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Dil Anlatır

ŞENOL GÖKA
TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI 

Tanımak ve anlamak mı, 
anlatmak ve tanıtmak mı?

Doğuştan sahip olduğumuz bütün yetenekler, ilk bakışta kendimiz içinmiş 

gibi algılansa da aslında bizim dışımızdakiler içindir.

Kendimiz için olanı tanımayı ve anlamayı sağlarken bizim dışımızdakiler 

için olanı tanıtmak ve anlatmayı ifade eder.

Sizce, sosyal bir varlık olan insan için sosyalizasyonun gelişmesinde hangi-

si öne çıkar? Tanımak ve anlamak mı, anlatmak ve tanıtmak mı?

Kuvvetle muhtemel insan daha çok tanınmak, bilinmek 
ve anlaşılmak ister; bu yüzden anlatır. Her türlü araçla 
ve her türlü halle anlatır. Anlatır ve aktarır, aktarır ve 
kalıcı olmak, her geçen gün üstüne bir yenisini koymak 
dolayısıyla insanlığı geliştirmek ister.
Farkında olsa da olmasa da kendini koruyarak varlığını sürdürmek için 

insan bir şekilde anlatmayı seçer.

Belki bu yüzden ifade etmek ve ifadeyi yaymak temel hak ve özgürlükleri-

miz arasında yer alır.

Radyo, kendini ifade etmenin dahası karşılıklı edebilmenin en önemli 

mecralarından biridir.

Bunun içindir ki, ifadenin sembolü olan dili en iyi radyo kullanır. Çünkü 

dil birçok anlatım biçimi için söz konusu olsa da öncelikle konuşmanın 

aracı olarak anlaşılır.

O halde radyo her şeyden önce mecra olarak aracılık yaptığı dili çok iyi 

kullanmak zorundadır.

Elimizde hal-durum dilini yansıtan birkaç efekt ve sesin dışında başkaca 

malzeme olmadığına göre konuşma dilini zenginleştirmekten başka çare-

miz yoktur.

Tabii bu arada müziği karşılıklı konuşmanın yani sohbetin doruk noktası 

kabul ettiğimi de hemen belirtmeliyim.

Saygılarımla…
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

26 EYLÜL DİL BAYRAMI
Kitle İletişim Araçlarında Dilin Kullanımı

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın: Radyodan Naklen İlk Türk Dili Kurultayı
Radyo Programlarında Değişen Dil  •  Bir Dönemin Altın Makası

I. İstanbul Uluslararası Opera Festivali  •  Bosna Hersek'te Bayram
Göğü Kucaklayan Efelerin Diyarı: Güzel İzmir
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

İSTANBUL RAMAZANLARI
TRT Radyo 1'de Ramazan  •  Ateşle Yazı: Mahya  •  İçinden Ramazan Geçen Türkü  

Fado Müziğinin Dünyaca Ünlü İsmi Misia  •  Çocukluğumun Radyo/lu Günleri  
Voice of Turkey: Yunanca Masası  •  Türk Tarihinde Ağustos 
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

RTÜK Kamuoyu Araştırma Sonuçları • İletişim Eğitiminde 45 Yıl: AÜ İletişim Fakültesi 
Dinleyicinin Tercihi Yine TRT Radyoları  • Voice of Turkey: Farsça Masası • Yıl 1920: TBMM 
Açılıyor  • Sokak Mikrofonu Kampüste: "Siz Bir Radyo Kursaydınız Neler Yapardınız?"

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI NEDEN ÖLÇERİZ?  NEYİ ÖLÇEBİLİRİZ?
NASIL ÖLÇMELİYİZ?

Ne 
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

MAYIS 1927
6 Mayıs Radyo Günleri  •  İhsan Oktay Anar Radyovizyon için Yazdı 

Kent Radyosu Bir Yaşında  •  İncesu'da Bir Radyo Tutkunu
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

Herkes Geldi Mersin’e - 6 Mayıs Radyo Günleri'nin Ardından • Kurumsal İletişim Biçiminiz ve Siz  
Her Yönüyle Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi • Sokak Mikrofonu Mersin’de 

Bir Radyo Hikâyesi: TRT Antalya Radyosu, Sesevi 48 Yaşında
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TRT AYLIK RADYO DERGİSİ / ARALIK 2009 / SAYI 6 

Dünyada Türkçe Radyo Yayıncılığı
TRT Bize Dünyayı Açtı

BBC Türkçe 70. Yılında

40 Yıl, 40 Şef, 40 Eser

Behçet Necatigil ve Radyo Oyunları

Zamanın Ruhu: Takvim

HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

TRT Radyoları’ndan 2010’a Merhaba
RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun 
Jülide Gülizar Anlatıyor
Sedat Simavi Radyo Ödülü “İpin Ucu”na
Bir İsveç Radyosu: Din Gata / Sizin Sokak 
Medeniyetler Beşiği Şam
Walter Strauss’lu Yıllar
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TRT AYLIK RADYO DERGİSİ / ŞUBAT 2010 / SAYI 8

HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

Türkiye’de Özel Radyoculuğun
Dünü, Bugünü
Röportajlar: Süper FM, NTV Radyo
 Power FM, Kral FM
 KKTC Radyo Vatan
 Açık Radyo
 Radyo Metropol

Yavuz Aydar: Stüdyo FM’le  32 Yıl

RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy: Radyo Arkadaştır!

Sokak Mikrofonu: Radyo Bir Müzik Kutusu mudur?

“Benim için Si Tu Savais’yi Çalar mısın?” 14 Şubat’ta
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

RTÜK Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması 2 • Kadınların Radyo Tarihi • 27 Mart Dünya 
Tiyatro Günü, Röportajlar: Lemi Bilgin, Ayşe Nil Şamlıoğlu • Medya ve Etik • Sokak 
Mikrofonu: Sizce İyi Bir Röportaj Nasıl Olmalı • Özbekistan’da Nevruz

RADYODA RÖPORTAJ NASIL YAPILIR?
HANGİ CİHAZLAR KULLANILIR?

Başlangıçta bant boştu.
Röportaj bittiǧinde hayatla doldu.
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

EURO TÜRKLER 
VE KUŞAKLARARASI FARKLILIKLAR

TÜRKÇE VİZYON MÜZİK FESTİVALİ: 
BIR HAYAL GERÇEK OLDU

KRİZ ZAMANLARINDA RADYO YAYINCILIĞI

BİR RADYO DERGİSİNİN HİKAYESİ: 
THE LISTENER

ZİYA TAŞKENT’İN ANISINA

TÜRKİYE’DE DIŞ YAYINCILIK
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?
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HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

Türkiye’de Yerel 
Radyo Yayıncılığı
Kent Susmasın Diye

Radyovizyon Frankfurt 
Kitap Fuarı’nda

Marslıların İstilası

3

R
A
D
Y
O

3

TRT AYLIK RADYO DERGİSİ / EYLÜL 2009 / SAYI 3 

HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

R
A
D
Y
O

13

HİÇ RADYO  OKUDUNUZ MU?

TRT AYLIK RADYO DERGİSİ / TEMMUZ 2010 / YIL 2 /SAYI 13

RADYOVİZYON
1 YAŞINDA

H iç  radyo okudunuz mu?
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EDİTÖRDEN

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

“Başka dile uymaz annenin sesi, 
Her sözün ararsan vardır Türkçesi.”

 Ziya Gökalp

Milleti oluşturan en önemli unsurlardan biri olan dil, ulusal kimliğin ve 
kültürün ayrılmaz parçasıdır. Her dilin kendine özgü armonisi ve rengi 
vardır. Bu ses ve renkler birliğinin bütünü dili çeşitlendirir.

Türk dilinin güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak için 1932 yı-
lında Atatürk’ün girişimiyle kurulan Birinci Türk Dili Kurultayı her yıl 
26 Eylül’de ‘Dil Bayramı’ adıyla kutlanıyor. Bu sayımızda 78 yıl önce 
zamanın koşullarına göre bin bir zorlukla radyodan naklen yayınlanan 
Birinci Türk Dili Kurultayı’nı tarihsel biçimde inceliyoruz. Dolayısıyla 
dergimizin dosya konusu da kitle iletişim araçlarında Türkçe…

Rönesans Dönemi’nde İtalya’da doğan opera sanatı, Peri tarafından bestele-
nen Dafne isimli opera ile sanat çevrelerinde yeni bir türün doğuşunu müj-
deler ve kısa zaman içinde tüm Avrupa’ya yayılır. Türklerin opera sanatı ile 
tanışması ise tarihi kaynaklara göre Üçüncü Selim döneminde bir İtalyan 
grubunun Topkapı Sarayı’nda verdiği temsil ile başlar. Sarayda belli bir ke-
simin izleyebildiği opera, Tanzimat’la birlikte Beyoğlu ve Babıâli’de sahnele-
nen tiyatro ve opera gösterileri ile yavaş yavaş yaygınlaşır.

Yaklaşık 230 yıl önce Topkapı Sarayı’ndan gökyüzüne uzanan sesler, 
geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen I. İstanbul Uluslararası Opera Fes-
tivali ile bir kez daha tüm İstanbul’u kuşattı. Festivalde bazı operalar 
İstanbul’un çeşitli tarihi mekânlarında sanatseverlerle buluştu. TRT 
Radyoları 3. kanalı da festival programında yer alan iki operayı canlı ya-
yınladı. Böylelikle İstanbul’daki bu güzelliği yerinde yaşayamayanların 
operalara katılımını sağladı. Radyovizyon, önümüzdeki yıllarda daha da 
gelişeceğinden emin olduğumuz festivalle ilgili Yekta Kara ile konuştu.

Türk tarihinin önemli günlerinden biri 9 Eylül… Dergimizde böylesine 
özel günleri sizlere her zaman olabildiğince farklı açılardan göstermeyi 
amaçlıyoruz. Radyovizyon ekibinde yer alan Esra İlkkurşun’un dede-
sinin hatıralarının var olduğu 9 Eylül yazısı, bize bambaşka bir duygu 
yaşattı. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle 
anıyoruz.

Gelecek sayıda tekrar birlikte olma dileği ile...

Birinci Türk Dili 
Kurultayı her yıl 

26 Eylül’de 
‘Dil Bayramı’ adıyla 

kutlanıyor.
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Türk radyoculuk tarihindeki 

ilk naklen yayınlardan birinin 

Atatürk’ün isteği üzerine 

Birinci Türk Dili Kurultayı’ndan 

yapıldığını biliyor musunuz? 

Yaklaşık üç bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Birinci Türk Dili 

Kurultayı’nda okunan bildirilerin, yapılan tartışmaların radyo aracılığıyla 

bütün yurda ulaştırılma çabasının öyküsünü duymuş muydunuz?

Birinci Türk Dili Kurultayı’nın radyodan naklen yayınının günümüzden 

tam yetmiş sekiz yıl önce gerçekleştirildiğini belirttiğimizde bu çabanın 

ne kadar övgüye değer olduğu anlaşılacaktır. 

Evet, bugün teknik donanım sayesinde radyo ve televizyondan yapılan 

pek çok naklen yayını oturduğumuz yerden dinliyoruz, izliyoruz… Nak-

len yayın araçlarıyla, uydularla, telefonlarla ve son aylarda da tanık oldu-

ğumuz üçüncü kuşak iletişim aracıyla yani 3K (3G) ile naklen yayınlar ger-

çekleştirilebiliyor. Spor karşılaşmalarını naklen yayınlarla izleyen dünya, 

naklen savaş yayınına bile tanık olmakta. Ancak iletişimcilikte bugünlere 

kolay ulaşılmadı. Günümüzün ileri teknikleriyle gerçekleştirilen naklen 

yayınlar geçmişte çok zor koşullarda, olağanüstü çabalarla, özveriyle ya-

pılabiliyordu. 

İsterseniz naklen yayıncılığın geçmişine bir yolculuk yapalım ve ülkemiz-

de radyo yayıncılığının başladığı günlere gidelim… İlk naklen yayınların 

nereden ve nasıl gerçekleştirildiği sorularının yanıtlarını arayalım. 

Ülkemizde radyo yayıncılığı ile ilgili ilk adım, Telsiz Telefon Türk Anonim 

Şirketi’nin kuruluşunun 6 Ocak 1926 günü hükûmetçe onaylanmasıyla 

atılmıştı.

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
Türk Dil Kurumu Başkanı
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Radyodan Naklen 
Türk Dili Kurultayı
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ya başlayan bir başka iletişim aracı olan telefon 
iyi bir çözümdü ama o da her yerde bulunamı-
yordu. Bulunsa bile hareket hâlindeyken nak-
len yayın yapılamıyor, telefonun kısa kablosu 
“müdüriyet”ten sahneye ulaşamıyordu. 

Bütün bunlar bugünün insanına tuhaf gelecektir 
ama gerçekten de radyodan ilk naklen yayınlar 
işte böylesine imkânsızı başarmak diye nitelen-
dirilebilecek türden olaylardı. Kimileri, işte o gün 
için imkânsız görülen naklen yayınlardan ilkinin 
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gelişi sıra-
sında başarıldığını bildirmektedir. 

Gazi, Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasın-
dan yani işgal altındaki İstanbul’dan 16 Mayıs 
1919 günü ayrılışından sekiz yıl sonra ilk kez 1 
Temmuz 1927 günü Ankara’dan İstanbul’a gel-
mektedir. İstanbul’da sevgi gösterileriyle karşıla-
nan Gazi’nin coşkulu kalabalığın içinde ilerleyi-
şinin radyodan naklen dinleyicilere ulaştırıldığı 
anlatılır. Ancak bu naklen yayının gerçekleştirildi-
ğine dair kanıtlardan bugün yoksunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama dö-
neminin açılışı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal’in 
1 Kasım 1928 günü yaptığı açış konuşması da 
radyodan naklen yayınlanmıştır. O gün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde Türk dili tarihi açısın-
dan önemli bir yasa da kabul edilmiştir. Osmanlı 
Devleti’nde 1860’lı yıllarda tartışılmaya başlanan 
Arap kaynaklı alfabenin Türkçeyi karşılamadaki 
yetersizliği sorunu Gazi Mustafa Kemal’in karar-
lı atılımıyla çözülmüş, Yeni Türk Harflerinin Ka-
bul ve Tatbiki Hakkında Kanun kabul edilmişti. 
TBMM’deki açış konuşması radyodan naklen ya-
yınlanırken İstanbul’da Beyazıt ve Kadıköy mey-
danlarına kurulan ses düzenekleriyle bu yayın 
meydanda toplanan halka da dinletilmişti (Koca-
başoğlu 2010: 133). Radyo yayınının ayrıca kuru-
lan ses düzeneğiyle halka dinletilmesi uygulama-
sı sonraki yıllarda da sürdürülecek, önemli olay-
larla ilgili radyo yayınlarını halkın dinleyebilmesi 
için Halkevi binalarında, meydanlarda düzenle-
meler yapılacaktır. Bunun nedeni o yıllarda her-
kesin evinde, iş yerinde radyo alıcısı olmamasıdır. 

Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi’nin İstanbul’da-

ki vericisiyle yapılan deneme yayınlarından ilki 

1927 yılının Mart ayı başlarında yapılmıştı. İstan-

bul Büyük Postanesi’nin kapısının üzerine yerleş-

tirilen vericiden halka müzik dinletilmiş, 27 Mart 

1927 gecesi Türk sanatçıları İstanbul Telsizi’nde ilk 

konserlerini vermişlerdi. Düzenli yayın ise ancak 

1927 yılının Mayıs ayının 6’sında başlayacaktır. 

Kimi kaynaklar ilk yayının 5 Mayıs akşamı yapıl-

dığını bildirse de düzenli radyo yayıncılığının 6 

Mayıs 1927 günü başladığı konusunda düşünce 

birliği oluşmuştur (Kocabaşoğlu 2010: 39). 

Henüz kayıt cihazları yaygın 
ve kullanışlı olmadığı için 
programlar buradan canlı olarak 
gerçekleştirilmekteydi. Ses ve saz 
sanatçıları radyo binasına gelmekte, 
buradan canlı müzik programları 
yapılmaktaydı.
Yurtta ve dünyada yaşanan olaylar, Anadolu 

Ajansı’ndan gönderilen ve yine canlı olarak oku-

nan “ajans haberleri” ile halka duyuruluyordu. 

Radyo yayına başlamıştı ama o ilk yıllarda radyo alı-

cısı daha evlere girmemişti. Yayın postane binası-

nın önüne kurulan büyük hoparlörlerden halka ak-

tarılıyordu. Yayın saatleri de sınırlıydı. Ancak belirli 

saatlerde yayın yapılabiliyordu. Bununla birlikte 

geçen zaman içerisinde halkımız kısa sürede bu 

yeni aygıtı benimsemişti. Radyo, hızla kahvehane-

lerden iş yerlerine, evlere girmeye başlamıştı. 

