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HİÇ RADYO OKUDUNUZ MU?
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IŞ YAYINCILIĞIN GELECEĞİ - I

 DIŞ YAYINCILIĞIN GELECEĞİ  Dr. Süleyman ERDAL
 TRT RADYOLARINDA YENİ YAYIN DÖNEMİ  Amber TÜRKMEN
 SAYISAL RADYO YAYINCILIĞI  Recep YURDUSEVEN
 RADYONUN ASYA’DA YÜKSELİŞİ  Rob GRAHAM
 ULUSAL SINIRLAR ÖTESİNDE HALKTAN SESLER  David Fernández QUIJADA
 2020’DE RADYO YAYINCILIĞI  Vijay SADHU
 TRT BIG BAND ORKESTRASI  Ç. Gülruy KÖŞKER

“Yeniden ve daha güçlü bir şekilde okuyucu ile buluşmasının 
birinci yılını kutlayan Radyovizyon, ülkemizde ve dünyada 
radyocular için bir nefes, bir ses oldu. Bu başarıyı, yeni başarılar 
için bir söz, bir taahhüt olarak kabul etmenizi isterim.”

Şenol GÖKA
TRT Genel Müdürü
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Radyocuların 
Sesi, Nefesi

Arkadaşlarımız 
2016’ya da 
eksilmeyen 

bir heyecanla 
hazırlandılar.

oğu, sabretmenin ülkesidir. Sabır ve tevekkülün... Bu sadece bir 
bekleyiş değildir, içinde zahmeti de vardır. Hem de çokça.

Bu topraklar sabır ve tevekkülün meyvelerini ancak zahmetini gö-
nülden çekene sunar.

Zahmet gönülden çekildiği için belki de, hayal edilenden daha 
çoktur sunulan nimet. Çektiğimiz zahmetin sözünü etmeyi de ayıp 
sayarız biz.

TRT Radyovizyon, böyle bir sabrın meyvesidir. 

Yeniden ve daha güçlü bir şekilde okuyucu ile buluşmasının birinci 
yılını kutlayan Radyovizyon, ülkemizde ve dünyada radyocular için 
bir nefes, bir ses oldu. Bu başarıyı, yeni başarılar için bir söz, bir ta-
ahhüt olarak kabul etmenizi isterim.

Radyovizyon’un bu sayısının dosya konusu “Dış Yayıncılığın Geleceği”. 
Dosyamıza, üyesi olduğumuz uluslararası yayıncı kuruluşlar, yurt içi 
ve yurt dışından akademisyenler ve meslektaşlarımız katkı sunu-
yor. Dış yayıncılığın tüm yönleriyle ele alındığı yazıları ilgiyle okuya-
cağınızı düşünüyorum.

Ocak ayı radyocular için önemli bir ay. Aylarca öncesinden yeni 
yıla, yeni yayın dönemine hazırlanırız. Yeni programlar, yeni sesler 
peşine düşer, dinleyicilerimizi daha çok memnun etmenin yol-
larını ararız. Arkadaşlarımız 2016’ya da eksilmeyen bir heyecanla 
hazırlandılar.

Bu vesileyle tüm radyocu arkadaşlarıma başarılı bir yıl diliyorum. 

D

Şenol GÖKA  TRT Genel Müdürü
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Müzik hayatın içinde, sabah kalktığımızda kuşların sesi, 
yolda yürüdüğümüzde tatlı bir esinti, yemekte huzur dolu 

bir melodi, bebeğinize mırıldandığınız tatlı bir ninni... 

müzik her yerde,
müzikle ilgili her şey tek bir yerde...

Her ayın 1’inde, sesli CD ile birlikte...

birdunyamuzik
TRT Bir Dünya Müzik

birdunyamuzik@trt.net.tr



Dr. Süleyman ERDAL  TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı

eknolojinin bugün geldiği noktada tartışılan bir alan 
olan dış yayıncılık, gelecek vaat ediyor mu ya da bir 
dönüşümden söz edilebilir mi? Radyovizyon, 21. ve 
22. sayılarında bu konunun cevabını arayacak. 

Danimarkalı filozof Kierkegaard “Hayat ancak ge-
riye doğru baktığında anlaşılabilir ama hep ileriye 
doğru yaşanır” diyor. Dış yayıncılık bağlamında 
da geleceğe dönük perspektiften önce geçmişi 
anlamak önemlidir. Dergimizde yer alan yazılarda 
geçmişi değerlendirecek, “Bugün Neredeyiz?” soru-
sunun cevabını arayacak, aynı zamanda geleceğe 
dönük yaklaşımları ortaya koymaya çalışacağız. 

Dış yayıncılık, Soğuk Savaş döneminin bir enstrü-
manı olarak bilinen bir yapılanmayı ifade eder. Bu 
alanda bilinen önemli kurumların hepsi 1930’lu 
yıllardan sonra kurulmuştur. Ardından Soğuk Sa-
vaş dönemi ile beraber tam bir propaganda aracı 
olma özelliği göstermiştir. Bu özelliği bir biçimde 
hâlâ devam ediyor. Gelecekte de form değiştirerek, 
teknolojideki gelişmelere bağlı olarak kullandığı 
enstrümanlarla varlığını sürdüreceğini söyleyebiliriz.

Herkesin bildiği bir söz vardır: “Yol varsa yürümek 
için imkân da vardır.” Buradan hareketle TRT Dış 
Yayınlar Dairesi olarak günden güne gelişen im-
kânlarla bu yolda yürüyeceğiz. Ancak yürünecek 
yolda sahip olduğunuz imkânların bileşenini iyi 
belirlemek önemlidir, çünkü ancak hitap ettiğiniz 
kitlenin niteliklerini ve imkânlarını da dikkate alan 
bir yolda yürümek sizi etkili kılar.

T Bugün teknolojinin ulaştığı noktada sınırların ol-
madığı ve iletişimin son derece hızlı olduğu bir 
dönemi yaşıyoruz. Ancak dünyanın her köşesi 
teknolojinin nimetlerinden aynı oranda yararla-
nabiliyor mu dersiniz? Bu sorunun çok kısa ve net 
bir cevabı var. Hayır! İnternet erişiminin bulunma-
dığı coğrafyalardan söz ediyoruz. Dünyayla bağı-
nı kısa dalga yayıncılık sayesinde kurabilen coğ-
rafyalardan... Bu sebeple geçmişe dönük yayın 
unsurlarını gözardı etmemek gerekir. Dünyanın 
refah düzeyi ve teknolojiyi kullanma kriterlerine 
göre farklı alanlarına farklı yayın enstrümanları ile 
ulaşılabilir.

Dış yayıncılığın geleceğinin konuşulduğu bir yerde 
atlanmaması gereken, disiplinler arası bir kavram 
olarak kamu diplomasisidir. Bu kavram, belki de dış 
yayıncılığın odağına konması gereken yapıyı ihtiva 
ediyor. Küreselleşme ile beraber karşılıklı ilişki ağı-
nın bu denli arttığı bir dönemde güçlü ilişkilerin 
inşa edilmesinin, size ait olan ve karşınızdakilere ait 
olanların doğru bilinmesinin, başka ülkelerin kül-
türlerini, insanlarını anlamanın, müşterekler oluş-
turmanın ve bulmanın, kamu diplomasisinin asli 
fonksiyonu olduğu kabulü ile beraber dış yayıncılık 
daha da önemli hâle geliyor.

Bize ait olanları, kültür alanına ilişkin unsurları ve di-
ğer değerlerimizi dünyaya taşımak gibi bir sorum-
luluğumuz varsa ve bunun için de bir yol varsa o 
zaman bize düşen o yolda yürümektir.  

Dış Yayıncılığın Geleceği

Dış yayıncılığın 
geleceğini 
konuşurken 
atlanmaması 
gereken, disiplinler 
arası bir kavram 
olarak kamu 
diplomasisidir.

Müzik hayatın içinde, sabah kalktığımızda kuşların sesi, 
yolda yürüdüğümüzde tatlı bir esinti, yemekte huzur dolu 

bir melodi, bebeğinize mırıldandığınız tatlı bir ninni... 

müzik her yerde,
müzikle ilgili her şey tek bir yerde...

Her ayın 1’inde, sesli CD ile birlikte...

birdunyamuzik
TRT Bir Dünya Müzik

birdunyamuzik@trt.net.tr
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3 AYLIK RADYO DERGİSİ

Bütün TRT Radyo çalışanları, derginin doğal editörleridir.

Dergide yayımlanan yazı ve makalelerdeki görüşler, yazarın 
sorumluluğundadır, dergi üzerinde hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
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“Yeniden ve daha güçlü bir şekilde okuyucu ile buluşmasının 
birinci yılını kutlayan Radyovizyon, ülkemizde ve dünyada 
radyocular için bir nefes, bir ses oldu. Bu başarıyı, yeni başarılar 
için bir söz, bir taahhüt olarak kabul etmenizi isterim.”

Şenol GÖKA
TRT Genel Müdürü

Radyonun Ulus-Ötesi Kimliği
20. Yüzyıl’ın en mükemmel kitle iletişim aracı radyonun uluslararası arenadaki 
rolü,1920-30’lu yıllarda birçok hükûmetin yabancı dilde gerçekleştirdiği kısa dalga 
yayıncılığıyla diplomatik faaliyetlerinin taşıyıcılığını üstlenmesiyle başlar. Devletler 
yabancı dilde yaptıkları radyo yayınları sayesinde davalarını yabancı kamuoyuna 
duyurma fırsatı bulurlar. Bu bağlamda, II. Dünya Savaşı’yla kamu diplomasisi 
bir iletişim stratejisi olarak büyük önem kazanır. Kamu diplomasisi bir ülkenin 
kültürünü, ulusal amaçlarını ve politikalarını, kendi ulusunun düşüncelerini ve 
ideallerini yabancı kamuoyu tarafından anlaşılması amacıyla yürüttüğü iletişim 
sürecidir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin 
ortaya çıkmasıyla uluslararası düzenin temellerinin atılması ve gelişen iletişim 
teknolojileri, geleneksel diplomasi kavramını değiştirir. Daha hızlı bir şekilde 
bilgiye ulaşım ve üretilmesiyle elde edilen fırsat ve imkânlar diplomasi alanında 
da uygulanmaya başlanır. Artık ulus-ötesi radyo yayınları bir propaganda gibi tek 
yönlü değil, hitap edilen yabancı kamuoyunu bütün yönleriyle tanıyarak iki taraflı 
bir iletişim stratejisi izleyerek oluşturulacaktır. Böylelikle sadece devletlerin değil, 
devletlerin halklarının da diplomatik faaliyetlere konu olması gündeme gelir. 
Soğuk Savaş döneminde yürütülen düşünce savaşları, sınırların ortadan kalkması 
ve Berlin Duvarının yıkılması kamu diplomasisine “yumuşak güç” kavramını 
taşıyacaktır. Bir ülkenin kendi amaç ve değerlerinin başka ülkeler tarafından askerî 
güç tehdidi ve ekonomik yaptırımlar kullanarak değil, dünya siyasetinde kendi 
kültür, siyasi değerleri ve dış politikalarıyla gündem oluşturması anlamına gelen 
bu kavram, siyasi konjonktürün gereği olarak ortaya çıkar. Bu bağlamda, ulus-
ötesi yayın yapan radyolar, devletlerin değerlerinin ve kültürlerinin taşıyıcısı olarak 
kamu diplomasisinin en önemli araçlarından biri hâline dönüşür.

Günümüzde ise içinde bulunduğumuz enformasyon ve kültür çağı, gelişen 
iletişim teknolojisi ile aktif bir kamu diplomasisi yürütmeyi daha kolay hâle getirdi. 
Buna karşın kısa dalga radyo yayınları, gazete, telefon gibi kamu diplomasisi 
araçlarına gelişen teknolojiyle uydu, İnternet, mobil telefonlar ve gerçek zamanlı 
haberler eklendi. Gelişen enformasyon ağı sayesinde herkes bilgiye kolaylıkla 
ulaşır hâle geldi. Bununla birlikte medya alanında ulusal ve uluslararası haberler 
arasında artık keskin bir ayırım da kalmadı. Tarihe damgasını vuran her siyasi ve 
ekonomik olay, kamu diplomasisi kavramına yeni bir anlayış getirdi. 21. Yüzyıl’da 
uluslararası iletişimi sağlayan siyasi, kültürel ve ekonomik güce teknoloji de 
eklendi. Yeni kamu diplomasisinde, küresel iletişim teknolojileriyle gerçek-
zamanlı iletişimin önemi arttı.

“Dünyada ulus-ötesi yayın yapan radyoların bilgi çağına uyumu ve kullanacağı 
kamu diplomasisi araçları nelerdir?” sorusunu geniş bir coğrafyaya eğilerek 
meslektaşlarımıza ve akademisyenlere yönelttik. Yanıtlarını 21. ve 22 sayılarımızda 
“Dış Yayıncılığın Geleceği” başlığı altında arayacağız. Uluslararası yayıncılık 
değerleri, geleneksel dış yayıncılık hizmetleri, radyo ile sosyal medya ve yeni 
iletişim teknolojileri arasındaki ilişki, yerel yayın ortaklıklarının stratejik önemi gibi 
konuları irdelerken, dış yayıncılığın dünü, bugünü ve geleceğini de gözler önüne 
seriyoruz. 

Ülke sınırlarını kaldıran radyonun ulus-ötesi kimliği her şeye rağmen temsil 
ettiği ülkenin tarihi ve kültür hazinesiyle besleniyor. Bu değerlere sahip çıkarak 
radyonun evrenselliğini keşfetmek ise dış yayıncılığın anahtarı… Dünyaya 
radyoyla seslenmenin heyecanı ve mutluluğu ile nice güzel yıllar dilerim.

Editörden
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RT Radyolarında yeni yayın dönemi 1 Ocak 
itibariyle başladı. Yeni döneme nasıl hazır-
landınız?

TRT Radyolarında yeni yayın dönemi hazırlıkları bir 
önceki yılın ilk 6 aylık döneminin ardından başlar. 
Devam eden programlarla ilgili değerlendirmeleri-
mizi, yapımcı ünitelerin kendi açılarından tespit et-
tikleri eksiklik ve ihtiyaçları bir araya getirerek yeni 
dönemle ilgili zihinsel hazırlığımızı yaparız. Yeni 
yılın ülke ve dünya tarihi, kültürel mirası açısından 
taşıdığı önemin işleneceği ya da yayın akışlarında 
bulunmasında yarar görülen özel içerikli yapımlarla 
ilgili beklentimizi radyolarımıza iletiriz. Radyolardan 
istenen program önerileri Başkanlıkça ön değer-
lendirmeye tabi tutulur. Ardından ilgili radyoların 
katılımıyla “Radyo Programları Değerlendirme ve 
Koordinasyon Toplantısı” yapılarak yeni yapım-yayın 
düzeni oluşturulur ve Genel Müdürlük makamının 
onayıyla birlikte uygulamaya geçilir. 2016 planla-

T ma toplantımızı Kasım ayının ilk haftasında, Genel 
Müdürümüz Sayın Şenol Göka ve Genel Müdür 
Yardımcımız Sayın Erkan Durdu’nun teşrifleriyle 
Trabzon’da gerçekleştirdik. Toplantımıza radyola-
rımızın ilgili birim ve yöneticilerinin yanı sıra farklı 
Başkanlıklardan da katılım sağlandı. Kuşkusuz ya-
yıncılık faaliyetinde Kurumdaki diğer ünitelerle ko-
ordineli çalışmak esas. Verimli ve ahenkli yayıncılık 
faaliyeti bunu gerektiriyor. 

TRT Radyo ve TV yayınlarının yol haritasını belirle-
yen, yayın sürecimize dair ilke ve esasların bir araya 
getirildiği “TRT Genel Yayın Planı” bu noktada bizim 
için önemli bir kaynak niteliğinde. Radyo program-
larının TRT Genel Yayın Planı’na, yayıncılık gerekle-
rine uygun şekilde yapılabilmesi, aksaksız, kaliteli, 
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli ted-
birleri almak durumundayız. Özel durumlara, orta-
ya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara göre alternatif strate-
jiler, yedek planlar elimizin altında olmalı. 

Olgu Tokdemir

Türkiye’nin Ortak Sesi 
TRT Radyoları 
1 Ocak 2016’da 
yeni yayın dönemine 
‘Merhaba!’ dedi. 
TRT Radyo Dairesi Başkanı 
Amber Türkmen’le 
TRT Radyolarının 
2016 yayın uygulaması 
hakkında konuştuk.

TRT Radyolarında
Yeni Yayın Dönemi

Sö
yl

eş
i
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Yayıncılık sürekli kendini yenileyen, dinamik 
bir sektör. Kamu Yayın Kurumu Radyoları ola-
rak yıllık yapım yayın düzenini oluşturma sü-
recinde yasal mevzuat dışında hangi noktaları 
göz önünde bulunduruyorsunuz ?

Başarılı bir program planlaması, dünyayı, dinle-
yici algısını, toplumsal yapıdaki dönüşümleri iyi 
okumakla başlıyor. İhtiyaç ve eğilimleri doğru 
tespit edip yayın akışlarına bunu yansıttığınızda 
dinlenme oranınız artıyor. Dinleyici kendini ödül-
lendirilmiş hissediyor. Dinleyicide ilgi ve merak 
uyandırmayan, beklentilerini karşılamayan prog-
ramlardan oluşan bir yayın akışı emeklerin boşa 
gitmesi anlamına geliyor. Öte taraftan teknolojik 
gelişmelerin yeni içerik ve format denemelerine 

imkân verdiği bir yayıncılık ortamındayız. Çağın 
yayın teknolojisi sadece yayınların iletiminde fark-
lı medya seçeneklerini sunmakla kalmıyor, daha 
yaratıcı içeriklerin sunulmasını da teşvik ediyor. 
Böyle bakınca radyo-dinleyici bağını güçlendire-
cek adımların henüz planlama aşamasındayken 
atılması gerektiğini anlıyorsunuz. Program unsur-
ları ile İnternet, sosyal medya olanaklarını etkin ve 
işlevsel olarak kullandığınızda dinleyici sadakatini 
sağlamış oluyorsunuz. Gelenekten beslenen ama 
alışılmışın kolaycılığına kaçmayan bir planlama 
yaklaşımımız var. 

Yeni yayın döneminde dinleyiciler TRT Radyo-
larında nasıl bir yayın akışı ile buluştu?

Bilindiği gibi bugün TRT Radyoları kanal kimlikleri 
ayrışmış, 5 ulusal, 5 bölgesel ve 3 yerel radyo kana-
lıyla yayınlarını sürdürüyor. Radyo-1 söz ağırlıklı ya-
yın yapan eğitim, kültür, haber kanalımız. Program 
çeşitliliği ile her yaş, her meslek grubu kısacası top-
lumun her kesimi Radyo-1’de kendinden bir şeyler 
bulabiliyor. Burada önemli olan nokta, hangi yaş ve 
meslek grubunun hangi saat diliminde radyonun 
başında olduğunu bilmek. Kamuoyu Araştırmaları 

Gelenekten beslenen ama
alışılmışın kolaycılığına 
kaçmayan bir planlama 

yaklaşımımız var.
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konuyla ilgili sağlam veriler sunuyor. Tabii dinleyici-

de alışkanlık yaratabilmek, akışta sürekliliğe de bağlı. 

Radyo-1 yayın akışı sabah Günaydın kuşağı ile baş-

lıyor. Ardından Sabah Haber Analiz, Drama, Kadın, 

Aile ve Dezavantajlı Gruplar, Her Hâlde İnsan, Gün 

Ortası Haber Analiz, Hayata Dair, Dil-Edebiyat, Strateji, 

Politika, Bir Zamanlar, Din-Ahlak, Vatandaşlık-Kurum 

ve Kuruluşlar, Ekonomi, Akşam Haber Analiz, Kent 

ve Kültür, Spor, Müzik Kültürü ve Gece kuşakları ile 

devam ediyor. Bu kuşaklarda haftanın her günü iyi 

bir ön hazırlığa dayalı, zengin içerikli pek çok yapım 

dinleyiciyi bekliyor.

Türkiye’nin en çok dinlenen radyosu: TRT FM

TRT FM, dinleyicilerimizin yoğun ilgi gösterdi-

ği popüler müzik kanalımız. Araştırmalara göre 

Türkiye’nin en çok dinlenen radyosu. Tabii önemli 

olan bu bilginin bizi rehavete sürüklememesi. Ken-

dinizi tekrar etmek, dinleyicinin öneri ve beklenti-

lerine kulak tıkamak en büyük tehlike. 2016 yılında, 

planlama amacına ulaşmış, dinleyicide alışkanlık 

yaratmış programlar yine yayın akışında olacak. 

Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları hazırladıkları 

kuşaklarda az-öz söz, çok müzik yaklaşımıyla din-

leyicimize seslenecekler. Radyo yayıncılığının bili-

nen ve beğenilen sesleri mikrofonlarımızda olacak. 

Sabahtan geceye, günün ritmine uygun içerik ve 

sunumlarla yayın devam edecek. En güncel pop 

müzik örnekleri, liste parçaları, dinleyici istekleri, 

eğlenceli yarışmalar, samimi sohbetler, Türk Sanat 

Müziği ve Türk Halk Müziği’nin yeniden seslendiril-

miş çağdaş yorumları ve elbette dinleyicinin inte-

raktif katılımı...

Radyo başında konser atmosferi solumak için 
Radyo-3

Radyo 3; klasik, rock, pop, caz ve dünya müziği türle-
rindeki programlarla özel bir dinleyici kitlesine sahip. 
Bu kanalımızda müziğin evrensel dilini radyo diliy-
le aktaran, dünya müzik kültürünü özenle seçilmiş 
eserler eşliğinde sunan yapımlar yer alıyor. Türk ve 
yabancı sanatçıların klasik, caz, rock, etnik gibi tür-
lerde, radyo stüdyolarında ya da konser salonların-
da gerçekleşen konserlerine yer vererek dinleyiciye 
radyo başında konser atmosferini yaşatmayı amaç-
lıyoruz. Sanatçılarla, dinleyicilerle yapılan röportajlar 
da programlarımızı zenginleştiriyor. Dinleyicilerden 
olumlu geri dönüşler aldığımız Radyo-3 kanalımı-
zın başarı grafiğinin 2016 yılında da sürdürüleceği 
inancındayız. Ayrıca Nisan 2009’dan bu yana her 
gece 01.00-07.00 saatleri arasında yayımlanan EBU 
Notturno kuşağında ünlü bestecilerin, önemli or-
kestraların kayıtları yine klasik müzikseverlerle bulu-
şacak. 

Coğrafyamızın müzik birikimi TRT Nağme ve 
TRT Türkü’de

Tematik müzik kanallarımız TRT Nağme ve TRT Türkü, 
bu coğrafyanın müzik birikimini aktararak değerle-
rimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
misyonunu başarıyla sürdürüyor. Amacımız 2016 
yılında bu başarıyı kalıcı hâle getirmek, hatta içerik 
ve sunum kalitesini daha da geliştirmek. 

TRT Nağme ve TRT Türkü kanallarının yüksek 
dinlenme oranına erişmesi, ortaya konan fik-
rin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Bu 
kanalların başarısını hangi etkenlere bağlıyor-
sunuz?

Amacımız, TRT olarak 
gerek farklı içerik ve 

formatlardaki yayınlarımızla 
gerekse teknik altyapıya 

yaptığımız yatırım ve 
iyileştirmelerle Türkiye’nin Ortak 

Sesi olurken dünyada da radyo 
yayıncılığında sahip olduğumuz 

öncü konumu sürdürmek
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Genel Müdürümüz Sayın Şenol Göka’nın 2009 yılın-
da dönemin Radyo Dairesi Başkanı iken projelendi-
rip faaliyete geçmesini sağladığı bu kanallarımızın 
kısa sürede yüksek dinlenme oranına ulaşması şa-
şırtıcı değil aslında.

TRT Radyolarının usta ses ve saz sanatçıları, zengin 
eser repertuvarı ve deneyimli yapım yayın ekibi bir 
araya geldiğinde ortaya çıkan ürün de dinleyici-
de karşılığını buluyor. Bir de şu var tabii; Anadolu, 
öylesine derin bir tarih ve kültür barındırıyor ki, bu 
değerlere sahip çıkmak, toplumsal hafızamızı canlı 
tutmak önemli bir sorumluluk. Gelenek çok kıy-
metli bir hazine. Toplum olarak köklerimize, bizi biz 
yapan unsurlara karşı çok duyarlıyız. TRT Nağme ve 
TRT Türkü’nün hatırı sayılır oranda sadık dinleyicisi-
nin olması biraz da bu etkenlere bağlı sanırım. 

Peki, Ocak 2015’te açılan TRT Kent Radyoları ve 
bölgesel yayınların 2016 planlaması hakkında 
neler söylersiniz?

Antalya, Çukurova, Erzurum, GAP Diyarbakır ve 
Trabzon Bölge Radyoları hitap ettikleri alanın kül-
türel ve sosyoekonomik özellikleri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda bölgesel yayın yapıyor. 2016 yılında 
bölgesel yayınlarımız güçlenerek devam edecek. 
TRT Türkü Anadolu kuşağında bölge radyolarımız 
yörelerinin folklorik motiflerini yine dinleyiciyle 
paylaşacaklar. Ocak 2015’te yayın hayatına merha-
ba diyen TRT Ankara Kent Radyosu, TRT İstanbul 
Kent Radyosu ve TRT İzmir Kent Radyosu, hitap 
ettikleri metropollere özel içerikle dinleyiciye sesle-
niyor olacaklar. Gerek bölge gerekse kent radyola-

rında önemli olan, alanın nabzını iyi tutmak, haber 
bilgi kaynağı olurken, yayını hedef dinleyici için 
çekici hâle getirecek unsurları bir araya getirmek. 
Amacınızı ve kriterlerinizi net olarak belirlediğiniz-
de ister ulusal olsun ister bölgesel ya da yerel, mik-
rofondan çıkan ses muhatabını buluyor.

Öyle anlaşılıyor ki tema çeşitliliğiyle dinleyiciye 
seçme şansı tanıyan radyo yayınlarınız 2016’da 
da “Türkiye’nin Ortak Sesi” olacak. 

Bizim de inancımız bu. TRT olarak gerek farklı içerik 
ve formatlardaki yayınlarımızla gerekse teknik alt-
yapıya yaptığımız yatırım ve iyileştirmelerle Türki-
ye’nin Ortak Sesi olurken dünyada da radyo yayın-
cılığında sahip olduğumuz öncü konumu sürdür-
mek. Bu vesileyle 2016’nın insanlığa huzur ve barış 
getirmesini, radyolar ve radyocular için hayırlı bir yıl 
olmasını diliyorum.  

Çocuklar radyo başına. TRT Radyoları klasiği olan “Çocuk Saati” 
Radyo-1’de başlıyor. Yaratıcı drama eğitmenlerinin yönetiminde çocuk 
oyuncularla üretilen dinamik, güncel ve eğitici radyo dramalarını her 
Pazar 10.00 haberlerinin ardından TRT Radyo-1’de dinleyebilirsiniz

Anadolu bilgeliğini oluşturan, besleyen, geliştiren ve zenginleştiren 
bilgeler... Edebiyat, irfan, ilim hayatımızın seçkin kişiliklerinin yaşam-
ları, eserleri, düşünceleri... Anadolu’yu bilgeliğiyle mayalayan gönül 
sultanlarını anlatan “Anadolu’yu Yurt Yapanlar” her Perşembe 14.30’da 
TRT Radyo-1’de.

Amber Türkmen 
Radyovizyon ekibiyle birlikte

Fotoğraflar
Tunç Özceber - MG Ajans   |  Püren Türker
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on yüzyılın ikinci yarısında dünyada yaşanan büyük 
işçi göçlerine katılan Türkler, aileleriyle birlikte yurt 
dışında bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Bağırlarına taş 
basıp, bir gün dönmek üzere Türkiye’den ayrılan 
büyük kitleler için Türkiye’nin Sesi Radyosu, elbet-
te dış yayıncılığın stratejik hedeflerinin ötesinde 
anlamlar taşıyordu. Bizi, radyomuzun kimliğini, 
seslenişimizdeki tınıları belirleyen bu özel an-
lamları yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz çok 
iyi biliyor. Türkiye’nin Sesi Radyosu vatan kokusu, 
sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu 
demekti. Halaya tutuşmak, hep bir ağızdan türkü 
söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen 
selam, ana kucağı, baba ocağı demekti. Ekmek 
mücadelesinde yorulan sırtları sıvazlayan bir 
baba, çorba kaynatan bir ana, memlekete emanet 
edilip arkada bırakılan evladın gülüşü demekti. 

Önemli bir dinleyici kitlemiz için, bu büyük anlamı 
taşımaya elbette devam ediyoruz. Ayrıca yurt 
dışında yaşayan Türklerin sosyal, ekonomik hakları-
na ilişkin sorunlar da henüz çözülmüş değil. Bu ne-
denle, yayınlarımızın önemli bir ağırlığı bu alanda 
yoğunlaşıyor. Ama dinleyicilerimiz sadece memle-
ketten acıyla ve hayallerle kopup gitmiş insanlar-

S dan oluşmuyor artık. Avrupa ağırlıklı olmak üzere 
tüm dünyada ailesi buralı, kendisi orada doğmuşlar 
ve artık onlardan da doğmuş Türkler var. Onlar el-
bette “memleket” kavramından uzak olmayan ama 
dünya vatandaşı olmuş insanlar. İçlerinde dönmek 
istemesine karşın dönemeyenler var ama artık 
çoğu için dönmek söz konusu değil. 

Bu uzun girişin anlamı şu: Türkiye’nin Sesi Radyosu 
bu nedenlerle gurbet temalı bir radyo olmakla ye-
tinilemeyeceğini çok iyi biliyor. Bu yüzden kendini 
yeni seslerle tazeliyor. Bir radyodan daha fazlası ol-
duğunu da unutmadan dinleyici kitlesini genişlet-
meyi hedefliyor. 2016 yılı yayınlarımızı bu bakış açı-
sıyla planladık. Türkiye’nin ve hayatın tüm seslerini 
içeren, zorluklarına rağmen “hem orada hem bura-
da olmayı” başarabilen bir yayın anlayışını 2015 yılı 
itibariyle gerçekleştirmeye çalışmıştık. 2016 yılı yeni 
hedeflerle, küçük ama önemli detaylarla yayınları-
mızı zenginleştireceğimiz bir yıl olacak.

Türkiye’nin Sesi Radyosu Türkçe kısa dalga, uydu 
ve İnternetten 24 saat yayın yapıyor. Bu, dünya-
nın her saatinde her yerdeyiz demek. Bu farkın-
dalıkla planladığımız yayınlarımızda dünyadaki 

Türkiye’nin Sesi Radyosu kendisine yüklenen 
özel anlamların sorumluluğu ile 1937 yılından 
bu yana yayınlarını sürdürüyor. Bu özel anlam, 
kendine özgü dinleyici kitlesi dolayısıyla 
özellikle Türkçe yayınları için belirleyici.

Dış Yayınlar Dairesi
RadyolarındaTRT

Yeni Yayın Dönemi

Şirin Sümer
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Türkiye’yi de içeren, artık bir dünya aktörü olan 
Türkiye’yi de dünyaya taşıyan özel kuşaklarımız ve 
programlarımız var. 

Bünyemize bu sene katılan ve Dışişleri Bakanlığı ile 
ortak projemiz olan TRT Memleketim FM de, Tür-
kiye’nin Sesi Radyosu’ndan sadece müzik ve soh-
bet ağırlıklı olmasıyla ayrılan bir radyo. Hedefimiz 
ise aynı: Geçmişi unutmayan, bugünü kavrayan ve 
gelecek duygusunun neşe ve dinamizmiyle şekille-
nen yayınlar yapmak. 

Memleketim FM, TRT FM’in de desteği ile 24 saat 
yayın yapıyor ve şimdilik sadece İnternet üzerinden 
dinleniyor. Henüz bir yılı bile tamamlamadan çok 
sevildiğini, bize ulaşan ileti ve telefonlar ile sosyal 
medyadaki takipçilerimizden anlıyoruz. Dinleyicile-
rimizin Türkiye ve Türkçe ile bağlarının kuvvetlendi-
ğini görmek bizi mutlu ediyor. 

Dinleyicilerimizi ve bizi merak edenleri radyoları-

mızın İnternet sayfalarına davet edelim. Facebook, 

twitter gibi diğer sosyal medya mecralarında da 

varız. Sayfalarımızda tüm programlarımızı görebilir, 

podcast bölümünden örnekler de dinleyebilirsiniz. 

Türkiye’nin Sesi Radyosu denilince sadece Türk-

çe yayın akla geliyor; oysa TRT Dış Yayınlar Dairesi 

bünyesinde Türkçe dâhil 37 dil ve lehçede de rad-

yo yayını var. Ayrıca web haberciliği de yapıyoruz. 

Bugün web sayfalarımız 41 dil ve lehçeye ulaştı. 

Sayfalarımızda yine Türkiye’nin haberleri, seslenilen 

ülke ile ilişkilerden doğan konular, dosyalar, vide-

olar bulunuyor. Yabancı dilde radyo yayınlarına bu 

web sayfalarından da ulaşım var. 

Son cümle: Kısa dalga, uydu ve İnternetten 24 saat 

yayındayız, yanınızdayız, bekliyoruz.  

www.turkiyeninsesiradyosu.com   |   www.trtvotworld.com   |   www.trtmemleketimfm.com   |   www.turkiyeninsesiradyosu.com   |   www.trtvotworld.com   |   www.trtmemleketimfm.com

Yabancı Dil Yayınları

Yabancı Dil Yayınları

11
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TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, 1937’den bu yana Türkiye Dış 
Yayıncılığı’nın kalbi. Önemli bir hafızanın ve birikimin geleceğe 
taşındığı Dış Yayınlar Dairesi bugün Türkçe dâhil 37 dil ve lehçede 
radyo, 41 dil ve lehçede de web yayını yapıyor, Türkiye’nin sesini 
tüm dünyaya hem Türkçeyle hem de dünya dilleriyle duyuruyor. 
Dış yayıncılık anlayışımızı TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı 
Dr. Süleyman Erdal ile konuştuk.

ayın Başkan, TRT Dış Yayınlar Dairesi’nin tarihini 
özetler misiniz? 

Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, esasında kadim bir 
geleneği yansıtıyor. Türkiye’de radyo yayıncılığı 
1927’de başlıyor. Arkasından da Dış Yayınlar, önemli 
bir gelenek olarak 1937’de yayın hayatına giriyor. 
Başlangıç noktası, Hatay sorunu üzerine... Dönemin 
Başbakanı İsmet İnönü’nün bu konuda bir konuş-
ması var; bu konuşma Arapçaya çevrilerek o böl-
gede yayımlanıyor. Ardından da 1938’de İngilizce, 
Fransızca gibi majör dillerde yayınlar başlıyor. Bu 
yayınlar Matbuat Umum Müdürlüğü bünyesinde 
başlıyor ve dil sayısı artarak devam ediyor. TRT’nin 
kurulmasıyla beraber, 1964 yılında Yurt Dışı Yayın-
lar şeklinde bir birim hâline geliyor. 1972 yılında da 
Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı adını alıyor ve günü-
müze kadar geliyor. Bugün geldiğimiz noktada 41 
farklı dil ve lehçede yayın yapıyoruz. Radyoda ise 

S –Türkçe dâhil olmak üzere– 37 dilde yayın yapıyo-
ruz. Bu, önemli bir büyüklük esasında ve bu yayınlar 
dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşıyor. Dış ya-
yınların mantığında öncelikli olarak, devletin genel 
politikalarına ilişkin diğer coğrafyaların bilgilendiril-
mesi misyonu var. Ancak Soğuk Savaş dönemi ile 
beraber bir propaganda aracı olarak da kullanılıyor. 
Esasında bu süreç günümüzde de devam eden bir 
nitelik arz ediyor. 

Teknolojide önemli değişimler var. Dış yayınla-
rın geleceği nasıl olacak sizce?

Dünyanın bugün geldiği noktada homojen bir yapı-
dan bahsedemiyoruz; ekonomik anlamda, refah dü-
zeyi anlamında. Dünyanın neresine giderseniz gidin 
refah düzeyi farklılık gösteriyor. Bugün Afrika kıtasına 
gittiğiniz zaman –kullanılan teknolojide muhak-
kak surette yenilikler de var ama– hâlâ geçmişin 
teknolojisi kullanılıyor. Asya’ya gittiğiniz zaman 
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öyle. Böyle olunca da tabii ki yöntem konusunda 
bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Refah düzeyi yük-
sek olan ya da o homojenliğin bozulduğu refah 
düzeyi yüksek ülkelere yeni teknoloji ürünleriyle 
ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak dünyanın ekonomik 
anlamda geri kalmış bölgelerinde hâlâ kısa dalga 
yayıncılığı yapmak gerekiyor. Sebebi şu; dış yayın-
cılıkta bir radyo-müdavim ilişkisi söz konusu... Sizi 
takip edenlerin geçmişten günümüze taşıdıkları 
alışkanlıklarını göz ardı etmeniz mümkün değil. 
Yeni mecralar konusunda onları bilgilendiriyorsu-
nuz, özellikle web yayıncılığı konusunda. Özellikle 
Asya ve Afrika’ya baktığınızda, kısa dalga radyo ya-
yıncılığının hâlâ bir karşılığı var ve bununla ilgili ola-
rak bize sürekli talepler geliyor. Her hâlde en doğru 
yaklaşım şöyle olacaktır: Refah düzeyi yüksek, do-
layısıyla teknolojisi gelişmiş yerlere teknolojinin en 
üst düzeyinde yer alan dijital yayıncılıkla ulaşmak... 
Ekonomik anlamda daha alt düzeyde kalan ülkeler-
de de kısa dalga yayıncılığını sürdürmek...

Bu soru, inşallah Radyovizyon’la beraber yeniden 
gündeme gelecek ve umarım cevabını da bulaca-
ğız. Çünkü dünyanın çok farklı ülkelerindeki yayıncı 
kuruluşlardan, akademisyenlerden, yayın işi içinde 
olan meslektaşlarımızdan önemli bilgiler edindik, 
değerli yazılar aldık. Bunları dergimizin iki sayısı bo-
yunca paylaşıyor olacağız. Bu nedenle “Dış yayınla-
rın geleceği nasıl olacak?” sorusuna önemli ölçüde 
cevaplar bulacağımızı düşünüyorum.

Dış yayıncılıkta önemli bir sorun da dinlenirli-
ğin ölçülmesi... Dünyanın en ücra köşelerinde 
varsınız ama acaba dinleniyor musunuz? Rad-
yoların dinlenirliği üzerine neler söylersiniz? 

Bugün bununla ilgili olarak ölçme konusunda bazı 
yaklaşımlar var. Bunlardan biri DX, yani kısa dalga 
kulüpleri. Bu kulüpler, önemli bir geri dönüş aracı 
esasında. Kısa dalga kulüplerine üye olanların bize 
gönderdikleri yayın raporları var. O raporlar bizim 
için önemli. Kısa dalga teknolojik olarak geride 
kalmış gibi görünebilir ama şunu da unutmamak 
lazım; kısa dalgayı kullananlar aynı zamanda yeni 
teknolojiyi de kullanıyor. Eskiden dinleme raporla-
rını bize mektupla gönderirlerdi; yayınlarınız şu ka-
dar kaliteli, bu kadar parazitli, rahat dinlenebiliyor, 
dinlenemiyor gibi beyanatlar olurdu. Bugün artık 
doğrudan bizimle ilgili DX Kulüp raporlarını her-
hangi bir paylaşım sitesine yüklüyorlar ve oradan 
da onu ölçebiliyorsunuz. Eskiden mektuplar gelirdi 
Dış Yayınlar’a ve biz de onlara QSL kartları gönde-
rirdik. Bu kartların ciddi koleksiyoncuları var. Ancak 
günümüzde geri dönüşler e-postayla yapılıyor ve 

yıl içerisinde yüz elli bin civarında geri dönüş alıyo-
ruz. Bu çok büyük ve önemli bir sayı…

Vericiler Dairesi Başkanlığı’nın da yürüttüğü bir de-
netleme sistemi var. Radyolarımızın diğer coğraf-
yalarda dinlenip dinlenmediği ya da yayının ulaşıp 
ulaşmadığı ile ilgili bir denetleme sistemi... Bu da 
bize epeyce ipucu veriyor. 

Dünyada kısa dalga yayıncılığından vazgeçme 
eğilimi ve tartışması da var.

Bugün esasında hâlâ bir karşılığı olduğunu da 
görüyorsunuz kısa dalga yayıncılığın. O yüzden 
bu alanlar hemen bugün terk edilebilecek alanlar 
değil. Tabii bir de bu bir imkân ve bu imkânı top-
tan reddetmek doğru bir yaklaşım olmaz. Tabii ki 
teknolojinin düzeyine göre, bazı yerlerde bu yayın 
alanından çıkabiliriz, yani kısa dalga yayıncılıktan; 
ama hâlâ dünyanın birçok yerinde buna ihtiyaç ol-
duğunu düşünüyorum.

Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’na gelen mek-
tuplardan “Bir Dünya Mektup” adlı bir prestij 
kitabı yayımladınız. Kısa dalga yayıncılığı açı-
sından bu mektupları nasıl okuyabiliriz?

Bu kitap, bize gelen iletilerden ve mektuplardan 
oluşuyor. Geçmişten bugüne gönderilmiş mektup, 
kartpostal ve e-postalar arasından bir seçim yaptık. 
Başta da söylemiştim radyo ile dinleyici arasında 
bir müdavim ilişkisi var. Bu ilişki mektuplarda ken-
dini çok net gösteriyor. İnsanlar, mahrem alanlar 
da dâhil olmak üzere birçok şeyi bizimle paylaşıyor. 
Örneğin, İran’dan yazan görme engelli bir dinle-
yicimiz diyor ki: “Siz benim gören gözlerimsiniz, 
dünyaya açılan penceremsiniz.” Böylesine içten bir 
yaklaşımı reddetmeniz mümkün değil.

Bizi belki de 65-70 yıldır kesintisiz dinleyenler var; 
çocukluğunda başlamış dinlemeye, bugüne kadar 
da Türkiye’nin Sesi Radyosu’nu ya da Yabancı Diller 
Yayınları’nı takip etmiş. Böylesine samimiyet üzeri-
ne kurulu bir ilişkiyi bir kalemde silmek kolay değil 
tabii ki... Teknolojinin de geldiği noktayı gözeterek, 
bununla ilgili değerlendirmeler yapılacak ama bu-
gün bu alanları kısmen de olsa korumak kaydıyla, 
kısa dalga yayıncılığın devam edeceğini düşünü-
yorum.

Dış yayıncılığın hedeflerine ilişkin nasıl bir sü-
reçten söz edebiliriz? Dış yayıncılık bugün han-
gi ihtiyaçlarla şekilleniyor? Yeni işlevleri var mı?

Dış Yayıncılık, öncelikle ülkelerin, devlet politikaları-
na ilişkin bir bilgilendirme, bir eğlence aracı olarak 
devam etmiş, diğer kitle iletişim araçları gibi. Soğuk 
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Savaş döneminde de propaganda aracı olarak kul-
lanılmış. Bugün geldiğimiz, teknolojinin bu kadar 
geliştiği noktada, “Acaba dış yayınlara neden ihti-
yaç var?” diyorsunuz.

Elbette yeni işlevler var. Şöyle ki; klasik diploma-
sinin eksik kaldığı yerlerde kamu diplomasisi de-
nen bir kavram devreye giriyor. Kamu diplomasisi 
kökleri itibariyle esasen eskiye dayanan bir kavram 
ama söz konusu kısa dalga yayıncılığı olunca ciddi 
işlevler üstleniyor, bundan sonra da üstleneceğini 
düşünüyorum. Şimdi dış yayıncılığın özünde ne 
vardır? Devletin genel politikaları. Bundan kastımız 
nedir? Bu, diplomasi olabilir, ekonomi politikaları 
olabilir, kültür politikaları olabilir ya da ülkenin a’dan 
z’ye bütün değerlerine ilişkin dışarıya vermek iste-
diğiniz izlenim olabilir. Burada da kamu diplomasisi 
çok öne çıkan bir şey. Bugün kamu diplomasisi de-
diğimiz zaman, genel olarak devleti kastediyoruz 
ama günümüzde topluma ilişkin, o ülkenin değer-
lerine ilişkin her türlü bilgiyi paylaşabileceğiniz bir 
mecradan söz ediyoruz. Dış yayınlar tam da burada 
devreye giriyor. Normalde içe dönük yayın yapan 
televizyonlarımız, web yayınlarımız var; buradan 
da takip edilebilir tabii ki ama dış yayınların farkı, 
dünyaya farklı dillerde yayın yapıyor olmasında... 
O yüzden de dış yayıncılığın geleceğine dair en 
önemli vurgu, kamu diplomasisine dair olmalıdır 
diye düşünüyorum.

Tabii bugün TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı 
olarak geldiğimiz noktada, geleceğe dönük bazı 
planlarımız var. Örneğin her coğrafyaya kendi di-
linde hitap etmek gibi bir idealimiz ve gayretimiz 
var. Geldiğimizde 32 dilde yayın yapılıyordu; şu 
anda yayınlarımızı 41 dil ve lehçede gerçekleşti-
riyoruz. Bu sayıyı da artırmak gibi bir niyetimiz ve 

çabamız var. Bunun gelecek dönemdeki ilk adımı 
muhtemelen Somalice olabilir. Tabii Türkiye’nin Af-
rika’ya vermiş olduğu destekler son derece önemli. 
Bu destekler çerçevesinde belki Somali sembolik 
bir anlam taşıyor, bu yüzden de belki Somalice di-
yorum. Bununla ilgili olarak orada TİKA tarafından 
kurulmuş bir radyo istasyonu var. Buradan radyo 
yayınları yapmayı düşünüyoruz, beraberinde de 
web yayınları tabii ki. Bunun dışında Güney Asya ile 
ilgili olarak Malayca yayınlarımızı başlatmıştık. Ora-
da yine önemli bir bölge var; Endonezya. Bahasa 
Endonezya dilinde yayın yapma niyetimiz var. Bun-
ları zaman içerisinde paylaşacağız. 

Sayın Başkan, başkanlığınızda dünyaya Türkçe 
seslenen iki radyo var. Türkiye’nin Sesi Radyosu 
ve Memleketim FM. Türkçe radyo yayınlarınıza 
ilişkin neler söylersiniz?

Dış yayıncılığın en önemli unsuru öncelikle kendi 
dilinizin öne çıkarılmasıdır. Dış yayıncılığın ya da 
uluslararası yayıncılığın çıkış noktasında en önem-
li şey dil vurgusudur. Özellikle BBC ve Deutsche 
Welle’nin çıkışına baktığınız zaman, kendi dillerini 
dünyaya hâkim kılma noktasında bir idealleri oldu-
ğunu görürsünüz. Tabii ki bizim ana eksenimizi de 
Türkçe oluşturuyor. Türkçeyi dünyaya duyurmak, 
bilinen bir dil hâline getirmek; zaten yeterince bili-
niyor ama bunu çok daha öteye taşımak. Bununla 
beraber diğer dillerle de dünyaya hitap etmek...
Ancak dış yayıncılığın özünde belirleyici olan ana-
dildir. O yüzden de Türkçe bizim için son derece 
önemli...

Radyovizyon dergisi olarak teşekkür ediyoruz 
Sayın Başkan.   



Ertug�rul Facias�
Behçet Necatigil’in Kaleminden Bir Radyo Oyunu

Ertuğrul Faciası, Behçet Necatigil (Bütün Yapıtları - Radyo Oyunu)
Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı: İstanbul, Ocak 2008

Necatigil’in kendisini de bu yolculuğa katılmış gibi 
hissetmemize yol açıyor.

Necatigil, oyundaki 23 kişinin isimlerini yazarken, 23 
sayısının fazla görülmesi halinde “+” işaretli seslere 
diğer bölümlerden ikinci bir rol de verilebileceğini, 
böylece sayının 13'e, hatta daha aza indirilebileceği-
ni belirtiyor; böylece radyo oyunu tekniğine ne kadar 
hâkim olduğunu hemen belli ediyor. 

Oyun 6 bölümden oluşuyor. 5. Bölüm’de, Ertuğrul Fir-
kateyni’nin batışı, kazada ölenlerin ağzından bir korku 
hikâyesinin dehşet verici güzelliğiyle anlatılıyor:

Süvari: Dağ boyu dalgalar... Öğleden sonra Ertuğrul 
pocalamaya başladı.

Süvari Muavini: Yelkenler sarılmıştı. Bu tekne, bu 
korkunç dalgalara şimdi nasıl da-
yanırdı?

(Çatırtılar, bağrışmalar, sessizlik)

Osman Paşa: Grandi direği, ika-
çasından çöktü, bütün çarmıkları 
boşandı. Çarmıkları birbirine cır-
gına ederek tehlikeyi önlemeye 
çalıştık.

Süvari: Kemerelerden birkaçı 
kırıldı. Baş omuzluk çapa tahtala-
rının başları suğralarından fırladı, 
koptu.

(...)

Osman Paşa: Karanlıktı, çok 
karanlık. 21 suları...

(Korkunç bir gümbürtü. Feryatlar. “Eşhedü En Lâ İlâhe 
İllâllah” sesleri. Sessizlik.)

Şair Ali Ruhi, hastalandığı için Singapur’da hastaneye 
yatırılmıştır; sonradan fırkateyne dönüp dönmediği 
belli değildir. Ama Necatigil, Ali Ruhi’nin de denizde 
boğulanlar arasında olduğunu tasavvur eder:

Ali Ruhi: (Yankılı ses uzaklaşır)

Bakın, ben de buradayım, kükreyen dalgalar arasında...

Ertuğrul Faciası, müstesna bir edebi ve teatral başarı 
örneği. Behçet Necatigil’i ve radyo oyunlarını sevenler 

tarafından mutlaka okunmalı.  

ürk edebiyatının ölümsüz isimlerinden Behçet 
Necatigil, şöhretini esas olarak şairliğine borçlu. “Eğilip 
alıyorum, kimse olmuyor / Solgun bir gül oluyor do-
kununca” dizelerini yazıp da ölümsüzlüğü kucaklama-
mak mümkün mü? Ama Necatigil aynı zamanda bir 
edebiyat öğretmeniydi: Öğrencileri arasında, bugün 
Türkiye’nin ismini çok iyi bildiği kültür adamları vardı. 
Bunlardan Hilmi Yavuz, onun bütün eserlerini derleyip 
yayımlamıştır. Çevirmendi: “Necatigil.com” adresinde-
ki resmî İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, 36 
kitap çevirdi. Antoloji yazarıydı: Edebiyatımızda İsim-
ler ve Edebiyatımızda Eserler sözlükleri, çok önem-
li kaynaklardır. 1960’lardan itibaren radyo oyunları 
yazdığını görüyoruz. Yine resmî sitesindeki bilgilere 
göre, 1963’ten itibaren 20 radyo oyunu yayımlandı. 
Yapı Kredi Yayınları’nın 1995 senesinde onun “Bütün 
Eserleri” dizisi içinde bastığı Ertuğrul Faciası, ne ga-
riptir ki resmî sitedeki bu listede yok. Kitabın önsö-
zünü yazan Selim İleri’den, Ertuğrul Faciası’nın 1974 
yılında radyoda yayımlandığını, aradan geçen 21 yıllık 
süre içinde basılmadan kaldığını öğreniyoruz. İleri’nin 
aktardığına göre, çekingen tabiatlı Necatigil bu oyu-
nu yayıncılara hiç hatırlatmamış, “Radyoda yayınlan-
dı, mikrofona kondu; dinleyen dinlemiştir...” diyerek, 
konunun üzerinde hiç durmamış. Böylece Ertuğrul 
Faciası, önsözün başlığındaki ifadeyle, bir “gizli baş-
yapıt” olarak kalmış.

Ertuğrul Faciası, denizcilik tarihimizin en iç kanatıcı 
olayını konu ediniyor: İkinci Abdülhamit zamanında, 
Japonya İmparatorunun yeğeninin bir savaş gemisiy-
le İstanbul’u ziyaret etmesinin ardından, Ertuğrul Fır-
kateyni ona iade-i ziyarette bulunmak ve değerli hedi-
yeler götürmek üzere yola çıkmış, ama bu yolculuğun 
dönüşü olmamıştı. Uzmanların geminin bu yolculuğa 
dayanamayacağı yönündeki raporlarına rağmen gö-
revlendirilen Ertuğrul, dönüş yolunda batmış, 610 kişi-
lik mürettebattan ancak 69’u hayatta kalabilmişti.

Ertuğrul gemisiyle yola çıkıp dönemeyenler arasında, 
seyir ve sefer defterini tutmak üzere işe alınmış şair Ali 
Ruhi Bey de vardı. Behçet Necatigil, Ertuğrul Faciası’nı 
yazarken, bu bilinmeyen, ama ismini Edebiyatımız-
da İsimler Sözlüğü’nde bulabildiğimiz şairi bir motif 
olarak koymuş radyo oyununa: Metin, Ali Ruhi’nin 
bu sefere katılacağını öğrenmesiyle başlıyor. Necati-
gil’in metnin içine bir şairi dâhil etmesi, hem oyunu 
renklendirip dinleyene yakınlaştırıyor, hem de bir ya-
nıyla, şairlikten doğan ruh ortaklığı dolayısıyla, âdeta 
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letişim ve kitle iletişimi süreçlerinde olduğu gibi 
uluslararası yayıncılık bağlamında temel amacın, 
herhangi bir konu ya da soruna ilişkin belli bir me-
saj iletmek ve hedef kitle üzerinde belli bir etkide 
bulunmak olduğu söylenebilir. Ancak, bu olgunun 
analitik bir çerçevede değerlendirilebilmesi için 
uluslararası yayıncılığın neyi ya da neleri imlediğine 
daha yakından bakmak gerekir. 

Uluslararası yayıncılık, devlet destekli haberler ve 
enformasyon ile eğlence içerikli mesajların, bu 
yayıncılık faaliyetini destekleyen devletin sınırları 
dışındaki bir nüfusa yönlendirilmesi olarak tanım-
lanabilir. Söz konusu olgu, uluslararası yayıncılığın 
belli bir döneminde propaganda unsurunu da içer-
miştir. Bu bağlamda, Voice of America, Deutsche 
Welle ve BBC Dünya Servisi, uluslararası yayıncılığın 
en bilinen örneklerini teşkil etmekle birlikte, ulus-
lararası yayıncılık faaliyetini gerçekleştirilenler çok 
daha fazladır. Uluslararası yayıncılıkla ilgili olarak 
devlet desteği konusundaki çizgilerin bulanık ol-
duğunu da belirtmek gerekir.1

Uluslararası yayıncılığın ne tür işlevlere sahip oldu-
ğu konusu, aynı zamanda uluslararası yayıncılığın 
kodları ve değerleri açısından da önemli ipuçları 
taşımaktadır.

İ Bu bağlamda; devletlerin uluslararası yayın ka-

nallarına farklı işlevler atfettiği söylenebilir. Buna 

göre; İngiltere, ABD, Fransa, Hollanda ve Alman-

ya’nın uluslararası yayıncılık deneyiminin karşılaş-

tırmalı analizi doğrultusunda olası altı işlevden 

söz edilebilir. Çoğu Batı uluslararası yayın kuru-

luşunun iki temel işlevi vardır. Bunlardan ilki, kriz 

anlarında doğru bilginin temini için bir ağ olarak 

işlev görmektir. Diğer temel işlev ise az gelişmiş 

bölgelerde medyanın arz eksikliğini telafi ede-

bilmektedir. Öte yandan, Fransa ve Almanya’nın 

özellikle iki işlev üzerine odaklandığı öne sürüle-

bilir. Bunlar; belli bir kültürün ve dilin temsili ile 

yurt dışındaki yurttaşlar için anavatana bir bağ-

lantı imkânı sunulmasıdır. Bu tablo içinde Ame-

rikan yaklaşımını karakterize eden işlev ise “belirli 

sosyal ve politik inançları, kavrayış ve ideolojileri 

yayma hedefine sahip bir misyoner niteliği taşı-

masıdır. Son olarak, BBC örneğinde görüldüğü 

üzere; küresel bir haber kanalı olmanın yanı sıra 

misyonerlik işlevi de dâhil olmak üzere tüm diğer 

işlevleri kapsamaya çalışan küresel bir aktör olma 

çabasından söz edilebilir.2

Bu işlevlerin ötesinde herhangi özel bir amaç gö-

zetmeksizin başarılı bir uluslararası yayıncılık için 

önkoşul güvenilirlik olarak kendini göstermekte ve 

bu güvenilirlik, ancak herhangi bir yayıncının ken-

dini finanse eden hükûmetlerden tam bir editoryal 

bağımsızlık içinde çalışmasıyla elde edilebilmekte-

dir. Yine, ülkenin dış politika hedefleriyle geniş öl-

çüde uyumlu olunduğundan emin olabilmek için 

uluslararası yayıncıların (editoryal yönelimlerinin 

aksine) stratejik yönelimlerinin Dış İşleri Bakanlıkla-

rıyla iş birliği ilişkisi içinde yürütülmesi de bir başka 

önemli noktadır.3

Diğer taraftan, uluslararası yayıncılığın kamu diplo-

masisine koşut bir pratik olarak ele alınması, onun 

spesifik yapısını ve etik temelini oluşturan anahtar 

bir unsurdan kaynaklanır. Bu unsur, gazeteciliğin de 

temel hammaddesini teşkil eden haberdir. Tarihsel 

olarak bakıldığında da; uluslararası yayıncılığın en 

güçlü ve etkili unsuru, özellikle objektif kullanımı 

söz konusu olduğunda haber olmuştur.4

ULUSLARARASI YAYINCILIĞIN DEĞERLERİ

Uluslararası yayıncılığın kamu 
diplomasisine koşut bir pratik 
olarak ele alınması, onun spesifik 
yapısını ve etik temelini oluşturan 
anahtar bir unsurdan kaynaklanır. 
Bu unsur, gazeteciliğin de 
temel hammaddesini teşkil 
eden haberdir. Tarihsel olarak 
bakıldığında da; uluslararası 
yayıncılığın en güçlü ve etkili 
unsuru, özellikle objektif kullanımı 
söz konusu olduğunda haber 
olmuştur.

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu
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Bu bağlamda; uluslararası yayıncılık sürecinde 
nelerin haber olarak öne çıktığı, öne çıkarılan 
bu haberlerin nasıl çerçevelendiği, ne tür söz-
cük seçimleri ile haberlerin inşa edildiği ya da 
haberlerde tek yönlü mesaj sunumu mu yoksa 
çift yönlü mesaj sunumu mu kullanıldığı gibi 
konular önem kazanmaktadır. Bu noktada, günü-
müz uluslararası yayıncılığı kapsamında sadece 
propagandist, saldırgan ve negatif bir habercilik 
anlayışının hem etkisiz kalmaya mahkûm olaca-
ğı hem de kamu diplomasisi olgusunun felsefe-
siyle bağdaşmayacağı söylenebilir. Zira, yabancı 
toplumları ve kamuoylarını daha rafine biçimde 
kazanmayı imleyen kamu diplomasisi olgusuyla 
hemhâl olmuş bir uluslararası yayıncılık çerçeve-
sinde; tepeden inmeci, dışarlıklı ve endoktrinas-
yona dayalı bir anlayışın uyuşmayacağı tartışma 
götürmez. 

Yeni iletişim teknolojileri ve 
uluslararası yayıncılık

Kitle iletişim araçlarının ve iletişim teknolojilerinin 
hem çeşitlendiği hem de gelişme kaydettiği bir 
süreçten geçerek günümüz dünyasına gelindi-
ğinde; özellikle İnternet ve sosyal medyanın, ge-
nel anlamda kitle iletişimini olduğu kadar özelde 
uluslararası yayıncılığın pratiklerini ve değerlerini 
dönüştürdüğünü söylemek de mümkündür. Zira, 
İnternet ve sosyal medya, hem ulusal hem de ulus-
lararası bağlamda merkezkaç kuvvetlerin önemli 
bir aktör (haber ve program üreticisi ve dağıtıcısı 
olma anlamında) konumuna eriştiği bir medya ve 
iletişim ortamına zemin hazırlamıştır. 

Bu bağlamda; yeni iletişim teknolojileri, İnternet 
ve sosyal medyanın, uluslararası yayıncılık için 

hem önemli bir iletişim mecrası hem de rakipleri/
bilgi-haber-içerik alma ve üretme kaynaklarını ço-
ğaltan bir iletişim ortamı olduğu söylenebilir. Örne-
ğin; Voice of America, BBC World Service, Deutsche 
Welle, TRT World gibi önemli uluslararası yayıncı 
kuruluşların İnternet sitelerinin bulunmasının yanı 
sıra bu kuruluşlar Facebook, Twitter ve YouTube gibi 
sosyal medya platformlarında da yer almaktadır. Bu 
durum, uluslararası yayıncılık arenasındaki aktörle-
rin, günümüz dünyasının İnternet ve sosyal medya 
gerçeğini hem dikkatle takip ettiğinin hem de bu 
teknolojilere dâhil olarak yayıncılık mecrasının kap-
samını genişlettiğinin önemli bir göstergesidir.

Dolayısıyla, uluslararası yayıncılığın daha çok ilk 
dönemine özgü tek yönlü enformasyon aktarımı 
şeklindeki geleneksel iletişim/habercilik pratiğinin 
ya da bu yöndeki çabaların tamamıyla ortadan 
kalkmasa bile önemli ölçüde yetersizleştiği ve 
zayıfladığı söylenebilir. Zira, günümüz dünyasın-
da tek yönlü ve yer yer propagandist tınılı böyle 
bir pratik ve çaba, hitap edilen farklı kültürler ve 
toplumlar nezdinde inanılırlık, güvenilirlik, ikna ve 
itibar gibi unsurların kolaylıkla yerle bir olmasına 
yol açabilir. 

Tüm bu noktaların yanı sıra uluslararası yayıncılık 
faaliyetinin diğer kültürleri ve toplulukları dışarıdan 
“yargılamaya” ve “tanımlamaya” değil de, onları “an-
lamaya” yönelik bir yayıncılık olarak icra edilmesi, 
belki de en kritik sorun alanlarından birini teşkil 
etmektedir. Bir başka deyişle; farklı toplulukları ve 
kültürleri etnomerkezci bir bakış açısıyla kavramak 
yerine, onları kendi kültür daireleri içinde anlama 
çabasının ön plana çıkmasının en önemli refe-
rans noktasını oluşturduğu söylenebilir. Böylelikle, 
uluslararası yayıncılığın kültürlerarası diyalog gibi 
önemli bir işlevi optimum düzeyde hayata geçire-
bilmesi daha fazla mümkün olabilir.   
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ve yayıncı ülkeyi tanıtmak adına iki şekilde yapıl-
maktadır. İlk grupta yer alan dış yayınlar, farklı ül-
kelerde yaşamak durumunda kalan vatandaşlarını 
hedef kitle olarak tanımlamaktadır. Bu hedef kitleye 
yönelik olarak doğru bilgi ve haber akışının birinci 
elden ulaştırılmasıyla yabancı ülkelerdeki yurttaş-
ların vatanlarıyla bağlantısını sağlamak, uluslara-
rası yayıncı kuruluşun en temel hedefidir. Bunun 
yanında kültür, sanat ve eğlence içerikli yayınlarla 
kendi halklarının kültürel aidiyetlerinin korunması 
amaçlanmaktadır. İkinci grupta yer alan yayınlar ise 
dış ülkelere seslendiği için hedef kitle yabancı ülke 
kamuoyudur. Ülkenin siyasal söylemlerinin direkt 
olarak ulaştırılması, etkili bir kamuoyu oluşturulma-
sı ve ülkenin tanıtılarak turizm faaliyetlerine katkı 
sağlanması bu grupta yer alan dış yayınların temel 
amacı niteliğindedir. Bu açıdan global sahnenin 
önemli bir aktörü olarak uluslararası yayıncıların 
çoğu “ülkelerinin sesi” misyonunu gerçekleştirdiği 
düşüncesiyle gurur duymaktadır. 

Ayrıca krizlerde doğru bilginin aktarılması, az ge-
lişmiş ülkelerde eksik medya üretiminin tamam-
lanması, belirgin bir kültürün ve dilin temsil ve 
ifade edilmesi, sosyal ve politik bir inancın ya da 
ideolojinin yayılması gibi konular dış yayıncılığın 
hedeflediği diğer amaçlar kategorisinde sıralana-
bilir. Yine dış yayınlar, stratejik bir iletişim dilinin 
kullanıldığı kamu diplomasisinin de anahtar un-
surlarının başında gelmektedir. Her geçen gün 
dünyada önemi daha çok artan kamu diplomasisi 
sürecinde dış ülke kamuoylarına ulaşma ve onla-
rın zihninde olumlu bir imaj yaratmada uluslarara-
sı yayıncılık, stratejik bir pay sahibi olarak nitelen-
dirilmektedir. 

Sözü edilen bu amaçlara ulaşmada, yayın içerik-
lerinin yani mesajın etkili bir biçimde inşa edil-
mesi, yayıncılığın olmazsa olmazları arasında yer 
almaktadır. Genel olarak kamu yayıncılığı şeklinde 
örgütlenen dış yayınlar, ait olduğu ülkenin siyasal 
ve diplomatik söylemine paralel bir dil kullanmak 
zorundadırlar. Zira dış yayıncılıkta kullanılan bir keli-
me bile çok önem taşımaktadır. Farklı tanımlamalar 
ülkeler arasında büyük krizlere neden olabilmek-
tedir. Örneğin TRT’ye ait bir dış yayın kuruluşunun, 
Türkiye’nin Kıbrıs politikası minvalinde Güney Kıbrıs 

itle iletişim araçlarının keşfi ve yaygınlaşması, bir-
çok değişimi ve yeniliği beraberinde getirmiştir. 
Gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel kitle ile-
tişim araçlarına son dönemlerde uydu, İnternet, 
cep telefonları gibi yeni iletişim teknolojilerinin 
de eklemlenmesiyle kitle iletişimi hayatımızın her 
alanını büyük bir oranda kaplamıştır. Bir de geçen 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla gelişen kü-
reselleşme olgusuyla birlikte ülkeler arasında po-
litik, ekonomik ve kültürel anlamda etkileşimler 
hızlanmıştır. Dünya üzerindeki toplumların etkile-
şimi enformasyonun dağılmasına olanak sağlamış 
ve bilgi dolaşımını kaçınılmaz hâle getirmiştir. Bu 
bağlamda iletişim alanında yaşanan baş döndürü-
cü gelişmeler ve küreselleşmeyle birlikte artık bilgi 
ve haberin yayılımı dünyadaki en büyük güç olma-
ya başlamıştır. 

Böylesi bir gücün farkında olan bütün devletler, 
kitle iletişim faaliyetlerini hızla sınır ötesi boyuta ta-
şımış ve bu alanda daha etkin olmak adına büyük 
bir rekabetin içine girmişlerdir. Tarihsel süreç içinde 
bakıldığında özellikle radyonun II. Dünya Savaşı’nda 
siyasal odaklı propaganda aracı olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Savaşın tarafı olan gelişmiş ülke-
ler iç kamuoyuna olduğu kadar dış kamuoyuna 
da seslerini duyurmak amacıyla diplomatik bir si-
lah olarak gördükleri uluslararası yayınlara büyük 
önem atfetmişlerdir. Savaşın ardından başlayan so-
ğuk savaş döneminde radyoyla birlikte televizyon 
da benzer biçimde güçlü bir propaganda aracı ola-
rak uluslararası yayıncılıkta kullanılmıştır. Günümü-
zün küreselleşen dünyasında bu geleneksel kitle 
iletişim araçlarına İnternet, uydu ve mobil teknolo-
jiler de katılarak uluslararası yayıncılık alanı giderek 
daha çeşitli ve kompleks bir yapıya bürünmüştür. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler, artık pro-
pagandadan daha çok yeni bir söylem, kimlik ve 
güçlü bir imaj oluşturmak adına uluslararası ileti-
şim arenasında yatırımlarını artırarak faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. 

"Ülkelerinin sesi"

Dış yayıncılık, gerek ülkenin kendi diliyle farklı ülke-
lerde yaşayan vatandaşlarına öz değerlerini unut-
turmamak ve bağlarının sürmesini devam ettirmek 
adına gerekse çeşitli dillerde kamuoyu oluşturmak 
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Rum Kesimi’ni yayınlarında “devlet” olarak nitelen-
dirmesi söz konusu olamaz. Bu noktada tekrar altı 
çizilecek olursa, her ülkenin uluslararası kamu yayın 
kuruluşu kendi ülkesinin menfaatlerini öncelemek 
ve buna uygun yayın politikasını benimsemek du-
rumundadır. 

