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Ötekileşmeden ve
Ötekileştirmeden Ulaşmak
Ses ve sese yüklenmiş kelimeler, ulaşmanın dolayısıyla iletişim kurmanın
karşıdakini çerçevelemeyen, ötekilemeyen en önemli unsurudur. Belki
bu yüzden radyo içeriğindeki herhangi bir bilgiden ya da mesajdan önce
yalnızca ses olduğu için bile vazgeçilmezdir.
Sesin iç sese dönüşmesi ve insanoğlunun yeryüzündeki ayırıcı özelliği olan
kendi kendine dalabilmesi yeteneği büyük ölçüde iletişimin ses boyutuna
bağlıdır. Bunun içindir ki, ses yoksa soyutlama da yoktur. Radyonun
yalnızca ses olma özelliğinin dinleyenlerin soyutlama yeteneğine katkısını
uzun cümlelerle anlatmaya gerek var mı?

ŞENOL GÖKA
TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

Çoğumuz radyoyu yalnızca ses olmasından dolayı televizyonun yarısı
gibi görme yanılgısına düşeriz. Oysa içselleştirebilmek, bir bakıma
karşıdakini çerçevelemeden ve ötekileştirmeden anlayabilmek sesle ve
onun kitle iletişimindeki unsuru radyoyla çok kolaylaşır. Yüz binlerce
insana aynı anda ulaşabilmenin yanında hepsiyle içe dönük bir bağ
kurabilmek ve herkesin muhatabını kendinden hissetmesini sağlamak
radyoyla mümkündür. Radyonun bir cihaz olduğu halde dost olarak
tanımlanmasının ana nedenlerinden biri budur.
Hiç yüzünü görmediğiniz insanların kadim dostu olmak heyecan verici
değil mi?

Duymak, bakıyor
ve seyrediyor
olmanın çok
ötesinde bir şeydir.

Bu heyecan, radyocuların yaşama ve yeni şeyler yapma sevincinin itici
gücüdür. Dinleyici radyocu buluşmalarının karşılıklı olarak “ işte onlar
bizleriz” havasını gözünüzün önüne getirin. Hiç görmediğiniz, ama
hep duyduğunuz bir akrabanızla karşılaşmak gibi… O havada hayal
kahramanları birbirlerine iltifat yarışına girer ve diğerlerinin hayaliyle
ruhunu yeni bir güne hazırlar.
Duymak, bakıyor ve seyrediyor olmanın çok ötesinde bir şeydir.
Görünmeyen ses dikkatleri kendi üzerine toplamaz kalplere nüfuz eder.
Niçin zaman zaman size duygusal anlar yaşatan bir ortamda güzel sesler
duyarken gayrı ihtiyari gözlerinizi kapatırsınız hiç düşündünüz mü?
Çizgi film masalı da içeren bir hayal ürünü olduğu halde nasıl masal
dinlemekle çizgi film seyretmek aynı kabul edilemezse, radyoyu
televizyonun yarısı gibi görmek de kabul edilemez. Uyandırdıkları etkiler
çok farklıdır. Biri yoğun şekilde içselleştirilir, diğeri hayali çerçeveleyerek
ötekileştirir. Birinde muhatabın kendi hayali söz konusudur diğerinde
üreticinin… Yani birbirine benziyor, birbirini kapsıyor gibi görünse de
ulaşma biçiminin belirlediği önemli bir farklılık vardır. Lütfen bu durumu
birinin diğerine üstünlüğü olarak ele almayınız. Böyle bir tartışmanın da
içine girilmemelidir. İkisi de yapılarına uygun olarak içeriklendirildiğinde
mükemmel ulaşma araçlarıdır. Bunun için birbirini yarısı, üçte biri,
gelişmişi, gelişmemişi şeklinde çağrıştırmalarından ziyade ayrı birer mecra
olarak ele alınmalıdır.
Radyoyu ve radyoculuğu bir de bu açıdan değerlendirmekte yarar var.
Daha güzel hayallerde birlikte olmak dileğiyle…

RADYOVİZYON AĞUSTOS 09

EDİTÖRDEN

Hiç Radyo Okudunuz mu?
Hiç radyo okudunuz mu? sloganıyla çıktığımız yola, 1 Temmuz’da Ankara
Radyosu’nun arka bahçesinde ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Sayın Bülent Arınç ile Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Şahin ‘nin
katılarak bize onur verdikleri iki yeni radyo kanalımız ( TRT Türkü ve TRT
Avrupa FM ) ve RADYOVİZYON dergimizin tanıtımı ile merhaba derken,
yıllardır beklenen, aranan, hem kaynak , hem arşiv hem de günümüz radyo
yayıncılığını içeren bir radyo dergisinin eksiliğini gideriyor olmamızın
haklı gurur ve onurunu yaşadık. Öncelikle bize her türlü desteği veren,
yolumuzu açan Sayın Genel Müdürümüze ve radyoya gönül vermiş Radyo
Dairesi Başkanımıza tüm RADYOVİZYON dergisi çalışanları olarak
teşekkür ediyoruz.
Dergimizle ilgili birçok güzel yorum alırken sanırım okuyucularımızın
en büyük endişesi; sihirli kutudakilerin yaşadıkları evin sırlarını,
gelişen teknolojik araçlarla açığa çıkarmak yani çeşitli görsel malzemeler
kullanarak sesin büyüsünü bozmak, dinleyicinin hayal gücünü yok
etmek oldu. Size söz veriyoruz radyonun gizemini saklı tutup, hayalinize
dokunmayacağız.

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

Bu ay yine dopdolu bir RADYOVİZYON hazırladık sizlere… İlk sayımızda
dosya konusu olarak Türkiye’de Radyo yayıncılığını incelerken bu sayıda
da Dış Yayıncılığın 1937’de 15 dakika ile yayın hayatına başlayıp, bugün
32 dilde 24 saat Türkiye’nin sesini sınır ötesine taşıyan TSR’nin yani
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun geçmişini ve bugününü ele aldık.
23-27 Haziran tarihleri arasında Denizli’de 16 ülkenin katılımı ile Türkçe
Vizyon Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik Festivali Ankara Radyosu, Radyo
Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi’nden oluşturulan bir ekiple gerçekleşirken,
altmış günden az bir zamanda hazırlanan, Pamukkale‘de 12.000 kişilik
antik tiyatronun neredeyse tamamının dolduğu Türkçe Vizyon’ a ait tüm
detayları da bu sayımızda bulabileceksiniz.

Size söz veriyoruz
radyonun
gizemini saklı
tutup, hayalinize
dokunmayacağız.

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam on yıl geçti. Yüzbinleri
kaybettiğimiz bu depremde aramızdan ayrılan Türk Sanat Müziği’nin
üstadı, şef, bestekar, hoca, solist Ziya Taşkent’in kısa yaşam öyküsünü
dile getirirken aynı zamanda kriz zamanlarında radyo yayıncılığın nasıl
gerçekleştirildiğini anlattık.
Ağustos ayının bir özelliği de bu sene mübarek Ramazan ayını karşılıyor
olması. Biz de bu nedenle radyoda Ramazan’ın nasıl işlendiğini siz
okuyucularımıza göstermek istedik.
Hani hep TRT radyoları için bir ana ya da baba ifadesi kullanılır ya, biz
de bu özelliğimizle ve tabii misyonumuzla tüm özel radyoları kucaklamak
istedik. Bundan sonra her sayımızda özel bir radyoyu bulabileceksiniz. Bu
sayımızda da Best Medya Haber Müdürü Murat Erdin’den radyoya dair
düşüncelerini alırken aynı zamanda 1993 yılında yayın hayatına başlayan
Best FM ‘i de sizlere tanıtmayı amaçladık.
Önümüzdeki sayıda tekrar birlikte olma dileği ile radyovizyon@trt.net.tr
adresine eleştiri, yorum ve önerilerinizi bekliyoruz.
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Daha Ne Olsun...
AMBER TÜRKMEN
ANKARA RADYOSU MÜDÜRÜ

Michael Joseph JACKSON öldü!
Evet, bu kadar basit. Dünyanın tartışmasız en ünlü pop şarkıcısı artık
yok… Öldü…
İnsanlığı ilgilendiren her felakette olduğu gibi durumun bütün gerçekliği
ile farkında olan tek iletişim aracı “RADYO”.
Radyo ve radyoseverler için işin içine boyalı ya da boncuklu şeyler
katmaya hiç gerek yok. Önemli olan Michael artık bir gecede yedi Oscar
alan “Billie Jean” gibi bir şarkı daha yazamayacak , “We are the world” ya
da “Black or White “ gibi şarkılarla evrensel mesajlar veremeyecek. İşte
asıl olan bu. Radyo, bu bilinçle o öldüğü günden beri sevilen şarkılarını
kulaklarımızdan eksik etmiyor. Çocukluğunun nasıl geçtiği, nasıl öldüğü
ya da otopsi raporu gibi tali özellikleriyle değil, onu” Michael” yapan bize
bıraktığı asıl mirasıyla ilgileniyor.
Bugünlerde bu duyarlılıkla yayın yapan bütün radyocu dostlarımı
kutluyorum. Eminim onlar olduğu sürece “Michael” hak ettiği gibi
anılacak, unutulmayacak.

Türkçe Vizyon
dünyanın bir ucundan
kalkıp gelmiş bizimle
Türkçe şarkı söylemek
isteyen herkese
ülkemizin görülesi
yerlerinden biri
olan Denizli’mizin
Pamukkalesi’ni tanıttı.

Kutlamak istediğim bir ekip de “RADYOVİZYON” dergisini bizlerle
buluşturan Radyo Dairesi Başkanlığı çalışanları. Emeği geçen herkese
binlerce teşekkür.
İyi ki dergimiz var, iyi ki çok sevgili radyo dinleyicilerimize radyo
okurlarımızı da ekledik.
Madem bu bir teşekkür yazısı halini aldı; asıl teşekkür “TÜRKÇE
VİZYON”a.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi
birlikteliği ile gerçekleştirilen bu festival kısa süre içinde çok önemli
hedeflere ulaştı. “TÜRKÇE VİZYON Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik
Festivali”, güzel dilimizi daha çok tanıtmanın ve yıllar içinde aslında
dünyaya hakim olabilecek kusursuzlukta olduğunu göstermenin yanı
sıra festival boyunca gerçekleşen radyo programlarıyla da her türden her
yaştan müzikseveri bir araya getirdi. Bununla da kalmadı, dünyanın bir
ucundan kalkıp gelmiş bizimle Türkçe şarkı söylemek isteyen herkese
ülkemizin görülesi yerlerinden biri olan Denizli’mizin Pamukkalesi’ni
tanıttı. Radyo bu sefer de TÜRKÇE VİZYON’la buluşturdu. Uzakları yine
yakın etti.
Öyle ki;
Amerikalı gelip “Canım Türkiyem” dedi. Kırımlı Anadolu’nun şarkısını
söyledi. Tarkan ‘ın Şımarık’ını bir de Afgan dostumuzdan duymalıydınız.
Ya da Makedonların yorumuyla ‘Vardar Ovası’nı.
Kısacası radyo “TÜRKÇE VİZYON”la sınırlara meydan okudu. Yine
buluşturdu.
Daha ne olsun...
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18 Ağustos 1936’da radyo hizmetlerinin Türk
Telsiz Telefon Anonim Şirketi’nden alınıp
PTT’ye devredilmesi, radyo yayıncılığının
devlet eliyle kurulan bir anonim şirketin
hizmeti olmaktan çıkıp doğrudan devlet
yönetimine geçmesi anlamına geliyordu.
O tarihten sonra radyo, resmi ideolojinin
taşıyıcısı olacaktı. Radyo alıcılarının sayısını
artırmak ve vericileri güçlendirmek
hedefleriyle başlayan yeni dönemin programı
içinde, düzenli dış yayıncılık da vardı.
Ankara Radyosu için yapımına bir yıl sonra
başlanacak ve 16 ayda tamamlanacak yeni
radyo vericilerinden Etimesgut’taki 20 kw
gücündeki kısa dalga vericisi, Ortadoğu,
Balkanlar ve Orta Avrupa’ya ulaşabilecek
güçte olacaktı

DOSYA
Pınar Şenel Prodüktör
18 Ağustos 1936’da radyo hizmetlerinin Türk
Telsiz Telefon Anonim Şirketi’nden alınıp PTT’ye
devredilmesi, radyo yayıncılığının devlet eliyle
kurulan bir anonim şirketin hizmeti olmaktan
çıkıp doğrudan devlet yönetimine geçmesi anlamına geliyordu. O tarihten sonra radyo, resmi
ideolojinin taşıyıcısı olacaktı. Radyo alıcılarının
sayısını artırmak ve vericileri güçlendirmek hedefleriyle başlayan yeni dönemin programı içinde, düzenli dış yayıncılık da vardı. Ankara Radyosu için yapımına bir yıl sonra başlanacak ve 16
ayda tamamlanacak yeni radyo vericilerinden
Etimesgut’taki 20 kw gücündeki kısa dalga vericisi, Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Avrupa’ya ulaşabilecek güçte olacaktı.

Türkiye genç Cumhuriyetini dış dünyaya ifade etmek isterken, dış dünya da, kuruluşu bağımsızlık
savaşıyla başlayan, toplumsal yapısı devrimlerle
dönüşen ve bölgede ağırlığı olan bir ülkeyi tanımak ve gelişiminden haberdar olmak istiyordu.
Nitekim İngiltere’den yazan bir dinleyici

Modern Türkiye ve modern
Türkiye’nin tesirleri ile hükümeti
hakkında o kadar şey öğrendim ki,
Türkiye’nin müdafaa ettiği tezleri
anlayabiliyor ve liberal ideallerini
hayranlıkla karşılayabiliyorum.
diyordu. (Kaynak: Radyo Dergisi 56.sayı, 1936) Bu dinleyici,
yayını Türkçe dinlemişti. Türkiye’nin sesini başka
dillerde de duyurması Hatay sorunu dolayısıyla
olacaktı.
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Hatay Sorunu ve İlk Düzenli Dış Yayın
9 Eylül 1936 tarihinde Hatay’daki Fransız mandasının son bulup yönetimin Suriye’ye devredilmesiyle Türkiye yeni bir dış politika sorunuyla karşı
karşıya gelmişti. Hatay’ın ülke toprakları dışında
kalması olasılığı karşısında, Türkiye’nin sesini ve
görüşünü dünyaya duyurmak işini üstlenenlerden biri de radyo oldu. Basın, Türkiye’nin davasını
dünyaya duyurmak için artık Fransızca, İngilizce,
Almanca, İtalyanca’da da yayına geçilmesi konusunda neşriyat yapmaya başlamıştı. Ancak yapımına yeni başlanan vericilerin tamamlanmasına
daha vakit vardı.
Çıkış noktası, Ankara Radyosu’nun Arapça yayına başlamasıyla oldu. 8 Ocak 1937 tarihinde
saat 19.50’de başlayan ve 15 dakika süren yayında, Başbakan İsmet İnönü Hatay sorununa
ilişkin Arapça bir demeç vermiş, yayın Suriye ve
Hatay’dan dinlenebilmişti. İşte bu yayın ve bu tarih, Türkiye’de dış yayıncılığın milâdı olarak kabul
edilir.
Arapça yayın ertesi gün İstanbul Radyosu’nda da
başladı ve ilk Arapça haber, bir hafta sonra, 17
Ocak 1937’de yayınlandı. Bunu Havadis adlı 15
dakikalık haber programı izledi. İstanbul ve Ankara radyoları Hatay sancağından, Suriye, Irak ve
Mısır’dan net dinlenebiliyordu. Hatay sorununun
gündemde olduğu bu dönemde Yeni Adam
dergisi Ankara ve İstanbul radyolarında “Arapça
Söylev” adı altında düzenli yayınlanan bir programdan söz etmiştir (Sayı 60).
Türkiye radyolarının ilk dış yayını olma sıfatını
taşıyan ve Hatay dışında Arap ülkelerinden de
rahatlıkla dinlenebilen bu yayınlar, 29 Haziran
1939’da Hatay’ın Türkiye’ye katılması kararıyla
sona erdirilmişti. Ama aradan geçen zamanda,
bu yayınlar Fransız sömürgeciliğine karşı tepkinin ve Türkiye-Suriye yakınlaşmasının taşıyıcısı
olmuştu.
Öyle ki radyo yayınlarının Türkiye lehine hava yaratmasından rahatsızlık duyan Fransız yönetimi,
tıpkı Kemalizmin sancaktaki sembolü şapka gibi,
radyoyu da yasaklamaya çalışmıştı.
Yeni Vericilerin İlk Dış Yayını
Radyo yayıncılığının Türk Telsiz Telefon Anonim
Şirketi’nden alınıp PTT’ye devredilmesinin ardından, Temmuz 1937 tarihinden sonra yapımına

başlanan yeni Ankara Radyosu vericileri, 16 ay
sonra tamamlanarak 28 Ekim 1938’de faaliyete
geçti. Bu vericilerle yapılan ilk dış yayın, 13 gün
sonra, Atatürk’ün öldüğü haberini İngilizce, Fransızca, Arapça, Bulgarca ve İtalyanca duyurmakla
oldu.

Reis-i Cumhur Atatürk’ün umumi
hallerinde vahamet dün gece saat
24.00’te neşredilen tebliğden sonra her
an artarak, bugün, 10 İkinci Teşrin
1938 Perşembe günü saat dokuzu beş
gece, büyük şefimiz derin koma içinde
terk-i hayat etmişlerdir.
23 Temmuz 1938’den itibaren, Ankara
Radyosu’nda 20 kw’lık vericiyle yapılan deneme
yayını, 10 Kasım’dan sonra düzenli hale getirildi. Bu nedenle Türkiye’de dış yayıncılığın milâdı
olarak bu tarih de kabul edilir. Ancak bu alanda
araştırma yayınlayan Prof. Dr. Sezer Akarcalı’nın
değerlendirmesine göre, başlangıcın, Hatay sorunu için yapılan düzenli yayınlar olarak kabul
edilmesi daha doğrudur :

Aslında uzun yıllar iç yayınların dış
yayınlara bağlanması şeklinde gerçek
anlamda dış yayın uzmanlığından
uzakta yürütülen bu yayınlar için
çağdaş dış yayın deyimini kullanmak
sanırım yerinde olmayacaktır. Ayrıca,
10 Kasım 1938’den önce yapılan,
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Hatay’a yönelik sürdürülen sistematik
ve etkili dış yayını, dış yayınlar
konusunda ciddi bir başlangıç olarak
değerlendirmek gerekmektedir.
Dış yayın, kısa dalga verici anten
kullanılarak birden fazla yabancı dilde
yapılan yayın olarak kabul edilirse, 10
Kasım 1938 tarihi önemli ve kapsamlı
bir başlangıçtır. Fakat 8 Ocak 1937’de
başlayan dış yayın yabancı bir dilde,
Arapça yapılmasının yanı sıra dış
yayın amaçlarına yönelik planlaması,
propaganda unsurlarını kullanması,
sistematik oluşu ve sonuç alınıncaya
kadar devam etmesi niteliğiyle gerçek
bir dış yayın tanımına uygun bir eylem
olarak karşımızda durmaktadır.
Savaş ve Dış Yayıncılıkta Yeni Bir Dönem
Ankara’daki vericiler tamamlandıktan sonra yurt
içi ve yurt dışı yayınlar Türkiye Radyodifüzyon
Postaları ortak adı altında, Türkiye ve Ankara Radyoları şeklinde iki ayrı dalgadan yayın yapmıştı.
Önceleri her iki dalgadan yapılan yayın içeriği aynıydı. Kısa dalgadan tamamen yabancı ülkelere
yönelik, farklı bir içerikle, salt dış yayıncılık amacıyla yapılan ilk yayınlar 1939’da başladı. 6 Mayıs
1939’da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü kısa dalga
Ankara Radyosundan New York Dünya Sergisi
nedeniyle ABD’ye yönelik yayında İngilizce konuşmuştu. Dünya, yeni bir savaşın eşiğindedir ve
Türkiye Atlantik ötesine de sesini duyurma ihtiyacındadır.
İkinci Dünya Savaşı boyunca, dünya radyolarında propaganda vardı. 40’lı yıllar başladığında
güvenilir haber kaynağı, savaşta tarafsız kalmış
ülkenin radyosu olacaktı. Ahmet Emin Yalman

Bu dramı (savaşı) izlemek için
Türkiye’den daha uygun bir temaşa
yeri olamazdı2
diye yazmıştı.
Fiilî savaşın yanında propaganda savaşları da
sürerken, tüm propaganda araçlarını tek elde
toplayarak Türk halkını karşıt propagandalardan
korumak, savaş ortamında ulusal çıkarlara uygun yayın yapmak gerekliliği söz konusu oldu.

Kısa dalga döner anteni
Bu amaçlar, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile de
organik bağı olan PTT bünyesi içinde etkin olarak yerine getirilemezdi. 31 Mayıs 1940 tarihli bir
yasayla Matbuat Umum Müdürlüğü kuruldu ve
radyo bu örgüte bağlandı. O tarihten sonra radyo yayın politikası Başbakanlığa bağlı Matbuat
Umum Müdürlüğü’nde belirleniyor, haber bültenleri Anadolu Ajansı’nda hazırlanıyor, dış yayıncılık Yurt Dışı Yayınlar Şefliğince yürütülüyordu.
1940 yılı başlarında, yabancı ülke muhabirleri
Ankara Radyosu stüdyoları aracılığıyla, ülkelerine
haber geçmeye başladılar. 1941 yılında yayın yapılan yabancı dil sayısı arttı, öncekilere Urduca,
Farsça, Sırpça ve Hırvatça eklendi. Bir yıl sonra
bunlara Yunanca da eklendi. Yabancı dil yayın
süreleri 15 ilâ 30 dakikaydı. Dış Yayınlar Şefliği
o dönemde haber dışında program üretmediği
için kısa dalgadan dünyaya gönderilen yayın, iç
yayınlardı.
Peki Türkiye’ye Yönelik Dış Yayınlar?
II. Dünya Savaşı yılları boyunca, Almanya başta
olmak üzere diğer batılı ülkelerin Türkçe dış yayınları da Türkiye’ye yönlendiriliyordu. Türk halkı
hem bu propagandaları hem de bunları dengelemeye çalışan iç yayınları dinliyordu.
Birleşik Devletler yayın kuruluşu NBC (National
Broadcasting Company) 1941’de; USIS (ABD
Enformasyon Büroları) 1942 sonlarında Türkçe
yayınlara başladı. USIS aynı zamanda Anadolu
Ajansı’na bilgi vermekte, Türk basını ve radyosuna haberler de geçmekteydi.
1942’de antenleri Türkiye’ye dönük 19 propaganda istasyonu vardı. Örneğin Alman radyoları
günde 7 kez 15’er dakikalık Türkçe yayın yapıyordu. Almanya 1943 İzmir Fuarı’na radyo teknolojisi ile katılmış, Türkiye’de ucuz radyo alıcısı üretme vaadinde bulunmuştu. Alman radyolarının
Türkiye’den net dinlenebilmesi muradına yönelik bu girişim İngiltere ve ABD’nin etkileri sonucu
başarılı olamadı.3
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Yabancı radyoların günlük programlarını yayınlayan Matbuat Müdürlüğü yayını Radyo Dergisi,
1942 tarihli 27.sayısında bu yayınları dinlemenin
meraklı ve gerekli olduğunu söyleyen şu satırlara
yer vermişti:

Meraklıdır, çünkü Türk, zeka
oyunlarını öteden beri sever.
Caizdir çünkü Türk’ün idraki, milli
menfaatlerimize uymayan telkinleri de
anlar ve hatta tehlikesiz kılmasını bilir.
Türk dış yayıncılığının bu zeka oyunlarını etkisiz
kılmak için giriştiği en uzun soluklu proje, yayınına 1940 Ekimi’nde başlanan Radyo Gazetesi
programı oldu. İçeriği, cephelerden haberler ve
cephe gerisindeki siyasal gelişmelerdi. Geri plandaki amacı, karşıt propagandanın etkilerini azaltmak olan bu programı hazırlayanlar arasında
Burhan Belge, Ahmet Şükrü Esmer gibi isimler
vardı. Savaş yılları boyunca 30 dakika, savaştan
sonra 15 dakika olarak hazırlanan programın yayın hayatı uzun oldu, 1960’a kadar sürdü.
Savaş yıllarında Türkiye, dış radyoların dinlenmesinin yasak olmadığı sayılı ülkelerden olduğu
gibi, 11 ülkenin dış yayın programlarını, Matbuat
Müdürlüğünce çıkarılan Radyo Dergisi’nden izledi. Tabii “haberler ve yorumlar karşısında uyanık
olmak gerektiği” uyarısını göz önünde bulundurarak. Oysa Almanya yabancı radyo dinleyenlere
ölüm cezası koymuş ama Goebbels’in sonraki
yıllarda anılarında aktaracağı gibi, ölüm cezasına
rağmen Almanların yabancı radyoları dinlemesi
engellenememişti. 4
Yeni Oluşumlar
Matbuat Umum Müdürlüğü ile Radyo Müdürlüğü arasındaki yetki paylaşmazlığının yarattığı aksaklıklar, örgütsel değişikliğe gidilerek çözüldü.
1943’te Basın Yayın Umum Müdürlüğü kurularak, tüm propaganda aygıtları tek elde toplandı.
Yabancı dillerdeki haber yayını artık doğrudan
radyo müdürlüğüne bağlanmıştı.
3 Ocak 1945’te Radyo Haber Servisi adı altında
yeni bir yapı daha kuruldu. Basın Yayın Umum
Müdürlüğü içinde teşkilatlanan bu birimin görevleri arasında dünya radyolarını dinlemek de
vardı. Böylece Türkiye’de ilk kez Dinleme Servisi
kurulmuş oldu. Bunun önemi, karşı propaganda
oluşturmak için gereken malzemeye, ilk el kaynaktan ulaşmaktı.