Haberlerin anında dinleyiciye ulaştırılması ama-

cıyla radyo binası dışındaki olayların, etkinliklerin 

ve törenlerin gerçekleştiği mekânlardan canlı 

olarak yayımlanması o günlerde ses kayıt cihaz-

ları bulunmadığından yayıncılar için iyi bir çö-

zümdü belki… Ama naklen yayın için bir başka 

sorunun da çözümlenmesi gerekiyordu: Radyo 

binasından uzakta yapılacak yayınlar radyoya 

nasıl ulaştırılacaktı? O günlerde yaygınlaşma-



 RADYOVİZYON 7

Türk dilinin öz güzelliğini ortaya çıkarmak, onu 
yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yük-
sekliğe eriştirmek amacıyla Atatürk’ün talimatı 
doğrultusunda 12 Temmuz 1932 günü Samih 
Rifat Bey’in başkanlığında Ruşen Eşref, Celâl Sa-
hir ve Yakup Kadri tarafından Türk Dili Tetkik Ce-
miyeti adıyla Türk Dil Kurumu kurulur. İşlemlerin 
tamamlanmasının ardından Cemiyetin yapılan-
ması da hızla bitirilir. Ancak Cemiyetin kurulması, 
işlerin hallolduğu anlamına gelmemektedir. Yaz 
tatili için Yalova’ya giden, oradan da İstanbul’a 
geçen Gazi Mustafa Kemal, kurduğu Cemiyetin 
beklenen çalışmaları yapabilmesi için tatil süre-
since bu yeni eseriyle yakından ilgilenmeyi sür-
dürecektir. Yalova’da dil işi için Türk tarihine çizdi-
ği programdan ayrı ve yepyeni bir yol çizer:

“Önce Kurultayı toplamak, tezi orada anlatmak, 
dil mütehassıslarının, ediplerin, şairlerin, gazete-
cilerin, muallimlerin düşüncelerini dinlemek, bü-
tün milleti kendi dilinin işlerinde alâkalandırmak, 
nizamnameyi, programı kurultayda konuştur-
mak, merkez heyetini ona göre seçtirmek, sonra 
hızla çalışmaya geçmek.” (Ruşen Eşref 1933: 7).

Daha sonra Dolmabahçe Sarayı’nda devam eden 
çalışmalar sırasında 1932 yılının Eylül ayı son-
larında bir Dil Kurultayı’nın toplanacağının ilan 
edilmesini ve ilgililerin bu kurultaya çağrılmasını 
ister. Basına verilen bir açıklama ile toplantının 
yapılacağı duyurulur. Kadın, erkek her yurttaşın 
davetli olduğu bildirilir, doğrudan doğruya ça-
lışmak arzusunda olanların Dolmabahçe Sara-
yı’ndaki Cemiyet Kâtipliğine başvurmaları istenir. 

Samih Rifat, Ruşen Eşref, Ragıp Hulûsi, Reşat Nuri, 
Dr. Ali Saim, Celâl Sahir, Ahmet Cevat, Ahmet 
İhsan, Ali Canip, Hasan Âli, İhsan, Ruşeni, Yakup 
Kadri Beylerden oluşan kurul, çalışmalarını he-
men başlatır. 

Kurultay, iki ay gibi çok kısa bir sürede hazırlanır 
ve 26 Eylül-4 Ekim 1932 tarihleri arasında Dolma-
bahçe Sarayı’nda toplanır. Çağrılılar arasında dilci-
ler olduğu kadar Abdülhak Hamit, Samipaşazade 

Aynı yıllarda, Büyük Postane’nin karşısında çıkan 
bir yangının naklen yayınlanması girişimi de rad-
yoculuk tarihimize düşen kayıtlardan biridir (Ko-
cabaşoğlu 2010: 138). 

Kaynaklar, 3 Şubat 1932 günü Kadir Gecesi olma-
sı dolayısıyla Ayasofya Camii’nde okunan mev-
lidin radyodan naklen yayınlandığını kaydeder. 
Radyodan mevlit yayını Gazi Mustafa Kemal’in 
düşüncesidir… Mesut Cemil, yirmi bini aşkın kişi-
nin Ayasofya’yı doldurduğunu, İstanbul’un en iyi 
hafızlarından elli altmış kişilik bir grubun müezzin 
mahfilinden, mihraptan, minberden seslendiğini, 
Türkçeye çevrilmiş olan tekbirin yirmi bin kişinin 
imanından tüten ses dalgası hâlinde Ayasofya’nın 
kubbesine ve sütunlarına yükseldiğini, Osmani-
ye’deki (bugünkü Hasdal) antenden de gök kub-
beye yayıldığını anlatır (Özsoy 2007: 7). 

 Ne yazık ki bu ilk naklen yayınlar ile ilgili olarak 
elimizde ses kaydı bulunmuyor. Yalnızca ses kay-
dı değil, birkaç bilgi dışında bu yayınların özelliği, 
nasıl yapıldığı, niteliği, süresi, kim tarafından ses-
lendirildiği hakkında da bilgi sahibi değiliz. 

Ancak… Radyodan naklen yayınlanan öyle bir 
program var ki ses kaydı dışında bu yayınla ilgili 
pek çok bilgiye sahibiz.

Bu, Atatürk’ün öncülüğünde 
Dolmabahçe Sarayı’nda 26 Eylül 
1932 günü toplanan Birinci Türk 
Dili Kurultayı’ndan yapılan naklen 
yayındır… 
Atatürk’ün isteğiyle düzenlenen ve onun ön-
cülüğünde 26 Eylül 1932 günü Dolmabahçe 
Sarayı’nda toplanan Birinci Türk Dili Kurultayı; 
radyodan naklen yayınlanan ilk, tek ve son Türk 
Dili Kurultayı olma özelliğine sahiptir. 

Aslında Birinci Türk Dili Kurultayı 
pek çok özelliğiyle Türk dili tarihinde 
ilklerin kurultayıdır…

Önde Dolmabahçe 
Sarayı’ndan naklen 
yayında kullanılan 
mikrofon. Arkada 
sütunların önünde 
Gazi Mustafa Kemal 
Kurultay’ı izliyor.
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Sezai, Halit Ziya, Cenap Şahabettin, Hüseyin Ca-
hit, Hüseyin Rahmi, Mehmet Emin, Ahmet Haşim, 
Ahmet Rasim, Falih Rıfkı, Yunus Nadi gibi şair ve 
yazarlar da bulunmaktaydı. Dil konusundaki tar-
tışmaların yalnızca dil bilginleri arasında geçme-
mesi gerektiği düşünüldüğünden Türkçe ile eser-
ler veren şairlerin, yazarların, gazetecilerin, her 
meslekten kişilerin, Türkçeyi en sade ve katışıksız 
konuşan köylülerin Kurultay’a katılması amaçlan-
maktaydı. Kurultayda üç yüzü üye olan, üç bine 
yakın kişi önünde otuzu aşkın bildiri sunulacak, 
bunun dışında bir serbest kürsü olarak düşünülen 
Kurultay’da söz almak isteyen herkesin konuşma-
sına fırsat verilecekti. 

Bütün toplumu ilgilendiren böylesine 
önemli bir konuda sunulacak 
bildirilerin, yapılacak tartışmaların, 
açıklanacak görüşlerin Dolmabahçe 
Sarayı’nın duvarları arasında 
kalmaması, bütün yurda yayılması 
gerekiyordu.
Düzenleme kurulunun açıklamasında Kurul-
tay ile ilgili haberlerin gazeteler, ajans ve radyo 
aracılığıyla duyurulacağı belirtiliyordu. Elbette 
gazeteler Kurultay’da yapılan konuşmaları günü 
gününe sayfalarında halka duyuracaklardı ama 
yeni bir kitle iletişim aracından da yararlanılması 
söz konusuydu. O günlerin gözde kitle iletişim 
aracı radyodan yararlanılabilir, Kurultay’daki ko-
nuşmalar radyo aracılığıyla halka duyurulabilirdi. 
Kurultay düzenleme kurulu bu işi gerçekleştir-
mek üzere girişimde bulunmuştu. Basına yapılan 
açıklamada bu bilgi şöyle duyurulmaktaydı: Ku-
rultayın müzakerelerini umuma dinletmek için 
radyo tertibatı alınacaktır. 

Dolmabahçe Sarayı’ndan konuşmaların telefon ara-
cılığıyla Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi’ne ulaştı-
rılması düşünülür önce… Ancak o yıllardaki yeter-
sizlikler yüzünden telefonla yapılacak yayından iyi 
bir sonuç alınamayacağı, yayının zaman zaman ke-
sintiye uğrayacağı göz önüne alınır. Sesin aktarılma-
sını sağlamak için Dolmabahçe Sarayı’ndan Telsiz 
Telefon Türk Anonim Şirketi’ne kablo çekilmesine 
karar verilir. Hızla bu işe girişilir ve Dolmabahçe’den 
radyo binasına kadar bir hat çekilir.

Kurultay’ın tarihi belirlendikten sonra yapılan 
açıklamalarda ise Kurultay programı ile birlikte 
radyo yayınıyla ilgili ayrıntılar belli olmuştur ar-
tık… Kurumun gazetelerde yer alan açıklamasın-
da şu bilgiler yer almaktadır:

Dil Kurultayı için Dolmabahçe Sarayı’nda hazırlıklar 
devam etmektedir. Kurultay’ın toplanacağı eski Mu-
ayede salonunda icap eden bütün tertibat alınmış-
tır. Kurultay müzakeratına aza sıfatiyle iştirak edecek 
olanlar için salonun ortasına üç yüzden fazla iskem-
le konulmuştur. Müzakeratı dinlemek isteyenlerle, 
gazeteciler ve ecnebi zevat için salonun yanlarında 
ve arka tarafında yerler ayrılmıştır. Kurultay ayın 26 
ncı günü öğleden sonra saat on dörtte ilk içtimaını 
aktedecektir. Müzakeratın ne kadar devam edeceği 
malûm değildir. 

Kurultay müzakeratını halkın da dinliyebilmesi için 
alınan tertibat cümlesinden olarak Beyazıt mey-
danında, Darülfünun konferans salonunda, Fatih 
parkında, Taksim’deki Cumhuriyet abidesi meyda-
nında, Dolmabahçe’de saat kulesi önünde, Üskü-
dar’daki Doğancılar parkında, Kadıköy Belediye 
dairesi önünde radyo tesisatı yapılmakta, buralara 
büyük hoparlörler konulmaktadır.

Bundan başka itfaiye merkezlerindeki radyo terti-
batından da istifade edilerek buralara birer hopar-
lör vazedilecektir.

Ayrıca C. H. Fırkası merkezlerile Boğaziçi’nin Ru-
meli ve Anadolu sahillerine, Bakırköy ve Adalar’a 
da radyo tesisatı yapılacak, bu sayede halk Dil 
Kurultayı’nın müzakeratını dinliyebilecektir.

Anadolu Ajansı ise 24 Eylül 1932 günü geçtiği 
haberde İstanbul’un hangi semtlerinde ve bina-
larında ses düzeneğinin kurulacağını şöyle du-
yurmaktadır:

26 Eylûl Pazartesi günü saat 14’te toplanacak olan 
Büyük Dil Kurultayı müzakerelerinin dinlenebilmesi 
için şehrin muhtelif yerlerine radyo tesisatı yapılmış-
tır. Başlıcaları şunlardır:

1. İstanbul’da Halkevi merkezi

2. Şehzadebaşı’nda Letafet apartımanında C. H. 
Fırkası salonu

3. Beşiktaş’ta Akaretler’de C. H. Fırkası merkezi

4. Beyoğlu’nda C. H. Fırkası merkezi

5. Bakırköyü’nde C. H. Fırkası merkezi

6. Üsküdar’da C. H. Fırkası merkezi

7. Sarıyer’de C. H. Fırkası kaza merkezi 

8. Yeşilköy’de C. H. Fırkası merkezi

9. Kasımpaşa’da C. H. Fırkası nahiye merkezi

10. Eyüp’te C. H. Fırkası nahiye merkezi

11. Kızıltoprak’ta C. H. Fırkası nahiye merkezi

12. Büyükada’da C. H. Fırkası merkezi

13. Beykoz’da iskele civarında

14. Şehremini’de Topkapı Gençler Mahfili

15. Fatih’te Haliç idman kulübü merkezi.
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yaşanmaktadır. Şairiazam A.Hamit, Hüseyin Rah-
mi, Samipaşazade Sezai, Ruşen Eşref, Reşat Nuri, 
Bedros Zeki, Hüseyin Cahit gibi tanınmış pek çok 
şair, yazar, gazeteci söz alır, konuşur. Bu coşkuyla 
şiirler okunur, ateşli konuşmalar yapılır. İşte Birinci 
Türk Dili Kurultayı’nın bu coşkusu Saray’ın du-
varları arasında kalmadı, radyo aracılığıyla dinle-
yicilere yansıtıldı. 27 Eylül günü çıkan gazeteler 
Kurultay’ın memleketin her tarafında dinlendiği-
ni yazmaktadır. Hangi illerimizde Kurultay’ın rad-
yo aracılığıyla dinlendiğini bilemiyoruz. Ancak 
İstanbul’da ve İzmir’de radyo aracılığıyla yayının 
halkın belirli bir bölümüne ulaştığını söyleyebili-
riz. Kurum Başkanı Samih Rifat Bey’in konuşması-
nın cızırtılı da olsa dinlendiği ve anlaşıldığı bilgisi 
de gazete haberlerinde yer almaktadır. 

Birinci Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 
26 Eylül, Halit Fahri Bey’in verdiği önerge ile Dil 
Bayramı olarak kabul edilir. Türk dili tarihinde 
böylesine önemli bir yere sahip olan Birinci Türk 
Dili Kurultayı bütün oturumları radyodan yayım-
lanan ilk, tek ve son Türk Dil Kurultayı’dır. Sonraki 
yıllarda böyle bir girişimde bulunulduğuna dair 
kaynaklarda bilgi yer almamaktadır. 

Atatürk’ün bütün oturumlarını başından sonuna 
kadar dinlediği Birinci Türk Dili Kurultayı’nda ko-
nuşan şairlerimizin, yazarlarımızın sesleri, konuş-
maları ve Türkçe konusundaki düşünceleri radyo 
aracılığıyla pek çok yere ulaşmış olmalı… 

Dinleyiciler yazılarını, şiirlerini okudukları ancak 
seslerini o güne kadar duyamadıkları şairlerimizi 
ve yazarlarımızı radyodan ilk kez dinlediler. Kimi-
leri kendi şiirini okudu, böylece şiirler radyo aracı-
lığıyla dinleyicilere de ulaştı. 

Bu konuşmalar daha sonra yazıya dökülerek Bi-
rinci Türk Dili Kurultayı Tutanakları olarak yayım-
landı ama konuşmacıların sesleri yalnızca Dol-
mabahçe Sarayı’nın duvarlarında yankılanmadı, 
radyo aracılığıyla dinleyicilere ulaştı. 

Keşke bu yayının kayıtları saklansaydı… Bugün 
cızırtılı da olsa o konuşmaları dinleyebilseydik, o 
coşkuya kulaklarımızla tanık olabilseydik… 

Ajans’ın haberi şu cümleyle sona ermektedir:

Bu yerlerde bulunarak müzakereleri dinleyiniz. 

Ertesi gün ise İstanbul Halkevi Reisliği bir açık-
lama yaparak Birinci Türk Dili Kurultayı’ndaki 
görüşmelerin Cağaloğlu’ndaki merkezlerinden 
dinlenebileceğini duyurur: 

26 Eylûl 1932 pazartesi günü açılarak beş gün de-

vam edecek olan Türk dili kurultayını halka dinlet-

mek için Halkevinin Cağaloğlu’ndaki merkezinin 

konferans salonuna radyo tertibatı yaptırılmıştır. 

Arzu edenler kurultayın devamı müddetince her 

gün bütün safahatını salonumuzdan da takip ede-

bilirler. Halkevi herkese açıktır. 

Gazetelerde yer alan haberlerden sonra belirtilen 

yerler dışında başka pek çok noktaya da ses düze-

neği kurulduğu bilgileri verilmektedir. Daha önce 

haberlerde belirtilenler dışında Taksim bahçesine, 

Sarıyer iskelesine, Beykoz parkına ve Büyükdere 

Piyasa caddesine de birer hoparlör konmakta ol-

duğu duyurulmuştur. Haberde, Taksim bahçesine 

konulan büyük makineden Dil Kurultayı’nı dinle-

mek üzere gelenlerden duhuliye “giriş ücreti” alın-

mayacağı özellikle vurgulanmaktadır.

İzmir’den verilen bir haberde İzmirlilerin de Ku-

rultay görüşmelerini dinleyebilmesi için birçok 

yere radyo tesisatı yapıldığı belirtilmektedir. Ül-

kemizin en eski gazetelerinden Yeni Adana’nın 

15 Eylül 1932 günlü sayısında da Kurultay Müza-

keresini Radyo Verecek başlığı dikkat çekmekte-

dir. Ancak bu radyo yayınının Adana’dan dinlen-

diği, halka dinletilip dinletilmediği konularında 

bilgi bulunmamaktadır. 

Birinci Türk Dili Kurultayı, 26 Eylül 1932 günü 

saat 14’te Türk Dili Tetkik Cemiyeti Başkanı Samih 

Rifat Bey’in açış konuşmasıyla başlar. Atatürk, 

kendisine ayrılan bölümde yerini almıştır. Yak-

laşık üç bin kişi büyük bir coşkuyla bu görkemli 

açılışa tanıklık eder. Samih Rifat Bey’in duygulu 

ve coşkulu konuşması herkesi etkilemiştir. Eski 

dilde “bayramlaşma” anlamındaki muayede adı-

nı taşıyan salonda Türk dilinin âdeta bayramı 
Kocabaşoğlu, Uygur (2010), 

Şirket Telsizinden Devlet 
Radyosuna, TRT Öncesi 
Dönemde Radyonun Tarih-
sel Gelişimi ve Türk Siyasal 
Hayatı İçindeki Yeri, İletişim 
Yayınları, İstanbul 

Özsoy, İskender (2007), 80 Yıllık 
Alışkanlığımız, Bizim Gaze-
te, 4 Mayıs 2007, s. 7 

Ruşen Eşref (1933), “T.D.T.C. Ku-
rulduğundan İlk Kurultaya 
Kadar”, Türk Dili Bülteni, 2:1

KAYNAKÇA

Eski Sorulara Yeni Cevaplar

  Yeni bilgi, araştırma ve yayınlar ışığında tarihten gelen sorulara ve güncel 
siyasi, ekonomik, kültürel gelişmelerin neleri değiştirdiğine cevap arayan program…

Eski Sorulara Yeni Cevaplar,  her Çarşamba 11.05’te canlı yayınla TRT Radyo 1’de…
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OPERA

SARAYDAN KIZ KAÇIRMA
Wolfgang Amadeus Mozart
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul 2010 Avru-

pa Kültür Başkenti projesi olarak hayata geçirilen, 1. Uluslararası İstanbul 

Opera Festivali’nden söz ediyoruz değerli okurumuz.