Ülkemizin kamu yayıncılığı temsilcisi TRT

Tüm iletişimsel eylemlerde olduğu gibi dış yayınlar-
da da oluşturulan mesajın hedef kitlenin zihninde 
kargaşa yaratmayacak biçimde açık ve anlaşılır ol-
ması gerekmektedir. Bu açıdan “doğru kodlanmış 
bir mesajın kaynaktan, en etkin bir kanalla ve doğru 
zamanda alıcıya iletilmesi” dış yayınların başarıya 
ulaşmasındaki temel formülasyondur. Gecikmiş, 
anlaşılmayan, hedef kitlesi tanımlanmamış, kanalın 
biçimine uygun olarak hazırlanmamış bir mesajın 
herhangi bir etki yaratması söz konusu olamaz. 
Çoğu zaman hedef kitle sadece kendi ülke vatan-
daşı olmadığından daha global bir bakış açısı ile içe-

rikler oluşturulmalıdır. Dolayısıyla ülkelerin politik, 
diplomatik, ekonomik çıkarları noktasında önemli 
bir misyonu bulunan dış yayınların içerikleri, iletişim 
eğitimi almış, vizyon sahibi, dünyayı iyi tanıyan pro-
fesyoneller tarafından hazırlanması, altı çizilecek bir 
başka husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu noktada stratejik bir misyon üstlenen ülkemi-
zin kamu yayıncılığı temsilcisi TRT’nin de özellikle 
son dönemlerde yaptığı girişimler ve yatırımlarla 
uluslararası arenada önemli bir görev üstlendiği 
görülmektedir. TRT radyo ve televizyon kanalları ile 
dünyanın tüm kıtalarına gerek uydu, gerekse web ya-
yınlarıyla ulaşabilmektedir. Sonuç olarak, yurt dışında 
yaşayan vatandaşlar, soydaşlar ve akraba toplulukları 
ile dış ülkelerin kamuoylarına birçok dil ve lehçede 
ulaşmaya çalışan TRT dış yayınları, üniversiteler ve si-
vil toplum örgütlerinin de katkıları sayesinde, ülkemiz 
adına gerçekleştirilen kamu diplomasisi faaliyetlerin-
de daha da etkin bir konuma yükselecektir.   

yeni büyüme stratejileri belirlediler. Buna örnek ola-
rak Rusya’nın 2014 sonlarında yeniden kurulan ve 
29 dilde yayın yapan –eski Rusya’nın Sesi Radyosu– 
Russia Sputnik, 36 dilde yayın yapan Türkiye’nin 
Sesi Radyosu ya da pek çok Avrupa ülkesinde orta 
dalgada yayın yapan Çin Uluslararası Radyosu gös-
terilebilir. 

Radyo yayıncılığın geleneksel yumuşak güç yakla-
şımı, yayıncı kuruluşlar ya da anahtar roldeki dağı-
tım platformları tarafından yeniden şekillendirildi. 
Görev alanlarını yayıncılığın ötesine taşıyan sektör 
kendilerine biçilen payeyi silbaştan tanımladılar.

İsviçre kamu yayıncısı SRG SSR’ın Swissinfo’sunu 
örnek olarak alabiliriz. İlk web sitesinin kuruldu-
ğu 1999 yılından, vericilerini kapattığı 2004 yılına 
kadar dağıtım platformu olarak stratejik bir dönü-
şüme gittiler. Hedef kitlesi yurt dışında yaşayan 
İsviçreliler olan İsviçre Uluslararası Radyosu, adını 
değiştirse de geleneksel anlayışını korudu.

Hollanda RNW Medya da ikinci örnek olabilir. 
Uluslararası Hollanda Radyosu, RNW Medya yeni-
lenen içeriğini artık sadece yeni medya platform-
larında sunuyor. Yurt dışında yaşayan Hollandalı-

oğuk Savaş sırasında en yoğun dönemlerini yaşa-
yan uluslararası yayın kuruluşları, Berlin Duvarının 
yıkılmasıyla kendilerini büyük bir boşlukta buldu. 
Varlıklarını pekiştirdikleri gerilimin yok olmasıyla 
yeni kimlik arayışına giren yayıncıların sadece bir 
kısmı bunu başarabilmiş durumda...  Uluslararası 
radyo hizmetlerinin geleceği –en azından kamu 
kuruluşları için– görev tanımlarının doğru belirlen-
mesine ve uygulanmasına bağlı. 2015 yılının Tem-
muz ayından itibaren EBU üyesi kamu radyoları 85 
farklı dilde, 51 uluslararası radyo hizmeti sunmaya 
başladı. Ancak 28 kuruluş tarafından yürütülen ya-
yınlar her zaman birebir örtüşmüyor. 

Dünya çapında en önemli yayıncılardan biri BBC. 
Küresel Dinleyici Ölçümleri 2015 raporuna göre 
BBC’nin radyo hizmetleri, 28 dilde haftada 133 
milyon kişiye ulaşıyor. BBC’nin ustaca yönettiği 
kültürel nüfuz etkisi diğer ülkelerin kamu yayın-
cıları tarafından da takip ediliyor.  Almanya’nın 30 
dilde yayın yapan Deutsche Welle Kurumu ya da 
12 dilde yayın yapan Fransa Uluslararası Radyosu 
(RFI) gibi.

Uluslararası profillerini yükseltmeyi hedefleyen 
kamu yayıncıları gelişen jeopolitik koşullara göre 
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ti ya da Romanya Uluslararası Radyosu 2 (RRI 2), 
Romania in Direct gösterilebilir.

Diğer durumlarda hedef kitle başka ülkelerde 
bulunan vatandaşlar oluyor. Örneğin yeni giden 
göçmenler. Bu yayınların hedefi, entegrasyon sü-
recinde onlara yardımcı olmak. Bu tür yayıncılar 
için bu bir anlamda bir dil dengesi yaratma ihtiyacı 
doğuruyor çünkü pek çok durumda hedef ülkeler-
deki insanlar yerel dili konuşamıyorlar fakat aynı za-
manda içinde bulundukları yeni toplulukla uyum 
sağlamak için yerel dili öğrenmeye ihtiyaçları var. 
Sonuç olarak, İsrail’deki Reshet Qlitat Aliya İbranice 
dışında 14 ayrı dilde yayın yapıyor. Radyo İsveç P6 
89.6 İsveç dili haricinde 10 dilde, hatta evden epey 
uzak olan Farsça ve Somali dillerini bile içeren bir 
yelpazede yayın yapıyor. 

Değişim süreçlerinde misyonu yeniden tanımla-
mak yetmezmiş gibi, teknolojik değişimler ve ya-
yıncıların bütçeleri baskıları artırıyor. Artık ulusal sı-
nırların dışındaki kamu yayıncılığının geleceği soru 
işaretleri doğuruyor.    

ların anavatanla bağlarını korumak, genç nüfusa 
hitap etmek, ifade özgürlüğü ve bağımsız gaze-
teciliğin teşviki olan misyonları ise değişmeden 
devam ediyor. 

Geleneksel yumuşak güç konsepti, özellikle yurt 
dışına seslenen yayıncıların iş tanımını yapmakta 
yardımcı oluyor. Ancak prestij sağlayan bu durum 
klasik siyasal haberciliğin ötesine geçmiş durumda. 
Artık kültürel kümenin genişletilmesi gerekiyor. 
RFI Musique’in yaptığı ulusal müziğin teşviki örnek 
verilebilir. Böylesi hizmetlerin geniş çaplı kullanımı ile 
yabancılara dil öğretimi ya da Vatikan Radyosu’nun 
yaptığı gibi dünya çapında Hristiyan topluluklara 
ulaşım imkânı sağlanabiliyor. 

Uluslararası yayıncıların hepsi yumuşak güç etrafın-
da yükselmemiş, yurt dışında yaşayan vatandaşla-
rına da odaklanmışlardır. Ulusal dilde yayın yapma 
hizmeti doğrudan kamu görevi ile bağdaştırılıyor. 
Bu duruma örnek olarak da Makedonya’daki, Eski 
Yugoslavya Cumhuriyeti’nin MR Sat’ı, Yunanistan’ın 
Sesi Radyosu, Portekiz’in RDP Uluslararası hizme-

pazarına çekerken ve hâlihazırdaki oyuncular için 

yeni bir rekabet oluştururken, yine aynı teknolojiler 

yüzü geleceğe dönük yayıncılar için izleyicilerine 

ulaşmada daha gelişmiş bir hizmet vermeleri için 

de yeni yollar sağlıyor.

Sosyal medyayı yakalamak

Sosyal medya sanal olarak her yerde mevcut. Bir 

mesaj taşıyan her olay, sosyal medya ağlarında yan-

sımasını buluyor. Bu sosyal ağlar, ağa dâhil olan çok 

büyük sayıdaki katılımcıya, ânında mesaj taşıyorlar. 

Bu yüzden sosyal medya ağları, neredeyse bir asırdır 

yayıncıların hükmettiği bir alan olan “içerik taşıma-

da” çok etkili platformlar. Mesele radyo yayıncılarının 

bu medya devriminden uzak kalıp kalmaması değil; 

önemli olan bu muazzam fırsatı izleyicilerine ulaş-

mak için nasıl daha iyi bir şekilde kullanacakları. Soru 

şu: Sosyal medya ağları, radyo programcılığı için ne 

gibi potansiyel zorluklar ve fırsatlar barındırıyor,  bu 

platformlarda yer alan diğer medyalara nasıl enteg-

re olacak?

edya profesyonellerinin radyo yayıncılığının gele-
ceğini konuşurken dikkate almaları gereken birkaç 
etmen var. Bunları şöyle sıralayabiliriz:  Geleneksel 
radyo yayıncılığı ve hizmetlerinin geleceği, yeni 
medya ve radyo hizmetleri arasında devam eden 
ilişki, yeni ve evrilen teknolojinin radyoya etkisi ve 
yol açacağı değişiklikler, geleneksel yayıncıların 
kendi dinamikleriyle meydana getireceği evrimle 
geliştirecekleri hizmetler. 

Dijital “Yeni Dalgayı” getiriyor

Teknolojinin yayıncılık uzamında mümkün kıldığı 
dinamik değişimleri ifade etmek için yeni bir kav-
ram üretildi: “Dijital Dalga”. Dijital Dalga, yayıncıla-
rı sıra dışı düşünmeye iten bir yer imi; bu sayede 
gelecekte karşılaşacakları meydan okumalarla başa 
çıkabilmeleri için pozisyon almalarını sağlıyor.

Yayıncılık endüstrisindeki değişimin ivmesi hızlana-
rak artıyor. Yeni teknolojiler ve bu tarz teknolojilerin 
sağlayabileceği hizmetler çok hızlı bir şekilde orta-
ya çıkıyor. Bu teknolojiler yeni oyuncuları medya 

M

TEKNOLOJİ VE SOSYAL MEDYA GÜDÜMÜNDE 2020’DE RADYO YAYINCILIĞI

Vijay Sadhu
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gücü düşünüldüğünde şu soru akla geliyor: Neden 
bu asırlık iletişim aracı hâlâ var? Yanıtı çok basit; 
çünkü radyo müzikten çok daha fazlasını sunuyor. 
Radyo bir zihin tiyatrosu, insanları sarıyor ve birbi-
rine bağlıyor. Çok geniş bir izleyici kitlesine ulaştığı 
varsayılan çevrimiçi medyayla bile karşılaştırıldığın-
da, radyo hâlâ daha geniş bir ağla insanları bağlıyor 
(yerel toplulukları ulusal hedef kitlesine ve ulusla-
rarası olarak bağlıyor). Radyo, kadınlar ile erkeklerin 
kendi topluluklarında diğerleriyle bilgi paylaşmak 
için kullanacakları dolaysız bir bağ. Topluluk rad-
yoları bu anlamda mükemmel bir örnek. Ayrıca bu 
onlara diğer topluluklarla da bağ kurmaları ve ileti-
şime geçmeleri için yardım ediyor.

Gençleri hedeflemek

Gençlerin dile getirmek istediği pek çok düşüncesi 
var ama ne yazık ki bunları aktaracak, seslerini du-
yuracak ya da endişelerini, başarılarını paylaşacak 
ortamları yok. Oysa ki kendi hikâyelerini anlatma-
ya, diğerlerinin hikâyelerini duymaya ve onlardan 
bir şeyler öğrenmeye ihtiyaçları var. Topluluk rad-
yosu yapımcılığı ve yayıncılığı işte tüm bunlar için 
bir alan yaratıyor. Radyo profesyonelleri, gençlerin 
geleneksel radyodan yeni medyaya ve ekranlara 
kayıyor olmasından endişe duyuyorlar.

Topluluk Radyoları geleceğin bir parçası

Geleceğe baktığımızda, topluluk radyoculuğu, 
hem topluluk içindeki insanların içerik ürettiği hem 
de topluluk içi ve hemen yanı başındaki toplulukla 
mesajlarını paylaştığı dinamik bir geleceğin içinde 
yer alıyor. Bu ayrıca, insanların kendileri tarafından 
kendileri için yapılan topluluk gazeteciliği için mü-
kemmel bir örnek. Ayrıca karmaşık teknoloji de 
gerektirmiyor. Yerel radyo istasyonları, topluluk 
tarafından sahip olunan ve topluluğun katılımıyla 
kurulan işletmeler. 

Radyoyu işler hâlde tutmak için gereken: 
Kalitenin geliştirilmesi 

İçerik üretiminde yaşanan pek çok heyecan verici 
gelişme, radyo içeriğini daha ileriye taşıyor. İzleyici-
de heyecan uyandıran içeriği sağlamak gerçekte çok 
kayda değer bir nokta. Lider yayıncılar dijital radyo-
nun evrilmesinin radyo endüstrisini devam ettiren 
unsur olduğuna inanıyorlar. İnsanlara başka türlü 
duyamayacakları işitsel mesajları sunma isteği, yayın-
cıların en iddialı amaçları olmalı... Konserlerin yüksek 
kalitede çoklu kanal sunumunda olduğu gibi bu tarz 
olaylar çok derin bir gerçeklik duygusu veriyor.

Dijital radyo her yere nüfuz eder

Bu birbirinin içine geçmiş multimedya dünyasında 
dijital radyo, radyoyu gündemde tutmaya yara-
yan bir araçtır. Analog radyo ne zaman tamamıyla 
kapanacak? Bu durum yine ülke ve bölgeye göre 
farklılık gösterecek; o nedenle üzerine bir tahmin-
de bulunmak pek de kolay değil. Dijital radyo çok 
daha çevreci, daha ucuz ve daha etkili bir spektrum 
sunuyor. Ayrıca, çevrimiçi yayıncılık ve mobil cihaz-
larda iç içe geçen içerik gelecekte de çok hızlı bir 
şekilde büyüyecek.

Akıllı Uygulamalar - Güçlü bir kaldıraç

Akıllı Uygulamaların ortaya çıkması içerik ileten en-
düstri için çok büyük bir gelişmeydi. Uygulamalar, 
akıllı cihazlarda ve hibrit radyolarda sunulan çoklu 
ortam içeriği almak ve görüntülemek için çok bü-
yük bir olanak. Akıllı Uygulamaların içerik kullanımı-
na kesinlikle çok derin bir etkisi olacak. Aslında, akıl-
lı uygulamalar program içeriğini ya tek başına bir 
içerik olarak algılıyor ya da kanalın sunduğu içerik 
olarak algılıyor. İnternet uygulamalarından en fazla 
yararı sağlamak için radyo istasyonları, radyo yayın-
larıyla bütünleşmeliler ki bunun karşılığında yeni 
dinleyiciler kazanabilesinler. Canlı yayın sırasında 
yapılan uygulama tanıtımları da başarılı olmak için 
bir başka neden.

İnternete bağlı radyonun gücü

İnternete bağlı radyo, yayıncılık ve İnternetin uyu-
munun başarısını temsil eder. Spor ve diğer içerik-
leri zenginleştiren özellikli bilgi sağlar. Bu nedenle 
yeni bir ticari girişimde bulunurken yeni içerik tür-
leri ve gelir kaynağına önem verilmeli...

Radyo insanları her yerde birbirine bağlıyor 

Radyo her yerde; arabada, mağazalarda, iş yerinde, 
çevrimiçi medyada. Nerede olursanız olun AM ya 
da FM bandından yayını dinleyebiliyorsunuz. Mul-
timedya içeriğin sunulduğu platformların rekabet 

İnternet uygulamalarından 
en fazla yararı sağlamak için 

radyo istasyonları 
radyo yayınlarıyla 

bütünleşmeliler ki bunun 
karşılığında yeni dinleyiciler 

kazanabilsinler.
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Her bir uluslararası yayıncı ilk anılan görevi, öncelik-
lerini yeniden değerlendirerek saptamalı... 

Yeni medya, çevremizde hem boyut hem de çeşitlilik 
olarak bir patlama yaparken, uluslararası servislerin 
başat olarak varlıklarını korumalarında ortaya çıkan 
meydan okumaları, yakın zamanda IBC’ye katılan 
BBC Dünya Servisi Grubu Müdürü Fran Unsworth 
şöyle tanımlıyor: “Bizi bloke eden ya da yapımlarımı-
zı kısıtlamaya çalışan veya engelleyen hükûmetle-
rin olduğu yerlerde yaşayan vatandaşların –sıradan 
insanların– bizi dinlediğinden, onlara ulaştığımız-
dan emin olmalıyız. Biz kendimizi kamuya hizmet 
eden yayıncı olarak adlandırıyoruz ve burada kilit 
sözcük 'hizmet'tir. İzleyicilerimize, kendi hükûmetle-
ri bilgiyi kontrol etmek istese bile –ki özellikle bunu 
istediği zaman– hizmet etmek istiyoruz.” 

Fran Unsworth bu saptamasına teknolojik anlam-
da çevik olmayı da ekliyor: “İzleyicilerimiz yeni din-
leme, izleme ya da okuma yolları bulurken biz de 
onlar hangi platformu kullanıyorlarsa orada olmayı 
istiyor ve bunun için çalışıyoruz.”

Gezegende her üç kişinden birinin akıllı telefonu 
varken –bu 2,5 milyar insan demek– İnternet ve 
mobil teknolojiler, uluslararası yayıncıların dilinden 

astgele dile getirilen tüm aksi görüşlere rağmen, 
gelişmiş medya pazarlarından alınan veriler; radyo-
nun evrensellik, hareket kabiliyeti, yakınlık duygusu 
vermesi gibi iyi bilinen özellikleri sayesinde ve son 
olarak da dijital ortama dâhil edilmesiyle birlikte gi-
derek artan popülerliğine dikkat çekiyor.

Radyo yayınlarını tamamıyla mobil olarak almak 
için özellikle araçlarda karasal yayın aktarımı, var 
olan tek ücretsiz ve hesaplı yöntem. Karasal rad-
yoculuk, parçalara ayrılmış bir dünyada kendine ait 
olan alana sımsıkı sarılıyor. Ülke içinde ya da dışında 
haberin ve enformasyonun canlı aktarımı söz ko-
nusu olduğunda radyo hâlâ en iyi kitle iletişim aracı 
olarak yerini koruyor.

Uluslararası yayıncılık, Soğuk Savaş ve toplumların 
ulusal sınırlar içerisinde sabit ve görece edilgen 
olarak tasvir edildiği imgelerle birlikte bir dönü-
şüm geçirmişe benziyor. Teknolojik patlama ve ar-
tık daha dikbaşlı bir görünüm alan dünya, medya 
manzarasını tamamıyla değiştirdi, ancak uluslara-
rası yayıncılığın görev tanımı aynı kaldı: Hedef iz-
leyiciye etkin bir biçimde ulaşmak. Bunun iki yönü 
var:  Biri hedefi tanımlamakla ilgili, diğeri ise işin 
teknolojik yanı.

R

Radyo ve dünyanın hassas sorunları

İklim değişikliği ve çevre sorunları için farkındalık 
oluşturmak, radyo yayıncıları için yeni bir meydan 
okuma alanı olarak belirdi. Çevre bilinci ve korun-
ması üzerine yapılan radyo programlarının adlan-
dırıldığı gibi “Yeşil Radyo”, radyo yayıncılığının hâli-
hazırdaki odağı. İklim değişikliği küresel bir sorun 
ve gezegendeki herkes bununla ilgili sorumluluğu 
paylaşıyor. Bir kitle iletişim aracı olarak radyo, küre-
sel ısınma konusunda insanları uyarmak ve bilgi-
lendirmek için eşsiz bir konuma sahip.

Radyo içeriğinin geleceği: Bir hikâye anlatmak

Radyo yayıncılığı evrilmeye ve gelişmeye devam 
ederken, önümüzdeki seçeneklerden biri de dinle-
yici için daha fazla ve farklı tercih yaratmak. Dün-
yadaki deneyimler gösteriyor ki izleyiciler hangi 
platformdan içeriğe ulaştıklarını pek de umursamı-
yorlar. Tüketicinin binlerce seçenek arasından sizi 

seçmesi için içeriğin onları yakalaması gerek. Aksi 
takdirde tek bir dokunuşla diğer platforma geçe-
ceklerdir. Radyo büyük oranda hikâye anlatmakla 
ilgilidir. Yeni medya için de temel kavram aynıdır, 
ama şimdi bizler artık kendi izleyicilerimizle birlikte, 
içeriği onlara basitçe göndermek yerine, bir arada 
içerik üretiyoruz.

Sonuç

Dijital devrimin doğum sancılarını duyuyoruz; içe-
rik üreticileri ve tüketicileri için “cesur yeni dünya” ve 
programcılığın geleneksel denetçileri için ürkütücü 
bir meydan okuma. Yeni dünya düzeninde, güçlü 
izleyiciler nasıl, ne zaman, nerede hangi bilgiyi ala-
caklarına ve hangi eğlence içeriğine ulaşacaklarına 
kendileri karar veriyorlar. Kim kazanacak, kim kay-
bedecek? Yayıncıların yeni medya stratejilerini ne 
denli iyi benimseyeceklerini birlikte göreceğiz.  

Ruxandra Obreja

RADYO HAYATTA VE DURUMU İYİ!

Bu makalede ifade edilen görüşler, yazara ait olup çalıştığı 
organizasyonun görüşlerini temsil etmez.
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DRM30 ve DRM+, tek küresel, açık, tüm frekans 
bantları standart yayınının kızları, yani DRM’nin ço-
cukları. Paylaştıkları ortak özellikler o kadar çok ki: 
Radyo aracılığıyla yayımlanan tek bir frekans üze-
rinde üç-dört program (analogda kullanıldığı gibi 
ve daha az spektrum kaplayarak), mükemmel ses 
kalitesi, analogdan daha fazla kapsama alanı, İnter-
net içeriğini, resimleri, afet uyarılarını ve trafik bilgi-
lerini ileten multimedya özellikleri.

Dolayısıyla eğer dinleyicileriniz arasında anneanne-
sinin evindeki eski radyoyu hatırlayanlar varsa, diji-
tal radyo, o eski cızırtılar çıkaran antik AM radyodan 
fersah fersah uzakta.

Analogda tek dilde sadece bir program varken, 
yeni dijital sürüm, farklı içeriği olan ve farklı diller-
de yayın yapan iki-üç istasyon ya da programı mü-
kemmel bir ses kalitesiyle (geniş alanlar üzerinde 
FM kalitesi) sunuyor. Dolaysıyla daha iyi bir ses kali-
tesi ve kapsama alanını mümkün kılarken daha az 
spektrum ve enerjiye mâl oluyor.

Örneğin 235 bin kilometrelik bir alanı ya da çapı 
600 km olan bir alanı kapsamak için 10 kW'lık 15 
FM aktarıcısına ihtiyacınız olduğu, güvenilir bir 
netlikte hesaplanmıştır. Aynı oranda yüklenmiş 
(100 kW) bir DRM orta dalga aktarıcısı, TRT’nin sahip 
olduklarından farklı olmayan bir aktarıcı, atmosfere 
sadece 40 kW’lık bir güçle yayın yapabiliyor.

Bu tek etkin aktarıcı, 15 FM aktarıcısının yaptığı işin 
aynısını üçte bir daha az enerji harcayarak, aynı 
kapsama alanına aynı ses kalitesiyle, hatta daha iyi 
bir şekilde yapabilir.

düşmüyor. Unsworth ile devam edelim: “Pek çok 
insan İnternete bağlanmak için tablet ya da dizüs-
tü bilgisayar yerine çoğunlukla akıllı telefonları kul-
lanıyor. Daha şimdiden, bizim Dünya Servisi web 
sayfalarını doğrudan ziyaret edenlerin yarısından 
fazlası kendi telefonlarından sayfamıza ulaşıyor.”

Bu sırada radyo ve televizyon gibi geleneksel plat-
formlar ne durumda? Bayan Unsworth IBC izleyi-
cisine şu teminatı veriyor: “Bizim önemsediğimiz 
bir başka konu geleneksel yayıncılığın ölmediğidir. 
Yeni olanın, eski, tutucu olanı kovacağını düşün-
mek her zaman çekicidir. Ama insanlar aynı zaman-
da alışkanlıklarını da korumak istiyorlar. Bir arkada-
şım daha yenilerde bir okuma aparatı keşfetti. Ya-
nınızda her yere taşıyabiliyorsunuz ve şarjı olmasa 
bile çalışıyor. Banyoda suya düşürseniz bile bir şey 
olmuyor. Bu bir kitap! Bu yüzden yıllardır güvenmiş 
olduğumuz her ne varsa bir köşeye atmak isteyen-
lere karşı uyanık olun. Bu bir denge ve ileriye doğru 
yapılacak bilgece bir hamle meselesi. Radyo ve te-
levizyon bizim için hâlâ en büyük platformlar; hem 
İngiltere’de hem de dünyada.”

Ancak radyo muhteşem özelliklere sahip olsa da 
onun bile değişime ve yeniden icat edilmeye ih-
tiyacı var. Her değişim zordur ve analogdan dijitale 
geçiş hâliyle acılı, epey uzun ve maliyetli olacağa 
benziyor. Analog, 20. Yüzyıl'ın teknolojik harikala-
rından biriyken -geçmiş 100 yılın en mükemmel 
başarısı- dijital radyo gelecek demek!

Çok amaçlı dijital içerik, uygulamaları ve deneyim-
leri analog radyoyu by-pass edecek ve yavaşça ölü-
müne neden olacak. Dijital, enerji maliyetlerinden 
ve spektrum alanından tasarruf etme ihtiyacından 
doğdu. Aynı zamanda daha fazla tercih sunma ve 
uluslararası yayıncıların durumunda olduğu gibi 
tüm dinleyicilere, nerde olurlarsa olsunlar -ister 
İstanbul’da, Kabil’de ister güney İtalya’da- bilgiye, 
eğitime ve eğlenceye ulaşmada aynı erişimi sağla-
ma ihtiyacından ortaya çıktı.

Digital Radio Mondiale

90’ların sonunda uluslararası yayıncılar, FM’in, in-
sanları kısa dalga ve orta dalga yayınlardan uzak-
laştıracak kadar iyi bir radyo deneyimi sunduğunun 
farkına vararak, analog radyo standartlarının dijital 
sürümünü icat ettiler.

Bunu DRM (30MHz altı bantlar için DRM30) olarak 
adlandırdılar. Birkaç yıl sonra da FM versiyonunu 
(I, II ve III bantlar için bir sürüm icat edildi ve ayrıca 
ITU tarafından 2011’de DRM+ adı altında tavsiye 
edildi) oluşturdular.

Eğer dinleyicileriniz 
arasında anneannesinin 

evindeki eski radyoyu 
hatırlayanlar varsa, 
dijital radyo, o eski 

cızırtılar çıkaran antik AM 
radyodan fersah fersah 

uzakta.
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Hindistan, Çin, Güney Kore, Malezya, Avustralya, 
Tayvan ve Japonya son 10 yılda altyapılarının bir 
bölümünü değiştirdi ve öyle devam etti.

Endonezya, Vietnam, Pakistan ve Bangladeş, diji-
talin öneminin yeni yeni farkına varmaya başladı-
lar; özellikle DRM’e (Digital Radio Mondiale) ve ne 
sunduğuna yönelik bir ilgi bu. Kısa ve orta dalga 
altyapısına sahipler ve bunu yerel ve uluslararası 
dinleyici için kullanmak istiyorlar.

Brezilya’daki meslektaşlarımız ise bu yakınlar-
da uluslararası Yeni Zelanda Radyosu’nu (Radio 
New Zealand International), Hindistan’ın All India 
Radio'sunu ve hatta Çin’in uluslararası DRM yayın-
larını yüksek sesle ve net bir biçimde dinlediklerini 
fark edip kaydettiler.

Amsterdam’ın kanallarından birinde bir gezidey-
ken, İngiltere’den Avrupa’ya yayın yapan BBC Dünya 
Servisi spor programında Chelsa maçıyla ilgili de-
ğerlendirmeleri dinledim. 

Yayını, yeni piyasaya sürülen ticari DRM SW (kısa 
dalga) ve MW (orta dalga) alıcılarıyla dinledim. Ses 
çok netti, maç sonuçları ekranda akıyordu. Bu ek-
ranı; fotoğraf paylaşabileceğiniz, İngilizce dersleri 
verebileceğiniz, sağlık bilgileri ve pop yıldızlarının 
fotoğraflarını alacağınız, e-posta adreslerini değiş 
tokuş edeceğiniz bir yer olarak hayal edin. 

Dijital radyo gerçek ve hedef dinleyicinize, ne kadar 
uzakta ya da yakında olursa olsun, etkili bir biçimde 
ulaşmaya müsait.

Tehlikeli ve olumsuz şartlar içinde yaşayan ulusla-
rarası izleyicilerin bazen İnternet ya da geniş bant 
erişimi olmuyor. Öyle ki kimi zaman televizyonu 
çalıştıracak ya da akşam evini aydınlatacak elektriği 
olmayanlar var.

Uluslararası yayıncılar, insani yardım örgütleri bu 
insanlara pille ya da güneş enerjisiyle çalışan dijital 
radyo aracılığıyla ulaşabilir, onları İnternet dünyası-

Dolayısıyla, 250 kW harcayarak, 15 FM aktarıcısı kul-
lanıp tek bir program ya da kanalı yayımlamak ye-
rine yaklaşık çeyrek milyon metrekare alana 50 kW 
harcayarak üç program yayımlamış oluruz.

Dahası, bu mükemmel hizmeti sunan pek çok kısa 
dalga ya da orta dalga DRM aktarıcıları, Hindistan, 
Botsvana, Suudi Arabistan, Fas ve Pakistan gibi ül-
keler tarafından çoktan satın alındı ya da satış aşa-
masındalar.

“Digital Radio Mondiale” Uluslararası Yayıncılığı 
Hayata Döndürüyor

Sınırların gittikçe daha bulanık hâle geldiği şu sıkın-
tılı dünyamızda, uluslararası yayıncılığa daha çok 
ihtiyaç var.

Küresel ekonominin, turizmin ya da küresel krizin 
ortaya çıkardığı talepler yüzünden insanlar hareket 
hâlinde... Ulusal olan nerede bitiyor ve uluslararası 
olan nerede başlıyor?

Dolayısıyla değişen dünyada, uluslararası yayıncılı-
ğa her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Ancak, 
dinleyici kitlesinin profili değişti ve iletişim araçlarını 
kullanma tarzları eskisinden çok farklı. Değişmeyen 
tek şey ise dinleyicinin hem yerel hem de uluslara-
rası habere olan talebi. Bu durum da, güvenilir tek 
kaynaktan dijital formattaki radyo ve TV aracılığıyla 
yapılan yayıncılık için büyük bir talep oluşturdu.

Dijital formatta yayıncılık çok karmaşık bir iş ve sa-
dece aktarıcılar ve enerjiden daha fazlasını içeriyor.
Dijital (dolayısıyla DRM); yerel ya da uluslararası 
farklı kanallar için üretilen tüm iyi içeriği, hem çev-
rimiçi yayında hem de radyo yayınında, ister evde, 
ister hareket hâlinde, ister tabletten ister telefonu-
nuzdan dinleyin aynı ses kalitesinde bir araya geti-
ren büyük bir birleştirici. DRM, orta ve kısa dalgada 
(ve VHF ya da FM’de de) aynı şekilde temiz, net ses 
sunabilen tek dijital standart.

Bu bağlamda, sadece dijital radyo ya da zeki insan-
lar için akıllı radyolar hakkında konuşmamıza izin 
verin.

Uluslararası yayıncılık kendi rolünü koruyor

Bu kadar uzun bir geçmişe sahip olmasının yanı 
sıra, gerçek şu ki geleneksel analog kısa ve orta 
dalga radyo yayınları, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın 
iyi gelişmiş bölgelerinde artık çekiciliğini kaybetti; 
ancak Asya’daki pek çok ülke, söz konusu yayınları 
azaltmadı.

Dijital radyo gerçek ve hedef 
dinleyicinize, ne kadar uzakta 
ya da yakında olursa olsun, 
etkili bir biçimde ulaşmaya 
müsait.
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Unsworth’un sözleriyle ifade edersek: “Görevimiz, 
dünyanın her tarafındaki insanların güven duya-
cağı doğru düzgün bilgiyi vermeye devam etmek.” 

Bu, çok anlamlı, cömertçe bir amaç; bir kamu hiz-
meti. Bence, değişen dünyamızda böylesi bir gö-
rev daha da önemli bir hâle geliyor.

Pek tabii ki meydan okumalarla karşılaşıyoruz. Ama 
amaçlarımız su katılmamış bir şekilde ve büyük bir 
kararlılıkla devam edecek. Ben biraz zekâ ve tekno-
lojinin bilgece kullanımıyla takipçilerimize hizmet 
etme fikrini seviyorum.

Yerel bir radyoda çalışmaya başladığım tarihten bu 
yana teknoloji çok değişti, ancak dinleyicilerimize sa-
dakatle hizmet etme kararlılığımız hiç değişmedi.  

na dâhil edebilir, hayatta kalma şansı yaratabilir ve 
onları 21. Yüzyıl'ın bir parçası yapabilirler.

Kilit sözcükler: Teknoloji, İçerik ve Ortaklık

Teknoloji dünyasında “yol ayrımı” ifadesini sıkça 
kullanıyoruz. Ancak, uluslararası yayıncılığın her 
zaman en iyi yaptığı şeyi, DRM aracılığıyla, bu kez 
tekrar yapması için yakaladığı gerçek bir şans ola-
bilir bu: Yenilikçi olmak, yeni araçları keşfetmek, 
doğaçlama yapmak, mesafe, coğrafi yapı ve bazen 
de siyasi tasarruflar gibi diğer nedenlerle dayatılan 
engelleri aşmak için teknolojiyi kullanmak.

Teknoloji, uluslararası yayıncılık ortaklarını aynı 
hedef etrafında bir araya getiriyor: Dinleyicilere 
uygun bir biçimde hizmet etmek. BBC’den Fran 

Ancak, bugün  Amerika’nın Sesi (Voice of America), 
Radyo Özgür Avrupa (Radio Free Europe), Radyo 
Marti, Radyo Özgür Asya (Radio Free Asia) ve diğer-
lerinin etkisi, küresel haber anlatısına hâkim olmak 
için girilen bu yarışta büyüyen rekabet karşısında 
sınanmaktadır.

İngiltere’de BBC ve BBC Dünya Servisi (BBC World 
Sevice) küçültülmeye başlandı ve giderek artan bir 
bütçe baskısı altındalar.

ABD’de ise Kongre üyeleri, Amerikan vergi mü-
kellefinin ödediği dolarlarla kendini sağlama alan, 
göreceli olarak bağımsız ve hatta bazen de yetersiz 
kalan Hükûmet Yayın Kurulu (Broadcasting Board 
of Governors-BBG) tarafından idare edilen kurum-
ların, zamana uyum sağlayamadığı ya da Soğuk 
Savaş sonrası şartlarının ve zorluklarının üstesinden 
gelemediğini söylüyorlar.