Dış Yayınlar içindeki Türkçe Yayınlar ise, henüz
yurt içinde yayınlanmakta olan programların
belli saatlerde ortak yayınla yurt dışına da gönderilmesinden ibaretti. İç yayın programlarından
hangilerinin dışa da verileceği sorusunun yanıtı,
öncelikle “haberler”di. Ardından söz programları,
daha sonra da müzik geliyordu. Bugünün genel yayın planlarında %30-35’lik pay ayrılan söz
programlarının savaş yıllardaki ağırlığı %45-60’a
ulaşıyordu.
Diplomat Yayıncılar
O yılların programcılık anlayışı bugünkünden
farklıydı. Türkiye’yi dünyaya tanıtacak yayınları
hazırlayan personelin yabancı dil bilen, dış dünyayı tanıyan, bürokratik deneyimi olan kişilerden
olması bekleniyordu ama o yıllarda Türkiye bu
nitelikte insanların bol olduğu bir ülke değildi.
Radyo bu uzman açığını, Dışişleri Bakanlığı diplomatları başta olmak üzere, İngiliz Kültür Heyeti
ve ABD Enformasyon Büroları çalışanları ile kapatma yoluna gitmişti. Yabancı dil yayınları ise o
dili konuşan ülke vatandaşları tarafından yapılıyordu ki içlerinde savaştan kaçıp ülkemize sığınmış olanlar da vardı.
Aslında, doğrudan radyoculuk için eğitilmiş uzman personel yetiştirmek adına ilk girişim, radyo
evini ve vericileri inşa eden Marconi firmasıyla
yapılan sözleşme uyarınca birkaç mühendisin ve
teknisyenin İngiltere’ye gönderilmesiyle, Atatürk
döneminde olmuştu. Emel Gazimihal, BBC’de
(British Broadcasting Corporation) 6 ay süreli
kursa katılan ilk spikerimizdi.
Kısa Dalga Ankara Radyosu Dönemi
1946 yılında Türkiye’de çok partili siyasal yaşama
geçilmesi, pek çok kurumda olduğu gibi radyoda da yeniden yapılanmayı gündeme getirdi.
1949’da çıkarılan Basın Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü Kanunu radyo yayınlarına bazı yeni
düzenlemeler getirdi. Adından anlaşılabileceği
gibi dış yayıncılığa turizm amaçlı tanıtım boyutunu da ekledi. Bununla birlikte siyasi dış tanıtım
boyutu yine ön plandaydı ve gündemde deniz
aşırı uzak mesafe yayınlarını daha iyi gerçekleştirmek de vardı. İngiltere’nin Marconi firmasına
ihale edilen 100 kw gücündeki kısa dalga vericisi
sayesinde Türkiye’nin Sesi günün 24 saatinde 5
kıtaya yayın yapacaktı. Bunu başaracak olan da
“yönlendirilebilir radyo anteni” idi. Ankara Çakırlar
Çiftliği’nde 1950 yılında hizmete giren verici, ön-
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vam edilen Radyo, Temmuz 1963’e kadar Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı’na bağlı kaldı. 1 Mayıs 1964
tarihinde yürürlüğe giren 359 sayılı yasayla, bundan böyle Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
bünyesinde faaliyet gösterecekti. TRT’nin hizmet
ve amaçlarını şekillendiren kaynak 1961 anayasasıydı ve kurumu tüzel kişiliğe sahip, özerk bir
kamu iktisadi kuruluşu olarak teşkilatlandırıyor,
yayında tarafsızlık ilkesi önceki dönemlere göre
daha güçlü getiriliyordu.

ceden saptanan belli bir açıyla, istenen bölgeye
yayın gönderebiliyordu. Bir önceki teknikte, yani
yönlendirilmemiş eski tip kısa dalga vericisinde,
yayın dağılmaya uğruyor, dinleme kalitesi düşük
oluyordu. Çakırlar Verici İstasyonu’nun deneme
yayınları, 15 Ekim 1950’de, Kore’ye gönderilen
Türk tugayına yönelik özel yayınlarla başladı.
Verici gücünü ve stüdyo sayısını artıran kısa dalga Ankara Radyosu ses alma ve yazma tekniğini de aynı dönemde geliştirdi. 1950’ye kadar
ses kaydetme ve yazma plaklarla yapılırken, bu
tarihten sonra plağın yanı sıra manyetik şeritler
üzerine kayıt yapan ve okuyan ses aygıtlarıyla tanışıldı. Manyetik bant bulmanın çok da kolay olmadığı ilk on yıllık dönemde Ankara Radyosu’nu
destekleyen, Amerikan Haberler Merkezi ve ABD
Enformasyon Büroları oldu. 1950-54 yılları arasında radyo, mikrofonlarını Türkiye’de görevli Amerikalıların yakınlarına gönderdiği yeni yıl mesajlarına da açtı. Sezer Akarcalı’nın “Türk dış yayınlarında aşınma dönemi” olarak değerlendirdiği5
bu dönemin ardından, Türk dış yayıncılığı 1958
yılından itibaren asal amacına döndüğü yeni deneyimler yaşadı. Bunlardan ilki Kıbrıs sorunuydu.
Buna yönelik ilk program, yayınına 4 Temmuz
1958’de başlanan Kıbrıs Saati oldu. 1961’lerde
başlayan yurt dışına işçi göçü ise dış yayıncılıkta
yeni bir sayfa açmak üzereydi.
TRT Kuruluyor
27 Mayıs 1960’tan sonra Basın Yayın ve Turizm
Genel Müdürlüğü yasasına göre yönetilmeye de-

Radyo programı hazırlamak için yapımcı yetiştirme düşüncesi ve prodüktör kavramı 60’lı yılların
başında gündeme geldi. 1962’de Ankara Radyosu Söz Temsil Yayınları Şefi ve daha sonra Ankara
Radyosu Müdürü olan Mahmut Talî Öngören,
yapımcı yetiştirmeye yönelik ilk çabanın 1961 yılında özel bir kursla başladığını, 1963 yılında konunun daha ciddi ele alınarak 3 aylık programcıyapımcı kursu düzenlendiğini belirtiyor.6
Ve Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR) doğuyor
Dünya kamuoyu özellikle II.Dünya Savaşı sonunda dışa göç kavramı ile tanıştı. Batı Avrupa
ekonomisi savaşın yıkıntılarını geride bırakmaya
çalışırken, ekonomiler gelişme sürecine girmiş,
1950’den itibaren bu ülkelerde tam istihdam politikalarına geçilmişti. Bu ülkelerdeki yerli işgücü
arzı çeşitli sebeplerle talebi karşılayamadığı için
AET (1958) kapsamında işçi serbest dolaşımı ve
AET dışı ülkelerden de işçi transferi yoluna gidildi.
Türkiye, ilk olarak Batı Almanya’dan gelen taleplere olumlu ve iyimser yaklaştı. Ülke içindeki işsizliğe bir seçenek sunulmuş olacak, döviz
girdisi sağlanacak, gidenler bir beceri edinerek
geri döneceklerdi. Batı Avrupa ülkelerine düzenli
işçi gönderimi 30 Ekim 1961 tarihinde Federal
Almanya-Türkiye İşgücü Anlaşmasıyla başladı.
Bunu, diğer Batı Avrupa ülkeleriyle imzalanan
anlaşmalar izledi.
Almanya’ya giden Türk işçiler için ilk radyo programı 1963’te yayınlandı. Yurdun Sesi programı
dış yayıncılığın ileride başlı başına örgütlenebileceğinin haberini veren ilk deneyim oldu. Aynı yıl
Federal Almanya’nın verdiği 3,5 milyon mark’lık
destek, radyo-Tv altyapısı için kullanılmış, Alman
Kültür Ataşeliği’nden gelen Almanya’daki Türk İşçilerini Ziyaret ve Utanç Duvarı gibi programlar
da Türkiye radyolarında yayınlanmıştı.
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Bu gelişmelerin ışığında, Kısa Dalga Ankara
Radyosu adıyla yapılan radyo dış yayınları, Ocak
1963’ten itibaren Türkiye’nin Sesi Radyosu olarak
anılmaya başlandı. Bugün kullandığımız kısaltılmış haliyle TSR.
Dış yayınların o zamana kadarki amaçları olan tanıtım ve propagandaya ek olarak bir işlevi daha
vardı artık: Yurt dışında yaşayan Türklerin ana
vatanla olan bağını korumak. Onlara Türkiye’den
haber vermek, sıla özlemlerini gidermek, gittikleri ülkelerde yaşadıkları uyum sorunlarında yol
gösterici olmak, Türkiye’yi iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak ve yaşama sevinçlerini daim
kılmak için ihtiyaç duydukları söz ve müzik yayınlarını hazırlamak.
Bu bağlamda, TSR’de haber ve siyasi programlar
dışında, her yaştan dinleyici kitlesi için özelleşmiş
programlar, kadın, çocuk, gençlik ve aile programları, özel gün ve anma yayınları, kültür-sanatedebiyat programları yapıldı, ve yapılmakta.
1961’den kitle olarak yurt dışına işçi gönderiminin son yılı olan 1973’e kadar kadınlı erkekli
800 bin civarında işçi Avrupa’ya göç etmişti.
Avrupa’daki Türk nüfus, bugün 5 milyona yaklaşmış bulunuyor. 2009 yılına kadar yurt dışındaki
göçmen Türkler için kısa dalgadan yayın yapan
Türkiye’nin Sesi Radyosu, Eylül 2009 itibariyle
kablo yayından, uydudan ve internetten dinlenebilecek yeni bir radyo kanalıyla buluşturuyor
kadim dinleyicisini: TRT Avrupa FM.

Dünyadan ve Türkiye’den yaşamın
değişik yönleriyle ilgili haberler,
gelişmeler, ayrıntılar ve uzman
değerlendirmeleri “Gün Ötesi”nde…
Hafta içi her gün 18.05’te Radyo-1’de.

1965’te sayısı 14 olan yabancı dil yayını da bugün 31’e yükseldi. Bu yayınlar yakın zamana
kadar, Türkçe yazılmış programların o dillere
çevrilmesiyle üretiliyordu. İçeriklerini haber
programlar, siyasi gelişmeleri irdeleyen yayınlar
ve Türk kültürü-turizmi üzerine odaklanmış tanıtımlar olarak özetleyebileceğimiz yabancı dil yayınları, bugün doğrudan o dilde kaleme alınmış
programlarla da yapılıyor. Radyomuz yayınları
dışında internette TRT-World.com adresinden
izlenebilen bu diller, İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Rusça, Arapça, Farsça, Azerice, Ermenice, Boşnakça, Romence, Bulgarca, Arnavutça,
Sırpça, Hırvatça, Makedonca, Macarca, Gürcüce,
Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Türkmence, Uygurca,
Özbekçe, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Urduca, Afganistan’a yönelik olarak Peştuca, Darice ve
Afgan Özbekçesi.

KAYNAKÇA
> *Prof.Dr. Sezer Akarcalı’nın Radyo ve Televizyonda Türk Dış
Yayınları adlı çalışmasından derlenmiştir. İmaj Yay., Ankara, 2003.
> 1Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları, sy. 32-33, İmaj Yayınevi,
Ankara, 2003.
> 2Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt 3, Yenilik
Matbaası, İstanbul
> 3Uygur Kocabaşoğlu, Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna, sy. 247,
A.Ü. SBF Yayını, 1980.
> 4Aktaran, Sezer Akarcalı, a.g.e., sy. 46.
> 5A.g.e., sy. 71.>
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Sinema filmlerinden yola çıkarak farklı
türdeki müzik eserlerini kısa bilgilerle
sunan program, “Sinemayı Dinlemek”…
Her Salı 09.03’te, Radyo-3’te.
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Sıladan gurbete, gurbetten sılaya
gidip gelen hayaller kuşaklar
boyu pek değişmeden
sürer gider.

Göç Yolları

DOSYA
Rıza Ece Türkiye’nin Sesi Radyosu
Türkçe Yayınlar Müdürü
Avrupa’nın 2. Dünya Savaşından çıkan ülkelerinin iş gücünü karşılamak üzere 1961 yılında
önce sanat okulunu bitiren kalifiye insanlar gönderilir, yeni umutlara ve hayallere. Sonra bu da
yeterli olmaz, refaha ve zenginliğe ulaşan bu
ülkelerin insanlarının beğenmediği ya da çok
ağır çalışma koşullarından yüz vermediği işlerde(
kömür madenlerinde, temizlik ve ağır sanayide
vb.) çalışmak üzere ilkokul mezunu sağlıklı insanlar bu defa Avrupa yollarına koyulurlar, geride umutlarını ve gelecek hayallerini bırakarak.
Evinden ve köyünden sadece askerliğini yapmak
üzere çıkan ve gittiği en uzak mesafe, en yakın
ilçe ya da şehir olan bu insanları bu kadar uzağa
atan bu yolu göze almaya iten nedenlerin başında yoksulluk gelir( belki de küçük bir azınlık için
macera duygusu). İş ve İşçi Bulma Kurumu’na yapılan başvuruyla başlayan bu yolculuğa çıkmak
pek de kolay olmaz çoğu zaman. Öncelikle genç
ve sağlıklı olmak, sonra belirli bir ustalığa sahip
olmak gerekir. Bu özellikleri taşıyanların oluşturduğu ilk dalga göçmenler Avrupa ülkelerinin iş
gücünü sağlamaya yetmez. İkinci ve daha büyük
talep 1965-66 yıllarında gelir. Daha önce gitmek
isteyip de gidemeyenler ya da değişen şartlarda bir umut kapısına ihtiyaç duyanlar, istenilen
şartların da değişmesiyle Avrupa yolculuğuna
başlar. Önce ne olup ne bittiğini anlamaya ça-

lışırlar. Toplu olarak yurtlara yerleştirilirler, işlerin
özelliklerine göre. Hiç bilmedikleri insanlarla çalışmaya, yaşamaya, anlaşmaya ve bulundukları
ülkeyi tanımaya çalışırlar. Bu arada içlerindeki
hasret duygusu büyür yavaşça. Kimi geride bıraktığı eşinin ve çocuklarının, kimi annesinin ve
babasının, akrabalarının, arkadaşlarının, kimi de
köyünün, kasabasının ya da şehrinin özlemiyle
yanar tutuşur. Ara sıra yazılan mektuplar, içlerine
iliştirilen fotoğraflar daha da arttırır bu hasreti
çoğu zaman.
Sonra yıllık izinleri kullanmak üzere geride bırakılan memlekete seyahatler başlar. Başa iliştirilen
tüylü fötr şapkalar, indirimden alınan ve çoğu
zaman da bedeni tutmayan giysiler ve gitmenin
mahcubiyetini taşıyan gülümsemeyle hemencecik fark edilirler toplum içinde. Arabayla gelmek
şanındandır gurbete gidenin ayrıca. Aileye ve
eşe dosta dağıtmak için alınan hediyelerle dolu
bavullar da süsü olur bu arabaların.
Memlekete yıllık izinlerde gelip gitmek hasreti
daha da koyulaştırır çoğu zaman. Dönüş planları yeniden gözden geçirilir; en kısa zamanda işi
gücü toparlayıp dönme hayalleri kurulur, ama
sayılı gün ve birikmiş para hızla tükenir ve yeniden gurbetin yolu gözlenmeye başlanır. Sıladan
gurbete, gurbetten sılaya gidip gelen hayaller
kuşaklar boyu pek değişmeden sürer gider. Yurtdışına işçi olarak gidenler artık yerleşik hayata
kendilerinin bile güçlükle fark ettikleri bir hızla
geçmişlerdir.

R öp or t aj

Hilkat Özgün
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Uzak bir ülke Avustralya.
“Şimdi her yer çok yakın, dünya artık küresel
bir köy, iletişim araçları mesafeleri ortadan
kaldırdı” sözleri bir gerçekliği ifade ediyorsa
da bir başka gerçeklik daha var: Uçakla on
sekiz saat yol gitmeniz gerekiyor, dünyanın
bir ucundaki bu adaya ulaşmak için.

Olgu Tokdemir Prodüktör
Hilkat Özgün, yaklaşık 20 yıldır ikinci vatanım
dediği Avustralya’da yaşıyor. Çocukları, eşi, bir de
Türkiye hep yanıbaşında. Yalnız özlemle anmıyor
memleket günlerini. Türkiye’yi, kültürümüzü de
götürmüş yanında. Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Danışma Kurulu Avustralya Temsilcisi ve
Avustralya Türk Kültür Platformu Başkanı olarak
ülkemizin tanıtımını en etkin şekilde yapıyor.
Binlerce kilometre uzakta Türkiye’yi yaşayarak
bir nebze de olsa memleket özlemini dindiriyor.
Hilkat Özgün uzakta geçen onca yıla rağmen bozulmamış Türkçesiyle yanıtladı sorularımızı.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1982 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir
dönem Almanya’ya gittim. Orada Master ‘a başladım. Daha sonra yarıda bırakıp Türkiye’ye döndüm, evlendikten sonra eşimle birlikte 1988 sonrasında Avustralya’ya göç ettik. Avustralya’ya göçümüz profesyonel göçmen statüsünde oldu.

Göç öykünüz nasıl başladı. İlk izlenimleriniz ne oldu, nelerle karşılaştınız?
Göç öykümüz ilginç başladı. Eşim Almanya’ya
gitmek istemiyordu, bir başka ülke olsun istedik.
Ancak Avustralya aklımızda yoktu. Bir gün arkadaşımla Avustralya Büyükelçiliği’nin önünden
geçerken, dikkatimi çekti, neden olmasın diye
düşündüm. İçeri girdim, bir başvuru formu aldım,
eşimle birlikte doldurduk. Hiç ümitli değildik,
başvuru yaptığımızı bile unutmuştuk. Aradan
altı ay geçti, bir telefon geldi, meslekler grubuna
kabul edildiniz, üç ay içerisinde ülkeye gitmeniz
gerekiyor diye. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. Hazırlıklı değildik, buradaki düzeni birdenbire değiştirme düşüncesi bizi biraz ürküttü. Sonuçta her
şeyi arkada bıraktık, Avustralya nasıl bir ülke hiç
olmazsa gidip bir görelim, bu şansı değerlendirelim diye atlayıp uçağa gittik.
Yani tamamen tesadüf eseri başladı göçünüz. Ülke hakkında hiç bilginiz yok muydu?
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Melbourne

Batı Avrupa ülkelerine işçi olarak giden
vatandaşlarımızın azınlık haklarıyla ilgili
birtakım sorunlarının olduğunu biliyoruz.
Avustralya çokkültürlü bir ülke. Orada durum nasıl peki, Türk toplumu uyum sıkıntısı
yaşıyor mu?
Ailem Almanya’da yaşadığı için Avrupa ile
Avustralya’yı karşılaştırabilirim. Almanya’ya ya
da diğer Avrupa ülkelerine Türkler işgücü olarak
gittiler. Avrupalılar hiçbir zaman göçmenleri yerleşik olarak görmediler, işimiz bittiği zaman biz
onları yollayacağız gözüyle baktılar, kabullenemediler.
Ülke hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Çocukluğumda kuzenim ben kimyacı olup Avustralya’ya
gideceğim derdi. Ben de Avustralya neresi diye
sorardım. Hiç de ilgimi çeken bir ülke değildi.
Yıllar sonra ben kimyacı oldum ve Avustralya’ya
gittim. Kime niyet kime kısmet.
Mesafe sizi ürküttü mü?
Tabii ki…Ailem Almanya’da yaşıyor. Almanya Türkiye arası bile çok uzak gelirdi bana Avustralya’yı
düşünün artık. Gitmeden önce bir tanıdık bulduk, havaalanında onlar bizi karşıladı sadece
resimlerimize bakarak. Melbourne’u gördüğümüzde şoke olduk. Tamamen dümdüz bir yer,
tek katlı evler... Yüksek katlı binalara öyle alışmışız
ki, şehir hayatından kopup tatil kasabasına gelmişiz gibi oldu. Bu durum başta beni çok ürküttü. O zamanlar dükkanlar hafta içi 5’te, Cumartesi
günleri 1’de kapanıyordu. Hafta sonları Melbourne sessiz, ölü bir şehre dönüşüyordu. Bu da hiç
alışkın olmadığımız bir durumdu Kızılay’ın omuz
omuza kalabalığını, dolmuşlardaki sıkışıklığı özlüyordum. Kalabalık bir hayattan sakin bir hayata
gitmek adeta bir kültür şoku yaşatıyor insana.
Zamanla alıştınız elbette.
Tabii ki, zamanla alışıyorsunuz, şu an biz de bir
villada oturuyoruz.
Peki şimdi Ankara’ya geldiğinizde buradaki
keşmekeşi, tempoyu nasıl buluyorsunuz,
bakış açınız değişti mi?
Şimdi apartmanlar bir garip geliyor. Ankara’ya en
son sekiz yıl önce gelmiştim. Çok büyük gelişmelerin olduğu bir kent Ankara. Kente girdiğiniz zaman şaşırıyorsunuz. Avrupa şehirlerini aratmayacak gelişmeler var. Ama altyapıdaki bazı eksiklikler de göze batıyor. Konforun yanında bir takım
çarpık şeyleri de görüyorsunuz.

Bizim göçmen vatandaşlarımız için de aynı durum söz konusu. Para biriktirip ülkemize döneceğiz diye gittikleri yerleri kesinlikle vatan olarak
görmediler, birtakım haklarını da aramadılar. Fakat göçmenlerin düşündüğü gibi olmadı. Orada
bazıları ev sahibi, çocuk sahibi oldu, ikinci üçüncü
kuşak derken tamamen Almanların, Avrupalıların
beklediğinin dışına çıkıldı göçmenlik konusunda.
Şimdi şimdi haklar aranmaya başlanıyor.
Avustralya’ya gidiş biraz daha farklı, her ne kadar
vatandaşlarımızın pasaportlarına işçi olarak damga basılmış olsa da Avustralya göçmen alan bir
ülke. Nüfusunu artırmak için göçmenlere ihtiyacı
var. Çok büyük bir ada, nüfus az, yaşlı nüfus yoğunlukta.

Türkler oraya gittiklerinde
birtakım hakları vardı, şimdilerde
göçmen haklarının hepsinden
yararlanabiliyorlar.
Bu yüzden Avustralya ikinci vatan olarak görülüyor. Ayrıca sizin de bahsettiğiniz gibi Avustralya’da
çokkültürlülük politikası hakim. Göçmenleri rahat
ettirmek zorundalar. Göçmenlerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Diğer Avrupa ülkelerine göre
Avustralya’da Türkler daha rahat diyebiliriz.
Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak için neler yapıyorsunuz?
Türkiye’de yaşayanlar Türk kültürünü özümsemişler. Fakat bizim orada bir tarafımız eksik.
Türkiye’den çok uzaktayız. Memleket özlemimiz
var, Türk yiyeceği özlemimiz var, anne, baba, kardeş özlemimiz var. Bu nedenle bizim için orada
Türkiye’yi yaşamak çok önemli. Avustralya Türk
Kültür Platformu olarak .2001 yılından beri pek
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çok etkinlik yapıyoruz. Mesela geçmişte benim
de yer aldığım bir proje vardı. Türk düğünlerini
canlandırıyorduk. Yabancılara tanıtıyorduk. Diğer bir önemli proje oyuncak kütüphanesiydi.
Avustralya’da böyle bir sistem vardır. Oraya gider,
çocuğunuz için istediğiniz oyuncakları alır, bir
hafta kullandıktan sonra yenileriyle değiştirirsiniz.
Böylece çocuk hem bir oyuncaktan sıkılmamış
olur hem de aile için büyük tasarruf olur. Bu kütüphanelerde oldukça kaliteli oyuncaklar ödünç
olarak verilir. Bu uygulama bizim çok hoşumuza
gitti, neden bunu biz de Türkiye’de başlatmayalım dedik. Melbourne’de bir konteynır dolusu
oyuncak topladık; bir gece düzenledik buradan
elde ettiğimiz gelirle Düzce’de Kızılay bünyesinde bir oyuncak kütüphanesi açtık. Kütüphane,
halen çalışmalarını sürdürüyor, Avustralya’da yaşayan vatandaşlarımız burayı ziyarete geliyorlar.
Bir de Adapazarı’nın Karasu ilçesi Karapınar İlköğretim Okulu’nda bu sistem başlatıldı. Okul başarılı
olan öğrencilere ödünç oyuncaklar veriyordu. Bu
da öğrencilerin başarı düzeylerinin yükselmesini
sağladı. Hatta o yılın sonunda Karapınar İlköğretim Okulu bölgede birinci seçildi.
Bunun dışında en büyük projelerimizden biri Türk
Lale Festivali. Ben 2005’te kendi gayretlerimle
başlattım festivali. Hatta ilkinin giderlerini bizzat
ben karşıladım. Festival Hollandalı bir ailenin lale
bahçesinde 50 yıldır yapılıyor. Biz 51. yılında katıldık. İlk hafta sonunu Türk hafta sonu olarak aldık.
Orada Türk müziği, modası, yiyeceğine kadar iki
gün Türk kültürünü tanıtıyoruz. Katılımın yüzde yetmişi yabancılardan oluşuyor. Dolayısıyla
Türkiye’nin etkin bir tanıtımını yapmış oluyoruz.
Türkiye’den de katılım oluyor mu?
Türkiye’den son iki yıldır sanatçılar istiyoruz. Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun da desteğiyle Kültür
ve Turizm Bakanlığı sanatçılar gönderiyor, Ebru,
hat sanatçıları geliyor. Geçen yıllarda Anadolu
Güneşi müzik topluluğu geldi. Topluluk yalnızca
Melbourne’de değil diğer şehirlerde de konserler
verdi, müziğimizi en güzel şekilde orada tanıttı.
Kültürümüzü tanıtmak için göstermiş olduğunuz bunca çaba ödülsüz kalmamıştır herhalde. Biraz da ödüllerden söz edelim mi?
2007 yılında Avustralya’nın Viktorya eyaletinde
en başarılı Türk ödülünü aldım. Bunun dışında
yaptığımız etkinliklere gelen ödüller var. Mesela
Lale Festivalimiz 2008 yılında “Kültür Mirası” ödü-

lünü aldı. Birkaç hafta önce Melbourne belediyelerinden biri, geçen yıl başlattığımız Türk-Kore ortak projesi dolayısıyla “Gönüllülükte Üstün Başarı”
ödülüne layık gördü beni.

Biz kültürümüzü tanıtırken diğer
kültürlerle de ortak projeler yapıyor,
toplumlar arası dostluk temelleri
atmaya, örnek olmaya çalışıyoruz.
Bunun dışında işimle ilgili aldığım ödüller var.
Avustralya hükümetinin Araştırma Geliştirme
Merkezi’nde çalışıyorum, bizdeki TÜBİTAK benzeri bir kurum. Çalıştığım alan alternatif enerjiler.
2000 ve 2008 yıllarında çift taraflı akü projesiyle
altın madalya alma şansına sahip oldum.
Çocuklarınız da sizin gibi bilim insanı olmak
istiyorlar mı peki, eğitimleri nasıl gidiyor?
Çocuklar eğitimlerini tamamen kendileri seçiyorlar. Ben de eşim de bilim insanı olmamıza
rağmen serbest bıraktık. Büyük kızım marketing
alanına yöneldi. Orada eğitim sistemi bizden
farklı. 11. sınıfa kadar sadece sosyal alanda eğitim veriliyor. 11. sınıfta öğrenciler istedikleri alana
yönlendiriliyor, üniversiteye girmeleri sağlanıyor.
Benim kızım 11. sınıfta sosyal alanı tamamlayıp,
akademik yöne kaymış durumda.
Çocukların Türkiye’ye bakışı nasıl, kendilerini nereye ait hissediyorlar?
Ben çocukların kimlik arayışı içerisinde olduklarını düşünüyorum. Orada doğmuş, büyümüşler
ama kendilerini tamamen oraya ait hissetmiyorlar. Bütün çocukların boynunda ay-yıldız asılı ya
da Türkülüğünü ifade eden bir şey, nazar boncuğu gibi. Bunu gösterme ihtiyacı hissediyorlar.
Çocuklarımız Türkiye’yi çok görmemiş olmasına
rağmen Türkiye aşkıyla büyüyorlar. Kısa bir süre

Melbourne
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önce Almanya’ya gittim. Buradaki çocuklarda da
Türk kimliği arayışına tanık oldum. Göçmen olmak kolay değil. Ne oralı oluyorsunuz ne buralı.
Oradaki iletişim ortamından söz edelim biraz da. Türkçe yayınları alabiliyor musunuz.
Bunların dinlenirliği izlenirliği hakkında
neler söylersiniz.
İlk gittiğimiz yıllarda onların da çok büyük eksikliğini hissediyorduk. Özellikle yaşlı Türk toplumu
için tamamen yabancı kültürle bir arada yaşamak
oldukça zor oluyordu.. Çocukları ister istemez yabancılaşmış ve diyalog güçlüğü çekiyorlar. Ama
şimdi bütün TV kanalları var. TRT Türk, en çok izlenen kanallardan bir tanesi, her evde rastlamak
mümkün. Teknoloji artık o kadar gelişti ki, bir tuşa
basınca yazılı basına ulaşabiliyorsunuz.

Ya radyo kanalları ?
SBS Türk radyosu, Türkiye’nin Sesi Radyosu var.
Onun dışında Community radyolar yaygın. Bunlar etnik radyolar. Başvurunuzu yaparak yayın saati alıyorsunuz.
Sizin radyoculuk denemeniz oldu mu?
Ben 3ZZZ adlı radyoda bir kurs düzenledim, yayın da yaptım.
Buralarda yayın nasıl gerçekleştiriliyor?
Stüdyo kiralıyorsunuz. Diyelim ki 13.00’ten 15.00’e
kadar size ait. Yayın materyallerinizi götürerek 2
saat yayınınızı yapıyorsunuz, bir başka göçmen
grubu da sizden sonra yayın yapabiliyor. Herkes
iletişim kanalları yoluyla kendini ifade etme şansına sahip…

“Konuşuyoruz...Konuşuyoruz...Konuşuyoruz”. Yayın hayatına 6 Mayıs 2009’da
başlayan Ankara Radyosu’nu anlatabilecek en doğru sözler bunlar. Sabah gözünü
Ankara’da açan ve gece uyurken Ankara’da kapatan insanlar için belki de en
doğru seçimlerden biri Ankara Radyosu. 17 saat boyunca Ankara’yı ve Ankaralı’yı
konuşan ve konuşturan radyonun 105,6 olan frekansına bir kez uğradınız mı
ilginizi çekecek bir şeylere mutlaka rastlıyorsunuz. Kimi zaman İzmir Caddesi
karşılıyor sizi, kimi zaman Akman Bozası; Kale’den aşağı bakıyorsunuz kimi zaman,
Ankara Garı’nı görüyorsunuz radyoda. Bir daktilo ustası konuk oluyor evinize
ya da ‘bütün büyük adamların’ ayakkabılarını yapan o kişi. Ankara Radyosu size
Ankara’nın seslerini ve görüntülerini taşıyor radyo aracılığıyla. Dünü ve bugünüyle,
hatta belki de yarınıyla. Mahallenizdeki manavdan öğreniyorsunuz iyi karpuz
seçmenin yöntemini ya da kasaptan et fiyatlarını. Dikkat edin her an komşunuz
da çıkabilir yayına, kırdığınız cevizleri bir bir anlatırken. Ankara Radyosu, sizi
zaman ve mekanda yolculuğa çıkarırken bir yandan da bugüne dair, gündelik
yaşamdan bir şeyler söylemeyi ihmal etmiyor. Ve tüm bunları yaparken içtenliğini
ve sıcaklığını koruyor. Evet, biz konuşuyoruz. Ankara’yı, Ankaralı’yı konuşuyoruz.
Siz de katılmaz mısınız sohbetimize?
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Köln Radyosu

Bir Almanya
		Söylencesi
30 Ekim 1961 Ankara Sözleşmesi ile
Almanya’ya işçi göçünün başlaması
bir milattır. Türkiye’yi ve Almanya’yı
değiştiren bir süreç başlamıştır.
Günümüzde de dallanıp budaklanarak
sürmektedir. Biz, bu sürecin en azından
birinci ve ikinci kuşak Türk göçmenlerin
bilincinde ve belleğinde neredeyse
mitleşmiş bir olguya, Köln Radyosuna
(Türklerin ağzında Kölün Radyosu)
kısaca değinmek istiyoruz.