Festivalin sanat yönetmeni ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

Başrejisörü Yekta Kara ise konuğumuz. 

Saadet Baykal Spiker

02 - 23 Temmuz 2010 tarihleri arasında 

sıcak ve çoklukla yağmurlu İstanbul 

gecelerinde, semaya yükselen sesler 

donattı şehr-i İstanbul’u… Bugünden 

çınlayan ama çok eski zamanların 

sesleriydi çoğu ve dünü bugüne taşıyan 

sesler hazinesi açıldığında, kamaşıverdi 

İstanbul’un gözleri…

FESTİVALİ
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Süreci bizimle paylaşır mısınız lütfen? Fes-

tival fikri nasıl ortaya atıldı ve nasıl hayata 

geçti?

Festival fikri genel müdürümüz Rengim Gök-

men tarafından ortaya atıldı ve de geliştirildi. 

Bu aslında biz operacıların belki yıllardır hayalini 

kurduğu bir arzuydu. İstanbul’da sadece opera 

sanatına odaklanmış bir festival oluşturma ve 

bunu kurumsallaştırma fikri Rengim Bey tarafın-

dan dile getirildiğinde ki; kendisi 1994 yılında 

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’ni 

de başlatmıştı, bu beni çok heyecanlandırdı. 

Uluslararası bir festival kotarmak tabii ki çok 

zor... Şöyle söyleyeyim, zaman çok kısaydı. Yak-

laşık bir yıl önce genel müdürümüz bu fikrini 

benimle paylaştı ve bana festivalin sanat yönet-

menliğini üstlenmemi önerdi. Hiç tereddütsüz 

“Tabii” dedim, büyük bir onurla bu işe kalkıştım. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde 

çalışan herkesin, gerek teknik olsun gerek sa-

natçılar gerek idari personel olsun herkesin bü-

yük bir özveriyle çalışması, bu işe odaklanması 

sonucu festivalimiz gerçekleşti. Bu arada Genel 

Müdür Yardımcımız Nilgün Çelebi’nin de adını 

anmam gerekiyor. Herkesin katılımıyla çok kısa 

bir süre içerisinde mucizevî bir festival gerçek-

leştirdik.

Festival katılımcıları kimlerdi?

Yurt dışından 2 büyük kurumu konuk ettik. Ka-

panış gösterimizi bir Türksoy projesi olan “Kö-

roğlu” yaptı. Deutsche Oper Berlin Almanya’dan, 

“Sevil Berberi” gibi son derece başarılı, görkemli, 

güzel bir prodüksiyonla geldi. Bremen Operası 
“Duvara Karşı” adlı, Fatih Akın’ın ünlü ödüllü fil-
minden yola çıkılarak bestelenmiş bir çağdaş 
operayla geldi. Bunun yanı sıra Antalya, İzmir, 
Samsun ve Ankara Devlet Opera ve Baleleri tabii 
ki kendi başarılı prodüksiyonlarıyla konuk oldular 
festivalimize. İstanbul olarak açılışı “II. Mehmet”le 

yaptık. Bunun rejisörü de bendim. “Fatih Sultan 

Mehmet” adıyla oyunu seyircisiyle buluşturma-

nın daha doğru olacağına inandığım için, hem 

oyunda ve oyunun geçtiği mekânda hem de is-

minde küçük değişiklikler yaptım. Dolu dolu bir 

festival oldu, onu özellikle eklemek isterim. Sınırlı 

bir zaman diliminde toplam 18 gösteri yaptık, 8 

ayrı prodüksiyon sunduk. Gerek basın gerekse 

seyirci tarafından çok büyük beğeni topladı.

Dünya geneline baktığımızda opera sanatı 

Türkiye’de henüz çocuk bile değil, yeni do-

ğan statüsünde diyebilir miyiz? Dolayısıyla 

bu festivalin İstanbul’da ve Türkiye’de bir ilki 

yaşaması, o anlamda da ayrı bir önem kazan-

mıyor mu?

Festivali yapma nedenlerimiz arasında daha faz-

la insana ulaşma amacı vardı. Tabii ki opera çok 

genç bir sanat dalı bizim ülkemizde, 60 yıllık bir 

geçmişi var. Emekleme çağında diyemeyece-

ğim, o süreci büyük başarıyla tamamladı. Batıda 

400 yıllık bir geçmiş söz konusu, bizde çok çok 

sınırlı ama bu 60 yılda da çok mesafe alınmış.

Uzun mesafe hızlı koşulmuş...

Hızlı koşulmuş, gerçekten öyle. Opera bizim gele-

neksel sanatımız değil bir kere. Şöyle bir geri dö-

nüp baktığımızda bizim startı verdiğimiz nokta 

sıfır noktası. Yani daha önce opera temsilleri veril-

memiş mi? Tabii verilmiş. Çok başarılı gruplar gel-

miş, başarılı temsiller vermiş ama bunların hepsi 

gel-geç şeyler. Kurumsallaşma olmamış. Onun 

için de Türk Operası’nın geçmişi 60 yılla sınırlıdır 

diyoruz. Cumhuriyetle birlikte ivme kazanmış, 

bütün altyapı kurumları oluşturulmuş, sanatçılar 

yetişmiş ve bugün 6 ayrı kentte yerleşik kadro-

larıyla faaliyet gösteren devlet opera baleleri var 

ve bunlar tamamen evrensel anlamda işler kota-

rıyorlar. Yani Türkiye’ye göre iyi, kendi çapında iyi 

işler değil bunlar. Bunlar uluslararası ölçekte, di-

ğer benzerleriyle boy ölçüşebilecek nitelikte işler. 

Tabii bu yeterli değil… 73 milyonluk bir ülkede 

yaşıyoruz. Gönül istiyor ki opera sanatı daha da 

yaygınlaşsın. Opera sanatı insanlık tarihinin çok 

önemli bir kültür mirasıdır. İnsanlık tarihinin bu 

kadar önemli bir kültür mirasıysa, bu ülkede ya-

şayan herkesin kendi payına düşeni bu mirastan 

alıyor olması lazım. Bu bir hak… Dolayısıyla ope-

ra alanında üretimde bulunan kişilere, sanatçıla-

ra, yöneticilere çok önemli bir iş, bir sorumluluk 

düşüyor; her kesimden her yaştan seyirciyle 

opera sanatını buluşturabilmek ve onlara bu 

AIDA
Giuseppe Verdi
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sanatı benimsetebilmek.  Bu yüzden de bizim 
batıdaki meslektaşlarımıza göre fazla emek sarf 
etmemiz gerekiyor.

Biraz da sanıyorum bu saydığınız gerekçe-
lerden ötürü sloganınız belirlendi.  “Opera 
Şehre İniyor” idi sloganınız. Ancak biraz da 
tepki çekti bu slogan sanki. Opera mı çok yu-
karıda, yoksa şehirdeki halk mı aşağıda? Ne 
dersiniz?

Öncelikle şunu vurgulamak isterim; 60 yıllık tari-
hinde ilk kez böyle bir reklam kampanyası uygu-
landı, ilk kez sokaktaki insana bu denli ulaşabildi 
opera sanatı. Bu çok önemli bir dönüm noktası 

bizim için. Biz operacılara hep belli bir eleşti-

ri yapılır; “Operacılar, daha doğrusu Klasik Batı 

müziğiyle uğraşanlar kendi fildişi kulelerinde 

yaşar” diye. Bunu kırmak istedik. O yaşadığımız 
varsayılan fildişi kuleden biz aşağıya iniyoruz. 
Bunun halkı hor görmekle, aşağıda görmekle 
hiç ilgisi yok, hâşâ! Amacımız sokaktaki insanın 
yaşamına opera sanatını sokabilmek. Operaya 
hep böyle elitist bir tavır yakıştırılmıştır. “Sadece 
zenginlere, burjuvaziye hizmet eder. Sade vatan-
daşın anlayabileceği bir sanat dalı değildir” gibi. 
Ben bunun tam tersini savunuyorum ve elbette 
kurumum da, kurumumun başındaki Rengim 
Gökmen de aynı görüşte. Onun için zaten böyle 
bir festivale kalkışıldı. Ben 33 yıldır Devlet Ope-
ra ve Balesi’ne hizmet veriyorum ve 33 yıldır hiç 
bıkmadan ve usanmadan hep bunu savundum 
inanın. Opera herkes içindir. Gücünü halktan al-
mayan bir sanat dalı uzun vadeli değildir, yaşaya-
maz zaten. 400 yılı aşmış bir sanat dalından söz 
ediyoruz, nereden baksanız Türkiye’de de 60 yıllık 
bir geçmişi var. Peki, halktan bu kadar kopuktu 
da nasıl bugüne kadar geldi opera, mümkün mü 
böyle bir şey? Bizim amacımız operayı gelecek 
nesillere de mükemmel bir şekilde aktarabilmek. 
Biz festivali düzenliyoruz ama işin başka bir bo-
yutu daha var; seyircinin de bunu sahiplenmesi 
gerekiyor…

Çok kısa sürede tükenen biletler seyircinin 
bunu sahiplendiğini de gösteriyor olsa gerek.

Tabii ki, hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek in-
sanlar gelip operalar izlediler. Biz ödenekli bir 
tiyatroyuz. Ödenekli tiyatro ne demek? Birinci 
derecede sorumluluğumuz seyirciye karşı ve o 
seyirciye karşı yükümlülüklerimizi yerine getir-
memiz gerekiyor. Onlara nitelikli prodüksiyonlar 
sunmamız, her yaştan her kesimden seyirciye 
ulaşabilmemiz gerekiyor.

Festivalin bir özelliği de operaların sahne-
lendiği mekânlardı. Mekânların standardın 
dışına çıkması, izleyiciyi biraz daha operanın 
içine almak için tarihi mekânlarda, tarihin 
bugünle buluşması örneğin…  

İstanbul inanılmaz derecede tarihi güzelliklerle 
dolu, pek çok uygarlığı barındıran bir kent. Bu ta-
rihsel mekânlarda operayı seyirciyle buluşturma 
fikri bence seyirciye de çok cazip geldi. Temmuz 
yaz ayı ve kendi dört duvarımızı aşıyoruz. Ken-
di klasik İtalyan sahnemizin bulunduğu opera 
mekânının dışına taşıyoruz ve açık hava tiyatro-
larında, tarihsel mekânlarda opera sanatını ser-
giliyoruz. Böyle olunca seyircinin ilgisi daha da 
arttı. Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda, Yıldız 
Sarayı’nın bahçesinde Mabeyn Köşk’ünde oyna-
mak, Rumelihisarı’nda opera seyretmek… Arka-
da Boğaz fonu, tepenizde inanılmaz güzellikte 
bir gökyüzü, mehtap, yıldızlar… Rumelihisarı’nın 
büyüleyici atmosferi… Bütün bunlar tabii ki se-
yirciyi etkiledi ama cazip olan şu; opera sanatını 
hem günümüzün çağdaş insanlarıyla buluştur-
mak hem de tarihsel mekânlarda yenilikçi işler 
kotarabilmek. Üstelik bu bir yaz festivali. Yani 
yazın kapalı mekânda opera festivalini kim izle-
mek ister ki? Ayrıca bizim amacımız ileriki yıllarda 
daha farklı mekânları keşfedip, onları seyirciyle 
buluşturmak. Yani sadece bu yıl oynadığımız 
mekânlarla kendimizi sınırlı tutmamak.

Yurt dışına nasıl yansıdı festival? Yurt dışı iz-
lenimleri nasıldı?

Bu bizim için çok önemliydi çünkü amacımız aynı 
zamanda yurt dışından da seyirci çekebilmek. 
Günümüzde kültür turizmi diye adlandırılan özel 
bir sektör var. Sahne sanatlarına gönül vermiş 
insanların kendi ilgi alanlarına göre, gittikleri ül-
kelerde kültür-sanat etkinliklerini takip ederek o 
ülkenin turizmine büyük katkı yaptıklarını biliyo-
ruz. İstanbul zaten bir metropol ve çok turist çe-
kiyor ama özel olarak kültürel faaliyetleri ve hatta 

KÖROĞLU
Üzeyir Hacıbeyov
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Konstanze’yi canlandırdı. Onun dışında Andreas 
Scheidegger geldi, İsviçreli bir tenor. O da çok 
ünlü ve fevkalade başarılı. Tabii ki bizim kendi 
değerli sanatçılarımızla dönüşümlü oynadılar. 
Eva Mei örneğin Esra Çetiner’le, Samsun Devlet 
Operası’nın gencecik çok başarılı solist sanatçı-
sıyla, Scheidegger de Ankara Devlet Opera ve 
Balesi’nin çok saygıdeğer sanatçısı tenor Aykut 
Çınar’la dönüşümlü olarak oynadı. Antonella Al-
lemandi gibi fevkalade değerli bir orkestra şefi 
geldi. Bugün Metropolitan Operası, La Scala, Ber-
lin, Münih, Paris, Londra, Madrid, Barselona, Viya-
na opera dünyasının en önde gelen merkezlerin-
de opera idare eden ve Rossini yorumlarıyla çok 
seçkinleşmiş bir orkestra şefi Allemandi… Enri-
que Mazzola diye yine başarılı bir orkestra şefi 
geldi Berlin Operası’yla. Rengim Gökmen “Aida” 
operasını idare etti; Türkiye’nin en önde gelen 
şeflerinden biri, aynı zamanda genel müdürü-
müz… Dev şefler buluşması gibi de bir şey oldu 
aynı zamanda. Belki basına şefler kısmı yoğun bir 
şekilde yansımadı, çünkü haber olacak pek çok 
malzeme vardı ama Açıkhava Tiyatrosu’nda ser-
gilenen 3 dev prodüksiyonun bu 3 değerli şefini 
burada sevgi ve saygıyla anıyorum; festivalimize 
bambaşka bir boyut kazandırdılar. Bunun dışın-
da gerek Tiziano Bracci gibi solistler gerekse çok 
önemli topluluklar geldi ve bizim sanatçılarımız 
bu dünya starlarıyla ortak işler ürettiler. Kendi 
sanatçılarımızın dünya starlarıyla birlikte ve on-
larla eşdeğer bir performans sergileyerek Türk 
seyircisinin karşısına çıkmış olması ayrıca gurur 
vericiydi.

1. İstanbul Uluslararası Opera Festivali’nde 
sahneye konan iki opera Türkiye Radyoları 3. 
programı aracılığıyla canlı olarak radyo din-
leyicisiyle de buluştu. Bu da festivalin baş-
lattığı ilklerden oldu belki de.. Radyo 3 din-
leyicisinden de gayet olumlu geri bildirimler 
aldık, beğenilerini ilettiler. Yeri gelmişken 
bunu sizle paylaşmak isterim..

Biri Zaide’ydi, diğeri?

Köroğlu Operası…

Evet Köroğlu, son temsildi… Çok güzel, umarım 
devam ederiz bu işbirliğine…

Gerek bu çok uluslu katılımın verimliliği 
gerek izleyicinin ve basının olumlu tepki-
si, desteği ve alkışı 1. Uluslararası İstanbul 
Festivali’ni güler yüzle kapatmanıza da vesile 
oldu. Bu enerjiyle de eminim 2010-2011 se-
zonunu oldukça enerjik başlatacaksınız. Yeni 
sezon hazırlıkları nasıl gidiyor Sayın Kara?

bir opera festivalini izlemek üzere gelebilecek 

bir seyirci kitlesi var; amacımız onu da çekmek 

buraya. Yurtdışına ilanlar verdik, orada bilet satışı 

başlattık ve evet yurtdışından gelenler oldu ama 

onun dışında, yurtdışından gelen sanatçılar ve 

yabancı topluluklar da bizim bir anlamda rek-

lamımızı yapıyorlar. Onların burada edindikleri 

izlenimler çok önemliydi. Hem sanatsal çıtanın 

yukarıda tutulmuş olması hem de organizasyo-

nun çok başarılı bulunması bizim zaten dışarıda-

ki şöhretimizi etkileyecek. Festivale katılan her 

sanatçı, her ekip çok memnun döndü ülkesine. 

Hatta şöyle de bir şey yaşadık; festival maalesef 

yağışlı bir döneme denk geldi. Örneğin; Berlin 

Operası iki temsilini de Açıkhava Tiyatrosu’nda 

verecekti. İlkinde uvertür başladı ve birdenbire 

seller akmaya başladı, öyle böyle bir yağış değil... 

Gösteriyi kesmek zorunda kaldık ve ani bir karar-

la hemen, ertesi akşam gösteriyi Sütlüce Kongre 

Merkezi’nde yapacağımızı duyurduk seyirciye. 

Ertesi akşamı da garantiye almalıydık çünkü. Acil 

kriz yönetimi toplantısında Alman teknik ekip 

dekoru zaten 3 günde kurduklarını, bu yüzden 

de bunun mümkün olamayacağını, ertesi güne 

yetiştiremeyeceklerini söyledi. Ama ertesi sabah 

biz saat 09.00’da dekoru taşımaya başladık ve ak-

şam 21.00’de perde açılmıştı.

Alman ekip ve beraberindeki basın mensubu 

buna inanamadılar ve hakkımızda çok güzel ya-

zılar çıktı sonrasında;  “Böyle bir kriz yönetimi ina-

nılmaz… Mucize yarattılar” diye. Bütün bunlar 

tabii ki bir festivalin saygınlığının belirlenmesin-

de etkili oluyor. Sadece sanatsal seviye değil, her 

açıdan organizasyonun iyi olması da rol alıyor 

böyle bir durumda.

Festivale katılan solistler arasında izleyicinin 
yakından tanıdığı isimler var mıydı?