Bu değişim, geleneksel pazar odaklı medya araç-
ları iş modelinin –öncelikle gazeteler ve dergiler– 
çökmesiyle aynı anda meydana geliyor. Bu dergi ve 
gazetelerin dış ülkelerdeki temsilcileri ve büroları 
şimdilerde romantik ve artık biraz da tuhaf görü-
nen bir geçmişin parçası oldular büyük çoğunlukla. 

ABD Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Başkanı 
ve Kaliforniya Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ed Royce 
ile aynı komitenin en kıdemli ikinci üyesi, New York 
Demokrat Kongre üyesi Eliot Engel, kısmen küresel 

in ve Rusya, ABD ile dozu gittikçe artan bir savaş 
içinde. Bu, devlet destekli yayıncıların hem çevri-
miçi mecrada hem de radyo dalgalarıyla yaptıkları 
yayınlarda verdikleri  "sözcüklerin ve düşüncelerin 
savaşı"...

2011 yılında, zamanın ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton açıkça Birleşik Devletlerin bir "enformasyon 
savaşı" içinde olduğunu söylemişti.

Bayan Clinton, Senato Dış ilişkiler Komitesine yap-
tığı analizini şu sözlerle sonlandırmıştı: "Gelişmekte 
olan uluslararası yayıncılara karşı verilen bir savaş 
var ve biz bu savaşı kaybediyoruz."

Clinton’ın da bildiği gibi yeni bilgi teknolojileriyle 
birlikte bu alandaki -yeni enformasyon ekosistemi- 
angajman kuralları değişti. 

Soğuk Savaş yılları boyunca -pek tabii ki İnternet 
öncesi dönemden bahsediyorum- Amerika ve 
müttefikleri anten bazlı sistemlerle yaptıkları yayın-
larla Batı’nın haberlerini ve eğlence programlarını 
Demirperde’yi delmek ve otoriter devlet sınırlarının 
ötesine ulaşmak için kullanmışlardı.

Genel kanı şuydu; güvenilir Batılı yayıncıların Soğuk 
Savaş süresince büyük bir istikrarla yılmadan yaptı-
ğı komünist rejimleri eleştiren yayınlar ve haberler, 
Berlin Duvarı’nın yıkılmasına ve Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasına yardımcı olmuştu.

Ç
Markos Kounalakis

YAYINCILIK SAVAŞLARI
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Temsilciler Meclisi’nde Nisan ayında yaptığı ko-
nuşmada “Verilen haberlerin doğruluğu, gerçeği 
yansıtması ve ulaşmaya çalıştığımız yabancı izleyici 
ve dinleyiciler tarafından güvenilir görülmesi kesin-
likle kritik bir noktadır” diyen Engel, sadece “Birleşik 
Devletler dış politikasının basit bir sözcüsü” gibi ça-
lışmadıklarının da altını çizdi.

Amerikan liderleri -her ne kadar Iran ve Katar gibi 
başkaları olsa da- özellikle Rusya ve Çin kaynaklı 
uluslararası yayıncıların büyümesinden ve bu ide-
olojik, yüksek sahada pay sahibi olmak için savaşır 
hâle gelmesinden endişe duyuyorlar.

Hissettikleri şu: Bu yeni küresel habercilik ağları 
kendi değerlerini, menfaatlerini ve tercih ettikleri 
politik anlatıları, küresel izleyiciye aşılamayı hedef-
liyorlar.

Batı’da siyasete yön veren isimler ise küresel kamu-
oyu tutumlarının tedirgin edici bir şekilde yavaşça 
yön değiştirdiğini ve insanların kendilerini rekabe-
te dâhil olan bu sistemlerle aynı eksene getirerek 
Amerikan idealleri ve değerlerinden uzaklaştığını 
görüyorlar.

Öte yandan, karşıt habercilik anlatılarını dile geti-
ren yeni yayıncıların ortaya çıkması, küresel izleyi-
cinin Amerika’dan uzaklaşıp herhangi bir ideolojik 
kopuş yaşamasının ardındaki ana neden değil; Irak 
ve Afganistan’daki savaşlar ve küresel ekonomideki 
durgunluk gerçekte büyük bir rol oynuyor.

Bu sadece kimin haber yaptığı ya da nasıl haber 
yaptığıyla da ilgili değil. Her şeyden önce verecek 
iyi haberlerinizin olması gerekiyor ve Amerika’nın 
yakın zamanda yaptığı savaşlar “iyi birer haber” de-
ğildi, kötü haberler verdik; kötü haberler ve onlar-
dan daha da kötü olan gerçekler.

Ayrıca, kamuoyu tutumunun ve inançlarının yeni-
den hizalandığı, şekil aldığı bu dönemde eskiden 
hâkim olan, geleneksel olarak güven ve saygı duyu-
lan Batılı haber kaynaklarına olan bağımlılıktan küre-
sel olarak yaşanan uzaklaşma da göze çarpmaktadır.

İnsanlar kime güvenecek?

Geçmişin aksine, küresel olarak birbirine çok daha 
bağlı hâle gelen insanlar kendilerine şu soruyu so-
ruyorlar: Mısır, Suriye, Libya, Irak ve Afganistan söz 
konusu olduğunda “El Cezire” mi yoksa “Amerika’nın 
Sesi” mi daha iyi bir haber kaynağıdır?

Dahası şunu da soruyorlar: Ukrayna, Polonya, Ma-
caristan, Slovakya ve Bulgaristan söz konusu ol-

habercilik, haber ağı, haber toplama ve dağıtım 
sistemlerinde meydana gelen bu dinamik değişi-
me tepki olarak, kısmen de Amerikan uluslararası 
yayıncılık operasyonlarını düzenlemek, Hükûmet 
Yayın Kurulu’nu dağıtmak ve hükûmet destekli ha-
bercilik ve diğer enformasyon servislerini daha çe-
vik, esnek ve ileriye yönelik yapmak için ortaklaşa 
bir yasa tasarısı sundular.

Ortaklaşa sundukları kanun tasarısıyla tüm bu kay-
nakların ‘kamu diplomasisi ’ne daha fazla yoğunlaş-
masını ve Amerika’nın yurt dışındaki ulusal hedefle-
rine daha fazla hizmet eder hâle gelmesini istediler.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Royce, 30 Nisan’da 
komitenin açılışında "Uluslararası İletişim Reformu 
Yasası" (H.R. 4490) üzerine yaptığı konuşmasında 
"Geçmişteki on yıllara nazaran günümüz medya 
ortamı rekabetin çok yoğun yaşandığı bir mecra. 
Diğer ülkeler ileriye doğru hamle yaparlarken biz 
hâlâ olduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz" 
demiştir.

Tasarı geçen ay komiteden oybirliğiyle geçti. Ama-
cı "Özgür Haber Ağı" yaratarak, çağdaşlarına bu 
meydan okumada karşılık verebilmek ve Amerikan 
bakış açısı ile dış politika hedeflerini başarılı bir bi-
çimde sistematik olarak tanıtmak ve propaganda-
sını yapmak.

Bahsi geçen Birleşik Devletler yayın kuruluşları, bu-
güne dek farklı derecelerdeki başarılarıyla, bağım-
sız kalarak ve gazetecilik etiğine sadık bir biçimde 
hareket etmişlerdir. 

Engel’e göre, kanunla amaçlanan, Amerikan yayın-
cılarının güvenirliğinin devam etmesini sağlamak.

Geçmişin aksine, küresel olarak 
birbirine çok daha bağlı hâle 
gelen insanlar kendilerine şu 
soruyu soruyorlar: Mısır, Suriye, 
Libya, Irak ve Afganistan söz 
konusu olduğunda “El Cezire” 
mi yoksa “Amerika’nın Sesi” mi 
daha iyi bir haber kaynağıdır?
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anılırdı- yıllardır Amerikan televizyon pazarına gir-
meye çalışıyordu.

Current TV’nin 500 milyon Amerikan dolarına satışı 
sadece sahipleri olan eski ABD Başkan Yardımcısı Al 
Gore ve meslektaşlarını biraz daha zengin etmedi 
ayrıca ödüllü yayıncı El Cezire’ye çoktandır girmek 
için fırsat kolladığı gıptayla bakılan Amerikan ulusal 
yayıncılık ağına dâhil olma şansı verdi.

Katar Emiri için böyle bir işten para kazanmak çok 
da mühim değilmiş gibi görünse de akıllara gelen 
soru şudur: Niye insan Current TV gibi sürekli para 
kaybeden, zarar eden bir işletmeyi alır ki? Yine aynı 
nedenle, niçin herhangi bir kamu yayıncısı izleyici-
lerinin açıkça propaganda diye nitelediği program-
ları marjinal küresel bir izleyici oranını her yıl artır-
mak için milyarlarca dolar harcar?

Asıl neden, nüfuz etmek ve etki alanı oluşturmaktır. 

Ülkeler bunun gibi yayıncıları ve programları ken-
di kültürlerine, tarihlerine, toplumlarına, ekonomik 
sistemlerine ve hükûmet liderlerine olumlu, tercih 
edilir bir bakış açısı kazandırmak için konuşlandıra-
bilirler ve bir yandan da uluslararası gündem ve po-
litikalar üzerinde de derin etki bırakabilirler. Buna 
‘Yumuşak Güç’ deniyor.

‘Sert Güç’ü geleneksel anlayışla, diğer ülkelere ne 
yapmalarını istiyorsak onu yaptırmak için asker bot-
larının topraklarına değmesi, uçak gemilerinin deniz-
lerine indirilmesi ve B-2 bombalarının başlarının üs-
tünden uçması olarak tanımlarsak; ‘Yumuşak Güç’ü 
de diğer ülkelere istediklerimizi ikna yoluyla kendi is-
tekleriymiş gibi kabul etmeleri, istemelerini sağlama-
ya yarayan soyut bir yetenek olarak tanımlayabiliriz.

duğunda, iddialı web mevcudiyeti ve rekabetçi 
TV programlarıyla kamuoyunda yüksek tanınırlığı 
olan “Russia Today” mi daha iyi, dengeli bir haber 
kaynağıdır yoksa “Radyo Özgür Avrupa” (Radio Free 
Europe) mı?

Yukarıda sıralanan ülkelerin her birinde, Birleşik 
Devletler büyük yatırımlar yapmış ya da bir şekil-
de askerî olarak müdahil olmuştur. Daha bir nesil 
öncesine kadar bu ülkelerin hiçbirinde güvenilir, 
alternatif, küresel ölçekte bir haber kaynağı yoktu.

Bugün, haberin ve bilginin yüksek sesle dile getiril-
diği ve bazen de güvenilirlik yarışına girildiği yeni 
iletişim dünyasında insanlar kime güvenecek?

CNN gibi uluslararası önemli ve güvenilir ticari ya-
yıncılar ulaştıkları kitleyi daha fazla ve daha pahalı 
reklam satışı yapmak için genişletmek dışında pek 
bir şeyle ilgilenmiyorlar.

Öte yandan, devlet destekli yayıncılar finansal ola-
rak kâr getirmeyen işlere girerek ülkeleri dışında 
yaşayan soydaşlarına ve vatandaşlarına yönelik 
bilgilendirici yayınlar yapmaktan, diğer ülkelerdeki 
muhalifleri örgütlemeye ve hatta olası devrimle-
ri tetiklemek olmasa bile beslemeye kadar varan 
davranışlarda bulunabiliyorlar.

Yumuşak güç + Sert güç = Akıllı güç

Radyo Sweden International (Uluslararası İsveç 
Radyosu) ve Alman Deutsche Welle gibi ulusla-
rarası yayıncılarda 1980 ve 1990’larda çalışırken 
edindiğim deneyimim bana ulusal dış politika he-
deflerinin nasıl devam ettirildiği ve devlet destekli 
yayıncılığa yapılan yatırımların geri dönüşünün na-
sıl alındığına dair büyük fikirler verdi. 

Ayrıca neyin kötü yatırım olarak tanımlandığını 
da öğrendim. Bir keresinde İsveç hükûmetinin si-
yasi pratiklerini epey eleştiren bir kısa dalga radyo 
programı yapmıştım; programın hemen ardından 
istasyon müdürü bana İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın 
beni dinlediğini ve şiddetli bir şekilde dediklerimi 
kınayıp, katılmadıklarını söyledi. Mesajı almıştım.

2013’ün yılbaşı günü El Cezire’nin Current TV’yi al-
dığı açıklandığında, görsel ve işitsel mesajların kı-
yasıya mücadele ettiği bu savaşta -ki belki de bir 
ulusun kalbine ve aklına ulaşacak yolda- bir adım 
daha ileriye gidildi.

Katar merkezli El Cezire televizyonu -bir zamanlar 
Osama Bin Ladin’in video mesajlarını aldığı ve ya-
yımladığı için alaycı bir şekilde El Kaide TV olarak 

Güç yelpazesinde, yayıncılık 
ve devlet destekli sosyal 

medya yumuşak güç tarafına 
düşüyor. Bazı kamu diplomasisi 

uygulayıcılarının öne çıkardığı 
teori ise şu: ülkeler akıllı gücü 

sert askerî müdahaleleri ya da 
diplomatik çatışmaları önlemek 

ve bunlardan kaçınmak için 
kullanabilirler.
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Başka bir RT program sunucusu Abby Martin, yine 
Rus devlet politikasından ayrılarak isyan etmiş ve 
“Rusya’nın Kırım’a müdahalesini yanlış buluyorum” 
demişti. Hatta bazı Rus diplomatlar bile kanalın 
Kremlin’i bu kadar över yayın yapmasının geri te-
peceğini söyleyip gizlice yakınmışlardı.

Batılı siyasetçiler bilirler ki özellikle bir ülke güçlü 
uluslararası yayıncılığın nelere kâdir olduğunu çok 
iyi öğrenmiştir ve bu ülke Çin’den başkası değil-
dir. Çin devlet politikaları, devlete ait Xinhua Haber 
Ajansı ve yine Çin Merkez Televizyonu CCTV’nin 
basılı, web, mobil ve televizyon ağlarını geliştirip 
büyütmek üzerine odaklanıyor.

Pekin, dünyanın hemen hemen her yerinde açtığı 
yabancı temsilcilik bürolarını, gönderdiği muha-
birlerini, editörleri ve kurduğu yayın istasyonları ile 
haber toplama ve yayma altyapısını çok belirgin 
bir şekilde artırıp destekliyor. Yaptığı bu yatırımlarla 
Çin, yayıncılık alanında kısa sürede büyük bir varlık 
kazandı.

Asya Derneği ABD-Çin İlişkileri Merkezi Müdürü 
Orville Schell’in bir keresinde dediği gibi, “Bizim 
medya imparatorluklarımız Himalaya buzulları gibi 
erirken Çin’inkiler genişliyor.”

Birleşerek âdeta bir yayıncılık devi hâline gelen 
Xinhua ve CCTV’nin devasa cüssesini bir arada tu-
tansa azim, hırs ve gelişme isteğinden başka bir 
şey değil. Dahası, Columbia Journalism Review’e 
göre Çin Hükûmeti hâlihazırda “dünyanın en geniş 
haber yayıncılığı ağını” tahminen BBC’nin yıllık büt-
çesinin 19 katı kadar para harcayarak zaten kurmuş 
durumda.

ABD Kongresi ise Amerikan uluslararası yayıncıla-
rının kamu diplomasisinde sahip oldukları gücü 
yakalamak ve düzenlemek için bebek adımları 
atıyor; eğer Batılı değerlerin ve çıkarlarının galip 
geldiği bir gelecek istiyorsak bunun aynı zamanda 
Amerikan özel gazetecilik kurumlarının başarısı ve 
hayatta kalmasına büyük ölçüde bağlı olduğunu 
da görmemiz gerekir.

Böylesi bir sonuç ise şu an pek mümkün görün-
müyor. Bu esnada ise Çin ve Rusya enformasyon 
savaşını kazanmak için çok büyük yatırımlar yapı-
yorlar ve hatta bunu tam da gözümüzün önünde 
yapıyorlar.  

Bunlardan ilki zorlayıcı, diğeri ise bir cazibe alanı 
yaratmakla ilgili. Ve her ikisi birlikte kullanıldığında 
“havuç-sopa yaklaşımı” olarak adlandırılan “Akıllı 
Güç” kavramını oluşturuyor.

Dünya liderleri işte bu sert ve yumuşak gücün mü-
kemmel birleşimini bulmaya çalışıyorlar ki akıllı so-
nuçlar alabilsinler.

Güç yelpazesinde, yayıncılık ve devlet destekli 
sosyal medya yumuşak güç tarafına düşüyor. Bazı 
kamu diplomasisi uygulayıcılarının öne çıkardığı 
teori ise şu: Ülkeler akıllı gücü sert askerî müdaha-
leleri ya da diplomatik çatışmaları önlemek ve bun-
lardan kaçınmak için kullanabilirler.

Uluslararası kültürel programların ve öğrenci de-
ğişim programlarının, yabancı dil öğreniminin ve 
büyük yayıncılık ağlarının etkili birer yumuşak güç 
aracı olduğuna inanıyorlar. Bu grubun dünya gö-
rüşüne göre, eğer bilgi güç ise o takdirde bilginin 
akıllı kullanımı çok güçlü olabilir.

El Cezire’nin daha geniş bir küresel izleyici kitle-
si yaratma çabasında Moskova’da bir paraleli var: 
“Russia Today”, ki o da kendi habercilik ağını, prog-
ramlarını ve dağıtımını genişletmek için çalışıyor.

Sovyet propaganda servisinin bir önceki nesil, han-
tal atasının bugünkü varisi Rus uluslararası yayıncısı 
Russia Today denizaşırı izleyicilerinin, özellikle çev-
rimiçi olanların içerisinde büyük yol aldı.

Russia Today’i açtığınız zaman “Larry King Now” ya 
da “Venture Capital” gibi geleneksel programları iz-
leyebilirsiniz. Ancak yakın zamanda, Russia Today’in 
temsil ettiği ideoloji ve ona bağlı izlediği editoryal 
politika şöyle bir sonuç doğurdu; haber sunucula-
rından biri canlı yayındayken Kremlin’in Ukrayna’da 
izlediği politikaları protesto etmek için istifa etti.

Eriyen medya imparatorlukları

Washington D.C.'de yaşayan Liz Wahl, canlı yayında 
“RT-America” programı için okuması gereken met-
nin dışına çıkarak, “Putin’in davranışlarını aklayan 
Rus Hükûmeti tarafından desteklenen bir yayıncılık 
ağının artık parçası olamam. Amerikalı olmaktan 
gurur duyuyorum ve gerçeklerin yayılması inancını 
taşıyorum. İşte bu yüzden bu haber bülteninden 
hemen sonra istifa ediyorum” dedi.
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müzik istasyonu iseniz, düzenli müzik testlerine ve 
devam eden müzik çalışmalarına yatırım yapmanız 
gerekir. Küçük denek gurupları daha büyük sorun-
ları tanımlamak için kullanılabilir ve bu sayede daha 
sonra daha büyük gruplarla bunu test edebilirsiniz.

2. Planlama, iletişim, yönetim

Çalıştığım her radyo istasyonunda sarf ettiğim üç 
basit sözcük var: Planlama, iletişim, yönetim. Araş-
tırmanızın sonucunda elde ettiğiniz bilgiyle bir 
plan yapın. Başarılı işler hep iyi bir planlama ile baş-
lar ve radyo da farklı değil. Bir kere planınızı oluştur-
duğunuz zaman bunu tüm çalışanlarınızla paylaşın 
ve benimsemelerini sağlayın. Eğer ekibinizdeki 
herkesin planı başarılı bir şekilde uygulamasını 
istiyorsanız hepsinin planınızı ve vizyonunuzu an-
lamalarını sağlayın. Radyodaki diğer şeyler gibi iş 
uygulamaya kalıyor.

3. Yeteneğine göre iş ver, yönlendir, motive et

Muhteşem bir içeriğe sahip olmanın yolu muhte-
şem bir yeteneğe sahip olmaktan geçer.

Muhteşem sabah kuşağının araba kullanırken 
dinlenen program sunucusu, istasyonunuzu din-
lemeye uygun hâle getirebilir; dinleyicilerinizle iyi, 
sıcak bir bağ kurabilir ve daha da önemlisi istasyo-
nunuzu hakkında konuşulur kılabilir. Ancak bunun 
devamı bu yetenekli sunucunun özelliklerini tanı-
mak ve ona uygun iş vermekle ilgili... Sonrasında da 
muhteşem bir içerik yaratmak için her gün onunla 
çalışmanız gerekiyor.

İçerik yöneticileri olarak her gün ekibinizdeki ki-
lit önemdeki yetenekle görüşüyor olmanız lazım. 
Apple Music, Pandora, Spotify gibi ürünler müziği 
aktarabilir ancak yerel ve uygun eğlence içeriğini 
aktaramazlar. Bu, istasyonunuzun rekabete nasıl 
dayanacağının bir göstergesidir.

4. Güçlü tanıtım ve pazarlama

İyi bir araştırma yaptınız, güçlü bir plan çizdiniz ve 
mükemmel bir yeteneği işe aldınız. Şimdi yaratıcı 
tanıtımlar ve pazarlama planı yapmanız gerekiyor.

Bunun için istasyonunuzun markasına ve imajına 
uyan yayın taktikleri tasarlamak ve hedef aldığınız 
demografik kitleye hitap edecek bir pazarlama 
kampanyası yapmanız gerek.

üm dünyada başarılı olan içerik yöneticilerinin 
üzerinde anlaştığı tek şey içeriğin 'kral' olduğudur. 
İster Avustralya’da, İngiltere’de, ister Avrupa ya da 
Asya’da olun, iyi bir içerik başarılı bir istasyon kur-
mak için kilit önemdedir.

Tüketicilerin beğenisine sunulan tüm müzik ve içe-
rik tercihleri, 7/24 iyi içerik sunan bir istasyona sa-
hip olmak, iyi bir izleyici kitlesi elde etmek ve gelir 
artışı için çok önemlidir.

Ancak bazı uluslararası radyo istasyonlarında, özel-
likle Güney Doğu Asya ülkelerindeki istasyonlarda 
yaşanan sorun şu: Öncelikle çok iyi bir içerik hazır-
lamak yerine dijital ve sosyal medya üzerine çok 
zaman ve para harcıyorlar.

Son birkaç yılda, Asya’da yer alan pek çok radyo 
istasyonuyla -Çin, Tayland, Myanmar, Malezya ve 
Tayvan- çalıştım ve bu zaman zarfında onların sos-
yal medya ve dijital için delicesine çaba gösterdik-
lerine ancak içeriğe hiç de emek harcamadıklarına 
tanık oldum. Buradaki ders çok basit: Koşmadan 
önce yürümeyi öğrenmeliyiz.

2015 yılının Mayıs ayında, Myanmar’da yapılan 
Radyo Asya konferansına, radyo ve sosyal medya 
ile radyo istasyonlarının aynı anda nasıl başarılı 
olacakları üzerine bir konuşma yapmak için çağı-
rılmıştım. 15 dakika içine sığdıramayacağım kadar 
geniş bir konuydu bu. Sunumum sırasında altını 
çizdiğim tek şey eğer her ikisinde de başarıyı ya-
kalamak istiyorsanız ana içeriğinizin çok iyi olması 
gerektiğiydi.

Burada size başlamak, yola koyulmak ya da doğru 
yolda devam etmek için birkaç ipucu vereceğim:

1. Araştırma

Herhangi bir radyonun başarılı olması için yapacağı 
ilk şey iyi bir araştırmadır.

İstasyon formatınız pazardaki bir açığı kapatıyor 
mu? Potansiyel dinleyiciniz hangi içerik ve müzik 
için açlık çekiyor? Potansiyel reklamverene daha 
çekici hâle gelmek için hangi demografiyi hedef 
alacaksınız? Dinleyici eğilim ve davranışlarını iz-
lemek için nasıl bir araştırma yapmalıyım? Çok iyi 
bir içeriğe sahip olmak, ev ödevinizi iyi yapmak ve 
kapsamlı bir araştırma yaptırmakla ilgilidir. Eğer bir 

T
Barry Keohane

ULUSLARARASI YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ
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iyi tanımlanmış politikaları olmalıdır ve bu alanda 
dinleyici etkileşimini ve katılımını artırmak için ça-
lışmalıdırlar. Ancak, şunu unutmayın içerik kraldır 
ve yürümede başarılı olmadan koşmayı deneme-
melisiniz.

Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun, çok iyi, sağlam 
bir içeriğe sahip olmak, bu içeriği kolayca diğer 
platformlara genişletmenize, dijital ve sosyal med-
yadaki dinleyicilerinize daha iyi bir şekilde odaklan-
manıza yardım edecektir. Dinleyicileriniz değiştikçe 
ve Y, Z kuşakları büyüdükçe, içerik tüketimleri de 
değişmeye devam ediyor.

Radyo istasyonunuzu ellerindeki mobil telefon-
lardan ya da tabletlerden dinliyor olsalar da içerik 
eşsiz, eğlenceli ve özgün olduğu sürece radyo ha-
yatlarında rol oynamaya devam edecektir.  

Çalıştığım Çin istasyonunda başarısız oldukları tek 
şey pazarlamaydı. En ucuz seçeneğe bakıyorlardı 
ve kilit önemdeki yetenek yerine istasyonun bir 
özelliğini ya da taktiğini öne çıkarıp tanıtıyorlardı.

Bunun nedeni açıkça tanımlanmış bir pazarlama 
planlarının olmamasıydı. Eğer pazarlamaya yatırım 
yapacaksanız bunu doğru bir şekilde yapın. Akıllıca 
yatırım yapmazsanız ilerde yapacağınız pazarlama 
çalışmaları için gerekli parayı bulmakta zorlana-
caksınız demektir. Muhteşem bir radyo istasyonu 
kurmak için roket biliminden anlamak gerekmiyor. 
Ancak burada tuzak şu: İçerik üretenlerin başarı-
sızlığının nedeni dijital ve sosyal medya için çok 
fazla zaman harcamaları ve temel içeriği göz ardı 
etmeleridir. Beni yanlış anlamayın, dijital ve sosyal 
medya platformları için tabii ki de istasyonunuzun 

Ne zaman medyanın geleceği bir toplantıda tar-
tışma konusu olsa (ki bu sıklıkla olan bir durum) 
genellikle teknoloji dizginleri ele alır. Ancak med-
ya çalışanları teknolojik gelişmeleri, yenilikleri ku-
caklamaya ve kullanımını teşvik etmeye ne kadar 
hevesle yaklaşırlarsa, bir o kadar bunun daha derin 
sonuçları üzerinde düşünmekten uzaklaşıyorlar. Si-
nerjilerden, etkileşimden, analitik araçlardan ya da 
hedef izleyici kitlesi bölümlendirilmesinden bah-
setmiyorum.

Bu, uzun bir zaman önce Marshall McLuhan’dan 
öğrendiğimiz bir ders: “Mesaj medyanın kendisidir” 
(The medium is the message). Ya da şöyle söyle-
yeyim; gerçekten öğrendik mi biz bu dersi?Acaba 
hâla farkında mıyız –ya da çoktan unuttuk mu?– 
vizyon sahibi Kanadalı filozof aslında bizi 'yeni ile-
tişim teknolojilerinin dönüştürücü gücü'nün teh-
ditkâr doğasına karşı uyarıyor.Teknoloji o kadar 
mı yaygın bir duruma geldi ve biz kendimizi ona 
o kadar mı kapdırdık ki, neredeyse varlığını unutur 
hâle geldik?

“Sığlık: İnternet Beyinlerimize Ne Yapıyor?” başlık-
lı yazısında Nicholas Carr bize şunu hatırlatmıştı: 
“Medya sadece enformasyon ileten kanallar değil-
dir!” Aynı zamanda “Düşünmemiz için gereken bilgi-
yi tedarik ederken düşünme sürecine de şekil verir.”

adyoyu 'dostane' diye tanımlayan bir gitarist tanıyor-
dum. Radyo sesine duyduğu yakınlığı müziğe karşı 
bile hissetmeyen. Radyodan yayılan sesin sentetik do-
ğasını, diğer seslerden farklılığını, aradaki büyük me-
safelere rağmen 'insanı' hemen yanıbaşınızda hisset-
tiren illüzyonunu severdi. Radyoyla uyurdu. Uzaklarda 
varolan bir Radyo Ülkesi'ne inanırdı. Yine de bu ülkeyi 
hiçbir zaman bulamayacağını bilirdi, bu yüzden ken-
disini sadece O’nu dinlemeye ikna etmişti. Varlığına 
inandığı bu Radyo Ülkesi’ne girişi yasaklanmıştı, böyle 
inanıyordu, dahası radyo dalgalarının izini sürmeye 
sonsuza dek mahkûm olmuştu, olur da bir gün uzun 
süredir kayıp olan mirasını ona geri verecek büyülü bir 
kanala rastgelir umuduyla...”

Sam Shepard, “Motel Chronicles”

Sam Shepard, “Uzaklardaki Radyo Ülkesi’ne İna-
nan” gitarist hakkındaki bu kısa öyküyü yazdığında 
yıl 1979’du ama öykünün değişmeyen, zamana 
direnen bir yanı var. Öykü 50 yıl önce de yazılmış 
olabilirdi, daha dün kaleme alınmış da olabilirdi 
Radyonun değişmeyen, belki de “zaman ötesi” diye 
tanımlayabileceğimiz bir yanı var. 

Radyonun hayatta kalmasını sağlayan da bence 
işte bu zamana direnen, kalıcılık özelliği. Belki de 
'sentetik doğası', yalınlığı, 'İçinden sesler geliyor' ol-
ması... Tüm bunlar belki de...

"R
Hugo Pinto

MESAJI OLAN MEDYA
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masına izin vermenin bir tehlikesi de bizi niceliğe 

çok fazla bel bağlar hâle getirmesi. Gerçek şu ki en 

çok “beğenilen” ya da yüzlerce kez “retweet” (tekrar 

tweet) edilen içeriklerin hepsi de aynı önemde de-

ğil. Bu aslında, sürekli büyüyen anında etkileşimin, 

hemen hemen her zaman anlık hoşnutluğun bir 

gereği olarak algılanan sonuçlarından biri. Bu du-

rumda artık efendi değil köle oluyoruz.

Yine Carr’ın dediği gibi, “Hem hayranlarının hem 

de ondan şüphe duyanların ıskaladığı şey aslında 

McLuhan’ın ne gördüğüydü: Uzun vadede baktı-

ğımızda, üretilen medya içeriğinin düşüncelerimiz 

ve hareketlerimiz üzerine etkisi o medya aracının 

kendisinden daha az etkili olacak. Dünyaya ve ken-

dimize açılan bir pencere olarak popüler iletişim 

araçları ne gördüğümüze ve nasıl gördüğümüze 

şekil veriyor. Zamanla, eğer yeterli derecede kulla-

nırsak, bireyler ve toplum olarak kim olduğumuzu 

da değiştirecek.”

 Belki bunun için bir şey yapabiliriz. Belki bu konuda 

söyleyeceğimiz bir şeyler vardır. Belki radyo, taşıdığı 

mesaja, bilgiye -içeriğe- karşı en açık olan medya 

aracıdır. Radyo sestir ve insan sesinden daha insani 

ne olabilir? İnanıyorum ki tam da burada radyonun 

en fevkalade özelliklerinden biri yatmakta: Rad-

yo özgürleştiren bir iletişim aracıdır. Bedeni özgür 

bırakır; radyo dinlerken istediğinizi yapabilirsiniz. 

Zihni özgürleştirir. Radyo gözlerinizi kapatıp din-

lediğiniz -hayali ya da gerçek- bir arkadaş gibidir. 

Bu arkadaşınızı görmezsiniz ama orada olduğunu 

bilirsiniz, hissedersiniz, dinleyebilirsiniz. Umarım bir 

mesajı vardır.  

Ne olduklarına ve bize ne yaptıklarına dair tam bir 
anlayış oluşturmak için gereken donanıma sahip 
olmadığımız kanısı derinlerde yankılanmaya de-
vam etse de en azından bazı ipuçlarına sahipiz.

İnternet sayesinde her yayıncı artık küresel izleyi-
ciye hitap etme şansına sahip. Tüm avantajlarına 
rağmen bu büyük fırsat aynı zamanda büyük mey-
dan okumaları da beraberinde getiriyor. Kalkıp di-
yebilirsiniz ki bu sayede farklı sesler çok katmanlı 
bir çevrede kendilerine yer açabiliyorlar. Dolayısıyla 
küreselleşmenin sunduğu beğenileri kör bir şekil-
de takip etmek ve bir örnekleştirme sürecine dâhil 
olmak yerine özgün olanı korumak için yollar bul-
makla ilgilenmeliyiz.

Unutulmasın ki teknoloji bir araçtır

Şunu unutmamalıyız: Evrensellik şeklen tüm evreni 
kaplamak değil, bizi dünyanın herhangi bir yerinde 
uyumlu bir şekilde var kılacak özelliğe sahip olmak-
tır. Bu da kendimize karşı dürüst olmamızı gerekti-
rir. Medyanın var olan tüm gruplar arasında karşı-
lıklı bilgiyi paylaşarak farklılıkları tanıtmak ve diya-
loğu teşvik etmek gibi bir sorumluluğu olduğuna 
inanıyorum. Bunlar barış ve hoşgörü için gereken 
sahici değerler. Evet, teknoloji sürekli bir değişim, 
gelişim içinde ve profesyoneller bunu kendi yarar-
larına nasıl kullanacaklarını bilmek zorunda. Ancak 
teknolojinin bir araç olduğunu hiçbir zaman unut-
mamamız gerekir; kendisi için var olan bir amaç 
değil bizim amaçlarımız için var olan bir araç! Bize 
hükmettiği kadar hizmet de edebileceğini anlama-
mız gerekir.

Günümüzde izleyici duyulmak ve fark edilmek için 
inanılmaz bir güce sahip olduğundan içerik üre-
tenler de basit bir şekilde insanların ne dinlediği, 
okuduğu ya da izlediğini belirlemenin ötesine geç-
mekte istekliler. Pek çok durumda, yapımcılar halka 
medyanın kontrolünü bilfiil devredip onların yine 
kendilerine yön veren medyanın standartlarından, 
yani aktarılan bilgiden ve içerikten, kısaca mesaj-
dan sorumlu olmasına izin veriyorlar. Bu, medya 
çalışanlarının sürekli bir biçimde halkın isteklerini 
anlamaya çalışmakla meşgul olduklarında ortaya 
çıkan bir durum.

Yeni medya anında ve etkileşimli bir platform sağlı-
yor. Daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde or-
taya çıkan çoklu analitik araçlar yayıncılara izleyici-
nin karakteristik özelliklerini en ince detayına kadar 
tanımlamakta yardımcı oluyorlar. Ancak data anali-
zinin içeriğimizi belirlemede bu denli önem kazan-

Günümüzde izleyici 
duyulmak, fark edilmek için 

inanılmaz bir güce sahip 
olduğundan içerik üretenler 

de basit bir şekilde insanların 
ne dinlediği, okuduğu ya 
da izlediğini belirlemenin 

ötesine geçmekte istekliler.
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ir zamanlar uluslararası yayıncılığı tarif etmek ko-
laydı. Kısa dalga radyo yayınlarının dünyayı sardı-
ğı; Amerika’nın Sesi Radyosu, BBC Dünya Servisi, 
Moskova Radyosu ve diğerlerinin yakın ve uzak kı-
yılarında yaptıkları, sayılamayacak kadar çok insanı 
büyük bir incelik ve ustalıkla etkileyen bilgilendirici 
ve eğlendirici yayınlardı.