DOSYA
Yüksel Pazarkaya
Köln Radyosu Yapımcısı
İnsanlar Geldiler
Ankara Sözleşmesi, işgücü alımından söz ediyorsa da, işgücünü getirenin insan olduğu kısa sürede anlaşılacaktır. Gerçi bu algı Türkiye’de olsun,
Almanya’da olsun hükümetleri insana yönelik
gerekli temel önlemleri almaya yöneltmediyse
de, işgücü olarak kullanmak için, o insana yönelik
günlük önlemleri zorunlu kılmıştır.
Başlangıçta birer yıllık sözleşmeyle getirilen işgücüne süreli ve geçici vurgusu yapılmış, zamanla
Gastarbeiter/ konuk işçi adı verilmiştir. Geçici de
sayılsa, konuk işçilerin dilini, dinini, örf ve adetlerini, geleneklerini, günlük yaşamın yol ve yöntemini bilmedikleri yeni ülke Almanya’da, kendi

aralarında konuşup anlaştıkları hayretle görülerek, bir dillerinin varlığı algılanmıştır. Bu dile Türkçe denilmektedir. O zaman, gelen konuk işçiden
azami yararı sağlamak üzere, onlara yol yöntem
göstermek için kendi dillerinden, Türkçe’den yararlanılmalıdır sonucuna tez varılmıştır.
Gün geçtikçe bu konuk işgücünün yaşam için
başka gereksinimleri olduğu da görülmüş, onlara da bir ölçüde karşılık vermek için yine –en
azından iyi kötü Almanca öğreninceye kadar–
Türkçe’den yararlanmak zorunluğu saptanmıştır.
Kısacası, “Kölün Radyosu” temelinde daha sonraları ünlü yazar Max Frisch’in “İşgücü istendi,
insanlar geldi” gerçeği– ki zamanla bir özdeyiş
oldu– bütün boyutlarıyla yatıyordu.
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için yayınlar eklendi. 1964 yılındaysa, Türkler için
deneme yayınları başladı, 1970 yılında Yugoslavlar için yayınlarla Gastarbeitersendung diye adlandılan Konuk İşçi Yayınları yerleşmiş oldu.

Deneme Yayınları
Ankara Sözleşmesine koşut, 1961 güzünde, 21
Ekim günü Saar Eyaleti Radyosu (Saarländischer
Rundfunk) yabancı işçiler için ilk öncü ya da deneme yayınlarına başladı, her Cumartesi yarım
saatlik bir İtalyanca yayınla… İtalyanlar, özellikle
Sicilyalılar, 1955 yılında Almanya’ya çağrılan ilk
yabancı işçilerdi. Onlar da kırsal yörelerden, işsizlik sorunu yaşanan Sicilya’dan sanayi ve hizmetler
alanında Wirtschaftswunder yani ekonomik harika
diye adlandırılan hızlı bir kalkınma süreci yaşayan
Almanya’ya getirildiler. Onlar da tıpkı daha sonraları gelecek olan Anadolular gibi, hal, dil, yol yöntem bilmiyorlardı. Almanlarla bir tek ortak yanları
Katolik olmalarıydı. Yine daha sonraki yıllarda
Türkler üzerine anlatılacak fıkralar aynen İtalyanlar, Sicilyalılar üzerine söyleniyordu.

Türkler gelince aynı fıkralarda geçen
İtalyan ya da Sicilyalı kavramının
yerini Türk ya da Anadolulu
kavramları alıverdi.
Hem daha yeniydiler, hem daha uzak diyarlardan
geliyorlardı üstelik Müslümandı yeni gelenler
yani Almanlar onları Sicilyalılardan daha da yabancı olarak görüyor ve algılıyorlardı. Sicilyalılarsa aradan geçen beş, on yıl içinde yeni ortama
bir ölçüde alışmışlardı. Ama en eski kümeyi onlar
oluşturdukları için, ilk deneme radyo yayınları da
İtalyanca başlatıldı.
4 Kasım 1961 tarihinde de Hessen ile Bavyera eyalet radyoları, Saar örneğini izledi. 1 Aralık 1961
tarihinde Kuzey Ren Vestfalya eyalet radyosu olan
ve merkezi Köln’de bulunan Westdeutscher Rundfunk günde 15 dakikalık İtalyanca yayınlara başladı. 1962 yılında buna Yunanlılar ve İspanyollar

Günde 45 Dakika Köln Radyosu
Deneme yayınlarının hemen ardından 1 Kasım
1964 günü, bir anlamda TRT karşılığı olan ARD
(Alman Radyolar Birliği) adına, BBC ile birlikte
Avrupa’nın bugüne kadar en büyük radyo televizyon kuruluşu olan WDR (Westdeutscher Rundfunk) tarafından günde 45 dakika olmak üzere
Köln Radyosu Türkçe yayınları başlatıldı. Bu yılın 1
Kasım’ında 45. yılını kutlayacak. Yayınları, Alman
Radyolar Birliği’nin üye kuruluşları olan bütün
eyalet radyoları ya naklen ya da kaydırılmış olarak verdi. Almanya’nın her kentinde, her köyünde
çalışıp yaşayan Türk işçileri ve zamanla aileleri bu
yayınları her akşam dört gözle beklemeye başladı. Köln Radyosu başlarken, neredeyse bütün
Almanyalı Türkler radyo başında buluşup birleşiyorlardı.
Anımsayalım, altmışlı yıllardan başlayarak neredeyse doksanlı yılların ortalarına dek, Köln
Radyosu’nun ilk otuz yılında, bu yayın Almanya’da
birkaç yıl içinde sayıları milyonu aşan ve bugün
yaklaşık üç milyonu bulan Türklerin ve Türkiye
kökenlilerin tek güncel haber ve bilgi kaynağı
oldu. Başlangıçta hiç Türkçe gazete yoktu. Sonraları her gün İstanbul’dan uçakla getirilen gazete
filmleri bir gün gecikmeyle, bir anlamda bayat
haberlerle basıldı. Gazetelerin günü gününe basılmaya başlaması da, Köln Radyosu’nun Türkçe
yayınlarının çekiciliğini etkilemedi. Akşam verilen
haber ve bilgiler, gazetede en erken ertesi gün
yer alabiliyordu. Orada da Almanya’daki yaşamı
doğrudan ilgilendiren haber ve bilgiler ya hiç yer
almıyordu ya da çok sınırlı.
Türkiye’den bir haber alabilmek için TRT kısa dalga Türkiye’nin Sesi’ni cayırtılar, cızırtılar arasında
dinleme eziyetini kendim de çok iyi anımsıyorum.
Telefonların bugünkü duruma gelmesi ancak
seksenli yılların ikinci yarısından itibaren başladı.
Daha önceleri Almanya’dan Türkiye’ye telefon
etmek deveye hendek atlatmaktan güç ve aynı
zamanda pahalıydı. Dolayısıyla Almanya’daki
Türkler, doksanlara kadar her akşam radyo başında Köln Radyosu’yla buluşuyorlardı. Yayınları
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beğenenler de beğenmeyenler de hiçbir yayını
kaçırmamaya çalışıyorlardı. Akşam vardiyasında çalışanlar, eşlerinden, çocuklarından yayının
kasete kaydedilmesini istiyorlardı. İkinci kuşağın
bugün otuz, kırk hatta elli yaşına gelen çocukları,
Köln Radyosu başlarken özellikle babaların nasıl
çıt istemediklerini, bazılarının bu yüzden nasıl
dayak bile yediğini, anı olarak bugün de anlatır
Yayınlar, 1970 yılında Yugoslavca’nın da başlaması yüzünden, beş dakika kısaltılıp, günde 40 dakika olarak, başta 17.40-18.20, sonraları 19.40-20.20
arasında sürdü.
Seksenli yılların başlarında yapılan bir kamuoyu
araştırması, Almanya’daki Türklerin yüzde 52’sinin
yayınları devamlı, yüzde 90’dan fazlasının da zaman zaman dinlediğini ortaya koydu. Televizyon
döneminde hemen hemen hiçbir radyo yayını bu dinlenirliğe ulaşamamıştır. Bunlar düşsel
oranlardır. Bu oranlar, Alman televizyonlarının
günlük Türkçe program sunmamasıyla ilintilidir.
Bilgi Köprü Eğlence
Kırk dakikaya yoğun biçimde Almanya’dan ve
Türkiye’den haberler, Almanya’daki çalışma,
toplumsal ve kültürel yaşam ve yasalar üzerine
bilgilendirme, özellikle araya serpiştirilen iki üç
Türkçe müzik parçasıyla (başlangıçta halk türküleri ve şarkılar, daha sonraları pop da), yayınların
başından itibaren öngörülen Almanya üzerine
bilgilendirme, Türkiye ile köprü oluşturma ve eğlendirme tasarımını karşılamaya çalıştı. İlerleyen
sürece uygun olarak sonraki dönemlerde kadın,
çocuk, gençlik ve kültür yayınlarıyla dinleyicinin
değişen yapısına uyum sağlanmaya çalışıldı.
“Kölün Radyosu”, özellikle birinci kuşak için bir
kimlik ve özdeşlik öğesi oluşturdu. Genç kuşaklardaysa bu niteliğini doksanlı yılların ortalarından başlayarak yitirdi. Doksanlı yıllarda, Türkiye’de
başlayan özel televizyon furyasının Avrupa’ya
sarkması ve iletişim teknolojilerindeki başdöndürücü gelişmeler, Türk evlerine de Türkiye’nin
bütün televizyon yayınlarını bir aile ferdi gibi sokmaya başlayınca, bir çok kişi radyoyu unuttu. Kısa
sürede yüzde ellilerdeki sürekli dinlenme oranı
yüzde onların altına düştü. En yoğun hedef kitle, Alman cezaevlerindeki Türklerle, Türkiye’den
aile birleşimi ve sığınma düşüncesiyle gelip, Alman yasalarıyla sorun yaşayanlar olmaya başladı.
Onlara Almanya yasaları ve kuralları üzerine en

sağlam bilgileri günümüze dek Köln Radyosu
iletmeyi sürdürüyor.
Anadil Yayını Gerekli mi?
Doksanlı yıllar Alman Radyolar Birliği içinde, başta Türkçe olmak üzere, artık anadil yayınlarına
gerek kalmadığı, herkesin yeterince Almanca
bildiği, Alman toplumuna uyum için de zaten
Almanca yayınları izlemenin daha iyi olduğu tartışmalarıyla geçti. ARD üyesi bazı eyalet radyoları
(Stuttgart’ta SWR, Frankfurt’ta HR, Berlin’de SWF
gibi) ortak anadil yayınlarından ayrılmaya karar
verdiler ve bunların bütçesine yaptıkları maddi
katkıları da kestiler. Yayınlar artık Almanya’nın her
yanında izlenemez duruma geldi. Ayrıca, günde
40 dakikadan 30 dakikaya indi.
Ama başta WDR Köln Radyosu Genel Müdürü
Fritz Pleitgen olmak üzere, bazı yetkililer anadil
yayınlarının, özellikle Türkçe yayınların devamından yana tavır aldılar.

Bunun çoğulcu toplum
gerçeğine uygunluğunu ve bu
çoğulculuğun zenginlik olduğu
görüşünü savundular.
Yayınlar Köln’de kesintisiz sürdü. Ayrıca, ek olarak
yeni açılan bir kanalda (Funkhaus Europa – Avrupa Kanalı) sabahları yaklaşık bir saat Türkçe yayın
kondu. Pazar günleri de gençlere yönelik Çılgın
adıyla iki saatlik bir Türkçe-Almanca müzik ve bir
saatlik Cafe Alaturka adıyla yine iki dilli, konulu bir
yayın düzenlendi. Bu iki canlı yayına dinleyicinin
telefonla yoğun katılımı sağlandı.
Bu yayınlar günümüzde Kuzey Ren Vestfalya eyaletiyle, Bremen ve Berlin-Brandenburg’da dinlenebiliyor, ayrıca son yıllarda internete aktarılarak
dünyanın her yanında izlenme olanağı sunuluyor.
Köln Radyosu – TRT
Köln Radyosu’nun Türkçe yayınlarıyla TRT işbirliği çeşitli boyutlarda süregelmiştir. Köln Radyosu
spiker ve redaktörleri başlangıçta genellikle TRT
çıkışlı arkadaşlardı. Can ve Suna Akbel, Örsan
Öymen ve Ergun Gülen bu arkadaşların en fazla
bilinenleri. Köln Radyosu’nun simge isimlerinden
rahmetli Turhan Dikkaya da aynı zamanda TRT Almanya muhabiri olarak çalıştı. Köln Radyosu’nun
Türkiye’de spor muhabirliğini TRT’nin unutulmaz
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elemanı Kemal Deniz uzun yıllar üstlendi. Ve müzik bantlarıyla Almanya’daki Türkler arasında din
ve mezhep konularında her türlü ayrımcılıktan
kaçınabilmek için, haftalık din ve ahlâk sohbetleri
TRT arşivlerinden sağlandı.
Ben, 1986 başında Köln Radyosu yönetmenliğini üstlenince, TRT ile ilişkileri daha da yoğunlaştırarak, karşılıklı spiker ve redaktör ziyaretlerini uyguladım. Köln Radyosu çalışanları birkaç
haftalığına TRT Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya
ve Erzurum radyolarına konuk olup çalışmaları
izlediler. TRT’den de Aylin Özmenek, Engin Asena ve diğer bazı arkadaşlar Köln’e birkaç aylığına
gelerek Köln Radyosu çalışmalarına aktif olarak
katıldılar, mikrofona çıktıkları eğitilmiş Türkçeleriyle Almanya’daki Türklerin kulağında hoş seda
bıraktılar.
Türkçe yayınların başına, Köln Radyosu yetkili
ve sorumlu müdürü olarak önceleri WDR elemanlarından Alman redaktörler atandı. Ancak
onlar Türkçe ve Türk dinleyicinin gereksinimlerini bilmedikleri için, bürokratik iç işleri dışında bir
uğraşları olmadı, elbette bir de dışa karşı temsil
görevleri. Bu arkadaşlardan en uzun süre görev
yapan Hubert Knich’in 1985 yılı sonunda emekli
olmasıyla, WDR artık Köln Radyosu’nun başına bir
Türk’ü getirmek için yeterli güvene sahip olmuştu.
1 Ocak 1986 tarihinden itibaren Köln Radyosu’nun
ilk Türk müdürü olarak ben göreve başladım. 1
Kasım 1964 günü yayın yaşamına giren Köln
Radyosu’nda başladıktan birkaç ay sonra 1965
ortalarında Baden-Württemberg eyalet muhabiri olarak, başkent Stuttgart’ta o zamanki adıyla

Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Türkçe Yayınlar Md.
Türkiye’nin Sesi Radyosu’yla kısa dalgadan ulaştığı
dinleyicilerine farklı bir seçenek sunmak ve günümüz
şartlarına uygun araçlarla ulaşmak amacıyla TRT
AVRUPA FM adıyla yeni bir yayına daha başlıyor. 1
Temmuz 2009’da test yayınına geçen kanal, öncelikle
kablo, uydu ve internet üzerinden dinleyiciye ulaşacak.
Türkiye saatiyle 09.00 -18.00 arasında yayın yapacak bu
kanalın normal akışına başlayacağı tarih ise 01 Eylül
2009. Dört kuşağın yer alacağı kanalda, popüler müziğin

SDR eyalet radyosunda çalıştım. Yayına giren ilk
röportajımı çok iyi anımsıyorum. O yıllar Çalışma Bakanı olan Ali Naili Erdem’in, Stuttgart Alman Sendikalar Birliği salonunda Türk işçileriyle
yaptığı toplantıda bakanın ve izleyen işçilerin
seslerinden oluşan bir röportajdı. Köln Radyosu
yöneticisi olmadan önce tam yirmi yıl bu muhabirlik görevini yürüttüm, kültür, edebiyat yayınları hazırladım. Yönetici olarak çağrılmam üzerine
de Stuttgart’tan Köln’e taşındık ailece.

Türkçe, bugün artık
Almanya’nın sayıca ikinci anadilidir.
Anadilin uyuma köstek olduğu
savı ırkçılık kokar. Bilim,
tam tersini göstermektedir.
Ayrıca, günümüzde artık Almanya’da yaşayan
Türkler için Almanca bir zorunluluksa, Türkçe
de, yani anadil, bir insan hakkıdır. Yine de bu yayınlarla ve anadil ile uyum ilişkisi tartışmalarının
sonu geleceğe benzemiyor. Bana kalırsa iletişim
teknolojisi, sorunu çoktan değişik bir düzeye
getirmiştir. Türk evlerinde TRT-TÜRK de dahil,
Türkçe yayınlar ayrılmaz ve vazgeçilmez olarak
izlenmektedir.
Uyum konusuna katkı isteniyorsa, Alman radyo televizyon kuruluşlarında Türkçe olarak
Almanya’daki yaşama uyum konuları, ilginç Türkçe yayınlar ağırlıklı olarak sunulabilir. Bunu WDR
radyo televizyonunun yeni Genel Müdürü Monika Piel de kavramış görünüyor.

yanı sıra Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin seçkin
örneklerine de yer verilecek. Canlı müzik performansları,
dinleyiciyi bilgilendirmek amacıyla farklı konularda kısa
bağlantılar, spot bilgiler, dinleyici mesajları, istekleri,
haberler, Avrupa’da hava ve yol durumu, güncel kültür
sanat haberleri ve bu haberlerle ilgili bağlantılar ya
da stüdyo konukları, aile ilişkileri, kişisel gelişim ve
dinleyiciyi ilgilendiren pek çok konu TRT AVRUPA FM’in
yayın içeriğini oluşturacak…
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Çok Dilli
		
Web Yayıncılığı
Yayınlarını, kısa dalga vericileri,
DOSYA
uydu ve internet üzerinden bütün trt-world’de, Almanca, Arapça, Arnavutça, AzerTürkçesi, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Daridünyaya ulaştıran Türkiye’nin Sesi, baycan
ce, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, İngilizce,
İspanyolca, İtalyanca, Kazakça, Kırgızca, Macarca,
geleneksel radyo yayıncılığını
Makedonca, Özbekçe, Peştuca, Romence, Rusça,
sürdürürken, yayıncılık dünyasını Sırpça, Tatarca, Türkmence, Urduca, Uygurca ve
Yunanca yayın yer alıyor.
etkileyen hızlı teknolojik
www.trt-world.com’dan yayın yapılan bölgeyle
ve bütün dünyayla ilgili sıcak gelişmeler, uzmandeğişimlere de uzak kalmadı.
ların görüşlerinin de yer aldığı kapsamlı, tarafsız
Güçlü teknik alt yapı ve 30 dilde ve doğru bir içerikle dünya kamuoyuna sunuluyor.
zengin içerikli internet yayınıyla
TRT sitesine herhangi bir dilde giriş yapıldığında,
o sayfadan diğer dillere geçiş de mümkün.
yenilenen web sitesi 20 Kasım
TRT world.com servisi Rusça Masası’ndan Yana
2008’de kullanıcılarının hizmetine Yılmaz ve İngilizce Masası’ndan Nicholas John
Walshaw yaşam öykülerini, Türkiye’yle tanışmalasunuldu.
rını ve TRT’deki görevlerini dergimize anlattı.
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Yana Yılmaz Rusça
Azerbaycan’da doğdum ve
büyüdüm. 1998’de Bakü
Devlet Üniversitesi’nin Tarih
Bölümü’nden mezun oldum.
Türkiye’ye gelmeden önce
Bakü’de birkaç yerde çalışmıştım.
Türkiye’ye ülkeyi tanıma amacıyla geldim.
Azerbaycan’la Türkiye arasında birçok ortak nokta
ve kültür benzerliği olmasına rağmen, Türkiye’ye
alışmak epey zaman aldı. Geldikten birkaç ay
sonra TÖMER’e başladım ve 2004’te başarıyla bitirdim.

ülkelerden gelen öğrenciler… Bu atmosfer çok
hoşuma giderdi, hemen hemen her gün arkadaşlarla sohbet ederek yeni ve ilginç bir şeyler
öğreniyordum. TRT’de mütercim-spiker olmak
benim istediklerimi tam anlamıyla karşıladı. Her
gün dünyanın nabzını tutmak, haberleri takip
etmek, onları iyi bir Rusçaya çevirip okuyucularımıza ve dinleyicilerimize sunmak çok zevkli ve
gurur verici bir iş.
Yakında web-sayfamızın dizaynı tamamen değişecek. Yeni ve ayrıntılı bir haber sistemine göre
sayfamıza haber yükleyeceğiz. Bu işimizin daha
yüksek bir seviyeye geleceği anlamına geliyor.
Yeni dizaynı okuyucularımızın dikkatini çekecektir.

Ben her zaman işimin dil ve tercümanlık ile ilgili
olmasını isterdim. Çünkü dillerle uğraşmayı severim ve bu işten gerçekten zevk alıyorum. Ayrıca,
TÖMER’deyken çok karışık gruplar vardı, farklı

Nicholas John Walshaw İngilizce
1956 yılında İngiltere’nin hem yaşlı hem genç
nüfusuyla Fethiye’ye çok benzeyen sahil kenti
Bournemouth’ da doğdum. Beşi kız biri erkek
olmak üzere toplam 6 kardeşim var. İngiliz standartlarına göre büyük bir aile. Mutlu bir çocukluk
dönemi yaşadım ve okula gitmeyi çok seviyordum. Eğitimimin son yıllarında erkek okuluna
kayıt oldum ve 17 yaşında oradan ayrıldım.
Çok farklı sektörlerde çalıştım. Asıl istediğim şey
antik eşya tamirciliği yapmaktı ve yaptım da. Hayatımın neredeyse hiçbir kısmını iş arayarak geçirmedim, şansım yaver gitti ve her zaman bir
işim oldu. Gençlik yıllarımda spora çok ilgi duyuyordum, özellikle de yüzmeye. Bizim eve yakın
bir yüzme kulübünde o kadar çok yüzüyordum
ki, lisanslı olarak başlayıp para kazanmaya karar
verdim. Şampiyon olmak için yaratılmadığımı
anlayınca takımı bıraktım ve krupiye eğitimi almaya başladım, zaten bu da benim en uzun süreli yaptığım mesleğimdi. Bu sektörde çalıştığım
süre boyunca dünyayı gezdim. Türkiye’ nin eski
başbakanlarından Tansu Çiller ve Erdal İnönü,
Prens Charles, sanatçı Hülya Avşar ve Brunei Kralı gibi ünlü adlarla tanıştım ki benim için büyük
bir şanstı. İşte bu zaman içerisinde eşim olacak
kişiyle “Türk lokumumla” da tanıştım ve Türkiye
ile olan bağlantım böyle başladı. Eşimin ailesi
Antalyalı olduğundan biz de eşimle oraya yerleştik. Yerleştikten hemen sonra TRT’nin anadili

İngilizce olan çalışanlar aradığını öğrendim, başvurumu yaptıktan kısa bir süre sonra işe alındım.
Yaptığım iş müzik programları hazırlamak, zaman zaman yabancı dilde haber bülteni okumak
ve Antalya’ya gelen turistlerle Türkiye hakkında
röportajlar yapmaktı. Daha sonra Ankara’ya tayin
edildim ve burada yayın editörü olarak, yeni başlayan gençleri TRT dünyasına, özellikle de haber
alanına, yabancı bir dil açısından nasıl bakılması
gerektiğini konusunda eğitmeye başladım. Yeni
işimi çok seviyorum, genç ve hevesli bir takıma
sahibiz ve bir gün bu sektördeki en büyüklerle
rekabet edeceğimizi umuyorum.
Gelecek için söyleyebileceğim tek şey “Kısmet”
olur. Hayat beni birçok ülkeye götürdü, ama kabul etmeliyim ki,bunların arasında benim için ilk
sırada olan Türkiye’dir.

Türkçe Vizyon
				 Müzik Festivali
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Bir Hayal
Gerçek Oldu
Türkçenin müzik dili olduğunu bizler çok iyi
biliyorduk, ama bunu bir de gerçek kılmak
vardı. Gerçekten bir hayalle başladık Türkçe
müzik festivaline.

Rıza Ece Türkiye’nin Sesi Radyosu
Türkçe Yayınlar Müdürü
Değişik coğrafyalarda konuşulan dillerle yapılan
şarkıların çoğuna kulağımız aşinaydı. Her dilin
kendine özel bir melodisi vardı. Bizim için de
Türkçenin melodisi bir başkaydı. Dünyanın müziğe en yatkın dillerinden biri olan Türkçeyi dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların sesinden
duymak, o sanatçıların bestelerine nasıl bir ruh
kazandırdığını görmek ve bunu bir festival havasında gerçekleştirmekti hayalimiz.
Yaklaşık iki ay önce başlayan bu hayal, Ankara
Radyosu, Radyo Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi
Başkanlığı’nın ortak mesaisiyle kısa zamanda vücut bulmaya başladı. Denizli Belediyesi ve Denizli
Valiliği’nin de katkıda bulunması bizim için işlerin
daha kolay çözülmesi anlamı taşıyordu.
Bir festivalin hazırlığı için bir gün sonrası gibi kısa
bir zamanı ifade eden 60 günü çok iyi ve verimli kullanmamız gerekiyordu. Birçok ülkeden
binlerce kilometre uzaktan müzik gruplarını ve
sanatçıları getirmek ve onları böyle bir festivale
inandırmak da pek kolay değildi hani. 30’dan
fazla ülkeyle temasa geçildi hemen. Uzun yazışmalar ve görüşmeler sonucunda bizim hızımıza
ayak uydurabilen 16 ülkenin sanatçılarıyla Türkçe
müzik festivaline doğru yol almaya başladık. Festivalin yapılacağı Denizli şehri, aslında uluslararası festivallere aşinaydı. Uzun yıllardır uluslararası
boyutta Amatör Tiyatro ve Halk Oyunları festivalleriyle bütünleşmişti. Biraz daha geriye gidecek
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Türkçe Vizyon’a katılan sanatçı ve gruplar sadece sahne
performanslarının kalitesiyle değil, ilginç özellikleriyle de
öne çıktı:
> Festivale Amerika Birleşik Devletleri’nden katılan ve tam bir
Türkiye hayranı olan Scott Wilson, sempatik tavırlarının yanı
sıra tüm izleyenlere Özay Gönlüm’ü hatırlatan ve üç ayrı
enstrumanın birleşiminden oluşan çalgısıyla;
> Kazakistan’ı temsil eden ve iki kardeşten oluşan Yerbolat
enerjik danslarıyla;
> Kırgızistan’dan gelen Tata Ulan, performansının başında
okuduğu Manas Destanı’nı anlatan şiirle;
> Kırım’lı Belbek beş sesin muhteşem uyumundan ortaya çıkan
acapella performanslarıyla,
> Moldova’dan bütün Türkiye’ye selam getirdik diyerek sahne
alan Chair, progressive rock türüne akordeonla getirdikleri
yeni nefesle;
> Tataristan temsilcisi Alkanat ise heavy metal’den pop müziğe
geniş bir yelpazeyi harmanlayan tarzlarında, keman gibi bu
tür müzik için sıra dışı sayılabilecek bir çalgıya başarıyla yer
vermeleriyle ilgi çekti.