Sadece solist değil, çok önemli şefler de vardı 

elbet. “Saraydan Kız Kaçırma” operasına dün-

yaca ünlü bir soprano geldi; Eva Mei, başrol 

DUVARA KARŞI
Fatih Akın
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ihmale uğramış opera eserlerini bulup çıkarmış 

ve onları yorumlayarak opera literatürüne ka-

zandırmış biridir. Aynı zamanda bir eğitmendir. 

50 yıl hizmet verdiği La Scala Operası’nda aynı 

zamanda akademide gençlere çok büyük emek 

verdi, yeni yeni opera sanatçılarının yetişmesi 

için varlığını onlara adadı son yıllarda. O sadece 

bizim için değil, dünya ölçeğinde de çok önemli 

bir sanatçıdır. Bu yarışma Leyla Gencer’e yakışır 

bir yarışma olmanın yanı sıra opera sanatına yü-

reğini adamış genç sanatçıların da önünü açtığı 

için önemli. Bu sene üçüncü kez jüri üyeliği yapı-

yorum yarışmada ve diyebilirim ki gerek Türk ge-

rekse yabancı birçok genci dünya çapında opera 

sahnelerine kazandıran bir yarışma olmuştur bu. 

Tüm bunların Leyla Gencer başlığı altında olması 

da ayrıca gurur verici bir olay…

Tıpkı Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması 

gibi İstanbul Uluslararası Opera Festivali’nin 

de kurumsallaşmasını, bir marka olmasını 

diliyor, açıkçası aktardıklarınızdan da bunu 

öngörebiliyoruz. Son olarak sezonla ilgili ha-

zırlıklar ne durumda? Seyirci için bir sürpriz 

var mı yeni sezonda?

6 kentte Türk operası faaliyetlerini sürdürüyor 

ve Ekim’in ilk günlerinde sezon başlayacak. Her 

bir kurumun kendine özgü repertuarı var, coş-

kuyla hazırlıklar devam ediyor. Festivalin verdiği 

ivmeyle de ümit ediyorum ki kurumlarımızın bu-

lunduğu bu şehirlerde daha coşkulu bir izleyici 

kitlesi operayla buluşabilsin.

Radyovizyon’da sesi okunur kılıyoruz Sayın 

Kara ve siz de sesinizle katkı sağladınız bu 

sayıya. Söyleşi için tüm okuyucularımız adı-

na teşekkür ediyorum.

Festivalimize duyduğunuz özel ilgi ve bize yer ve 

zaman ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum.

Kişisel çalışmalarım adına sezon iyi başlayacak 
sanıyorum, çünkü yılbaşından önce, daha ön-
ceden Almanya’da sahnelenmiş olan iki eserim 
yeniden devreye giriyor. Biri 2004 yılında sahne-
ye koymuş olduğum “Saraydan Kız Kaçırma” ve 
diğeri de 2008 yılında yine Almanya’da sahneye 
koyduğum “Cezayir’de Bir İtalyan Kızı”. Her ikisi 
de yoğun talep üzerine tekrar sahnelenecek ve 
provalar için Almanya’ya gideceğim ama ondan 
önce Ankara Devlet Operası’nda geçen sezon 
sonunda sahneye koyduğum “Macbeth”in ye-
niden seyirciyle buluşması için provalarım var. 
Ardından da İstanbul Operası’nda tekrar devreye 
giren bir eserim – La Traviata - ve de Ankara’da 
yeni bir prodüksiyon olacak. Yılbaşından önce 
bunlar var. Yılbaşından sonra da Türkiye’de ve 
Almanya’da yepyeni prodüksiyonlarla çalışmala-
rımı sürdüreceğim inşallah.

Prodüksiyonlar için enerji var, istek var, in-
san gücü var. Peki, özellikle mekân olarak, fi-
ziki koşullarınız ne durumda? Yeri gelmişken 
AKM’nin son durumunu da konuşsak?

AKM ile ilgili sanırım bir takım gelişmeler var. En 
kısa sürede onarılıp yeniden devreye gireceğini 
ümit ediyorum. Çünkü orası olmadan, sadece 
Süreyya Operası’nda çok kısıtlı imkânlarla çalışı-
yoruz. Süreyya Operası da iyi ki var, bunu da ayrı-
ca belirteyim. Burası da olmasa İstanbul Operası 
hiçbir etkinlik yapamazdı. Fakat seyirci kapasite-
si, sahnesi ve sahne arkası çok kısıtlı olduğu için 
tam olarak ihtiyacımızı karşılamıyor. Bu sınırlı ola-
naklarla büyük prodüksiyonlar yapmak mümkün 
değil elbette. 15 milyonluk bir metropole AKM 
ve benzeri daha başka mekânlar gerekiyor. Bu 
sorunun çözümüyle ümit ediyorum ki opera da 
yeniden eski mekânına kavuşacaktır.

Tıpkı 1. İstanbul Uluslararası Opera Festi-
vali gibi Türkiye’nin bu alanda yaşadığı bir 
ilk daha var; Uluslararası Leyla Gencer Şan 
Yarışması… Bu sene altıncısı düzenleniyor. 
Dünya operasına sanatçı kazandırması açı-
sından çok önemli bir yarışma…

Leyla Gencer bu ülkenin çoksesli batı müziği ala-
nında yetiştirdiği en önemli sanatçıdır. Bugüne 
kadar onun yaptığı kariyeri değil aşmak, yakala-
yabilen bile olmadı. Leyla Gencer’e bütün dün-
ya sahip çıkmıştır. O sadece çok iyi bir yorumcu 
değil aynı zamanda bir araştırmacıydı. Opera 
dünyasına hizmetlerini sadece üstün yorumuyla 
sınırlamamak gerekir o yüzden. Tozlu arşivlerde 
yaptığı çalışmalarla kenarda-köşede kalmış ya da 

IMENEO
Georg Friedrich Haendel
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Yaklaşık dört yıldır Manas Üniversitesi 

Radyosu’nda Türkçe dil sohbetleri yapıyoruz. 

Bu proje bir ihtiyaçtan doğdu. Öğrencilerimizin 

Türkçeye olan ilgisini artırmak için onların hoşuna 

gidebilecek programlar hazırlamamız gerekiyordu. 

Bu maksatla “Dil Sohbetleri”ne başladık. 

Başlangıçta yalnızca öğrencilerimizin ilgisini çekmeyi ve dil sohbetleri 

vasıtasıyla Türkçeyi kullanma becerilerini geliştirmelerine katkıda bulun-

mayı amaçlamıştık. Programlarımız bütünüyle, öğrencilerimizin Türkçe-

yi konuşur ve yazarken yaptıkları belirgin hataları ortadan kaldırmaya 

yönelikti. Etkili ve güzel konuşabilme ve yazabilme metotları üzerinde 

duruyorduk. Hazırladığımız programlar, bilhassa hazırlık sınıfında Türkiye 

Türkçesi öğrenmekte olan öğrencilerimize dinlettiriliyor, bir anlamda ders 

materyali olarak kullanılıyordu.

Öğrencilerimizin daha çok hoşuna gitsin diye programın başına ya da en 

sonuna bir şarkı koyuyor, her sohbetimizin sonunda konuyla ilgili güzel 

bir şiir okuyorduk. Ayrıca öğrencilerimizin söylenenleri bütünüyle anla-

yabilmelerini sağlamak amacıyla basit cümlelerle ve sınırlı sayıda sözcük 

kullanarak konuşuyorduk. Programların süresi de, öğrencilerin ilgisini sü-

rekli kılabilmek için, on beş dakikayla sınırlı oluyordu.

Daha sonraları dinleyicilerden gelen mesajlardan, “Dil Sohbetleri”nin 

üniversite dışında da ilgiyle takip edildiğini belirledik. Başta Bişkek’te ya-

şayan Türkler olmak üzere, Ahıskalılar ve Türkçe bilen Kırgızların birçoğu 

programımıza yoğun ilgi gösteriyordu. Bu yeni durum, sohbetlerimizin 

konusunu ‘Kampus Hayatı’nın dışına çıkarmamızı zorunlu kıldı. Her ke-

simden dinleyicimiz vardı ve biz, onların ilgi ve isteklerini dikkate almak 

durumundaydık. İlk olarak, sohbetlerimizde işlediğimiz konuları zengin-

leştirdik; dille alakalı olarak tarih, edebiyat ve sanat konularına girmeye 

başladık. Dilin daha sıcak, samimi, sempatik ve daha ince, daha anlamlı, 

daha sanatlı ve daha düzgün olması yönünde çaba sarf ettik. 

İrfan Turan 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi  
Yabancı Diller Yüksekokulu

 DilSohbetleri
M

an
as

 R
ad

yo
su

DOSYA

İrfan Turan
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Sohbetlerimizin dinleyiciler tarafından beğenilip 
takdir edilmesi doğru yolda olduğumuzun işare-
tiydi. Birçok dinleyicimiz, dille ilgili gerçekleri çok 
çarpıcı ifadelerle dile getirdiğimizi söylüyor ve 
bizi dinlemekten zevk duyduklarını belirtiyordu. 
Bazı dinleyicilerimiz de ses tonumuzun ve hikâye 
ediş tarzımızın mükemmelliğini vurgulayarak bizi 
dinlemekten mutlu olduklarını söylüyorlardı. Bazı 
Türk dinleyicilerimiz de zaman zaman konu bul-
mamıza yardımcı oluyordu.

Kırgızistan’da yaklaşık beş bin Türk vatandaşı ya-
şıyor. Bunların dört bin kadarı Bişkek’te oturuyor. 
Bu nedenle Bişkek, Türkiye Türkçesinin çok yay-
gın konuşulduğu bir şehir… Burada kendinizi 
Türkiye’de gibi hissediyorsunuz. Zaten Kırgızistan 
bizler için yabancı bir ülke sayılamaz. Kırgız coğ-
rafyası havası, iklimi, dağları ve coşkun sularıyla 
Anadolu’yu andırıyor. Kırgızlar da Anadolu insa-
nına benziyorlar. Yaşantıları, inançları, giyim-ku-
şamları, dilleri, alışkanlıkları, zevkleri, eğlenceleri, 
his ve hayal dünyaları bizim insanımızdan çok 
farklı değil. Bizim güldüklerimize onlar da gülü-
yor, beğendiklerimizi beğeniyor; hoşlanmadıkla-
rımızdan onlar da nefret ediyorlar. 

Kırgızistan gibi küçük bir ülkede çok sayıda Türk 
vatandaşının yaşıyor olması, biraz ve belki daha 
çok da, kültür farkının hissedilmemesinden kay-
naklanıyor. Burada insanlar, komşularının hangi 
milletten olduğuna değil, nasıl bir insan olduğuna 
bakıyorlar. Türkçenin yaygın olarak kullanılmasının 
bir sebebi de Kırgızların Türk insanına yabancı mu-
amelesi yapmamasından, onu bir anlamda kendi-
sinden kabul etme anlayışından kaynaklanıyor.

Zaten Kırgızlar, Türkçelerinin 
yetmediği yerde Kırgızca konuşup 
bizimle anlaşabilmeyi başarıyorlar.
Bizler de Kırgızcayı çoğu zaman Türkçe alışkanlı-
ğıyla kullanıp Türkçe- Kırgızca karışımı bir dille ile-
tişim sağlamaya çalışıyoruz. Sanırım bir müddet 
sonra bu coğrafyada temeli Türkiye Türkçesi olan 
bir Türk Esperantosu yaratacağız. Bu dil, bahsetti-
ğim bu Esperanto, üniversite çevresinde kullanıl-
maya başlandı. Biz buna Kırtürkçesi adını verdik. 
Yani Türkçe ve Kırgızca karışımı yeni bir Türkçe…

Kırgız gençlerinin birçoğu, Türkiye’de ve burada-
ki Türk okullarında eğitim gördükleri için Türkçeyi 
çok güzel konuşuyorlar. Ticaretle uğraşanlar ya 
da hizmet ve eğitim sektöründe çalışanlar iş ha-
yatında daha çok Türklerle muhatap oldukların-
dan kısa sürede Türkçe öğreniyorlar. 

Türkçe bilenlerin içerisinde Türklerle evlenmiş 

olan Kırgız ve diğer milletlerden bayanlar da var. 

Bu hanımlar, aile ortamında daha çok Türkçe ko-

nuştukları için Türkçeyi hem kısa sürede öğreniyor 

hem de çok güzel ve düzgün konuşuyorlar. Ma-

nas Radyosu’nun en sadık dinleyicileri de onlar. 

Türkçenin inceliklerini öğrenebilmek ve daha düz-

gün ve etkili konuşabilmek için özen gösteriyorlar. 

Bu amaçla Manas Radyosu’nu ve “Dil Sohbetleri”ni 

dinlediklerini ve bundan yeterince istifade ettikle-

rini söyleyebilirim. Bu hanımların Türkçeyi öğren-

me konusundaki en büyük yardımcıları da çocuk-

ları. Okulda çok güzel Türkçe öğrenen çocuklar 

aynı Türkçeyi evde annelerine öğretiyorlar. Bilirsi-

niz, Türkiye’de çocuk, evde anne ve babasından 

öğrendiği ev ve aile Türkçesini okula taşır; okulda, 

evde öğrenmiş olduğu bu Türkçenin üzerine bir 

şeyler koyar. Burada yabancı hanımların Türk ço-

cukları okulda öğrendikleri Türkçeyi eve taşıyıp 

annelerine öğretmenlik yapıyorlar.

Okumuş Kırgızlar, Türkçeyi yabancı bir dil olarak 

görmüyorlar. Onlara göre Türkçe, Kırgızcanın çok 

daha işlenmiş, ses ve manâ yönüyle mükemmel-

leşmiş hali. Bu nedenle birçok Kırgız, Türkçe ko-

nuşmaktan büyük haz duyuyor. Türkçe bilenler 

kendi aralarında bu dille konuşuyor, Türk müziği 

dinliyor, Türk televizyonlarını izliyor. Radyoyla bu 

insanlara ulaşabilmek, onların zevkine uygun 

programlar yapmak bu açıdan çok zor değil. Evde, 

iş yerinde, arabasında sürekli Manas Radyosu’nu 

dinleyen Türkçe sevdalılarına onların arzu ettiği, 

özlediği, dinlemekten zevk aldığı, istifade ettiği 

Türkçe programlar hazırlamak, bunları bir amaç 

doğrultusunda sunmak ve sonuçta dinleyiciler-

den takdir cümleleriyle dolu teşekkür mesajları 

almak bizi son derece mutlu ediyor. Bu işi zevkle 

ve Türkçe adına gurur duyarak yapıyoruz.

Kırgızistan Türkiye Manas 
Üniversitesi’nden bir grup



18  RADYOVİZYON

RT
Ü

K’
ün

 Tü
rk

çe
si*

An
dr

e L
ub

be

Yasanın yayın ilkelerini düzenleyen 4. maddesi-

nin birinci fıkrasında “Radyo, televizyon ve veri 

yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın 

genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, millî 

güvenliğe ve genel ahlâka uygun olarak kamu 

hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. Yayınların 

Türkçe yapılması esastır…” hükmü yer almak-

tadır. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (h) 

bendine göre, “Türkçenin; özellikleri ve kuralları 

bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; 

millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından 

biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili ha-

linde gelişmesinin sağlanması” esastır. Özel rad-

yo ve televizyon yayınları, anılan yasa hükümleri 

çerçevesinde İzleme ve Değerlendirme Dairesi 

uzmanları tarafından izlenip denetlenmektedir. 

Nurullah Öztürk  
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
İzleme ve Değerlendirme Dairesi Bşk.

Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu, ülkemizde 

özel radyo ve 
televizyon yayınlarının 

düzenlenmesi ve 
denetlenmesi ile 

görevli özerk bir kamu 
kuruluşudur. 

RT
Ü

K’
ün
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Yayınlarda kullanılan Türkçe açısından bakıldı-
ğında, kimi programlarda neredeyse küçük boy 
bir sözlüğü doldurabilecek kadar argo kelime 
kullanıldığı görülmektedir. Gündelik yaşamda iki 
kişinin bile kendi aralarında konuşurken kullan-
mayacakları kelime ve ifadeler, her yaştan binler-
ce kişinin dinlediği/izlediği saatlerde yayınlanan 
programlarda kullanılabilmektedir. Bu durum 
zaman zaman reklamlarda da yaşanabilmekte ve 
akabinde o ifadeler gündelik hayatımızda kullan-
dığımız sıradan ifadelere dönüşmektedir.

Medyanın, özellikle de televizyonun izleyiciler 
(dinleyiciler, okuyucular) üzerindeki etkisi, çok 
tartışılan bir konudur. Bu konu, hem gazeteci-
lerin hem siyasilerin hem reklamcıların ve üre-
ticilerin hem de akademisyenlerin tartıştığı ve 
önemsediği bir konudur. Medyanın, özellikle de 
televizyonun üç temel işlevinden söz edilebilir. 
Bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme. Bu üç işlev 
yerine getirilirken zaman zaman sorunlar yaşa-
nabilmekte ve mesajlar aynı olsa da hedef kitle 
homojen bir yapı arz etmediği için etkiler farklı 
olmaktadır. Bu nedenledir ki, tüm dünyada radyo 
ve televizyon yayınları düzenlenirken küçüklerin 
korunması amacıyla korumalı saatler belirlen-
miştir.