Uluslararası yayıncılık; büyük güçlerin radyo ve 
daha sonra da televizyonu, bazı tarafsız seslere yer 
verseler de son tahlilde kendi çıkarlarını destekle-
yen ülke dış politikalarının medyadaki bir uzantısı 
olarak kullandığı ve girilmesi zor, yüksek finansal ve 
teknoloji bariyerlerle çevirili özel bir kulüptü.

Savaş zamanı, uluslararası yayıncılık silahlardan 
daha ucuz ve muhtemelen daha etkili bir silah hâ-
line geldi. Soğuk Savaş büyük ölçüde bir kelimeler 
savaşıydı ve nihayetinde kelimeler bu savaşa son 
verdi. O zamanlar biz bundan bahsederken ‘propa-
ganda’ derdik. Günümüzdeyse daha çok 'yumuşak 
güç' olarak tanımlıyoruz.

Bugün, bu kesinlikler sonsuza kadar kayboldular. 
Uluslararası yayıncıların sayısında görülen ve gi-
derek büyüyen artış, her gün artan sayıda ülkenin 
uluslararası yayıncılığın, özellikle radyonun kültürel, 
ideolojik, dilbilimsel ya da dinî etki yaratmak ve 
yaymak için maliyeti en düşük yol olduğunun farkı-
na varmasıyla birlikte okunmalı. 

Aynı zamanda, uydu teknolojileri ve uluslararası 
medya pazarları, bizim, diğer milletler tarafından 
üretilmiş olan haber ve eğlenceyi tüketim şeklimiz-
de devrim niteliğinde değişiklik meydana getirdiler. 
Bu durumu basitçe İngilizcenin yarattığı bir feno-
men olarak tanımlamak yanlış olur, zira önümüzde 
İskandinav polisiye TV dizilerinin Avrupa çapındaki 
başarıları ya da popüler Türk televizyon dizilerinin, 
"Gümüş" başta olmak üzere Balkanlar, Kuzey Afrika 
ve Orta Doğu’da milyonları kendine hayran bıraktı-
ran ve ekran başına bağlayan başarıları var.

Yukardaki tezime, bu programların eğlence ya da 
ticari amaçlı yapıldığını, uluslararası yayıncılıkla hiç-
bir ilgisinin olmadığını söyleyerek karşı çıkabilirsiniz 
ve bir anlamda haklı da olabilirsiniz; ancak izleyici 
kitlesi için etki benzerdir çünkü dünyanın başka kö-
şelerindeki insanlar için ve onlar tarafından yapılan 
programları izlediğimiz ya da dinlediğimizde bize 

B anlatılan onların kültürleri, değerleri ve miraslarıyla 
ilgilidir. Türk televizyon yapımlarının kazandığı bu 
uluslararası zafer şimdilerde bazen yumuşak güç 
olarak tanımlanıyor ve gerçekten de öyle... Bu di-
ziler, Türkiye’nin diğer ülkelerle özellikle de Arap 
ülkeleriyle olan kültürel bağını güçlendirdi ve Tür-
kiye’ye olan turist akışını artırdı. Yanı sıra, yumuşak 
gücün daha geleneksel şekillerinde olduğu gibi, 
ekranda resmedilenin yarattığı etkiden korkan ya 
da hoşlanmayanlar tarafından da yasaklanmış ya 
da kınanmıştır.

İnternete gelince, Çarşamba pazarı gibi irili ufaklı 
pek çok organizasyonun olduğu kaotik bir yer ve 
hepsi de izleyicilerin ve dinleyicilerin dikkatini çek-
mek için avazları çıktıkları kadar bağırırken ulusla-
rarası sınırları pek de umursamıyorlar. Bir zamanlar 
uluslararası yayıncılık sadece zengin ve güçlü ola-
nın tasarrufundayken, bugün kelimenin gerçek an-
lamıyla artık herkes uluslararası yayıncı olabilir.

Google ve Apple gibi İnternetteki en büyük medya 
oyuncuları hem gelir hem de ölçek olarak BBC gibi 
uluslararası yayıncıları fersah fersah geride bıraktı-
lar. Wikipedia’nın dediğine göre, çevrimiçi müzik 
dinlenmesini sağlayan İsveçli şirket Spotify, 50’den 
fazla farklı dilde hizmet veriyor.

Bunlar, uluslararası izleyicinin dikkatini yakalamak 
için sadece son 20 yılda ortaya çıkan yeni rakip-
lerden birkaçı. Diğerleri ise İnternetin insanları et-
kilemek ve kendi davaları için destek ve katılımcı 
toplamak için sunduğu potansiyelin farkında olan 
siyasi, dinsel ve tek amaç etrafında toplanmış çıkar 
grupları. Dolaysıyla globalleşen bu medya manza-
rası bizim uluslararası yayıncılığın geleceğini tartış-
mak zorunda olduğumuz yerdir. Burası karmaşık ve 
çok kalabalık, ayrıca daha da karmaşık olacak. Öte 
yandan bu alanda kamu yayıncılarının ifade özgür-
lüğünü, demokratik karar almak için bilgilendirme-
yi ve kendi ülkeleri tarafından medyaya erişim öz-
gürlükleri engellenen bireylerin olduğu toplumla-
rın editoryal bağımsızlık ilkesiyle yapılmış haberlere 
ulaşma hakkını korumak gibi çok temel ve önemli 
bir rolü var. Ancak, eğer bu rolü üstlenmek istiyor-
larsa benimsemeleri gereken üç kilit öznitelik var.

İlki, ön planda olan bir tanınırlığa sahip olmaktır. 
İzleyiciler her neredeyse yayıncılar orada olmalıdır 

Graham Ellis
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Benimsenmesi gereken son ve en önemli öznitelik-
se güvendir. Günümüz dünyasında, tüketiciye su-
nulmuş o kadar çok bilgi kaynağı var ki, tüketici ya 
kendi görüşlerini destekleyen ve önyargılarını güç-
lendiren yayınları seçecek ya da editoryal bağımsız-
lık ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve nesnel bilgi 
sağlayan yayınları takip edecek. Güvenilir bilgiye 
olan ihtiyaçları arttıkça daha fazla izleyici onlara 
güven veren yayınları izlemek için arayışta olacak.

Kendi yaşamlarımızdan biliyoruz ki bize duymak 
istediğimizi, özellikle kendimizle ilgili duymak iste-
diğimizi söyleyen iyi gün dostları vardır. Ne kadar 
acı verse de bize gerçeği söyleyenler gerçek dost-
larımızdır. Bu durum uluslararası yayıncılık için de 
böyledir.  

ve bu çok büyük olasılıkla radyo, televizyon ve 

çevrimiçi dağıtımın ortak katılımıyla meydana ge-

len bir birleşim olacaktır. Bu, BBC’nin yıllardır ba-

şarıyı yakaladığı bir strateji. Öyle ki BBC bu yıl yeni 

bir rekora imza atarak 308 milyon küresel izleyici-

ye ulaştı ve televizyon ilk defa radyoyu alt ederek 

uluslararası haberlerde en popüler platform oldu. 

Ancak sözünü ettiğim tanınırlık ilkesi eğer ilgi çe-

ken, anlamlı bir içerik yoksa hiçbir şey demektir. 

Bugünün izleyicileri ve dinleyicileri her zamankin-

den daha çok tercihe sahipler. Onların isteklerini ve 

ilgilerini anlamak, sadakat yaratacak bilgi ve eğlen-

ce içeriği sunmada kilit öneme sahip. Bu da yeterli 

ve düzenli bir kaynak aktarımını gerektiriyor.

gösterirdi, şimdi ise haber tüketimi için en etkili 
medya televizyon. Hemen ardından, radyo değil, 
çevrimiçi mecra ve sosyal medya geliyor.

Radyo bazı pazarlarda başarılı olmaya devam ede-
cekti. Hem Almanya ve ABD gibi gelişmiş olanlarda, 
hem de Sahra-altı Afrika gibi gelişmekte olanlarda... 
Ancak bu durum aldatıcıdır. DW’nin ulaştığı tüm 
izleyiciler içinde Afrika’ya yapılan yayınlar önemli 
bir kısmını oluştursa da sayısal veriler son yıllarda 
düşüş olduğunu gösteriyor. 

Trafik prime-time

Gelişmiş pazarlar için radyonun popülaritesinin 
büyük kısmı tek bir önemli kaleden geliyor: Araba 
kullanırken dinlenilen zaman! En yoğun araba kul-
lanılan saatler yani bir anlamda “trafik prime-time” 
aynı zamanda radyonun da prime-time’ı.

Bu, radyonun keyfini sürmesi gereken bir lüks 
çünkü sadece diğer medyalarla en az rekabette 
olduğu yerde büyüyüp gelişebilir radyo. Gelişmiş 
ülkelerdeki dinleyiciler radyoyu sadece diğer ha-
ber alma araçları yoksa kullanıyorlar, tıpkı araba 
kullanırken sürücülerin TV izleyemeyeceği ya da 
gazete okuyamayacağı gibi. Ancak artık arabaların 
bile dijital dünyaya Apple’ın CarPlay ve Google’ın 
Android Auto gibi uygulamalarıyla bağlanmaya 
başladığı bir çağda sadece radyoya ait olan son 
kale de düşmek üzere.

adyo, gazete ve televizyonun aksine, şu âna kadar 
çevrimiçi medyanın gelişiminden ve yol açtığı de-
ğişikliklerden çok da fazla etkilenmemenin lüksünü 
yaşadı. Ancak her ne kadar çağa kayıtsız kalarak bü-
yüse de şu anda dinleyici beklentilerini değiştiren 
ve de içeriğin niteliğiyle birlikte nasıl dağıtılacağına 
da karar veren bu 'yeni gelenler' tarafından kuşatıl-
mış durumda... DW’nin devam eden paragraflarda 
ileri sürülen bazı stratejik mülahazalarının açığa çı-
kardığı gibi ortada bizi paniğe sürükleyecek bir ne-
den yok, ancak değişmemiz için çok büyük bir ge-
rekçe var: Herhangi bir modern radyo stratejisi artık 
sadece radyo için tasarlanmış bir strateji olmaktan 
vazgeçmek zorundadır.

DW tarihinin ilk 20 yılında, yayın yapılan tüm diller-
de izleyiciye ulaşmada en güvenilen ve tercih edi-
len araç radyoydu, ancak radyo için içerik üreten dil 
sayısı gün geçtikçe azalıyor, dahası sadece radyo 
için üretilen içerik artık yok. Uluslararası TV yayın-
cılığına, aynen BBC gibi DW de 90’lara kadar giriş-
memişti, şu anda ise TV radyoyu geçmiş durumda. 
Yayın yapılan bir bölge daha müreffeh bir hayat 
sürmeye ya da belli bir refah seviyesinin üzerine 
çıkmaya başladığı anda radyo izleyicileri TV izleyi-
cilerine dönüşüyorlar ya da şimdilerde olduğu gibi 
çevrimiçi izleyici hâline geliyorlar, özellikle haber 
söz konusu olduğunda. Asya ve Orta Doğu’da pek 
çok ülke eskiden güçlü radyo pazarları için çaba 

R
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Geçmişte, yukarıda bahsedilen medyalardan her 
biri, her yeni teknolojik gelişme ve devamında 
ortaya çıkardığı her yeni araç karşısında kendi ge-
leceklerine ilişkin çeşitli kıyamet senaryolarıyla bo-
ğuşmak zorunda kaldılar. Ama radyo, gazetelerin 
sonunu getirmedi ve TV de radyoya son vermedi.

Wolfgang Riepl’in 1912 gibi erken bir tarihte dikkat 
çektiği gibi yeni iletişim biçimlerinin ortaya çıkma-
sından sonra bile yerleşik olan eskiler için farklı da 
olsa bir pazar var olmaya devam etmiştir. Konunun 
özüne daha çok inersek, çevrimiçi teknolojinin 
kendinden öncekilere karşı yaptığı meydan oku-
ma, radyonun 20. Yüzyıl'ın ortalarında televizyo-
nun ortaya çıkmasıyla yüzleşmek zorunda kaldığı 
meydan okumadan önemli açıdan farklıdır: Radyo, 
TV ve gazetelerin her biri tek bir aktiviteyle tüketi-
len ya da dâhil olunan kitle iletişim araçlarıdır; oysa 
çevrimiçi teknoloji bu üçünü birleştirmektedir. Bu 
söylediğim müthiş, çığır açan bir içgörü değil el-
bette ama önemli bir saptama. Radyo 'çevrimiçi' 
tarafından kuşatılabilir, ama 'Ses' asla. İşte bu nokta, 
DW’nin yayın yaptığı 30 dil için hazırladığı radyo ya 
da daha doğru bir tanımla 'Ses' için stratejilerini te-
mellendirdiği çekirdek düşüncedir.

Radyo ve Ses arasındaki fark

Radyo ve Ses arasındaki fark iki soruyu açığa çıka-
rıyor: İçeriği nasıl ulaştıracaksınız ve içerik nelerden 
oluşacak? İlkiyle ilgili olarak: Dijital radyo içeriğinin 
başarı kazanması, çevrimiçi yayımlanan video ya da 
makalelerden daha fazla zaman alsa da böylesi bir 
başarı mümkündür. Öte yandan, daha önce bilgi 

veren içerikle bağdaştırılmayan ses temelli yayın 
yapan platformlar artık daha çeşitli portföyler için 
çabalar hâle geldi. Spotify mesela, yakın zamana 
kadar çevrimiçi müzik sunan bir siteydi, şimdiyse 
BBC ve Vice News gibi haber içeriği tedarik eden 
yayıncılarla anlaşmalar yapıyor.

Ses içeriği formları söz konusu olduğunda 'podcast' 
uluslararası yayıncılar için en ilgi çekici format ola-
rak görünüyor. Podcast, sözlü bir şekilde bilgilen-
dirmeyi, eğitmeyi ve eğlendirmeyi amaçlayan diji-
tal bir ürün. Sadece geçen yıl 'Serial' adlı podcast 
birkaç hafta içinde 40 milyonun üzerinde indirilip 
büyük bir sosyal medya ve İnternet fenomeni hâ-
line gelince manşetlere çıkmıştı. Başka bir podcast 
'This American Life' radyo talk show’larının geç-
mişte Amerikan popüler kültürüne nüfuz ettiği 
zamanlara benzer bir etkisi oldu. Ayrıca, bu tarz 
programlar hem yayımlanabilir hem de bilgisayar-
lara indirilebilir ki bu durum potansiyel ses izleyici-
sini daha da artırıyor. Ek olarak, podcast programlar 
haber ve bilgi edinme odaklı uluslararası yayıncılar 
için özellikle çekici hâle getirilmelidir. Her ne kadar 
bu tarz uzun soluklu ve araştırma dosyalarına daya-
nan içerik pek çok yayıncının repertuvarında dikkat 
çekici bir biçimde eksik olsa da podcast’ın başarısı, 
eski tarzla yapılan radyo yayıncılığının 'hâlâ hayatta 
ve iyi durumda olduğu' iddialarından daha iyi bir 
haberdir ki bu da şu anlama gelir: Haber ve bilgi 
odaklı ses içeriği için hâlâ  bir pazar var olmaya de-
vam edecektir.

İşte tam da burada ikinci soru ortaya çıkıyor: İçeri-
ğiniz nelerden oluşacak? Aslında bu soru radyo için 
daha kapsamlı bir soruna işaret ediyor: Radyonun 
rehaveti onu bayatlattı. Radyo dinlendirici, rahat-
latan seslere ve radyonun TV’den daha saygın ol-
duğu kanaatine aşırı güveniyor. Gerçekte, İnterneti 
bir yana bırakırsak, pek çok TV kanalının sunduğu 
çeşitlilikteki içeriğe sahip olan radyo istasyonu na-
diren bulunuyor.

Podcast, formatlanmış radyolardan büyük ölçüde 
farklı, çok daha uzun sürelerde ve tek tema üstüne 
odaklanarak çok daha çeşitli konuları kapsayabili-
yor. Podcast örneğinde olduğu gibi radyo ve dijital 
sesler arasındaki sinerjiyi kullanmak büyük bir mey-
dan okuma olabilir. Ancak şunu da unutmamak ge-
rek, 'Serial' ve 'This American Life' podcast oldukları 
için değil dinleyicilerine gerçekten muhteşem birer 
hikâye anlattıkları için başarılı oldular ve radyoyu 
bu düzeye getirmek çok daha büyük bir başarı ola-
caktır.  

Radyo ve Ses arasındaki fark 
iki soruyu açığa çıkarıyor: 
İçeriği nasıl ulaştıracaksınız 
ve içerik nelerden oluşacak? 
İlkiyle ilgili olarak: Dijital radyo 
içeriğinin başarı kazanması, 
çevrimiçi yayımlanan video 
ya da makalelerden daha 
fazla zaman alsa da böylesi bir 
başarı mümkündür. 
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Marka ve reklam ajansları 
yeniden radyoya sarılıyorlar. 

Radyo yeniden büyük dinleyici 
kitlelerine erişim sağlayan, 

son derece uygun maliyetli ve 
hedefe odaklanmış bir mecra 

olarak görülüyor. 

eçen10 yıl içinde Asya’da radyo yayıncılığı inanılmaz 
bir dönüşüm geçirdi. Çok da uzun sayılmayacak bir 
süre önce pek çok Asya ülkesinde, özellikle otoriter 
yönetimlerin olduğu ülkelerde radyo sadece bir si-
yasi propaganda aracı olarak kullanılıyordu. Pek çok 
ülkede, her sabah saat 6’da devlet radyosu yol kena-
rındaki hoparlörleri patlatırcasına, o günün günlük 
dogma dozajını enjekte ediyordu. 

Radyonun pek çok Asya ülkesinde gözde bir araç 
olarak görülmediğini de eklemek âdil bir yaklaşım 
olur. Bir reklamcı gözüyle bakıldığında, radyo fakir-
ler ve kırsal alanda yaşayan tüketiciler için var olan 
bir araç gibi görüldüğü için potansiyel tüketicilere 
marka tanıtımı yapmak için ilgi çekici ve etkin bir yol 
değildi. Vietnam’ın Danang bölgesinde pirinç tarımı 
yapan bir çiftçinin Visa kredi kartı almak için başvuru 
yapabileceği pek de ihtimal dâhilinde bulunmu-
yordu. Derken bir şey oldu, İnternet ortaya çıktı ve 
dünyanın her yerindeki medya uzmanları İnternetin 
radyoyu tamamen yok edeceği öngörüsünde bu-
lundular. 

Bu yaklaşımla ilgili bir deja vu hissi vardı. Birkaç on 
yıl önce evlere VCR makinasının girişi de sinema-
nın yok oluşu olarak görülmüştü. Evinizin rahatlığı 
içinde film izlemek varken neden sinemaya gitme 
ihtiyacı hissedecektiniz ki? Gerçek şu ki, VCR’nin 
icadından bu yana dünya çapında sinema izleyi-
cilerinin sayısı her yıl arttı. Belki de insanlar hiçbir 
şeyin sinemada dev ekranda film izleme deneyi-
minin yerini alamayacağını fark etti. Sinema ve VCR 
örneğindeki gibi pek çok medya uzmanı İnternet 
yüzünden radyonun yok olacağını öngördüler, 
özellikle Asya’da. Bir kez daha tam tersi oldu. 

Gerçek şu ki, Asya’da radyo kullanımı hiç bu kadar 
yüksek olmamıştı. İnternet sadece farklı bir da-
ğıtım yolu oldu, başka bir FM bandı gibi. Pek çok 
kişi şaşırsa da teknoloji radyoyu kucakladı. Sadece 
telefon ve kamera olarak değil FM alıcısı olarak da 
çalışan cep telefonları ortaya çıktı. 

Asya’nın her yanında insanlar bu teknolojiye sarıldı 
ve sonuç olarak radyo sanal olarak yeniden keşfe-
dildi. Peşi sıra Apple’ın iPod’u ve farklı mp3 oyna-
tıcılar ortaya çıktı. Sonra telefonlara özellik olarak 
eklenmiş iPod’lar geldi. Aniden kendimizi bir müzik 
devriminin içinde bulduk. İnsanlar müziği yeniden 

G

keşfediyor ve 5 yıl önce hayal bile edilemeyecek 
yollarla tüketiyorlardı. Tüm bu tüketim, insanların 
müziğe daha fazla önem vermesine yol açtı ve bize 
sürekli bu müzik saldırısından zevk almanın yeni 
yollarını sattılar. Herkes müzik tutkunu oldu. Sonra 
bir gün Steve Jobs ve Apple ilginç bir özelliği olan 
bir iPod tanıttılar: Karışık çalma modu (Shuffle). Bir 
tuşa basarak öngörülebilirliği camdan atıyordunuz 
ve az sonra cihazınızda hangi şarkının çalacağı 
hakkında hiçbir fikriniz olmuyordu. Tabii ki, “karışık 
çalma modunun” atası, radyo istasyonlarının müzik 
programcıları ve radyonun kendisidir. Radyo prog-
ramcılarının rastgele yapısı ile müzik yönetmeninin 
güvenilir filtrelemesi ve küratörlüğünün birleşmesi 
radyoyu radyo yapan şeydi. Az sonra hangi şarkının 
çalacağını bilmiyor oluşumuz aslında radyoyu sev-
me nedenimizdi.

Biraz daha açarsak;

• Beklenmedik bir anda duyduğumuz şarkıyı çok 
severiz. Az sonra ne çalacağını bildiğimiz bir şar-
kı aynı etkiyi yaratmaz. Bu yüzden film müzikleri, 
müstesnadır.

• Hiçbir şey bir radyo istasyonu küratörlüğü yap-
manın yerini alamayacak.

• Bir algoritma hiçbir zaman 1 numaralı hit şarkıyı 
tahmin etmede başarılı olamayacak.

Dünyanın neresinde olursanız olun, dünyanın her 
yerinde radyonun güçlü yönleri aynıdır. Radyo 
hazırdır. Radyo günceldir. Radyo kişiseldir. Radyo 
dosttur. Pek çok reklamcı şunu unutuyor; radyo 
elde kalan son ücretsiz yayın mecrasıdır. Bu eşsiz 

Rob Graham
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özellikler sayesinde radyo gelişmeye ve evirilmeye 
devam ediyor. Radyo İnterneti kucakladı; onun ta-
rafından yok edilmedi. Teknolojiyi kucakladı; onunla 
yer değiştirmedi. En önemlisi ise insanların hayatına 
hâlâ dokunabiliyor.  Asya konusuna geri dönersek, 
radyonun yeniden yükselişi, makalenin başından 
beri belirttiğim noktalar nedeniyle güçlendi. Radyo, 
devletin bir propaganda aygıtı olarak ya da büyü-
kanne ve büyükbabanızın kullandığı araç olarak ga-
yet doğal bir unsur gibi değerlendiriliyordu. 

Fakat hükûmetlerin yayıncılıkla ilgili kuralları esnet-
mesi, genç dinleyicilerin teknolojiye olan ilgisiyle 
birleşince radyo yeniden ayaklandı ve kendine 
yepyeni bir hedef kitle buldu. Bugün Hindistan’da 
şehirlerde yaşayan 30 yaş altı insanların en az yüzde 
ellisi mobil cihazlarında günlük olarak radyo dinli-
yorlar. Dikkat; İnternet üzerinden değil! Bildiğimiz 
karasal radyo yayınlarından bahsediyorum.

Marka ve reklam ajansları yeniden radyoya sarılı-
yorlar. Radyo yeniden büyük dinleyici kitlelerine 
erişim sağlayan, son derece uygun maliyetli ve he-
defe odaklanmış bir mecra olarak görülüyor. Araş-

tırmalar gösteriyor ki diğer medya araçlarıyla birlik-
te kullanıldığında reklam amaçlı mesajların hedef 
kitle tarafından algılanması olasılığı daha yüksek.

Bütün bunlar Asya’nın reklam ajansları için müthiş 
haberler, ama benimki gibi programcılığı sendika-
laştırmak için uğraşan şirketler için daha da müthiş!

Singapur’da kurduğum şirket (EON Medya Grubu) 
tüm Asya’da yerel radyo zinciri programlarının ilk 
yapımcısı. Amiral gemisi olan programımız, Asya 
Pop 40 İnternet ve İnternetin beraberinde getirdiği 
radyo devrimi olmasaydı var olmazdı. 

Şüphesiz bütün Asya’da diğer pazarlardan ve kül-
türlerden gelen müziğin kabul edilmesi İnternet 
sayesinde hızlandı. Sonuç olarak Asya’nın her yerin-
de dinleyicilerimiz sadece dünyanın her yerinden 
değil, daha da önemlisi Asya’nın her yerinden ge-
len müziği ve programları benimsediler. 

Radyonun nesli tükenmiyor. 
Radyo evrim geçirdi. 
Radyo harika bir şey!

…son //  

bu yayınlar Fransız sömürgeciliğine karşı tepkinin 
ve Türkiye-Suriye yakınlaşmasının taşıyıcısı olmuş-
tu. Öyle ki radyo yayınlarının Türkiye lehine hava 
yaratmasından rahatsızlık duyan Fransız yönetimi, 
radyoyu yasaklamaya çalışmıştı. 

Yapımına Temmuz 1937’de başlanan Ankara Rad-
yosu vericileri, 28 Ekim 1938’de faaliyete geçti. Sa-
dece 13 gün sonra, yeni vericilerle yapılacak ilk dış 
yayın, Atatürk’ün vefatını İngilizce, Fransızca, Arap-
ça, Bulgarca ve İtalyanca duyurarak gerçekleşecekti.

“Reis-i Cumhur Atatürk’ün umumi hâllerinde vaha-
met 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.”

Deneme yayını 10 Kasım’dan sonra düzenli hâle geti-
rildiği için, Türkiye’de dış yayıncılığın miladı olarak bu 
tarihi kabul edenler de bulunmakta. Bu alanda araş-
tırma yayınlayan Prof. Dr. Sezer Akarcalı’nın değer-

Eylül 1936’da Hatay’daki Fransız mandasının son 
bulup yönetimin Suriye’ye devredilmesiyle Türkiye 
yeni bir dış politika sorunuyla karşı karşıya kalmış-
tı. Hatay’ın ülke toprakları dışında kalması olasılığı 
karşısında, Türkiye’nin görüşünü dünyaya duyurma 
işlevini üstlenenlerden biri de devlet radyosu oldu.

8 Ocak 1937 tarihinde saat 19.50’de başlayan ve 
15 dakika süren bir yayında, Başbakan İsmet İnönü 
Hatay sorununa ilişkin Arapça bir demeç verdi. Su-
riye ve Hatay’dan da dinlenebilen bu yayın, Türki-
ye’de dış yayıncılığın miladı olarak kabul edilir. 

Arapça yayına ertesi gün İstanbul Radyosu’nda da 
başlandı. İlk Arapça haber bülteni, bir hafta sonra, 
17 Ocak 1937’de yayımlandı. Bunu Havadis adlı 15 
dakikalık haber programı izledi. İstanbul ve Anka-
ra radyoları Hatay sancağından, Suriye, Irak ve Mı-
sır’dan net dinlenebiliyordu. Bu yayınlar, 29 Haziran 
1939’da Hatay’ın Türkiye’ye katılması kararıyla sona 
erdirilmişti. Ama aradan geçen zaman diliminde 

9
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II. Dünya Savaşı boyunca, Almanya başta olmak 
üzere diğer batılı ülkelerin Türk dilindeki dış yayın-
ları da Türkiye’ye yönlendiriliyordu. Türk halkı hem 
bu propagandaları hem de bunları dengelemeye 
çalışan iç yayınları dinliyordu. Savaş yıllarında Tür-
kiye, dış radyoları dinlemenin yasak olmadığı sayılı 
ülkelerden biriydi. Tabii “haberler ve yorumlar karşı-
sında uyanık olmak gerektiği” uyarısıyla...

1946’da Türkiye’de çok partili siyasal yaşama ge-
çilmesi, pek çok kurumda olduğu gibi radyoda da 
yeniden yapılanmayı gündeme getirdi. 1949’da 
çıkarılan Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Kanunu, dış yayıncılığa turizm amaçlı tanıtım bo-
yutunu da eklendi.

1 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe giren 359 sayılı 
yasayla, radyo dış yayınları bundan böyle Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde faaliyet 
gösterecekti. TRT, tüzel kişiliğe sahip, özerk bir kamu 
iktisadi kuruluşu olarak teşkilatlandırılıyor, yayında 
tarafsızlık ilkesi önceki dönemlere göre daha güçlü 
getiriliyordu. 

Dış yayıncılığın bir sonraki sayfası, 1961’lerde baş-
layan yurt dışına işçi göçünü yazacaktı. Türkiye’nin 
Sesi Radyosu gurbetçiler için bir efsane olacaktı. 

lendirmesi ise başlangıcın, Hatay sorunu için yapılan 
düzenli yayınlar olarak kabul edilmesi biçiminde:

“(...) Dış yayın, kısa dalga verici anten kullanılarak bir-
den 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.”1

Propoganda savaşları

Tamamen dış ülkelere yönelik olarak kısa dalgadan 
yapılan ilk yayınların tarihi 1939. 

6 Mayıs 1939’da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü kısa 
dalga Ankara Radyosu’ndan ABD’ye yönelik yayın-
da İngilizce konuşmuştu. Dünya, yeni bir savaşın 
eşiğindeydi ve Türkiye, sesini Atlantik ötesine du-
yurma ihtiyacındaydı.

II. Dünya Savaşı boyunca, dünya radyolarında 
propaganda vardı. Güvenilir haber kaynağı ise sa-
vaşta tarafsız kalmış ülkenin radyosu olacaktı. Ah-
met Emin Yalman “Bu dramı (savaşı) izlemek için 
Türkiye’den daha uygun bir temaşa yeri olamazdı” 2 
diye yazmıştı. O dönemde yabancı ülke muhabir-
lerinin, ülkelerine haber geçmek için Ankara Rad-
yosu stüdyolarını kullanmış olmaları, ilginç bir not. 

1941’de Türkiye dış radyo yayınlarının yabancı dil 
sayısı arttı; öncekilere Urduca, Farsça, Sırpça ve 
Hırvatça eklendi. Bir yıl sonra Yunanca da eklendi. 
Yabancı dildeki yayın süreleri ise henüz 15 ila 30 da-
kikaydı. Dış Yayınlar Şefliği o dönemde haber dışın-
da program üretmediği için kısa dalgadan dünyaya 
gönderilen yayın, iç yayınlardakinin aynısıydı. 

1965’te sayısı 14 olan yabancı dil 

yayını sayısı, 2015 itibariyle 41’e yük-

selmiş durumda. İçeriklerini haber 

programlar, siyasi gelişmeleri irde-

leyen yayınlar, Türk kültürü-turizmi 

üzerine odaklanmış tanıtımlar olarak 

özetleyebileceğimiz dış yayınların 

radyo dışındaki yeni mecraı tabii ki 

İnternet.

trtvotworld.com adresinden izlenebilen yabancı dil yayınları:

İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Rusça, Arapça, Farsça, 
Azerbaycan Türkçesi (Latin ve Arap alfabesiyle), Ermenice, 
Boşnakça, Romence, Bulgarca, Arnavutça, Sırpça, Hırvatça, 
Makedonca, Macarca, Gürcüce, Kazakça, Kırgızca, Tatarca (Latin 
ve Kiril alfabesiyle), Türkmence (Latin ve Arap alfabesiyle), 
Uygurca (Latin, Arap ve Kiril alfabesiyle), Özbekçe, Yunanca, 
İtalyanca, İspanyolca, Urduca, Peştuca, Swahili dili, Hausaca, 
Darice, Afgan Özbekçesi, Malayca, Portekizce, Japonca.

İnternet: Dış yayınların radyo dışındaki yeni mecraı

İkinci Dünya Savaşı boyunca, 
dünya radyolarında propaganda 

vardı. Güvenilir haber kaynağı ise 
savaşta tarafsız kalmış ülkenin 

radyosu olacaktı.
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bir işlevi taşıdığı, kuruluşundan bugüne radyoya 
ulaşan çuvallar dolusu mektuptan da anlaşılmak-
tadır. 

TRT Dış Yayınları Eylül 2009 itibariyle kablo ya-
yından, uydudan ve İnternetten dinlenebilecek 
yeni bir radyo kanalıyla buluşturdu dinleyicisini: 
TRT Avrupa FM. Kanal, 2014’te TRT Memleketim 
FM adını aldı.   

Türkiye’nin Sesi Radyosu 

Almanya’ya giden Türk işçiler için ilk radyo progra-
mı 1963’te yayımlandı. Yurdun Sesi dış yayıncılığın 
ileride başlı başına örgütlenebileceğinin haberini 
veren ilk deneyim oldu. Kısa Dalga Ankara Radyosu 
adıyla yapılan radyo dış yayınları, Ocak 1963’ten iti-
baren Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR) olarak anılmaya 
başlandı. 

Lazarsfeld, Berelson ve Gaudet’in birlikte yaptıkları 
“Radyonun Etkisi” adlı araştırmada, bu aracın dinle-
yiciye törensel durumlara gıyaben katılma olanağı 
verdiği, dinleyicinin radyoya karşı kişisel yakınlık 
duygusu kazandığı ve sonuçta bunun yüz yüze 
temasa yakın bir durum yarattığından söz etmişler-
dir.3 TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun tam da böyle 

SONNOTLAR

1. Sezer Akarcalı, Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları, İmaj 
Yayınevi, 2003, sy.32-33

2. A.E. Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt 3, 
Yenilik Matbaası, İstanbul,

3. Arsev Bektaş, Siyasal Propoganda., Bağlam Yay., 2002, sy. 108

vücut oluruz sesimizin ulaştığı bütün dinleyicileri-
mizle... Türkiye’de bir deprem felaketi mi oldu, önce 
bizim telefonlarımız çalar “Yardım için nereye baş-
vuracağız, hangi hesap numaralarına para yatıraca-
ğız?” diye.

Bulgaristan’da soydaşlarımız zulüm mü görüyor, 
hemen biz yetişiriz çağrılarına. Haber alamadıkları 
yakınlarının seslerini onlara ulaştırır, dayanma gücü 
aşılarız (1984).

Kıbrıs’ta çoluk çocuk demeden katledilen soydaş-
larımız için anavatanının sesi olur; umut, inanç, gü-
ven aşılarız (1974).

Lübnan’da hain bir pusu ile rehin alınan pilotlarımız 
için bütün esaret duvarlarını aşan bir ses olur yaşa-
ma direnci veririz (2014).