Fotoğraflar: Rıza Ece, Kadir Baran
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ÜLKELER

TÜRÜ

GRUP ADI

A.B.D.

POP

SCOTT WILSON

2

AFGANİSTAN

POP-ROCK

ARYAN FEAT BASIL

3

ARNAVUTLUK

ALTERNATİF-ROCK

BURN

4

AZERBAYCAN

POP-CAZ-ETNOCAZ

RAST

5

BELÇİKA

RAP

FSMR

6

BOSNA HERSEK

POP-ROCK

BİR

7

CEZAYİR

POP-ROCK

GOOD NOISE FEAT SOFIANE

8

K.K.T.C.

POP-ROCK

KUZEY TARIK

9

KAZAKİSTAN

ROCK

YERBOLAT

10 KIRGIZİSTAN

RAP

TATA ULAN

11 KIRIM

ACAPELLA

BELBEK

1

12 MAKEDONYA

ROCK

SÜLEYMAN SAİT

13 MOLDOVA

PROGRESSIVE-ROCK

CHAIR

14 ÖZBEKİSTAN

POP

GULBAKHOR IRKULOVA

15 ÖZBEKİSTAN

POP

SAMANDAR KHAMRAKULOV

16 TATARİSTAN

ROCK

ALKANAT

17 TÜRKMENİSTAN

POP

ABM

olursak eğer, Denizli’nin 70’li ve 80’li yıllarında yapılan Pamukkale Festivali’ni görürüz. İnsanlarıyla,
kültürüyle, iklimiyle, tarihle, ulaşım kolaylığıyla ve
doğal güzellikleriyle Denizli aslında bu tür festivaller için mükemmel bir yerdi.
Festivale katılan ülkelerin sanatçıları ve müzik
grupları kesinleştikten sonra, 22 Haziran Pazartesi
gününden itibaren şehrin tam bir festival havası
yaşaması ve şehrin festival havasına girmesi için
Demokrasi, İncilipınar ve Delikliçınar meydanlarında radyo sanatçılarının katılımıyla halk konserleri düzenlendi; şehrin değişik merkezlerinden
radyo programları gerçekleştirildi. 25 Haziran’da
festivale katılan ülke sanatçıları şehrin merkezinde düzenledikleri kortejle şehir halkını festivale
iyice ısındırdılar. 22 Haziran Pazartesi günü başlayan festival programının uluslararası bölümü 26
Haziran akşamı Pamukkale’deki antik tiyatrodaydı. Denizli şehir merkezine 20 kilometre uzakta
olan Pamukkale, geçen on yıl içinde çok değişmişti. Sararmaya yüz tutan travertenler düzenli
bir çalışmayla eski pamuk beyazlığına büyük
ölçüde kavuşturulmuştu. Bu arada Pamukkale’ye
de araç girişi yasaklanmıştı. Haliyle Pamukkale’nin
içinde yer alan Hierapolis antik şehrinin antik tiyatrosuna da ulaşım sıkıntılı görünüyordu. Neyse
ki sadece 26 Haziran’a özel Belediyenin toplu taşım araçlarının girişine izin verildi. Antik tiyatrodaki festivali izlemek isteyenler, kolayca festival
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alanına ulaşabildiler. Haziran sonunda olmamıza
rağmen Denizli’nin hava sıcaklığı da ilkbahar aylarındaki gibiydi. Kısacası festival için mükemmel
bir ortam vardı.

Beş gün boyunca şehrin farklı
meydanlarında yapılan konserler,
programlar ve festival sanatçılarının
şehir merkezinde yaptıkları kortej,
festivale ilgiyi arttırmıştı.
26 Haziran akşamına geldiğimizde 17 bin kapasiteli antik tiyatronun dolacağından emindik artık.
Önce bizden bir sanatçı sahne aldı. Cemal Dua
son albümünden birkaç parçayla seyirciyi coşturdu. Bu arada unutmadan ekleyeyim. TRT AVAZ ve
TRT FM de bu konseri canlı yayınlıyordu. Festival
sunucusu Atalay Demirci’nin esprileri ortamı
daha da ısındırdı, artık festival başlayabilirdi.
Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen pop
şarkıcı Scott Wilson’ın harika yorumuyla antik
tiyatrodaki seyirci de festivalin rüzgârına kendini
bıraktı.

Afganistan’dan Cezayir’e,
Bosna-Hersek’ten Türkmenistan’a,
Özbekistan’dan Belçika’ya 16 ülkeden
gelen grup ve sanatçılar Antik
Tiyatro’da Denizli halkına, radyo ve
televizyonları başında milyonlarca
insana müzikle Türkçenin lezzetini
tattırdılar.

Kriz Zamanlarında
Radyo Yayıncılığı
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Esra İlkkurşun Prodüktör
Sel, kaza, yangın, doğal afet durumlarında veya
trajik olaylarda yapılması gereken mutlaka özel
bir yayın sistemi uygulamaktır. İşte bu özel yayınlarda yaşamsal bağlantıların önemi radyoyla ortaya çıkar. Hükümetler acil durum eylem planlarını
hazırlarken radyoyu ön planda tutarlar. Özellikle
doğal afetler söz konusu olduğunda, çoğunlukla
elektrik ve telefon hatlarının kesildiği ve tek iletişim aracının radyo olduğu bilinen bir gerçektir.

Kimi zaman ulusal bir liderin ya da
halkın gözünde önemli bir yere oturmuş
bir sanatçının kaybında, kimi zaman
doğal afetlerde kimi zaman bir ülkenin
geleceğini belirleyecek politik krizlerde
olağanüstü yayına geçilebilir.

Olağanüstü durumlarda beklenen bir şok yaşanır. Bu şoku en aza indirmek için kriz öncesinde
de bir takım hazırlıklar yapılması gerekir. Soğukkanlılığını korusa da hazırlıksız yakalanan radyocu aynı şoku yaşayıp yardımcı olmakta eksik
kalabilir.
İstenmese de artan doğal ve teknik felaketler
sırasında, mağdurların yaşadıklarına ortak olup
onları bulundukları durumda bilgilendirecek, hiç
olmazsa yalnız olmadıklarını hatırlatacak bir sistem kurulması gerekmektedir.
Radyo bu tip durumlarda yaşamsal bir rol oynar.
Otoritelerle halk arasındaki iletişim kopukluklarını gidermek, dış dünyada olan bitenden haberdar etmek, alınması gereken önlem ve ilk yardım
bilgilerini ilk ağızdan vermek gibi işlevler radyonun üstlendiği bir görevdir.
Olağanüstü yayın, kriz öncesi, kriz ve kriz sonrası
şeklinde üç aşamalı olarak planlanır.
Olası bir kriz öncesinde;
• Her türlü kriz durumu tespit edilir, bu tespitler doğrultusunda, konuyla ilgili bütün organizasyonlar ve bu organizasyonlarda çalışanların görevleri kağıt üstünde belirlenir.
• Ülke içinde irtibat kurulması gereken kurum
ve kuruluşlar için özel bir telefon rehberi hazırlanır.
• Bir tahmin ve planlama çalışması yapılır.
• Olası krizin yapısına göre bilgilendirici, teşvik
edici ve umut aşılayıcı metinler, uyarı spotları
hazırlanır.
• Gerektiğinde kullanılmak üzere otoritelerden kısa söyleşiler alınarak yayına hazır hale
getirilir.
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•

•

•

Eğer müzik ağırlıklı bir radyo kanalı ise kriz
durumlarında kullanılacak müzikler için özel
arşivler oluşturulur.
Kriz anında hangi personelin hangi görevi
yürüteceğini belirleyen personel planlaması
yapılır.
Kriz durumlarında hızlı karar verme ve dikkati elden bırakmama anlayışı geliştirilir. Bunun
için yapımcı, spiker ve muhabirlerin, konulara ilişkin okumalar yapması, kuruluşların da
personelin eğitimi için kurslar düzenlemesi
gerekebilir.

Kriz sırasında;
Kriz dönemlerinin belirgin özellikleri vardır. Zaman sınırlıdır. Bu sınırlı zaman içinde bilgi kaynaklarının belirsizliği söz konusudur, bilgilerin
güvenilirlikten uzak olma ihtimali yüksektir. Ve
her krizin insana yönelik bir tehdit olduğu bilinen
bir gerçektir.
Acil durumlarda halka en kolay ulaşılacak medyanın radyo kanalı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Halkı sağduyuya davet eden ve panik durumunu
ortadan kaldırmaya yönelik yayınlar her zaman
etkilidir. Kriz anında daha önce hazırlıklarını tamamlamış olan ekiplerin derhal harekete geçmesi gerekir.
Afet yayını için hazırlanan malzemeyi kullanıp
geliştirebilecek yapımcılardan oluşan bu ekip,
haberin duyulmasından hemen sonra herhangi
bir çağrı ve uyarı beklemeksizin 1 saat içinde radyoda toplanır. Öncelikle normal yayın uygun spot
ve müzikle kesilerek flaş haber şekline geçirilerek,
ajanslardan gelen afetle ilgili son haberler dinleyiciye ulaştırılır.
Kriz durumunun gelişen şartlarına uygun olarak
haber yayınlarına gereken öncelik ve ağırlık verilir. Olayın büyüklüğü oranında günlük ana ve ara
haber bültenlerinde yayınlanmak üzere, süratli,
doğru ve ayrıntılı haberler toplanarak yayınlanır.
Ulusal ya da uluslar arası bir acil durumun başlangıç aşamasında bilgi kaynaklarının doğru belirlenmesi önemlidir. Olay anını yaşayanların ilk

Doğal afetlerin iletişim aracı;
doğal olarak radyodur.
Lütfi Kılınç Prodüktör
En genel haliyle Doğal Afet: “Yerleşim, üretim,
altyapı, ulaşım, haberleşme gibi genel hayatın
zorunlu vasıtalarını ve akışını bozacak ölçüde aniden ve belirli bir süreç içerisinde meydana gelen
yer ve hava hareketleridir.” şeklinde tanımlanıyor
konunun uzmanlarınca. Ve şu önemli hatırlatma
yapılıyor; ”Doğal afetlerin olumsuz etkileri, araştırmalardan, gözlemlerden ve deneyimlerden
edinilen bilgiler birleştirilerek ve çağdaş teknolojiden yararlanılarak azaltılabilir, can ve mal kaybı en az düzeye indirilebilir”. Doğal ya da değil,
afetler hiç yaşanmasın isteriz ama yaşadıkça da
hazırlıklı olmanın ve gerekli önlemleri almanın
ne kadar akıllıca olduğunu görürüz.
3 Aralık 2001 günü Mersin’e yağan yağmur, 1968
yılında yaşanan büyük sel felaketinden sonraki
en şiddetli yağıştı.. Meteoroloji kayıtları 3 Aralık
2001 günü 24 saat içinde şehirdeki her bir metrekareye 176 kg yağmur düştüğünü gösteriyordu. Üstelik bu yağışın 165 kg’ı da üç saatin içinde
düşmüştü.. Sorun sadece kent merkezine düşen

ve altyapının kaldıramayacağı yoğunluktaki yağmur değil yanı sıra Torosların yükseğine düşen
kar ve karla karışık yağmur sularının hızla denizle
buluşma sevdasından kaynaklanan derelerin ve
dere yataklarının taşması idi. Suyun gücü, insan
emeğini ve ürününü alıp götürmüştü.
Başta ulaşım, haberleşme ve aydınlanma olmak
üzere hemen hemen birçok imkân elden gitmişti. Halk kendisine uzanacak bir yardım eli, kulağına ulaşacak bir dost sesi, ne yapması gerektiğini
öğretecek bir bilgi peşindeydi. Ancak her kafa-
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değerlendirmeleri genellikle hatalı olabilir. Eğer
farklı kaynaklar farklı değerlendirmelerde bulunuyorsa, en üst düzey otoritelerin verdiği bilgilere
dayanılarak yapılan yayının daha sağlıklı olacağı
bir gerçektir.
Yayında kullanılacak metinler, müzikler ve telefon
bağlantısı yapılacak kişilere ait bilgi ve belgeler
hazırlanır.
Kriz dönemlerinde yayın ve yapım düzenlemelerinde kaldırılması uygun görülen programların
yerine konulacak ana yayın unsuru müziktir. Ancak özel durumda yayınlanmak üzere seçilen müziklerin halkın psikolojik havasına uygun düşecek
güfte ve beste özelliklerini taşıması esastır. Olası
bir kriz öncesindeki hazırlıklar içinde müzikler için
özel bir arşiv oluşturulması bu nedenle önemlidir.
Kriz sonrası
Normal yayına geçildiğinde geçmişe dönük çalışmalara bakmak ve olası hataları ortadan kaldırmaya yönelik yeni kriz planlamaları yapmak, bir

sonraki olağanüstü durumda halka daha faydalı
olmayı sağlayacaktır.
Kriz Yayınlarında Ne Yaparız?
•
Özellikle doğal afet, savaş ya da çatışmalarla
ilgili bilgiler aktarırken haber kaynağımızın
doğruluğundan emin oluruz. Net olmayan
bilgileri dinleyiciye aktarmayız.
•
Olay yerinden bilgilendirme sırasında sözcüklerimizi, dinleyenlerin panik durumunu
arttırmayacak şekilde seçeriz.
•
Bilgilendirme sırasındaki ses tonumuz, en az
bilginin güvenilirliği kadar önemlidir.
•
Her ne olursa olsun yargılamadan uzak, insan haysiyetini zedelemeyen bir bakış açısını ön planda tutarız.
•
Bilgilerimizi kesinleştireceğimiz kaçınılmazdır. Ama kriz durumlarının başlangıcındaki
belirsiz durumu göz önüne alarak mağdurların, kayıpların adlarını canlı yayından
anons etmemeye özen gösteririz.
•
Tartışmalı ve saldırgan bilgilendirmelerden
kaçınırız.

TRT Çukurova Radyosu o gün bu ödevini bütün
personelinin gayretli ve bilinçli çalışmasıyla başarıyla yerine getirdi. Radyo Müdürü’nün koordinatörlüğünde 24 saat kesintisiz sürdürülen özel
yayınla sadece Mersin merkezdeki değil, Torosların yamaçlarındaki belde ve köylerdeki halkın
sel felaketi nedeniyle yaşadıkları ya da yaşamaları
muhtemel sorunlarının çözümü için konunun
uzmanlarından sürekli olarak alınan uyarı ve hatırlatmalar paylaşıldı.

dan çıkan bir ses, her kulaktan dolma bilgi değildi halkın ihtiyacı olan. Bu ihtiyacı karşılamaya
yönelik kurulan Kriz Merkezi hummalı, dikkatli ve
titiz bir çalışma sürdürüyordu.
Bu çalışmaların doğru zamanda doğru yerde
ve doğru kişilerce yapılması noktasında haberleşmenin de önemi kaçınılmazdı. İşte bu işlevi,
elektriğin olmadığı, televizyon yayınlarının gerçekleştirilemediği hatta telefonla haberleşmenin
bile yapılamadığı olağanüstü durumda Radyo
üstlenmeliydi.

Sadece kriz merkezinin bilgilendirme mesajları değil aynı zamanda halkın istek ve şikâyetleri
de canlı telefon bağlantıları ile yetkililere iletildi.
Ayrıca oluşturulan mobil ekiple şehrin muhtelif
risk bölgeleri gezilerek izlenimler paylaşıldı. Şehirdeki iki büyük derenin (Müftü ve Mezitli Dereleri) taşması sonucu çevrede oluşan panik havasının doğru bilgilerle dağıtılmasında, çevre yolu
üzerindeki köprünün yıkıldığı şeklindeki doğru
olmayan bilginin düzeltilmesinde, Arslanköy beldesinin kardan kapanan yollarını açan motorize
ekibe ulaşılıp beldenin hemen yanındaki bir çadırda yaşayan konar-göçer ailenin kurtarılmasında TRT Çukurova Radyosunun dost, bilinçli, bilgili
ve uzman personelinin çalışmalarının katkısı büyük olmuştur.

KAYNAKÇA
> Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
Ağırlaştırılmış Veya Özel Yayın
Gerektiren Hallerde Uygulanacak Yayın
Plânı
> BBC Editorial Guidelines
> “Radio in Disaster Situations”, Michel
Meyer, Catastrophes and Radio,
Diffusiononline, 2004
> “International Broadcasting in Times
of Crisis” Sarkis Garjarian, Monitoring
Times, Ocak 2003
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On yıl sonra
Rıza ECE Türkiye’nin Sesi Radyosu
Türkçe Yayınlar Müdürü
Hafta içiydi. Ankara’da deprem olmaz sanırdım.
Onun için 8. katta ev tutmuştum. Sarsıntıyı en
fazla hisseden köşe daireydi. Gece yarısıydı, inanılmaz bir sarsıntıyla uyandım ama ihtimal vermedim Ankara’da deprem olacağına. Denizlili
olduğum için depremlere alışkın bir insanım aslında. Denizli’de orta şiddettedir depremler, biraz
sarsar sonra durulur. İlk aklıma gelen bu sarsıntının da öyle olacağıydı. Birkaç şangırtı duyuldu
evin içinde. Bitmeyeceğine karar verdim uykuyla
uyanıklık arasında ve kalktım. Zifiri karanlık… Gecenin bu kadar siyah olabileceğini o zaman anladım. Meğer ne çok ışık varmış hayatımızda. Yıldızların o kadar parlak olduğunu da o gece fark
ettim. Gök üstümüze düşmüş gibiydi ve uzansak
yakalanacaklar gibi… Herkes ayaklanmıştı. Bütün apartman dışarı çıktık. Bir süre aşağıda, bu
depremin Ankara’da hafif hissedilmiş olabileceği,
yakınlarda bir yerde daha şiddetlisinin yaşandığı
konusunda tahminlerde bulunduk.

Yine de bundan sonra daha şiddetlisinin olmayacağı yargısına varırken telefonum çaldı. Benim
Adapazarı’nda yaşayan bir kız kardeşim var. Eşiydi
telefonun diğer ucundaki. “Merak etme” diyordu.
“Biz iyiyiz.” Ayrıntıyı soramadan cızırtılar içinde kesildi telefon. O an anladım Adapazarı tarafında bir
deprem olduğunu. O saatte ne yapabilirim diye
düşündüm. Sabah ışıkları da yavaş yavaş kendini
göstermeye başlamıştı. Hemen çalıştığım birime
ulaştım. İş yerine geldiğimde yöneticiler ve diğer
çalışma arkadaşlarımızla öğrendik ki Marmara
Bölgesi’nde tahmin edilemeyen boyutta büyük
bir deprem yaşanmış. Hala sağlıklı bir iletişim
sağlanamadığı için felaketin gerçek boyutu konusunda bilgiler gelmiyordu. Hemen ağırlaştırılmış yayına geçildi, rutin programlar iptal edildi.
Haber dairesiyle bağlantıya geçilip olayın detayı
öğrenildi ve canlı yayın konusunda koordinasyon sağlandı. Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda ikişer
kişilik birimler oluşturularak en kısa zamanda
bölgeye intikal edilmesi ve canlı yayın yapılması
konusunda karar alındı.
Hepimiz aynı kaygıları yaşıyorduk ama benim
bir başka özelliğim orada yaşayan bir kardeşimin
olmasıydı. Onların sağlık haberleri bir yandan
beni ferahlatırken, bilgiler geldikçe diğer kayıp-
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larla ilgili içim burkulmaya devam ediyordu. Öğle
saatlerine doğru öğrendik ki bölgeye giden yolların tümü harap olmuş, her türlü iletişim aracı
da kilitlenmiş. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz canlı yayınlar için ikinci günün beklenmesi
gerekti. Çünkü kayıplar ve oradaki durum konusunda sağlıklı bilgi yoktu. Ben ikinci grupta yer
aldım. Yolların tıkanması nedeniyle hem yardımlar ulaşamıyor hem de bizim ilk ekibimiz bölgeye gidemiyordu. Benim de içinde bulunduğum
ikinci ekip bölgeye bir gün sonra ulaşabildik.
Adapazarı’na girdiğimizde öğrendik ki yıkımın
en şiddetlisi burada olmuştu. Kardeşimin orada
olmasından dolayı bildiğim bir kentti burası. Şehrin dokusunu bilirdim ve çok sempatik bir kent
gelirdi bana. Kente girdiğimde tanıyamadım
hiçbir yeri. Bildiğim sokaklar, caddeler gitmişti.
Terkedilmiş gibi. Ve şehirden yükselen koku, her
yönüyle felaketi bizlere yaşatıyordu.
İnsanlar şok halindeyken sakin görünürler. Adapazarı insanı da öyleydi. O kadar büyük bir şok
yaşamıştı ki Adapazarı halkı, yardım için gelenlere bile şaşkınlıkla bakıyorlardı. Her şey çok rutin,
sıradanmış gibi. Ama şok geçecekti elbette.
Bir medya mensubu olarak orada röportaj yapmakla yapmamak arasında çelişkiye düştüğümü

hatırlıyorum. Yardıma ihtiyacı olan insanlar, kayıplarını arayanlar ve bulamayışın acısı… Röportajlarla acıları dindirebilir, kayıpları geri getirebilir
miydim? Kendimi sorguladım orada olduğum
süre boyunca.
Hissedilen acı o kadar ortadaydı ki insanlara ne
olduğunu sormak daha da acı verici olmalıydı.
Ama bu yaraların sarılması, bir yardım elinin onlara uzanması, olanların bütün dünyaya duyurulması gerekiyordu.
Biz de görevimizi yapmaya çalıştık bu arada. İnsanlara yalnız olmadıklarını hissettirdik. Bütün
dünya onlarla birlikteydi. Dünyanın her yerinden
gelen yardım kuruluşları; haberlerimiz, aktardığımız bilgiler ve röportajlarımızın ışığında bölge
insanına ulaşıyordu.
Aslında biz farkında olmadan bu felaketi yaşayanlara bir ışık sunmuştuk. Yalnız değillerdi. Biz
de onlarla birlikteydik.
Görevimizin bitiminde aklımda kalan yıkım karşısındaki çaresizlikti. Acıyı paylaşma, zor günde birlikte olma, yardımlaşma kavramlarının yansıması
bir başkaydı artık zihnimde.

1 Temmuz 2009’da yayına merhaba diyen TRT Türkü,
FM vericileri, internet ve uydu üzerinden türkü
dostlarına seslenen bir kanal. Dinleyicilerin Türk Halk
Müziği’ne ilgi ve sevgisini arttırmak düşüncesinden
yola çıkan TRT Türkü 24 saat kesintisiz türün seçkin
örneklerini ve icralarını sunuyor. Yayınlarında ortak
mirasımız olan halk müziği ezgilerine yer verirken, halk
kültürünün yaşatılmasına ve yaygınlaştırılmasına da
katkıda bulunuyor.

Ziya Taşkent’in
Anısına…
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10 yıl önce, Türkiye’yi yasa boğan, binlerce
insanımızın hayatına mal olan deprem felaketi
Onu da aldı aramızdan. Onu, eşini, kızını ve
iki torununu… 45 yılını TRT çatısı altında Türk
Sanat Müziği çalışmalarına adayan; solist, hoca,
bestekâr, şef Ziya Taşkent o duru sesini, ölümsüz
bestelerini gönüllerimize nakşederek veda etti
yaşama…

Olgu Tokdemir Prodüktör
1932 yılında Adapazarı’nda doğar
Ziya Taşkent. İlk ve orta okulu
burada tamamlar. 1953 yılında Ankara Gazi Lisesi’ni
bitirir. Aynı yıl Ankara
Radyosu’nun açtığı sınavı
kazanır ve ses sanatçısı
olarak göreve başlar. O
dönemi yakın çevresine
şöyle anlatır: “Yıl 1953…Sağanak halinde inen bir sonbahar yağmurundan kaçarken
kendimi arkadaşlarımla birlikte
Ankara Radyosu’nun girişindeki saçakların altına zor attık. Yağmurun dinmesini beklerken antrede büyük bir kalabalığın olduğunu gördük. Kalabalığın sebebi, o günlerde
“Asker Saati” adlı programa dışarıdan katılmak is-

teyen yetenekli gençlerin kaydı imiş. Sesimin güzel olduğunu bilen arkadaşlarım bana sormadan
benim adıma kaydımı yaptırdıklarını söyleyince
çok şaşırdım. Birkaç gün sonra girdiğim ön dinlemede jüri üyeleri beni çok beğenmiş olacaklar
ki, yine o günlerde yapılan Radyo Stajyer Ses Sanatçısı sınavına girmemi tavsiye ettiler. Girdiğim
sınavı kazanmış; bana bugünkü istikbalimi tayin
eden, sanatıma yön verecek bir müesseseye girmiştim.” Taşkent’in “istikbalini tayin eden müessedeki” çalışmaları, Türk Sanat Müziğine olan sevgisi
öylesine yoğundur ki, başladığı hukuk eğitimini
bir yılın sonunda bırakmak zorunda kalır. Artık ırmağın akış yönü Türk Sanat Müziği deryasınadır.
70’i TRT Repertuarı’nda olmak üzere 100’ü aşkın
beste ve birçok ödülle birlikte…
Ruşen Ferit Kam, Refik Ahmet Sevengil, Suphi
Ziya Özbekkan gibi büyük ustalardan yararlanır
Ziya Taşkent. Radyo ve sahnedeki başarılı çalışmalarının yanı sıra uzun süre TRT’deki kurul ve
komisyonlarda görev alır, topluluk şefliği yapar.
Sanatçıların ince zevkliliği, estetik arayışları onları
yalnız kendi alanlarında değil, sanatın birçok dalında üretmeye, söz söylemeye iter. Ziya Taşkent
de tuvalin çağrısına karşı koyamaz. Her ne kadar
ailesinin onayını alıp Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
kazandığı bursla yurt dışına gidemese de ancak
1991 yılına kadar uzak kalabilir resimden. 40 yıl
ertelediği resim aşkı, radyo sanatçısı arkadaşı
Asım Yücesoy’un desteğiyle yeniden filizlenir.
Guaj ve suluboya dersleri alır, çeşitli ressamlarla
da çalışarak suluboya ve yağlıboya karışık üç resim sergisi açar.
Gönül dünyasının zenginliğini sesiyle, besteleriyle, resimleriyle ortaya döken sanatçı 1998 yılında
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Devlet sanatçısı ödülü ile onurlandırılır. Bir yıl
sonra da belleklerimizden silinmeyen acı olayda
hayatını kaybeder.
10 yıl geçti aradan, Ne Gelen Ne Soran Var, Acı
Geçti Günlerim, Dinmiyor Hiç Bu Akşam Ne Gözyaşım Ne Acım, Rüzgar Susmuş Ses Vermiyor
Nedendir, Bir Gün Sevdiğimi Anlayacaksın ve dillerden düşmeyen daha onlarca şarkıyla; sanatçı
dostlarının anılarıyla…

Suat Yıldırım TRT Ankara Radyosu
Ses Sanatçısı, Bestekâr, Koro Şefi
İyi sanatçılar, ardında güzel ve unutulmayacak
şeyler bırakan sanatçılardır. Bu şeyler pek çok
önemli değeri kapsar. Ses sanatçısı, bestekar,
koro şefi merhum Ziya Taşkent her yönüyle
çevresine ve sanat alemine örnek olmaya çalışmış bir sanatçıdır ressamlık yönü de dâhil.
1987 yılında TRT Ankara Radyosu’nda açılan
“yetişmiş ses sanatçılığı” sınavına girdiğim zamandan beri daha yakından tanıma fırsatı bulduğum Ziya Taşkent benim aynı zamanda sınav
jürimde de yer almıştır. Sınavı kazanmamda ve
sanat hayatımın devamında bana her yönden
destek olmuş,teşvik etmiş,doğru sanat yolu göstermiştir.
Ziya Taşkent yeteneğine gerçekten inandığı genç
sanatçıları Türk Sanat Müziğine kazandırma
adına elinden geleni yapmıştır.Renkli ve zevkli
müzik ufkuyla çok güzel besteler üretmiş,yeni
bestekarları desteklemiştir. Benim ilk bestelerime televizyon ve radyo programlarında cesaretle
yer vermiştir,bu çok minnet duyulacak bir davranıştır.
Repertuar seçimi,eserleri birbirine bağlama ustalığı,şarkı yorumlama yeteneği Ziya
Taşkent’in belirgin özelliklerindendir. Benim
koro şefliğimi Ziya Taşkent’in şeflik tecrübesi
çok etkilemiştir.Güzel resim yapmasının getirdiği giyim zevkiyle de çevresindeki sanatçılara örnek olmuştur. Fasılları çok severdi ve yeniliklere
açık bir sanatçıydı.Çevresinde belki biraz sinirli
olarak tanınması, onun sanattaki hassasiyetinden, en güzeli yakalama uğruna verdiği çaba ve
emeklerden kaynaklanmaktadır. Ailesine çok
bağlıydı.TRT’de varlığı gerçekten hissedilen bir

sanatçıydı. Acı bir şekilde kaybettiğimiz çok değerli sanatçı merhum Ziya Taşkent’i ve yakınlarını saygıyla anıyoruz.

Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım
ne acım
Bu akşam her akşamdan sana pek çok
muhtâcım.

Celal Abacı Ses Sanatçısı
Çocukluğumun müzik idollerinden bir tanesi idi. Kendisini ilk kez çocukluk çağımda
Trabzon’da bir konser vesilesi ile görmüş ve dinlemiştim. Kaderin cilvesine bakın ki, yıllar sonra
ben de Ankara Radyosu Sanatçısı olma onuruna erişerek kendisiyle aynı sıralarda uzun yıllar
musiki icra ettim.

Her yönüyle sanatçı idi. Titiz, işine
kalpten bağlı ve çok renkli bir kişilik
sahibi idi. İyi derecede ressam, sazende ve bestekardı. Musikiye heyecanı hiç
sönmemişti. Koro yönetirken ve şarkı
söylerken bir delikanlı edasıyla canlı ve
heyecanlı idi.
Zaman zaman bana telefon eder, “Abacı, hadi
bana gel, yeni bir şarkı yaptım bir oku bakalım”
diyerek evine davet ederdi. Solfejimi çok beğenir,
beni sürekli olarak çalışmaya ve beste yapmaya
teşvik ederdi. Ölümünden kısa bir süre önce bir
şarkımı dinleyip çok beğenmiş ve “evladım sende bestekarlık cevheri görüyorum, sakın beste
yapmayı bırakma” demişti radyo koridorlarında.
Radyo Sanatçıları Konseri programı ile musiki-
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mize ilgiyi canlandırmış ve bizleri musikiseverlere tanıtmıştı. Deprem felaketi nedeniyle kendisini kaybettiğimiz gün rahmetli şair büyüğüm
Halil Soyuer ile bir araya gelmiştik. Kendisi Ziya
Taşkent’le ilgili bir övgü şiiri yazmıştı. O şiiri
aynı gece besteleyerek bir canlı radyo programında Halil Bey’le birlikte okumuş ve kendisini
anmıştık. Halil Bey şiirde, Ziya Bey musikide iz
bırakarak göçüp gittiler bu dünyadan…

Zuhal Eğilmez Ses Sanatçısı
Rahmetli Ziya Bey’le yıllarca gerek radyo gerekse televizyon programları yaptık. Mesleğinde
titiz ve disiplinli bir insandı. Bir mükemmeliyetçiydi. Bir gün radyoda yaptığımız bir programda Solistler Geçidi’ni yönetiyordu. Benden “Hep
ayrılık vardı baktığın falda” adlı bir Hüzzam
şarkısını okumamı istedi. Bu şarkıyı ilk defa ben
okuyacaktım.

“Bu şarkı senin sesinde daha güzel olur”
dedi. Kayda girdiğimizde tonmaister odasında
benimle ilgili övgü dolu sözler söylediğini o sırada odada bulunan kişilerden daha sonra öğrenmiş ve çok mutlu olmuştum. Bizler ondan
çok şeyler öğrendik. Ben de her zaman desteğini
görmüşümdür. Temiz, düzgün, saygılı bir insandı. Rahmetle anıyorum. Kendisini şarkılarında
yaşatacağız.
Elif Güreşçi Çiftçioğlu Ses Sanatçısı
1994 yılının Haziran ayında TRT Ankara
Radyosu’nun açtığı “yetişmiş ses sanatçısı” sınavını kazanan bir grup arkadaşımla birlikte
TRT-1 ekranından yayınlanan “Radyo Sanatçıları Konseri”ne katılarak Ziya Taşkent hocamızla
tanıştık. Bu tanışma sonrasında hocamızla sür-

dürdüğümüz usta-çırak ilişkisi, ne yazık ki sadece beş yıl sürdü. Kendisinden repertuar, sahne ve mikrofon kullanma teknikleri konusunda
önemli bilgiler aldık. Engin bilgi ve tecrübelerinden istifade ettik. Hocamızın kişiliği, disiplini, idealizmi ve sanata olan saygısı üzerimizde
derin etkiler bıraktı. Ziya Taşkent’in, benim bugünlere gelmemde çok büyük emeği ve katkısı
olmuştur. Kıymetli hocamı ve saygıdeğer eşini
rahmetle anıyorum.

Cemile Uncu Ses Sanatçısı – Koro Şefi

Hocam Ziya Taşkent,
Ne sesin, ne bestelerin, ne de şefliğin..
Öncelikle bizlere verdiğin müzik
eğitiminle örnek bir sanatçıydın.
Türk Sanat Müziği’ne olan sevgin, mesleğine
saygın, titizliğin, disiplinin kelimelerle tarif edilemez. Güzelliklere değer vermen, elini değdiğin
her şeye estetik katman, heyecanını genç sanatçılara aşılaman seni eşsiz bir sanatçı yapıyordu.
Bestelerine seçtiğin en güzel söz ve melodilerle
duygularını, duyarlılığını yansıtman ömür boyu
bıraktığın izlerin silinmeyeceğinin işaretidir.
Seni tanımış olmaktan, uzun yıllar aynı stüdyoyu paylaşmaktan, öğrencin ve iş arkadaşın olmaktan ve de o güzel bestelerini icra etmekten
duyduğum onur sonsuz.

6 Mayıs 2009’da yayınına başlayan TRT Nağme, FM
vericilerinden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve
Mersin’de Türk Sanat Müziği severlerle buluşuyor. Internet
üzerinden bütün dünyada da dinlenebilen TRT Nağme
yayınlarında 24 saat kesintisiz Türk Sanat Müziğ’ne yer
veriliyor. TRT arşivinden seçme eserler ve yeni kayıtlar
TRT kalitesiyle TRT Nağme’de sunuluyor.

Radyoda
Ramazan
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Sebahattin Oğuzhan Uzman
Her yıl Ramazan ayının gelişiyle ülkemizde gündem önemli ölçüde değişir.

İftarları, sahurları ve kendine özgü
ibadetleriyle farklı bir atmosfere taşır
insanımızı Ramazan.
Dinî değerlere her zaman saygılı olan halkımızın
duyarlılığı bir kat daha artar Ramazan ayında. “Üç
aylar”la birlikte başlar ramazan hazırlıkları ülkemizde. Bu hazırlıklar; Ramazana özgü yemek kültürünü yaşatmasıyla ekonomik hayata, toplum
içindeki yoksul ve muhtaçların gözetilmesiyle
sosyal yapıya, bireyin Ramazan ayında yapmayı
içine sindiremediği bir takım davranışları terke
niyetlenmesiyle de iç dünyaya hareketlilik kazandırır. Öte yandan, hataya düşüp yanlış yaptığını düşünen kimi insan, bu ayda yeni bir başlangıç yapıp tövbe ile Yüce Yaradan’a sığınır ve
O’nunla bir bağ kurmaya çalışır. Kimi de var olan
bağını güçlendirmenin yollarını arar. Yine bir çok
insan bu aya duyduğu saygıdan ötürü kötü söz
söylemekten, başkalarını incitmekten sakınır ve

Bir Ramazan ayına daha
kavuştuk. Kutlu olsun hepimize..

bunda da başarılı olur. İmsak
vaktinden iftar anına dek
oruç tutan kişi, sahip olduğu nimetlerin kıymetini
daha iyi anlar. Bunları veren Yüce Varlığa şükreder.
Açlığın ve susuzluğun ne
zor bir durum olduğunu
oruçla öğrenen insan, yoksul ve muhtaçlara karşı daha
duyarlı davranır. Varlıkla gururlanmanın anlamsızlığını kavrar. Bu arada
çeşitli nedenlerle oruç tutmayan ya da tutamayan insanların, ibadetler konusunda sadece Yüce
Allah’a karşı sorumlu olduklarını bilenler, onlara
kötü gözle bakmazlar. Sevgi,saygı,hoşgörü ve
empati gibi erdemlerle insanlar, birlik ve dirlik
içinde güçlü bir toplum olmayı sürdürürler. Kısaca iyi ve güzele yönelme, Ramazan ayında toplumumuzun hemen her kesiminde görülür.

İnsanımızın milli ve mânevî
değerleriyle kültürel birikimlerine bu
derece duyarlı ve sağlıklı yaklaşımında,
ülkemizin köklü kurumlarından
TRT’nin rolü inkar edilemez.
Hemen her konuda toplumu aydınlatan TRT’nin
muhatabı, yayıncı diliyle hedef kitlesi, belli yaşta
ve belirli alt yapısı olan kişiler olmayıp yediden
yetmişe bütün bir toplumdur. Bunun için TRT,
hem seviyeli bir yayın yapmayı, hem de herkesin
anlayabileceği arı duru bir dil kullanmayı görev
bilir. Ramazan özel programlarında da öteden
beri aynı titizlik gösterilir.
İnsanımıza İslam dîninden kaynaklanan güzel
ahlak, millî birlik ve bütünlüğü konu alan örneklerle sunulur. Böylece karşılıklı sevgi, saygı,
kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duyguları
güçlendirilir. İnsanın yapıcı gücünü engelleyen

3 6 R ADYOVİZYON

kaderci tutumun İslam dîniyle bağdaşmadığı,
İslâmiyette hurafe ve bâtıl inançlara yer olmadığı
anlatılır. Din ve ahlâkın insanları iyiliğe, yapıcılığa
ve çözüm üretmeye götürücü; başarı ve mutluluğa yöneltici değerler sistemi ve yaşama tarzı
olduğu anlayışının benimsetilmesine yardımcı
olunur.
Konuşma, açıklama, sohbet ve röportajlardan
oluşan programlar hazırlanırken konularının uzmanı kişilerden yararlanılır. Yayınlarda ilgili kurum
ve kuruluşların görüş ve önerileri değerlendirilir.
Programlara katılanlar için din ve inançlara saygılı
olup, toplumda kötü izlenim bırakmaması ön şart
kabul edilirken, konuşmaların kolay anlaşılır ve
düzeyli olmasına dikkat edilir.Programlarda dînî
duyguları rencide edebilecek veya din istismarını
çağrıştıracak sunuş ve anlatımlardan kaçınılır.
Toplumda insan ilişkilerini geliştirip başkalarının
haklarına saygı duygularını güçlendirebilecek
açıklamalara yer verilen programlarda konular,yol
gösterici örneklerle ele alınır. Aile içi ilişkiler, çocuk
eğitimi, akrabalık ilişkileri, çevre temizliği, doğayı
koruma gibi görevlerin de işlendiği yapımlarda,
İslam dîninin esasları ve Türk-İslam ahlâkı, temel
kaynaklardan yararlanılarak açıklanır. Çeşitli güncel olayların ve özel gün ve haftaların da işlendiği programlarda Türk-İslam sanatına ait eser ve
sanatkârlar hakkında bilgiler verilir. İslam düşünürleri ve din büyüklerinin günümüze ışık tutan
söz ve deyişlerine yer verilir. Özetle programlarda
insanın hangi şart içinde bulunursa bulunsun
saygıdeğer bir varlık olduğuna vurgu yapılır.
Bu düşünceyle geçmiş Ramazan programlarında
çeşitli konuşma, açıklama, sohbet ve röportajlarla birlikte “Ayetlerle Peygamberler” adlı köşede
önceki peygamberler ve son elçi Hz.Muhammed
tanıtıldı. “Ayetlerin Işığında” veya “Hadislerin Işığında” gibi başlıklarla çeşitli ayet ve hadisler açıklandı. Yine ayet ve hadislerle İslam ahlâkına ilişkin
bilgiler verildi. Son elçi Hz. Muhammed’in hayatı
ve ahlâkı dizi sohbet biçiminde sunuldu.“İslam
Büyükleri” başlığı altında Türk-İslam dünyası ve
insanlığın gelişimine söz ve çalışmalarıyla katkı
sağlayan bilim adamları, din uluları ve düşünür-

ler tanıtıldı. “Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar” ve
“Gönül Erleri” başlıkları altında hazırlanan köşelerde tasavvuf önderlerinin örnek yaşamları ve
hikmetli sözleri aktarıldı. “Mesnevîden Dersler”
başlıklı bir köşeyle her gün Mesnevi’den bir öykü
anlatılıp açıklaması yapıldı. Yine “Levhaların Dili”
adlı köşede ev ve işyerlerinin duvarlarını süsleyen
levhalarda insana verilmek istenenler açıklandı.Her yıl programlarda açılan fıkıh köşelerinde
inanç, ibadet ve ahlâka ilişkin sorular,
“Sorun Söyleyelim”, “Üç Soru Üç Cevap” gibi
başlıklar altında cevaplandırıldı. Her biri ayrı bir
sanat eseri olan ecdad yâdigârı câmiler, “Ulu
Câmilerimiz” adıyla tanıtıldı. “Şiirlerle Yakarış” adıyla dua ve yakarış içeren şiirler, birbirini tamamlayan dört adet dörtlük bir araya getirilerek “Dört
Dörtlük” başlığı altında yayınlandı.Yine önceki
programlarda geleneksel aile ilişkilerimiz “Bizim
Aile” başlığıyla,sahabenin o günkü yaşantısı da
“Peygamber Dostları” adı ile dramatize edildi.
“İslam Tarihinden Bir Sayfa” da ibret alınacak bir
takım çarpıcı olaylar,dizi konuşmalar biçiminde
sunuldu. İlahi, kaside, naat, nefes, şuul ve dîvan
gibi tasavvuf müziği türleri programlarda hep
oldu. Yine Ramazana özgü bir gelenek olan mukabele okutuldu.
Bu yıl iftar programlarında önce yine çeşitli konularda konuşma, açıklama, sohbet ve röportajlarımız olacak. “Şiir ve din” köşemizde bu Ramazan,
şiirimizde din ve dînî duygular anlatılacak.Özlü
sözler,ilahi, kaside, nefes gibi tasavvuf müziği
türlerine de yer verilecek programın ilk bölümü,
mealiyle birlikte sunulacak Kur’an-ı Kerim’le sona
erecek. İkinci bölümde ise, iftar ezanı, iftar duası
ve saz eserleri olacak.
Sahur programlarında da önce eski ramazan geleneklerinin anlatıldığı, bize ait kültürel birikimlerin sunulduğu müzik ağırlıklı “Sahura Doğru” adlı
bölüm, ardından yine çeşitli konuşma, açıklama
ve sohbetlerin yer aldığı “Sahur Özel Programı”
başlayacak. Konuşma ve sohbetlerin ardından fıkıh köşesinde inanç, ibadet ve ahlâka ilişkin sorular cevaplandırılacak. “Sahabenin Hayatı” başlıklı
dizi konuşmanın yer alacağı program, mukabeleyle devam edecek. Ve “Sahur Özel Programı”
sabah ezanıyla son bulacak.

Millet
Radyosu
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Radyo yayıncılarının en çok duydukları söz
şudur: “Radyo yıllarında Türkiye’de…”
Uzak geçmişten söz etmek için kullanırlar bu
kalıbı. Siyah-beyaz yıllarda Türkiye’de radyo
dinlendiğini ama radyonun artık modası
geçmiş bir müzik kutusu olarak kaldığını
anlatmaya çalışırlar. Bu tür bir ifade, medyayı
televizyondan ibaret görme körlüğüdür.
Öğrencilerime de sorarım derslerimde:
“Medya nedir ve hangi mecralardan oluşur?”
Hemen “televizyon!” yanıtını verirler…
Peki ya diğerleri?

Murat Erdin
Best Medya Haber Müdürü
Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet yayıncılığının hepsine birden medya denir. Hepsi
önemlidir ve birbirinden ayrılamayacağı gibi birbirini tamamlarlar. Gazeteciliğe 1990’da başlamış
birisi olarak radyonun bu kadar güçlü bir medya
organı olduğunu radyoda yönetici olarak çalışmaya başlayana kadar inanın bilmiyordum. Yani
ben de yukarıda sözünü ettiğim ve söze “radyo dinlenen siyah-beyaz yıllarda” diye başlayan
medya cahilleri arasındaydım.

Bugün görüyorum ki radyo; dinlenim
kolaylığıyla erişim rahatlığı en yüksek
medya aracı. Beni her sabah tutkuyla
bekleyen dinleyicilerimden de biliyorum ki radyo arabalara hapsolmuş
değil, en çok evlerde ve işyerlerinde dinleniyor.
Ve yine son araştırmalar gösteriyor ki radyo yayınları klasik radyolar üzerinden dinlendiği kadar,
cep telefonları, mp3 ve internet üzerinden de çok
büyük kitlelere ulaşıyor. Bu rahatlık hiçbir medya
organında yoktur. Bilmeyenlere duyurulur.

Üstelik radyo camiası büyük ve vefalı bir camiadır. TRT’nin 6 Mayıs 2009’da Ankara’da radyo
yayıncılığının 82’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler bunun çok iyi bir kanıtıydı.
Birbirine rakip olan tüm özel radyocular Ankara
Radyosu’nun çatısı altında “baba ocağına dönmüş çocuklar gibi” bir araya geldi. Hepimiz o kadar mutlu olduk ki koridorda gördüğümüz her
TRT çalışanına teşekkür ettik. Sanırım asıl teşekkürü TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e ve TRT
Radyo Dairesi Başkanı Şenol Göka’ya etmeliyiz.
Ettik de zaten… Bir yayıncı olarak, çocukken dinlediğim programların üretildiği stüdyolara konuk
edilmek onur vericiydi. Aynı onuru, mezun olduğum İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin
bir sınıfında öğrencilere “habercilik” dersi anla-
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tırken de yaşamıştım. Bir insana işini iyi yaptığını
gösteren özel anlardır bunlar.
Bence “radyo günleri”ni gelenekselleştirelim. Seneye İzmir Radyosu’nda, sonra Erzurum, Trabzon,
Çukurova Radyosu’nda bir araya gelelim. Hep
birlikte radyo sektörünün gücünü ve etkinliğini
gösterelim. Çünkü buna bizden çok bizi bilmeyenlerin ihtiyacı var.
Neden yeteri kadar bilinmiyor radyo yayıncılığının önemi ?
ABD Başkanları geleneksel yıllık konuşmalarını
hala radyodan yaparlar. İsrail Ordu Radyosu ülkenin en önemli kurumudur.
Alman DW Radyosu ve tabii ki İngiliz Yayın Kurumu BBC, dünyanın en önemli radyoları olmalarının yanı sıra dünyanın en önemli medya organlarıdır. BBC Radyo’nun sadece Haber Merkezi’nde
(Word Service dahil) 140 kişi çalışıyor. Türkiye’deki
bütün özel radyoların haber merkezlerini toplasanız bu kadar sayıya ulaşamazsınız.

Oysa radyo öncelikle bir haber
iletimidir. Eskilerin “ajans haberleri”
dediği şey budur ve o kadar
güvenilirdir ki “radyoda duydum”
dendiğinde nokta konmuştur.
Radyo haberciliğindeki bu güvenilirliği Türkiye’ye
yerleştiren, hiç kuşkusuz TRT’dir. Saat 13.00’teki ve
19.00’daki ana haberleri ve saat başında üç kez
öten sinyal sesini hala duyarım. Radyo tiyatroları
benim neslimin hayal gücünü geliştirmiştir. “Okul
Bahçesi” içimi sevinçle doldurmuştur. “Stüdyo
FM” kaliteli pop müziğini, TRT-3 yayınları da klasik
müzik sevgisini geliştirmiştir bende. Hala dinlerim. Süreklilik ve güvenilirlik radyo yayıncılığının
temelidir. TRT bunu oturttu Türkiye’de. Umarım
hiç vazgeçmez.

gür yayıncılık özgür bir zihin ve özgür bir ülke ister. Demokrasisi oturmamış, aydınları-gazetecileri
içeri atılmış bir ülkede nasıl ve kiminle yayıncılık
yapacaksınız ?
Bugün TRT’nin geçmişteki atıl görüntüsünden
sıyrıldığını mutlulukla görüyorum.
Farklı dillerdeki radyo ve TV yayınları Türkiye
demokrasisine büyük bir katkı yapıyor. Eskiden
Kürtçe konuşanları hapse atıyorlardı, bugün devletin yayın organları Kürtçe yayın yapıyor. TRT,
sadece cumhuriyetimizle değil “demokrasimizle”
de övünebilmemizi sağlıyor.
Her devlet kitle iletişim araçlarını “millet inşası”
için kullanmıştır.
TRT de geçmişte modern bir ulus inşası için kullanıldı. Türk insanının müzik zevki ve hayat görüşü
radyolarla biçimlendi. 1927’de Türkiye’de radyo
alıcısına sahip kayıtlı sadece bin 178 kişi varken
bugün radyoya erişim Türk insanı için en kolay
iştir. Ama radyonun kitleleri biçimlendirme işlevi
bitmiştir. Çünkü radyo, günümüzde demokrasinin kutusudur artık. Türkiye’nin her yerinden özgür sesler ve özgür müzikler yayınlanmaktadır.
Özel radyolarla birlikte TRT radyoları, dünyanın
en gelişmiş birlikteliğini hayatta tutuyor. Artık
özel-devlet ayrımı yoktur yayıncılıkta. Eskiden
vardı, artık yok. Esas olan çok sesliliktir. Bunu sağladık çok şükür, bunu sürdürmeliyiz. Bu misyon
için TRT’nin öncülüğü devam etmeli.

Biz özel sektör habercileri / yayıncıları TRT’yi çok
eleştirirdik eskiden.

Biz yayıncılar da radyoyu
sadece bir “müzik kutusu”
olmaktan kurtarmalıyız.
Program, haber ve tartışma
programlarıyla televizyonun
gücüne meydan okumalıyız.
Televizyon bizim düşmanımız
değil zaman zaman işbirliği
yaptığımız bir rakiptir.

1990’lı yılların başında özel yayıncılık Türkiye’de
yasal düzenleme olmamasına rağmen başlamıştı ve TRT’nin görüntüsü, haberciliği gerçekten de
eskide kalmıştı. Ama bu durum TRT’nin günahı
değildi ki… Türkiye hiçbir zaman normal koşullarda yönetilmemişti. Demokrasisi sürekli askıya
alınan bir ülkede yayıncılık gelişemez. Çünkü öz-

İnternet, radyo yayınlarına erişimi nasıl da kolaylaştırdı. Cep telefonları da öyle. Teknoloji hep radyonun işini kolaylaştırdı. İnanın hep böyle olacak.
Çünkü görüntü ve illüzyon insan sesini yenemez.
Bu durumda geriye bizim yapmamız gereken asıl
iş kalıyor: Dünyanın en güzel yayınlarını yapmak
ve hep “milletin radyosu” olmak.
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Best FM’i tanıyalım
1993 yılında, Arzu Çağlan’ın, “Merhaba, burası Best FM... Ajda Pekkan’ın şarkısı ile radyomuz
doğuyor: Kimler geldi, kimler geçti...” anonsu ile
yayına başlayan, Türkiye’nin en iyi radyolarından
Best FM, tam 16 yıldır aralıksız yaptığı yayınlarla
sahiden kimlerin gelip, kimlerin geçtiği güzelim
günlere ev sahipliği yaptı...
‘Radyonuz Açık Olsun’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Radyosu’ sloganları ile yayınına devam eden Best FM’i
diğerlerinden ayıran en büyük özelliği dinleyicisi
ile kan bağı kurması... Teknolojinin imkânlarından
en iyi biçimde yararlanılan radyoda, Türkiye’nin
en iyi radyocuları, canlı yayında dinleyicisine
yârenlik, yoldaşlık, arkadaşlık, kardeşlik ediyor...
Yurdun değişik noktalarındaki 49 vericisi, internet yayınları, uydu bağlantıları ile dünyanın her
yerinden dinlenebilen Best FM, reklamverenlerin
en çok tercih ettiği radyo olmanın da haklı sevincini, gururunu yaşıyor...
Güne Cem Arslan’ın sesiyle başlayan dinleyiciler,
Murat Erdin, Arzu Çağlan, Ceyhun Yılmaz, Pınar
İnanç, Füsun Alkan, Rıza Esendemir, Serdar Gö-

kalp, Mutlu Yeşiltepe, Nur Banu Molla, Aycan
Türk, Gönen, Uluç Vatansever, Mine Ayman, Emre
Tuncer’in sohbetleri, haberleri, eğlenceli şovları
ve kaliteli müzik eşliğinde keyifli saatler geçiriyor,
olup bitenden haberdar oluyor...
Best Medya çatısı altında yayın yapan Radyo 1
ise, “Radyo 1 dinleyin, AŞK olsun” sloganı ile 105.6
frekansından yoluna devam ediyor...
3 Ekim 2005 tarihinden bu yana yayınını sürdüren Radyo 1’de DJ yok! Tüm zamanların en güzel
aşk şarkıları peş peşe çalınıp, gönlümüzün tellerini titretiyor...
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Bir Radyo Dergisinin
Hikayesi

THE LISTENER
Bizdeki ilk örneklerden farklı olarak BBC ‘The Listener’
dergisine kültürel bir misyon yükleyerek yola çıkmış…
Edebiyat ve müzik yayınlarının konu edildiği, yeni kitapların
tanıtıldığı, gelecek haftanın kültür programlarının yayın
saatleriyle birlikte listelendiği haftalık bir dergi. The Spectator,
New Statesman ve The Listener; uzun yıllar İngiltere’nin üç
haftalık dergisi olarak yayınlanmışlar.