Bazı ülkeler bununla da yetinmeyip, 
yayın içeriklerine yönelik uyarıcı 
sembol sistemleri (Akıllı İşaretler) 
kullanmaktadırlar. 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayınların dene-
timi ile ilgili faaliyetlerini yürütürken, en önemli 
çalışmalarını “Türkçe” üzerinde yoğunlaştırmıştır. 
Son beş sene içinde gerçekleştirilen çalışmalar-
dan bazılarını saymak gerekirse; Mustafa Kemal 
Atatürk’ün doğumunun 125. yıldönümü etkin-
likleri çerçevesinde, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu ile Türk Dil Kurumu tarafından 01 Aralık 
2006 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Atatürk ve 
Türk Dili” konulu uluslararası panel; “TDK Türkçe 
Sözlük”, “İmla Kılavuzu”, “Telaffuzlar ve Okunuşlar” 
konularındaki basılı yayınların yaklaşık 1400 yayın 
kuruluşuna Üst Kurul tarafından gönderilmesi; 
“Medya Okuryazarlığı” konulu şiir yarışması; “Tele-
vizyona Mektup” konulu kompozisyon yarışması; 
“Televizyon Yayınlarında Şiddet” konulu kompo-
zisyon yarışması; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Şükrü Haluk Akalın tarafından verilen ‘’Türk 
Dilinin Özellikleri ve Gücü’’ konulu konferans; 
yerel ve bölgesel yayın kuruluşlarına yönelik on-
larca eğitim programında “Yayınlarda Türkçenin 

Önemi” konulu seminerler; “Türkçedeki Bozulma 

ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçenin Ko-

runması ve Etkin Kullanımı için Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi” amacıyla kurulan Mec-

lis Araştırma Komisyonu’nun toplantılarına aktif 

katılım… Bu çalışmaların sonucu olarak 2007 

yılında 730. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi 

Anma Törenleri” kapsamında ‘’Türk Kültürü ve Di-

line Hizmet Eden Devlet Adamı” ödülü  Karaman 

Belediye Başkanı Ali Kantürk tarafından Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu Başkanı Dr. Zahid Akman’a 

verilmiştir.

Bütün bunların yanında şüphesiz en önemli çalış-

ma, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun yayınlar-

da Türkçenin doğru ve özenli kullanılmasını teşvik 

etmek, kitle iletişim araçlarının Türk dilini doğru 

kullanmadaki duyarlılıklarına ve toplumda dil 

birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak ama-

cıyla, 2007 yılından bu yana her yıl Daire Başkan-

lığımız koordinatörlüğünde düzenlediği “RTÜK 

Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı Ödülü”dür.

Ödüller televizyon dalında, haber-haber prog-

ram, drama-film-dizi film, müzik-eğlence, eğitim-

kültür-belgesel, çocuk programları, spor prog-

ramları ve kuşak programlarına; radyo dalında 

haber-haber program, çocuk programı, müzik-

eğlence ve spor programlarına verilmektedir. 

2007 yılında düzenlenen ilk ödül törenine, Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 

Devlet Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay, Ulaştırma Ba-

kanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 

Koç, Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım, Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Dr. A. Zahid Ak-

man, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ha-

luk Akalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başka-

nı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, TRT Genel 

Müdür Vekili Ali Güney, Atatürk Kültür Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Başkanı Sadık Tural olmak üzere 

çok sayıda üst düzey katılım sağlanmıştır. 

* Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu kısaltmasının 
(RTÜK); RüTÜK mü yok-
sa ReTÜK mü okunacağı 
tartışma konusudur. 

ŞİDDET / KORKU

GENEL İZLEYİCİ 7 YAŞ VE ÜZERİ 18 YAŞ VE ÜZERİ

AKILLI İŞARETLER

13 YAŞ VE ÜZERİ

CİNSELLİK OLUMSUZ ÖRNEK OLUŞTURABİLECEK
DAVRANIŞLAR
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İkincisi 2008 yılında verilen ödüller, Cumhur-

başkanı Abdullah Gül’ün himayelerinde Çanka-

ya Köşkü’nde düzenlenen törenle sahiplerine 

takdim edilmiştir. Her iki ödülü Türk Dil Kurumu 

Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’ın başkanlı-

ğında, yönergede yer alan şekilde, akademis-

yenler, sektör temsilcileri ve Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu temsilcilerinden oluşan 9 kişilik seçici 

kurul belirlemiştir. Ödüle ilişkin tüm bilgilerin yer 

aldığı yönerge ve duyurular hem RTÜK sitesinde 

yayınlanmış hem de ilgililere değişik kanallarla 

duyurulmuştur.

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Doğru ve Güzel 

Türkçe Kullanımı” ödüllerinin üçüncüsü ise 2008 

ve 2009 yılına ait programların birlikte değerlen-

dirilmesi ile belirlenecek olup bu yıl sonunda sa-

hiplerini bulacaktır. TRT programlarına üst üste iki 

yıl ödül verilmiş; bunun ötesinde tüm program-

larındaki Türkçe duyarlılığı için Jüri Özel Ödülü’ne 
de değer bulunmuştur. 

Dil, bir ulusun yapı taşıdır. Çünkü Konfüçyüs’ün 
dediği gibi “Dil kusurlu ise, sözcükler düşünceyi 
iyi ifade edemez. Düşünce iyi ifade edilemezse, 
görevler ve hizmetler gereği gibi yapılamaz. Gö-
rev ve hizmetin gerektiği şekilde yapılamadığı 
yerlerde adet, kural ve kültür bozulur. Adet, kural 
ve kültür bozulursa adalet yanlış yerlere sapar. 
Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içindeki halk ne 
yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte 
bunun içindir ki, hiçbir şey dil kadar önemli de-
ğildir.” Bunun için de dilin hem kullanımı hem de 
korunması açısından kitle iletişim araçlarına bü-
yük sorumluluk düşmektedir. Radyo ve televiz-
yon kuruluşlarının, özellikle istisna tutulan saatler 
dışındaki programlarında tüm izleyici kitlesini 
göz önünde bulundurarak yayın yapmaları bü-
yük önem taşımaktadır.

Ulusal Televizyonlar ve Radyolar

Çocuk Programı Sözümüz Söz TRT 

Film-Dizi Film Yaprak Dökümü Kanal D

Müzik Eğlence Bedirhan Gökçe İle İz Bırakanlar Kral

Haber-Haber Program 5 N 1 K CNN Türk 

Haber-Haber Program Bam Teli NTV

Haber-Haber Program Başkent Kulisi Kanal 7

Eğitim Kültür Programı Dil Yarası Kanal B

Film-Dizi Film Hatırla Sevgili ATV

Eğitim-Kültür Programı Kim 500 Bin İster Show TV

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ Uluslararası Türkçe Programı STV 

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ TÜM PROGRAMLAR TRT

Eğitim Kültür Programı Bir Yaşam Bin Nağme Polis RD.

Müzik Eğlence Metronom Dünya RD.

Haber-Haber Program Gün Ötesi TRT 

Haber-Haber Program Haber Bülteni Radyo 7

Bölgesel ve Yerel Televizyonlar ve Radyolar

Haber-Haber Program Editörden Bu Sabah ER TV

Haber-Haber Program Analiz V TV

Müzik-Eğlence Karagöz ve Hacivat Radyo Liva

Haber  Radyo ODTÜ Haber Radyo ODTÜ

Müzik-Eğlence Altın Nağmeler Konya FM

Müzik-Eğlence Neden Olmasın  Radyo RİTİM

“RTÜK Güzel ve Doğru Türkçe Kullanımı 
Ödülü”ne Layık Görülen Programlar (2007)
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TDK Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu

“RTÜK Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı 
Ödülü”ne Layık Görülen Programlar (2008)
Ulusal ve Uydudan Yayın Yapan Televizyonlar 

ve Radyolar

Annem (Kanal D) , Deryalı Günler (Show TV), 

Edebiyat Mekan (TRT 2), Kanal 7’de Sabah (Kanal 

7), Ve İnsan (NTV), Türkiye’nin Hatıra Defteri (CNN 

TÜRK-UTV), Mucize Nağmeler (Kral TV), Erkan 

Tan ile Başkent’ten (TV 8), Tarçın ve Arkadaşları 

(Yumurcak TV-UTV), İyi Haber (Dünya Radyo), 

Ana Haber Bülteni (Best FM), Sporun Renkleri 

(TRT Ankara RD), Basın Turu (Kral FM), Sevgi Pı-

narı (Radyo 7).

Bölgesel, Yerel Televizyonlar ve Radyolar

Haftaya Bakış (Kon TV-Konya), Gündem Anka-

ra (Kanal A-Ankara), Sevdanın Adı Karşıyaka 

(Ege TV-İzmir), Toplum Destekli Polis (Kanal 

Malatya-Malatya), Oyun Bahçesi (TRT GAP 

Radyosu-Diyarbakır), Haber Bülteni (RD Hacet-

tepe-Ankara), Gökkuşağı (RD Başkent-Adana), 

Metronom (Kolej FM-Kayseri), Başaran Yıldız 

(RD Dumlupınar-Kütahya), Özlem Rıhtımı (ERT 

FM-Elazığ), Türkü Harmanı (RD Metropol- 

Mersin). 

adapte Fr. adapté 
uyarlanmış 
1. Sinema, tiyatro, radyo 
ve televizyonun teknik 
imkânlarına uygun duruma 
getirilmiş. 2. Kişi ve yer 
adları değiştirilerek yerli bir 
eser durumuna getirilmiş 
(yabancı eser).

akustik Fr. acoustique 
1. yankı bilimi, 2. yankı-
lanım 
1. Fizik biliminin konusu 
ses olan kolu. 2. Kapalı 
bir yerde seslerin dağılım 
biçimi.

anchorman İng. anchor-
man 
ana haber sunucusu 
Toplanan haberleri önem 
derecesine göre değerlen-
diren ve yayımlayan yetkili 
sunucu.

anonsör Fr. annonceur 
sunucu 
Radyoda, televizyonda, bir 
eğlence yerinde programı 
sunan, açıklayan kimse.

aranjman Fr. arrangement 
müz. düzenleme 
Belirli bir düzene göre 
bir araya getirilmiş olan 
nesne.

bienal Fr. biennal 
yılaşırı 
Bir yıl ara ile, iki yılda 
bir.

biyografi Fr. biographie 
öz geçmiş 
Bir kimsenin doğumun-
dan yaşadığı güne kadar 
geçirdiği belli başlı evre-
leri içeren yazı.
casting İng. casting 
oyuncu kadrosu 
Televizyon ve sinema 
dizi ve filmlerinde oyna-
yan oyuncuların tümü.

deadline İng. deadline 
süre sonu 
Bir işin bitirilmesi veya 
borcun ödenmesi için 
öngörülen sürenin sona 
ermesi.

dekoder İng. decoder 
tek. çözücü 
Elektronik alıcılar için 
şifre veya bilgi çözücü.

detone Fr. détoné 
müz. kusurlu 
Kusuru olan.

direktör Fr. directeur 
yönetmen 
Bir kuruluşu yönetme 
yetkisi olan kimse.

dokümanter Fr. documen-
taire 
belgesel 
Belge niteliği taşıyan.

dublaj Fr. doublage 
sin. ve TV seslendirme 
Sesin, çekimden sonra film 
üzerine geçirilmesi, kayde-
dilmesi.

e-mail İng. e-mail 
elektronik posta 
Bilgisayarlar veya bir ağ 
içindeki belli gönderim 
merkezleri arasında elekt-
ronik bilgi iletişimi.

editör Fr. éditeur 
yayımcı 
Bir sanatçının, bir yazarın 
eserini yayıma hazırlayan 
kimse veya kuruluş.

emprovize Fr. improvise 
doğaçlama 
Birdenbire, düşünmeden, 
içine doğduğu gibi.

enformatik Fr. informatique 
bilişim 
İnsanoğlunun teknik, 
ekonomik ve toplumsal 
alanlardaki iletişiminde 
kullandığı ve bilimin daya-
nağı olan bilginin özellikle 
elektronik makineler ara-

cılığıyla düzenli ve akla 
uygun bir biçimde işlen-
mesi bilimi.

euro euro 
avro 
Avrupa Birliği’nin ortak 
para birimi.

faks Fr. fax 
belgegeçer 
Yazılı, bilgi ve belgelerin te-
lefon sistemi vasıtasıyla bir 
yerden bir yere iletilmesini 
anında sağlayan araç.

fast food İng. fast food 
hazır yemek 
Kısa sürede hazırlanan ve 
yemek için az zaman harca-
nan hafif yiyecek.

fiks menü Fr. fixe menu 
tek liste 
Yenilecek yemeklerin ne 
olduğu önceden belirlenip 
gelen müşterilere aynı 
yemeklerin verildiği uygu-
lama.

fonetik Fr. phonétique 
1. db. ses bilgisi, 2. sesçil 
1. Bir dilin seslerini bo-
ğumlanma noktaları, bo-
ğumlanma özellikleri vb. 
bakımlardan inceleyen dil 
bilimi kolu. 2. Sesleri bütün 
özellikleri ve ayrıntılarıyla 
gösteren.
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TRT’de yayın denetimi, sadece 

program yapımcıları için değil 

izleyici/dinleyici kesimi için de 

çok şey ifade eder.

R
ö
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Bir Dönemin “Altın Makas”ı
TRT Yayın Denetleme ve 
Koordinasyon Kurulu

Halk arasında çoğunlukla bir dönem yasakla-

nan şarkıları çağrıştırırken TRT yapımcıları için 

hazırlanan her programın satır satır incelenme-

si anlamına gelir. “Yayınlanır” raporu müjdeli bir 

haber gibi rahatlatır yapımcıları. Artık program 

ete kemiğe bürünebilir demektir. Aksi durumlar 

da olur elbette. Düzeltme gerektiren haller ya da 

en kötüsü “yayınlanamaz” kararı. Zaman geçiyor, 

hayat değişiyor, yayıncılıkta yeni uygulamalar 

devreye giriyor ve bir dönemin “altın makas”ı 

denetim ünitesi yeni bir anlayışla yoluna devam 

ediyor. Ana ölçütlerde bir değişiklik yok aslında, 

aynı duyarlılıklar bugün için de söz konusu. Ama 

çağın koşulları, yayıncılığın temposu yenilenme-

yi gerektiriyor. Denetimden ne anlamamız gerek-

tiğini, dün yaşananları ve bugün gelinen noktayı 

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanı Mehmet Alkaş’la konuştuk. 

TRT’de program denetimi kamuoyunda özel-

likle bir dönemin yasaklı şarkılarını akla geti-

ren, ürkütücü, bağlayıcı bir süreç olarak de-

ğerlendiriliyor. Nedir bu denetim işinin aslı 

ve temel ölçütleri?

Yayın Denetleme ünitesi ülkemizin siyasi, sosyal 

ve kültürel gelişmeleri dikkate alınarak 2954 Sa-

yılı Kanun’la kurulmuştur. TRT Kanunu’nun 31. 

maddesinde kurulun ne yapacağı belirlenmiştir. 

Kurul doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı olarak 

çalışmaktadır ve Genel Müdür adına denetim 

yapmaktadır. Kaynağı da deneyimli yayıncılardır. 

TRT’nin radyo ve televizyonlarınca hazırlanan 

programları Anayasa, 2954 Sayılı TRT Kanunu, 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun, Avrupa Sınır Ötesi 

Televizyon Sözleşmesi’nde öngörülen ilkeler, 

Radyo Televizyon Üst Kurulu ve TRT Yönetim 

Kurulu Kararları, Programların Son Denetimi 

Hakkındaki Yönetmelik, Genel Yayın Planı, Yıllık 

Olgu Tokdemir Prodüktör

DOSYA

Mehmet Alkaş
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Bunlar doğrudur. İlgili 

bakanların imzalarıyla 

veya devletin dille ilgili 

kurumlarından zaman zaman 

yazılar gelirdi, şu şu kelimelerin 

kullanılmaması gerekir diye. 

Bunları yaşadık.

Yapım Uygulama Planları ve ilgili diğer mevzu-

ata uygunluğunu incelemekle görevlendirilmiş. 

Yayın öncesinde yapılan inceleme sonucunda 

programların yayınlanmasına, yapılan ekleme ve 

çıkarmalarla yayınlanmasına veya yayınlanma-

masına gerekçeli olarak karar veriyor kurulumuz. 

Böylece Anayasa ve yasalara aykırı yayınların ön-

lenmesini, güzel ve doğru Türkçenin yaygınlaşıp 

benimsenmesini, yayınlarda maddi ve anlatım 

hatalarının düzeltilmesini, kurumca belirlenen 

yayın politikalarının bütün yayınlarda ortak ola-

rak uygulanmasını sağlıyor. Kurulumuzun yayın 

amacına ulaşmasında Yayın Denetleme ve Ko-

ordinasyon Kurulu’nun önemli görevi ve işlevi 

var. Çünkü programların yayın ilkelerine, yayınla 

ilgili milli ve milletlerarası mevzuata ve talimat-

lara uygunluğunu denetleme yetkisine sahibiz. 

Bu bakımdan Yayın Denetleme ve Koordinasyon 

Kurulu sıradan bir denetleme birimi değildir. 

Üzerine önemli görevler yüklenen, fonksiyonel 

bir kuruldur. 

Bir dönem metin denetimlerinde her söz-

cüğün ve konuşmacının kimliğinin titizlikle 

incelendiğini anlatır eski yayıncılar. Dene-

timden program geçirmenin güçlüğünden 

söz ederler. Siz de uzun yıllar yayıncı olarak 

görev yaptınız. O dönemlerde neler yaşadı-

nız, denetime nasıl bakıyordunuz? 

Denetim muhatapları için sevimli, kabul gören 

bir idari işlem değil. Bu yüzden kurulumuza so-

ğuk bakılmış. Bizim de yayıncıyken tepki göster-

diğimiz zamanlar oldu. Türkçenin daraltılmasını 

istemiyorduk. Ama önümüze getirilen bir kararı 

da uygulamak zorundaydık. Ben 1972’de başla-

dım. O yıllarda spikerin yayın üzerinde çok fazla 

inisiyatifi yoktu. Spiker önüne konan altı yedi im-

zalı metni okurdu. Kan anonsunu bile kendimiz 

yapamıyorduk. Bir zamanlar denetim ünitesine 

“altın makas” denmiş; son zamanlarda “kasap” 

diyenler de var. TRT tekel olduğu dönemlerde 

bütün gözler üzerindeydi, kurumdan çok Yayın 

Denetleme Kurulu eleştiriliyordu, haksız hücum-

lara maruz kalıyordu. Tabii bunu günün şartlarına 

göre değerlendirmek lazım. Türkiye’de o dönem-

lerde siyasi ve sosyal birtakım gelişmeler, olaylar 

vardı. Siyasi ve sosyal olaylardan en çok etkile-

nen kurumların başında TRT geliyordu. Örneğin 

askeri yönetimlerde ilk ele alınan kurum TRT ve 

dil olmuştur. Zaman zaman dil de ideolojinin 

bir parçası haline getirildi. Adeta bir ideolojinin, 

oluşumun marşı gibi düşünülmüş şarkılar vardı. 