Ekmek parasının peşinde dünyanın dört bir yanı-
na dağılan vatandaşlarımız için dilinin, kültürünün 
bilgi kaynağı olur; ikinci, üçüncü, dördüncü nesil-
ler için Türkçemizi güzel telaffuz etmelerinin okulu 
oluruz. Hiçbir iletişim kaynağının ulaşamadığı ok-
yanusların ortasında yol alan gemilerdeki mürette-
batımızın ülkeyle tek bağı olur, bağ olmakla kalmaz 
onların çıkardıkları duvar gazetelerinin tek haber 
kaynağı oluruz. Ve bazen öyle yakın, öyle iç içe olu-
ruz ki onların Türkiye’deki akrabası, dostu gibi dert-
lerin dermanı olup, çözümler buluruz.

ütün ülkelerin resmî yayın organları vardır; televiz-
yonları, radyoları, İnternet siteleri... Yayınlar yaparlar 
yurt içine, yurt dışına. Hemen hemen benzerdir 
kurguları, amaçları, yayın ilkeleri, hedefleri. Ancak 
bazı ülkelerin yurt dışı yayınları sanki biraz farklı bir 
ruh, farklı bir iklim taşır; TRT Türkiye’nin Sesi Radyo-
su’nun, yani bizim radyomuzun olduğu gibi...

Biz biraz farklıyız çünkü göçerlik, Orta Asya’dan 
Anadolu’ya göç eden atalarımızla birlikte işlemiş 
genetik kodlarımıza... Göç ederiz, duramayız bir tür-
lü yerimizde. Bazen ekmek parasının peşinde, ba-
zen yeni yurtlar arayışında bazen eğitimin, öğreti-
min derdinde. Dünyanın en ücra bir köşesinde dahi 
aniden bir Türk ile karşılaşabilir, Türkçe bir cümle 
duyabilirsiniz. Duymakla kalmaz, o an, o karşılaştı-
ğınız kişi ile bin yıllık tanıdıkmış gibi sarılıp sarmaşıp 
koyu bir sohbete dalabilirsiniz. Çünkü biz böyleyiz. 
Ne yollar, ne yıllar bir kopukluk yaratır bizde. Hele 
ki yaban ellerdeysek daha bir sarılırız birbirimize. 
İşte bu nedenledir ki TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu 
olarak biz biraz farklıyız. İçinden çıktığımız toplum 
gibi, üstünde yaşadığımız coğrafya gibiyiz; sıcak, 
samimi, candan, renkli ve iç içe..

Birçok resmî sınır ötesi yayın organındaki gibi sa-
dece bir yayıncı-dinleyici ilişkisi değildir kurduğu-
muz. Sevinçlerimizi, kederlerimizi paylaşır, milletçe 
birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz anda tek 

B
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koloji okumaktadır ve verilen mezuniyet tezi ile ilgili 

kaynak yoktur Bulgaristan’da. Radyosu seferber olur, 

kitaplar, makaleler hatta video kasetler bulunur ve 

Bulgaristan’a gönderilir. Genç kız tezini yazar, mezun 

olur. Birkaç yıl sonra radyosunun kapısını çalar. Artık 

Türkiye’dedir. Ağzından ilk şu cümleler dökülür. “Sizin 

sayenizde mezun oldum. Ben artık bir öğretmenim 

ve İstanbul’da işe başladım. Teşekkür etmeye geldim 

İstanbul’dan Ankara’ya size...”

İşte böyledir bizim radyomuz. Elbette diğer tüm sı-

nır ötesi yayın yapan radyoların temel yayın ilkeleri, 

yayın amaçları, hedefleri doğrultusunda yapıyoruz 

biz de yayınlarımızı. Ancak belki biraz farklıyız. İçin-

de bulunduğumuz coğrafyanın da etkisiyle biraz 

şarklı, biraz garplı, biraz Akdenizli çokça da sıcak-

kanlı ve samimiyiz. Bu nedenledir ki sadece yayın-

cı-dinleyici ilişkisi değildir dünyanın dört bir yanı-

na yayılmış dinleyicilerimizle kurduğumuz... Sanki 

kocaman bir aile gibi, sanki birlikte atan bir yürek 

gibiyiz. Böyle olduğumuz için de çok mutluyuz.  

Örnek mi? İşte Prodüktör Gül Avcı Bıçakçı’nın kale-
minden sadece iki yaşanmışlık:

Okusun kızım

Yıllardır Almanya’da çalışan baba, “Bir radyoma gü-
venirim” diyor. Ailesi Türkiye’de. Korkmuş aldırmamış 
onları yanına. Pişman ama artık çok geç. Bari oku-
sun kızlarım da, bu kadar acı bir işe yarasın derdinde. 
Büyük kızının üniversite zamanı... Eşine güvenmiyor 
kızına dershane seçsin diye. Radyosunu arıyor. Hem 
güvenilir hem de başarılı bir kurum arıyor. Bunu da 
“Bulsa bulsa radyom bulur” diyor. Radyosu buluyor 
da, Almanya’daki babanın içi rahat ediyor, kızı da so-
nunda üniversiteye giriyor.

Öğretmen oldum

Henüz zamane icatları hayatımıza girmemiş. Telefon 
ve mektuptan başka iletişim yolu yok. Ve bir mektup 
ulaşır radyoya. Bulgaristan’ın bir köyünden gelmekte-
dir. Üniversite son sınıf öğrencisi bir genç kızdır yazarı. 
Çaresizce yardım istemektedir radyosundan. Mezuni-
yet tezi yazacaktır ama kaynak bulamamaktadır. Tür-

net ve uydu teknolojilerinin bu kadar geliştiği 
günümüzde, bir çocuğun dahi İnternette kendi 
radyo-televizyonunu kurabildiği, dev markalarınsa 
bütün dünyaya ulaşabildiği aşikârdır. Ancak, Kırgı-
zistan’ın herhangi bir şehrinde arabayla giderken 
radyonuzun frekansını Manas FM’e ayarladığınızda 
bir anda TRT’nin haberlerini, herhangi bir progra-
mını, Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun yayınını veya 
radyo tiyatrosunu karasal yayında dinleyebiliyorsa-
nız, bu, ortak yayınlarla mümkün olmaktadır. 

Yerel ortaklarınız yayın maliyetlerinizi düşürür: Ya-
yıncılıkta bir dünya markası olan TRT, elbette Ma-
nas FM olmadan da Kırgızistan’da karasal yayın 
yapabilir. Ancak bu, TRT’nin Kırgızistan’daki bütün 
şehirlere verici kurmasını, yabancı yayıncıların yayın 
yapmasını sağlayan hukuki süreçleri tamamlaması-
nı gerektirir. Bu da bütçesi ne kadar büyük olursa 
olsun TRT veya başka bir kurum için bulunduğu 
ülkeden çok uzak bir yerde yayın yapmak için pek 
de etkili ve verimli bir yol olarak görünmemektedir. 

Dış yayıncılıkta yerel yayın ortaklarınız, onların bu-
lundukları coğrafyada yaptığınız yayınlarda mesa-

RT, CNN, BBC, DW gibi dünyanın dev yayıncılık mar-
kaları, büyük bütçeleri ve tecrübeleri ile istedikleri 
bir coğrafyada faaliyet gösterebilirler. Bu durum, 
mütevazı bütçeli yayın kuruluşları için ulaşılması zor 
bir hedeftir. Ancak, yerel yayın ortakları bularak bun-
larla birlikte yayınlar yapmak, ülkelerinde yerel ya-
yıncı statüsünde olan kanalları bir anda uluslararası 
yayın yapan kanallara dönüştürürken dev markalara 
da pek çok kolaylık ve üstünlük sağlar. 

Güzel ve zengin Türkçemizde çok kullanılan bir 
atasözü vardır: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Ne 
kadar büyük olursak olalım gücümüzün bir sınırı 
vardır. Başkalarıyla dayanışma içinde yapacağımız 
işler ise bu sınırları genişletir; çok daha etkin, verim-
li, düzgün, iz bırakan işler yapmamıza yol açar. 

Bu açıdan baktığımızda, dış yayıncılıkta yerel yayın 
ortaklarının stratejik önemini bir kez daha idrak 
edebiliriz. 

Ortak bir dil tutturmak

Yerel yayın ortakları, öncelikle, yayınımızı bulun-
dukları coğrafyaya taşıyan birer köprüdür. İnter-

T
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Bu yerel ortaklarımız, aslında bizim gönüllü mu-
habirlerimiz de oldular. Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nin yayın organı olan Radyo TV Manas 
için böyle bir yayın ağını kurmak, ancak gönüllü 
işbirlikleriyle mümkün olabilir. Ticari kazanç amacı 
gütmeyen medyanın, yerel yayın ortakları olma-
dan böyle bir işe kalkışmasının, maliyetler açısın-
dan katlanılabilir bir yanı yoktur. Burada sözünü 
ettiğim durum, yerel yayın ortaklıklarına basit bir 
örnek sadece. Program içlerindeki köşeler şeklin-
de gerçekleşen bu ortak yayınları, stratejik planla-
mayla büyük yayın ortaklıklarına dönüştürmek çok 
mümkün. 

Bu ortak yayınlarda izleyicilerin birebir katılabile-
cekleri interaktif teknolojilerin kullanılması ise hem 
yayıncı hem de yayının takipçileri için programı 
renklendiren, zenginleştiren, doyumsuz kılan bir 
durum kuşkusuz. Üstelik bu teknoloji, yerel orta-
ğınız aracılığıyla ulaştığınız izleyicilerle ilgili bilgi-
leri, en azından e-posta adreslerini veritabanınıza 
eklemenize, veritabanınızı dünyanın bir başka 
ucundaki bireylerle zenginleştirmenize ve onları 
sadık izleyicileriniz olarak kazanmanızı sağlayacak 
politikalar üretmenize de yol açar. Örneğin ben 
arabamda Manas FM’i dinlerken Türkiye’nin Sesi 
Radyosu’nun Kırgızca Masası yapımcılarının dinle-
yicilere ‘günün sorusu’nu sorduklarını ve cevabını 
e-postaları ile iletip kazananlara Ankara’dan hedi-
yeler gönderdiklerini duymaktan büyük zevk alıyo-
rum. Böylece programı dinleyen Bişkek’teki Aygül, 
Talas’taki Aybek, Narın’daki Gülbara, Issık Göl’deki 
Adil hem yayına daha fazla ilgi duyuyor hem de 
sadık birer dinleyici olabiliyor. Elbette Ankara’dan 
gelen hediyeyle mutlu olan Gulsün Hanım; oğlu 
Caynak’a, kızı Aida’ya, kocası Coldoş Bey’e, kom-
şusu Nurzat Hanım’a da bundan söz edip onların 
da ilgisinin bu yayınlara yönelmesini sağlıyor ve 
ağızdan ağıza reklam yoluyla belki de Türkiye’nin 
Sesi Radyosu kendisine Kırgızistan’dan sadık dinle-
yiciler ediniyor. Hangi yayın kuruluşu yayın kitlesini 
genişletecek böyle bir fırsatı değerlendirmek iste-
mez ki?

Yerel yayın ortaklarınız o ülkelerdeki şubeleriniz-
dir. Bunun bir protokolle karara bağlanmış olma-
sı gerekmez. Yerel yayın ortaklarınız aracılığıyla 
ilettiğiniz yayınınızı dinleyen/seyreden kişiler size 
ulaşmak istediklerinde, yayınınızı takip ettikleri fre-
kansın sahibine giderler. Böylece herhangi bir işlet-
me giderini veya diğer maliyetleri yüklenmeden 
aslında farklı coğrafyalarda birer temsilci edinmiş 

jınızı doğru kodlamanıza da yardımcı olur. Türkiye 
Türkleri ve Kırgız Türkleri gibi birbirine çok ben-
zeyen toplumlarda bile kültürel, sosyal farklılıklar 
söz konusudur. Bu nedenle, yerel ortaklarınız, o 
bölgedeki seyirciye/dinleyiciye ileteceğiniz mesajı, 
onların doğru anlayacakları biçimde kodlamanıza 
da kılavuzluk eder. Çünkü o ülkelerdeki insanların 
hangi konuya nasıl yaklaştıklarını, neyi nasıl anlam-
landırdıklarını elbette o ülkedeki yayıncı ortakları-
nız daha iyi bilebilirler. Böylece istenmeyen iletişim 
kazalarından da korunmuş olunur. Kuşkusuz yayın-
larda ortak bir dil tutturmak ve hedef kitleye doğru 
mesajlarla ulaşmak kamu diplomasisi açısından da 
büyük önem arz etmektedir.

Yerel ortaklar birbirlerinin ürününü, yani yayın içe-
riğini zenginleştirir. Ortak yayınlarla o ülkedeki ge-
lişmelerden anında haberdar olmak, dinleyicinize/
seyircinize o ülkenin kulaklara/gözlere farklı ve hoş 
gelen seslerini, renklerini ulaştırmak elbette sizin 
yayınızı da zenginleştirecek, daha ilginç, daha talep 
gören bir hâle getirecektir. TRT Genel Müdürü Şenol 
Göka’nın (Şenol Ağabey’imizin) derin öngörüsüyle, 
faydasını çok önceden kestirip, seneler önce baş-
lattığı Türkçevizyon Müzik Festivali ve TRT Radyo 
Günleri vesilesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelip Türkiye’de güzel anları paylaşarak dost olan 
biz yayıncılar, bu dostlukları işbirliklerine de dönüş-
türebilmenin mutluluğunu ve kazancını yaşadık. 
Bir radyo-televizyon yöneticisi olarak, yayın top-
lantılarında meslektaşlarımdan, yayınlarımızı, farklı 
ülkelerden yayıncılarla geliştirmemizi istediğimde, 
veritabanımızda, ulaşabileceğimiz pek çok yayın 
kuruluşu ve yayıncı dostların iletişim bilgilerinin ol-
duğunu gördük. Bu dostlukları TRT sayesinde edin-
miştik ve yayınlarımızı Orta Asya ile Balkanlar’dan 
pek çok meslektaşımızla yaptığımız ortak yayınlarla 
zenginleştirdik. 

İmaj, kurum kültürü, itibarı, 
her kurum ve elbette 
yayıncı kurumlar için 
de önemli değerlerdir. 
Bütün bu değerler yayın 
kuruluşunun ürününe, yani 
yayınına da yansır.
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olursunuz. Bu temsilci, ihtiyaç duyduğunuzda sizin 
bölgesindeki bireyler, kurum ve kuruluşlar ile bağ-
lantınızı sağlar. Örneğin Radyo TV Manas’ın bütün 
çalışanları, tamamen gönüllü bir şekilde, senelerdir 
TRT’nin Kırgızistan’daki temsilcileri gibi çalışmak-
tan mutluluk duyuyorlar. Talep geldiğinde, TRT’nin 
Türkiye’de düzenlediği etkinlikler için Kırgızistan’dan 
sanatçıları, medya mensuplarını bir araya getiriyor, 
TRT’nin Kırgızistan’da yaptığı işlerde koordinasyon 
sorumluluğunu yükleniyorlar. 

İmaj, kurum kültürü, itibarı, her kurum ve elbette 
yayıncı kurumlar için de önemli değerlerdir. Bütün 
bu değerler yayın kuruluşunun ürününe, yani yayı-
nına da yansır. Başka ülkelerde yaptığınız yayınlar, 
aslında sizin o ülkelere imajınızı, kültürünüzü, itiba-
rınızı yansıtmanız, sizi siz yapan değerleri transfer 
etmenizdir. Bu transferi yerel yayın ortaklarınız ara-
cılığıyla yapar ve dinleyicinin/seyircinin zihninde 
bir marka olarak konumlanırsınız.

Rekabet üstünlüğü

Yerel yayın ortaklıkları, yayın kuruluşlarına rekabet 
üstünlüğü de sağlıyor. Rekabet üstünlüğü; daha 
fazla kaynak, daha etkin ve verimli faaliyetler, daha 
iyi bir kalite, tatmin olmuş, geribildirimleri ve yurt-
taş gazetecilik gibi aktif katılımları ile yayınınızı 
geliştirmek üzere sizinle işbirliği yapan ve sadakat 
gösteren izleyiciler anlamına da geliyor. 

Yayıncılığın, tabii ki dış yayıncılığın da geleceği ye-
rel yayın ortaklarıyla birlikte çok daha parlak, çok 
daha güçlü görünüyor. Teknoloji, bu ortaklıkların 
kurulmasını artık çok kolaylaştırıyor. İletişim tek-
nolojileri sayesinde, yayın akışlarımızı planlarken, 
gönül rahatlığıyla, başka yayın kuruluşlarıyla ortak 
yayınlar yapmayı düşünebiliyoruz. Yeni medyayla, 
İnternet ve mobil teknolojilerle daha önce adını 
bile duymadığımız bir bölgeden anında haber ala-
biliyor, oradaki bir kişinin cep telefonundan yaptığı 
canlı yayınla kendimizi bir anda oralarda meydana 
gelen olayların içinde bulabiliyoruz. Dünyanın bir 
ucundaki hiç tanımadığımız bu kişi, bir bakıyoruz 
ki bizim gönüllü muhabirimiz, yerel yayın ortağı-
mız oluyor. Yayıncılığa meraklı amatörler, teknolo-
jiyi kullanarak, kendi kliplerini, filmlerini, haberleri-
ni, müziklerini hazırlayıp İnternette oluşturdukları 
kanallarında yayımlayıp birilerine ulaştırabiliyorlar. 
Bu amatör yapımlar, bizlerin de kullandığı ya-
yın malzemelerine dönüşebiliyor. Yapımlarımızı 
‘podcast’ ile izleyicilerimizin beğenilerine sunabili-
yor, istedikleri yayın akışını oluşturmalarına imkân 

sağlıyoruz. Küreselleşmeyle birlikte, sözü edilen sı-
nırların kalması durumunu biz yayıncılar gerçekleş-
tiriyoruz. Dünyanın bir ucundaki halkları, bir başka 
ucundaki halklarla birleştiriyoruz. Yayın ortağımız 
kuruluşları kendi coğrafyamıza taşıyor, biz de on-
ların imkânlarıyla yayınlar yapıyoruz. TRT uzun yıl-
lardır Kırgızistan’da karasal yayında da var; uydu ve 
İnternet teknolojileriyle zaten dünyanın her yerinde. 
Radyo TV Manas’ın Bişkek’teki sunucuları, TRT’nin 
frekanslarından bir anda Türkiye’deki dinleyicile-
re/seyircilere ulaşabiliyorlar. mediamanas.kg’nin 
istatistik verilerinden Türkiye’den, KKTC’den, Make-
donya’dan, Çin’den, ABD’den, Kanada’dan, Hollan-
da’dan ve daha birçok ülkeden takipçilerin İnternet 
üzerinden radyo-tv yayınlarımızı takip ettiklerini gö-
rüyor, onların gönderdikleri mesajlarla motive oluyo-
ruz. Kırgızistan’daki bir sanatçı, radyomuzda duyduğu 
Türkçe bir şarkıyı, Kırgız Türkçesine çevirip yayımla-
mamız için bize gelebiliyor. Kırgızistan’daki bir sanat-
çı Türkiye’de, Türkiye’deki bir sanatçı Kırgızistan’da 
beraber sahneye çıkabiliyor. Bu güzel birliktelikleri 
büyük ölçüde, yerel yayın ortaklarıyla yayın yapan 
ve kültürleri birbirine tanıtan, halkları yakınlaştı-
ran medya sağlıyor. Büyük bütçeler gerekmeden 
yerel yayın ortaklarıyla ve yayın birlikleriyle dünya 
üzerinde daha geniş alanlara yayılabiliyor, birbiri-
mizin imkânlarını genişletebiliyoruz. Tek başımıza 
çekirdek bir aileyi andıran bir yayın kuruluşuyken, 
yerel yayın ortaklarımızla ve yayın birlikleriyle ken-
dimize kocaman bir aile fotoğrafının içinde yer 
bulabiliyoruz.

Hep beraber daha güzel nice ortak yayınlara...  

Yerel yayın ortaklarınız o 
ülkelerdeki şubelerinizdir. Bunun 

bir protokolle karara bağlanmış 
olması gerekmez. Yerel yayın 

ortaklarınız aracılığıyla ilettiğiniz 
yayınınızı dinleyen/seyreden 

kişiler size ulaşmak istediklerinde, 
yayınınızı takip ettikleri frekansın 

sahibine giderler.
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kan yardımcısı seçildi. TRT, Türkiye ve TDM, Makao 
Özel Yönetim Bölgesi yeni üç yıllık dönem için İdare 
Konseyi’ne tekrar seçildiler. DD, Hindistan, IRIB, Iran, 
RTA, Afganistan, NTRC, Özbekistan ve RTHK Hong 
Kong, İdare Konseyi’nin aynı dönem için seçilen ve 
görevleri 2016 yılı Ocak ayının ilk günü başlayacak 
olan yeni üyeleri...

ABU İdare Konseyi Toplantısı 100 yaşında

ABU’nun tarihî 100. İdare Konseyi İstanbul’da 52. 
ABU Genel Kurulu'yla birlikte yapıldı. Toplantı kü-
çük bir “doğum günün kutlaması” ile başladı. Kutla-
ma, İstanbul’daki Radyo Bina’sında bulunan ve aktif 
olarak kullanılan bir stüdyoda yapıldı.

ABU Müzik Değişimi Proje Yemeği

Başkan Bay Cho Dae-Hyun tarafından İstanbul’da 
yürürlüğe konulan ABU Müzik Değişim Projesi, ka-
tılımcı organizasyonların operadan halk müziğine 
varan geniş bir yelpazede karşılıklı müzik dosyaları 
değişimine olanak tanıyan bir dijital platform.  Proje 
tam anlamıyla 2016 Şubat ayında işlerlik kazanacak.

ürkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Ekim ayının 
son haftasında medeniyetler beşiği İstanbul’da 
60’tan fazla ülkeden 600’ün üzerinde ABU dele-
gesini ağırladı. Dünyanın en tarihî kentlerinden 
biri olan İstanbul’un görkemi ve gösterilen ko-
nukseverliğin konukları büyülediği yüzlerinden 
okunuyordu.

ABU, 68 ülke ve özerk bölgeden 275’i aşkın üyesiyle 
dünya nüfusunun yüzde 60’ına hizmet sunuyor ve 
büyüyen ilişki ağı aracılığıyla 3,5 milyar insana hiz-
met etme potansiyeli taşıyor.

ABU, 2015’te Birliğin tarihinde yeni bir sayfa açarak, 
dijital dalganın ötesine bakan proje ve program-
larla birlikte uzun vadeli bir aksiyon planı için yol 
haritası çizmişti. 2016 yılında başlayacak ve Birliği 
2020’ye taşıyacak olan bu uzun vadeli aksiyon planı 
52. ABU Genel Kurulu’nda onaylandı.  

Şenol Göka yeni Başkan Yardımcısı

İstanbul’daki ABU Genel Kurulu’nda, TRT Genel 
Müdürü Şenol Göka oybirliğiyle ABU’nun yeni baş-
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Dünyanın en büyük yayın birliklerinden biri olan 
ABU’nun (Asia-Pasific Broadcasting Union / Asya-
Pasifik Yayın Birliği) 52. Genel Kurulu, 24-31 Ekim 
2015 günlerinde TRT’nin evsahipliğinde İstanbul’da 
yapıldı. Dergimizin 20. sayısında kapağa 
taşıdığımız konuyu, bu sayımızda da Birliğin 
gelecekteki faaliyetlerine yön verecek kararları ve 

izlenimleri aktarmak üzere sayfalarımıza taşıyoruz. 

Genel Kurulu’nun 
Ardından

52.ABU

Javad Mottaghi*

* ABU Genel Sekreteri
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4. ABU TV Şarkı Festivali

Şarkı Festivali, 28 Ekim’de İstanbul Kongre Merke-

zi’nde TRT’nin ev sahipliğinde yapıldı. İstanbul’a 

Genel Kurul için gelen ABU delegeleri de dâhil ol-

mak üzere 3 bin 500’den fazla izleyici konser salo-

nundaydı. 12 katılımcı ülkeden/bölgeden 12 sanat-

çı gecede sahne aldı ve izleyiciyi büyüledi. 

Katılımcı organizasyonlar şunlardı: ATN-Afganistan, 

DD-Hindistan, KBS-Kore, KMO-Kazakistan, NHK-Ja-

ponya, PSM-Maldivler, RTM-Malezya, TDM-Macau, 

TRT-Türkiye, TVB-Hong Kong, TVRI-Endonezya ve 

VTV-Vietnam. 

ABU Ödül Töreni ise 30 Ekim’de Conrad İstanbul 

Bosphorus Oteli’nde 300’den fazla katılımcıyla ya-

pıldı. 13 kategoride kazananlara, hem radyo hem 

de TV ödülleri ve sertifikaları verildi.

Yarışma için bu yıl toplam 252 başvuru alındı. Ayrın-

tılara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.abu.org.my/ABU_Prizes-@-ABU_Prizes.aspx

ABU’dan diğer notlar

Radyo Dalgalarında Kadınlar, eşitlik, kapsayıcılık ve 
ayrımcılığın yokluğunu vurgulayan bir girişim. Ay-
rıca iyi uygulamaları yaygın hâle getirmek ve ikiye 
katlamak, olumlu önlemleri teşvik etmek ve kararlık-
la davranmak için gereken çabaların da altını çiziyor. 
Bu bakımdan ABU’nun oynayacağı büyük bir rol var. 

Süper Panel Oturumunda, kamu güveni ve ge-
lecekteki yayıncılık için tanımlanan spektrum ele 
alındı. 

Panelistler ve diğer tüm üyeler, frekansları ve ken-
di izleyici kitlelerinin güvenini korumak, yenilerini 
inşa etmek için izlenmesi gereken stratejileri tartış-
tılar, bunun için tüm desteklerini verdiler.

Profesyonel Tartışma’da yayıncılığın geleceği için 
frekans spektrumu gibi kritik önemde bir konu ele 
alındı. Asya ve Avrupa’yı temsil eden uzmanların 
bulunduğu panelde, tüm katılımcılar yayıncılığın 
geleceği için spektrumun önemine vurgu yaptı ve 
bu konuda mutabık kalındı. 

Teknik Komite Toplantısı, bir ABU Dijital Stratejisi 
geliştirmek için atılması gereken adımları başlattı. 
Ayrıca, dijital dönüşüm, insan kaynağı geliştirme-
si, felaket yönetimi ve dezavantajlı gruplarla ileti-
şim konuları da aynı panelde tartışıldı. Toplantıda 
“2015 ABU Mühendislik Ödülleri” kazananları da 
açıklandı.

ABU Radyo Çalışma Partisi (RWP) toplantısında, 
bu bölgede faaliyet gösteren radyo endüstrisini 
çevreleyen pek çok sorun konuşuldu: Genç izleyici 
kitlesine odaklanmak, çoklu-platform yapımları ve 
izleyici araştırmaları için gerekenler bunlardan bir-
kaçı. Ayrıca radyo drama atölyesi yapmak gibi yeni 
girişimci fikirlere de yer verildi.

ABU  Program Komitesi (PC), 150’den fazla delege-
nin katılımıyla, 26-27 Ekim arasında yapıldı. Pek çok 
yeni girişimci fikir kendine yer buldu ve tartışıldı.

Sporun Geliştirilmesi için yeni girişimler

ABU Sports çok yakında iki yeni projesini tanıtacak:

1. Yapım ve Yayın Servisi

2. Dijital Spor İçeriği Paylaşım Platformu.   

Fotoğraflar: Ali Ahıskalı | İsmail Yaşar
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Cho Dae-hyun / ABU Başkanı

Günümüz dünyasında radyonun önemini belirleyen 
ve hâlâ geçerli bir iletişim aracı olarak kalmasını sağ-
layan birkaç neden var. İlk olarak, dijital dünya çok da 
yara almaz bir konumda değil ve bazı yerlerde hâlâ di-
jital medyaya erişim yok; dolayısıyla doğal afete hazırlık 
ve erken uyarı sistemi için çoklu kanallara sahip olmak, 
varlık nedenimiz olan ve hizmet etmekle yükümlü ol-
duğumuz dinleyici kitlesinin güvenliği için elzem. İkin-
ci olarak da radyo bir haber kaynağı ve eğlence içeriği 
sunan bir iletişim aracı olarak çok köklü bir güvenilirli-
ğe sahip. Özellikle kimler açısından? Çoklu-platformda 
yürütülen dijital medyaya kolay erişimi olmayan ve 
işitsel öğrenme ve bilgilendirme için daha donanımlı 
olanlar açısından. Çoklu-platform içerik cihazlarının 
çok güçlü olduğu bir gerçek ve bunlar genellikle rad-
yo için bir tehdit olarak görülüyorlar. Ancak ben iyim-
serliğimi şu noktada korumaya devam ediyorum: Bu 
araçlar aynı zamanda radyo ve çoklu-platform dijital 
medyanın birlikte çalışmasında, izleyiciye ulaşma ve 
bağlanmada tamamlayıcı medya olarak, çok daha 
güçlü ve etkin bir şekilde kullanılabilirler.

Javad Mottaghi / ABU Genel Sekreteri

Radyo, aynen geçmişte ve bugün olduğu gibi, gele-
cekte de Asya ve Pasifik bölgesi için en önemli kitle 
iletişim aracı olmaya devam edecektir. Asya-Pasifik 
Bölgesi’nde nüfusları milyarları bulan ülkeler var. 
Çin’e bakın, Hindistan’a bakın, Endonezya’ya bakın, 
Tayland, Vietnam’a bakın, hatta Pasifik’teki küçük ada 
devletlerine bakın. Radyo buralarda inanılmaz bü-
yük bir öneme sahip. Radyo gelecekte kesinlikle yer 
alacak ve daha da güçlenecektir çünkü radyo öyle 
bir iletişim aracı ki insanlar onu istediği yere, istediği 
zaman ve şekilde götürebiliyorlar.

Bölge için radyo aktivitelerine odaklandık, son 
birkaç yılda radyoyla ilgili etkinliklerimizi artırdık. 
İstanbul’daki Genel Kurul’da, radyo üzerine gerçek-
leştirilecek birkaç büyük projenin tanıtımı ile “ABU 
Radyo-Müzik Değişimi” adlı projenin tanıtımı yer alı-
yor. Radyo halka ait bir platform ve daha fazla yatırım 
yapmak için asla tereddüt etmeyeceğiz.

Khurshid Malik / Pakistan Yayıncılık Kurumu 
(PBC), Dış Yayınlar Dairesi Yönetici

Eğer farkına varırsak çok büyük bir iştir radyo; çün-
kü radyo dünyada, özellikle bizim gibi gelişmekte 

olan ülkeler için herkese ulaşabilen tek iletişim aracı. 
Özellikle sizin de bildiğiniz gibi Asya, Afrika ve bazı 
diğer kıtalarda nüfusun yüzde 80’inden fazlası kırsal 
alanlarda yaşıyor ve eğitim seviyesi istenen düzeyde 
değil; bilgiye erişim yok, nitelikli bir eğitimden söz 
edemiyoruz. İnsanlar pek çok zorlukla karşı karşıya... 
Bilgi almak konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu insanlar 
yayıncılar için gerçek bir meydan okuma çünkü on-
lara doğru ve güncel bilgiyi ulaştırmamız, farkındalık 
yaratmamız gerekiyor. Medyanın bu konuda büyük 
bir gücü var. Radyo kendi içinde çok önemli bir ile-
tişim aracı; Asya ülkelerinde de pek çok radyo istas-
yonumuz var.

PBC’nin özellikle kırsal alanlarda yayın yapan 74 rad-
yo kanalı var. Ayrıca İngilizce ve ulusal dilimiz Urduca 
da dâhil olmak üzere 35 yerel dilde yayın yapıyoruz. 
Çok iyi sonuçlar aldık. Sırada, yayınlarımızı çevrimiçi 
yayımlamak var. Dünyanın her yerinde dinleyicile-
rimiz bulunuyor, dolayısıyla bir yayıncı olarak çok 
büyük bir sorumluluk hissediyorum. İnsanlığa doğru 
bilgiyi vermek –ki bu onların hakkı–, yardım etmek, 
cesaretlendirmek, özellikle yoksulluk içinde yaşayan, 
dezavantajlı gruplara hizmet götürmek çok önemli 
ve özellikle radyo büyük kitlelere ulaşabilen tek ile-
tişim aracı. 

Mary Hockaday, BBC Radyo Dünya Servisi 
İngilizce Müdürü

Radyo muhteşem bir iletişim aracı... Sık sık söyledi-
ğim gibi radyonun yaşantımıza girdiği ilk yıllarda pek 
çok insan artık gazetelerin sonunun geldiğini söyle-
di. Televizyonun icadıyla birlikte bu kez radyonun so-
nunun geldi tartışmaları gündeme geldi. Derken di-
jital medyanın hepsini birden yok edeceği konuşul-
du. Tabii ki bunların hiçbiri olmadı. Çünkü her iletişim 
aracının kendine has gerçek bir gücü var. Radyonun 
gerçek gücü de onun yalınlığından, doğrudan hitap 
etmesinden, teknolojik basitliğinden ve yayıncının, 
habercinin ya da gazetecinin izleyiciye doğrudan 
seslenebilme kolaylığından geliyor. İzleyiciler içinse 
radyo gerçekten erişilebilir bir iletişim aracı; eliniz-
de sadece radyo olabilir ya da radyonuz şimdilerde 
olduğu bir telefonun veya mobil bir cihazın içinde 
olabilir. Radyoya erişmek için birçok yol var ve ben-
ce radyo, insandan insana doğrudan iletişim için en 

güçlü araç.  

Radyo sizin için ne ifade ediyor?
ABU Genel Kurulu için İstanbul’a gelen meslektaşlarımıza sorduk

Röportajlar: Abdul Hamid Chohan

46



ünyada 1920’lerin başında önce Amerika'da, ardından 
Avrupa’da başlayan radyo yayıncılığı, ülkemizde de 
6 Mayıs 1927’de “Allo Allo, muhterem samiin... Burası İstanbul 
Telsiz Telefonu...” anonsu ile İstanbul Sirkeci Postanesi’nden, 
akabinde ise Ankara’dan 5 kW'lık vericilerle başlamıştır.

Radyo yayıncılığında orta dalga, uzun dalga ve kısa dal-
ga olarak bilinen genlik modülasyonlu (AM - Amplitude 
Modulation) radyo bantlarında tek bir verici ile yüksek 
kapsama alanlarına yayın iletmek mümkün olmakla be-
raber yayınların kalitesi düşüktür. Teknolojinin gelişimi ile 
birlikte 1980’li yıllarda başlayan FM (Frekans modülasyo-
nu) yayıncılık ile yayın kalitesi yükselmiştir.

Radyo her yeni teknolojik gelişmeye bir şekilde kendini 
adapte etmiş ve kendi sınırları içinde yenilikleri takip et-
miştir. Günümüzde radyo, AM yayınlardan FM yayınlara 
kadar uzanan analog yayıncılıktan sayısal yayıncılığa ge-
çiş süreci içindedir. 