Kıvanç Nalça Prodüktör
Radyo yayıncılığı denildiğinde dünyada akla gelen ilk isim kuşkusuz BBC… 1920’li yıllarda bütün
dünyada yeni bir teknoloji olan radyonun yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte örgütlü ve özgün
bir yayıncılık anlayışıyla birçok ülkeye de örnek
olan BBC, aynı zamanda ilk radyo dergilerinden
olan ‘ The Listener’ (Dinleyici) adlı süreli yayınıyla
da yayıncılık tarihinde önemli bir yere sahip…
2000’li yıllarda bir radyo dergisi yayınlanırken,
öncü bir yayın kuruluşu olarak BBC’nin kurumsal

deneyimlerinden ve bu konudaki örneklerden
de söz etmek sanırım yerinde olur.
BBC’nin efsanevi yöneticisi Lord Reith, ileri görüşlü bir yaklaşımla haftalık bir radyo dergisinin önemini fark etmiş. Yayınlanacak derginin asal işlevi
de, BBC’nin kültürel misyonunu halka aktarmak
olarak hedeflenmiş… Tabii bunun yanı sıra hızla
yaygınlaşan radyoyu ve radyo kültürünü geniş
kitlelere tanıtmak ve programlardan dinleyicilerin haberdar olmasını sağlamak gibi pratik bir
işlev de göz ardı edilmemiş proje aşamasında. Bilindiği gibi ülkemizde de 40’lı 50’li yıllarda radyo
dergileri uzun periyotlarla yayınlanmış. Arşivlerde
bu radyo dergilerine ulaşabiliyoruz. Özellikle radyo oyunu tarihi üzerinde yapılacak araştırmalarda
elimizdeki tek basılı kaynak bu dergiler… Radyo
teknolojisi hakkında bilgilerin verildiği, dünyadan yayıncılık örneklerinin tanıtıldığı dergiler,
zamanında okuyucu tarafından da oldukça ilgi
görüyormuş… Ancak bizdeki radyo dergilerinin
daha çok, dinleyicilerin büyülü küçük kutudan
seslerini dinlediği sanatçılara ve ünlülere karşı
duydukları merakı gidermek amacıyla hazırlandığını söylemek pek yanlış olmaz… Günümüzde
de okurlar bu dergilerle, bugünden bakıldığında
biraz primitif sayılabilecek reklâmları incelemek
için ilgileniyorlar çoğunlukla.
Bizdeki ilk örneklerden farklı olarak BBC ‘The Listener’ dergisine kültürel bir misyon yükleyerek
yola çıkmış… Edebiyat ve müzik yayınlarının
konu edildiği, yeni kitapların tanıtıldığı, gelecek
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haftanın kültür programlarının yayın saatleriyle
birlikte listelendiği haftalık bir dergi. The Spectator , New Statesman ve The Listener; uzun yıllar
İngiltere’nin üç haftalık dergisi olarak yayınlanmışlar.
16 Ocak 1929’da yayınlanmaya başlanan derginin sayfalarında İngiliz Edebiyatının birçok ismine
rastlamak mümkün… George Orwel, Bertrand
Russell, George Bernard Shaw, Virginia Woolf bu
isimlerden sadece birkaçı… Hatta Silvia Plath
gibi daha yakın dönem sayılabilecek yazarlar da
ilk eserlerini okuyucuyla ‘The Listener’ sayesinde
buluşturma imkânı bulmuşlar…
Bu derginin web üzerinden ulaşılabilinen arşivinde neler yok ki… 1941 yılında büyük şair ve radyo oyun yazarı Henry Reed, ‘Savaş döneminde
Şiir ‘ başlıklı bir makale yayınlamış… Henry Reed,
şu ‘Parçaların Adları’ adlı muhteşem savaş karşıtı şiirin yazarı… Yine 40’lara ait bir başka sayıda,
Dünya Tarihinin ilk radyo oyunu ‘Tehlike’nin yazarı Richard Hughes’un tarihi bir röportajı var. Bu ilk
radyo oyununu nasıl yazdığını ve yapımcı Nigel
Playfair’in oyunu nasıl kaydettiğini anlatıyor…
80’lerin başında ‘The Listener’da politik tercihlerinden dolayı değiştirilen editörler krizi yaşanıyor.
Tabii bu durum derginin içeriğine de yansıyor.
Margaret Thatcher döneminde BBC’nin özelleştirilme çalışmalarıyla birlikte kurumun tüm ticari
faaliyetleri gibi ‘The Listener’ da yeni kurulan şirkete aktarılıyor. Tabii ki artık kar amaçlı bir işletme olarak görülen BBC’de ‘The Listener’ dergisi
de edebi değerinden çok, ticari değeriyle ölçülmeye ve yargılanmaya başlıyor. 1987’de BBC’yle
ortak bir başka şirkete geçen derginin başına bir
mizah dergisinden transfer olan Alan Coren editör olarak getiriliyor. Görevi, dergiyi sıkıcı sanatsal
ve edebi havasından kurtarıp eğlenceli bir hale
getirmek... 1990’da bu şirket de ‘The Listener’ı

yayınlamaktan vazgeçince, BBC yayını kendi
imkânlarıyla sürdüremeyeceğine karar veriyor.
1929 yılında idealist başlayan yaklaşım ve tavır,
ne yazık ki İngiltere’de yaşayamadı ve dergi 1991
yılında yayınlarına tamamen son verdi… ‘The
Listener’dan geriye ne mi kaldı? Çapraz bulmaca… 1930 yılında ‘The Listener’ dergisi sayfalarında özenle hazırlanmış bir çapraz bulmacaya
yer vermeye başladı ve bu çapraz bulmaca kısa
zamanda okuyucular arasında büyük bir ilgi gördü… Söylenildiğine göre, o dönemde İngiltere’de
yayınlanan en zor çapraz bulmacalar ülkenin tek
radyo dergisi olan ‘The Listener’dakilerdi…
BBC bir radyo dergisini, 1991’den itibaren yayınlayamadı. 60’lardan sonra BBC de, İngiliz toplumu da değişti. The Listener gibi kültürel bir
yayına artık okuyuculardan talep yoktu… Ama
kimse İngiltere’nin ilk radyo dergisinde yayınlanan çapraz bulmacaları unutamadı… Halktan
gelen talep de karşılığını buldu… Hayır, yanlış
anlamayın… ’The Listener’ 2000’li yıllarda yeniden yayınlanmaya başlanmadı. O meşhur çapraz
bulmaca ‘The Times’a transfer oldu… Belki bir
cumartesi günü ‘The Times’ın kitap ekinde yayınlanan çapraz bulmacada şöyle bir soruyla da
karşılaşılabilir;

İngiliz edebiyatının en önemli
isimlerinin yazılarına yıllarca yer
veren, 16 Ocak 1929’da yayın
hayatına başlayan ve artık böyle bir
dergiye gerek kalmadığı için 1991’de
yayınına son verilen İngiltere’nin ilk
radyo dergisi…
Yukarıdan aşağı sekiz harf…
Yukarıdan,
Aşağıya
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Euro-Türkler

ve Kuşaklararası
Bazı Farklılıklar

DOSYA
Prof. Dr. Ayhan Kaya
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bu çalışmada özellikle Almanya, Fransa, Belçika
ve Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ve onların çocuklarına ilişkin bazı değerlendirmeler yapılacak ve kuşaklararası farklılıkların
bir kısmı sergilenmeye çalışılacaktır. Bunu yaparken de bu ülkelerde daha önce gerçekleştirdiğim alan çalışmalarından hareketle ortaya çıkan
bilimsel bazı eserlere atıfta bulunacağım (Kaya
ve Kentel, 2005; Kaya ve Kentel, 2008; ve Kaya,
2009). Okuyucu açısından kolay olması için belli
başlıklar altında bu farklılıkların ifade edilmesinin
faydalı olacağını düşünüyorum.
Sosyo-ekonomik farklılıklar: Euro-Türklerin ekonomik düzeyleri kuşaklarla birlikte değişmiştir. Birinci kuşak arasındaki ortak söylem, 1960-70’lerde
göç sürecinin başında ne kadar zor zamanlar
yaşadıkları ile ilgilidir. İzleyen kuşaklar tarafından
da benzer bir söylem benimsenmekle beraber
konuştuğumuz farklı kuşaklardan insanlar iki kuşağın tecrübeleri arasındaki farklılığa dikkat çekmektedirler:

“İlk geldiğimizde köyden yeni
ayrılmış, bilgisiz ve cahil insanlardık.
Çocuklarımıza nasıl yardım
edeceğimizi bilmiyorduk, ülkedeki
dili konuşamıyorduk. Çocuklarımız
ilerledi. Kendi çocuklarına bizim
onlara baktığımızdan daha iyi
baktılar. Şimdi olumlu değişikliği fark
edebiliyorum. Genç kuşaklar daha
eğitimliler ve yerel ve ulusal siyasette
aktif olan çok kişi var.
(Erkek, 61 yaş, Belçika)”
Bazı gençler yaşlıların geçmişte yaşadığı zor
tecrübeler hakkında onlarla hemfikir değiller.
Geçmişte yaşadığı zorlukları anlatan bir yaşlıya
hitaben bir genç şöyle diyor: “Nasıl sorunlarınız
oldu? Zamanınızı kahvehanelerde harcadınız…
İşin size gelmesini beklediniz. İş bulmak için yeterli enerji harcamadınız”. Şüphesiz, endüstriden
kaçış sürecinin getirdiği büyük bir yoksullaşma
var. Mülk sahibi olanlar ve olmayanlar arasındaki ayırım Euro-Türkler arasındaki heterojenliğin
göstergesidir:

“Herşey gittikçe daha zorlaşıyor.
Sanayi hayatı giderek zorlaşıyor.
Hizmet sektörü büyüyor. Vergiler
çok ağır. Toplam 1500-2000 euro
kazanan çiftler var. Ay sonunda 100
euro borç alan insanlar tanıyorum
çünkü kendi maaşları ile ayın sonunu
getiremiyorlar. Tüketim fazla ve
burada hayat çok pahalı
(Erkek, 28 yaş, Belçika).
Euro-Türkler arasındaki heterojenlik tek bir sosyal
sınıf olarak mobilize olmalarını imkânsız kılıyor.
Onların dikkat çekici bir diğer özelliği ise Batı
Avrupa’ya yeni gelen göçmenlerle kurdukları ilişkidir. Türk kökenli girişimciler yeni gelenleri düşük ücretler ve zor çalışma koşulları ile sömürme
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eğilimindeler. Sözgelimi, Brüksel’e yeni gelmiş bir
Bulgar Türkü göçmen kadın, Türk olan patronun
çalıştığı kahvehanede ona ne kadar kötü davrandığı ve maaşının ne kadar düşük olduğu konusunda yakınıyordu. Yeni göçmenlerin emek piyasasına girmesi eski göçmenler tarafından endişe
ile karşılanır. Almanya-Türkleri eski Doğu Alman,
Polonyalı ya da Romanyalı işçilerden yakınıyordu;
Belçika-Türkleri ise Bulgarlardan şikâyetçi:

“Şimdi de Bulgarlar geldi,
ekmeğimizden pay alıyorlar…”
Eğitim: Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi
Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerin sistemlerinin ortak paydası, göçmenlere ve
çocuklarına mezuniyet sonrası kültürel sermayelerini ekonomik sermayeye dönüştürebilecekleri
bir platform sağlayamıyor olmalarıdır. Dolayısıyla,
iş piyasasında göçmen ailelere karşı ayrımcılık uygulandığı söylenebilir. Fransa’da Kuzey Afrika kökenli olup da üniversite mezunu bir nitelikli gencin işsiz kalma olasılığı % 30 iken, aynı niteliklere
sahip bir Fransız asıllı gencin işsiz kalma olasılığı
% 5’tir. Bu oran Almanya, Belçika ve Hollanda da
ise % 12 ve % 4 şeklindedir. Bu koşullar altında
genç kuşaklar için eğitim, cazibesini büyük ölçüde yitirmekte, bu nedenle gençler yapısal olarak
dışlanmış önceki kuşakların oluşturdukları kendi
içine kapalı paralel ekonomilerde kendilerine istihdam alanları yaratmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Müslümanların kamusal yaşamda kendilerini sosyal olarak mobilize edememe durumu, ülkede sosyal, ekonomik ve eğitimsel sorunları ‘geri
kültürler’le tanımlayan güçlü zihinsel yapıların
ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu tür zihinsel
yapılar, yurttaşlar için kapsayıcı bir eğitimin ger-

çekleştirilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Sosyolog François Dubet konuyla ilgili olarak şunları
gözlemlemektedir:

“Okullardaki ilişkiler, bir bütün
olarak toplumdaki ilişkiler gibi,
giderek ırksallaşmaktadır. Bireyler,
‘etnik’ kimlik sahibi kişiler olarak
algılanmakta ve damgalanmaktadır.
Daha basitçe söylemek gerekirse,
okullar öğrencileri geçmişte işçi
sınıfı çocukları olarak tanımlarken
şimdilerde göçmen çocukları olarak
tanımlamaktadır. Daha önceleri
çocuklara babaları yoksul olduğu
için sorunlu oldukları teşhisi
konurken, şimdilerde, çocuk üçüncü
kuşak olsa bile, babası göçmen
olduğu için sorunlu olduğu teşhisi
konmaktadır. Erkek çocuklarının
davranışlarını geçmişte ‘saldırgan’
olarak tanımlarlarken, artık
davranışın kendisi ‘etnik’ olarak
tanımlanmaktadır
(Starkey’den alıntı, 2003: 120).
Sosyal hareketlilik ve eğitim başarısızlığı söylemlerinin ırksallaşması, Fransa’da bugün hemen
hemen hiç bir Müslüman kökenli kimsenin yerel
ve ulusal parlamentolarda yer almamasını beraberinde getirmiştir. Burada Fransa konusunda bir
parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. Örnek
alınacak modellerin eksikliği ile ırkçı damgalamanın birleşmesi, Fransa’da etnik azınlığa mensup
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ancak bazı durumlarda görelileşebilmektedir. Örneğin, Almanya’da bir gencin dile getirdiği gibi,
“Buranın en kötü şeyi olan Alman polisi bile Türk
polisinden daha iyidir…”

çocukların kendilerine hiçbir materyal sermaye
sağlayamayan bir cumhuriyetçi söylemle özdeşleşmelerini daha fazla zorlaştırmaktadır. Fransa
son zamanlarda cumhuriyetçi Özgürlük, Eşitlik ve
Kardeşlik değerlerine bağlı yurttaş yetiştirme konusunda önemli itirazlarla karşılaşmaktadır. Milli
eğitim sistemi yoluyla yurttaşlık eğitimi, daima
çeşitli grupların cumhuriyetçi olarak tanımlanan
tek bir eğitim sistemi içinde entegre olmalarına
yardım eden bir araç olarak görülmüştür. Evrensel ve liberal değerler, daima, kültürel, etnik ve
dinsel yönelimlerden önce gelmiştir. Bu durum,
çocukların uymak zorunda oldukları, durağan ve
asimilasyoncu bir Fransız toplumu sunmaktadır.
Dinamik bir bakış açısı, toplumu bireylerin daha
tepkisel ve daha aktif sosyal aktörler olabilecekleri bir yönde biçimlendirme olanakları sunacaktır.
2004 ve 2007 yıllarında yer yer Ferhat Kentel ile
Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’da yaptığımız derinlemesine görüşmeler ve gözlemlerde,
özellikle toplumsal değişim ve krizleri en doğrudan hisseden ve yansıtan gençlerin özel durumunun belirginleştiğini gözlemlemiştik. “Başarı”
ya da “entegrasyon” nasıl “melez” bir şekilde ortaya çıkıyorsa, “başarısızlık” da benzer şekilde dile
gelmektedir. İş veya eğitim hayatına girememe,
beraberinde öfkeyi de getirmektedir. Gençlerde
bir anlamda “anarşist özcülük” olarak adlandırılabilecek, hiçbir yere ait olmayan ya da referansı sadece kendine yönelik olan anarşist tavırlar
gelişmektedir. Bir bakıma “tutunamama” söz konusudur; tutunulabilen tek şey kurgu referanslar
eşliğinde “biz” duygusudur. Bu gençlerin diline
“terörist de olunur” ifadesi kolaylıkla girebilmektedir. Türkiye’den nefret edilirken, Almanya’dan
da nefret edilmektedir. Her iki ülkeye veya referans dünyasına eşit uzaklıkta duyulan nefret

Bu durum sonuna kadar varolma savaşı veren,
haklarını koruyan bir genç tipolojisi ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu özelliğiyle yaşadıkları ülkelerin sosyo-ekonomik sistemine karşı bilenen bu
gençlerin sıkıştığı iki referans dünyası, bir tarafta
yaşadıkları ülke diğer tarafta Türkiye değildir artık.
Bundan daha basit (belki de gündelik hayatta söz
konusu olduğu için daha karmaşık) bir ikilemdir
ve “aile” ile “sokakların düzeni” arasındadır. Örneğin Fransa’da dinlediğimiz nispeten yaşlı ve muhafazakar çevrelerden gelen bir tanıklığa göre,
“Burada çocukların geleceğinde suça bulaşmak
var; çünkü baba gece gündüz çalışıyor; çocuğuna sahip çıkamıyor.” Başka bir deyişle, çocuk kendisi üzerinde sembolik bir güç olarak varolan aile
otoritesinin dışına çıkmamak ve sokağın sesini
dinlemek arasında gidip gelmektedir. Aile çocuğunu korumak istiyor. Benzer şekilde, ev “disiplinli aile yapısını” özetlemekte; dışarısı ise tehditler
ve başarısızlık ihtimalleriyle dolu, çok güçlü bir
rekabete sahne olan bir mekân anlamına gelmektedir. Bu durumda yaşayan genç bir görüşmecimizin ifade ettiği gibi “sokakta Alman, evde
Türk” olmaktadır; ya da Alman gibi davranmak ve
Türk gibi davranmak arasında gidip gelmektedir.
Konuştuğumuz bir gencin şu ifadesi sokak ve ev
arasındaki farkı oldukça iyi özetlemektedir:

İnsanlar önceleri dil bilmiyorlardı.
Babamız annemiz ‘aman kavga
etmeyin’ diyorlardı. Şimdi kavga
ediyorum. Eskiden ‘zavallı Türkler’di…
Şimdi Almanca biliyoruz. Alman
arkadaşlarım var. Sorun olunca
şikayet ediyoruz. Bizim nesilde
özgüven var. Solingen’den sonra ‘biz
Yahudiler gibi yanmayacağız’ dedik.
(Erkek, 27 yaş, Almanya).
Ancak, yine yaptığımız görüşmelere dayanarak,
şiddetin, hem fiilen hem sembolik olarak hemen
yakınlarda, gündelik hayatın içinde olması, beraberinde travmatik davranışları da getirmektedir.
Bu durum sürekli yaşanabilecek, taşınabilecek bir
yük değildir ve sosyal olarak “başaramamış” gençleri içinde bulundukları gruplarda bile yalnızlığa

R ADYOVİZYON 45
itmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki, bu travmalardan çıkma isteği yaldızlı sokak söyleminin ilk katının hemen altında kendini gösterebilmektedir.
Gençler sadece normalleşmek istemektedirler.
Aidiyet: İlk kuşak Türkiye kökenlilerin dünyanın
pek çok yerinde olduğu gibi geride bıraktıkları
ülkeye kendilerini daha fazla ait hissettiklerini
görüyoruz. İkinci ve üçüncü kuşak Euro-Türklerin
ise hem yaşadıkları ülkeye hem de Türkiye’ye eşit
ölçüde yakın hissettiklerini ya da ikamet ettikleri
ülkeye daha yakın olduklarını gözlemlemekteyiz.
Dolayısıyla, genç kuşaklar yaşadıkları ülkenin sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel yaşantısına daha
fazla entegre olmuşlardır. Genç kuşaklar Türkiye
ve AB arasında bir köprü oluşturmaktadır. Yaptığımız Euro-Türkler araştırmasına Almanya, Fransa ve Belçika’da yaşayan genç kuşakların sadece
% 25’ten az bir kesiminin Türkiye’ye daha yakın
olduğunu belirtmesi çarpıcı bir bulgudur. Orta
ve üst sınıf Euro-Türklerin ya yaşadıkları ülkeye
daha yakın oldukları ya da anavatana ve ikamet
edilen ülkeye eşit ölçüde yakın oldukları; oysa alt
sınıfların Türkiye’ye daha yakın oldukları görülmektedir.
Siyasal katılım: Genç kuşaklar arasında siyasal
katılım yönünde gittikçe artan bir eğilim olduğuna ve aynı zamanda iç siyasete karşı ilgisizliğin düşük sosyal statüdekiler arasında oldukça
yaygın bir olgu olduğuna işaret etmektedir. Son
yıllarda Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye
asıllı kişiler, özellikle 11 Eylül sonrasında İslam’a
yönelik olarak geliştirilen dışlayıcı ve önyargılı
uygulamalar karşısında kendilerini daha iyi ifade edebilmek için yerel, genel ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde gerek seçmen gerekse
aday olarak yer almak suretiyle önemli bir siyasal
katılım sergilemişlerdir. Bu tür göstergeler EuroTürklerin artık siyasal anlamda da mobilize olabildiğini göstermiş ve siyasal partilerin bu kitlelerin
oylarını alabilmek için yarışmaya başladıkları yönünde bazı işaretler vermeye başlamıştır.
Avrupalılık: Araştırmamızın hem niteliksel hem
niceliksel verileri, Euro-Türkler arasında somut bir
Avrupalılık anlayışının bulunmadığına işaret etmektedir. Fakat Alman ve Fransız çoğunluk toplumlarına ilişkin olarak da aynı gözlemi yapmak
mümkündür. Derin kökleri olan bir Avrupalılık
hissinin Batılı toplumlarda da bulunmadığına
şüphe yoktur. Avrupalılık kimliği, tarihin başlangı-

cından bu yana var olan bir kimlik olmayıp, Avrupa Birliğinin siyasi elitleri tarafından, eğitim, Avrupa yurttaşlığı ve ortak tarih ve gelecek aracılığıyla
ideolojik olarak zaman içinde oluşturulmaktadır.
Avrupa Birliği, 1975 Aralık sonunda Avrupa Konseyine sunulan, üye devletlerin kendi bayrakları,
marşları, mitleri, anıları, insanları, bölgeleri ve AB
yurttaşlarına verilen hak ve ödevleriyle bütünleşmiş bir siyasal birim oluşturmaya teşvik eden
Tindemans Raporundan (Tindemans, o zaman
Belçika Başbakanıydı) bu yana, daha güçlü bir siyasal birlik sergilemektedir (Tindemans, 1975).
Bu noktada kuşak farklarından da söz etmek
gerekiyor. Genellikle birinci ve ikinci kuşaklar
Türkiye’de uzun yıllardır geliştirilen egemen söylemi yeniden üretmekte, son kuşak gençler ise
daha çok kozmopolit kimliğin, yurttaşlığın ve
kültürel farklılıkların altını çizmektedirler. Kaldı ki,
kuşaklar arasındaki egemen söylem farklılıklarına
bakıldığında, bu durum daha da açıkça görülmektedir. Bilindiği üzere, 1960’lı ve 70’li yıllarda
birinci kuşak göçmenler ekonomik sorunlara
ilişkin kaygı ve söylemler geliştirmişken, 80’li yıllarda ikinci kuşak, daha çok Türkiye kaynaklı ideolojik ve siyasal içerikli söylemler üretmiştir. Öte
yandan, özellikle 90’lı yılların sonlarından itibaren
üçüncü kuşak daha çok kültürel nitelikte diyaloğa, farklılığa, hoşgörüye ve çokkültürlülüğe ilişkin
söylemler üretmeye ağırlık vermiştir. Diğer bir ifadeyle, birinci ve ikinci kuşak orta sınıf mensupları,
Türkiye’deki egemen ‘Avrupalılık’ söylemini yeniden üretirken, üçüncü/dördüncü kuşak gençler
ise, farklılığın, çoğulculuğun ve yurttaşlığın altını
çizen kozmopolit bir kimlik geliştirmişlerdir. Kuşaklar arasındaki farkı, farklı kuşakların değişen
tepkilerini bazı görüşmeciler şu şekilde özetlemiştir:

1. ve 2. kuşak burası ve Türkiye
arasında ikilem yaşamaya devam
ediyor. 3. ve 4. kuşaklar ise kesinlikle
artık buradalar. Lisan öğrendiler,
sosyal yapının içine girdiler. Yüksek
öğrenimde çok insan var. Kendi
işlerini kurdular. Bugün ‘benim şu şu
haklarım var’ diyorlar.
(Kadın, 25 yaş, Fransa)
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“Okulda yabancı hissetmemi istediler.
Anne babamın ezikliğini ben de hissettim; ama artık hissetmiyorum. ‘Yabancı’ olarak hissetmiyorum; ama yabancılık hissini dışarıdakiler [çoğunluk
toplumu] veriyor.
(Erkek, 23 yaş, Almanya).
Yeni kuşaklar sadece 1. ve 2. kuşaklardan farklı
değildir; aynı zamanda farklı kuşaklardan olup,
asimile olanlardan da farklıdır. Bu noktada görüşmeciler arasında dile gelen bazı söylem örneklerini aktarabiliriz:

“Türk kökenlerini kabul etmeyen,
utanan bir kesim var. Çokkültürlü,
iki kültürlü insan fanatizme sapmaz.
Kozmopolit ama köklerini unutmayan
insanlarız. İki pasaport istiyorum
inatla. İki kültür de benim için çok
önemli. İkisinden de etkilenerek
büyüdüm. Niçin birini bırakayım?
Biz bir problem değil, çözümün
bir parçasıyız. Türklerin görevi iki
dünya arasında sentez bulmak,
kültürel bir diyalog kurmak. Ben
bunu müzikle yapıyorum... Müziğin
dili evrensel; insanlar anlıyor. Çeşitli
kültür eksenlerini, dokunan noktaları
hissetmek mümkün. Türkiye’nin AB’ye
girmesi çok mühim; İslam dünyasıyla
tercümanlık yapabilecek tek ülke
Türkiye, köprü...”

olarak Avrupalılığı bilim, bilimsel düşünce, akıl,
güven, yasalar ve haklarla eşitlemesine karşın işçi
sınıfının bunu adalet, yasa ve eşitlikle ilişkilendirmesidir.
Sonuç
Görünen o ki, artık Euro-Türkleri sınırlı bir takım
kimlikler içerisine hapsetmek mümkün değil.
Özellikle genç kuşakları sadece “Türk”, “Alman”
veya “Fransız” gibi tekil kimliklerle tanımlamak ya
da onları kimlik krizi yaşayan “arada kalmış” insanlar olarak problematize etmek mümkün değil.
Onlar farklı geleneklerden besleniyor olmanın
getirdiği gerilimi bir zenginlik olarak benimsemeye başlamışlar, bu çokkültürlü ve tireli kimliklenme halini bir zenginlik olarak algılama eğilimine girmişlerdir. Kendilerine hep yöneltilen “kendini nasıl tanımlıyorsun” veya “kendini daha çok
nereye ait hissediyorsun” gibi soruları artık çok
anlamsız bulan kuşaklardan bahsediyoruz. Onlar her iki ülkeye de aynı mesafeyle duran, hem
yaşadıkları ülkenin hem de Türkiye’nin siyasetini,
toplumsal yaşantısını, dilini, kültürünü ve tarihini bilen insanlar artık. Yaşadıkları alan ne sadece
Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ne de sadece
Türkiye. Onlar küreselleşmenin kendilerine sağladığı olanaklarla her iki ülkeyi aynı anda yaşayan,
bir anlamda nehrin iki yakasında aynı anda varolabilen ulus-aşırı insanlar haline geldiler. Onlar
artık göçmen değil, göçmen-aşırı (transmigrant)
insanlar. Tüm bu nedenlerden ötürü bildikleri
dillerin, kültürlerin, geleneklerin ve hatta dinlerin
kendilerine sağladığı ayrıcalıkla dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilme becerisini gösterebilecek çokkültürlü özneler haline geldiler.

(Erkek, 20 yaş, Belçika).
Ya da bir başka görüşmecinin dile getirdiği gibi,
söz konusu yeni kuşaklardaki ruh hali ortalama
Avrupalınınkinden de farklıdır:

“Avrupa kendisi de bilmiyor
Avrupalılığın ne olduğunu. Türkiye’yi
karşıya koyup kendini bulmaya
çalışıyor. Biz ise göçmen olduğumuz
için sınırları zaten aştık.”
(Kadın, 32 yaş, Almanya).
Avrupalılığın tanımıyla ilişkili olarak, orta sınıf ve
işçi sınıfı arasındaki nihai fark, orta sınıfın genel
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GEÇİŞ MÜZİĞİ (BAĞLAMA İLE)
İstanbul Sirkeci’den kalkıyor Almanya’ya işçi taşıyan trenler....
50–55 saat süren yolculuğun ardından, bitkin
halde Münih’teler.
İşe kabul edildikleri kente gitmek için aktarma
yapıyor Mehmet’ler, Emine’ler.
EFEKT (TREN)

Pınar Şenel Prodüktör
ALMANYA’DAKİ TÜRKİYE’NİN MÜZİĞİ
1. Bölüm
SİNYAL

Onun burada taşı toprağı vardır
Alamanya gardaşımı geri ver
Düz ovası yeşil yaprağı vardır
Alamanya gardaşımı geri ver
Toprağımda elin kara sabanı
Gönderin amcamı gönderin babamı
Bağrıma basayım yırtık abamı
Almanya gardaşımı geri ver
Âşık Mahzuni Şerif

İlk Türk işçi kafilesi 26 Ekim 1961 günü Köln-Deutz
istasyonunun 12 numaralı peronuna inmişti. İki
taraf da mutluydu. Batı Alman ekonomisi güçlenecek; göçmen işçiler daha iyi bir hayata kavuşacaklardı.
GEÇİŞ MÜZİĞİ: Cem Karaca’dan “Davulla zurnayla
yola çıkmış, bandoyla karşılanmıştık” – 40 sn.
İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen on yılın sonunda,
Federal Almanya’nın kurulmasıyla, ülkede işgücü
açığı oluşmuş, soğuk savaş nedeniyle doğudaki
eski işgücü kaynaklarıyla bağlantı kopmuş, Batı
Alman ekonomisi gözlerini ilk defa güneye çevirmişti.
1955 yılında İtalya ile imzalanan ilk İşçi Mübadelesi anlaşmasını, 1960’ta İspanya ve Yunanistan,
1961’de Türkiye’yle imzalanan anlaşmalar izlemişti. Diğer ülkeler öteden beri Avrupa’ya göç
veren ülkelerdi ama Türkiye, Tunus ve Fas böyle
bir deneyimi ilk kez yaşayacaktı.
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sıyla, “zincirleme göç” de başladı. Almanya’da
yaşayan Türkler aracılığıyla Türkiye’den yeni işçiler geldi. Aynı köyde yaşayanlar birbiri ardına
Almanya’ya taşınıyordu.
Zincirleme göç, özellikle 1960’ların sonundan itibaren hızla arttı. Türk misafir işçilerin yüzde 70’i,
1970 ile 1973 arasında Almanya’ya gitmişti -ki
1973 tarihi, Federal Almanya’nın göçü resmen
durdurduğu yıldı.