TRT’de yayınlanan bir şarkı veya türkünün sözleri-

nin bir siyasi teşekkülün propagandasını yapma-

sı düşünülemez. 

Hakikaten anlatıldığı kadar sıkı mıydı dene-

tim, kabarelerde güldürü-yergi unsuru olabi-

lecek kadar? 

Argo konusunda ben hâlâ katıyım. Bazı filmlerde 

o kadar çok argo sözcük var ki, bu çocuklarımızı 

çok etkiliyor. Seyirci özel televizyonlara tanıdığı 

toleransı TRT’ye tanımıyor. Bu tamamıyla halka 

olan saygımızdan, Türkçeye olan duyarlılığımız-

dan kaynaklanıyor. Çünkü TRT bir kamu yayıncı-

sı... Dediğim gibi yaşanan sosyal ve siyasi olayla-

rın da çok etkisi var. Öte taraftan şarkı sözleri de 

edepli olmalı. Benim size göstermeye utanaca-

ğım şarkı sözleri var. Okurken yüzüm kızarıyor. 

TRT, yayınlarında çok dikkatli olmak zorunda... Bir 

tarafın fikir ve düşüncelerini savunur pozisyona 
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düşmemek için bazı kararlarında radikal olmuş-
tur. Ama artık bu dönem geçti diyebiliriz.

Sürecin yapımcı özgürlüğünü, yaratıcılığını 
sınırlandırması gibi bir tehlikesi de yok mu?

Var tabii… Zaten TRT’nin ilk kurulduğu dönem-
lerde denetim kademesi yoktu. O yıllarda TRT 
özerk bir yapıdaydı. Ancak bu özerk yapı TRT’ye 
biraz bol geliyordu sanırım, o dönemdeki sosyal 
ve siyasal yapıya baktığınızda... Zaman geçtikçe 
TRT’de hizmet büyüdü ama hizmetin büyüme-
siyle birlikte bu özerk yapıdan dolayı birtakım 
kahramanlar türemeye başladı kurum içinde. 
Bundan dolayı merkezi yönetim yayınları kontrol 
etme ihtiyacı hissetti.

Ülkenin sıkıntılı ve değişken şartları 
programların denetimi için idarenin 
aldığı kararları haklı çıkarıyordu. 
Kahramanlığa soyunan arkadaşlar 
yüzünden idare yayınları denetleme, 
kontrol altına alma yoluna gitti.
Denetim kademeleri oluşturuldu. Ama kademeli 
denetim sisteminin zamanla bazı sakıncaları da 
ortaya çıktı. Diyelim ki İstanbul Radyosu’nda bir 
prodüktör tarafından hazırlanan program önce 
kendi yayın müdürleri tarafından denetleniyordu 
daha sonra Ankara’ya gönderiliyordu. Ankara’da 
Radyo Dairesi’nin denetçileri farklıydı, Televiz-
yon Dairesi’nin farklıydı. Sonra buna bir de Yayın 
Denetleme ve Koordinasyon Kurulu eklendi. 
Kademeli sistem daha da arttı. Bu da yayınların 
güncelliğini ortadan kaldırmaya başladı. Yayıncı-
lık günceli takip etmeyi zorunlu kılar. Şayet dün-
yanın herhangi bir tarafında olan gelişmeyi biz 
anında seyircimizle paylaşamazsak onun kıymeti 
kalmayacaktır. Kademeli denetim serüveninde 
bir programın yayını en az bir haftayı gerektiri-
yordu. Televizyon programlarında on beş günü 

buluyordu. Bu nedenle daha sonra bu kademe-
ler kaldırılarak Yayın Denetleme ve Koordinasyon 
Kurulu adı altında tek bir denetim sistemi kurul-
du. 

Yasalar değişti, yönetmelik değişikliği yapıl-
dı. “Müzik özgür ruhların ürünüdür” sözüyle 
yola çıkan “Yasaklı Şarkılar” adlı bir televiz-
yon programı bile yapılabiliyor. Dünden bu-
güne denetim anlayışı yumuşadı mı TRT’de?

Artık yasallığa uygunluk açısından bir denetim 
yapıyoruz. Yoksa bir içerik denetimi yapmıyo-
ruz. Denetimde anlayışın değişmesi gerektiği-
ne inanıyorum. Olması gereken, denetim değil 
kalite kontrolüdür. Şu anda biz bunu yapıyo-
ruz. Ürünlerin kaliteli olmasını sağlamak temel 
amaç... Üretimi kolaylaştır ama kaliteden ödün 
verme. ISO belgesi veren bir birim olmalıyız. 
Bunu yaparken yapımcıya yol göstermek ve 
eğitmek esas. Güzel ve doğru Türkçenin be-
nimsenmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı 
olmak, Anayasaya, yasalara aykırı yayınları ön-
lemek, yayınlarda maddi ve anlatım hatalarına 
yer vermemek... Söz konusu olan, sadece göz-
den kaçan bazı hususların Yayın Denetleme 
Kurulu tarafından tespit edilmesi. Bu mutlaka 
katı kuralların uygulanması anlamında değil el-
bette, halkın isteği de önemli. Gelen program-
lar yasalara ve halkın isteğine uygunsa yapımcı 
ve yayıncı arkadaşlarımıza teşvik edici raporlar 
gönderiyoruz. 

Özellikle metin denetimlerinde en sık karşı-
laştığınız hatalar nelerdir?

Daha ziyade seçim dönemlerinde yapılama-
yacak yayınlara ilişkin oluyor hatalar. Belki göz-
den kaçıyor belki seçim dönemine girildiğinin 
farkına varılmıyor. O dönemde yer almaması 
gereken hususlar oluyor programlarda; biz tabii 
arkadaşlarımızı uyararak ya programın o dönem 
için yayınını durduruyoruz ya da ayıklayarak ya-
yınlanmasını sağlıyoruz. Bazen kişi ve kuruluşlar-
la ilgili eleştiri sınırları ötesinde ifadeler oluyor; 
yine yayın denetmenlerimiz bunları tespit edip 
çıkmasını sağlıyorlar. Reklam konusu da önem-
li… Örtülü reklam olabiliyor. Herhangi bir ku-
ruluşu veya firmayı kayırıcı, onun amblemini, 
logosunu öne çıkartıcı bir işlemin yapılmasını 
engelliyoruz. Bir de özellikle filmlerde genel ah-
lak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına aykırı, 
şiddet içerikli unsurlar olduğunda bunları müm-
kün olduğu kadar ayıklayarak seyirciyle buluş-
masını sağlıyoruz. Bütün bunların ötesinde yaş 
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gruplarını tespit ederek o yapımın hangi yaş 

grubunda seyredilmesi gerektiğini de denetim 

raporuna ekliyoruz. 

Peki denetim ölçütlerinin yorumlanmasında 

kurul üyeleri arasında görüş ayrılıkları olmu-

yor mu?

Çok karşılaştığımız bir durum değil bu. Bir prog-

ram önce yayın denetmeni tarafından denetle-

niyor. Denetmen,“yayınlanır, “yayınlanmaz”, “ek-

leme ve çıkarmalarla yayınlanır” raporu veriyor 

gerekçeli olarak. Yayınlanmaz raporu alan bir 

program, o denetmenin yer almadığı üç kişilik bir 

komisyon tarafından inceleniyor. Sonuçta yaptı-

ğımız iş yasalar çevresinde ama biraz subjektiflik 

de var gibi. 

Dergimizde bu ay kitle iletişim araçlarında 

dilin kullanımına geniş olarak yer veriyoruz. 

Sizin gözlemleriniz ne yönde?

TRT kurulduğu günden bu yana Türkçemizin 

bayraktarı olmuş bir kurum. Spikerlik, prodük-

törlük ve muhabirlik sınavlarında genel kültürün 

yanında Türkçenin kullanımına çok büyük önem 

veriyor ve bu geleneğini halen sürdürüyor. Son 

yapılan sınavlarda jüri üyesi olarak da görev al-

dım. Zaman zaman hayal kırıklığına uğradığım 

da oldu. Diksiyon, dile hâkimiyet, Türkçeyi doğ-

ru ve güzel kullanmanın yayıncı için ne kadar 

önemli olduğunu vurguladım hep. Kişiler ana 

dillerini konuşurken gerekli özeni göstermiyor-

larsa diksiyon kuralları kitaplarda kalır. Önemli 

olan, ana dile sahip çıkmak, gereksiz özentiler-

den uzak durabilmek. Evde, sokakta, okulda, iş 

yerinde aynı dili kullanabiliyor muyuz? Çocuklar, 

gençler, yetişkinler ve yaşlılar aynı ortamda aynı 

kelimelerle sohbet edebiliyorlar mı? “Kal geldi”, 

“Falan oldum”, diyen bir nesil televizyonların da 

katkısıyla yetişti maalesef. “Geri iade etmek”, “ful 

doldurmak” kimseye garip gelmiyor ne yazık ki… 

Milletlerin varlıklarını sürdürebilmelerinde ortak 

konuşma dilini sahiplenmede gösterdikleri özen 

belirleyici bir etken. Bu yüzden hepimizin ortak 

görevleri arasında Türkçemizi iyi öğrenip konuşa-

bilmek ilk sırada yer almalı. 

Türkçe hassasiyetinin kurulunuzun varlık ne-

denlerinden biri olduğunu söylediniz. Top-

lumda yaşanan dil kirliliğine bakınca deneti-

me olan ihtiyaç şimdi daha mı fazla dersiniz?

O zaman yapılanların değerini biz bugün anlıyo-

ruz. Geçmişte mutlaka subjektif değerlendirme-

ler olmuştur ama bunun yanlış olduğunu söyle-

mek haksızlık olur. Bunlar o günün şartları içeri-

sinde doğruydu. TRT çok eleştirilen bir kurumdu 

o dönemde. Biz kurum olarak dil konusundaki 

duyarlılığımızı sürdürüyoruz. Bazı firmaların ünlü 

harfleri çıkartarak hazırladıkları reklamların yayı-

nına kurulumuz izin vermiyor örneğin.

Yayın denetmeni arkadaşlarımız 
özellikle Türkçenin kullanımı 
konusunda büyük duyarlılık 
gösteriyorlar. Bu konuda 
toleransımız yok.

Biz Bize

Hayatın karmaşasından yorulanları soluk-
landıran, hayatı ve olayları mizahi bir ba-

kışla sunan program… Türk Sanat Müziği, 
Türk Halk Müziği ve Türkçe Sözlü Hafif Mü-

ziğin seçkin örnekleri bu programda…

Biz Bize her gün 12.00’de TRT FM’de…

Zirve Yolu

Uluslararası müzik listeleri, popüler müzik 
dünyasının zirvesinde dolaşan şarkılar, ya-

bancı müzik gündemindeki son gelişme ve 
haberler…

Zirve Yolu her Pazar 08.00’de 
TRT Radyo 3’te…
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45 yıl öncesinin programını dinlerken artık daha az kullanılan bazı söz-

cükleri duymamız çok doğal. İnsan hayatı gibi dil de kendince değişiklik-

ler yaşıyor. Türkçe olmayan kimi sözcükler yerini Türkçelerine bırakırken, 

dilimize başka Türkçe olmayan sözcükler giriyor. İster memnun olalım 

ister olmayalım dil kendi yolunda ‘bir şekilde’ ilerliyor.Ra
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Kurtuluş Özyazıcı Prodüktör

DOSYA

1960’ların sonları... Bir Perşembe akşamı... 

İstanbul Radyosu stüdyolarında izleyici karşısında 

gerçekleştirilen Özel Eğlence Programı bitmiş. 

Prodüktör elinde bantlarla kurgu odasına geliyor. 

Programın başına ve sonuna sinyal eklenecek. Üç 

gün sonra dinleyiciler radyolarından şu anonsu 

duyarak başlayacaklar programı dinlemeye: “Özel 

Eğlence Programı…Tertip eden 

Baki Süha Ediboğlu, takdim edenler 

İdil Öztamer, Erdöl Boratap…” 

“Bu programı 
tertip eden ve de 
takdim eden…”
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‘Size hakikatli bir aşkla bağlıyım 
hamfendi’
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz replikleri bizde 

hüzünle karışık bir tebessüm yaratır genelde. 

Bir yandan hiç yaşamadığımız o günlere bir öz-

lem duyar, o ‘temiz’ dünyanın ‘temiz’ insanlarına 

hayranlık besleriz, öte yandan bugünkü konuş-

malarımızda artık yeri olmayan bazı ifade ve 

diyalogları işitince gülümseriz. Gözlerimizi kapa-

tıp İstanbul siluetini görmesek ya da patronun 

Chevrolet marka arabasını izlemesek de filmdeki 

konuşmalar bizi yıllar öncesine götürmeye yeter: 

Kullanılan dil değişmiştir. Bugün sahip oldukla-

rımız nasıl değiştiyse, sahip olduğumuz dil de 

değişmiştir. 

Dilde yaşanan değişimi incelemek dilbilimcile-

rin işi… Biz prodüktörler yalnızca dilin radyoda 

zaman içinde nasıl yolculuk ettiğini gözlemle-

yebiliyoruz. Olabildiğince basite indirgenmiş bir 

söylemi amaçlayan radyo metinleri, röportajları 

ya da anonsları bir yandan bize gündelik yaşam-

da kullanılan dili yakalama şansı tanırken, dilin 

dış etkilere açık olması, çok fazla yabancı söz-

cük/ifade/argonun dile girmesi bir taraftan da 

‘muhafazakârlığa’ itiyor bizleri. Gündelik yaşamın 

dilinden kopmadan, ama onu yozlaşmadan da 

koruyarak kullanmak, o ‘hassas dengeyi tuttur-

mak’ gerekiyor. 

Buna dilbilimciler ne kadar katılır 
bilemiyorum ama gerek sözcüklerin 
kullanımı gerekse konuşmaların 
içeriği açısından 1960’larda bir 
dönüşüm yaşandığı iddia edilebilir.

En azından eski radyo programlarında kullanılan 

dile baktığımızda bunu bir nebze söyleyebiliriz. 

1950’lerin sonlarındaki bir programda sanatçı 

Nusret Ersöz ‘Bize hangi şarkıları söyleyeceksiniz?’ 

sorusuna şu yanıtı veriyor: “Efendim, program za-

rureti dolayısıyla sizlere ancak bir tek şarkı oku-

yabileceğim. Mamafih bu en güzel şarkım ola-

caktır.” Bugün ulaşabildiğimiz en eski kayıtlar olan 

1940’ların sonu ve 1950’li yıllardaki programların 

dili ‘anlaşılmaz’ değil ancak Osmanlıca ağırlıklıydı. 

Bunu söylemek için radyo programlarını dinle-

mek gerekmez, o dönemin gazetelerine ya da 

edebi metinlerine bakarak bile bu söylenebilir. 

Radyo dili belki de tüm bu alanlardaki en az ağ-

dalı, en basit dildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında doğal olarak Osman-
lıcanın fazlasıyla etkisinde kalan Türkçenin gittik-
çe kendi yolunu bulduğunu ve 1960’larda artık 
bugünkü Türkçeye çok yakın bir hal aldığını söy-
lemek yanlış olmayacaktır. 1960’ların programla-
rındaki dil daha ‘arı’ydı. Yine 1960’lara kadar olan 
programlardaki kısmen ‘ağır hava’, yerini, dinle-
yicinin de katıldığı programlara bırakarak biraz 
daha hafiflemişti. Aslında dinleyicinin katılımıyla 
gerçekleştirilen programlar 1950’lerde de vardı.

Ancak; dinleyicinin program içinde 
sohbet ederek ya da şarkı söyleyerek 
birebir yer alması 1960’larla birlikte 
başladı.
Belki teknolojik gelişimin de etkisiyle ama daha 
çok popüler kültürün sinema ve müzikte yaygın-
laşmasıyla hem ‘o ağır hava’ dağılmış oldu hem 
de 1960’lar, Türkçenin Osmanlıcadan gitgide 
uzaklaştığı yıllar oldu. Dolayısıyla 1960’larda ya-
şananı ‘dönüşüm’, o yıllardan bugüne yaşanan 
farklılıklarıysa ‘değişim’ olarak değerlendirmek 
daha doğru olacaktır. 

Konuşturan: Hikmet Münir Ebcioğlu
Spikerler (soldan sağa): Baki Süha, Hicri Sezen, Mebrure Hasekin, İlhan Lütem, 

Emel Gazimihal, Suat Taşer, Hikmet Münir Ebcioğlu
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1960’lardan bugüne 45-50 yıl geçti. Bu, bir dil 

için hiç de uzun bir süre değil. Yine de kullanılan 

sözcüklere bakıldığında az da olsa bir değişim ol-

duğunu söylemek gerek. 1968 yılında hazırlanan 

bir radyo programında prodüktör Altan Poyraz 

dinleyicilerden birini mikrofona çağırır. 15 yaşın-

da genç bir kız gelir. Poyraz, ona gazete okuyup 

okumadığını sorar. Kız şu yanıtı verir: ‘Fazla oku-

yamıyorum, vaktim yok zira.’ Bu cümle bugünün 

dinleyicisi için anlaşılmaz değildir ancak bugün 

15 yaşındaki birinden böyle bir cümle duyma 

olasılığımız herhalde binde birdir. O gün için kul-

lanımda olan bu ifade bugün bizim için ‘eski’dir. 

