toplum örgütü olarak, ses kültürü
araştırmacılarıyla, edebiyatçılarla, müzisyenlerle, radyocularla ve tiyatrocularla disiplinler arası
projeler üretiyor.

Sen küçük kutu,
tutun bana kaçalım.
Ki taşırken seni
evden gemiye,
gemiden trene
kırılmasın lambaların.
Düşmanlarım hakkımda
atıp tutarken
yanındaydın
hem yatağımın
hem acımın
Onların zaferlerinden
benim kulaklarımdan
geçen
Gece en son sen,
sabah ilk şey sen
Söz ver bana birden bire
susmamak için
(Bertold Breht,
Dramafon Sayı: 1)
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Arkası Yarın

Korkunun Beş Günü
12. Bölüm

DOSYA
Yazan Pembe Akgün Köse

Bölüm Özeti
Hasan’la Zeliha’nın çocukları, Kurban Bayramı
arifesinde toplandıkları baba ocağına; kendi
hikayelerini, kendi korkularını ve umutsuzluklarını da birlikte getirmişlerdir: Kızları Zeynep, kocası Halim’in bir işte dikiş tutturamaması, kumar
alışkanlığı ve oğlu İhsan’la bile zor ilgilenirken
yeniden hamile olmasından dolayı mutsuzdur.
Büyük ağabey Salih, yalnızlıkla ve ruhundaki açmazlarla boğuşup durmaktadır. Ahmet ise; kızı
Arya ile karısı Nazlı arasında sıkışıp kalmıştır.
Salih, arife günü yıllar önce hapse girdiği için
ayrılmak zorunda kaldığı Münevver’le karşılaşır. Bayramın ilk günü ise, eve sarhoş dönen
Halim’le Salih arasında kavga çıkar. Zeynep
kavga edenleri ayırmaya çalışırken, şiddetli bir
darbe alır ve hamile olduğu ortaya çıkar. Aynı
gece Ahmet babasına karısı Nazlı’yla boşanma
kararı aldıklarını söyler.

GİRİŞ MÜZİĞİ
EFEKT

Bayramın ikinci günü Salih, evdekileri pikniğe götürür, fakat Zeynep yolda fenalaşır.
Zeynep’in bebeğini kaybettiğini duyan Salih ortadan kaybolur. Ne yapacağını bilmez bir halde Münevver’in kapısına dayanır; Münevver’in
Salih’e yanıtı olumsuzdur..Yıllar önce arabayla
bir çocuğa çarparak ölümüne neden olan, bu
yüzden uzun süre hapiste yatan, bu kez de
Zeynep’in bebeğini kaybetmesine sebep olan
Salih, gece herkes uyurken eve dönmüş, dedesinden kalma tüfeği alarak çıkıp gitmiştir.
Bayramın üçüncü günü ise; Zeynep’le Zeliha
olanlardan habersiz, hastanede Halim’i beklemektedir.. Nazlı ise; Arya’yı da alıp evden ayrılır..
Ahmet hala Salih’i bulmaya uğraşmaktadır. Bu
bayram evdeki herkes, babaları Hasan gibi kendisiyle, geçmişle ve birbirleriyle hesaplaşmış; ilk kez
birbirlerinin ruhlarına dokunmaya başlamıştır.

HASAN

- YAKLAŞAN AYAK SESİ

- Zeynep ameliyat oldu, bebeğini
aldılar.

MÜNEVVER - (TEDİRGİN) Merhaba Hasan amca.
İyi günler.

MÜNEVVER - A!.. Öyle mi? Çok geçmiş olsun.
Şimdi iyi değil mi?

HASAN

HASAN

- (DALGIN-ÜZGÜN) Sana da kızım.

MÜNEVVER - Beni tanıdınız mı? Ben Münevver.
İstasyon şefi İsmail’in kızı...
HASAN

- Ha!.. Tamam. Tamam hatırladım.
Gel kızım, geç otur.

MÜNEVVER - Yok, gelmeyeyim. Zeliha Teyze yok
mu?
HASAN

- Yok! Hastanedeler.

MÜNEVVER - (ŞAŞIRIR) Hayırdır? Önemli bir şey
yoktur umarım?!..

- İyi. İyi, çok şükür... Geç otur, ayakta
kaldın.

MÜNEVVER - Şey!.. Aslında ben Salih’i merak etmiştim.
HASAN

- Öyle mi? Neden?

MÜNEVVER - Dün akşamüzeri Salih bize uğradı. Çok kötü görünüyordu.
Ne olduğunu söylemeden de
çekip gitti. Ben de merak ettim,
iyi olup olmadığına bakmak için
geldim...
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HASAN

- İyi yaptın. (KISA SESSİZLİK) Seni
severdi değil mi?

ZELİHA

- Nazlı kızım!?

MÜNEVVER - Zeliha Teyze!? Siz misiniz?

MÜNEVVER - Bir şey mi oldu Salih’e?

ZELİHA

HASAN

MÜNEVVER - Ben Münevver. Nasılsınız?

- Oldu ya!.. Oldu. Hem de çok şey
oldu ama; biz göremedik. Görmek
istemedik.

MÜNEVVER - Yoksa Salih?
HASAN

- Bilmiyorum. Dün gecenin bir yarısı
babamdan kalma çifteyi alıp, çıkıp
gitmiş evden. Hiçbirimiz nerede
olduğunu bilmiyoruz.

ZELİHA

- Halim’le kavga ettiler, Zeynep araya girince. Hiçbirimiz bilmiyorduk
hamile olduğunu. Zor yetişmişler
hastaneye. Bebeği aldıklarını duyunca! Ondan önce olanları sen
zaten biliyorsun. Hapse girdiğinde
epey gidip gelmiştin bize.

MÜNEVVER - Tevekkeli bundan bana: “Neden
elimi değdiğim her şeyi kirletiyorum, uğursuzun tekiyim” dedi durdu. Bende ona bir dünya laf ettim.
Meğer...
HASAN

- Hepimiz yaptık aynı şeyi... Anlamadan dinlemeden hüküm verdik.

MÜNEVVER - Ben korktum. Birden öylece çıkıp
gelince kapıya, hem de hiç aklımda yokken...
HASAN

- Herkes bir şeylerden korkuyor değil mi? Birini çözsen diğerinden
korkuyorsun.

MÜNEVVER - Evet. Hiç bitmiyor. Oysa hayatta
hiçbir şeyin garantisi yok değil mi?
Korkmadıklarımızın bile garantisi
yok.
GEÇİŞ MÜZİĞİ
EFEKT

- TELEFON SESİ

MÜNEVVER - Alo?

60’ların, 70’lerin ve 80’lerin
beğenilen müzikleri bu
programda. Her Pazartesi
saat 09.03’te Radyo 3’te…

Neydi Neydi Ne

- İyiyim kızım. İyiyim de, ben yanlışlıkla sizin evi mi aradım yoksa?

MÜNEVVER - Yok yanlış aramadınız. Söylemeyi
unuttum; ben sizdeyim. Zeynep
iyi mi?
ZELİHA

MÜNEVVER - Ama neden?
HASAN

- (ŞAŞKIN) Evet! Benim!

- İyi, çok iyi. Nazlı yok mu ya da
Hasan Bey? Halim hala Zeynep’in
eşyalarını getirmedi de hastaneye,
nerede kaldı diye soracaktım.

MÜNEVVER - Nazlı kim bilmiyorum ama; İhsan
dışında kimse yok şu anda evde.
Halim Salih’i aramaya gitmiş, daha
dönmedi. Hasan amca da Jandarmadan birileri gelmişti, onlarla gitti. Giderken de benden: “Evi boş
bırakmayayım, bir de İhsan’a göz
kulak olayım.” diye kalmamı istedi.
ZELİHA

- (ŞAŞKIN) Ne jandarması kızım?
Jandarmanın ne işi varmış ki bizde? Ne diye götürdüler Hasan’ı...

MÜNEVVER - Gölün o taraftaki ormanın girişinde beyaz bir araba bulmuşlar,
fakat üzerinde plaka yokmuş, büyük ihtimal “çalıntıdır” dediler ama;
yine de tespit için götürdüler Hasan Amcayı... Fakat daha Salih’i bulamamışlar, hala arıyorlarmış.
ZELİHA

- (ENDİŞELİ) Ne?!

MÜNEVVER - (ŞAŞKIN) Sizin haberiniz yok muydu yoksa!
ZELİHA

- Neden haberim yok muydu? Ne
arabası, ne Jandarması? Orada neler oluyor kızım? Salih’ e bir şey mi
oldu? Orada neler oldu Münevver? Salih’e ne oldu söylesene?

Hareket Zamanı

Evinde, işinde ya da yolda güne başlayan
dinleyiciyi, enerjik ve olumlu biçimde güne
hazırlayan program, “Hareket Zamanı”
hafta içi hergün 09.00’da TRT FM’de...

RadyoTiyatrosu
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Radyoya gelen her konuk ‘Eskiden Radyo Tiyatrosu vardı,
ah ne kadar güzeldi’ der. Radyo Tiyatrosu ve Arkası Yarın
hala vardır aslında ama galiba bizim ne onları dinleyecek
vaktimiz ne de isteğimiz kaldı. Zira Yeni Dünya bize çok
daha fazlasını sunuyor artık. Gösterişli efektler, rengârenk
görüntüler, içinde bol miktarda entrika barındıran
hikâyeler…

DOSYA
Burçe Dondurmacıoğlu Prodüktör

Bizler, şu iletişim çağının biraz öncesinde doğanlar, son şanslı çocuklardık belki de… Okuldan
eve gelir gelmez radyonun başına oturan, oyuncağını kendi yapan, başkalarının değil kendi hayallerini kuran çocuklardık.
Oysa şimdi her şey öyle hızlı geçiyor ki, insan aynı
hayat içinde kasetleri, CD’leri sonra da mp3’leri
gördüğüne inanamıyor. Santrale telefon bağlat-

maktan cep telefonuna nasıl geçildiğini dedelerimizden dinlemeliydik bizler. ‘Evladım benim
zamanımda telefonun karşı ucunda makineden santral olmazdı. Bildiğin kanlı canlı santral
memurları olurdu ve biraz kaba konuşursan
Adana’daki kardeşine 3 gün değil, 3 yılda bağlanamazdın’ diye dişsiz ağzını çarpıta çarpıta anlatmalıydı dedelerimiz. Oysa 70’li yıllarda doğmuş
biri neredeyse üç neslin görmesi gerektiği devrimi, hap gibi yutmuş durumda. Eh, sindirmemiz
de biraz güç oluyor haliyle. Bir zamanlar, bakkaldan şeker alıp babamızın hesabına yazdıran bizler, 20’li yaşlarda kredi kartıyla tanışınca, onu da
babamızın ödeyeceğini sandık galiba.
Radyo Tiyatrosu da böyle bir şey… O bizim, borcu bakkal defterine itinayla yazan, ödeme günü
geçince de annemiz babamız utanır diye, yolunu
değiştiren bakkal amcamız. Her bakkal öyle değildi elbette. Zaten aradaki göbek farkından veresiye verenle vermeyen bakkalı bir bakışta tanırdık. Hani şu bütün bakkalların duvarındaki resmi
hatırlayın… İşte Radyo Tiyatrosu da artık bizim
bakkal amcamız, santralin ucundaki sevimli memuremiz, her bayram elini öpüp şeker aldığımız
sıcakkanlı komşu teyzemiz. Hem o kadar uzak
hem de o kadar yakın bize…
Şu bizim bir arpa boyu kadar yakın çocukluğumuzda Radyo Tiyatrosu bir çocuğu nasıl mı etkiledi? Galiba şöyle…
Çocuk okuldan eve koştura koştura gelir. Sanki
bütün gün İzafiyet Teorisi çürütmüş, sonra sıraları
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silmiş sonra da ders programını öğretmenin yerine hazırlamış gibi çantasını bir köşeye fırlatıverir.
Çok yorulmuştur ve acilen kafasının boşalmaya,
kendisinin de biraz dinlenmeye ihtiyacı vardır.
Evin başköşesindeki kocaman radyonun düğmesini sağa sola çevirir, cızırtılar arasında aradığını
bulur… Zaten o yıllarda televizyon öyle ha deyince insanoğlunun emrine amade değildir. Kendine ait bir programı, işi gücü vardır. Oysa radyo
24 saat ademoğlunun hizmetindedir. Çocuk radyoyu açar. O zamanlar ruhunu sıkan, yıllar sonra
zevk alacağını hiç tahmin etmediği Türk Sanat
Musikisi Konseri vardır. Bu şarkıları her duyduğunda evinde iki muhabbet kuşu besleyen, onlarla konuşan ama hızını alamadığı için her evine
gittiğinde kendisini tuhaf sorularla esir alan yaşlı
amcasını hatırlar. Neyse ki konser biter. Bizimki
bütün koronun nasıl o kadar çabuk dağıldığına
akıl erdiremeden Radyo Tiyatrosu başlar. Oyunda
bir yangın, iki muharebe, bir sürü de koyun vardır. Çocuk merak eder. Bu kadar insan, bir o kadar
koyun, asker, yüzbaşı, albay üstelik koskoca koro
bu küçücük radyoya nasıl sığar? Sonra da hayaller kurar. Savaşı, askerleri, âşıkları kendi kafasında
dilediği gibi şekillendirir. Tiyatro sadece radyoda
değil, artık küçük çocuğun kafasının içindedir.

Koyun sesleri gerçekten dağ bayır
gezilip teybe kaydedilir; yangın, sigara
jelâtinin avuç içinde ezilmesiyle
çıkartılır, oyundaki kahramanlara
ses verenler de elbette tiyatroculardan
olurdu.
Koro sanatçıları için tez canlı olup stüdyoyu saniyeler içinde terk etme şartı aranmazdı elbette. Gerçek albayların radyoya girmesi ise, oyuna
ara verilmesi demekti zaten!... Gong sesi mi? En
bilinmeyen, en merak edilen de buydu işte. İki
zenci uşağın büyük bir tokmakla kocaman gonga vurduğu zannediyorsanız, sizin de hayal gücünüz epey genişmiş. Tokmak epeyce küçüktür
çünkü…
Radyo Tiyatrosu bir yetişkini de şöyle etkiler…
Diyelim o yetişkin bir zamanlar radyonun başında merakla bekleyen ufacık tefecik bir çocukmuş.
Farz edelim büyümüş ve kendi çocukları olmuş. O
çocuklar okuldan eve geldiklerinde televizyonun
başına geçtikleri, sokakta rahatça oynayamadıkları, iğde ağaçlarının tepesinde fink atamadıkları
için bizim annenin canı pek sıkılırmış. Sonra bir
sabah, çocukları arabaya atıp bir yere giderken,

artık dijital olan radyosunu açınca radyo tiyatrosuna rastlamış. Çocuklar gözlerini kocaman açıp,
‘bize müzik aç’ diye bağırmadan hiç anlayamayacakları kadar zor olan oyunu dikkatle dinlemişler.
Bir muharebe, pek çok asker, iki âşık ve bir sürü
koyun artık radyoda değil, çocukların kafasının
içindeymiş.
Ha yıllar önce evdeki lambalı radyo, ha arabadaki dijital radyo… Dünya dönmüş, yaşam değişmiş yine de radyonun içindeki sesler hep aynı
kalmış… Radyo iyi kalpli, hayalperest bir masal
kahramanıymış. Bizim anne, kesilen kafaların, artık rahatça oynanılamayan sokakların, kötü kalpli
kahramanların dünyasında yaşamak zorunda kalan çocukları için hala bir hayal dünyası olduğunu anlamış ve rahatlamış… Gitgide tuhaflaşan
şu dünyada, bu küçücük çocuklar için hala bir
umut varmış…

Radyo Tiyatrosu işte budur… Bir
tiyatrodan, bir radyodan ve birkaç
efektten çok daha fazlasıdır!...
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Tahta Bavul

Üç buçuk yıl bekledi Fazıl Usta
Sırası gelinceye kadar...
Münih treni gara,
Gözleri yarı dalgın
Ve ince belli bir kadın gibi
Girdiğinde
Besmele çekip bavullarına yapıştı
Sapları elini kesiyordu,
Bastı ilkin sağ ayağını
Biraz heyecanlı
Alaman toprağına…
                                      Aras Ören