GEÇİŞ MÜZİĞİ: Erhal Gonca’dan “Almanya’ya gidiyorum Memedim” - 30 sn.
Türkiye’den giden işçilerin kalıcı istihdamının öngörülmediğini netleştirmek için, diğer ülkelerinkinden farklı olarak, Türkiye ile Almanya arasında
yapılan anlaşmada, ikameti iki yılla sınırlayan bir
düzenleme yapıldı. Ancak sadece 3 yıl sonra,
1964’te, ekonomi dünyasının istekleri üzerine,
anlaşmanın bu kısmı iptal edildi.
GEÇİŞ MÜZİĞİ: Metin Türköz’den “Alamanya, Türk
gibi işçi bulaman ya” – 30 sn.
Türkiye’de 20.yy.’da güçlenen iç göç ve kentleşme olguları, Almanya’yla imzalanan anlaşmayla
artık uluslararası bir boyut kazanıyordu. Bazı insanlar, daha “büyük kent” görmeden, İstanbul’u
Ankara’yı bilmeden, doğrudan Almanya’ya göç
ediyordu.
Sıla mektuplarının yolu, artık Almanya’ya kadar
uzanacaktı.
GEÇİŞ MÜZİĞİ: Zekeriya Bozdağ’dan“Almanya’ya
köyden mektup” – 1 dk.
1960’larda Türkiye’den Almanya’ya göçün
dört yolu vardı: Alman İşçi Bulma Kurumu’nun
İstanbul’daki temsilciliğinin davetiyle; Türkiye’deki
Alman şirketlerinin kendi davetleriyle; Almanya’ya
turist olarak girip çalışma izni talep ederek; ya da
yasa dışı yollardan.

Misafir işçilerin yaklaşık üçte ikisi Anadolu’nun
kırsal bölgelerinden geliyordu. Onları Almanya’ya
gitmeye yönlendiren sebepler arasında merak
duygusu, macera arzusu, ya da siyasi nedenler de
vardı. Ama büyük çoğunluğu için, asıl amaç, para
kazanmak, para biriktirmek, o parayla Türkiye’ye
dönmek ve hayata yeniden başlamaktı.
GEÇİŞ MÜZİĞİ: Grup Derdiyoklar’dan“Alman markı” – 40 sn.
Türkiye’deki günlük gazetelerin, Batı Avrupa’daki
iş ve yaşam koşulları hakkında yayınlar yapmalarına rağmen, göçmenlerin çoğu yine de kendilerini orada tam olarak neyin beklediğini bilmiyordu. O vakte değin hayattan alınamayan, sahip
olunamayan her ne varsa, onlara Almanya’da
ulaşma beklentisiyle yola çıkıyorlardı büyük çoğunlukla. Çünkü göçmen, dünyanın her yerinde,
yitik cenneti arayandır.
GEÇİŞ MÜZİĞİ (BAĞLAMA İLE)
Kendilerini neyin beklediğini tam olarak bilmeseler de, buldukları, yüzleştikleri, kültür şokunun o
en önemli ilk döneminde, Almanya’nın Türk misafir işçilerini karamsarlığa itiyordu.
1960’lı yıllarda işçilerin büyük bölümü yurtlarda
ve basit barakalarda, çok zor koşullarda yaşadılar.
Buna dayanmak için tutundukları, memleket hayalleri, hemşehrilik bağları, dayanışma, ve bir de
bağlamaydı.

Her nasıl gitmiş olurlarsa olsunlar, ilk gidenlerin
hepsi, biraz para biriktirip dönmek niyetindeydi.

İlk Alamanya türküleri, “haym” olarak bilinen bu
yatakhanelerde, “keder dağıtmak” için, dinleyicisi yalnızca kendileri olacak bir kitle için icra edilmeye başlandı.

Ama bu hiç de kolay olmayacak, kalmakla dönmek arasında sıkışıp kalacaklardı.

Bunca hüzne karşın, Almanya türkülerinin çoğunun, neşeli havada olması bundandır.

GEÇİŞ MÜZİĞİ: Yüksel Özkasap’tan “Ne mektubun
gelir ne selamın” - 1 dk.

GEÇİŞ MÜZİĞİ: Metin Türköz’den “Twiste gel”- 50
sn.

Türk nüfusunun Almanya’da giderek kök salma-

Almanya’da geçirilen zaman, bir geçiş süreciydi,
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ilk göçmenlere göre. Ömrün geçirileceği yer yine
Türkiye olacaktı.
Ama öyle olmadı. Uzadıkça uzadı gurbetlik, hiç
dönmemecesine. Çünkü beklentilere ulaşılamıyordu her şeyden önce.
GEÇİŞ MÜZİĞİ: Hüseyin Can’dan“Hani marklar ne
oldu?” – 55 sn.
Öte yandan, iki taraflı yabancılık yaşıyorlardı. Onlar kendi ülkelerinin, izin zamanlarında gazetelerin “Dikkat Almancılar geliyor!” diye başlık attıkları,
trafik kurallarına bile uyum sağlayamayan yabancılarıydılar artık.
Almanya’da ise kendi köken kültürleri ile içinde
yaşamaya çalıştıkları sosyal ortam arasında; farklı,
yeni ve yabancı olan değerlere alışamıyor; kendilerini uyuşmazlıklar içinde buluyorlardı.
GEÇİŞ MÜZİĞİ: Âşık Şahturna’dan “Bu diyor ki çekin gidin” – 40 sn.
Üstelik Almancayı öğrenmekte de zorluk çekiyorlardı. Zaten kısa süre sonra Türkiye’ye döneceklerdi. İçlerinden birinin muhakkak şu dil işini
kıvırabildiği geniş hemşehrilik ağı içinde, bu yaban hayatı yine de kendilerinin kılmak mümkün
olamaz mıydı?
GEÇİŞ MÜZİĞİ: Rıza
Germanca” – 30 sn.

Taner’den

“Almanca-

Türk misafir işçiler Almanlara dertlerini anlatamaya dursunlar, arkalarında bıraktıkları gözü yaşlı aileler de onlarla iletişim sorunu yaşıyordu. Aileler
parçalanmıştı. Ama ne kendileri hemen dönebilecek, ne geride kalanları Almanya’ya hemen
aldırabileceklerdi. Parçalanmış ailelerin bazıları,
zamanla bütünüyle dağıldı.
GEÇİŞ MÜZİĞİ: Murat Çobanoğlu’ndan“Almanya
sen babamı götürdün” – 50 sn.
Bütün hırçınlığına rağmen, henüz keşfedilmedikleriyle kendisine tutkuyla bağlayan,
bir türlü terk edilemeyen bir sevgili oldu Almanya.
Eski dostlar sırt çevirdiğinde, o, ikinci vatandı.
Ama acılı bir vatandı. Çünkü yitirilmiş cennetin
adı, artık, sılaydı.
GEÇİŞ MÜZİĞİ: Ruhi Su ve Dostlar Korosu’ndan
“Almanya Acı Vatan” – 40 sn.

Bugün, o günler gibi değil. Neredeyse 50 yıl geçti
ilk göçün üzerinden. Türkler, bugün daha sağlam
tutunuyorlar Almanya hayatına. Çünkü kendi
dünyalarını orada da kurdular. Orada küçük bir
Türkiye yarattılar.
Düzenli göçün ilk yıllarından bugüne, misafir işçi
şarkılarından hip-hop’a-Almanca arabeske; Türklerin göçmenlikte ve yerleşik yurttaşlıkta kat ettikleri yolu, ürettikleri müzikler üzerinden görmeye
çalışacağımız bu programda, haftaya başlıyoruz
Almanya türkülerini, uzun uzun dinlemeye...
SİNYAL

Türklerin göçmenlikte ve
yerleşik yurttaşlıkta kat ettikleri
yolu, düzenli göçün ilk yıllarından
bugüne, misafir işçi şarkılarından
hip-hop’a, Almanca arabeske
kadar ürettikleri müzikler
üzerinden inceleyen
bir belgesel olan Almanya’daki
Türkiye’nin Müziği programını
TRT’nin trt.net.tr adresindeki web
sitesinin PODCAST
sayfasından dinleyebilirsiniz.
13 bölümlük program dizisi,
“Ses Podcast” başlığı altındaki
TSR sekmesinde.

Fotoğraf: Doris Kleilein
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Yeni Gün
Belçika’da
Eğer yaşadığınız ülkenin insanlarına
bir radyo programı hazırlıyorsanız, neyi
nasıl sunacağınıza daha kolay karar
verebilirsiniz. Ama dinleyicileriniz,
farklı ülkelerde, farklı kültürlerle bir
arada yaşıyorlarsa işiniz biraz daha zor
demektir. Ve belki de -hatta bana göre
kesinlikle- daha heyecan verici…

DOSYA
Didem Güneri Öztaşbaşı Prodüktör
Anadilinizde hazırladığınız, sunduğunuz bir
programın binlerce kilometre ötede, yabancı bir
ülkede ya da dünyanın öbür ucundaki bir gemide, aynı anadili konuştuğunuz insanlar tarafından dinlenmesi nasıl heyecan vermez? Ve onları,
yaşadıkları ülkelerde, yaşam koşullarıyla birlikte
tanıyabilme fırsatına sahip olmak?.. İşte bu da
yaptığınız işin en güzel yanlarından biri…
Güneşli bir cumartesi sabahı ayrıldık Ankara’dan.
Önce İstanbul ve oradan da Brüksel… Yalnız
Belçika’nın değil, Avrupa’nın da başkenti Brüksel… Daha önce gerçekleştirilmiş pek çok yurt
dışı görevden daha farklı bir amaçla gidiyoruz bu
kez. Yeni Gün programını Belçika’dan gerçekleştireceğiz. Yani Belçika’daki dinleyicilerimizle, hiç
değilse bir kısmıyla tanışıp, Belçika’daki Türklerin
yaşamlarına ilişkin izlenimler kazanacağız. Böyle
bir görev seyahatinde Belçika’yı seçmemizin özel
bir nedeni de var: 14-16 Mayıs tarihleri arasında

Anvers’te gerçekleştirilecek olan “Avrupalı Türkler Kongresi”!... Böyle bir organizasyonda yalnız
Belçika’da yaşayan Türklerle değil, Avrupa’nın
daha pek çok ülkesinden gelecek Türklerle de
tanışma fırsatı bulabileceğiz.
9 Mayıs sabahı ayrılmıştık güneşli Ankara’dan.
Çok uzun sürmese de, sabırsızlığımızdan olsa
gerek, bize oldukça uzun gelen bir sürenin sonunda, uçağımız Brüksel’e doğru inişe geçti ve
gri bir gökyüzü kucakladı bizi. Sanki siyah-beyaz
bir fotoğrafa eklenmek üzereydik. Ama havaalanında yeniden güneşle karşılaştık. Bizi karşılamaya gelen Belçikalı Türklerin güler yüzlerindeydi
Türkiye’de bıraktığımız güneş. Fotoğraf renkleniverdi.
Ve Belçika’da kaldığımız 8 gün boyunca o güneşin aydınlığı yanımızdan hiç eksik olmadı. Kimi
zaman sağanağa dönüşen yağmura, uzansak tutacakmışız gibi gelen gri bulutlara rağmen…
Yol yorgunluğunu unutup çalışmaya başladık
hemen. Bir hafta boyunca programımızın yayınını canlı olarak Belçika’dan gerçekleştireceğiz
ve öncelikli olarak çözümlenmesi gereken teknik
ayrıntılar var. Yayınımızı yapmayı düşündüğümüz
Belçika Türk Dernekler Birliği’nin Brüksel ofisinde
teknik altyapının bu iş için uygun olmadığını
öğrenince küçük çaplı bir panik yaşıyoruz. Ama
Yeni Gün, Brüksel’den sesini duyurmaya kararlı…
Hiç vakit kaybetmeden yeni adresler düşünmeye başlıyoruz. Tabii ki, bu görev yolculuğunun
düşünce aşamasından itibaren bize hep destek
olan dostlarımızın yardımıyla…
Ve yeni bir adres belirleniyor. Akşamın yaklaştığı
bir saatte, ticari her yer kapalı yürüdüğümüz yollarda. Belki de en hareketli caddelerden biri, Türk
işyerlerinin olduğu Chaussee D´Haecht’ta…
Dört gün boyunca konaklayacağımız muhit. Ve
bizim için ne büyük bir şans ki yayın yapacağımız
yeni adres de bu cadde üzerindeki bir işyeri. İletişim üzerine çalışan bu iş yerini, kısa sürede bir
canlı yayın stüdyosuna dönüştürüyoruz. Teknik
açıdan bazı yetersizlikler olsa da düşünemeyeceğimiz kadar konforlu bir yer burası. Geniş camlı
bir pencereyle ayrılan iki odanın biri yayın stüdyomuz; diğeri ise program konuklarımızı ağırlayacağımız bölüm. Aradaki cam sayesinde her iki
odanın birbiriyle iletişimi sağlanabilecek. Daha
ne isteriz?
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Biraz yemek… Biraz sohbet…
Ertesi gün Mayıs ayının ikinci Pazar günü, yani
anneler günü… Gökyüzü, dünkü renginden sıkılmış olacak ki pırıl pırıl bir güneşle eşlik ediyor
bize. İlk Belçika yayınımız için son hazırlıkları tamamlıyoruz ve keşfe çıkıyoruz. Avrupa başkentinin konumundan yararlanarak yakınlardaki bir
merkezi ziyaret etmeye karar veriyoruz. Belçika
sınırını aşıp Hollanda’nın Utrecht kentine, bir Türk
fuarına gidiyoruz. Çok büyük bir fuar alanı ve
Avrupa’da faaliyet gösteren Türk firmaların standları, standlar arasında dolaşan Türk ziyaretçiler…
Sanki Türkiye’deyiz. Bu fırsatı değerlendirip yaşamını Avrupa’da kurmuş Türklerle pek çok röportaj gerçekleştiriyoruz. Ama bize dur-durak yok.
Akşam saatlerinde yine Brüksel’deyiz. Anneler
günü, Brüksel’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Biz de bu etkinliklerden birine, Türk Dernekleri
Birliği’nin düzenlediği Anneler Günü kutlamasına katılıyoruz. Yılların halk müziği sanatçısı Bedia
Akartürk’le birlikte kutluyoruz anneler gününü.
Katıldığımız topluluklarda bize yöneltilen samimiyet Türkiye’den, TRT’den gelmiş olmamızdan
mı kaynaklanıyor acaba diye düşünüyoruz. Ama
hayır, galiba bu, biz Türklere özgü bir özellik: Konuklara asla yabancılık hissettirmemek…
İşte büyük gün geldi. Türkiye’de 09.05’te başlayan
programımız Brüksel’de yerel saate göre 08.05’te
başlıyor. Yayından bir saat kadar önce Türkiye’nin
Sesi Radyosu’nun Ankara’daki merkeziyle bağlantılarımızı kurmak ve program konuklarımızı
karşılamak üzere “stüdyomuz”da hazır bulunuyoruz… Belçika’nın başkenti için erken bir saat midir bilmiyoruz ama bu şehirde trafiğin büyük bir
sorun olduğunu çok kişiden duyduk. Bu yüzden
konuklarımızın zamanında yetişemeyeceklerinden endişe duyuyoruz. Ankara stüdyolarından
saat başı haberini dinledik ve program sinyalimiz
başladı. Sanki Yeni Gün’ün ilk yayın günü gibi bir
heyecan… Ama işte başladı program. Ve konuklarımız sırasıyla kapıdan içeri girmeye başladılar.
Her şey yolunda!... Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay da ilk programımızın konukları
arasında. “TRT’nin Brüksel’de böyle bir stüdyosu
olduğunu bilmiyordum.” deyince, “stüdyo” için ne
kadar uygun bir yerde olduğumuzu ya da bulunduğumuz mekanı bir stüdyoya dönüştürmekte
ne kadar başarılı olduğumuzu anlayıp seviniyoruz. Belçika’daki ilk iki saatlik canlı yayınımız,
sahip olduğumuz şartlara göre mükemmel bir

şekilde tamamlandığında
mutluluğumuz
yüzlerimizden
okunuyor. Şimdi sıra yarınki
programda…
İlk programımızı
yaptık, sesimizi
Belçika’dan Ankara’ya, oradan da bütün dünyaya
ulaştırdık ya, bundan sonrası kolay… Yeni Gün
Brüksel’de hiç konuk sıkıntısı çekmiyor. Burada da, Türkiye’yi, Türkçeyi sahiplenen ve değerli
çalışmalara imza atan öyle çok insanımız var ki,
onlarla tanışıp programımızda seslerini duyurabildiğimiz için gururlanıyoruz.
Çarşamba günkü yayınımızın ardından,
Belçika’daki ikinci durağımız olan Anvers’e gidiyoruz. Haftanın son iki programını “Avrupalı Türkler” kongresine ayırıyoruz. Belçika Türk Dernekler
Birliği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği kongrede,
Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen Türklerle tanışma imkanı buluyoruz. Sayılı günde ve sınırlı
zamanımız içinde her ismi Yeni Gün’e dahil edemiyoruz; ama şimdilik!... Konuşmacı olarak katılan
her Avrupalı Türk, yaşadığı ülkenin Türk toplumuna ilişkin farklı bir konuyu getirmiş kongre gündemine. Başka bir deyişle, her konu, Türkiye’nin
Sesi Radyosu’nun dinleyicisiyle yakından ilgili. Bu
yüzden, “şimdilik bu kadar” diyoruz. Belçika’da tanıdığımız her isim, yarın ya da daha sonraki bir
gün, belki Yeni Gün’de, belki de başka bir programda konuğumuz olacak. Ve tıpkı Belçika görevimizde olduğu gibi, radyomuzun konukları da
asla yabancılık hissetmeyecekler. Türkiye’nin Sesi,
aslında biraz da Türkiye dışında yaşayan Türklerin
sesi değil mi?
Belçika’da bulunduğumuz sekiz günün sonunda
uçağımız Türkiye’ye doğru havalandığında hepimiz oldukça yorgun ama daha fazla mutluyuz.
Programımızı başarıyla tamamlamış olmanın
mutluluğu değil bu yalnız; Avrupalı Türklere TRT
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nu taşıyabilmiş olmanın,
aramızda bir kez daha kurulan o çok değerli bağın verdiği mutluluğu hissediyoruz aynı zamanda.

İşte yaptığımız işi heyecanlı kılan bir
neden daha!

30 Ağustos
			
Zaferi
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“30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin
önemli bir dönüm noktasını
oluşturur. Milli tarihimiz çok büyük
ve parlak zaferlerle doludur. Fakat
Türk milletinin burada kazandığı
zafer kadar kesin sonuçlu ve bütün
tarihe; yalnız bizim tarihimize değil,
dünya tarihine geçen, kati tesirli bir
meydan savaşı hatırlamıyorum.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Yasemin Yılmaz Prodüktör
Türk tarihi zaferlerle dolu. Ama 30 Ağustos
1922’de kazanılan zafer bir başka… Türk ulusunun uyanışı, yeniden dirilişi bu zafer…Vatanımızı
parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabın verildiği bir zafer. Bir ulusun küllerinden doğuşunun
zaferi bu zafer… Erkeğiyle,kadınıyla,yaşlısıyla,gen
ciyle vatan için canlarını veren vatanseverlerin zaferi bu zafer…Hep bir ağızdan “Ya istiklal ya ölüm”
diyenlerin zaferi bu zafer...Yeni Türk Devleti’nin
kuruluşunu müjdeleyen bir zafer… Büyük önder,
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri bu
zafer…

Dünyada tek bu zafer.Zaten Kurtuluş
Savaşı da dünyada tek,kendinden önce
bir benzeri yok.Ama kendinden sonra
başlayan pek çok bağımsızlık savaşına
örnek..

Çok önce başlar bu destan. Birinci dünya savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu, İtilaf
devletlerinin baskısıyla, Mondros Mütarekesi’ni
imzalamak zorunda kalır. Tarih 30 Ekim 1918’dir.
Yurdumuz işgal devletlerince masa başında paylaşılır. Yüzyıllardır üzerinde şanla, şerefle, bağımsız
olarak yaşadığımız topraklarımız elden gitmektedir. İşgal edilir vatan şehir şehir. Osmanlı Devleti teslimiyetçi bir tutum içindedir. Halk ise uzun
süren savaşlardan yorgun, yoksul, sefalet içinde
ama vatanını vermektense canını vermeye hazır.
Bir ışık, bir ses, bir çare aramakta. Onu yeniden
canlandıran Anadolu’nun bağrından kopan, tarihi yeniden yazan Mustafa Kemal’in sesi 19 Mayıs
1919’da Samsun’dan duyulur. Beklediği hürriyet
ışığına kavuşan halk, onun etrafında kenetlenir.
‘Önce Vatan’ der Vatan olmasa can neye yarar?
Canını vatana vermeye cepheye koşar, düşmanın karşısına dikilir. Mustafa Kemal de milletine
güvenmekte, onunla el ele verdikten sonra her
güçlüğü yeneceğine inanmaktadır. İnanç yüklü, kararlıdır. Bu inançla yola çıkar. Erzurum ve
Sivas’ta Kongreler düzenlenir. Kongrelerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM parolası etrafında birleşilir. I.İnönü Savaşı ,milli mücadelenin ilk büyük
başarısı olur..Sonra II. İnönü.Ardından Sakarya
Meydan Savaşı …Mustafa Kemal ‘in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.O satıh bütün
vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın ka-
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nıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”emri doğrultusunda büyük bir mücadele verilir.23 Ağustos
1921 günü başlayan savaş 13 Eylül 1921 tarihine kadar, 22 gün, 22 gece aralıksız sürer. Savaş
sonunda Yunan kuvvetleri büyük bir bozguna
uğratılır ve Afyon ve Eskişehir’e çekilmeye mecbur bırakılır. Ancak bütün bu başarılara rağmen
Anadolu düşmandan tam olarak henüz temizlenememiştir. Bu nedenle mücadeleye devam etmek gerekmektedir. Artık savunmadan saldırıya
geçmenin zamanı gelmiştir. Hazırlıklara başlanır.
Ordunun eksiklikleri tamamlanır. O şartlarda ne
kadar tamamlanabilirse artık. Mustafa Kemal,
Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile birlikte hazırlıklarla yakından ilgilenir..Yunan ordusu,makineli
tüfek,top,uçak,taşıt,cephane ve teknik gereç
bakımından üstündür.Ama ne önemi var.Yüreklerdeki vatan aşkı her şeye yeter.Saldırı planına
göre amaç,bir meydan savaşı ile düşman güçlerini yok etmektir.Bunun için ana kuvvetler AfyonKarahisar yakınlarında bulunan sağ kanat grubu
güneyinde ve Akarçay ile Dumlupınar karşısına
kadar olan yerde toplanır.Çünkü burası düşmanın en can alacak ve en önemli noktasıdır.Çabuk
ve kesin sonuç almak ancak böyle mümkündür.
27-28 temmuz 1922 gecesi 15 Ağustos’ta hazırlıkların tamamlanması kararlaştırılır.28 Temmuz
1922 günü ordu komutanları ve kimi kolordu
komutanları Akşehir’e çağrılır. Saldırının ayrıntıları görüşülür. Saldırı baskın biçiminde yapılacak,
düşmana göz açtırılmayacaktır. Yürüyüşler gizli
ve gece yapılır. Alaylar, tümenler 40 ile 120 km
arasındaki mesafeyi geceleri yürür; gündüzleri
düşman uçakları tarafından görünmemek için
gizlenirler. Yunan kuvvetleri ve destekleyenleri
durumdan hiç şüphe duymaz. Mevzilerinin geçilmesinin imkansız olduğundan o kadar emindirler ki. Hazırlıklar son hızla sürer. Cephe karargahı
24 Ağustos’ta Şuhut kasabasına taşınır.Oradan da
büyük savaşın yönetileceği Kocatepe’ye. Ve nihayet Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos 1922 sabahı
düşmana saldırmak üzere Cephe Komutanı’na
emir verir.Bir Ağustos şafağında dünya bir ölüm
kalım savaşına uyanır.Topçu atışıyla Büyük Taarruz başlar.Düşman neye uğradığını şaşırır.Büyük
bir hızla ve bütün gücüyle taarruz eden Türk
Ordusu, geçilmesi imkansız denilen düşman
mevzilerini 36 saatte dağıtır.Tozu dumana katar.
Düşmanı geri çekilmek zorunda bırakır.30 Ağustos 1922’de ise Başkomutanlık Meydan Savaşı ile
düşman çembere alınır ana güçleri yok edilir.

Yunan Başkomutanı General Trikopis de alınan
esirler arasındadır.Düşman perişan, şaşkın kaçmaktadır.Şahlanan ordumuz Mustafa Kemal’in
son sözüyle iyice çoşar:

“Ordular, ilk hedefiniz
Akdeniz’dir! İleri
Türk orduları 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e girer. Önünden kaçan düşmanı denize döker.
Kadifekale’ye Türk bayrağını çeker. İngiltere parlamentosu heyecanlıdır,karışmıştır..Üyeler sorar:

“Nerede Başvekil Lloyd George.
Bize ne söz verdi, sonuç ne oldu?
Bunun üzerine Lloyd George şunları söyler:

Arkadaşlar, asırlar pek nadir olarak
dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın
ki, o büyük dahiyi asrımızda Türk
milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal’in
dehasına karşı elden ne gelir?”
Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden bir şey gelmez. Emperyalist güçlerin emelleri Anadolu’nun
bozkırına böyle gömülür.30 Ağustos Zaferiyle ne
kadar mutlu olsak, ne kadar kıvanç duysak azdır.
Hepimize kutlu olsun. Bu zaferi bize armağan
eden, tek yürek olup bu destanı yazan,tarihi değiştiren kahramanlarımıza selam olsun.Büyük
önderimize,sevgili Atamıza selam olsun. Minnetle, şükranla, saygıyla…

Uzaklardan
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Merhaba ben Sevi Sarı.
Florida Türk Radyosu’nda
program yapımcısıyım.

DOSYA
Sevi Sarı
Florıda Türk Radyosu Yapımcısı
Radyomuz Temmuz 2007 tarihinde ABD Florida
eyaleti Miami bölgesinde kurulmuştur ve 98.5 ve
98.9 FM frekansı üzerinden yaklaşık altı milyon
kişinin yaşadığı Miami, Fort Lauderdale ve Palm
Beach bölgelerinde yayın yapmaktadır. İnternet
üzerinden de www.floridaturkradyosu.com adresinden dinlenebilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri kanunları dahilinde
“kâr gütmeyen kuruluşlar” statüsünde bulunan
radyomuzun en önemli özelliği Amerika Birleşik Devletleri topraklarında FM bandı üzerinden
Türkçe yayın yapan ilk ve tek Türk radyo istasyonu
olmasıdır. Sloganımız “ABD topraklarından Türkçe
yayın yapmanın ne anlama geldiğini anlayanların
radyosu FTR (Florida Türk Radyosu)”dur. Türk’ün
sesini ABD’de çok güçlü duyurabilmek amacı ile
kurulan radyomuz çok kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.
Omuzlarımıza yüklemiş olduğu yükün farkındayız. Düşünün ki ülkenizden kilometrelerce uzakta
yaşıyorsunuz, Amerika caddelerinde arabanızın
içinde yol alırken bir anda radyodan yükselen
İstiklal Marşı’nı duyuyor ve gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz, işte bu olay Florida Türk Radyosu’nun

mevcudiyetindeki en büyük nedenlerden biridir.
Hepimizin bildiği gibi, ABD şu anda dünya üzerindeki en büyük güç durumundadır ve bu güç
içerisinde yer alabilmenin yolu da medyadan
geçmektedir. Tanıtımımız ne kadar iyi olursa sesimiz de o kadar gür çıkar. Türkiye’nin tanıtımı
adına önemli çalışmalar içindeyiz ve düzenlediğimiz konferans, festival, konser ve seminerlerle
ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaktayız. Örneğin Türk Dil Kurumu Başkanı sayın Şükrü Haluk
Akalın davetlimiz olarak Amerika’da bulunmuş
ve çeşitli eyaletlerde verdiğimiz konferanslar vasıtası ile Türk Dili ile ilgili çalışmalarımıza destek
olmuştur. TDK tarafından üstün hizmet ödülüne
layık görülen radyomuzun bu yıl da Türk tarihi ile
ilgili büyük bir projesi bulunmakta ve çalışmalarımız hızla sürmektedir.
Bu vesile ile beni çok rahatsız eden önemli bir
noktaya değinmek istiyorum. Bizler yurtdışında
yaşayan Türkler olarak Türkçemizi korumak adına
her şeyi yapmakta ve cümlelerimizin arasında
hiçbir şekilde yabancı kelimeler kullanmamaya
özen göstermekteyiz, fakat ne yazık ki Türkiyemizin en çok izlenen TV ve radyo kanallarında sunucuların kimi zaman Türkçe karşılığı olduğu halde
İngilizce kelimeler kullanmaları bizleri son derece
rahatsız etmektedir.
Biz binlerce kilometre uzakta Türk dilinin bayraktarlığını yapmayı sürdürüyoruz. Dileğimiz Türk dili
ve kültürünün taşıyıcısı olan radyo kanallarının
sayısının artması ve yurt özlemi çeken Türkler’in
burada yalnız olmadıklarını hissetmeleridir.