‘Zira’ sözcüğü artık ‘eski adamların’ kullandığı bir 

sözcüktür. İşte bu yüzden Yeşilçam filmlerinde 

5-6 yaşındaki Ayşecik annesine ‘Ebediyete kadar 

ayrılmayalım!’ dediğinde, bize garip gelmektedir. 

Yerlerini başka sözcüklerin aldığı bu ‘eski’ sözcük-

ler varlıklarını sürdürmektedirler ancak daha az 

kullanılmaktadırlar. Kullanan kesim ise belirli bir 

yaşın üstündeki insanlardır. 

Eski radyo programlarındaki 
sözcüklerde aslan payı Arapça 
ve Farsçada olmasına rağmen 
Fransızcanın da etkisi hissediliyor. 
Gündelik yaşamda kullanılan sözler 
radyo dilini de doğal olarak etkiliyor.

Örneğin 1960’ların radyo 
programlarında ‘Mersi’ sözcüğünün 
neredeyse ‘Teşekkür ederim’ den 
daha çok kullanıldığına rastlıyoruz. 
Günümüzde sıkça rastlanan ‘sağol’ 
sözcüğü, o dönem neredeyse hiç yok.
Bu programlarda, yabancı sözcüklerin kullanı-

mında spikerlerin hiçbir zaman aşırıya kaçma-

dıklarını, Türkçeyi koruyarak ama dinleyiciden de 

uzak düşmeden bunu başardıklarını görebiliyo-

ruz.

Jülide Gülizar, Müberra Yetkin, İdil Öztamer gibi 

isimlerin hem muhteşem Türkçeleri hem de din-

leyiciyle kurdukları sıcak diyalogları TRT’nin o dö-

nem Türkçe ile ilgili politikasını gösteriyor. Öyle 

ki bir dönem Türk Sanat Müziği eserleri farklı bir 

spiker tarafından anons ediliyor. Bu eserlerde 

Arapça/Farsça sözcüklerin olması, şarkı anonsu-

nun belirli bir melodiyi içererek yapılmasını ge-

rektiriyor. Tüm bunlar yalnızca dinleyiciye değil 

Türkçeye de saygının bir göstergesi. Özellikle 

Orhan Boran’ın 1950’lerin sonundan itibaren, 

adeta stand-up tarihinin ilk örneklerini verircesi-

ne, hem düzgün Türkçesi, hem de ölçülü argosu 

ile laf cambazlığına çok büyük katkılar sunduğu 

inkâr edilemez.

Radyo dilindeki değişim yalnızca sözcüklerin 

kullanımıyla sınırlı değil. Telaffuz, vurgu ve tonla-

malarda da bazı değişiklikler göze çarpıyor. Ayrı 

bir tartışma konusu olan bu değişimi gözlem-

lemek için yine 1950-60 hatta 70’lerin Yeşilçam 

filmlerine bakmak yeterli olacaktır. ‘Yapıciiz, edi-

ciiz’ tarzındaki telaffuz, bugün artık terkedilmiş 

durumda. Kendisine İstanbul Türkçesini rehber 

edinmesine rağmen TRT’nin ‘halktan kopuk’ bu 

söylemi, Yeşilçam filmlerindekinden çok daha 

önce terk ettiğini söyleyebiliriz. 

Dil yaşıyor. Pek çok sözcük Türkçe karşılığı bulu-

namadan kullanıma giriyor. Radyo da bu durum-

dan payına düşeni alıyor. Biz radyoculara düşen 

‘dil muhafazakârlığına’ tutulmadan, Türkçenin 

daha iyi kullanılmasına katkı sunmak sanırım. Bu 

konuda ‘o hassas dengeyi’ sağlamaksa ayrı bir 

özen istiyor.

fotokopi Fr. photocopie 
tıpkıçekim 
1. Bir yazı, kitap veya 
biçimin fotoğraf yoluyla 
kopyasını çıkarma yönte-
mi. 2. Bu yöntemle elde 
edilen kopya.

fragman Fr. fragment 
sin. tanıtma filmi 
Bir sinemada bir sonraki 
programı veya filmi ta-
nıtmak için filmden önce 
gösterilen örnek parçalar.

frekans Fr. fréquence 
fiz. sıklık 
Ses, dalga vb.nin birim 
zamandaki titreşim sayısı.

fuaye Fr. foyer 
dinlenmelik 
Bir gösteri veya toplantı 
binasında, temsil veya 
toplantı aralarında kulla-
nılan dinlenme yeri.

gala İt. gala 
ön gösterim 
Bir temsilin ilk oynanışı 
veya bir filmin ilk gös-
terimi.

hacker İng. hacker 
bl. bilgisayar korsanı 
Bilgisayar ve haberleşme 
teknolojileri konusunda-
ki bilgisini gizli verilere 
ulaşmak, ağlar üzerinde 

yasal olmayan zarar verici 
işler yapmak için kullanan 
kimse.

humor Fr. humeur 
gülmece 
Eğlendirme, güldürme ve 
bir kimsenin davranışına 
incitmeden takılma amacını 
güden ince alay.

imaj Fr. image 
ruh b. imge 
1. Duyu organlarının dış-
tan algıladığı bir nesnenin 
bilince yansıyan benzeri. 
2. Duyularla algılanan, bir 
uyaran söz konusu olmaksı-
zın bilinçte beliren nesne ve 

olaylar.

İnternet İng. international 
network’ten 
bl. Genel Ağ 
Bilgisayar ağlarının birbi-
rine bağlanması sonucu 
ortaya çıkan, herhangi bir 
sınırlaması ve yöneticisi 
olmayan uluslararası bilgi 
iletişim ağı.

italik Fr. italique 
eğik yazı 
Üstten sağa doğru eğik olan 
basım harfi.

kaligrafi Fr. calligraphie 
güzel yazı sanatı 
Harflere güzel biçimler 
vererek yazma sanatı.
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M ü z i k

Aksel Koçak

Hayatını doğru, güzel ve etkili konuşmaya adayan; dilde sadeleşmenin 

önemini yıllar öncesinden benimseyerek Türkçeyi seven, sevdiren ve 

dilimize önem veren nesiller yetişmesini hedefleyen bir yayıncı Rıdvan 

Çongur. Eserleriyle geçmişte edebiyatımıza, sanatımıza ve düşünce 

dünyamıza katkısı olan insanların günümüzde de yaşatılması için çaba 

harcıyor.

Radyoda göreve başlayan ve 52 yıldır yayından kopmayan bir ya-

yıncı olarak radyo ve dil konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Radyoya sınavla 1958 yılında girdim ve programcılık yaptım. Ardından 

spikerlik sınavını kazanarak haber okumaya ve programlarda konuşmaya 

başladım. Fakat benim 1938-1940’lı yıllardan itibaren bir radyo dinleyi-

DOSYA
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“Yer ve gök bizimle güzel,

Çekirdeğinde biz varız dünyanın…

Dağ taş, yalnız bize selam durur;

Her dönüş evrende, her hareket

Bizimle başlar, bizimle son bulur...”

Türk Dili, Temmuz 2000
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ları tam yeterlilik istiyor. Ben gönlünü, aklını ve 
her şeyini yayına veren kişilerle şu an bu işleri yü-
rütenlerin zaman zaman bir araya gelip sohbet 
etmeleri taraftarıyım. 

Radyo ve televizyon yayınlarında Türkçenin 
kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Eski 
bir spiker olarak sizce geçmişten bugüne 
kullanılan dilde çok fazla değişiklik oldu mu?

Ben yayından hiçbir zaman kopmadım, hâlâ 
takip ediyorum. Özel kanalları dinlerken ve sey-
rederken çok üzülüyorum. Dil bakımından özel 
radyo ve televizyonlarda bir savrukluk var. Sayıları 
kırkı bulan aynı insanları bütün kanallarda görü-
yorum. Eskiden yayıncılık böyle değildi. Radyo 
ve televizyonlarda yanlış yapılan şeylere imkân 
verilmemeli. Bunları dikkatle takip edecek kurum 
RTÜK’tür.

Dil bakımından yeterli bir jüri tarafından ölçülen 
ve 1000 kişiden 1 kişinin ancak spiker olabildiği 
bir yayıncılık dönemi düşünün bir de şimdi önü-
ne gelen herkesin yayınlarda konuştuğunu dü-
şünün. İşin içine görüntü girince, yüz ve vücut 
güzelliği aranmaya başlandı. Hâlbuki sanat faali-
yetlerinin bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Spiker ola-
bilmek için Allah vergisi bir yetenek lazım. Kişinin 
kendisini eğitmesi lazım... Çünkü güzel ve etkili 
konuşmak köklü bir bilgi birikimi ister.

Bir dilin klasiklerine, edebiyatına, sanat etkin-
liklerine, eserlerine saygı ve ilgi göstermezsek 
bunların yerine bir takım şeyler doldurup her 
gün yayınlarsak yetişen nesil ne olur? Eskiden, 
Anadolu için kültür yayan tek ışık radyoydu. An-
kara ve İstanbul Radyoları dili bana doğru öğretti. 
Halk türkülerini öğretti. Operadan ve batı müzi-
ğinden haberdar olduk. Bu konuda TRT üzerine 
düşen görevlerin çoğunu yaptı, hâlâ da yapmaya 
devam ediyor. 

Okuma alışkanlığı kazandırılmasında da rad-
yonun büyük bir katkısı oldu değil mi?

Tabii ki. Çocukluğumda en çok dinlediğim prog-
ramlardan biri, Milli Kütüphane’yi kuran Adnan 
Ötüken’in hazırladığı ve sunduğu “Kitap Saati” 
idi. Ben yeni çıkan kitapları ondan duyardım. 
1960’tan sonra bu programı “Radyo Kitaplığı” 
adıyla yapan prodüktör oldum. Yine aynı yıllar-
da, Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal’in bütün 
eserlerinin bir dizi halinde yayınlanması için bir 
çalışmaya girdi ve çok başarılı oldu. Ayrıca, yeni 
yayınlar programlarda tanıtılsın diye radyoya yol-
landığı için radyo kütüphanesi de oldukça zen-

ginleşmiş oldu. 

ciliğim var. “Çocuk Saati”ni, Mesut Cemil’in yö-

nettiği “Tarihi Türk Musikisi”ni, Saadet İkesus’un 

“Opera Saati”ni dinlerdim. Salı akşamları bütün 

aile “Temsil Saati”ni dinlerdik. Radyoda dil ha-

reketinin sadeleşerek bugün anlaşılır bir dilde 

yayın yapılabiliyor olması bakımından hareket 

noktası 60’lı yılların başıdır. O yıllarda kullanılan 

dil bugün kullandığımız dilden farklıydı. Mesela 

hiç unutmam o zamanın haberlerde çok kul-

lanılan “ezcümle” ve “rakiben” kelimeleri yanlış 

telaffuz edilirdi. Bunları gördükçe, radyonun dili 

sadeleşmeli diye düşündüm. 60’lı yıllarda ilk defa 

bir programda “giysi” kelimesini kullandım. O za-

manlar “elbise”den başka bir kelime kullanılmıyor. 

“Giysi” uydurma bir kelime değil. Radyonun dili 

zamanla bir değişim ve sadeleşme gösterdi.

Dildeki bu sadeleşme radyonun benimsediği bir 

şey oldu. Türk Dil Kurumu bunun üzerine beni ve 

bazı isimleri kuruma üye yaptı.

Bu arada biz radyoda her gün 10 
dakika yayınlanan ve dinleyicinin 
her akşam büyük bir ilgiyle takip 
ettiği Atatürk’ün “Nutuk”unu 
sadeleştiriyorduk. Bu bir tercüme 
değildi, anlaşılmayan kelimeleri 
kolay anlaşılır hale getiriyorduk.
Sözlükte karşılığını bulamadığımız Arapça ve 

Farsça kelimeler için Prof. Dr. Hüseyin Atay’dan 

ve Dr. Lütfi Doğan’dan yararlandık. 1927’de başla-

yan radyo yayıncılığında, dil konusuyla ilgili prog-

ram yapanların ve yöneticilerin büyük emekleri 

var. Geçmişteki sadeleşme hareketinin başarılı 

oluşuyla bugün kullandığımız dil daha anlaşılır 

hale geldi. Dilimize yayıncılar olarak son derece 

saygılıydık. Son yıllarda, hatta biraz daha geriye 

gidebiliriz, dile gereken ilgi gösterilmiyor. Radyo 

ve televizyonlarda konuşan insanların konuşma-
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Türk Dil Kurumu “Türkçeye Emek Verenler Di-
zisi Çalışma Grubu” üyesisiniz. Burada ne gibi 
çalışmalar yürütüyorsunuz?

Radyodaki sadeleştirmede yaptığımız öncü-
lük hareketinden sonra TDK’da 20 yıl üye olarak 
çalıştım. Bu süreçte radyoda arı dille ilgili TDK 
tarafından hazırlanan programların seslendir-
mesini yaptım. Programları radyoda sunulur 
hale getirdim. “Ana Dilimiz” ve “Dil Tartışmaları” 
diye programlar hazırladım. Çalışmalarım sürer-
ken dille ilgili kurultaylara katıldım. Bu arada TDK 
roman, hikâye, şiir ve denemede ödüller veriyor 
da radyocular dille ilgili neden ödül almıyor diye 
düşündüm. TDK ile görüştükten sonra “Radyo Dil 
Ödülü”nün yönetmeliğini hazırladım ve uygula-
ma başladı. TDK bu arada yıllar içinde gelişim ve 
değişim gösterdi. Bu ödüllerin çoğu kalktı. Bana 
göre bu tip teşvik edici ödüllerin olması lazım. 
Belki bu röportaj bazı ödüllerin yeniden konul-
masını sağlayabilir. 

TDK ile ayrıca Türkçe ve edebiyat dersleri nasıl ol-
sun diye bir çalışma grubunda 1-2 yıllık bir çalış-
mam oldu. Bu arada da benden son 200 yıl için-
de Türk diline emek verenleri seçmemi istediler. 
Üç kişilik bir çalışma grubuyla 101 eser seçtik. İlk 
yayınlanan eser, “Kutadgu Bilig” oldu. Sanıyorum 
önümüzdeki aylar içinde de dizinin diğer kitap-
ları yayınlanacak. Dizi içinde edebiyat profesörü 
Suut Kemal Yetkin’i, 30 yıl Hisar Dergisi gibi bir 
edebiyat dergisi çıkaran Mehmet Çınarlı’yı, Şair 
Ahmet Tufan Şentürk’ü, Türk kültürüne sanat 
tarihi, arkeoloji ve diğer alanlarda hizmeti olan 
Remzi Oğuz Arık’ı hazırlıyorum. 

“Türk Dil Kurumu Anıları” kitabınızdan bir 
anıyı da bizimle paylaşabilir misiniz? 

O kadar çok şey yaşanmış ki, ben bunları 120 
sayfaya sığdırmaya çalıştım. Anlatmak için seçim 
yapmak çok zor. Ben dilde sadeleşme hareketinde 

Şiir okumak bir sanattır demişsiniz. Şiirde ba-

rınan hangi duygular okurken sizi daha çok 

heyecanlandırıyor?

Benim şiir okumaya ilgim çok küçük yaşlarda 

başladı. Şiirin hayatımda büyük yeri var. 20’li yaş-

larımda şiir yazmaya başladım. “Varlık”ta bir şiirim 

çıksın diye çok uğraştım. Çıktığı zaman da çok 

sevindim. 1960’larda, benim gibi yazan çok şair 

var düşüncesiyle şiir yazmayı bırakarak kendimi 

şiir seslendirmeye verdim.

TRT Eğitim Dairesi, spikerlerin 
şiiri doğru okumalarını sağlamak 
amacıyla benden bir kurs 
hazırlamamı istemişti. Böyle bir 
hazırlığın içindeyken “Söz Sanatı” 
kitabımın ikinci bölümü olan “Şiir 
Okuma Sanatı” oluştu.
Türkiye’de belli sayıda insan şiiri güzel ve etkili 

okur. Mesela Yıldız Kenter, Handan Oral, Behçet 

Kemal, Ahmet Muhip Dıranas bunlardan birkaçı-

dır. Şairin duygularını, şiire döktüklerini okuma-

dan önce, o şairin hayatı hakkında bilgi sahibi 

olunmalı; o şiir nasıl yazılmış, bir bağ kurularak 

derinlemesine bir ön çalışma yapılmalı. Ondan 

sonra bir şiir okunursa her kelimenin hakkı verilir, 

dinlenir hale gelir. Şiir ancak, gönülden geçip ağ-

zımızdan öyle çıkarsa etkili olur. 

Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 135. yılı 

dolayısıyla üç CD halinde yayınlanan, sizin 

seslendirdiğiniz ‘Safahat-Seçmeler’ adlı eser 

TRT marketlerde yerini aldı. Bu çok özel çalış-

mayı seslendirirken neler hissettiniz?

Bu çalışmayı 2009 yılında yaptım. Ama çalışma-

nın ilk başladığı tarih 1986’dır. İstiklal Marşı’nı ve 

Safahat’ı yazan, daha milli mücadele başlarken 

meclise koşan, savaşlar sırasında camilerde vaaz 

eden, milli mücadeleye insanları katan bir kişidir 

Mehmet Akif. Safahat’ın içindeki Çanakkale şiiri-

ni okuduğum zaman bana fazlasıyla etki ediyor. 

Mehmet Akif aynı zamanda bir bilim adamıydı. 