Gülşen Ayvaz Prodüktör
Ağustos ayı yaklaşırken her programcıda bir “sancı” başlar… “Yeni yayın döneminde
ne yapmalıyım, nasıl bir program önerisi hazırlamalıyım?” sorusu aklının bir köşesini
sürekli meşgul eder. Bu öyle bir süreçtir ki ilham perisinin ne zaman çıkageleceği hiç belli olmaz. Hele bir de Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda programcıysanız, özel
bir dinleyici kitlesine sesleniyorsanız, perinizin getireceği fikirler de özel olmalıdır.
Zaten bütün duyularımız sürekli hedef kitlemize yönelik konulara odaklı olduğundan, gördüğümüz bir fotoğraf veya yazı, duyduğumuz bir söz hatta dinlediğimiz bir
şarkı türkü bile bir programın ilk müjdecisi olabilir. İşte “Tahta Bavul” da 40 yıl önce
çekilmiş, siyah-beyaz bir fotoğraf karesinin çağrıştırdıklarından yola çıkılıp dinleyiciyle buluşan bir program… Fotoğrafta elinde tahta bavuluyla tren istasyonunda bir
işçi… Yüzünde tedirginlik var ama umut da var geleceğe dair, hayaller de var…
Yıl 2001… İşçi göçünün resmi başlangıcının üzerinden 40 yıl geçmiş. 40 sene önce,
daha hayatında belki de büyük şehir bile görmeden, köyünden kasabasından kalkıp da Almanya’ya işçi olarak gitme cesaretini gösteren bu insanlarımızın öyküleri,
kim bilir ne kadar etkileyiciydi. İş, aş peşinde yepyeni bir hayata doğru yelken açan
“gurbetçilerimiz”i, yaban ellerde neler bekliyordu? Hangi hayallerin peşinden, İPİ
KOPMUŞ tespih taneleri gibi, Avrupa’nın her yanına dağılmışlardı. Acısıyla tatlısıyla
neler yaşamışlar, neler görmüşlerdi? Bütün bu soruların cevapları yine onlardaydı.
İşte bu nedenle bugün milyonlarla ifade ettiğimiz “Avrupalı Türkler”in öncüleri olan
bu gözü kara insanların, birinci kuşağın yaşadıklarını, bir programcı gözüyle anlatmak üzere yola çıktım. Almanya’nın değişik kentlerinde ve ülkemizin yoğun olarak
göç vermiş illerinin köylerinde, kasabalarında 3 yıl süreyle dolaştım. Kaç gurbetçimizle sohbet ettim sayısını unuttum, açıkçası çetele de tutmadım. Önemli olan
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anlatılanlardı. Kimi zaman hüzünlenerek hatta
ağlayarak bazen de gülerek gerçekleştirdik söyleşilerimizi… Kimileri açık yüreklilikle anlattı başından geçenleri… Kimisi de sanki söze dökülmezse yaşananlar hafızasından silinebilirmiş gibi
suskun kalmayı seçti. “Yaşadığımız öyle şeyler var
ki bizimle mezara gider, kimselere anlatılmaz”
dediler. Yine de yüzlerce öykü sığdırdık Tahta
Bavul’umuza…

Karşı dağdan kuş geliyor
Kuşun sesi hoş geliyor
Almanya’ya giden tren
Geri dönmüş boş geliyor
Gurbetçilerimizin yolculuğu, göçün simgesi haline gelmiş olan Sirkeci Garı’nda başlıyordu. Daha
sonraları başka yollardan gidenler de oldu elbet,
ama Sirkeci Garı, zihinlerde göçle özdeşleşti. O
yıllarda bu konuyu anlatan öykülerin, şiirlerin,
filmlerin vazgeçilmez parçasıydı Sirkeci Garı. Son
durak ise Münih Tren İstasyonu’nun 11 numaralı
peronuydu…
3 gün süren o yolculuk herkesin zihnine öylesine
kazınmıştı ki daha dünmüş gibi anlatabiliyorlardı. Hem gidenler hem uğurlayanlar için zihinlere
resmedilmiş unutulmaz bir andı. “Almanya’ya ne
zaman geldiniz” sorusunun cevabını yıl, ay, gün
ve saatiyle söylüyorlardı. Çünkü o gün sona eren
sadece yoldu, yeni bir yaşama doğru yolculuk asıl
o andan itibaren başlıyordu. Hepsi de kendince
bambaşka duygularla binmişti trene… Ama bu
duyguların ortak yönleri vardı: Umut mesela…
Geleceğe dair umutlar… Çoluk çocuğunun geçimini sağlama, köye büyücek bir ev yaptırma,
tarla-tapan sahibi olup geleceğini garanti altına
alma, bir traktör ya da araba parası biriktirip geri
dönme… Acı vardı, ayrılığın acısı… Korkuyla karışık merak vardı, uzun, sisli yolun sonunda varılacak ülkeye olan merak… Bu da çok doğal değil
midir? İnsanoğlu her zaman bilinmeyene karşı
bir merak, bir korku duyar. Bu korku da ancak
gördükçe, bildikçe öğrendikçe aşılır. Nitekim çok
geçmeden aşıldı da… Üç-beş seneliğine diye
çıkılan yaban eller sılaya dönüştü.
Meşhur yolculuğun ardından anlatılan bir başka
konu “haym”lar yani işçi yurtlarıydı. Özellikle büyük işyerlerinin bu yurtlarında yaşam kolay değildi. Her şeyden önce yurt yöneticileri, ellerindeki
talimatlarla ‘Demoklesin Kılıcı’ gibi sürekli tepelerindeydi. Yemek, çamaşır, temizlik, her şeyden so-

rumluydular. En fazla sorun yeme içme konusunda yaşanmıştı. Domuz eti yemekten sakınırken,
bir de lisan zorluğu üstüne biniyor, sonuçta makarna, tavuk, patates ve yumurtaya talim ediliyordu. Tabii bu arada daha fazla para biriktirmek için
gıda giderinden tasarruf etmek gibi bir yanlışa da
düşülüyordu. En zoru da “haym”larda vakit geçirmekti. Duvarlarda sevdiklerinin fotoğrafı, ellerde
kâğıt kalem, mektuplar yazılıyor, gurbet türküleri
söyleniyordu. En iyi bildikleri yer istasyondu. Burası onların besmele çekip el kapılarına ayak bastıkları yerdi. Tanıdıklarla buluşma mekânları, boş
zamanlarda uğrak yerleriydi. Hemşerilerle, tanıdıklarla sohbet edilir, memleketten gelen trenlere bakılır, geleceğe dair hayaller kurulurdu.

Bir öğüt vereyim size
Öğrenin bunu iyice
Yapmayın fazla mesai  
Çalışmayın akort
Çünkü akort eşittir mort
Sağlığım paradan da önemli
Düşün bir kez
Bir sanayi fabrikası
Bir iş sözleşmesi
Koymuşlar masaya
Yazıyor fazla mesai ve akort
İster çalış ister çalışma diyor...
Durduğum zaman akar bantta
Bakarım işçilere
Akar terleri yerlere
İşte budur akort
Cemil Sabuncuoğlu
İstanbul’da kurulan Alman İrtibat Bürosu,
Almanya’ya gönderecekleri işçileri, kılı
kırk yararak seçmiş;boyuna bosuna,
kilosuna hatta dişine kadar bakmıştı. Çoğunlukla vasıflı işçi olmalarına
dikkat edilmişti. Fakat işyerine varılınca anlaşıldı ki vasıflı işçi
olmanın hiçbir anlamı
yoktu. Yabancı işçilerin istihdam edildikleri
sanayinin tüm
işkollarında, onlara gösterilen
işler ya vasıfsız
ya da çok az ustalık gerektiren

işlerdi. İşverenlerin aradıkları
sağlam ve güçlü bir bedene
sahip kişilerdi. Çünkü bunlar,
sanayinin günlük akışına yani
üretimin bandla döndüğü, en
az mesleki nitelik gerektiren,
pis ve ağır işlerin yapıldığı; çoğunlukla “akort” çalışılan işlere
hemen ayak uydurabilirlerdi.
Zira bu tür işlerde fazla mesleki
ön bilgi aranmıyordu. Üstelik az
buçuk Almancayla kısa sürede
işe alışabilirlerdi. Yabancı işçiler, düşük ücretli bu tür işlerde istihdam edilirken,
onların iş arkadaşları olan Alman işçilerin çalıştıkları işyerlerinde, mesleklerinde kariyer yapmaları
kolaylaşıyordu. Almanların çoğunluğu böylece
kısa yoldan postabaşı veya ustalık derecesine,
hatta ücretli memur konumuna yükseliveriyorlardı. Alman işçilerin boşalttıkları yerleri, Anadolu insanı dolduruyordu hızla. Zaman işverenleri
haklı çıkardı. İşçilerimiz bu zor çalışma şartlarına
uyum sağladılar. Öyle ki fabrikalar Türk işçisi çalıştırmak için birbirleriyle yarışır oldular. Duisburg’a
ilk Türk maden işçilerini getiren Nihat Kafkaslı,
“Otuz Yılın İçinden” adlı kitapta bu durumu şöyle anlatır:     “Maden ocağının kendine özgü bir
akort sistemi vardı. Almanların birinci olan kazmacısı, günde en çok 12 metre kazarken, Türkler
18-20 metre kazınca, firmanın akort sistemi yıkıldı. Alman işçileri şaşırdılar. Olayı gazeteler yazdı.
‘Güçlü Türkler’ sözleriyle ortalık çalkalanıyordu.
Firma İtalya’dan işçi alımını durdurdu. Bu başarı
öteki maden ocaklarında duyulmaya başlayınca
onlar da Türk işçisi istemeye başladılar.”
Alman işverenler, Türk işçisinden korkmuyordu.
Çünkü çok çalıştırıyorlar ve istendiği zaman da
Türkiye’ye geri göndereceklerine inanıyorlardı. O
yıllarda haftalık dergilerin birinde şöyle deniliyordu: “Türk işçileri, sosyal sorunlarında patronlarına
dert olmuyorlar. İşçi mücadelesi gelenekleri yok.
Başka hiçbir dile benzemeyen dilleri içinde kapanıp kalıyorlar.’ Sesini kes ve çalış’ ilkesine uygundurlar. Gerçekten de bütün fabrikalarda bu tür
işçiler çalışsaydı ne iyi olurdu değil mi?”
Çok çalışan ve kahramanlaştırılan Türk işçisine
bakış böyleydi. Duygudan yoksun, katı ve çıkarcı... Bu bakış açısını Nevzat Üstün, “Almanya Beyleri” adlı kitabında çok güzel anlatır: “Almanların
istemiş oldukları şey, çağdaş insan yapısı ile taban tabana zıttır. Almanlar, dışarıdan işgücü almak istediklerinde, bunun insanla olan ilişkisini

düşünmemiş olacaklar. Yani,
işgücü gelecek, tek başına var
olacak, sokakları süpürecek,
evleri kuracak, makinaları çevirecek, betonları kıracak, elektrik kaynakları yapacak ve hiçbir
biçimde ortalıkta görünmeyecek... Evlerde oturmayacak,
parklara gitmeyecek, yemek
yemeyecek, adı sanı olmayacak, sevişmeyecek... Parasını
ödemekle yapılması gereken
yapılmıştır. Ellerinde olsa her
akşam, yabancıları saat beşte ülkelerine gönderip, sabah saat beşte geri getirirler...”
Zaman geçti, çat pat Almanca öğrenildi, çevreye
alışıldı. Neden sonra hayallerin bazıları gerçekleşti. Marklar biriktirildi. Memlekete gönderildi. Tarlalar alındı. Evler konaklar yaptırıldı. Bu evler çoğu
zaman boş kaldı. Yılaşırı bir kaç hafta kalabildiler
içinde. Çoluk çocuk, büyüyen işler, düzenli yaşama alışma ve başka sebeplerle Almanya onları
bırakmıyordu.
İzinlere gidilebildi ancak. Bu yolculuklara dair pek
çok anıyı paylaştı konuştuklarımız. Çünkü izne
gitmek bambaşka bir olaydı onlar için. Günler
öncesinden hediyeler alınır, arabalara doldurulur, yola çıkılırdı. “Alamancı arabaları” yüklerinden
belli olurdu yollarda. Neler yoktu o arabalarda… Teypler, naylon gömlekler, şampuanlar…
Türkiye’de olmayan ne varsa götürülüyordu
memlekete… Tanıdıklar, akrabalar, eş dost, bir
şeyler umardı, eli boş gitmek olmazdı. Memlekete gelince onların en mutlu oldukları anlardan
biri de belki buydu: eşe dosta hediye dağıtmak…
Ama bir soran olmadı bu parayı nasıl kazandınız
diye. Zaten onlar da anlatmak istemiyordu… Bir
bayram havası esiyordu Almancı evlerinde bir
ay boyunca. Eşe dosta, akrabalara Almanya anlatıldı günlerce. Ama ne yaptıkları işin zorluğundan, ne de çekilen sıkıntılardan söz ettiler. Bin
bir güçlükle kazandıkları markları bol keseden
harcadılar. O yüzden Türkiye’dekiler Almanya’ya
gidenleri; rahat yaşayan, çok para kazanan, şanslı
insanlar olarak tanıdı. Böyle bir görüntü oluştu. O
yüzden yıllarca beklenti içine girdiler. Devlet, gurbetçilerimizi döviz kapısı, yakınları ise geçim yolu
olarak gördü yıllarca. Konuştuklarımızın pek çoğu
yakındı bu durumdan. Devletin kendilerini ihmal
ettiğini, sorunlarıyla yeterince ilgilenmediğini düşünüyorlardı. ”Keşke bizlere yaban ellerde sahip
çıkılsaydı, bugün belki de çok daha iyi durumlara
gelebilirdik” diyerek dile getirdiler sitemlerini.
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Ak tren kara tren
Kocaları götüren
Alamanya değil mi
Gelinleri bitiren
Ekmeğe kuru demeseydin
Çorbaya sulu demeseydin
Beni buralarda koyup da
Alamanya’ya gitmeseydin.
Şarkıdaki gibi, “Gitmek mi zor, kalmak mı” dedim ve Tahta Bavul’u hazırlarken madalyonun
diğer yüzüne baktım zaman zaman… Geride
kalanlara uzattım mikrofonu. Burada kalanların;
eşlerin ve çocukların hikâyelerini dinledim. Onların hikâyelerinden, programcı kimliğimin yanı
sıra kadın gözüyle de baktığımdan olsa gerek,
daha çok etkilendim. Yılda bir ya da iki-üç yılda
bir kocalarını görebilen kadınların; babalarını
yalnızca yazdıkları mektuplardan, gönderdikleri
fotoğraflardan tanıyan çocukların dramı, görmezlikten gelinebilir miydi? Kocasının yabancı
bir kadınla evlenip yurtdışına gitmesine razı olan
Zehra Hanım’ın, yedi çocuğuyla yıllarca eşinin
yolunu gözleyen, orada bir “sarı kadın”la evlendiğini öğrenen Gülizar’ın yaşadıklarını dinlerken
içinizin sızlamaması mümkün mü? Hatırlıyorum
da izine gelen babalarının ceplerini karıştırırken
Alman bir kadının fotoğrafı çıkınca, çocuklarına
kızan, resmi yerine koyup hiçbir şey olmamış
gibi davranabilen Fatma Hanım’a söylenecek söz
bulamamıştım. “Babamı yılda bir kez görürdük, o
bizim büyümemize tanık olamadı, biz de onun
yaşlanmasına… Baba ile yaşamak nasıldır hiç bilemedik. O yaşlarda getirdiği hediyelere kandık.
Almanya’dan döndüğünde hastaydı, kısa bir süre
sonra da kaybettik. Aramızda mesafeler açılmıştı, bir daha köprüleri kuramadık.” diyordu Tülay
Gözellik… Evet, para sıkıntıları yok. Kimselerde
olmayan elbiseler, iç çamaşırları, mis kokulu şampuanlar, teypler… Her şey var. Ama bütün bunlar bir eşin, bir babanın yerini tutar mıydı? Tülay
Hanım’ın bütün bu anlattıklarından sonra, gurbetin kazandırdıklarını, kaybettirdiklerini hangi
terazi ölçebilir diye sormadan edemiyor insan.
Hastabakıcı olarak gidip Almanya’da tiyatro sanatçısı olan Şinasi Dikmen, 1962 yılında genç bir
kızken gittiği Frankfurt’ta 38 yıldır aynı sokakta
terzilik yapan Ayla Dölen, Köln Radyosu’nda bir
dönem program hazırlayan Semih Altmışdörtoğlu, Almanya’ya ayak bastıktan sonra bir daha
Türkiye’ye gelmeyen Osman Yayla, maden ocak-

larında çalışırken “ korkuyordum... Ya çocuklarımı
görmeden yeraltında ölürsem! Geceleri gözüme
uyku girmiyordu. Karılar orada dul biz de burada.” diyen Erzincanlı Ekrem Günbatı, Köln’de
sokak sokak, ev ev dolaşıp dergi satan Havva
Akdağ… Ve daha niceleri... Onlar, Psikiyatrist
Ethem Ete’nin dediği gibi “Fes gelip püskül gittiler.” Ama bugün üçüncü, dördüncü kuşaklardan
söz edebiliyorsak, 4 milyona yakın nüfusumuzla
“gurbetçiler“deyimini, “Avrupalı Türkler” olarak
değiştirebildiysek yeni bir hayata başlama cesaretini gösterebilen bu insanların sayesindedir.
Üç yıl, 156 hafta sürdü ‘tahta bavul’…2001 yılında hazırlıklara başlandı. 2002, 2003, 2004 yıllarında Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda yayınlandı.
Öykülerinden bir kısmıydı bize anlattıkları, bizim
de dinleyene aktardığımız. Herkese ulaşmak
mümkün değildi. Nice öyküler saklı kaldı. Ama
ulaşamadıklarımızın öyküleri bunlara benziyordu
aşağı yukarı. Ne hayatlar yaşandı el kapılarında…
Ne hayaller kuruldu. Bazıları yeşerdi bazıları kurudu… Ne babalar beklendi ne kocalar. Kimileri
geldi kimileri hiç gelmedi…