Saygı, Sevgi ve Güleryüz dileklerimle.
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ÖLÜ
ÇOCUKLAR
MEVSİMİ
“Mayıs Ankara’nın en güzel ayı. Bir sabah uyandığımda,
kardeşlerimle yer yatağında yattığım odada, ki bu iki odasından
biridir evimizin, başucumda bir çift ayakkabı. Naylon değil,
giyilmiş değil, kara değil, belki bir ayakkabı bile değil. Bağcıkları
var, yüksek altı var.
Bizler Ali Veli Makinist programının çekimlerinde gördüğüm
mutlu çocukların ayaklarındaki gibi bir mucize. Bir düş. Bir
gülüş. Bir şiir o; okuduğum en güzel kitap, uzandığım en
yumuşak toprak, yediğim en güzel kebap. Bugün bayram
sabahı.”
...

Sedat Ağaoğlu
Elips Kitap
Haziran 2008

133 sayfa
2. hamur
ISBN: 9786055994488
Boyut: 12 x 19 cm
Baskı Tarihi: Haziran 2008

Yazarın söylemediği ama söylemeye
çalıştığı şekliyle “yutturulandan”
farklı, çıplak bir Türkiye`yi anlatan,
`edebiyata karşı edebiyat` yapan bir
eser, okumaya var mısınız?

Kısa Kısa

Radyo
Tarihinden
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1941 yılında çıkan ve radyo tekniği ve radyo
yayınlarından bahseden “Radyo” dergisi, her sayısından
22 bin tane basıldığı ve satıldığı için o yıllarda ülkemizde
en çok okunan dergi olarak kabul edilmektedir
(*) Bizde ve Öteki Memleketlerde Radyo 1945:134

Derleme Aksel Koçak

1940’lı yıllarda 31,7 metre üzerinden yayına geçen
Ankara Radyosu Farsça, Arapça, Bulgarca, Sırpça,
Fransızca ve İngilizce olarak da yayın yapmaya
başladı. Saat farkından dolayı Amerika’ya yapılan
yayınlar gece yarısından sonra İngilizce olarak
gerçekleştiriliyordu. Yukarıdaki resimde
ilk Fransızca Spikeri Berrin Büktaş
program sırasında.
*Yazgan,Önce Radyo Vardı, 2006:22)

Klasik ve Hafif Batı Müziği’nin sevilmesinde ve tanınmasında Ankara
Radyosu’nun çok büyük bir payı vardır. 1942 yılında Mozart’ın
150. ölüm yıldönümü için tüm dünyada olduğu gibi Ankara
Radyosu’nda da bir hafta boyunca etkinlikler düzenlenmiştir.
*Yazgan,Önce Radyo Vardı, 2006:49)

Yayın Dili

Frekans
(kHz)

Band
(m)

Yayın Saatleri
(TS-Türkiye Saati)

Yayın Saatleri		
(UTC Evrensel Saati)

Yayın Yapılan Bölgeler

Almanca

13760

22

14:30 -15:30

11:30 - 12:30

Almanya, Doğu Avrupa

Almanca

11835

25

20:30 -21:30

17:30 - 18:30

Almanya, Batı Avrupa

Arapça

11690

25

12:00 -13:00

9:00 - 10:00

Mısır, Doğu Libya, Ürdün, İsrail, Kuzey, Sudan

Arapça

15285

19

17:00 -18:00

14:00 - 15:00

Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Moritanya, Batı Mısır

Arapça

11750

25

12:00 -13:00

9:00 - 10:00

Güney komşularımız ile (Birleşik Arap Em. ve Umman 		

						

hariç) tüm Arap Yarımadası

Arapça

Güney komşularımız ve tüm Arap Yarımadası, Doğu 		

9540

31

17:00 -18:00

14:00 - 15:00

						

Mısır, Kuzey İran

Azerice

11730

25

10:00 -11:00

07:00 - 08:00

Azerbaycan, Kuzey İran, Irak, Türkmenistan

Azerice

9530

31

18:30 -19:30

15:30 - 16:30

Azerbaycan, İran

Bulgarca

7210

41

14:00 -14:30

11:00 - 11:30

Bulgaristan

Çince

15240

19

14:00 -15:00

11:00 - 12:00

Çin, Darice-Pestuca

Özbekçe

11765

25

18:00 -19:30

15:00 - 16:30

Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran

Farsça

9765

31

18:00 -19:00

15:00 - 16:00

İran, Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

Farsça

11795

25

11:30 -13:00

08:30 - 10:00

İran,

Fransızca

9535

31

22:30 -23:30

19:30 - 20:30

Kuzeybatı Afrika (Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Batı Mısır, 		

						

Moritanya, Senegal, Nijer, Mali, Liberya, Nijerya, vb.)

Fransızca

5980

49

22:30 -23:30

19:30 - 20:30

Fransa, Avrupa

Gürcüce

9655

31

13:00 -14:00

10:00 - 11:00

Gürcistan

İngilizce
9830
31
0.04 -02:00
0.92 - 23:00
						

Batı Avrupa, Doğu ABD, Doğu Kanada, Küba ve civarı, 		
Kuzey Atlas Okyanusu

İngilizce

Avrupa, Orta ve Batı ABD, Güneydoğu Kanada,

5975

49

06:00 -07:00

03:00 - 4:00

						

Orta Amerika

İngilizce

15450

19

15:30 -16:30

12:30 - 13:30

Avrupa

İngilizce

9620

31

04:00 -05:00

01:00 - 02:00

Hindistan

İngilizce

6165

49

06:00 -07:00

03:00 - 04:00

Güney komşularımız, tüm Arap Yarımadası, Batı İran, Mısır

İngilizce

15520

19

15:30 -16:30

12:30 - 13:30

Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran, Türkmenistan, 		

						

Nepal, Bangladeş

İngilizce

9785

31

21:30 -22:30

18:30 - 19:30

Orta ve Batı Avrupa

İngilizce

7205

41

23:30 -00:30

20:30 - 21:30

Güney Asya, Avustralya

İspanyolca

9870

31

04:00 -05:00

01:00 - 02:00

İspanya, Portekiz, Peru, Bolivya, Brezilya, Şili, Arjantin

İspanyolca

11930

25

19:30 -20:30

16:30 - 17:30

İspanya, Avrupa

İspanyolca

9770

31

04:00 -05:00

01:00 - 02:00

İspanya, Doğu ABD, Güney Amerika’nın kuzeyi

						

(Guatemala, Panama, Küba ve çevresi, Venezuela,

						

Kolombiya, Peru, Ekvador, Bolivya, Kuzeybatı Brezilya)

İtalyanca

9610

31

19:30 -20:00

16:30 - 17:00

Güney Avrupa (İtalya, İsviçre, İspanya, Portekiz, vb.)

Kazakça

11880

25

16:30 -17:00

13:30 - 14:00

Kazakistan, Kuzey Özbekistan, Kuzey Kırgızistan

Özbekçe

15280

19

13:30 -14:00

10:30 - 11:00

Özbekistan, Türkmenistan, Batı Afganistan, Batı 		

						

Tacikistan, Kuzey İran

Rusça

11965

25

16:00 -17:00

13:00 - 14:00

Batı Rusya

Tatarca

13770

22

13:30 -13:30

10:30 - 10:30

Tataristan, Batı Rusya

Türkçe

11750

25

09:00 -12:00

06:00 - 9:00

Azerbaycan, İran, Irak, Güney Gürcistan, Türkmenistan, 		

						

Afganistan

Türkçe

Suriye hariç güney komşularımız, Arap Yarımadası, Batı 		

11980

25

07:00 -09:00

04:00 - 06:00

						

İran, Doğu Mısır

Türkçe

Suriye hariç güney komşularımız, Arap Yarımadası, Batı 		

11955

25

09:00 -16:00

06:00 - 13:00

						

İran, Doğu Mısır

Türkçe

5960

49

19:00 -24:00

16:00 - 21:00

Güney komşularımız, Arap Yarımadası, İran, Mısır

Türkçe

7260

41

03:00 -05:00

00:00 - 02:00

Sincan-Uygur bölgesi

Türkçe

6040

49

07:00 -09:00

04:00 - 06:00

Avrupa, Suriye

Türkçe

13635

22

09:00 -16:00

06:00 - 13:00

Avrupa

Türkçe

9840

31

16:00 -19:00

13:00 - 16:00

Avrupa

Türkmence

11825

25

15:00 -15:30

12:00 - 12:30

Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Kırgızistan, İran, 		

						

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Güneybatı Kazakistan

Urduca

13710

22

15:00 -16:00

12:00 - 13:00

Pakistan

Uygurca

15180

19

17:00 -18:00

14:00 - 15:00

Sincan-Uygur bölgesi dahil tüm Çin

Uygurca

9510

31

05:00 -06:00

02:00 - 03:00

Sincan-Uygur bölgesi

NOT: Yeni dönem yurt dışı HF(yüksek frekans) yayınlarımız 29 Mart 2009 dan itibaren yayına başlamıştır. Güncelleme: 06/04/09

5 8 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 (Canlı Kuşak - Ankara)
09.40
ARKASI YARIN
10.00
HABERLER
10.05
PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (İzmir)
11.00
HABERLER
11.05
DOSYA (Canlı) (İstanbul)
12.00
HABERLER
12.05
GÜNDEMDEKİ ENERJİ (Canlı) (Ankara)
12.45
DOĞRU TÜRÇE (Ankara)
12.55
REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)
13.00
HABERLER
13.15
YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)
14.30
TÜRK SİNEMASI (Ankara)
15.00
HABERLER
15.05
DÜN BUGÜN YARIN (Canlı)(Yapım : TSR - Yayın: Ankara)
15.55
RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00
HABERLER
16.05
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı) (Ankara)
17.00
HABERLER
17.05
TARİH YAZAN KADINLAR (Ankara)
17.30
SPOR DÜNYASI (Canlı) (Ankara)
18.00
HABERLER
18.05
GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00
HABERLER
19.30
HAYAT BİLGİSİ (Canlı) (İzmir)
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
(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
23.00
HABERLER
23.15
GECENİN İÇİNDEN (Canlı 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)
(Yapım : TSR - Yayın: Ankara)
04.00
HABERLER
04.05
TARİH YAZAN KADINLAR (Ankara) (Tekrar)
04.30
SPOR DÜNYASI (Ankara) (Tekrar)
05.00
HABERLER
05.05
PAYLAŞTIKÇA (Tekrar) (Yapım : İzmir - Yayın: Ankara)
SALI
06.00
06.10
06.45
07.30
07.40
09.40
10.00
10.05
11.00
11.05
12.00
12.05

HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ARAPÇA) (Ankara)
GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara)
HABERLER
GÜNDEM (Canlı Kuşak - Ankara)
ARKASI YARIN
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (Ankara)
HABERLER
DOSYA (Canlı) (İstanbul)
HABERLER
DENİZ DÜNYASI (Canlı) (İzmir)

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

DOĞRU TÜRÇE (Ankara)
REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)
HABERLER
YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)
MÜREKKEP KOKUSU (Ankara)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (Canlı) (Yapım : TSR - Yayın: Ankara)
RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
HABERLER
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı) (Ankara)
HABERLER
TELGRAFIN TELLERİ (Ankara)
SPOR DÜNYASI (PERFORMANS DIŞARIDA) (Canlı) (İzmir)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
HABERLER
HAYAT BİLGİSİ (Canlı) (İzmir)
ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (Ankara)
HABERLER
ÇOKTAN SEÇMELİ (Canlı) (Ankara)
KAMPÜS (Ankara)
HAYATIM MÜZİK ( Ankara)
BİR ROMAN BİR HİKAYE (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - Ankara)
HABERLER
DENİZ DÜNYASI (Tekrar)(Yapım : İzmir - Yayın: Ankara)
DOĞRU TÜRÇE (Ankara) (Tekrar)
TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)
HABERLER
MÜREKKEP KOKUSU (Ankara) (Tekrar)
ÇOKTAN SEÇMELİ (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (Tekrar)(Yapım : TSR - Yayın: Ankara)
HABERLER
TELGRAFIN TELLERİ (Ankara) (Tekrar)
SPOR DÜNYASI (PERFORMANS DIŞARIDA)(Tekrar)
(Yapım : İzmir - Yayın: 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 (Canlı Kuşak - Ankara)
09.40
ARKASI YARIN
10.00
HABERLER
10.05
PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (Ankara)
11.00
HABERLER
11.05
DOSYA (Canlı) (İstanbul)
12.00
HABERLER
12.05
MAVİ BİLYE (Canlı) (Ankara)
12.45
DOĞRU TÜRÇE (Ankara)
12.55
REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)
13.00
HABERLER
13.15
YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)
14.30
BİR ADIM ÖNDE (Ankara)
15.00
HABERLER
15.05
DÜN BUGÜN YARIN (Canlı) (Yapım : TSR - Yayın: Ankara)
15.55
RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00
HABERLER
16.05
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı) (Ankara)
17.00
HABERLER
17.05
GEÇMİŞİN İZİNDE (Yapım : İzmir - Yayın: Ankara)

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

SPORUN YILDIZLARI (Ankara)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
HABERLER
HAYAT BİLGİSİ (Canlı) (İzmir)
ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (Ankara)
HABERLER
RADYO TİYATROSU
MÜZİK ATÖLYESİ (Ankara)
BİR ROMAN BİR HİKAYE (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (Canlı 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) (Cumartesi’den Tekrar)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (Tekrar)(Yapım : TSR - Yayın: Ankara)
HABERLER
GEÇMİŞİN İZİNDE (Tekrar)(Yapım : İzmir - Yayın: 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 (Canlı Kuşak - Ankara)
09.40
ARKASI YARIN
10.00
HABERLER
10.05
PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (İzmir)
11.00
HABERLER
11.05
DOSYA (Canlı) (İstanbul)
12.00
HABERLER
12.05
ATIK SERVETTİR (Canlı) (Ankara)
12.45
DOĞRU TÜRÇE (Ankara)
12.55
REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)
13.00
HABERLER
13.15
YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)
14.30
MODERN ZAMANLAR (Ankara)
15.00
HABERLER
15.05
DÜN BUGÜN YARIN (Canlı) (Yapım : TSR - Yayın: Ankara)
15.55
RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00
HABERLER
16.05
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı) (Ankara)
17.00
HABERLER
17.05
DİN VE AHLAK (Ankara)
17.30
SPOR DÜNYASI (Canlı) (Ankara)
18.00
HABERLER
18.05
GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00
HABERLER
19.30
HAYAT BİLGİSİ (Canlı) (İzmir)
20.30
CAN ERİKLERİNİN DÜŞLERİ (Ankara)
21.00
HABERLER
21.05
İPİN UCU (Ankara)
21.30
SEYYAH (Ankara)
22.00
MÜZİK ATÖLYESİ (Canlı) (Ankara)
22.45
BİR ROMAN BİR HİKAYE
(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
23.00
HABERLER
23.15
GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - İstanbul)
01.00
HABERLER
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01.05
02.00
02.05
02.35
03.00
03.05
04.00
04.05
04.30
05.00
05.05

GİZLİ GERÇEK (Ankara)
HABERLER
MODERN ZAMANLAR (Ankara) (Tekrar)
TARİHİN DÖNÜM NOKTALARI (Ankara) (Pazar’dan Tekrar)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (Tekrar)(Yapım : TSR - Yayın: Ankara)
HABERLER
DİN VE AHLAK (Ankara) (Tekrar)
SPOR DÜNYASI (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Tekrar)(Yapım : İzmir - Yayın: Ankara)

CUMA
06.00
06.10
06.30
07.30
07.40
09.40
10.00
10.05
11.00
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
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

HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
TASAVVUF MÜZİĞİ (Ankara)
CUMA SABAHI (Ankara)
HABERLER
GÜNDEM (Canlı Kuşak - Ankara)
ARKASI YARIN
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Canlı) (Ankara)
HABERLER
DOSYA (Canlı) (İstanbul)
HABERLER
YEŞİL BAKIŞ (Canlı) (İzmir)
DOĞRU TÜRÇE (Ankara)
REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)
HABERLER
YAŞARKEN (Canlı) (İstanbul)
BİRAZ GÜLELİM BİRAZ DÜŞÜNELİM (Ankara)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (Canlı)(Yapım : TSR - Yayın: Ankara)
RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
HABERLER
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Canlı) (Ankara)
HABERLER
TARİHÇE (Ankara)
SPOR DÜNYASI (Canlı) (Ankara)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
HABERLER
HAYAT BİLGİSİ (Canlı) (İzmir)
TASAVVUF MÜZİĞİ (Ankara)
HABERLER
RADYO SANATÇILARI KONSERİ (TSM) (Ankara)
MÜZİK ATÖLYESİ (Canlı) (Ankara)
BİR ROMAN BİR HİKAYE (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - Ankara)
HABERLER
YEŞİL BAKIŞ (Tekrar)(Yapım : İzmir - Yayın: Ankara)
DOĞRU TÜRÇE (Ankara) (Tekrar)
TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)
HABERLER
BİRAZ GÜLELİM BİRAZ DÜŞÜNELİM (Ankara) (Tekrar)
ORKESTRALARDAN HAFİF MÜZİK (Ankara)
HABERLER
DÜN BUGÜN YARIN (Tekrar)(Yapım : TSR - Yayın: Ankara)

04.00
04.05
04.30
05.00
05.05

HABERLER
TARİHÇE (Ankara) (Tekrar)
SPOR DÜNYASI (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)

CUMARTESİ
06.00
HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10
TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)
06.30
GÜNAYDIN TÜRKİYE (İzmir)
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 (Yapım: İstanbul - Yayın: 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 (Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
23.00
HABERLER
23.15
GECENİN İÇİNDEN (Canlı 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
06.10
06.30
07.30
07.40
08.00
08.30
09.00
09.05
09.40
10.00
10.05
10.30
11.00
11.05
12.55
13.00
13.15
13.35
14.00
14.15
14.45
15.00
15.05
15.30
15.45
16.00
16.05
16.30
17.00
17.05
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.05
21.30
22.00
22.30
22.45
23.00
23.15
01.00
01.05
02.05
04.00
04.05
05.00
05.05

HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)
GÜNAYDIN TÜRKİYE (İzmir)
HABERLER
TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
HABERLER
MÜZİK KUTUSU (Karma) (Ankara)
ARKASI YARIN
HABERLER
SANATÇILARIMZDAN BİRER TÜRKÜ
SANATÇILARIMZDAN BİRER ŞARKI
HABERLER
TATİL SABAHI (Ankara)
REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (Ankara)
HABERLER
TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)
TARİHİN DÖNÜM NOKTALARI (Ankara)
BİR SOLİST (THM) (Ankara)
İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)
HABERLER
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (Ankara)
TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)
HABERLER
SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (Ankara)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
HABERLER
İHTİMALLER DENİZİ (Ankara)
AKŞAM FASLI (Ankara)
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
HABERLER
PARLAMENTODA BU HAFTA (Haber Merkezi)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
HABERLER
TÜRK POP MÜZİĞİ (Ankara)
SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (Ankara)
KÜÇÜK KONSER (ÇSM) (Ankara)
SAZLARLA TSM (Ankara)
BİR ROMAN BİR HİKAYE z(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (Canlı Kuşak - İzmir)
HABERLER
RADYO TİYATROSU (Çarşamba’dan Tekrar)
TATİL SABAHI (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
SABAHA DOĞRU 1 (Ankara)
HABERLER
SABAHA DOĞRU 2 (Ankara)

NOT: RADYO-1 KANALINDA 21 AĞUSTOS-19 EYLÜL 2009 TARİHLERİ ARASINDA, RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA ÖZEL UYGULAMA
YAPILACAK; 02.05-06.00 SAATLERİ ARASINDA SAHUR, 18.15-20.30 SAATLERİ ARASINDA İFTAR ÖZEL PROGRAMLARI
YAYINLANACAKTIR.
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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) 		
SALI
07.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00

TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
HAREKET ZAMANI (İstanbul)
GÜNÜN SOLİSTLERİ (Ankara) (RADYO-4 İLE ORTAK)		
BUYRUN RADYO (İzmir)		
BİZ BİZE (İzmir)
İMBAT (İzmir)
FUAT GÜNER’LE MÜZİK ÖMÜR BOYU (İstanbul)
SUNİ GÜNDEM (Ankara)
GECEYE DOĞRU (İstanbul)
ALİ-AYSUN KOCATEPE İLE GECEYE DOĞRU
GECEDEN SABAHA (Ankara)(AYIŞIĞI)

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
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00

BUYRUN RADYO (İzmir)		
BİZ BİZE (İzmir)
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)
CUMA
07.00
09.00
11.00
12.00
14.00
16.00
18.00

TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
HAREKET ZAMANI (İstanbul)
GÜNÜN SOLİSTLERİ (Ankara) (RADYO-4 İLE ORTAK)
BUYRUN RADYO (İzmir)		
BİZ BİZE (İzmir)
İMBAT (İzmir)		
NEŞELİ SAATLER (Ankara)

RADYO- 2 (TRT-FM) FREKANSLARI
ANKARA

FM 88.0

DİYARBAKIR

FM 95.5

AFYON

FM 89.5

GİRESUN

FM 103.1

AKSARAY

FM 91.5

ISPARTA

FM 97.3

AMASYA

FM 93.9

K.MARAŞ

FM 105.8

ANTALYA

FM 95.6

MALATYA

FM 103.7

ARTVİN

FM 98.4

MUĞLA

FM 92.9

BALIKESİR

FM 96.0

SAMSUN

FM 98.4

BAYBURT

FM 102.3

UŞAK

FM 101.9

BİTLİS

FM 94.2

VAN

FM 89.3

ÇANAKKALE

FM 98.9

YOZGAT

FM 96.0

ÇORUM

FM 103.7

ZONGULDAK

FM 97.2

22.00
24.00

GECEYE DOĞRU (İstanbul) YEDİTEPEDEN / NEJAT ÇETİNOK
GECEDEN SABAHA (Ankara)(ANADOLU EKSPRESİ)

CUMARTESİ
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
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
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
22.00
24.00

TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
BİR PAZAR HATIRASI (İstanbul)		
BUYRUN RADYO (İzmir)		
BİZ BİZE (İzmir)
İMBAT (İzmir)		
BİR ANKARA AKŞAMI (Ankara)
GECEYE DOĞRU (İstanbul)
ENİS FOSFOROĞLU İLE 120 DAKİKA
GECEDEN SABAHA (İzmir)(GECE FREKANSI)
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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 Başkanlığı)
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
21:00

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)
KONSER ARASI DOLGU (ANKARA)

21:30
22:00
22:10
23:00
00:00
01:00
07:00

BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ
ORKESTRASI) 2.BÖLÜM (CANLI)
* HABERLER
CAZ DURAĞI (ANTALYA)
ŞU CAZ DEDİKLERİ (İSTANBUL)
GECE VE MÜZİK (İZMİR)
EBU EUROCLASSIC NOTTURNGECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)

CUMARTESİ
07:00
HABERLER (TÜRKÇE)
07:03
SABAH VE MÜZİK (İZMİR)
08:00
GÜNAYDIN RADYO-3 (POPİLER 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
07:03
08:00
09:00
09:03
10:00
10:30
10:45
11:00
12:00
12:10
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:10
20:00
21:00
22:00
22:10
23:00
00:00
01:00
07:00

HABERLER (TÜRKÇE)
SABAH VE MÜZİK (İZMİR)
GÜNAYDIN RADYO-3 (SİNEMASKOP) (ANKARA)
HABERLER (TÜRKÇE)
BEYAZPERDEDEN (ANKARA)
ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL)
TRT ÇOCUK KOROSU (ANKARA)
TRT ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (ANKARA)
SONSUZLUK SENFONİSİ (ANTALYA)
* HABERLER
BU DANSI BANA ... (İZMİR)
SESİN SÖYLEDİĞİ (İZMİR)
MÜZİĞİN GİZEMİ (İSTANBUL)
POP KERVANI (ANTALYA)
80-60-80 (ANKARA)
RADYO YILDIZLARI (İSTANBUL)
TELESKOP (İSTANBUL)
* HABERLER
TREN YOLCULUĞU (İSTANBUL) (CANLI)
SESLER VE DÜŞLER (İZMİR)
GECE VARDİYASI (İSTANBUL)
* HABERLER
SİYAH BEYAZ MELODİLER (ANKARA) (CANLI)
CAZ RÜZGARI (ANTALYA)
GECE VE MÜZİK (UNUTULMAYAN MELODİLER) (ANKARA)
EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(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
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

ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İZMİR)
HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (ANKARA)
(THM)
HABERLER
ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL)
HABERLER
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)
ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)
HABERLER
GÜNÜN SOLİSTLERİ (TSM ) (ANKARA)
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 (İSTANBUL)
... FASLI (ANKARA)
HABERLER
AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI)
HABERLER
AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI) (DEVAM)
HABERLER
HER TELDEN (İZMİR)
... FASLI (ANKARA)
HABERLER
NEŞE-İ MUHABBET (İSTANBUL) (CANLI)
HABERLER
TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (ANKARA)
(CANLI)
HABERLER
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
‘DAN ŞARKILAR (ANKARA)
SAZLARLA TSM (İSTANBUL)
HABERLER
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
ŞARKILARDAN BİR DEMET (ANKARA)
HABERLER
TÜRKÜLER GEÇİDİ (İSTANBUL)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
HABERLER
TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
HABERLER
HER TELDEN (İZMİR) (Tekrar)
...FASLI (ANKARA) (Tekrar)
HABERLER
YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)
ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
HABERLER
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar)
ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (Tekrar)
HABERLER
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (Tekrar)
DAN ŞARKILAR (ANKARA) (Tekrar)
SAZLARLA TSM (İSTANBUL) (Tekrar)

CUMARTESİ
07.00
HABERLER
07.03
ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (ANKARA)
07.30
HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)

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

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (İSTANBUL)
(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)

PAZAR
07.00
07.03
07.30

HABERLER
TÜRKÜ KERVANI (ANKARA)
HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)

6 4 R ADYOVİZYON
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

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (İSTANBUL)
(THM)
HABERLER
ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
HABERLER
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)
ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)
HABERLER
TÜRKÜLER GEÇİDİ (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
TARİH BOYU TÜRK MÜZİKLERİ (ANKARA)

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
00.03
00.30
01.00

... 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
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)
ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
HABERLER

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

TÜRKÜLER GEÇİDİ (İZMİR)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
HABERLER
TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
HABERLER
İL İL TÜRKÜLERİMİZ (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 (İSTANBUL) (Tekrar)
... ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar)
TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (İSTANBUL)
(Tekrar)

trt-world.com web adresleri
www.trtalbanian.com
www.trtarabic.com
www.trtazerbaycan.com
www.trtbosnian.com
www.trtbulgarian.com
www.trtchinese.com
www.trtcroatian.com
www.trtdari.com
www.trtenglish.com
www.trtfrench.com
www.trtgeorgian.com
www.trtgerman.com
www.trtgreek.com
www.trthungarian.com
www.trtitalian.com

Aile, eğitim, kültür, hukuk, turizm ve
sosyal hayata dair daha pek çok konu
“Dün Bugün Yarın”da...Yurtiçinde ve
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız
arasında köprü kurmayı amaçlayan
program, hafta içi her gün 15.05’te
Türkiye’nin Sesi Radyosu ve Radyo-1de
aynı anda canlı yayında.

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

Anılarla, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat
Müziği’nin seçme eserleriyle çıkılan
keyifli bir yolculuk, “Radyo Başucumda”…
Her Pazartesi 21.03’te, Radyo-4’te.