1980’lerin ortasıyla birlikte, sayısal teknolojinin profesyo-
nel radyo prodüksiyonunda kullanımı yaygınlaşmaya baş-
lamış, mp3 ve compact disc (CD) gibi sayısal tüketici for-
matlarının yayılması, sayısal ses olgusunu oluşturmuştur.

Sayısal yayıncılık da prodüksiyon kadar iletimde önem ta-
şımaktadır. İletimde aynı frekans bandından birden fazla 
program ve veri hizmetlerinin yayımlanabilmesi, frekans 
bandının daha verimli kullanılabilmesi ve yeni teknoloji 
ürünlerin yayıncılar açısından daha düşük işletme mali-
yetleri nedenlerinden dolayı sayısal radyo yayıncılığının 
önemi artmıştır.

Sayısal radyo yayıncılığı, mevcut analog FM ve AM ya-
yın teknolojisinin yerine geçen sayısal iletim teknolojisi 
olarak tanımlanmakta olup günümüzde DAB (Digital 
Audio Broadcasting), DRM (Digital Radio Mondiale) ve 
HD (High Definition) Radio olarak adlandırılmaktadır. 

Sayısal ses yayıncılığı ve iletimi ile ilgili yenilikler “Eureka 
Project 147” çerçevesinde hem Avrupa hem de tüm dün-
yada sayısal radyo yayıncılığı için bir standart oluşturmak 
üzere (sayısal ses yayıncılığı sistemi DAB) geliştirilmiştir. 
DAB pek çok ülkede düzenli olarak kullanılmakta olup 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede test 
aşamasındadır.

Bazı Avrupa ülkelerinde sayısal radyo ile nüfusun kapsama oranları;

Norveç

İngiltere

İsviçre

Alm
anya

Danim
arka

Hollanda

İtalya

%99,5 %96 %99,5 %91 %98 %95 %68

D DAB Teknolojisi, kullanıcılarına neler getiriyor?

DAB, radyo sinyallerinin sayısal olarak uydu ve karasal 
ortamlardan iletimini sağlayan bir teknolojidir. DAB tek-
nolojisinde yeni uygulamaların kullanılması, sayısal radyo 
yayıncılığı açısından pek çok avantajı da beraberinde ge-
tirmiştir. Bunların başında, geleneksel analog radyodan 
daha etkin frekans verimliliğini sağlaması, analog radyo 
yayınlarında karşılaşılan parazitli yayınların önlenebilme-
si sayılabilir. Bunun dışında şunları sayabiliriz:

1. Hem sabit hem de otomobiller gibi mobil alıcılarda 
CD kalitesinde yayın alımı,

2. Tek bir frekanstan DAB teknolojisi ile 6 adet, DAB+ 
teknolojisi kullanılarak 18 adet program, veri hizmetleri-
nin yanı sıra, video ve grafik hizmetlerinin iletilebilmesi,

3. Program genel bilgileri, gelecek program yayınları, 
tamamlayıcı reklam bilgisi gibi genel program bilgileri-
nin RDS (Radio Data System) sisteminden daha detaylı 
metin bilgisi hâlinde gösterilmesi,

4. Alıcıların küçük bir ekran üzerinde hava durumu, tra-
fik ve emniyet bilgisi ya da güncel ekonomi verileri gibi 
görsel bilgilere ulaşabilmesi.

Kurumumuzca yapılan DAB deneme yayınları

Kurumumuzca DAB deneme yayınlarına Ocak 2002’de 
TRT Oran Sitesi’nde bulunan kuleden; VHF III band 12B 
kanalından (225.648 MHz) 250W gücünde vericiden iki 
radyo kanalı (Radyo-3 ve TRT-FM) ve bir data kanalı ya-
yımlayacak şekilde başlanılmıştır. Bunun ardından “Tek 
Frekanstan Yayın” (SFN-Single Frequency Network) uygu-
lamasının denemelerini yapmak amacıyla 1 kW gücün-
deki ikinci verici Ankara-Şentepe istasyonundan yayına 
başlamıştır. Yapılan SFN test yayınlarının ardından bu ve-
rici aynı frekanstan İstanbul Çamlıca tepesinden yayına 
başlamıştır.

Gelişen süreçte sonlandırılan deneme amaçlı (DAB) sa-
yısal radyo yayınına, RTÜK'ten alınan izin doğrultusunda, 
VHF bandı 12B (225.648 Mhz) kanalından 5 program 
(Radyo-1,TRT-FM, Radyo-3,TRT Türkü ve TRT Nağme) 
yayımlayacak şekilde 03.11.2015 tarihinde 250 W gü-
cündeki verici ile Ankara-Dikmen-Çaldağ istasyonun-
dan ve 11.12.2015 tarihinde 1 kW gücündeki verici il 
İstanbul-Çamlıca istasyonundan tekrar başlanmıştır. İler-
leyen süreçte DAB+ teknolojisi ile deneme yayınlarına 

devam edilmesi planlanmaktadır.  

Recep Yurduseven*

* TRT Verici İşletmeleri Dairesi Başkanı 47



RADYOvizyon

48

Türkiye’nin İlk ve Tek Big Band Orkestrası
TRT CAZİS

TA
NB

UL

HAFİF 
MÜZİK

ORKESTRASIve

Ülkemizin yetiştirdiği 
başarılı ve seçkin 
müzisyenlerin bir araya 
gelmesiyle 1982 yılında 
kurulan orkestra, bugün de 
türünün ilk ve tek örneği 
olma özelliğini koruyor. 



davetiyle ilk defa orkestrayla beraber çalma olana-
ğını buldum. Unutulmaz bir başlangıçtı benim için. 
Kalamış Marina’da bir açık hava konseriydi; Süheyl 
ağabey beni orkestranın en yaşlı elemanı olarak 
tanıtmıştı ve konser boyunca Fatih Erkoç’un yanın-
da, üçüncü trombon partilerini çalmıştım. 1992’de 
akitli trombon sanatçısı olarak girdiğimden beri 
TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ailesinin içinde-
yim. Aradan geçen 23 uzun yılda, önemli organi-
zasyonlarda çok değerli sanatçılarla tanışma ve bir-
likte çalışma imkânına sahip oldum. Bu orkestrada 
büyüdüm, öğrendim, geliştim. Bu orkestrada yaş 
alıyorum ve bundan çok mutluyum.  

“Radyo Günleri” kapsamındaki Beşiktaş Meydan 
konseri de caz unutulmazları arasındaki yerini aldı. 
Sezonun son yaz konseri, 22. Uluslararası İstanbul 
Caz Festivali kapsamında gerçekleşti ve orkestra 
ünlü basçı Marcus Miller ile aynı geceyi paylaştı. 
Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sa-
atler 21.00’i gösterdiğinde efsane topluluğumuz 
TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası reper-
tuvarıyla, icrasıyla, yeni aranjeleriyle ve tabii ki her 
biri yıldız olan sanatçılarıyla sahnede bir kez daha 
devleşti ve seyircinin ayakta alkışlarıyla sahneyi 
Marcus Miller’a devretti.

Tüm müzikseverlere bir kez daha duyuralım; 
Türkiye’nin ilk ve tek “Big Band” Orkestrası her yıl 
Eylül-Haziran yayın döneminde ayın konserleriyle 
TRT İstanbul Radyosu Mesud Cemil Stüdyosu’nda 
birbirinden değerli solist konuklarıyla cazseverlerle 
buluşmasını sürdürüyor.   

976 İstanbul doğumluyum. 10 yaşında Mimar Si-
nan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na başla-
dım. TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’ndan da o 
sene haberdar oldum; fırsat buldukça provaları 
ve konserleri hayranlıkla dinlemek üzere soluğu 
Mesud Cemil Stüdyosu'nda aldım. Burası Türkiye’nin 
ilk ve tek Big Band formundaki caz orkestrasıydı ve 
okulda caz alanında eğitim alma şansına sahip ol-
mayanlar için başlı başına bir okuldu. Orkestra bu 
özelliğini hâlen korumakta...

Bir gün, henüz 12 yaşındayken orkestranın şefi ve 
aynı zamanda kurucusu olan Süheyl Denizci’nin 

1

lkemizin yetiştirdiği başarılı ve seçkin müzisyenlerin 
bir araya gelmesiyle 1982 yılında kurulan orkestra, 
bugün de türünün ilk ve tek örneği olma özelliğini 
koruyor. 

Ulusal ve evrensel müzik örneklerini müziksever-
lere başarıyla sunan ve “Big Band” yapısını koruyan 
orkestra, özgün bir caz repertuvarına sahip. Ayrıca 
aranjör niteliği sayesinde kendi elemanlarının yap-
tıkları beste ve düzenlemelerle pek çok yeni eseri 
dinleyiciye sunuyor ve caz müziğinin daha geniş 
kitlelere ulaşıp yaygınlaşması için çalışmalarını sür-
dürüyor.

TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 
radyo-televizyon programları dışında ulusal ve 
uluslararası kültür ve sanat etkinliklerinde Kurumu-
muzu ve ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Orkestra, 
çalışmalarını, kuruluşundan 1998 yılına kadar şef 
Süheyl Denizci ile ardından 2011 yılına kadar şef 
Neşet Ruacan’la sürdürdü. Orkestranın çalışmaları 
hâlen şef Kâmil Özler ile devam ediyor.

2015 Dünya Caz Günü kapsamında İstanbul’un 
kalbi niteliğindeki Beyoğlu Tünel Meydanı’nda 
30 Nisan’da cazseverlere unutulmaz dakikalar yaşa-
tan orkestra, istek üzerine Dünya Müzik Günü’nde 
de yine halkla buluştu. TRT Müzik ekranlarından da 
yayımlanan konserde usta yorumcu Bozkurt İlham 
Gencer, Erkut Taçkın ve Banu Kunt Işık sevilen şarkı-
ları yorumlarken seyircilerin coşkuyla eşlik etmeleri 
caz müziğine duyulan ilginin ne denli büyük oldu-
ğunu gösteriyordu.

Ü
Ç. Gülruy Köşker

TRT İstanbul Radyosu ÇSM Müdürü

Hakan Çimenot
TRT İstanbul Radyosu Trombon Sanatçısı

Orkestranın 2016’nın ilk yarısındaki 
Kurum dışı konserleri

•	 12	Şubat	2016	Kadıköy	Belediyesi	Yeldeğirmeni	Kültür	
Merkezi; Solistler Emrah Karaca, Evrim Özsuca

•	 26	Ocak	2016	Cadde	Bostan	Kültür	Merkezi	(CKM); 
Solistler Emir Ersoy ve Project Kubana

•	 10	Mayıs	2016	Cemal	Reşit	Rey	Konser	Salonu	(CRR)	

Önemli bir hatırlatma da yapalım. Orkestranın kayıtları ve 
konserleri, Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) bağlı yayın kuruluşları 
arasındaki program değişimlerinde farklı ülkelerin radyolarında 
da yayımlanıyor.
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RT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 
Türkiye’nin ilk ve tek caz orkestrasıdır. Bu orkestra-
nın bir sanatçısı olmak, çocukluk hayalimdi. Haya-
limi gerçekleştirdim; 2000 yılından beri Türkiye’nin 
en yetenekli müzisyenlerinden oluşan bu nezih 
orkestrada trombon sanatçısı olarak sanatımı icra 
etmekteyim. Böyle bir orkestrayı bünyesinde bu-
lundurmakla biz müzisyenlere, cazsever saygıde-
ğer dinleyici ve seyircilerimize bu imkânı sunan TRT 
Kurumuna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  

T

Y. Kürşad SEKBAN
TRT İstanbul Radyosu Trombon Sanatçısı

urulduğu 1982 yılından bu yana ülkemizin ilk 
ve tek Big Band Orkestrası olma özelliği taşıyan 
TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, mü-
zikseverlere efsane caz parçalarını, Türkiye’nin caz 
yıldızlarından dinlemek imkânı sunan gerçek bir 
“Yıldızlar Topluluğu”...

Efsane isimlerle birlikte ve giderek gençleşen kad-
rosuyla çalışmalarımız son derece zevkli bir biçimde 
sürüyor. İstanbul Radyosu’nda verdiğimiz aylık kon-
serlerde cazseverlerle büyük bir heyecanla buluşu-

K yoruz. Geçen yıl başladığımız, “Herkes için, her yerde 
müzik” kavramını geliştirmek adına halka açık 
mekânlarda, meydanlarda verdiğimiz ücretsiz kon-
serler büyük bir ilgiyle karşılanıyor. 

Ben de, kültürümüze zenginlik katan, müziğin 
evrenselliğini kulaklarımıza en güzel notalarla fı-
sıldayan orkestramızla henüz tanışma fırsatı bu-
lamamış olanları, konserlerimize davet ediyorum 
ve Radyo-3’te yayımlanan programlarımızı takip 
etmelerini öneriyorum.  

Sevilay Yüksel Tunalı
TRT İstanbul Radyosu Program Yapımcısı

RT Big Band, her caz müzisyeninin çalmayı hayal 
ettiği, yıllar boyunca Türkiye’nin en değerli müzis-
yenlerini bünyesinde barındırmış harika bir okul. 
Bu orkestranın bir üyesi olduğum ve Big Band mü-
ziğini böyle keyifli bir ortamda icra edebildiğim için 
kendimi çok şanslı hissediyorum.  

T

Ozan Musluoğlu
TRT İstanbul Radyosu Kontrbas Sanatçısı

RADYOvizyon
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Yazının başlığında kullandığımız “tek” olma özelliği 
üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü öncesinde ve 
sonrasında bir dizi mücadelenin ve alınmış karar-
ların olduğu bir isim Çukurova Radyosu... Bilindiği 
gibi ülkemizin değişik yörelerinde yapım ve yayın 
hizmeti vermekte olan TRT Radyoları isimlerini hep 
hizmet birimlerinin bulunduğu ilin adından al-
mıştır. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, 
Erzurum ve Trabzon Radyoları gibi... Bu genelleme-
nin dışında kalan tek radyo Mersin’den yayın yap-
makta olan Çukurova Radyosu’dur. “Neden böyle?” 
sorusunun cevabını yaşanmış bir olayı anlatarak 
verelim.

0. Yüzyıl’ın başında telefonun iki kablo arasına sı-
nırladığı hayallere, radyo yepyeni ve geniş bir alan 
açtı. Bu nedenle de haklı olarak o yıllarda “Gökyü-
zünün Görünmez İmparatoru” unvanını aldı. Ülke-
miz radyoculuğu 90’nına merdiven dayayan şanlı 
geçmişiyle halkımızın gönlünde kendine özel ve 
güzel bir yer edinmeyi başarmıştır. Radyo; bir yan-
dan anılar havuzumuzu dolduran kanalların en 
güçlüsü olma özelliğini korurken bir yandan da ge-
leceğimizi aydınlatan parlak bir ışık kaynağıdır. Rad-
yo dünü anlatır, bugünü yaşatır, geleceği planlar. 
Bunu yaparken de hem bir sihirli kutu olma özelliği 
hem de sadık bir dost olma sıcaklığından yararlanır. 

2

Çukurova Radyosu
Bir Bölgenin Adıyla Anılan Tek Radyo

Lütfi Kılınç

Sesin büyüsünü, sözün gücüne katıp 
insanların gönül evlerine konuk ettiği günden 

bu yana radyo; hayatımızın orta yerine 
bağdaş kurup oturdu. Çünkü faydalı bir araç, 
hayırlı bir konuk, sadık bir dost olma özelliği 

nedeniyle ona hep ihtiyaç duyduk.
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Binaenaleyh...

Demirel, heyet gelmeden önce yetkililerden bil-
gi alır ve radyonun teknik açıdan Mersin’e taşın-
masının gerekliliğine ikna olur. Ancak bu kararı, 
gelen heyeti kırmadan ve gönüllerini kazanacak 
şekilde anlatması gerektiğini de bilmektedir. He-
yeti büyük bir konukperverlikle karşılar, taleplerini 
teker teker dinler, sonunda önceden de tanıdığı 
bir pamuk ağasının “Sayın Başbakanım; biz Adana 
Radyosu’nun, Mersin’e taşınarak isminin değişme-
sini istemiyoruz” talebini de dinledikten sonra der 
ki; “Ağam; biz Adana Radyosu’nu kapatmıyoruz ki. 
Binaenaleyh daha büyük bir radyo hâline getiriyo-
ruz. Radyonuzun adı daha kapsayıcı ve tarihî ola-
cak. O bölgenin adıyla anılacak. Radyonuzun adı 
-Çukurova Radyosu- olacak.” Heyet, “Bu sözün üstü-
ne söz söylemek olmaz” duygusuna kapılır ve alı-
nan karara saygı gösterir.

Güneyin sesi

Bütün bu gelişmeler ve değerlendirmeler sonucu 
alınan karar doğrultusunda Mersin Kazanlı’daki 
antenlere 300 kW verici montajına başlanır. 6 Şu-
bat 1968 günü vericiden ilk deneme yayınları baş-
latılır. Bu haber yerel basında “Güneyin sesi olacak 
Mersin Radyosu, deneme yayınlarına başladı” 
şeklinde duyurulur. Deneme yayınlarından olum-
lu sonuç alınması üzerine 3 Mart 1968 gününün 
sabahı TRT Çukurova Radyosu, Mersin’den yayın 
hayatına başlar. Radyomuzun yayın hayatına baş-
laması dolayısı ile zamanın TRT Genel Müdürü 
Adnan Öztrak bugün de geçerli olan şu mesajı 
yayımlar:

“Çukurova Radyosu, bütün Türk Milletinin, bu ara-
da Çukurovalıların ve Adanalıların radyosudur. Artık 
Çukurova Radyosu gecenin karanlığında ve günün 
aydınlığında Çukurova’nın her yerinden net bir şe-
kilde dinlenecektir.”

Böylece cemrelerin baharı müjdelediği bir za-
manda, Toroslar’ın yamaçlarında açan laleler, 
sümbüller, mor menekşelerle birlikte Çukurova 
Radyosu da bir ses bayrağı olup dalgalanır Toros 
semalarında... 47 yıllık temiz mazisi ve kutlu yol-
culuğunu 48. yıla taşıma onurunu yaşayan rad-
yomuz, yayımladığı programlar, yaptığı kültürel 
ve sanatsal çalışmalarla önemli hizmetler vermiş 
ve vermeye de devam etmektedir. Daha Adana İl 
Radyosu iken 1962 yılında kurulan “Çukurova’dan 
Sesler Türk Halk Müziği Topluluğu” hem Karaca-

TRT Çukurova Radyosu’nun geçmişi Nisan 1962 

yılına kadar gitmektedir. 1962'de “Güneyin Sesi 

Adana Radyosu” adıyla 2 kW gücünde bir orta 

dalga vericisiyle Adana İl Radyosu yayın hayatına 

başlar. Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının 

kurumsal bir yapı ve yasal statüyle yürütülme-

si çerçevesinde TRT’nin kurulması ile İl Radyoları 

uygulamasından bölge radyoları uygulamasına 

geçilme kararı alınır. Bu karar doğrultusunda da 

Adana İl Radyosu, Doğu Akdeniz bölgesine yayın 

hizmeti verecek şekilde planlanmaya başlanır. O 

yıllarda radyo yayın hizmetleri sadece karasal ve-

riciler marifetiyle yapılabildiği için kurulacak Bölge 

Radyosu’nun verici ihtiyacını karşılamak amacıyla 

uygun yer aranırken Mersin’in Kazanlı Mahallesi’nde 

zaten kurulu bulunan vericinin en uygun yer oldu-

ğu kanaatine varılır. Radyonun Adana’da kalması 

durumunda Mersin Kazanlı’daki vericiyle sağlıklı 

ilişkiler yürütülmesinde sorun yaşanabileceği ger-

çeğinden hareketle Adana İl Radyosu’nun Mersin’e 

taşınması kararı alınır. Karar alınır alınmasına da 

uygulamaya konulmasında ciddi bir sorun vardır. 

Adanalıların ikna edilmesi! Zira siyasetçisinden 

bürokratına, çiftçisinden sanayicisine, sanatçıla-

rından pamuk ağalarına kadar bütün Adanalılar, 

radyonun Adana’da kalmasını istemektedir. Bunun 

için de yoğun kulis faaliyetleri uygular, ulaşabil-

dikleri karar alıcılara baskı yaparlar. Bir gün, için-

de Adana halkının her kesiminden sözü dinlenir 

insanların bulunduğu bir heyet, durumu izah edip 

çözüm bulması için zamanın Başbakanı Süleyman 
Demirel’e gider.
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Ağam; biz Adana Radyosu’nu 
kapatmıyoruz ki. Binaenaleyh 
daha büyük bir radyo hâline 
getiriyoruz. Radyonuzun adı 
daha kapsayıcı ve tarihî olacak. 
O bölgenin adıyla anılacak. 
Radyonuzun adı -Çukurova 
Radyosu- olacak. 

olan Çukurova Radyosu, yaşamakta olduğumuz 

bilgi ve bilişim çağında da yaptığı programlarla 

dinleyicilerine ulaşıyor. 

TRT Çukurova Radyosu hizmet binası ve yayın mer-

kezi Mersin olmak üzere, bugünkü şekliyle Mersin, 

Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gazi-

antep ve Kilis illerine yayın hizmeti sunmaktadır. 

Ancak hızla çoğaltılan verici sayıları ile KKTC, Suri-

ye gibi ülkeler, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde ve 

Karaman gibi illerden de dinlenme imkânı vardır. 

Bu imkânların yanında TRT Uydu Paketi’nden ve 

İnternet ortamından da dinlenebilmektedir. Hâlen 

onu aşkın FM vericisi, bir adet orta dalga vericisi, 

TRT Uydu Paketi ve İnternet üzerinden 24 saat ke-

sintisiz yayın yapmakta olan TRT Çukurova Radyosu 

gerek bölgesel gerekse ortak yapımlarıyla Türkiye 

geneline ve bölgemizin tamamına yayınlarını ulaş-

tırabilen bir radyodur.

Haftanın her günü saat 10.00-12.00 arasında “Akde-

niz’den Toroslara” adıyla hedef kitlesi genel dinleyi-

ci olan canlı kuşak program gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca TRT Türkü ve Radyo-1 ulusal yayınlarına katkı 

sağlanmaktadır.

Çukurova Radyosu, bir radyodan beklenenlerin 

yanında yayın alanına giren illerdeki kültür, sanat, 

tarih, aktüalite, eğitim, turizm, ekonomi, sanayi, 

ticaret, tarım gibi toplumun nabzının attığı alan-

larda da üzerine düşen görev ve sorumlulukları 

değerli yöneticilerimizin verdikleri talimat ve yap-

tıkları koordinasyonlarla başarılı bir şekilde yerine 

getirmektedir. Radyomuzun bugünlere gelmesin-

de emeği geçenlere ve ailelerinin saygın bir üyesi 

olarak kabul edip desteğini ve ilgisini her geçen 

gün daha artıran sayın dinleyicilerimize teşekkür 

ediyoruz.  

oğlan Dadaloğlu yurdu bölgemizin türkülerini 
repertuvara kazandırmış hem de bugün bile se-
verek dinlediğimiz önemli sanatçıları dinleyiciler-
le tanıştırmıştır. Rahmetle andığımız Müslüm Gür-
ses, hâlen türkülerimize can veren Nuri Sesigüzel 
ve İzzet Altınmeşe bu isimlerin başta gelenleri... 
Ayrıca; Barak ağzı türkülerimizin kendi bölge-
sinden yükselip bütün ülkemizin gönül bağına 
konmasında önemli katkıları olan Halit Arapoğlu, 
“Adana yollarında pamuklar dallarında” türküsünü 
repertuvarımıza kazandıran Abdurrahman Yağdı-
ran gibi yerel sanatçılarımızı da ülkemiz genelin-
de tanıttı. 

47 yıllık ses bayrağı

“Bir çınarın rüzgârla savaşında, çınar rüzgâra yenik 
düşmüyorsa, bu onun toprağa olan sevdasından-
dır” der bir düşünür. Bölgemizin 47 yıllık ses bay-
rağı TRT Çukurova Radyosu, dinleyicileriyle hayatı 
paylaşma sevdasını bu anlayışla sürdürüyor. Doğru, 
tarafsız, ilkeli, seviyeli yayınıyla her zaman ilklere ve 
iyilere imza atan TRT ve onun bir bölge radyosu 

Dünyanın neresinde bir Türk varsa, Memleketim FM orada! Gün 
boyu canlı yayınlarla memleketin tertemiz havasını, nefesini, 
sohbetlerimizle, müziklerimizle yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımıza taşıyoruz. “Akşamın Adresi”, “Gel Geçmişe Dönelim”, 
“Bu Şarkı Sana”, “Hayatın Sesleri” programlarımızdan sadece 
birkaçı... Daha fazlası için www.trtmemleketimfm.com 
adresindeyiz. 

Yunus Emre’den Fuzuli’ye, Dadaloğlu’ndan Neşet Ertaş’a ozanlık gelene-
ği... Tarihsel süreç içerisinde ozanlar, halk müziğine katkıları ve bu kültüre 
ait ortak değerler... “Anadolu’da Ozanlık Geleneği”, her Pazartesi 10.05’te 
TRT Türkü’de. 

Antalya, Çukurova, Erzurum, GAP Diyarbakır ve Trabzon Bölge Radyoları 
TRT Türkü Anadolu Kuşağı’nda... Bölgelerin tarihî, kültürel, turistik değer-
leri, folklor unsurları, sözlü-yazılı edebiyat ürünleri ve Türk Halk Müziği 
örnekleri… Anadolu Kuşağı her gün 13.00- 18.00 arası TRT Türkü’de.
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Dünya tarihi bize önyargılarla kuşatılmış binlerce 
olayı anlatabilir. Kalabalıkların medyadan da besle-
nen önyargılarıdır bunlar... Bu önyargıları aşmanın 
yolu daha çok öğrenmek, bilgi edinmek ve soru 
sormaktır. Soruyu sorup cevabını sakince ve önyar-
gılardan uzak biçimde aramaktır. Medyanın, rad-
yonun ve eğitim odaklı yayınların işlevi tam da bu 
olmalıdır. Yayıncı olarak paylaştıklarınızı yılların ob-
jektifliğiyle süzgeçten geçirmeniz ve aktarmanızdır.

Fikirlerin demini alması

Sağlıklı biçimde gerçeği arayan zihin kıyaslamalar 
yaparken karara varmak için acele etmez. Bir çayın 
demini alması için nasıl zaman gerekiyorsa fikirlerin 
de demini alması için beklemek gerekir. Tıpkı biz 
Türklerin çayı demleyerek içmesi gibidir bu... Çün-
kü haşlama diye tabir edilen çayla demlenen çay 
arasında çok fark vardır.

Fikirlerin de zamanla demlenmesi bu yüzden çok 
önemlidir.

George Orwell "1984" isimli meşhur romanında 
şunu anlatmıştır özetle; öyle bir çağ gelecek ki 
insanlar bir büyük ağabeyin (!) gözetiminde ve 
baskısında yaşarken nefes alışları bile takip edile-
cek. "1984" romanı onlarca yıl önce yazıldığında 
distopik bir çalışma olarak görünse de bugünü iyi 
öngörmüş bir kitaptır. İstendiğinde hepinizin bir 

encereler, evlerin ve hayatın vitrinidir. Bir evin için-
deki düzenin hangi emekle, özen ve uyumla aktı-
ğını sırf pencerelere bakarak bile yorumlamanız 
mümkündür. Medya da içinden çıktığı toplumun 
vitrinidir. 21. Yüzyıl’ın en büyük masallarından biri 
de küreselleşme kavramı oldu ve medya uzun yıllar 
boyunca vitrinine bu kavramı koydu. Bu kavramı 
abartıyla öne çıkaranlar dünyayı herkesin herkes-
ten haberdar olduğu mutlu bir köye benzettiler. Bu 
benzetme, söyleyenlerin de dinleyenlerin de baş-
langıçta çok hoşuna gitti.

Oysa gerçek başka türlü

Köylerin biraz daha irice olanlarına kasaba veya ilçe 
diyoruz. Kasaba ve ilçelerde köy gibi toprağa bağlı 
üretimin getirdiği meşguliyet ve yorgunluk yoktur 
ve şehirlerin telaşına rastlamazsınız. Kasabalarda 
zamanın önemli kısmı kimin nerede ne yaptığı de-
dikodularına ve alım satım ticaretine harcanır.

Kentlerin farkı ve büyüsü buradadır. Kentlerde za-
manınız ışık hızıyla geçer fakat yine de hiçbir yere 
yetişemezsiniz. Kentlerde kendi ayaklarınız üze-
rinde durmanız, birey olmanız gerekir. Bu durum 
kişiye hem özgürlük duygusu hem de yalnızlık, 
çaresizlik hissi verir. Çünkü hastalandığınızda, para-
sız kaldığınızda, iş aradığınızda sizi tanıyan ve size 
koşulsuz sahip çıkan birilerinin sayısı çok çok daha 
azdır kentlerde...

P

21. Yüzyıl’ın Yayıncılıkta da Büyük Masalı

Türk edebiyatının büyük şairlerinden 
Orhan Veli Kanık şöyle der:

“Pencere, en iyisi pencere 
 uçan kuşları görürsün hiç olmazsa 

dört duvarı gözleyeceğine…”

KÜRESELLEŞME
Murat Örem
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Evet, zor bir dünyada yaşıyoruz. Hayat bize her 

şeyi düzeltme gücü vermeyebilir ama bir şeyleri az 

ya da çok düzeltmenizin tek yolu, kötü giden bir 

şeylerin farkına varmaktan geçer. Bunun devamı 

da fark ettirmektir ve yayıncılığın muhteşem hazzı 

tam burada başlar.

Bernard Weber;

“Ne düşündüğümle 

ne söylemek istediğim arasında,

ne söylediğimi sandığımla 

ne söylediğim arasında,

ne duymak istediğinle 

ne duyduğun arasında,

ne anladığını sandığınla 

ne anlamak istediğin 

ve ne anladığın arasında,

en az dokuz kocaman engel var,

birbirimizi yanlış anlamak için…” 

der…

Algısı açık, birikimi fazla ve kendine emek vermiş 

bir yayıncı için bu zincirleme yanlışa düşme ihtima-

li çok azdır. Bunları bile bile bir yayıncı yanlış yapı-

yorsa, kötü yayınlara imza atıyorsa, işin içinde art 

niyet de aranmalıdır. 

Bundan sonraki yapımlarında, daha adil bir dünya-

nın yeni pencerelerini açacak tüm yayıncı arkadaş-

larım için formül, gerçeği aramaktır. Gerçeği arayan 

bir yayıncıyı da nitelikli dinleyiciler her yerde ve her 

koşulda bulur.  

günde ne kadar para harcadığı, İnternette nereler-
de gezindiği, ne yapıp ettiği saniyeler içinde çıkarıl-
mıyor mu? Gördüğünüz gibi dünyamız hakikaten 
bir köy olmuş durumda… :))))

Ama nasıl bir köy...

Orwell’la aynı dönemde yaşayan Aldous Huxley 
biraz daha farklı olarak, Orwell’ın anlattığı gibi dün-
yanın ilerleyen günlerde çok despotik ve ürkütücü 
bir yer olsa bile bunu yapanların metodlarının daha 
farklı olacağını söyler. Ayrıca bilgiyi, otoriteyi beyni-
mize vura vura anlatmak yerine ortalığa bilgi diye, 
sanat diye, estetik diye, kültür diye binlerce kavram 
sunacaklarını ve biz sıradan insanların bu keşmeke-
şin içinde istesek de doğru ve güzele ulaşmadan 
kaybolacağımızı; beyni, bilgi bombardımanı so-
nucu uyuşturulmuş insanlar olarak bunun farkına 
varamayacağımız için de ayağa kalkmamızın daha 
zor olacağını belirtir.

Yayıncının ve dinleyicinin temel kaygısı şu olmalıdır:

Ben ne kadar kalabalıklardan, onların önyargıların-
dan uzaklaşabilirim?

Ben insan ve yayıncı olarak nereden başlayabilirim?

Yalnızca gerçeklikleri dinleyicilerimle nasıl paylaşa-
bilirim?

Bu soruları sormadan kazanılacak her yeni dinleyici 
anlık bir istatiksel ve sayısal kalabalıktan öteye git-
mez. Kalıcı olan, emek verilmiş program ve yayınla-
rınızı zaman içinde tanıyıp tercih eden, unutmayan 
dinleyicidir radyo yayıncılığında da... Tıpkı hayattaki 
gibi...



ğrenci, doktor, işçi, emekli, öğretmen, ev kadını, 
genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın toplumun her kesi-
mine geniş yelpazeli bir yayın sunan Almanca Ma-
sası’nın ana hedefi, yayınlarımız aracılığıyla Türkiye 
ve Türkleri her alanda tanıtmak, ülkemize gösteri-
len ilgiyi artırmak, yurt dışında yaşayan vatandaşla-
rımızın sorunlarını dile getirmek, Türkiye ve komşu 
ülkelerdeki gelişmelerle ilgili tarafsız bilgi aktarmak 
ve Türkiye ile özellikle Almanca konuşulan ülkeler 
arasında bir sempati köprüsü kurmaktır.

Hedefine 1938’den 2008 yılına kadar kısa dalga rad-
yo yayınlarıyla ulaşan Almanca Masası, bu tarihten 
sonra Almanya, Avusturya, İsviçre, İsveç, Danimar-
ka, Finlandiya, Lüksemburg ve Rusya’da Almanca 
konuşan dinleyici kitlesine, İnternet yayınlarıyla 
da ulaşarak dinleyici sayısını artırmayı hedeflerine 
ekledi.

Bu konuda son derece başarılı olduğumuzun kanı-
tı, Almanca Masası’na her ay ulaşan yüzlerce radyo 
dinleyicisi ve İnternet kullanıcısı iletisidir. Bu ileti-
lerden, dinleyicilerimizin yayın içeriği ve yayın ka-
litesine ilişkin izlenimlerini takip edebiliyoruz. Eğer 
bilgiler doğru ise kendilerine uluslararası geçerliği 

Ö

TRT Dış Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı Almanca Masası, 

dinleyicilerine, 1938 yılından 
beri kısa dalga üzerinden radyo 
yayınlarıyla, 2008 yılından bu 

yana da İnternet üzerinden 
ulaşıyor.

Fo
to

ğr
af

la
r: 

Ce
re

n 
Ö

ne
y 

Ka
la

n

Ufuk Geçim

14.30-15.30  ve  20.30-21.30 
saatleri arasında kısa dalgadan

02.00-03.00 saatleri arasında 
İnternet üzerinden yayındayız.

Her gün 
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olan onay belgesi, yani QSL Kartı gönderiyoruz. Bu 
kartlarda Türkiye’yi tanıtıcı fotoğraflar yer alıyor. 

Almanca Masası’nın, dinleyicileri ve İnternet takip-
çileriyle son derece dostane bir ilişkisi var. Öyle ki 
dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz Almanca Masa-
sı’nın hastalanan, evlenen, çocuğu olan, doğum 
gününü kutlayan redaksiyon üyelerini bizzat arar, 
hâl hatır sorar, geçmiş olsun ya da mutluluk dilek-
lerini iletirler. 