Almanya acı vatan
Adama hiç gülmeyi
Nedendir bilemedim
Bazıları gelmeyi..
Tahta Bavul’umuza acı, tatlı, hasret dolu, umut
yüklü öykülerini katan, hayallerini anlatan, yaşadıklarını içtenlikle paylaşan adını sayamadığım
bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Kim bilir
nerdeler, ne haldeler? Hepsini sevgi ve saygıyla
anıyorum.
FOTOĞRAFLAR
DOMIT (Türkiye`den Göçün Dokümantasyon Merkezi ve Müzesi) arşiv fotoğraflarından yararlanılmıştır.
1. İstanbul Sirkeci istasyonunda
vedalaşma 1963 (Nuri Musluoğlu)
2. Türkiye’den Almanya’ya 19611963 yılları arasında ilk gelen
işçilerin bavulları (Jens Nober)
3. Kız Çocuğu, Nuri Musluoğlu
4. Çöpçüler , Köln, 1982 (Guenay
Ulutunçok)
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Alem FM

89.2

13 Ocak 1994 tarihinde
tüm Marmara Bölgesi’nde
(İstanbul ve Yalova) 89.3 frekansından
yayın hayatına başlayan Alem FM,
bugün Marmara Bölgesi’nde 89.2,
çoğunluğu 89.3 frekansından
olmak üzere 49 ana merkezden
tüm Türkiye’ye yayın yapmaktadır.

Giray Güngör
Genel Yayın Yönetmeni
Alem FM, DIGITURK ve www.alemfm.com üzerinden tüm dünyaya da ulaşmaktadır.
Vericilerin konumları ve frekansları aşağıda yer
almaktadır.
Alem FM; Akşam, Tercüman ve Güneş gazeteleri, Show TV ve SKYTURK televizyonları, Platin ve
Alem, Stuff, 4-4-2 ve Autocar dergilerini bünyesinde bulunduran Çukurova Medya Grubu’na
bağlı olarak yayın hayatını sürdürmektedir.
Alem FM’de doğru Türkçe ile konuşmak esastır
ve radyomuzun müzik politikası Türkçe pop müzik olarak belirlenmiştir.
Pop müzikte yalnızca günümüzün sevilen parçaları değil, eski unutulmaz şarkılar da gün içinde
dinleyiciye ulaşmaktadır. Genel bir bakışla show,
Adana
Afyon
Alanya
Ankara
Antalya
Aydın
Ayvalık
Balıkesir
Balıkesir/Susurluk
Bandırma
Bodrum
Bolu
Burdur

103.8
90.4
89.3
105.3
89.3
92.3
98.3
90.7
89.0
89.3
90.3
94.2
92.0

Bursa
Bursa/MKP
Çanakkale
Çeşme
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Erzurum
Eskişehir
Fethiye
Gaziantep
Isparta
İstanbul

89.2
90.0
89.3
89.3
89.3
92.3
101.3
89.3
89.3
96.7
102.5
91.8
89.2

eğlence ve müzik radyosu kimliğinde olan Alem
FM’de program içerikleri politikadan, sanata; bilimden, ekonomiye, spora, magazine, edebiyata,
estetiğe ve astrolojiye kadar oldukça geniş bir
yelpazede çeşitlenmektedir.
Yeni teknolojileri yakından izleyen Alem FM,
canlı yayın aracı ve mobil yayın teknolojilerini
kullanarak yurtdışından da yayınlar gerçekleştirebilmekte ve dünyanın farklı yerlerinde aktiviteleri
dinleyicilerine yerinden yansıtabilmektedir.
Pek çok saygın kurumla sponsorluk ilişkisi olan
Alem FM, hedef kitlesi içinde önemli bir yeri olan
öğrenci aktivitelerine de aktif destek vermektedir.
Bağımsız dernek ve kuruluşlar tarafından sayısız
ödüle layık görülen Alem FM, dinleyicilerine ve
reklam verenlerine her geçen gün daha iyi hizmet vermek için yatırımlarını aralıksız sürdürmektedir.

İzmir
Kahramanmaraş
Kalkan
Kaş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Köyceğiz
Kuşadası
Kütahya
Malatya
Manisa
Manisa/Akhisar

89.3
89.0
89.3
89.3
88.7
89.2
89.3
89.3
105.8
91.3
97.8
89.1
93.0

Marmaris
Mersin
Muğla
Rize
Sakarya
Samsun
Sivas
Tekirdağ
Trabzon
Zonguldak

89.3
90.3
89.3
94.6
101.8
88.0
102.2
90.3
89.3
90.0
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2008 Ödülleri

> Gazi Üniversitesi 2008 En İyi Radyo Programcısı
Zeki Kayahan Coşkun
> Pertevniyal Lisesi 2008 En İyi Radyo Programcısı
Zeki Kayahan Coşkun
> Pertevniyal Lisesi 2008 Yılın
En İyi Türkçe Pop Müzik Radyosu
> İstanbul Aydın Üniversitesi 2008 Yılın Radyosu
> İstanbul Aydın Üniversitesi 2008
Yılı En İyi Radyo Programcısı Zeki Kayahan Coşkun
> Avrupa Gazeteciler Derneği 2008 Yılın Radyosu
> Akdeniz TV 2008 Yılın Radyocusu Mansur El Sabah
> Yıldız Teknik Üniversitesi 2008 Yılın Yıldızları
En İyi Radyo Programcısı Zeki Kayahan Coşkun

Şebnem Sungur

Mansur El Sabah
Güçlü Mete

Candaş Tolga Işık

Füsun Tuncer

Nihat Sırdar

Kurumsal sponsorluklar ve işbirliğinde
bulunulan kurumlar aşağıda
örneklenmiştir.
AISEC Geleceğin Liderleri Buluşması
Uluslar arası Alanya Cup Hentbol
Turnuvası
Anadolu Ateşi ve Troya Gösterileri
Ankara Hukuk Fakültesi 80. Yıl
Buluşması
ARK Winterfest Uludağ
Organizasyonları
Beşiktaş Kültür Merkezi Harbiye
Açıkhava Konserleri
Advis Work & Travel Eğitim
Programları
Türk Eğitim Derneği Spor Kulübü
Kurumsal Radyo Sponsorluğu
Tiffany Çatlak Tshirt Yarışması
Ölüdeniz Festivali
Lego Türkiye Şampiyonası
Kadir Has Üniversitesi Bahar
Şenlikleri
Atılım Üniversitesi Bahar Şenlikleri
Haliç Üniversitesi Bahar Şenlikleri
İstanbul Üniversitesi Bahar Şenlikleri
Babıali Şenlikleri
Yeditepe Üniversitesi Bahar Şenlikleri
Kayseri Erciyes Üniversitesi Bahar
Şenlikleri
KOÇFEST
Pizza Hut & KFC Uçurtma Şenliği
Eduplus Liderlik, Kişisel Gelişim ve
Yönetim Zirveleri
TOÇEV Bir Şey Değişir Her şey
Değişir Kampanyası
Boğaziçi Üniversitesi Dans Yarışması

Zeki Kayahan Coşkun

Bir Prodüktörün
Kaleminden

Deli Dolu

KORAY: Bu hafta pikabında, bir filmle yeniden
gündeme gelen bir aranjmanın ve de
orijinalinin plakları var.
ARZU : Ve 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma ve Gençlik
ve Spor Bayramımızı kutlarken...
KORAY: Yüzbaşı Şeref Bey, Ahmet Fetgeri Bey...
ARZU : Ve bir futbol topunun öyküsü Deli
Dolu’da...

Gül Bıçakçı Prodüktör
KORAY: Hanımefendiler, beyefendiler, Deli Dolu
Hava Yolları ile Türkiye’nin Sesi Radyosu
semalarındaki uçuşumuz başladı.
ARZU : Uçuşumuz yaklaşık 30 dakika sürecek.
KORAY: Bu 30 dakika boyunca kaptan pilotlarınız ben Koray...
ARZU : Ve ben Arzu sizlerle birlikte olacağız.
KORAY: Deli Dolu’ya hoşgeldiniz.

KORAY: Hepinize iyi uçuşlaaar !
MÜZİK
ARZU : Afiyet olsun efendim, bu kez ne içiyorsunuz bakalım ?
KORAY: İmanızı anladım Arzu Hanım. Ama özel
karışımları bıraktım artık…
ARZU : İlginç, detoks filan, vaz mı geçtiniz ?
KORAY: Evet, artık gördüğünüz gibi maden suyu
içiyorum…

MÜZİK - GEÇİŞ

ARZU : Ooo, kutlarım, iyi bir seçim de, nereden
aklınıza geldi.

ARZU : Deli Dolu Hava Yolları’nın 00124 sefer
sayılı uçuşundayız ve bakın mönüde
neler var...

KORAY: Gazeteleri okumadınız herhalde, maden
suyunun ne kadar yararlı olduğunu yazdılar çarşaf çarşaf…

KORAY: Hayal Güncesi’nde Özlem Sezer, ‘sırlar
her zaman rüşvet ister’ diyor.

ARZU : Canım biliyorum, uzman görüşlerine de
yer veriyorlar. İyi de maden suyuyla ilgili
haberler her zaman çıkar. Ne oldu da siz
bu kez önem verdiniz bu haberlere ?

ARZU : Müzikomani’de Murat Meriç, ‘Aslını’ takdim etmeye devam ediyor.

KORAY: Şimdi bir kere diyor ki uzmanlar, sabahları çay kahve yerine maden suyu içersek,
güne daha zinde başlayabilirmişiz…

ARZU : Kardelen’in sahibi İnebolu’ya gidecekti
ertesi sabah. “Sana borçlandım Asker
Ağa” diyerek uğurladı Şeref Bey’i.

ARZU : Güzel…

KORAY: Sonraki durağı Akaretler’deki Osmanoğlu Konağı’ydı.

KORAY: Spor yaparken, önce ve sonra içersek, su
kaybını engelliyormuş…
ARZU : Harika…
KORAY: Ve en önemlisi, içer ve de yüzümüze
sürersek hep genç kalıyormuşuz Arzu
Hanım…

ARZU : Beşiktaş Spor Kulübü’nün futbol takımının kalecisi olan Şeref Bey, aynı zamanda eskrim takımının da kılıç hocasıydı.

ARZU : Huhohahahaaa !

KORAY: Konağın kapısını açan görevli onu saygıyla karşıladı. Ama söylediklerini duymadı bile Şeref Bey.

KORAY: Gülmeyin Arzu Hanım, ben sizin için şey
etmiştim…Yani bir hanım olarak siz ilgilenirsiniz diye…

ARZU : Doğruca malzeme odasına gitti, cebindeki enfiye kutusunu açtı, içinde tek bir
gümüş kurşun vardı.

ARZU : Muhakkak. Çok teşekkür ederim. Zatınızın bu ince davranışları, beni çok memnun ediyor. İsterseniz Özlem Sezer sırların neden rüşvet istediğini anlatırken
görüşelim bu konuyu…

KORAY: Kurşunu koydu baba yadigarına ve şakağına dayadı. Bir tık, ikinci tık, üçüncü,
yine olmamıştı…

KORAY: O zaman Hayal Güncesi başlıyor…
CINGIL-HAYAL GÜNCESİ
CD-DD-124-ÖZLEM SEZER-SÜRE: 4’40”
CINGIL-HAYAL GÜNCESİ
ARZU : Özlem Sezer’i uğurladık..
KORAY: Ve İşgal yıllarının İstanbul’undan yola çıkan bir topun öyküsü Deli Dolu’da... Az
sonra...
MÜZİK

ARZU : Tam o sırada kapı hızla açıldı ve Kulübün
kurucularından Ahmet Fetgeri Bey hızla
girdi içeri…
KORAY: Şeref Bey daha fazla dayanamadı, “Her
şey bitti” derken gözlerinden yaşlar süzülüyordu.
ARZU : Ahmet Fetgeri Bey neler olduğunu anlamıştı. “Hayır” dedi. “Yeni başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları dün akşam
Samsun’a doğru yola çıktılar.”
KORAY: Yüzbaşı Şeref ayağa fırladı. Yeniden doğmuştu sanki. Hemen aklına Kardelen
geldi.

ARZU : 1919 yılının bir Mayıs sabahı kansız, savaşsız İngilizlere teslim edilmişti İstanbul.

ARZU : Ahmet Fetgeri Bey, şiddetle itiraz ediyordu bu fikre, çok tehlikeliydi öyle bir
tekneyle yola çıkmak.

KORAY: Beşiktaş Spor Kulübü divan kurulu üyesi Yüzbaşı Şeref Bey, bir İngiliz çavuşun
önünde birliğiyle vedalaşmıştı…

KORAY: Ama ertesi sabah Yüzbaşı Şeref, elinde
Ahmet Fetgeri Bey’in “Teknede açarsın”
dediği bir torbayla Kardelen’deydi.

ARZU : İngiliz çavuş, Şeref Bey’in bakışlarından
ürkmüş, tabancasındaki kurşunları boşaltmasını istemişti yalnızca…
KORAY: O da baba yadigarını havaya ateş ederek boşaltmış, helallik istediği askerleri,
“Bizim helalimiz seninle şehit düşmek”
deyince, içi kanayarak sahile inmişti.
ARZU : Sahilde kendine gelmeye çalışırken, hemen önünde teknesini onaran denizci,
ondan, teknesinin adını yazmasını istemişti.
KORAY: ‘Kardelen’, denizcinin yavuklusunun
adıydı bu. Şeref Bey teknenin ucuna
özenle yazdı bu adı.

ARZU : Karadeniz’e çıktıklarında açtı torbayı, bu,
mahalli ligde gol yemeden şampiyon
oldukları, hatıra diye sakladıkları ‘Ertolhd’
marka futbol topuydu.
KORAY: Sanki bilmiş gibi bunun son yolculuğu
olduğunu, Ahmet Fetgeri Bey, Şeref
Bey’in yanına katmıştı bu hatırayı.
ARZU : Karadeniz bu, hiç affetmez.
KORAY : Ertesi sabah, Kerempe Burnu sahilinde,
alabora olan tekneden sahile baygın ulaşan Kardelen’in yavuklusuydu yalnızca.
ARZU : Bir de beyaz bir top salınmaktaydı dalgaların arasında.

MÜZİK-GEÇİŞ

CINGIL-MÜZİKOMANİ

KORAY: 1924 yılında, Ahmet Fetgeri Bey’e bir ziyaretçisi olduğu haber verilir.

ARZU : Hanımefendiler, beyefendiler, Deli Dolu
Havayolları ile Türkiye’nin Sesi Radyosu
semalarında yaptığımız uçuşun sonuna
geldik.

ARZU : Genç bir hanım gelir ve bir torba bırakır.
KORAY: Ahmet Bey, kadının getirdiği torbadan
çıkan ‘Ertolhd’ marka topa bakar.
ARZU : ”İstiklal savaşında şehit düşen kocamın
vasiyetiydi, size vermemi istedi.”
KORAY: Adın ne bacım?
ARZU : “KARDELEN”
MÜZİK-GEÇİŞ
KORAY: Mustafa Kemal’in ardından, Kurtuluş mücadelesinde yer almak için Anadolu’ya
geçen Yüzbaşı Şeref Bey ‘den tam 17 yıl
sonra…
ARZU : 19 Mayıs 1936’da, Yüzbaşı Şeref Bey’in
takımı Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 19
Mayıs’ta kutladığı spor gününün…

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

Stüdyo GAP

ARZU : Her zaman bir tık ötenizdeyiz, delidolu@
trt.net.tr
KORAY: delidolu@trt.net.tr
ARZU : Ve keselere bolluk, gönüllere hoşluk
veren Deli Dolu Hava Yolları’nın muhteşem hizmeti sürmekte.
KORAY: Diyorsunuz ki “Kardeşim, sizin yayın saatinizde uygun değilim. Ne yani mahrum
mu kalayım bu muhteşem programdan...”
ARZU : Hiç olur mu... Deli Dolu size hiç kıyabilir
mi... Tıklıyorsunuz trt.net.tr’yi...

KORAY: Her yıl, ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak
milletçe kutlanması önerisini Atatürk’e
sundu ve kabul edildi.

KORAY: Sonra da ‘TRT.Podcast’ penceresini...

ARZU : Öneriyi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına
sunan Ahmet Fetgeri Bey’di.

KORAY: Bütün bölümlerimizle, her zaman...

MÜZİK-GEÇİŞ

NOT

KORAY: Efendim, lütfen şikayetlerinizi bize,
memnuniyetinizi dostlarınıza iletiniz.

ARZU : Ses Podcast’te, TSR/DELİ DOLU ‘da sizinleyiz...
ARZU : trt.net.tr’den podcast kayıtlarımızı isterseniz tıklayıp dinliyorsunuz...

ARZU : Murat Meriç kabinimizdeki yerini aldı...

KORAY: İsterseniz indirip sonra dinliyorsunuz. E,
daha ne yapalım...

KORAY: Plağını da pikabına yerleştiriyor...

ARZU : Kaptan pilotlarınız ben Arzu...

ARZU : Ve Müzikomani’de Murat Meriç’le...

KORAY: Ve ben Koray...

KORAY: ‘Aslını Takdimimdir’ başlıyooor...

ARZU : Deli Dolu Hava Yollarını tercih ettiğiniz
için teşekkür eder...

CINGIL-MÜZİKOMANİ
MÜZİK-ANLAMAZDIN-AYLA DİKMEN-3’42”
CD-DD-124-MURAT MERİÇ-SÜRE : 6’10”
MÜZİK-UNA CALLE NOS SEPARA-LEO DAN2’52”

KORAY: Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte
kabinimizde yerinizi almanızı dileriz.
HOŞÇAKALIN...
SİNYAL

Geçmişten günümüze Güney Doğu Anadolu bölgesinin özellik ve güzellikleri, ortak miras ve değerleri,
gelenek ve görenekleri, sözlü, sazlı edebiyat ürünleri Stüdyo GAP’ta... Bölgeye ait Türk Halk Müziği’nin
seçkin örneklerini de sunan Diyarbakır Radyosu yapımı Stüdyo GAP her gün 14.03’te Radyo 4’te…

Radyo Sesle
Vardır
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Halil R. Güven
A.Ü. İletişim Fakültesi
Öğretim Görevlisi
Basit anlamda ses, düzenli bir sistem içerisinde
hareket eden dalgaların oluşturduğu fiziksel bir
niceliktir. Sesin titreşen cisimler tarafından oluşturulduğunu ve tıpkı suya atılan bir cismin yarattığı
dalgalar biçiminde yayıldığını biliyoruz. Bir yay sıkıştırılıp bırakıldığında enerji nasıl ‘yay’ın halkaları
boyunca ilerliyorsa, ses dalgaları da havada veya
başka bir maddenin içinde aynı şekilde ilerler.
Bir cisim titreşirken dışa doğru hareket ettiğinde,
havayı ya da içinden geçmekte olduğu maddeyi sıkıştırır ve böylece bir basınç alanı yaratır.
Ses dalgaları, içinden geçtikleri maddenin moleküllerini sıkıştırdığı için buna sıkışma dalgaları
denir. Bir cisim titreşirken içe doğru hareket ettiğindeyse, hava ya da diğer ortam cismin daha
önce bulunduğu alana yayılır. Bu yayılma alanına
seyrelme denir.
Sıkışmalar ve seyrelmeler titreşim kaynağından
ses hızında, yani saniyede yaklaşık 340 metre hızla uzaklaşarak ses dalgalarını oluştururlar. Alexan-

Radyo, sesle vardır. Gücünü
sesten alır. Radyo yayıncılığı
bir anlamda seçilmiş seslerin
doğru bir anlatımla iletilmesi
olarak da tanımlanabilir.

der Graham Bell, ses dalgalarının, titreşen bir cismin yarattığı sıkışma ve seyrelmelerin meydana
getirdiği desenden oluştuğunu biliyordu. Elektrik
akımlarının, sesin sıkışma ve seyrelmeli desenini
taklit etmesi sağlandığında, bütün seslerin elektrik yoluyla iletilebileceğini kavramıştı.
Bell, hızla titreşen cisimlerin daha yavaş titreşenlerden daha yüksek bir frekansa sahip olduklarını,
yani bir saniyede tamamladıkları titreşim devirlerinin sayısının daha fazla olduğunu biliyordu.

Bir sesin frekansı o sesin perdesini,
diğer bir deyişle dinleyenin o sesi ne
kadar yüksek veya alçak algıladığını
belirler.
Bell, rezonans dolayısıyla meydana gelen titreşimi de iyi biliyordu. Bu tür titreşim, titreşen bir cisimden gelen ses dalgalarının aynı doğal frekansa sahip başka bir cisimde titreşime yol açmasıyla
oluşur.

Frekans ve rezonans dolayısıyla
meydana gelen titreşim hakkında
bilgisi olmasaydı, Bell, harmonik
telgrafın altında yatan kuramı
oluşturamazdı.
Bell, Boston Üniversitesi’nde ilk dönemlerde
verdiği derslerin ana hatlarını ailesine göndermişti; bunlar, konuşmanın ve işitmenin temelini
oluşturan mekanizmaları gayet iyi kavradığını
gösteriyordu. Soluk borusunun larenks (gırtlak)
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adı verilen kısmında ses telleri vardır; ses telleri
bir yarıkla birbirinden ayrılan mukoza kıvrımlarıdır. Larenksteki kaslar ses tellerini gerdiği zaman
konuşma gerçekleşir. Bir insan konuşurken, ses
telleri arasındaki yarık küçülür; akciğerlerden
üflenen havanın hızı ve konuşan kişinin ağzının
şekli sürekli değişir. Bu değişimler, konuşan veya
şarkı söyleyen kişinin sesinin frekansını ve yüksekliğini etkiler.
İşitme sürecindeyse, ses dalgaları dış kulak kanalından geçerek kulak zarına çarpar ve zar titreşmeye başlar. Kulak zarı, ince yumuşak, esnek
bir dokudur. Kulak zarının titreşimleri, bu zarı
iç kulağa bağlayan üç ufak kemikten geçer; bu
kemiklerin en küçüğünün hareketleri, iç kulakta
bulunan bir sıvıda dalgalanmalara yol açar. Ardından bu sıvı, binlerce kıl hücresiyle kaplı başka bir zarı iter. Sıvının hareketi, kıllarla kaplı zarın
hareket etmesine ve kılların eğrilmesine yol açar.
Bu kıllara bağlı, eğrildikleri zaman beyne sinyal
gönderen sinir lifleri vardır. Bu sinyaller beyinde
ses olarak algılanırlar.
Bell, telefonu geliştirme sürecinde en büyük ilerlemelerden birini, kulak zarının kulaktaki kemikler üzerindeki hareketini, ağır bir telefon diyaframının mıknatıslanmış bir çelik parçası üzerindeki
hareketiyle karşılaştırdığı zaman elde etti. İnsan
kulağı hakkındaki bilgilerini telefona uyarladı. Telefon vericisi, konuşan kişinin sözlerini kısa süreli
elektriksel uyaranlar olarak gönderen elektrikli
bir kulak gibidir. Ancak bu elektriksel uyaranlar,
kulaktan farklı olarak, sinirler değil teller üzerinden gönderilir. Telefon alıcısı da elektrikli bir ağza
benzer.
Alıcının elektromıknatısından geçen akım, diyaframının titreşmesine yol açar. Bu titreşimler
de dinleyen kişinin kulak zarına çarparak zarı
titreştirir. Dinleyen kişinin kulağı bu titreşimleri, hattın diğer ucundaki kişinin çıkardığı sesler
olarak algılar. Bugün radyo yayıncılığının temel
taşlarından olan mikrofonların kökeninin de
aynı sisteme dayandığını tahmin etmeniz güç
olmasa gerek.
Bell’in ses bilimine yaptığı katkı onuruna, sesin
şiddetini ölçen birime bel denmiştir. Bir sesin
şiddeti ses dalgalarının ne kadar enerji taşıdığına bağlıdır. Ses ve iletişim aygıtlarında ölçü
birimi olarak genellikle Desibel (dB) yani bir
belin onda biri deyişi kullanılır. Çevresel gürültü
açısından desibel, ses gücü düzeyi, ses şiddeti

düzeyi ve ses basıncı düzeyi ölçüsüdür. Bunların içinde en yaygın olarak kullanılanı, ses ölçüm
aletleriyle tespit edilen basınç düzeyidir. Sıfır desibel, 1000 Hz’lik bir frekansta, işitilebilirlik eşiğini, yani normal işitme yetisine sahip bir kişinin
algılayabileceği en zayıf sesi belirler. 140 veya
daha fazla desibellik sesler, ağrıya yol açtığı için,
140 dB ağrı eşiğini belirler. Her 10 desibellik artış, ses şiddetinin on kat artması anlamına gelir.
Dolayısıyla, sıfır desibellik bir ses, 20 desibellik bir
sesten örneğin fısıltıdan, 100 kat daha zayıftır. 60
desibellik normal konuşma, 20 desibellik bir fısıltıdan 40 desibel, diğer bir deyişle 10.000 kat
daha şiddetlidir.
85 desibelin üzerindeki seslerin uzun süre dinlenmesi, iç kulakta hasara yol açarak işitme duyusunun kaybına yol açabilir. 10 saat 95 dB seviyesinde sesi dinlemek zarar verebilirken, çok
kısa süre 120 dB’lik bir ses seviyesi kulağa zarar
vermez.
Sesin iki temel özelliği vardır. Biri az önce belirttiğimiz şiddeti veya seviyesi, diğeri de frekansı.
Sesin havadaki yayılımı durgun suya atılmış bir
taşın oluşturduğu dalgalar gibidir, ancak havada
yayılım üç boyutlu, yani küreseldir. Bir saniyedeki dalga sayısı o sesin frekansını verir ve bu da
Hertz (Hz) birimi ile ifade edilir. Sesin şiddeti ile
frekansı arasında bir bağlantı yoktur. İnsan kulağı
20 ila 20.000 Hz arasındaki sesleri algılayabilir. 20
Hz altı enfra, 20.000 Hz üstü ultra sesler olarak
adlandırılır. Bu sesleri insan kulağı algılayamaz.
Ancak kimi sesleri beynimiz algılayabilir, bu ise
duyma duyusu olarak gerçekleşmez. Nasıl film
kurgularında gözün algılayamadığı “tek kare”
görüntü olayı varsa, seste de buna benzer bir
durum söz konusudur. Bu yollarla insan bilinçaltında istenilen dürtülerin oluşturulması mümkündür ancak etik olmadığı için bu yöntemin
kullanılması yasaklanmıştır. Deprem öncesi bazı
hayvanların huysuzlanması yeraltı katmanlarında
oluşan enfra sesleri algılamalarından ileri gelir.

Eskiden kömür madenlerine bir kafes
içinde kanarya götürülmesinin nedeni
de; bu kuşun grizu gazının sızması
sırasında oluşan ultra sesleri algılayıp
tepki verdiği içindir.
Sesin bir kulağımıza gelmesi ile öbürüne gelmesi
arasında çok kısa bir süre olmasına rağmen sinir
sistemimiz bunu beynimize ulaştırır ve sesin hangi yönden geldiğini anlarız. 85 dB üstünün insan
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kulağı için zararlı olduğunu söylemiştik, buna bebeklerin ağlamasının 100 dB üzerine çıkabildiğini
de ekleyelim.

cınızın frekansı ile yayın frekansı birbirini tuttuğu
an rezonansa girer, genliği artar ve bu istasyonu
işitmeye başlarsınız.

Kimi filmlerde, reklamlarda görmüşsünüzdür.
Opera sanatçısı şarkısına başlar ve bardaklar kırılır. Peki, bu mümkün müdür? Teorik olarak, evet.
Rezonansını tutturabilirseniz yalnızca bardak değil, başka birçok şeyi kırmanız mümkün. Peki, bu
rezonans nedir? Ansiklopedik tanımıyla bir salınım devresine, frekansı; devrenin kendi frekansına eşit ve dönemsel bir salınım uygulandığında ortaya çıkan fiziksel olaya rezonans denir. Bir
örnekle açıklayalım: Varsayalım bir arkadaşınızı
salıncakta sallıyorsunuz. Salıncak size gelirken,
tam olarak en üst noktaya ulaşmadan salıncağı
itmeye kalkışırsanız onu yavaşlatırsınız. Ancak
salıncak size doğru gelirken itmeyi hep en üst
noktada yaparsanız, her seferinde aynı kuvvetle
itseniz bile salıncak gittikçe hızlanacaktır.

Radyo alıcılarında iletkenlerden (bobinler) ve sığaçlardan (kondansatör) oluşan bir düzeneğin
yardımıyla frekans ayarı yapılır. Böylece yalnızca
istenen sinyallerin alınması sağlanır. Transistorlar
(ya da lambalar) zayıflamış olarak alıcıya ulaşan
sinyalleri güçlendirir. Ses frekansları ayrılır ve
elektrik salınımları hoparlöre gönderilerek burada yeniden ses titreşimlerine dönüştürülür.

Salıncak kendi doğal frekansı ile diyelim ki dakikada 30 salınım yaparak sallanıyordu. Siz de dışarıdan aynı frekansta olmak kaydıyla bir kuvvet
uyguladınız. Bu iki frekans çakıştı ve salıncak da
bu nedenle gittikçe hızlandı. Salıncak örneğinde
olduğu gibi her cismin kendi doğal frekansı vardır. Cisimlere kendi doğal frekansları ile çakışan
bir frekansta herhangi bir kuvvet uygularsanız
kontrolsüz bir ortam oluşturabilirsiniz.