Türkiye’yi tanıtıcı yayınlarımız sayesinde ülkemize 
ilgi duyan ve tatilini geçirmeye gelen, hatta An-
kara’ya kadar gelip bizleri ziyaret eden, kızını Türk 
geleneklerine göre evlendiren dinleyicilerimiz 
olmuştur. Bu da Almanca Masası’nın dinleyici ve 
İnternet takipçilerine verdiği önemin bir yansıma-
sıdır. Almanca Masası titizlikle not ettiği dinleyici ve 
İnternet takipçilerinin hastalıklarını, mutlu günleri-
ni izler; yayınlarında özellikle hasta dinleyicilerine 
geçmiş olsun dileklerinde bulunur; evlenen, çocu-
ğu veya torunu olanlara bu mutlu günlerinde ya 
da doğum günlerinde mutluluk dileklerini iletir. 
Bu nedenle özellikle "Posta Kutusu" programının 
dinleyicileri kendilerini hep bir aile ortamında gibi 
hissettiklerini belirtirler. 

Türkiye’nin elçisi

Sadık dinleyicilerimizden biri bir Türk ile evlenmiş 
ancak eşine Almanya vizesi alamıyordu. Almanca 
Masası’na karşılaştığı bu sorunu yazmış ve bizler-
den yardım istemişti. Biz de Almanya Büyükelçiliği 
nezdinde girişimde bulunmuştuk. Sonuç; dinle-
yicimiz bu yıl 15. evlilik yıldönümünü kutladı. Bu 
dinleyicimiz, mutluluğunda bizim katkımız oldu-
ğunu hep belirtir. Almanca Masası âdeta Türki-
ye’nin elçisi gibidir.

Almanca Masası altı kişilik bir ekipten oluşuyor. 
Günde iki kez birer saatlik Almanca yayın yapmak-
tayız. Türkiye ve dünya gündeminden oluşan ha-
berler ile günlük gazete haberlerinin yer aldığı ba-
sın özetlerini, daha önce seslendirilen ve banttan 
yayımlanan çeşitli konulardaki programlarla müzik 
programları izler. Yayınlarımızda siyasi gündemden 
Türkçe dersine, yakın tarihimizden geçmişimize, 
müzikten turizme, sağlıktan kültür ve sanata kadar 
kapsamlı programlara imza atmaktayız.

Almanca Masası olarak kısa dalga radyoları arasın-
da en çok dinlenen ve beğenilen radyolardan biri 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.   
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Voice of Turkey-Türkiye’nin Sesi Radyosu, 
Türkçe dâhil 37 dilde yaptığı radyo yayın-
larıyla ve 41 dildeki web yayınıyla dünya-
yı kucaklıyor. Voice of Turkey yabancı dil 
yayınlarıyla, tüm dünya, kendi dilinden 
Türkiye’yi, hayatı, haberleri, müzikleri 
dinliyor. Siz neredeyseniz, Türkiye orada! 
www.trtvotworld.com adresindeyiz! 

Türkiye’nin Sesi Radyosu, Halk müziğinden klasik müziğe Türkiye’nin hafı-

zasını ve günümüze ulaşan sesini dünyaya taşıyor. Bu programlardan biri 

canlı yayımlanan “Eski Havalar”... Sanatçı ve akademisyen Okan Murat 

Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu “Eski Havalar”, her Perşembe saat 22.00’de 

Türkiye’nin Sesi Radyosu, TRT Türkü ve Memleketim FM’de ortak yayında. 
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ettiğim çokça bandı taşıma konusunda ona yar-
dım edebilmek amacıyla içeriye biraz ilerlediğim-
de gördüm, sonradan adının “İçten Dışa Plaklar” 
olduğunu öğrendiğim plakları. Evlerimizdeki 33’lük 
plaklardan daha büyüktüler. Özel sarı zarflar içinde 
korunuyorlardı. Hemen zarfın içinden birini çıkar-
dım. Plak üzerindeki bilgiler kaydın içindeki bilgileri 
vermekten uzaktı. Zarfın içinde de başka bir bilgi 
yoktu. O ânın bana verdiği keşif duygusunun key-
fini çevreme hissettirmiş olacağım ki diskotekte 
görevli arkadaşım bu içten dışa plakların bir listesi 
olduğunu söyledi ve bana getirdi. Hemen oracıkta 
oturup bir göz gezdirdim bu listeye. Numaralan-
dırılmış plakları sınıflandıran konu başlıkları vardı, 
bu başlıklar altında plakların üzerinde yazılı olan 
bilgilerin ana temaları da. Merak duygum bir kere 
harekete geçmişti. Bana isimleri ilginç gelen üç 
içten dışa plağı kucaklayarak çıktım diskotekten. 
Bu plaklar “Hazırcevap Adam”, ”Radyo Sineması” ve 
“Müzikli Bilmece” isimlerini taşıyordu. Mutluydum. 
Artık kendimi, dünün, ilk kayıt ve yayınlarından beri 
gün ışığına çıkmamış bir ses dünyasını keşif anları-
nın doyulmaz tadına bırakabilirdim.

Geçiş Müziği

Çok sonraları öğrenecektim bu plakların arşivimiz-
de yer alış hikâyesini. 2015 yılında yine bir başka 
radyo programının hazırlıkları sırasında ulaştığım 
“Git Zaman Gel Zaman” isimli kitabıyla “Dünya Mü-

Sinyal

Ses 1: Hayatın zevkleri teferruattadır. Radyo yayın-
cılığının da öyle….

adyo yayıncılığı tutku isteyen mesleklerden biridir. 
Her tutku gibi sahibini çok mutlu eder. Öylesine 
mutlu eder ki zahmetleri akla bile gelmez. Hatta bu 
zahmetler zaman içinde kendi kendine yayıncının 
cebinde, sevdiklerine anlatacağı birer güzel hikâye-
ye dönüşür. Radyo yayıncılığının sürprizleri de var-
dır çokça. Bu sürprizler, yayıncıyı zaman kavramının 
ötesine geçiren anların, tanışıklıkların, anıların içine 
âdeta sürükleyerek alır, sarıp sarmalar, mutlu eder. 
O anlarda yayıncının hissettiği, bilinmeyene yelken 
açan bir kâşifin kâşif, bir mucidin mucit olduğunu 
anladığı, ilk hissettiği andaki coşkuya eşdeğerdir. 
Bu coşkuyu yaratan da sadece bir sestir. O ses, ge-
çen zamanın üzerini kaplayan ağırlığına, sahibinin 
orada olmasından haberdar olup olmamasına al-
dırmadan öylece bir plakta, bir bantta ilk kayıt gü-
nündeki tazeliğiyle durur. Taaa ki bir yapımcı gelip 
kapağını kaldırana, kutusunu açana kadar. 

“Benim içten dışa plaklarla tanışmam tam da böy-
le oldu” diyor bu programın yapımcısı Aişegül 
Bozkurt.

Ses 2: “1992 yılıydı. Ankara Radyosu’nun ses arşiv 
malzemelerini barındıran “diskotek” olarak tanım-
ladığımız bölümde, görevli arkadaşımdan talep 
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yapabilmek mümkündü. Kayıtların aceleye gelme-
mesi, provaların yapılması ön koşuldu. 78 devirli 
plaklara göre daha uzun bir kayıt süresine sahipti 
ama konferans, söylev gibi zamanlaması denetle-
nemeyecek kayıtlar için pek uygun değildi. Çapı 
40 cm olan bu plakların yaklaşık 15’er dakikalık 
iki yüzüne, yaklaşık yarım saatlik kayıtlar yapmak 
mümkündü. Plakların alüminyum tabanları ince bir 
film ile kaplanmıştı. Gramofon kayıtları yöntemine 
benzer yöntemlerle kayıt gerçekleşirdi. Elektrikle 
çalışan döner tablaya konulan boş plaklara gü-
nümüzün pikaplarına benzeyen kaydedicilerle ve 
“merkezden kenara” doğru bir hareketle ses çizgi-
leri yazılırdı.

Ses 2: “İçten Dışa Plaklar” ismini işte bu yüzden ver-
miştik bu plaklara Ankara Radyosu’nda.

Sinyal  

ziği En İyi Araştırma” ödülüne layık görülen taş plak 
koleksiyoneri Cemal Ünlü’ye ulaştığımda...

1905-1965 yılları arasında yayımlanmış taş plak 
kataloglarında yer alan 15 bini aşkın eseri içeren 
Cemal Ünlü’nün bu kitabında, ülkemizdeki ilk ses 
kayıtlarının bilgilerine de ulaştım. 24 yıl önce ilk 
kez elimle dokunduğum “İçten Dışa Plaklar” bu 
çalışmada “çelik tabanlı özel radyo plakları” olarak 
tanımlanarak ayrılıyordu diğer kayıt malzemelerin-
den. Bu bilgileri paylaşma iznini, Sayın Ünlü’ye te-
lefonla sorduğumda zarif bir şekilde “Tabii ki” dedi 
ve “Kitaplar bilgileri paylaşmak için yazılır” diye de 
ekledi. 

Geçiş Müziği

Ses 2: “Çelik tabanlı özel radyo plaklarının” dinleyi-
ciyle buluşmasının hikâyesi ise şöyleydi:

Ses 1: Radyonun musiki yayınlarının düzenli bir bi-
çimde plaklara kaydedilerek arşivlerde korunması, 
özel alüminyum tabanlı plakların kullanılmasıyla 
gerçekleşebildi. Bu tekniğe 1945 yılında geçildi. 
Diğer tekniklere göre daha karmaşık bir aygıtlar 
topluluğuydu. Yerleşik kullanıma uygun tasarlan-
mış bu aygıtlarda yalnızca stüdyo ortamında kayıt 
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Romantizm akımının müzikteki yansımaları, romantik dönem bestecileri, eserlerden örnekler... “Düşler Ülkesinin 
İnsanları”, Radyo-3 Klasik Kuşağı’nda her Cuma saat 09.00’da.

Klasik Caz, Modern Caz, Soul, Latin Caz... Caz sanatının vokalli ve enstrümantal yorumları, lirik örnekleri Hülya Tun-
çağ’ın hazırlayıp sunduğu “Ekinoks”ta. “Ekinoks”, Radyo-3 Caz Kuşağı’nda her Cumartesi 19.00’da.
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yönleri var diye düşünürken ülkesinin diğer ülke-
lere yaptığı yardımların yer aldığı bir kitap geçer 
eline. İsviçre son yıllarda yoksul Portekiz’e epeyce 
yardımda bulunmuştur. Kamu yayıncılığı sorumlu-
luğuyla ama daha çok hükûmete sevimli görünme 
düşüncesiyle en deneyimli programcısını Portekiz’e 
gönderir yönetici. Yanına da radyoculukta yüksel-
mek isteyen genç bir kadını verir. Bu ikili yanlarına 
bir de teknisyen alarak Portekiz’e doğru yol alırlar. 
Amaçları İsviçre’nin Portekiz’de yaptıklarını belge-
lemek ve dinleyiciye sunmaktır; ancak yolculukları 
Portekiz’deki devrime denk gelmiştir.

"Sende tam radyocu fiziği var"

İsviçreli yönetmen Lionel Baier’nin imza attığı ko-
medi filmi "Uzun Dalga" (Les grandes ondes, 2013) 
bir yandan radyocuların kendi öykülerini anlatırken, 
radyo yayıncılığının zor ama bir o kadar da eğlen-
celi yanını gözler önüne seriyor. Deneyimli radyo 
yapımcısı belki de artık son yolculuğuna çıkmakta-
dır çünkü artık her şeyi unutmaktadır. Ona yardımcı 
olan ise emektar ses kayıt cihazıdır. İşinin bir parçası 
olan bu âlet yapımcıyı hayata bağlar, onu bir not 
defteri gibi kullanır tecrübeli yapımcı. Gün boyu 
yaşadıklarını, hatta tanıştığı insanların isimlerini bu 
cihaza kaydeder. Yanına verilen genç kadın ise rad-
yoculuğun henüz başındadır. İdealisttir, feministtir. 
İşinde yükselmek, kendi programlarını yapmak is-
temektedir. O kadar yenidir ki henüz radyoculuk 
terminolojisinden haberdar bile değildir. Adam 
ona "Sende tam radyocu fiziği var" dediğinde bu 
onu mutlu eder. Oysa bu tabir ‘fiziksel görünümü 
çok da iyi olmayanlar’ için kullanılmaktadır. Bu zıt 
ikiliye tecrübeli bir teknisyen ve çeviri için Fransızca 
bilen Portekizli bir genç de eklenir. 

ilm bir fotoğraf karesiyle başlar. Devrimden hemen 
önce Portekiz’e gelmiş İsviçreli radyocuların Porte-
kizli bir gençle çektirdikleri fotoğraftır bu. Öyküyü 
anlatan Portekizli gençtir, anlatılan ise Portekiz’deki 
devrime tanık olan İsviçreli radyocuların öyküsüdür.

İsviçre Ulusal Radyosu, uzun dalga frekansından 
eğitici sohbet programları yapmaktadır. İsviçre’nin 
sorunlarını dile getiren programlar dinleyicinin faz-
la ilgisini çekmez. Bakanlardan biri radyonun yöne-
ticisini yanına çağırır ve çevre ülkelerdeki eğlenceli 
yayınları dinletir ona. “Bize bunlar gerekiyor. İnsan-
ların içini karartıyorsunuz. Sorunları dinlemekten 
bıktı insanlar. İsviçre’nin yaptığı güzel işleri anlatan 
programlar hazırlayın.”

Radyonun yöneticisi, henüz bir yıl önce kadınların 
seçme hakkıyla buluştuğu İsviçre’nin ne gibi olumlu 

F

Radyolu Filmleri
BEYAZPERDENİN

İsviçreli Radyocuların Devrim Macerası

UZUN DALGA
Kurtuluş Özyazıcı
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yıllardır o topraklarda yaşıyorlarmış gibi Portekiz’in 
özgürlük macerasına katkı sunarlar. 

Sinema tarihinde radyoyu ve radyocuları anlatan 
pek çok film var. "Uzun Dalga", bunların içinde en 
yeni ve en eğlenceli olanlardan... Henüz FM rad-
yolar çok yaygın değilken uzun dalga ve kısa dal-
ga yayıncılığıyla kıtalararası yayın bile yapılmak-
taydı. Bu yüzden radyonun etki alanı çok fazlaydı. 
"Uzun Dalga", radyonun etkili olduğu o yıllardan 
bir kesit sunuyor bize. Film, arka planında Porte-
kiz’in 1974’te yaşadığı karanfil devrimini anlatsa 
da aslında daha çok radyocuların öykülerine ta-
nık oluyoruz. Tecrübeli yapımcının yavaş yavaş 
hafızasını kaybetmesi ve yıllardır işi için kullandı-
ğı ses kayıt cihazını artık hayatını sürdürebilmek 
için kullanıyor olması, radyocu genç kadının yük-
selmek için zaman zaman cazibesini ön plana çı-
karması, teknisyenin "Her şey hallolur" rahatlığı... 
"Uzun Dalga", radyo yayıncılığını anlatırken, rad-
yocuların dünyasını da gözler önüne seriyor. Bir 
yandan biri tecrübeli biri ‘çaylak’ iki radyocunun 
kavgaları, fazlasıyla maço bir karakter ve karşısın-
da feminist bir kadın... Yönetmen sinemanın kli-
şelerini kullanarak iki radyocuyu beyazperdeden 
yansıtıyor bizlere. Sonuçta ortaya keyif alınacak 
bir radyocu-komedisi çıkıyor.  

İsviçre’nin Portekiz’e yaptığı yardımların peşine dü-
şen radyocuların bekledikleri ile gördükleri arasın-
da dağlar kadar fark vardır. İsviçre’nin katkı sundu-
ğu bir okula giderler. Okulun müdürüne yardımları 
sorarlar. Beklentileri büyüktür ama müdür duvar-
daki saati işaret ederek "İsviçre işte bunu gönder-
di" der. Bir diğer yardım, İsviçre’nin yapmayı vaat 
ettiği bir sitedir. Oraya gittiklerinde tek bir çivinin 
bile çakılmadığını görürler. Radyocular İsviçre’nin 
yardımlarının peşine düşmüş ama anlatacak bir 
şey bulamamışlardır. Tam da o sırada bir hareket-
lilik başlar Portekiz sokaklarında... Ne olduğunun 
farkında değildir İsviçreliler. Belçika Radyosu’ndan 
bir ekibi görürler, neler olduğunu sorarlar. Aldıkları 
yanıt komiktir: “Duymadınız mı Portekiz’de devrim 
oluyor, hiç mi radyo dinlemiyorsunuz siz?”

Bir anda kendini Portekiz’deki devrimin ortasında 
bulan İsviçreli radyocular devrimin büyüsüne ka-
pılırlar. İsviçre’nin henüz bir yıl önce kavuştuğu öz-
gürlüklerin de verdiği coşkuyla âdeta devrimin bir 
parçası olurlar. Tecrübeli radyocu, Portekizcesinin 
çok kötü olmasından dolayı ne dediği tam anlaşı-
lamasa da büyük bir coşkuyla yaptığı konuşmasıyla 
âdeta devrime önderlik eder, diğerleri devrimciler-
le bir olur polisle çatışırlar. İsviçreli radyocular sanki 

Türkiye’nin en çok dinlenen radyosu TRT FM’de magazin, müzik, yarışma, eğ-
lence içerikli dinamik bir kuşak “Tam Bu Saat”... Mizahi ve içten sunumuyla, 
interaktif özelliğiyle dinleyiciyi radyoya bağlayan “Tam Bu Saat” hafta içi her gün 
17.00-19.00 arası TRT FM’de.

Saat 21.00’i gösterdiğinde her akşam sevdiğiniz isimler TRT FM’de mikro-
fon başında. ENBE Orkestrası ile Behzat Gerçeker ve Samsun Demir, İstanbul 
Radyosu’ndan “Radyo Kulübü”, Erhan Konuk’la “Stüdyo Tempo”, Türkiye’nin ta-
nınmış DJ’leriyle “Dünyanın En Radyo Programı”, başarılı müzisyen Eflatun, Banu 
Karakuş’la “Bir Cumartesi Hatırası” ve Soner Arıca ile “İçinizden Geldiği Gibi”...

Bilinen en eski tarihinden günümüze Klasik Türk Müziği. Güfte ya-
zarları,  bestekârlar,  canlı icralar, arşiv kayıtları... “Tarihsel Akış İçinde 
Klasik Türk Müziği” her Perşembe 13.00’te TRT Nağme’de.  

Sevilen şarkılarla, şiirlerle, konuk bestekâr, güfte şairi, ses-saz 
sanatçılarıyla yapılan müzik sohbetleriyle  “Bir Tutam Hasret”  her 
Perşembe 22.00’de canlı yayınla TRT Nağme’de.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’nin gün-
demini "Yeni Gün"den takip ediyor. Türkiye Saati ile saat 
09.00-11.00 saatleri arasında canlı yayımlanan "Yeni Gün", 
gazeteci ve akademisyen konuklarıyla memleket haberlerini 
yorumluyor, yaptığı analizlerle yeni güne ışık tutuyor.
www.turkiyenisesiradyosu.com adresindeyiz.

Memleket rüzgârı Akdeniz’den esiyor. Antalya Radyosu’nun Memleket FM 
için hazırladığı “Akdeniz’den” programı her Çarşamba 21.00-23.00 saatleri 
arasında canlı yayınla sizlerle... www.trtmemleketimfm.com adresindeyiz.
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ürkiye’nin ve TRT’nin dünyadaki güçlü sesi Türki-
ye’nin Sesi Radyosu, ödüllerine bir yenisini ekledi. 
TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda Perşembe günle-
ri saat 17.05’te yayımlanan ve yapımcılığını Özkan 
Akın’ın üstlendiği 'Gönül Dostlarımız' programı, yılın 
en iyi radyo programı ödülüne değer görüldü. Moon 
Life dergisinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “Yılın En 
İyileri Ödülleri” İstanbul’da düzenlenen törenle sahip-
lerini bulurken, program sunucusu Hakan Sarıca, ödül 
töreninde yaptığı konuşmada, “TRT Türkiye’nin Sesi 
Radyosu olarak 'Gönül Dostlarımız' adına bu ödülü 
aldığımız için çok mutluyuz” dedi. Törene, iş, sanat ve 
televizyon dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası Radyocular Birliği tarafından bu yıl ye-
dincisi düzenlenen “Alkışı Hak Edenler” ödül töreni 
Pursaklar Selçuklu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. Yılın “Alkışı Hak Eden 
Radyo Yöneticisi” TRT Radyo Dairesi Başkanı Sayın 
Amber Türkmen olurken, TRT Radyo-3 “Yılın Alkışı Hak 
Eden Radyosu” ödülüne değer görüldü.

T

RT, "Uluslararası Medya Eğitim Programı"nın (UMEP) 
üçüncüsünü, 07-14 Aralık 2015 günlerinde Antalya’da 
düzenledi. Asya, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar başta 
olmak üzere 47 ülkeden 115 medya temsilcisinin ka-
tıldığı programda TRT’nin yayıncılık alanındaki bilgi, 
birikim ve deneyimi konuklarla paylaşıldı. 

TRT Genel Müdürü Göka programın açılış konuşma-
sında, Asya Pasifik Yayın Birliği ve Avrupa Yayın Birliği 
gibi kuruluşlara bağlı birçok kamu ve özel yayın tem-
silcilerinin katıldığı eğitim programının, aslında bir bil-
gi ve deneyim paylaşım programı olduğunu belirte-
rek şunları söyledi. “Biz, TRT’yi uluslararası anlamda bir 
eğitim merkezi hâline de getirmek ve kurumlar ara-
sındaki işbirliğini artırmak istiyoruz. 4K Teknolojisi te-
levizyonculukta önemli bir gelişme. Radyoda da DAB 
yayınları. TRT, bu konuda da öncülük yapmak üzere. 
Daha sonra DAB+ gelecek. Sırası geldikçe teknoloji-
nin imkânlarını izleyiciye sunmaya gayret ediyoruz. Bu 
tür eğitim programlarının birlikteliğimizi geliştirmek 

T

47 Ülke Medya Temsilcisi 

UMEP’te Buluştu

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından dü-
zenlenen Geleneksel Basın Ödülleri ve Hasan Özkay 
Fotoğraf Yarışması’nda da dereceye giren gazeteciler 
düzenlenen törenle ödüllerini aldı. TRT Antalya Radyosu 
yapımcılarından Süleyman Değer “Gecenin İçinden 
Antalya Yılbaşı Özel” programıyla “Yılın Radyocusu 
Ödülü”ne değer görüldü. Güneydoğu Gazeteciler 
Cemiyeti’nin (GGC) her yıl geleneksel olarak düzenlediği 
"Yılın Başarılı Gazetecileri" yarışmasında dereceye giren-
lere ödülleri verildi. TRT GAP-Diyarbakır Radyosu’nun 
hazırladığı ‘’Yöremizden’’ programı “2015 Yılı Radyo 
Programı” ödülünü aldı. Antalya Sanayici ve İşadam-
ları Derneği’nin (ANSİAD) geleneksel medya ödülleri 
sahiplerini buldu. Mustafa Cansız’ın “İz Bırakanlar/ 
Boğaz Havaları” adlı radyo programı “İşitsel Medya, 
Radyo Haber Programı” dalında birincilik ödülüne de-
ğer görüldü.

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından her yıl 8 Kasım 
Dünya Şehircilik Günü kapsamında verilen, Kent Planla-
ma Basın Ödülü’nü, Radyo Yayın ve Haberciliği dalında 
TRT Radyo-1 kanalında yayımlanan Hasan Uğurlu’nun 
hazırladığı “Kent ve Yaşam” programı aldı.  

açısından önemli olduğunu düşünüyorum. TRT, si-
zin TRT’nizdir, hepinizin TRT’sidir. Eğer bir ihtiyaç hâsıl 
olursa TRT bunu karşılamak için elinden geleni yapa-
caktır. TRT’yi size bir kardeş sofrası gibi açıyoruz. Lütfen 
TRT’yi kendi ülkenizin medya organı gibi değerlendi-
rin.” Toplantıda konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı 
Erkan Durdu, iletişim ve medya sektöründeki geliş-
melerin yeni bir kuşak meydana getirdiğini ifade ede-
rek, elinde medya araçlarıyla iletişim kuran, duygu ve 
düşünce üreten bu yeni kuşağı yakalayacak yeni içe-
rikler üretmek gerektiğini söyledi.

UMEP çerçevesinde, Televizyon Yayıncılığı, Haber 
Eğitim, Radyo Yayıncılığı, Yeni Medya, Arşiv ve Bilgi 
Teknolojileri Programları konularında yabancı katı-
lımcılara, kurum içinden ve dışından, alanlarında en 
yetkin isimlerle yarım asırlık kurumsal bilgi birikimi ve 
deneyimi aktarıldı. Medyadaki yenilikler ve gelişmeler 
hakkında bilgilendirici sunumlarla desteklenen eğitim 
programında, güncel gelişmeler katılımcılarla birlikte 
değerlendirildi. Bir hafta süren eğitim programı sonun-
da katılımcılara sertifikaları verildi.  

Radyo Ödülleri
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Sultan Yanmaz  |  Aksel Koçak
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7 yıldır sahne alan “Harem Balesi” Ankaralı sanatse-
verlerle yeniden bir araya geldi. Harem’e TRT’nin saz 
sanatçıları eşlik ediyor. TRT’nin sevilen ses sanatçısı 
Cemile Uncu da 2 yıldır Harem’de sahne alıyor. TRT 
Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Müdürü ve ses 
sanatçısı Cemile Uncu, “Daha önce hiç seslendirilme-
miş eserler, Ankara Radyosu sanatçıları tarafından icra 
ediliyor. Ses sanatçısı olarak arkadaşlara ben de ek-
lendim. Umarım seyredenler beğenir” diye konuştu. 
Harem’in Koreografı Merih Çimenciler de, doğu-batı 
sentezi içerisindeki oyunun 17 yıldır seyirciyle buluş-
tuğunu ve kapalı gişe oynadığını ifade etti. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 700’ncü yılı olan 1998 yılında ilk 
kez seyirciyle buluşan Harem Balesi’nde, sarayda ya-
şanan iktidar savaşları, haremde geçen günler, Kösem 
Sultan’ın hayatı ve cariyelerin iktidar olma mücadelesi 
sahneleniyor.   

1

RT Ses ve Saz Sanatçıları Sınavını kazanan genç sa-
natçılar Kasım ayında Ankara Radyosu’nda stajyer sa-
natçı olarak görevlerine başladılar. TRT Genel Müdürü 
Şenol Göka’nın gündeme alması ve TRT Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Radyo Dairesi, 
Müzik Dairesi, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanları’nın 
katkılarıyla gerçekleşen kararla, adaylar 3 ay süren 
sınav dönemini başarıyla tamamlayarak TRT’nin yeni 
sesleri oldular. Stajyerlerin Radyoevi’ndeki ilk günleri, 
Ziya Taşkent Stüdyosu’nu âdeta şenlik alanına çevirdi.

TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Müdürü ve ses 
sanatçısı Cemile Uncu konuya ilişkin görüşlerini şöy-
le dile getirdi: “Genç arkadaşlarımın ilk gününde be-
nim de gözlerim doldu. Zira 1983’te zorlu bir eğitim 
maratonunun sonunda ben ve dönem arkadaşlarım 

T

Alaeddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin, Ferit Sıdal, Ahmet 
Hatipoğlu, Saim Konakçı, Ekrem Vural gibi üstatların 
önünde yedi sınavı da aşarak stajyer sanatçı olma hak-
kını kazanmıştık. O duyguları bir kez daha yaşadım ve 
aynı heyecanı genç arkadaşlarımda da gördüm. İnanı-
yorum ki yeni seslerimiz çıtayı biraz daha yükselterek 
bu kubbede hoş sadalar bırakacak ve müziğimizi en 
doğru, en güzel icralarla gelecek kuşaklara taşıyacak-
lar. Kurumumuza henüz adım atan sanatçı arkadaşla-
rımıza birikimlerimizi aktarmak için elimizden geleni 
yapmaya hazırız. Kendilerine şahsım ve arkadaşlarım 
adına sanat yaşamlarında başarılar diliyorum.”

Kadrosundaki sanatçılarla her gün canlı ve bant kaydı 
programlar yapması, TRT’yi diğer yayın kuruluşların-
dan farklı kılan özelliklerinden biridir. Kültür ve sanat 
açısından zengin bir geleneğe ve çeşitliliğe sahip olan 
ülkemizin kazanımlarını, gelecek kuşaklara aktarmakla 
görevli olan TRT, bu alanda en verimli çalışmaları sa-
natçı ve sanat toplulukları ile gerçekleştiriyor. TRT kad-
rosuna katılan genç yetenekler de bu geleneğin sür-

dürücüsü olarak TRT tarihindeki yerlerini alıyorlar.  

RT Radyoları’nın 2016 yılı yayın akışlarının belirlendiği 
“Radyolararası Program Planlama ve Değerlendirme 
Toplantısı”, Kasım ayının ilk haftasında Trabzon’da ger-
çekleştirildi. 

Toplantıya TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Genel Müdür 
Yardımcısı Erkan Durdu, Radyo Dairesi Başkanı Amber 
Türkmen, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Çağlan Tankur 
Yörümez, Dış Yayınlar Dairesi Başkanı Dr. Süleyman Erdal, 
Verici İşletmeleri Dairesi Başkanı Recep Yurduseven, 
Reklam Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya ile Kurumda 
faaliyet gösteren diğer Başkanlıklardan temsilciler ve 
ilgili Radyo Müdürlükleri katıldı. 

3 gün süren toplantıda TRT’nin ulusal ölçekte yayın 
yapan Radyo-1, TRT FM, Radyo-3, TRT Nağme, TRT 
Türkü kanalları ile Antalya, Çukurova, Erzurum, GAP 
Diyarbakır, Trabzon Bölge Radyoları’nın ve TRT Kent 
Radyoları’nın 2016 yapım yayın düzeni oluşturuldu.

TRT Radyoları’nın yayın stratejisinin, beklenti ve 
hedeflerin ele alındığı toplantı, TRT Genel Müdürü 

Şenol Göka’nın kapanış konuşmasıyla sona erdi.  

T

TRT Radyoları 

Koordinasyon Toplantısı
Osmanlı Dönemi 

Harem Balesi’nde

Radyoda Yeni Sesler 

Yankılanıyor 
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RADYOvizyon

Konuşulmayan ve dokunulmayan bebekler, yaşına 
kadar bile yaşamamış. Yanında konuşulmasa bile 
beslenirken kucağa alınan, dokunulan bebekler ise 
ölmemiş. 

Yaralarımız da en çok bundan değil mi ey dinleyen, 
sevilmeyi isteyen okur. Başın okşanmadığı için hu-
zursuz değil misin çoğu zaman? Dünyanın kötülük-
lerinden kaçıp sığındığın bir kucak varsa, hayat daha 
kolay değil mi? 

Sesin de insan eli gibi sıcak olduğunu en iyi sen bi-
liyorsun okuyan dinleyici. İkisi birden yoksa hayat 
çekiliyor insanın içinden. Biz radyocuları bu yüzden 
sevmiyor musun? Sesimizle sarıldığımız için sana 
hep. Bu yüzden hiçbir zaman kimsesiz değilsin. Hikâ-
yenin çok bilinen yanı bu, az bilineni ise bizim tarafta. 
Sana seslerle, nefeslerle sarılırken biz, içimizde neler 
oluyor pek de anlatmıyoruz. Biz de sana muhtacız... 
Sana seslenmek iyileştiriyor bizi, iyi geliyor... Senin-
le kurduğumuz bağda şifa var. Senin kalp atışlarını 
duymak için mikrofon başındayız her gün; sesimizle 
sarılmak, kucaklaşmak için... Senin sıcacık hayatına 
kalbimizi gömmek için...

Bu yazı burada bitiyor her şeyi anlayan hisseden 
okur. Bir radyo açacaksın biliyorum şimdi. Kendi se-
sini bulacaksın frekanslar arasından. Sarılacağız, şifa 
olacağız birbirimize.

Küçük kızı merak edersen de yıllar yıllar geçmiş, çok 
çok büyümüş; günün birinde başına şahane bir şey 
gelmiş, radyocu olmuş...  

üçük bir kız varmış bir zamanlar. Rüyalarında koca-
man bir kaplana sarıldığını görürmüş hep. En büyük 
hayali, o kalın mı kalın, altından kalp atışları duyulan 
sımsıcak kürke başını gömüp öylece kalmak imiş. O 
zamanlar birçok sebepten çok ağlarmış ve en çok da 
gözyaşlarından yastığı ıslandığı gecelerde görürmüş 
rüyasında kaplanı...

Gel zaman git zaman, küçük kız büyümüş, genç kız 
olmuş. Bir gün, küçüklük hayalinin peşinde ara sıra 
gittiği hayvanat bahçesinde bir kaplana bakıyormuş. 
Kaplan birden kükreyerek kafesin tellerine doğru 
sıçramış. Ürkmüş önce. Oysa kaplan oyuna çağırıyor-
muş onu; sevilmek isteyen bir kedi gibi sesler çıkarıp, 
bir o yana bir bu yana zıplıyormuş. Genç kız da bu 
çağrıya uymuş, kaplanla ahenk içinde hoplamaya, 
sevgi sözcükleriyle kaplana seslenmeye başlamış. 
Tüm ziyaretçiler şaşkınlıkla onları seyre dalmış. Genç 
kız, dokunmadan da sevmeyi, dokunmadan da sarıl-
mayı işte o gün öğrenmiş. 

Sen de bilirsin ey okuyan dinleyici; insan bazen do-
kunmadan, seslerle, sözcüklerle sever öper; gözlerle 
sarılır kucaklar. 

Elbette dokunmak da sesler kadar büyülü bir şeydir. 
Bir hikâye anlatılır, duymuşsundur belki. Bir zamanlar 
firavunlar, krallar “İlk insan acaba hangi dili konuşu-
yordu?” diye merak duymuşlar. “Bir bebeğin yanında 
hiç konuşulmazsa söyleyeceği ilk sözcük ne olur aca-
ba?” diye sormuşlar ve bebekler üzerinde deneyler 
yapmışlar. Bebekleri ailelerinden koparıp sessizlikte 
bırakmışlar; sadece acıktıkça karınlarını doyurmuşlar. 

K

Önce Ses Vard�
Şirin Sümer
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“Yeniden ve daha güçlü bir şekilde okuyucu ile buluşmasının 
birinci yılını kutlayan Radyovizyon, ülkemizde ve dünyada 
radyocular için bir nefes, bir ses oldu. Bu başarıyı, yeni başarılar 
için bir söz, bir taahhüt olarak kabul etmenizi isterim.”

Şenol GÖKA
TRT Genel Müdürü
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