Eğer önünüzde duran bir bardağa,
onun doğal frekansına uyan bir ses
dalgası gönderebilirseniz; bardağın
doğal frekansı ile sesin frekansı
çakışarak, bardaktaki titreşimi
kontrolsüz bir şekilde artıracak,
bardak rezonansa girecek; sonuçta
çatlayabilecek ya da kırılabilecektir.
İnsanlar günlük yaşamlarında pek fark etmemelerine rağmen, rezonans olayı, otomobilden köprü
tasarımına kadar mühendislerin en çok zorlandıkları konulardan biridir. Hala bu nedenle askeri
birlikler sağlamlığından kuşku duyulan bir köprüden geçerlerken, yürüyüş adımlarının frekansı
köprünün doğal frekansı ile çakışıp, köprü yıkılmasın diye uygun adımla değil serbest yürüyüşle
geçerler.
Peki, bu rezonans olayının hiç iyi bir yönü yok
mu? Var elbette, sözgelimi radyo istasyonlarından yayılan dalgaları radyo alıcınızda ararken, alı-

Teknoloji dünyasında çok şey değiştiren transistorun ilk olarak 1947 yılında Bell Laboratuarları’nda
geliştirildiğini daha önce de söylemiştik ama
devrim, 18 Ekim 1954’te transistor kullanılan ilk
portatif cihaz Regency TR-1 piyasaya sürüldüğünde başladı. Bu dünyanın ilk transistorlu taşınabilir radyo alıcısıydı.
Radyonun çalışma prensibi aslında telsiz telgraftan çok farklı değildir. Temel fark ses iletimi nedeniyle radyo dalgalarının farklı işlemlerden geçirilmesidir. Ses dalgaları farklı frekanslarda titreşir; bu
titreşimler mikrofonlarda toplanır ve aynı frekanslardaki elektrik salınımlarına, yani elektrik sinyallerine dönüştürülür. Stüdyodan gelen ses sinyali
vericiye ulaştığında amplifikatörden yani yükselteçlerden geçirilerek güçlendirilir. Bu işleme amplifikasyon adı verilir. Vericideki osilatör yani frekans
üreteci taşıyıcı radyo dalgalarını üretir ve ardından
stüdyodan gelen “ses frekansları” vericide üretilen
taşıyıcı radyo dalgalarının üzerine “bindirilir”. Bu
radyo dalgaları ses frekanslarını uzaklara taşır. Ses
sinyalleri ile taşıyıcı radyo dalgalarının aynı dalga
düzeninde birleştirilmesi, yani her iki dalganın üst
üste bindirilerek tek bir dalga haline getirilmesi
gerekir; bu işleme “modülasyon” denir.
“Modüle edilmiş ses sinyalleri antene gönderilir
ve oradan elektromanyetik dalgalar biçiminde
yayılır. İki tür modülasyon sistemi vardır. Genlik
modülasyonunda (AM-Amplitude Modulation)
elektrik salınımları yüksek frekanslı taşıyıcı dalgaların genliğini değiştirir. Frekans modülasyonunda (FM-Frequency Modulation) taşıyıcı dalganın
genliği aynı kalır ama frekansı ses frekansları ile
değişir. Frekans modülasyonu ile yapılan yayın
engellere oldukça duyarlıdır. Yüksek yapılardan
ve yükseltilerden yansır. Bunu engellemek için
anten sistemlerini olabildiğince yüksek noktalara yerleştirmek ve anten seçimini doğru yapmak
gereklidir.
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Sözcükleri
Kullanmak

Yanlış
Türkçede de, dünyadaki
tüm diller gibi yabancı sözcükler
bulunmaktadır.
İletişimin kolaylaştığı, insanların başka
coğrafyaları daha kolay ve
çok gezebildiği günümüzde bunu bir
anlamda doğal karşılamak gerekir.
Ülkelerin ve insanların birbirlerine
yakınlaşması kültürel etkileşimi de
tetiklemiş, dünya üzerinde
artık arı dil kalmamıştır.

yalnış

okşizen

dakka
hamfendi bigaste
nalet çikulata

şemşiye

amaliyat laylon gassaray
Hakan Şahin Spiker
Biz nasıl Türkçeye giren yabancı sözcüklerden,
bu sözcüklerin ve öz Türkçe karşılıklarının yanlış
kullanımından yakınıyorsak, diğer dillerde de
durum aynıdır. Bazı ülkeler çıkardıkları yasalarla, özendirici kampanyalarla dillerini korumaya
ve doğru kullanımı (hem yazı dilinde hem konuşma dilinde) yaygınlaştırmaya çabalasalar
da bunu tam anlamıyla başarabildikleri söylenemez. İslâmiyet’in kabulü ile birlikte çok sayıda Arapça sözcüğün geçmesi de arı Türkçenin
bozulmasının önemli nedenlerinden olmuştur.
Geniş imparatorluk coğrafyası düşünüldüğünde Anadolu’nun, dolayısıyla da günümüz Türkçesinin yabancı dillerden etkilenmesini kaçınılmaz sonuç olarak anlayabilir ve belki kabul
edebiliriz. Gelin bir de buna özentiyi, yabancı
hayranlığını, bilgisizliği ekleyin, karşınıza Türkçemizin şu anda içinde bulunduğu zavallı durum çıkacaktır.

herkez melhem

Ama bizim bu yazıda üzerinde durmak istediğimiz konu, ister öz Türkçe olsun, isterse yabancı
dillerden geçmiş; yazarken ve konuşurken yanlış
kullandığımız sözcükler…
Bir dilde var olan sözcüklerin doğru kullanabilmesi, bebeklikten başlayarak edinilen doğru
bilgilerle olabilmektedir. Anne-babadan, arkadaşlardan, mahalleden, okulda öğretmenlerden
nasıl duyup öğreniyorsak, konuşmamızı öyle
şekillendiririz. Üstelik küçük yaşlarda edindiğimiz
yanlış konuşma alışkanlıklarını sonradan düzeltebilmek oldukça uzun çabalar gerektirmektedir.
Ailemizi, belli bir süre de yaşadığımız çevreyi
seçebilme şansımız olmadığına göre dilimizi ve
dolayısıyla kullandığımız sözcükleri doğru belletmek görevi öncelikle ilkokul öğretmenlerimize
düşmektedir. Hangi dalda yetişirlerse yetişsinler
öğretmenlerimizin mutlaka doğru ve güzel Türkçe konuşabilmeleri işte bu yüzden çok önemlidir.
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Toplumun gözü önünde olan sanatçıların, politikacıların, gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının
yöneticilerinin, radyo ve televizyonlarda çalışan
sunucu ve spikerlerin yazarken ya da konuşurken
yapacakları her dil yanlışı ne yazık ki geniş kesimler tarafından doğru olarak algılanmakta, dilde
yozlaşma ve yanlış kullanma giderek yaygınlaşmaktadır. Hatırlarsınız, yakın geçmişte çok satan
gazetelerden birinde köşe edinen kişi, yazılarını
konuşma dili ile kaleme almakta, gazetecilikte
yeni bir yöntem yakaladığını varsayması, meslektaşlarınca ve Türkçe savunucularınca olağan
karşılanmakta idi… Bütün dillerde olduğu gibi
Türkçenin de “yazı” ve “konuşma” dili olarak ikiye
ayrıldığını hâlâ tartışma konusu yapabilmemiz
ise dilimize ne kadar önem verdiğimizin (?) bir
göstergesi olsa gerek…
Henüz herkesin üzerinde anlaşabildiği fonetik bir
alfabemizin olmaması da sözcüklerin farklı söylenmesine yol açabilmektedir. Dilimizdeki bazı
ünlü ve ünsüzlerin (harflerin) ince-kalın, uzunkısa, açık-kapalı söylenişlerinin olması, bunların
doğru söylemini kolaylaştırmak amacıyla yazarken de bazı özel işaretlerin kullanımını gerekli
kılmasına rağmen, bu işaretler uygulamada kimi
zaman göz ardı edilmekte, aynı sözcüğün farklı
şekillerde söylendiği görülebilmektedir. Abidinpaşa yazarken baştaki “a” ünlüsünün uzun
olduğunu bilmeyen bir kişi bu sözcüğü aynen
yazıldığı gibi söyleyebilir ve yanlış kullanmış olur.
Oysa Ãbidinpaşa şeklinde yazabilsek sorun ken-

diliğinden çözümlenmiş olacaktır. Tıpkı Kâzım ya
da Kemâl yazarken “a” ünlülerinin inceltmelerini
belirttiğimizde yanlış kullanımın önüne geçebileceğimiz gibi.
Sözcüğün yanlış bilinmesinden kaynaklanan
hatalarla da sıkça karşılaşmaktayız. Özellikle konuşmayı yeni öğrenmeye başlayan çocuklar
sözcükleri kendilerince, dilleri nasıl dönüyorsa
öyle kullanırlar ve bu durum yetişkinler tarafından komik bulunduğu için çok üzerinde durulmaz, “büyüyünce doğrusunu öğrenir nasıl
olsa…” diyerek geçiştirilir. Ama giderek yerleşen
bu sözcükler ileride sorun olarak karşımıza çıkar.
Şemşiye (Şemsiye), Amaliyat (Ameliyat), Ahçı
(Aşçı), Melhem(Merhem), Şevkat (Şefkat), Herkez (Herkes), Yalnış (Yanlış), Yannız (Yalnız), Laylon (Naylon) diyen pek çok kişiyle karşılaşmamız
bundandır.
Kolayımıza öyle geldiği için, özenmediğimizden
ya da yanlış öğrendiğimizden dolayı sözcüklerin yapısını bozmaya hiçbirimizin hakkı olmasa
gerek. “Söyleyememek” asla gerekçe olmamalı, sözcükleri hakkıyla seslendirebilmeye çaba
gösterilmelidir. O kulübün adı “Gassaray” değil
“Galatasaray”dır. “Gaste” alınmaz “Gazete” alınır,
“Üniversteye” değil “Üniversiteye” gidilir. “Bi Dakka” beklenmez “Bir Dakika” beklenir, “Hamfendi”
değildir “Hanımefendidir”, “Atelye”de çalışılmaz
“Atölye”de çalışılır, “Çikulata” sevmeyiz “Çikolata”
severiz…

Sözcükleri doğru kullanma konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da doğru vurgulamadır. Türkçede sözcüklerin vurgusu genellikle son hecede bulunsa ve eklere doğru kaysa da, özellikle yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklerde yapılan yanlış vurgulamalar farklı anlamlar
ortaya çıkarır, kişiyi güç durumlarda bile bırakabilir.
Kazdı: Bir kümes hayvanından bahsediliyor.		

Yazdı: Yaz mevsimi idi.

Kazdı: Kazmak eyleminde bulundu.		

Yazdı: Yazı yazma işini yaptı.

Özel radyo ve televizyonların yaygınlaşmasıyla
birlikte doğan yetişmiş insan ihtiyacı ilk yıllarda
TRT’den yapılan transferlerle giderilmeye çalışılsa da, günümüzde yayın yapan kuruluş sayısı o
kadar artmıştır ki, binlerce radyoya, yüzlerce televizyona, doğru Türkçe konuşabilen insan bulabilmek neredeyse imkânsız hâle gelmiştir. Bu arada
bir de mantık hatâsına düşülmüş, sanki sadece
haber bültenlerini sunan kişilerin Türkçeye özen
göstermelerinin yeterli olacağı (ki, son zamanlarda kendilerine anchorman denilen habercilerin kullandığı Türkçeden bahsetmiyoruz), diğer
programlarda kullanılan dilin çok doğru olması-

nın gerekmediği varsayılmış, üstelik şimdilerde
bu durum öylesine abartılmıştır ki, seyirciler ya
da dinleyiciler karşılarına doğru ve güzel Türkçe
kullanan bir kişi çıktığında bunu garipser duruma
gelmişlerdir. “Bu şarkı Ahmet’e gitsin”, “Sıradaki
türkü bize gelsin” ne demektir? Türkçesi dururken programlara yabancı isimler vermek, yöresel
söyleyişleri hem de kötü örnekleriyle kullanmak,
yabancı deyimleri Türkçeye yerleştirmek modasından artık kurtulmalıyız. Türkçeyi doğru kullanmasıyla hep övüne geldiğimiz TRT Radyolarının
spikerlerine ve program yapımcılarına bugünlerde eskisinden daha fazla görev düşüyor
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Cumhuriyet

Nasıl İlan Edildi?
29 Ekim 1923 günüydü;
henüz 16 gün önce
başkent ilan edilen Ankara
tarihi günlerinden
birini yaşıyordu.
Kadriye Savaşkan Prodüktör
Büyük Millet Meclisi, yeni kurulan Türk devletinin yönetim biçiminin belirleneceği gündemle
toplanmıştı. Bir gece önce Mustafa Kemal Paşa
Çankaya Köşkü’nde bir grup milletvekili ile bir
araya gelmiş; Meclis’e sunacağı yasa tasarısını
hazırlamıştı.
Geride, bir milletin canını dişine takarak kazandığı bir kutlu zafer; ileride, kazanılan zaferin gururuyla taçlanmış, pek çok yeniliğe gebe pırıl pırıl
bir gelecek vardı.
Yeni Türk devletinin temel taşlarını oluşturacak
kararlar adım adım alınıyordu. 1921 Anayasası
ile yeni siyasal rejime geçilmiş; 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanat kaldırılmıştı. Ancak Cumhuriyet
resmen ilan edilmemişti.
Milli mücadele başladığında herkesin tek bir
düşüncesi vardı: Vatanın kurtuluşu... Ondan sonrası, milli mücadeleyi örgütleyen ve sürdüren
kadrolar arasında ayrıntılarıyla tartışılıp konuşulmamıştı. İsmet İnönü, anılarında bu durumu
şöyle anlatır: “Türkiye Cumhuriyeti, Türk Kurtuluş
Savaşı’nın tabii sonucudur. Tıpkı Cumhuriyet fikrinin Kurtuluş Savaşı’nın ürünü olması gibi... Biz
Kurtuluş Savaşı’na saltanatı devirmek, hilafeti kaldırmak amacıyla gitmedik. Bir tek amacımız vardı: Vatanımızı düşmandan kurtarmak. Milli Kurtuluş Savaşımızı başlatanlar, başımızda Atatürk,

Anadolu’yu kurtarırsak Türk devletini, Türk vatanını,
bağımsızlığımızı
ve de İstanbul’u
kurtaracağımıza
kani idik. Sonrası
için kesin, ortak bir
fikrimiz yoktu.”
İsmet Paşa, Cumhuriyet
rejiminin 50. yılını doldurduğu günlerde kaleme aldığı bu satırlarla
çok önemli bir gerçeğin altını çiziyordu. Kurtuluş
Savaşı’nı gerçekleştiren kadrolar arasında “sonrası için” ortak bir fikir yoktu. Ama yaşanan gelişmeler, İstanbul hükümetinin ve padişahın tutumu,
her şeyi belirginleştirecekti. Mustafa Kemal, 1923
yılının yaz aylarında rejim konusundaki kararını
vermişti ve Cumhuriyetin ilanını Meclis gündemine getirmek için uygun zamanı bekliyordu.
İsmet Paşa, anılarında, “Atatürk ile aramızda ‘cumhuriyet’ kelimesi 28 Ekim 1923 akşamına kadar
geçmedi” der ama arkasından da şunu ekler:
“Halbuki ikimiz de birbirimizin ne düşündüğünü
biliyorduk.”
Lozan Barış Anlaşması’nın kabulü, ardından Türk
ordusunun İstanbul’a girmesi ile vatanın bütünlüğü gerçekleşmiş, yeni bir dönem başlamıştı. Siyasal rejimin 23 Nisan 1920’den itibaren kaydettiği gelişmelere uygun devlet şeklini bulmak
da zorunluluk haline gelmişti.
1923 yılının Ekim ayının sonuna doğru, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin çalışmalarını sekteye
uğratan bir kabine bunalımı yaşandı. 28 Ekim
günü Bakanlar Kurulu halen oluşturulamamış;
Halk Fırkası Yönetim Kurulu, akşam saatlerinde
Mustafa Kemal Paşa’yı toplantısına davet ederek
çözüm yolu göstermesini istemişti. Toplantıda
Gazi kesin bir şey söylememişti ama aklında net
kararlar vardı.

Aynı günün akşamı, Mustafa Kemal Paşa, aralarında İsmet Paşa’nın, Kazım Paşa’nın da bulunduğu bir grup milletvekilini Çankaya Köşkü’ne
davet etti ve Nutuk’ta anlattığına göre, milletvekillerinin hükümet bunalımı ile ilgili görüşlerini
dinledikten sonra kararını açıkladı:

“Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.”
Cumhuriyetin ilanına ilişkin kanun teklifinin nasıl
hazırlandığını Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta şöyle
anlatır: “O gece birlikte bulunduğumuz arkadaşlar erkenden beni terk ettiler. Yalnız İsmet Paşa
Çankaya’da misafir idi. Onunla yalnız kaldıktan
sonra bir kanun tasarısı taslağı hazırladık. Bu taslakta, Anayasanın devlet şeklini tespit eden maddelerini şu surette tadil etmiştim: Birinci maddenin sonuna ‘Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi
tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin ayrıldığı idare şubelerini Bakanlar Kurulu vasıtasıyla idare
eder.’ Bundan başka Anayasanın temel maddelerinden olan 8. ve 9. maddeleri de değiştirilerek ve
açıklanarak şu maddeler yazıldı: Türkiye Cumhurbaşkanı TBMM Genel Kurulunca ve kendi üyeleri
arasından bir seçim dönemi için seçilir. Başkanlık
görevi yeni Cumhurbaşkanının seçilmesine kadar
sürer.(…) Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu kimliği ile gerek gördükçe Meclise ve
Bakanlar Kuruluna başkanlık eder.”
Ertesi gün hükümet krizinin çözümü konusu
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınırken Kemalettin Sami Paşa, bir çıkar yol bulunması için
Gazi’nin davet edilmesi teklifinde bulundu. Kürsüye çıkan Mustafa Kemal Paşa şöyle diyecekti:
“Efendiler, Bakanlar Kurulu seçiminde görüş ayrılığına düşüldüğü anlaşılmıştır. Bana bir saat kadar
müsaade buyurun; bulacağım çözüm yolunu bilginize arz edeceğim.”
Ardından Gazi, bir grup milletvekilini odasına davet etti ve bir gece önce hazırladığı kanun teklifini açıkladı. Öğleden sonraki oturumda Mustafa
Kemal Paşa tekrar kürsüye çıkacak ve genel durumu özetledikten sonra devletin şekil ve mahiyetindeki noksanlıkları tamamlamak için teklifi
olduğunu söyleyecekti. Sözünü bitirdikten sonra
elinde tuttuğu taslağı okuması için katiplerden
birine uzattı ve kürsüden indi. Okunan teklif,
müzakereleri daha da alevlendirecekti. Muhalifler, hükümet krizinin önlenmesi için bir öneri
beklerken, Cumhuriyetin ilanı teklifi ile karşı karşıya kalmışlardı. Öneriyi destekleyenler, sorunun
kökten çözümlenmesi için bunun kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Nihayet İsmet Paşa

söz aldı ve görüşlerini şöyle dile getirdi: “Dünya
bizim bir hükümet şekli görüştüğümüzü biliyor.
Bu müzakereleri bir sonuca bağlamamak, zaaf ve
karışıklık yaratmaktan başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanı olmadan Başbakan seçimi kanunsuz
olur. Bundan şüphe edilemez. Gazi hazretlerinin
teklifinin kanunlaşması lazımdır.”
Bu konuşma sıraları dalgalandırdığı anda, Meclisin en yaşlı üyesi tarihçi Abdurrahman Şeref Bey
söz aldı: “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.
Kime sorarsanız sorunuz; bu, Cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu ad bazılarına hoş
gelmezmiş, varsın gelmesin...”
Bu sözlerin ardından tasarı genel kurulda görüşmeye açıldı; hararetli konuşmalardan sonra,
“Yaşasın Cumhuriyet” sesleri arasında alkışlarla
kabul edildi. Bu tarihi an yaşanırken saatler akşam 8.30’u gösteriyordu. Sırada, Cumhurbaşkanı
seçimi vardı. Oturuma ara verilmeden bunun
için de oylama yapıldı. Meclis oy birliği ile Ankara
milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı Cumhurbaşkanı seçtiğinde aradan 15 dakika bile geçmemişti. Cumhuriyetin ilanı, o gece Ankara’dan
ülkenin dört bir yanına duyurulacaktı. Milli mücadelenin önde gelen isimlerinden Rauf Orbay,
İstanbul’da, Cumhuriyetin ilanının nasıl duyurulduğunu anılarında şöyle anlatıyor:
“29/30 Ekim 1923 gecesi geç vakit henüz
yatmıştım ki top sesleriyle uyandım. Merakla kulak verdim. Top sesleri dinmiyordu.
Yüze yaklaştığını fark edince içimden doğan bir
hisle, ‘Mutlaka Cumhuriyettir, öyle ise memlekete
ve millete hayırlı ve uğurlu olsun’ dedim.”
Cumhuriyetin ilanı yurdun her köşesinde yüz bir
pare top atılmak suretiyle kutlandı. Türkiye artık
yolunu çizmiş, sonraları bulunduğu coğrafyadaki
diğer devletlere örnek olacak bir yönetim biçimi
benimsemişti.
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Tahsin Temren Türk
halkının tanıdığı ilk
efektördü. Hazırladığı
efektler günümüzde
bile hala hafızadadır.

Derleme Aksel Koçak

Radyo
Tarihinden

KısaKısa

1940 yılının ortalarında Ankara Radyosu ilk ‘Temsil Kolu’ içinde İstanbul’dan
gelen İbrahim Delideniz, Dürnev Türkan, Saime Arcıman, Reşat Altay, Vahi
Öz,Osman Çay, Kadriye Tuna ve Tahsin
Temren gibi isimler yer alıyordu.

1941 yılında ilk radyo dizisi olan “Kimgil Ailesi”nin
yaratıcısı Vahi Öz’dür. Dinleyicilerin kendi hayatlarından bir parça bulduğu “Kimgil Ailesi” her pazartesi 21.30’da yayına giriyordu.
Yazgan, Önce Radyo Vardı, 2006:145)

Gerçekleştirilen oyunların hazırlık aşamaları oldukça renkli ve coşkulu geçerdi. Çoğu zaman
yaratılan ortamlar bir tiyatro sahnesini aratmazdı.
1944 yılında yayınlanan “Bu Gece Bir Şeyler Olacak” adlı korku oyununda sanatçıları sahnedeymiş havasına sokmak için özel dekorlar hazırlanarak ellerine tabanca ve balta gibi aletler verilmişti.
Oyun dinleyiciler tarafından büyük beğeni görmüş, günlerce konuşulmuştu.
Yazgan, Önce Radyo Vardı, 2006:38)
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İmbatta

Karanfil
Kokusu

Mavisel Yener Yazar
İlk romanı “Nereye Yüreğim” in kahramanları
Cihan, Reşit Bey, Ali Rıza Bey, Kerim belleğimde
özel yerlerini aldıklarından bu yana, sıkı bir Selma
Fındıklı okuruyum. 2007 Sait Faik Öykü Ödülü
alan İmbatta Karanfil Kokusu’nu sevinçle alıp, bir
solukta bitirmiştim. Öyle bir solukta tüketilecek
cinsten değildi elbette… İlk heyecanın ardından
yeniden okumalar yaptığımda karanfil kokusu
iyice sinmişti her yana.
Kitapta on iki öykü var; İzmir’den renkler, kokular,
sesler getirmiş yazar. Ankara İstasyonu adlı öyküler toplamı1918 - 1944 yılları arasında geçen
öykülerden oluşmuşken, bu kitapta 1863-1939
zaman dilimindeyiz. Öykülerin adlarının altına
düşülen tarihlerden anlıyoruz hangi yıllara yolculuk yaptığımızı. Mekan olarak İzmir’in seçilmiş
olması heyecan verici. İzmir, geçmişten bugüne
pek çok kültürü emzirmiş bir kent çünkü. Selma
Fındıklı, imbatın tanıklık ettiği nice öyküyü takıyor zamanın oltasına. Acılar, sıkıntılar, aşklar, özlemler… Kitaptaki öyküler birbirinden bağımsız
gibi görünse de onları birbirine bağlayan gizemli
bir kapı var sanki. Bu kapıdan geçtiğinizde, “zaman” büyülü bir ırmak artık… İlk öykü “Alâyişten
Hazzetmem Efendim!- Evvelbahar 1863” de
yaşlı bir adamın çocukluk anılarına yelken açıyoruz. Babasının annesini Frenk mahallesindeki
Katina’yla aldattığını fark eden ve bu sırrı ölünceye kadar saklayan Nazım, annesiyle babasının

evliliğinin yanı sıra kendi evliliğini de sorgular. O,
çocukluğunda Katina’nın evinde yanmakta olan
tohumlardan yayılan karanfil kokusunu solurken,
okur da aynı kokuyu duyumsar. Bütün öykülerin
bir başka ortak yanı, girişte kahramanların isimlerini söyleyerek kendilerini tanıtmaları. “Demedim
önce adımı da... Pierino Fabris... Di Venezia... Venedikli Pierino...”(35). “Bendeniz Şehbal efendim...
Buralarda bana ‘Saraylı Şehbal Hanım’ diyorlar”
(45). Yazarın diğer kitaplarında olduğu gibi bunda da kahramanların konuşma dili, zaman ve
kültüre uygun. İlk öykü ve son öykü arasındaki
zaman diliminde Türkçenin değişimini/gelişimini de gözlemlemek olanaklı. Örneğin”Arrivederci
Smyrna...” adlı öyküde olay bir Venediklinin dilinden şimdiki zamanda anlatılmaktadır: “Ah, gitti
vapore... Saluto a Venezia... Siz diyorsunuz Venedik... Il mio paese... Benim memleket... On iki yıldır geldim burada...” (34) diye başlar öykü. Yazar,
her öyküye İzmir’de yaşayan azınlık halktan bir
kahraman koymuş. Yannis, Mary, Evangelos, Manifaturacı Andon Efendi’nin karısı Vasilya, Kapril
Bezciyan ve niceleri bu öykülerde can buluyor.
Öykülerin arka planında, İzmir’deki sosyal ve siyasal ortam da göz ardı edilmemiş. “Sölen yemeğinizde kimler var idi?- Sen kimi soracaksın?- Hani,
su üvey ablan Despina’nın kayınçosu...- Evangelos?- Ne zıkkımsa iste adı...- Vardı elbet...- Sana
iltifat etti yine?- Bilmem... Memleket meselelerinden konustu hep...- Ne olmus memlekete?Bilmezsin sankim?... Yakında Elen ordusu girecek
İzmir’e... Hepimizi kurtaracaklar...- Kimden vre?Müslümanlardan...- Ne yapmıstır Müslümanlar
bize?- Yapmamıssa yapacakmıs... Ticaretimizi elimizden alacaklarmıs... Bizi keseceklermis...- Evangelos uydurmus bunları...- Uydurmaz... Okumus
adam Evangelos....- Doğrudur... O hekim, ben
makinist...” (75)
1939 sonyazından seslenen genç kız Hilal Bayrak, son öykünün kahramanı; İzmir Kız Lisesi’nde
okuyor. M.Kemal Atatürk’ün ölümü ve 2. Dünya
Savaşının belirtileri arka planda… Geçmişte yaşamış insanların serüvenleri, imbatın serinliğine
karışıp gidiyor, ama karanfil kokusu kalıyor kentte...
Selma Fındıklı, İmbatta Karanfil Kokusu’nda, diğer öykü kitapları, Ankara İstasyonu ve Loş Sokağın Kadınları’nda olduğu gibi öykülerine tarihsel
gerçeklerle can üflemiş. Yazarın yapıtlarını okurken, dramaturg yanının öykü ve romanlarını çok
beslediğini düşünüyorum. Bu kitaptaki her öykünün ayrı ayrı dramaturjisi yapılsa, ne hoş radyo
tiyatroları olurdu...

İmbatta Karanfil Kokusu
Selma Fındıklı
Remzi Kitabevi
Öykü, 159 s, 2006

58 R ADYOVİZYON

RADYO- 1 (TÜRKİYE RADYOLARI BİRİNCİ PROGRAMI)
PAZARTESİ
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (BOŞNAKÇA) (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA)
07.30 HABERLER
07.40 GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (İZMİR)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
12.00 HABERLER
12.05 GÜNDEMDEKİ ENERJİ (CANLI) (ANKARA)
12.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
12.55 REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00 HABERLER
13.15 YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
14.30 TÜRK SİNEMASI (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00 HABERLER
16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI) (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 TARİH YAZAN KADINLAR (ANKARA)
17.30 SPOR DÜNYASI (CANLI) (ANKARA)
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 HAYAT BİLGİSİ (CANLI) (İZMİR)
20.30 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 YILLAR BOYU EN İYİLER (ANKARA)
22.00 GENÇLERE ÖZEL ( ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE
(YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - İSTANBUL)
01.00 HABERLER
01.05 GÜNDEMDEKİ ENERJİ (ANKARA) (TEKRAR)
01.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA) (TEKRAR)
01.55 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
02.00 HABERLER
02.05 TÜRK SİNEMASI (ANKARA) (TEKRAR)
02.35 İPİN UCU (ANKARA) (PERŞEMBE’DEN TEKRAR)
03.00 HABERLER
03.05 DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
04.00 HABERLER
04.05 TARİH YAZAN KADINLAR (ANKARA) (TEKRAR)
04.30 SPOR DÜNYASI (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 PAYLAŞTIKÇA (TEKRAR)
(YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
SALI
06.00
06.10
06.45
07.30
07.40
09.40
10.00
10.05
11.00

HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ARAPÇA) (ANKARA)
GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA)
HABERLER
GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA)
ARKASI YARIN
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (ANKARA)
HABERLER

11.05
12.00
12.05
12.45
12.55
13.00
13.15
14.30
15.00
15.05
15.55
16.00
16.05
17.00
17.05
17.30
18.00
18.05
19.00
19.30
20.30
21.00
21.05
21.30
22.00
22.45
23.00
23.15
01.00
01.05
01.45
01.55
02.00
02.05
02.35
03.00
03.05
04.00
04.05
04.30
05.00
05.05

DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
HABERLER
DENİZ DÜNYASI (CANLI) (İZMİR)
DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
HABERLER
YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
MÜREKKEP KOKUSU (ANKARA)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
HABERLER
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI) (ANKARA)
HABERLER
TELGRAFIN TELLERİ (ANKARA)
SPOR DÜNYASI (PERFORMANS DIŞARIDA)
(CANLI) (İZMİR)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
HABERLER
HAYAT BİLGİSİ (CANLI) (İZMİR)
ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (ANKARA)
HABERLER
ÇOKTAN SEÇMELİ (CANLI) (ANKARA)
KAMPÜS (ANKARA)
HAYATIM MÜZİK ( ANKARA)
BİR ROMAN BİR HİKAYE
(YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - ANKARA)
HABERLER
DENİZ DÜNYASI (TEKRAR)
(YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
DOĞRU TÜRÇE (ANKARA) (TEKRAR)
TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
HABERLER
MÜREKKEP KOKUSU (ANKARA) (TEKRAR)
ÇOKTAN SEÇMELİ (ANKARA) (TEKRAR)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
HABERLER
TELGRAFIN TELLERİ (ANKARA) (TEKRAR)
SPOR DÜNYASI (PERFORMANS DIŞARIDA)(TEKRAR)
(YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR)

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)
07.30 HABERLER
07.40 GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
12.00 HABERLER
12.05 MAVİ BİLYE (CANLI) (ANKARA)
12.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
12.55 REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00 HABERLER

13.15
14.30
15.00
15.05
15.55
16.00
16.05
17.00
17.05
17.30
18.00
18.05
19.00
19.30
20.30
21.00
21.02
22.00
22.45
23.00
23.15
01.00
01.05
01.45
01.55
02.00
02.05
02.35
03.00
03.05
04.00
04.05
04.30
05.00
05.05

YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
BİR ADIM ÖNDE (ANKARA)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
HABERLER
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI) (ANKARA)
HABERLER
GEÇMİŞİN İZİNDE
(YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
SPORUN YILDIZLARI (ANKARA)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
HABERLER
HAYAT BİLGİSİ (CANLI) (İZMİR)
ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (ANKARA)
HABERLER
RADYO TİYATROSU
MÜZİK ATÖLYESİ (ANKARA)
BİR ROMAN BİR HİKAYE
(YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - İSTANBUL)
HABERLER
MAVİ BİLYE (ANKARA) (TEKRAR)
DOĞRU TÜRÇE (ANKARA) (TEKRAR)
TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
HABERLER
BİR ADIM ÖNDE (ANKARA) (TEKRAR)
DEMOKRASİ SÜRECİNDE (ANKARA)
(CUMARTESİ’DEN TEKRAR)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
HABERLER
GEÇMİŞİN İZİNDE (TEKRAR)
(YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
SPORUN YILDIZLARI (ANKARA) (TEKRAR)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR)

PERŞEMBE
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ÇERKEZCE) (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA)
07.30 HABERLER
07.40 GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (İZMİR)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
12.00 HABERLER
12.05 ATIK SERVETTİR (CANLI) (ANKARA)
12.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
12.55 REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00 HABERLER
13.15 YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
14.30 MODERN ZAMANLAR (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00 HABERLER
16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI) (ANKARA)
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17.00
17.05
17.30
18.00
18.05
19.00
19.30
20.30
21.00
21.05
21.30
22.00
22.45
23.00
23.15
01.00
01.05
02.00
02.05
02.35
03.00
03.05
04.00
04.05
04.30
05.00
05.05

HABERLER
DİN VE AHLAK (ANKARA)
SPOR DÜNYASI (CANLI) (ANKARA)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
HABERLER
HAYAT BİLGİSİ (CANLI) (İZMİR)
CAN ERİKLERİNİN DÜŞLERİ (ANKARA)
HABERLER
İPİN UCU (ANKARA)
SEYYAH (ANKARA)
MÜZİK ATÖLYESİ (CANLI) (ANKARA)
BİR ROMAN BİR HİKAYE
(YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - İSTANBUL)
HABERLER
GİZLİ GERÇEK (ANKARA)
HABERLER
MODERN ZAMANLAR (ANKARA) (TEKRAR)
TARİHİN DÖNÜM NOKTALARI (ANKARA)
(PAZAR’DAN TEKRAR)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
HABERLER
DİN VE AHLAK (ANKARA) (TEKRAR)
SPOR DÜNYASI (ANKARA) (TEKRAR)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (TEKRAR)
(YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)

CUMA
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 TASAVVUF MÜZİĞİ (ANKARA)
06.30 CUMA SABAHI (ANKARA)
07.30 HABERLER
07.40 GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
12.00 HABERLER
12.05 YEŞİL BAKIŞ (CANLI) (İZMİR)
12.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
12.55 REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00 HABERLER
13.15 YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
14.30 BİRAZ GÜLELİM BİRAZ DÜŞÜNELİM (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00 HABERLER
16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI) (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 TARİHÇE (ANKARA)
17.30 SPOR DÜNYASI (CANLI) (ANKARA)
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 HAYAT BİLGİSİ (CANLI) (İZMİR)
20.30 TASAVVUF MÜZİĞİ (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 RADYO SANATÇILARI KONSERİ (TSM) (ANKARA)
22.00 MÜZİK ATÖLYESİ (CANLI) (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE
(YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER

23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - ANKARA)
01.00 HABERLER
01.05 YEŞİL BAKIŞ (TEKRAR)
(YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
01.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA) (TEKRAR)
01.55 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
02.00 HABERLER
02.05 BİRAZ GÜLELİM BİRAZ DÜŞÜNELİM (ANKARA) (TEKRAR)
02.35 ORKESTRALARDAN HAFİF MÜZİK (ANKARA)
03.00 HABERLER
03.05 DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
(YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
04.00 HABERLER
04.05 TARİHÇE (ANKARA) (TEKRAR)
04.30 SPOR DÜNYASI (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR)
CUMARTESİ
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
06.30 GÜNAYDIN TÜRKİYE (İZMİR)
07.30 HABERLER
07.40 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
08.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
08.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
09.00 HABERLER
09.05 ÇOCUĞUN DÜNYASI
(YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 SANATÇILARIMDAN BİRER ŞARKI (ANKARA)
10.35 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA) / SİLAHLI KUVVETLER SAATİ (AYDA/1)
11.00 HABERLER
11.05 HAFTA SONU (BAŞKENT EKSPRESİ) (ANKARA)
12.55 REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00 HABERLER
13.15 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
13.35 DEMOKRASİ SÜRECİNDE (ANKARA)
14.00 BİR SOLİST (THM) (ANKARA)
14.15 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
14.45 TÜRK POP MÜZİĞİ (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 GÖKKUŞAĞI (ANKARA)
18.00 AKŞAM FASLI (ANKARA)
18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
19.00 HABERLER
19.30 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
20.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (ANKARA)
20.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
21.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
22.00 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
22.30 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE
(YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - ANKARA)
01.00 HABERLER
01.05 GECE TİYATROSU
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 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
06.30 GÜNAYDIN TÜRKİYE (İZMİR)
07.30 HABERLER
07.40 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
08.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
08.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
09.00 HABERLER
09.05 MÜZİK KUTUSU (KARMA) (ANKARA)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 SANATÇILARIMZDAN BİRER TÜRKÜ
10.30 SANATÇILARIMZDAN BİRER ŞARKI
11.00 HABERLER
11.05 TATİL SABAHI (ANKARA)
12.55 REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00 HABERLER
13.15 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
13.35 TARİHİN DÖNÜM NOKTALARI (ANKARA)
14.00 BİR SOLİST (THM) (ANKARA)
14.15 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
14.45 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
15.30 ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (ANKARA)
15.45 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
16.00 HABERLER
16.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
16.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 İHTİMALLER DENİZİ (ANKARA)
18.00 AKŞAM FASLI (ANKARA)
18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
19.00 HABERLER
19.30 PARLAMENTODA BU HAFTA (HABER MERKEZİ)
20.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
20.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
21.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
22.00 KÜÇÜK KONSER (ÇSM) (ANKARA)
22.30 SAZLARLA TSM (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE
(YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - İZMİR)
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)
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RADYO- 2 (TRT-FM) (TÜRKİYE RADYOLARI İKİNCİ PROGRAMI)
PAZARTESİ
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İzmir)
 	
(RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 AKŞAM OLA (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) MURAT EVGİN’LE GECEYE
DOĞRU
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (RADYO)

16.00
18.00
20.00
22.00
24.00

İMBAT (İzmir)
STÜDYO TEMPO (Ankara)
YAŞAYAN ŞARKILAR (Ankara)
GECEYE DOĞRU (İstanbul) HAKAN EREN’LE 45’LİKLER
GECEDEN SABAHA (Ankara) (UYKUSUZLAR KULÜBÜ)

PERŞEMBE
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İstanbul) (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 GÜZEL ŞEYLER (İstanbul)
20.00 ŞEHİR IŞIKLARI (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) AH O YILLAR / ÖMER ÖNDER
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (MANZARALAR)

SALI
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (Ankara) (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 FUAT GÜNER’LE MÜZİK ÖMÜR BOYU (İstanbul)
20.00 SUNİ GÜNDEM (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) ALİ-AYSUN KOCATEPE İLE
GECEYE DOĞRU
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (AYIŞIĞI)

CUMA
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (Ankara) (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 NEŞELİ SAATLER (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) YEDİTEPEDEN / NEJAT
ÇETİNOK
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (ANADOLU EKSPRESİ)

ÇARŞAMBA
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İstanbul) (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)

CUMARTESİ
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)

RADYO- 3 FREKANSLARI
ANKARA

FM 91.2

HATAY

FM 100.0

ANTALYA

FM 91.6

İSTANBUL

FM 88.2

AYDIN

FM 97.6

İZMİR

FM 88.0

BALIKESIR

FM 95.4

KONYA

FM 90.4

BİTLİS

FM 96.3

MANİSA

FM 99.5

BOLU

FM 94.8

MERSİN

FM 95.8

BURSA

FM 96.7

MUĞLA

FM 106.5

ÇANAKKALE

FM 93.4

RİZE

FM 104.9

ELAZIĞ

FM 89.6

SİVAS

FM 90.4

ESKİŞEHİR

FM 94.4

TRABZON

FM 92.0

GAZİANTEP

FM 95.2

ZONGULDAK

FM 99.2

10.00 BİR KADIN BİR ERKEK (İstanbul) PELİNSU PİR - LEVENT
TÜLEK
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 YAYINDAYIZ (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) EKREM ATAER’LE GECEYE
DOĞRU
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir) (MAVİ YOLCULUK)
PAZAR
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
10.00 BİR PAZAR HATIRASI (İstanbul)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 BİR ANKARA AKŞAMI (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) ENİS FOSFOROĞLU İLE 120
DAKİKA
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir) (GECE FREKANSI)

R ADYOVİZYON 61

RADYO- 3 (TÜRKİYE RADYOLARI ÜÇÜNCÜ PROGRAMI)
PAZARTESİ
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK (İZMİR)
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (GÜNEŞİN IŞIĞINDA) (ANKARA)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 NEYDİ NEYDİ NE (İSTANBUL)
10:00 VALSLERİN VE POLKALARIN DANSI (ANKARA)
10:30 AVRUPA KONSERLERİ (ANKARA)
12:00 * HABERLER
12:10 SES İŞÇİLİĞİ (ANKARA)
13:00 KORO DÜNYASI (ANKARA)
14:00 ESKİDEN YENİYE (ANKARA) (CANLI)
15:00 POP KERVANI (ANTALYA)
16:00 ROCK GÜNLÜĞÜ (ANTALYA)
17:00 ESKİ TÜFEKLER YENİ KUŞAKLAR (CANLI) (İSTANBUL)
18:00 POP STÜDYOSU (CANLI) (ANKARA)
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ PANORAMASI (CANLI) (ANKARA)
20:00 KLASİK GİTAR (CANLI) (ANKARA)
21:00 KÜÇÜK KONSER (İSTANBUL)
21:30 GÜNÜMÜZÜ DİNLEMEK (ANKARA) HAZ: ESRA KINIKLI
22:00 * HABERLER
22:10 TANGO TANGO (İSTANBUL)
23:00 HEPSİ CAZ (ANTALYA)
00:00 GECE VE MÜZİK (MÜZİKLİ YOLCULUKLAR) (İSTANBUL)
(CANLI)
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTU NO GECE YAYIN KUŞAĞI
07:00
(ANKARA RADYOSU)
SALI
07:00
07:03
08:00
09:00
09:03
10:00
10:30
12:00
12:10
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:10
20:00
21:30
21:45
22:00
22:10
23:00
00:00
01:00
07:00

HABERLER (TÜRKÇE)
SABAH VE MÜZİK (İZMİR)
GÜNAYDIN RADYO-3 (PLAKLAR ARASINDA) (İSTANBUL)
HABERLER (TÜRKÇE)
SİNEMAYI DİNLEMEK (İZMİR)
KLASİK BALE (İSTANBUL)
MÜZİK TAKVİMİ (İSTANBUL) (CANLI)
* HABERLER
SESLER VE RENKLER (ANKARA)
BİZ KİM OPERA KİM (ANKARA)
MÜZİK MUTFAĞI (İSTANBUL)
EVRENİN MÜZİĞİ (ANTALYA)
DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA)
MÜZİK BAHÇESİNDEN (İZMİR)
MERCEK (ANKARA) (CANLI)
* HABERLER
CAZ PANORAMASI (ANKARA) (CANLI)
BİR KONSER (İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI)
YUNANİSTAN’DAN SEVGİLERLE (Radyo Dairesi Bşk.)
GENÇLİK KOROLARI (İSTANBUL)
* HABERLER
SARKAÇ (İSTANBUL) (CANLI)
CAZDA MODERN KAVRAMLAR (İSTANBUL) (CANLI)
GECE VE MÜZİK (İZMİR)
EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)

ÇARŞAMBA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK (ANKARA)
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (MÜZİK MUHABİRİ) (ANKARA)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 MÜZİK REHBERİ (ANKARA)
10:00 MÜZİKAL DÜŞLER (İSTANBUL)
10:30 MÜZİKLİ SÖYLEŞİLER (ANKARA) (CANLI)
12:00 * HABERLER

12:10
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:10
20:00
21:30
22:00
22:10
23:00
00:00
01:00
07:00

OKYANUSTAN DAMLALAR (İSTANBUL) (CANLI)
SOLİST (ANKARA)
ROMANTİK KLASİK (İZMİR)
POP KERVANI (ANTALYA)
ÇALARSAAT (ANKARA) (CANLI)
POYRAZ (İSTANBUL)
STÜDYO FM (ANKARA) (CANLI)
* HABERLER
27. BOYLAM (İZMİR)
BİR KONSER (İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI)
SEVİLEN ESERLER (İSTANBUL)
* HABERLER
CAZIN USTA SESLERİ (ANTALYA)
CAZ FOTOĞRAFLARI (İSTANBUL) (CANLI)
GECE VE MÜZİK (HUZURUN TINISINDA) (ANKARA)
EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)

PERŞEMBE
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK (İSTANBUL)
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (İSTANBUL) (CANLI)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 KARELERDE MÜZİK (İSTANBUL) (CANLI)
10:00 KUĞUNUN ŞARKISI (İSTANBUL)
10:30 GENÇLERE (ANKARA) (CANLI)
12:00 *HABERLER
12:10 ODA MÜZİĞİ ÇAĞI (ANKARA)
13:00 KLASİK DANS (ANKARA)
14:00 BALE PABUÇLARI (ANKARA)
15:00 EVRENİN MÜZİĞİ (ANTALYA)
16:00 DALGAKIRAN (ANKARA)
17:00 SİYAH BEYAZ (İSTANBUL) (CANLI)
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ HATTI (ANKARA)
20:00 KONSER SALONLARINDAN (ANKARA-İSTANBUL-İZMİR)
21:30 TRT İSTANBUL HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI
(İSTANBUL)
22:00 * HABERLER
22:10 CAZIN YOLCULUĞU (İZMİR)
23:00 AZ BİRAZ CAZ (ANTALYA)
00:00 GECE VE MÜZİK (İZMİR)
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
07:00 (ANKARA RADYOSU)
CUMA
07:00
07:03
08:00
09:00
09:03
10:00
10:30
12:00
12:10
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:10
20:00

HABERLER (TÜRKÇE)
SABAH VE MÜZİK (İZMİR)
GÜNAYDIN RADYO-3 (ANKARA)
HABERLER (TÜRKÇE)
GÜMÜŞ PERDE (İSTANBUL) (CANLI)
BİLDİĞİMİZ KLASİKLER (İZMİR)
KONSERLER ŞEHRİ İSTANBUL (İSTANBUL)
* HABERLER
EŞLİK (İSTANBUL)
MÜZİĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASI (ANKARA)
ORTA DÜNYA (ANKARA)
PLAKLAR ARASINDA (İSTANBUL)
POP GÜNCESİ (İSTANBUL) (CANLI)
ROCK EFSANELERİ (İSTANBUL) (CANLI)
STÜDYO FM (CANLI) (ANKARA)
* HABERLER
SENKOP (ANKARA) (CANLI)
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 CAZ DURAĞI (ANTALYA)
23:00 ŞU CAZ DEDİKLERİ (İSTANBUL)
00:00 GECE VE MÜZİK (İZMİR)
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURN GECE YAYIN KUŞAĞI
07:00 (ANKARA RADYOSU)
CUMARTESİ
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK (İZMİR)
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (POPÜLER KLASİKLER) (İZMİR)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 SINIRSIZ MÜZİK (ANKARA)
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL)
10:30 MÜZİKLE YEŞEREN FİLİZLER (ANKARA)
11:00 EFSANE KLASİKLER (ANTALYA)
12:00 * HABERLER
12:10 SİHİRLİ PARMAKLAR (İZMİR)
13:00 MÜZİĞE FARKLI BAKIŞLAR (İZMİR)
14:00 MÜZİK ATLASI (İSTANBUL)
15:00 EVRENİN MÜZİĞİ (ANTALYA)
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA)
17:00 MÜZİK MOZAİK (İSTANBUL)
18:00 DÜNYADAN GELEN SESLER (ANKARA)
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ SOKAĞI (ANKARA) (CANLI)
20:00 BİR ÖMÜR TANGO (ANKARA)
21:00 CD ÇALAR (ANKARA)
22:00 * HABERLER
22:10 BLUES USTALARI (ANTALYA)
23:00 GÜNÜMÜZDE CAZ (İSTANBUL)
00:00 GECE VE MÜZİK (İZMİR)
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
07:00 (ANKARA RADYOSU)
PAZAR
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK (İZMİR)
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (SİNEMASKOP) (ANKARA)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 BEYAZPERDEDEN (ANKARA)
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL)
10:30 TRT ÇOCUK KOROSU (ANKARA)
10:45 TRT ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (ANKARA)
11:00 SONSUZLUK SENFONİSİ (ANTALYA)
12:00 * HABERLER
12:10 BU DANSI BANA ... (İZMİR)
13:00 SESİN SÖYLEDİĞİ (İZMİR)
14:00 MÜZİĞİN GİZEMİ (İSTANBUL)
15:00 POP KERVANI (ANTALYA)
16:00 80-60-80 (ANKARA)
17:00 RADYO YILDIZLARI (İSTANBUL)
18:00 TELESKOP (İSTANBUL)
19:00 * HABERLER
19:10 TREN YOLCULUĞU (İSTANBUL) (CANLI)
20:00 SESLER VE DÜŞLER (İZMİR)
21:00 GECE VARDİYASI (İSTANBUL)
22:00 * HABERLER
22:10 SİYAH BEYAZ MELODİLER (ANKARA) (CANLI)
23:00 CAZ RÜZGARI (ANTALYA)
00:00 GECE VE MÜZİK (UNUTULMAYAN MELODİLER) (ANKARA)
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
07:00 (ANKARA RADYOSU)
*3 DAKİKA TÜRKÇE HABERLERİN ARDINDAN 2’ŞER DAKİKA
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA HABERLER
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RADYO- 4 (TÜRKİYE RADYOLARI DÖRDÜNCÜ PROGRAMI)
PAZARTESİ
07.00 HABERLER
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İSTANBUL)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (CANLI KUŞAK)
(TSM)
09.00 HABERLER
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI ( İSTANBUL)
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL)
10.00 HABERLER
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)
11.00 HABERLER
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İZMİR) THM)
12.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA RADYOSU)
17.00 HABERLER
17:03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)
17.30 ... FASLI (İSTANBUL)
18:00 HABERLER
18.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI)
19:00 HABERLER
19.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER
20.03 HER TELDEN (ANKARA)
20.30 ... FASLI (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.03 RADYO BAŞUCUMDA (İSTANBUL) (CANLI)
22.00 HABERLER
22.03 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (İSTANBUL)
(CANLI)
23.00 HABERLER
23.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)
23.30 ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL)
23:45 SAZLARLA (TSM) (İSTANBUL)
00.00 HABERLER
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İZMİR)
01.00 HABERLER
01:03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İZMİR)
02.00 HABERLER
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
03.00 HABERLER
03.03 HER TELDEN (ANKARA) (Tekrar)
03.30 ...FASLI (ANKARA) (Tekrar)
04.00 HABERLER
04.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (Tekrar)
06.00 HABERLER
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)
06.30 ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (İSTANBUL) (Tekrar)

SALI
07.00
07.03
07.30
07.40
09.00
09.03
09.30
10.00
10.03
10.30
11.00
11.03
12.00
12.03
13.00
13.03
14.00
14.05
15.00
15.03
16.00
16.03
17.00
17.03
17.30
18:00
18.03
19.00
19.03
20.00
20.03
20.30
21.00
21.03
22.00
22.03
23.00
23.03
23.30
23.45
00.00
00.03
00.30
01.00
01.03
01.30
02.00
02.03
02.30
03.00
03.03
03.30
04.00
04.03
04.30
05.00
05.03
05.30
06.00
06.03
06.30
06.45

HABERLER
ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İZMİR)
HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (İZMİR) (CANLI KUŞAK) (THM)
HABERLER
ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İZMİR)
İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İZMİR)
HABERLER
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR)
ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR)
HABERLER
GÜNÜN SOLİSTLERİ (ANKARA) (THM)
HABERLER (Erzurum Radyosu)
BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
HABERLER (Trabzon Radyosu)
KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
HABERLER (Çukurova Radyosu)
ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
HABERLER (Antalya Radyosu)
GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA RADYOSU)
HABERLER
YURTTAN SESLER (İZMİR)
…. FASLI (İZMİR)
HABERLER
AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI)
HABERLER
AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI) (DEVAM)
HABERLER
HER TELDEN (İSTANBUL)
HÜZZAM FASLI ( İSTANBUL)
HABERLER
ŞARKILARLA GEZİYORUZ (İZMİR) (CANLI)
HABERLER
TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (İSTANBUL)
HABERLER
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)
‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL)
SAZLARLA TSM (ANKARA)
HABERLER
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)
ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
HABERLER
TÜRKÜLER GEÇİDİ (İZMİR)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
HABERLER
TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İZMİR)
HABERLER
HER TELDEN (İSTANBUL) (Tekrar)
...FASLI (İSTANBUL) (Tekrar)
HABERLER
YURTTAN SESLER (İZMİR) (Tekrar)
ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
HABERLER
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR) (Tekrar)
ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR) (Tekrar)
HABERLER
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)
‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar)
SAZLARLA TSM (ANKARA) (Tekrar)

ÇARŞAMBA
07.00 HABERLER
07.03 DİLE GELENLER (ANKARA)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (CANLI KUŞAK)
(TSM)
09.00 *HABERLER
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI ( İSTANBUL)
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL)
10.00 HABERLER
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN İSTANBUL
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)
11.00 HABERLER
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (TSM ) (ANKARA)
12.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA RADYOSU)
17.00 *HABERLER
17:03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)
17.30 ...FASLI (İSTANBUL)
18:00 HABERLER
18.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI)
19.00 HABERLER
19.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) ( CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER
20.03 HER TELDEN (İZMİR)
20:30 ... FASLI (ANKARA)
21:00 HABERLER
21:03 MUSİKİYE DAİR (İSTANBUL)
22:00 HABERLER
22:03 TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (İZMİR)
(CANLI)
23:00 HABERLER
23:03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
23:30 ‘DEN ŞARKILAR (ANKARA)
23:45 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)
00.00 HABERLER
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İZMİR)
01.00 HABERLER
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İZMİR)
02.00 HABERLER
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
03.00 HABERLER
03.03 HER TELDEN (İZMİR)(Tekrar)
03.30 ... FASLI (ANKARA) (Tekrar)
04.00 HABERLER
04.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (Tekrar)
06.00 HABERLER
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA) (Tekrar)
06.30 ‘DEN ŞARKILAR (ANKARA) (Tekrar)
06.45 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL) (Tekrar)
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PERŞEMBE
07.00 HABERLER
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İSTANBUL)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (İZMİR) (TSM)
09.00 HABERLER
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İZMİR)
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İZMİR)
10.00 HABERLER
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR)
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR)
11.00 HABERLER
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (THM ) (ANKARA)
12.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA RADYOSU)
17.00 HABERLER
17.03 YURTTAN SESLER (İZMİR)
17.30 ...FASLI (İZMİR)
18.00 HABERLER
18.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI)
19.00 HABERLER
19.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER
20.03 HER TELDEN (İSTANBUL)
20.30 ... FASLI (İSTANBUL)
21.00 HABERLER
21.03 ANILAR AYNALAR ( İSTANBUL) (CANLI)
22.00 HABERLER
22.03 TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (İZMİR) (CANLI)
23.00 HABERLER
23.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İZMİR)
23.30 ‘DEN ŞARKILAR (İZMİR)
23.45 SAZLARLA TSM (ANKARA)
00.00 HABERLER
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
01.00 HABERLER
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İZMİR)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
02.00 HABERLER
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İZMİR)
03.00 HABERLER
03.03 HER TELDEN (İSTANBUL) (Tekrar)
03.30 ... FASLI (İSTANBUL) (Tekrar)
04.00 HABERLER
04.03 YURTTAN SESLER (İZMİR) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR) (Tekrar)
06.00 HABERLER
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İZMİR) (Tekrar)
06.30 ‘DEN ŞARKILAR (İZMİR) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (ANKARA) (Tekrar)

CUMA
07.00 HABERLER
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İZMİR)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (ANKARA)
(THM)
09.00 HABERLER
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL)
10.00 HABERLER
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (TSM ) (ANKARA)
12.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA RADYOSU)
17.00 HABERLER
17.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)
17.30 ... FASLI (ANKARA)
18.00 HABERLER
18.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI)
19.00 HABERLER
19.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER
20.03 HER TELDEN (İZMİR)
20.30 ... FASLI (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.03 NEŞE-İ MUHABBET (İSTANBUL) (CANLI)
22.00 HABERLER
22.03 TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (ANKARA)
23.00 HABERLER
23.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
23.30 ‘DAN ŞARKILAR (ANKARA)
23.45 SAZLARLA TSM (İSTANBUL)
00.00 HABERLER
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (ANKARA)
01.00 HABERLER
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İSTANBUL)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
02.00 HABERLER
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
03.00 HABERLER
03.03 HER TELDEN (İZMİR) (Tekrar)
03.30 ...FASLI (ANKARA) (Tekrar)
04.00 HABERLER
04.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (Tekrar)
06.00 HABERLER
06.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (Tekrar)
06.30 DAN ŞARKILAR (ANKARA) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (İSTANBUL) (Tekrar)
CUMARTESİ
07.00 HABERLER
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (ANKARA)

07.30
07.40
09.00
09.03
09.30
10.00
10.03
10.30
11.00
11.03
11.30
12.00
12.03
13.00
13.03
14.00
14.05
15.00
15.03
16.00
16.03
17.00
17.03
17.30
18.00
18.03
18.30
19.00
19.03
19.30
20.00
20.03
20.30
21.00
21.03
22.00
22.03
23.00
23.03
23.30
23.45
00.00
00.03
00.30
01.00
01.03
01.30
02.00
02.03
02.30
03.00
03.03
03.30
04.00
04.03
04.30
05.00
05.03
05.30
06.00
06.03
06.30
06.45

HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (İST.) (TSM)
HABERLER
ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
HABERLER
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)
ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)
HABERLER
TÜRKÜLERE HAYAT VERENLER (ANKARA)
SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
HABERLER (Erzurum Radyosu)
BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
HABERLER (Trabzon Radyosu)
KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
HABERLER (Çukurova Radyosu)
ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
HABERLER (Antalya Radyosu)
GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA RADYOSU)
HABERLER
YURTTAN SESLER (ANKARA)
... FASLI (ANKARA)
HABERLER
YURTTAN SESLER (ANKARA)
SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
HABERLER
BAĞLAMAM PERDE PERDE (İSTANBUL)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
HABERLER
HER TELDEN (ANKARA)
... FASLI (İZMİR)
HABERLER
RADYO SANATÇILARI TSM KONSERİ (İSTANBUL )
HABERLER
HALK OZANLARI (ANKARA)
HABERLER
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR)
‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL)
SAZLARLA TSM (ANKARA)
HABERLER
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
ŞARKILARDAN BİR DEMET (ANKARA)
HABERLER
TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
HABERLER
TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
HABERLER
HER TELDEN (ANKARA) (Tekrar)
... FASLI (İZMİR) (Tekrar)
HABERLER
TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA) (Tekrar)
SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL) (Tekrar)
HABERLER
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA) (Tekrar)
ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (Tekrar)
HABERLER
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR) (Tekrar)
‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar)
SAZLARLA TSM (ANKARA) (Tekrar)
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PAZAR
07.00 HABERLER
07.03 TÜRKÜ KERVANI (ANKARA)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (İST.) (THM)
09.00 HABERLER
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
10.00 HABERLER
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
11.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
12.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)

16.03
17.00
17.03
17.30
18:00
18.03
18.30
19.00
19.03
19.30
20.00
20.03
20.30
21.00
21.03
22.00
22.03
22.30
23.00
23.03
23.30
23.45
00.00

GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA RADYOSU)
HABERLER
TARİH BOYU TÜRK MÜZİKLERİ (ANKARA)
... FASLI (ANKARA)
HABERLER
YURTTAN SESLER (ANKARA)
SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
HABERLER
TÜRKÜLERLE YAŞAYANLAR (İSTANBUL)
TÜRKÜLER GEÇİDİ (İSTANBUL)
HABERLER
İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA)
... FASLI (İZMİR)
HABERLER
RADYO SANATÇILARI THM KONSERİ (İSTANBUL)
HABERLER
AMATÖR TOPLULUKLAR (TSM) (ANKARA)
SOLO KONSER (İSTANBUL)
HABERLER
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL)
TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (İSTANBUL)
HABERLER

00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
01.00 HABERLER
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İZMİR)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
02.00 HABERLER
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
03.00 HABERLER
03.03 İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA) (Tekrar)
03.30 ... FASLI (İZMİR) (Tekrar)
04.00 HABERLER
04.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA) (Tekrar)
04.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL) (Tekrar)
05.00 HABERLER
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (Tekrar)
06.00 HABERLER
06.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)
06.30 ... ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar)
06.45 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (İSTANBUL)
(Tekrar)

TRT AVRUPA FM (DENEME YAYINI)
PAZARTESİ
00:01-08:57
00:02-08:58
00:05-09:00
02:55-09:05
00:05-12:00
01:55-12:05
00:05-14:00
01:55-14:05
00:05-16:00
01:53-16:05
00:02-17:58
KAPANIŞ
- 18:00
SALI
00:01-08:57
00:02-08:58
00:05-09:00
02:55-09:05
00:05-12:00
01:55-12:05
00:05-14:00
01:55-14:05
00:05-16:00
01:53-16:05

TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
HABERLER
Tik Tak Yeniden
HABERLER
Dünya Dönerken
HABERLER
İki Nokta Arasında
HABERLER
Uçan Balon
TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE
TRT-FM ORTAK YAYINI

TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
HABERLER
Tik Tak Yeniden
HABERLER
Dünya Dönerken
HABERLER
İki Nokta Arasında
HABERLER
Uçan Balon

00:02-17:58 TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE
KAPANIŞ
-18:00 TRT-FM ORTAK YAYINI
ÇARŞAMBA
00:01-08:57
00:02-08:58
00:05-09:00
02:55-09:05
00:05-12:00
01:55-12:05
00:05-14:00
01:55-14:05
00:05-16:00
01:53-16:05
00:02-17:58
KAPANIŞ
-18:00
PERŞEMBE
00:01-08:57
00:02-08:58
00:05-09:00
02:55-09:05
00:05-12:00
01:55-12:05

TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
HABERLER
Tik Tak Yeniden
HABERLER
Dünya Dönerken
HABERLER
İki Nokta Arasında
HABERLER
Uçan Balon
TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE
TRT-FM ORTAK YAYINI

TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
HABERLER
Tik Tak Yeniden
HABERLER
Dünya Dönerken

00:05-14:00
01:55-14:05
00:05-16:00
01:53-16:05
00:02-17:58
KAPANIŞ
-18:00

HABERLER
İki Nokta Arasında
HABERLER
Uçan Balon
TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE
TRT-FM ORTAK YAYINI

CUMA
00:01-08:57 TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
00:02-08:58 TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
00:05-09:00 HABERLER
02:55-09:05 Tik Tak Yeniden
00:05-12:00 HABERLER
01:55-12:05 Dünya Dönerken
00:05-14:00 HABERLER
01:55-14:05 İki Nokta Arasında
00:05-16:00 HABERLER
01:53-16:05 Uçan Balon
00:02-17:58 TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE
KAPANIŞ
-18:00 TRT-FM ORTAK YAYINI
CUMARTESİ
TRT-FM İLE ORTAK YAYIN
PAZAR
TRT-FM İLE ORTAK YAYIN