Türkçeyi çok iyi bildiği gibi Fransızcayı da Türkçe 

kadar mükemmel konuştuğu söylenir. Aynı za-

manda İslam dinini de çok iyi bilirdi. Ben Safahat’ı 

üç saat süren üç CD’ye özetledim. Rahat dinlen-

sin ve yeni nesil Safahat’la tanışsın diye. Bu çalış-

manın Milli Eğitim Bakanlığı’nca bütün okullara 

alınması benim yayıncılık ve edebiyatla ilgili ça-

lışmalarımda bir yüz akıdır. 
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Türkçe dünyadaki bütün diller arasında sadece 

en büyük beş eski dilden biri değil, bir yabancı 

dilciye göre matematik kurallarıyla ortaya çıkar-

ken işlenmiş mükemmel bir dil. Bu eşsiz dili tanıt-

mak yayın kurumlarına ve yazılı basına düşüyor. 

Radyovizyon dergisi çok büyük bir titizlikle ve 

emek verilerek hazırlanan bir dergi. Benim gibi 

yaşayan eski yayıncılara verdiğiniz önem için ay-

rıca çok teşekkür ederim. 

aşırıya gidilerek uydurma kelimelerin kullanıl-

masını bir yayıncı olarak hiç aklıma sığdıramam. 

Çünkü biz insanlara bu dilin en doğru örneklerini 

vermek zorundayız. Dilin kullanımına dikkat et-

memiz gerekiyor. Bundan 50 yıl önceki sadeleş-

me hareketini düşünün. Bir takım kelimeleri bü-

yük bir kitlenin anlaması mümkün değil. Mesela 

bunlardan birisi “özgün” kelimesi...

O zamanlar milyonlarca dinleyiciden ancak bir-

kaç yüz kişi bu kelimeyi anlayabilirdi. TDK’daki bir 

konferansımda üyelerden birisi “Siz yeni kelime-

lerin bazılarını kullandırmıyormuşsunuz” diye bir 

cümle kurdu. Ben de ona bunun üzerine “özgün” 

kelimesinin ne anlama geldiğini sordum. Cevap 

veremeyince bir suskunluk oldu. “Orijinal demek” 

dedim.

Bu kelime Türkçe bir kelime değil, kullanmayalım 

dedim. “Özgün” uygun olur belki benimsenir de. 

Fakat şu an kullanırsak benim dinleyicimin büyük 

bir kesimi kelimeyi bilmediği için cümleyi anla-

yamayacaktır. Yayında yeni ve doğru türetilmiş 

kelimeler belli bir zaman içinde kullanılabilir. O 

kelimeyi tanıtmak için eski söylenenin yanında 

değişik bir tonlamayla yeni kelimeyi söyleyerek 

sürdürürüz cümleyi. 

Son olarak Radyovizyon dergisiyle ilgili dü-

şüncelerinizi alabilir miyiz?

kameraman Fr. cameraman 
sin. ve TV çekimci 
Alıcıyı doğrudan doğruya 
çalıştıran ve yöneten, alıcı 
hareketlerini gerçekleş-
tiren, görüntülerin filme 
alınmasını sağlayan kimse.

kolaj Fr. collage 
kesyap 
Kumaş, tahta vb. malze-
melerle yapılan, kâğıt veya 
kartona yapıştırılan resim.

kompozitör Fr. composi-
teur 
müz. besteci 
Beste yapan kimse.

komünikasyon Fr. commu-
nication 
tek. iletişim 
Telefon, telgraf, televizyon, 
radyo vb. araçlardan ya-
rarlanarak yürütülen bilgi 
alışverişi.

konjonktür Fr. conjoncture 
geçerli durum 
Bir ülkenin ekonomik 
hayatının yükselme ve 
alçalma yönünde göster-
diği inişli çıkışlı, dalgalı 
hareketlerinin bütünü.

konsept Fr. concept 
1. fel. kavram, 2. an-
layış, görüş, 3. tarz, 4. 
düzen 
1. Nesnelerin veya olay-
ların ortak özelliklerini 
kapsayan ve bir ortak ad 
altında toplayan genel 
tasarım. 2. Benzerlerin-
den ayıran özellik. 3. 
Güzel sanatlarda üslup. 
4. Soyut ve somut nes-
nelerin bir sıraya, bir 
hedefe, bir amaca göre 
sıralanması.

kupür Fr. coupure 
kesik 
Gazete, dergi vb.nden 
kesilmiş yazı.

laptop İng. laptop 
dizüstü 
Bilgisayarın her türlü 
donanımı ile küçültülerek 
taşınabilir duruma getiril-
miş biçimi.

link İng. link 
bl. ilişim 
İletişimi sağlayan dizgenin, 
teknik ağın birliği.

logo İng. logo 
imlek 
Bir kurum veya kuruluşun 
kendine seçtiği, bazı ticaret 
eşyası üzerine konulan, o 
eşyayı üreten veya satanı 
tanıtan resim, harf vb. özel 
işaret.

medya İng. media 
1. iletişim ortamı, 2. ileti-
şim araçları 
1. Bildirişim, haberleş-
me veya komünikasyon 
imkânlarının sağlandığı or-
tam. 2. Toplumda sözlü veya 
yazılı haber alma imkânını 
sağlayan teknik araçlar.

melodi Fr. mélodie 
müz. ezgi 
1. Belli bir kurallara göre 
düzenlenmiş, kulağa hoş 
gelen ses dizisi. 2. Bir mü-
zik parçasında baştan sona 
kadar belirli yerlerde tek-
rarlanan ses dizisi.

mesaj Fr. message 
ileti 
Yazı veya sözle verilen, 
gönderilen bilgi.

mizanpaj Fr. mise en page 
sayfalama 
Sayfalamak işi.

montaj Fr. montage 
sin. ve TV kurgu 
Bir filmin değişik süre ve 
yerlerde çekilen bölüm-
lerini, bir anlam ve uyum 
bütünlüğü sağlayarak bir-
leştirme.

network İng. network 
bilgisayar ağı 
Aynı bilgi kaynaklarını 
paylaşan çok sayıda iletişim 
hatlarıyla birbirine bağlı 
bilgisayar şebekesi.

obje Fr. objet 
fel. nesne 
Öznenin dışında kalan her 
konu.

ofset İng. offset 
düz baskı 
Basım işlerinde kâğıt, plas-
tik film vb. malzemelerin ön 
veya üst yüzeyine yapılan 
baskı.



 RADYOVİZYON 33

edilebilme şansını veriyor. Bizim için nasıl konuş-

tuğumuzdan daha önemli ne konuştuğumuz. 

Kimi zaman üslubumuz, şivemiz, vurgularımız çok 

doğru olmasa bile bize tarzımızı oluşturma fırsatı 

veriyor. Ben şanslıyım çünkü iyi bir ses tonuna ve 

diksiyon eğitimine sahibim. Aynı zamanda dublaj 

sanatçısıyım çünkü. Sesimle para kazanıyorum. 

Ama diğer programcı arkadaşlarımın Türkçeyi en 

doğru şekilde, doğru vurgularla konuşmak gibi 

bir zorunlulukları yok bence. Onlar konuşma bi-

çimlerinden çok anlattıklarının içeriğiyle topluma 

bir şeyler vermeye çalışıyorlar. Eğer bir radyocu 

donanımlıysa bu işi yapabilir. Ama bir özel radyo 

programcısının iyi diye sıfatlandırılması için mut-

laka muhteşem bir ses tonuna ve mükemmel bir 

diksiyona sahip olmasına gerek yoktur. Bu yönde 

getirilen eleştirileri son derece yersiz buluyorum.

Uzun lafın kısası benim bir dinleyici olarak önem-

sediğim biçimden çok içerik. Bu yüzden özel 

radyolardaki donanımlı, tecrübeli, etrafında olup 

bitenlere duyarlı, aydın radyocu dostlarıma teşek-

kür ediyorum. Ses tonları kötü de olsa, Türkçeyi 

dosdoğru konuşmuyor da olsalar başımın üzerin-

de yerleri var. Gerçekten güzel ses, güzel diksiyon, 

kaymak gibi akıp giden ruhumu okşayan anons-

lar duymak istediğimde zaten benim TRT’m var...

Güzel Türkçem arada bir seni incitiyor olsak da 

bizi hoş gör... Bizim de olayımız bu

 Sende her şeyin karşılığı var. Var biliyoruz ve senden 
çok memnunuz ama sen acaba bizden razı mısın?

Bu yazıyı yazmam istendiğinde bu soruları sordum 
kendime ve biraz da koltuklarım kabardı tabii. Yıl-
lardır özel radyolarda program yapmış bir prog-
ramcıdan, Türkçenin doğru kullanımıyla ilgili görüş 
talep ediyorlarsa bu iyi bir şeydir herhalde:)

 Radyocular ikiye ayrılır biliyorsunuz. Özel radyo-
cular ve TRT radyoları spikerleri. İkisinin de tadı 
başkadır. İkisinin de yeri ayrıdır. Ama biz radyocu 
diye anılırız - ki radyo satan kişi ya da radyo tamir-
cisi gibi de anlaşılabilir - onlar “Radyo Spikerleri”dir. 
Onlara saygı ve sevgi duyulur, bizeyse genelde 
sempati. Her zaman daha saygın ve daha kariz-
matiklerdir. Neden? Çünkü güzel Türkçemiz on-
ları ödüllendirir. Güzel konuşmak bir meziyettir. 
Doğru konuşmak, kendini daha iyi ifade edebil-
meyi sağlar. Kendini iyi ifade edebilen insanlar 
toplumda daha fazla saygınlık kazanırlar ve daha 
başarılı olurlar. Yani Türkçe onları mükâfatlandırır.

 Bir özel radyo programcısı olarak kendi adıma 
Türkçeyi üzmeden konuşmaya gayret ediyorum. 
Önümde duran mikrofonun sorumluluğunu la-
yıkıyla taşımaya çalışıyorum ama bu diğer özel 
radyocu arkadaşlarımı eleştirme yetkisini bana 
vermiyor aslında. Ben bir radyocu değil de bir rad-
yo dinleyicisi olarak küçük bir eleştiri yapabilirim 
belki. Bazen o kadar üzülüyorum ki bazı radyolar-
daki arkadaşlarımı dinlerken, diyorum ki o zaman 
“yapmayın, çıkarmayın mikrofona söyleyecek 
sözü olmayanları”. Hayatı boyunca 2 kitap okuma-
mış olanları. Dünyada olup bitenlerden bihaber 
olanları… Kendini ifade etmekten acizken, sürekli 
başkalarını eleştirenleri… Ancak bir gerçek de var 
ki, bizler spiker değiliz. Yani bizim spiker edasıyla 
konuşmamız beklenmez genelde. Biz program-
cıyız. Bu mesleği uzun zamandır özel radyolarda 
sürdüren arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bence 
onlar bu işi gayet iyi yapıyorlar. Spiker değiller bu 
da onlara dolayısıyla bizlere birbirimizden ayırt 

Güzel Türkçem
Şebnem Sungur Programcı (Alem FM)

DOSYA Güzel TÜRKÇEM… Sen güzelsin 

de biz senin güzelliğinin ne 

kadar farkındayız acaba? Sadece 

meramımızı anlatmak mı 

derdimiz, yoksa onu en güzel 

şekilde anlatmak mı? Sadece 

anlaşmak mı yoksa en doğru 

şekilde anlamak, anlaşılmak mı?
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Bayram hatıralarımız hafızamızda 

en belirgin bir şekilde ‘yatmakta’dır. 

Çocukken birçok olay yaşadık ama 

onların sadece birkaçını hatırlayabiliriz. 

Bayramlar öyle değil. Sanki dün olmuş 

gibi açık ve net anlatabiliriz. Bunun 

birkaç sebebi var. 

Remzija Pitic Bosna Hersek Radyo BIR Müdürü

Birincisi bayramlar oruç tutan tutmayan, seferi olan olmayan, hasta olan 

olmayan herkese anlatılamaz bir duygu vermekte… Bayramı herkes ken-

di özel günü olarak saymaktadır.  Bundan dolayı bayramları bizim ortak 

değerimiz ve hepimizi birleştiren bir nokta olarak biliyoruz ve buna her 

bayramda şahit oluyoruz. Biz çocukken bunun farkında değildik ama de-

delerimiz bunu çok iyi kavradılar ve bizlere bir gelenek olarak bıraktılar. 

Bayram namazına, akraba ve arkadaş ziyaretlerine bizi götürürlerdi. Ses-

sizce bayramlara böyle alıştık. Dedelerimiz fazla konuşmazdı, onların huşu 

içinde yaptıklarından bayramın anlamını ve manevi yönünü öğrendik. 

İkincisi çocukken attığımız ilk ciddi adımlar dedelerimizle bayram nama-

zına gitmemiz idi. Kendimizi hiç çocuk hissetmedik. Tam aksine, bayramla 

büyük olduk. Bu ‘büyüklüğü’ bizlere veren bayram idi ve dedelerimiz, ba-

balarımız bunun farkındaydı. Onun için bizleri alıp camiye götürürlerdi. 

Camide namaz kılarken büyüklerle hiç farkımız olmazdı. Onlar gibiydik. 

Bayramla büyük olduk.

Ço
cu

kl
uğ

um
un

Bayramları

Sarayevo Gazi Hüsrev-Beg Camii
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Sarayevo Bayramları

Bosna-Hersek’in başkenti olan Sarayevo’da bay-
ramlarımız çok daha farklı. Bayram namazımızı 
Gazi Husrev-beg camisinde kılıyoruz. Reisü-l-
ülemamız bayram namazı hutbesini halka me-
saj olarak hazırlıyor. Bu mesaja Bayram mesajı 
diyoruz. Onun verdiği mesaja uygun olarak ko-
nuşuluyor ve halkımızın her kesiminde etkisini 
gösteriyor. Bayram namazı ve hutbesini bütün 
radyo ve televizyonlar canlı olarak veriyorlar.  Na-
mazdan sonra Reisü-l-ülemanın (Diyanet İşleri 
Başkanı) verdiği bayram kahvaltısına gidiyor, kah-
valtıdan sonra makamına geçerek bayramlaşıyo-
ruz. Öğleye doğru eve gelip ikramiyeler vermeye 
başlıyoruz. Sonra akraba ve dostlarımızı ziyarete 
gidiyoruz.

Sarayevo’nun eski mahallelerinde bayram nama-
zından sonra erkekler annelerine gidip ellerini 
öpüyor orada yemek yiyorlar. Bu gelenek az da 
olsa devam etmektedir.

Bayram akşamı konsere gidiyoruz. Senelerdir 
Sarayevo’da büyük spor salonunda gençlerimiz 
için konserler düzenliyoruz. Amacımız onlara bu 
mübarek günlerde bayrama uygun bir şenlik dü-
zenlemek.

Şehitleri Anma Günü

Ülkemizde son savaşın ardından Ramazan 
Bayramı’nın ikinci günü Şehitlerimizi Anma 
Günü olarak kabul edilmişti. Bu münasebet-
le bütün ülkede şehit mezarları devlet erkânı 
ve halk tarafından ziyaret ediliyor; konuşma 
yapılıyor ve dualar okunuyor. Şehitleri Anma 
Günü’nde çeşitli program ve etkinlikler düzen-
leniyor. Halkımızın uğradığı soykırım ve vahşeti 
unutmamak için yeni gelen nesillere şehitle-
rimizin bu vatana, yüce dinimizin değerlerine 
kurban olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Onlar 
canlarını bizim geleceğimiz uğruna Rabbimizin 
rızası için verdiler. Onları unutmak kendimizi yok 
saymak demektir. 

Bosna-Hersek’te halkımız 
bayramlarda ne kadar dine ve 
ülkeye bağlı olduğunu göstermekte. 
Gelecek bayrama kadar hepinizi 
ülkemizde beş yüz seneden beri 
devam eden geleneksel bir seslenişle 
selamlıyorum:
Bayram şerif mübarek olsun!

Üçüncüsü camiden dönerken o ‘büyüklüğü-
müzden’ bir şey bırakmamak için elimizden ge-
leni yaptık. Çünkü sırada ikramiyeler, armağanlar 
vardı. Bunlar özellikle çocuklara veriliyordu. Daha 
doğrusu, bizim bildiğimiz kadarıyla sadece ço-
cuklara veriliyordu. Diğerlerine de ikramiye, ar-
mağanlar vardı ama onlar bizim ilgimiz dışında 
kaldı. Çünkü biz merkezdeydik, biz herkesin ilgi-
sini çekmek için oradaydık, “bütün dünya bizim-
dir” diye bir zevk duygusu içindeydik.

Dördüncüsü annem... Onun gayreti, onun göz-
leri ve bakışı, onun duaları, titreyen sesi, sevinci 
ve yorgunluğu... Bunu unutmak mümkün değil. 

Bayram için elbiselerimizi 
hazırlayan, temizleyen ve ütüleyen 
annem, evi hazırlayan ve temizleyen 
annem, babamın tüm hazırlıklarını 
yerine getiren annem, yemekleri 
hazırlayan annem... Hep o... Bayram 
ve annem... Bütün dünya benim idi.
Ancak “Güzel olan fazla sürmez” demişler, çocuk-
luğumuz da fazla sürmedi. Bayramlarla büyüdük, 
okulu bitirdik, işe başladık... Ve bayramlarımızı 
başka bir şekilde görmeye ve anlamaya başladık. 
Bakış açımız değişti, görevler aldık, ihtiyaçlarımız 
arttı... Kısaca değiştik. 

Memlekette Bayram

Bosna-Hersek’te cemaat dediğimiz şey İslam 
Birliğimizin (Diyanet İşleri Başkanlığımız) idari sis-
temi içinde bir birimdir. Mesela Gazi Husrev-beg 
camisinin cemaati veya Kruşevlyani cemaati. 
Cemaat bir caminin etrafını, bir veya birkaç köyü 
kapsayan bir dini idari birimdir. Bizim memleket-
te üç köyden oluşan bir cemaat vardı (Kruşevl-
jani, Borovçiçi, Luka). Kruşivljani köyünde cami 
vardı ve bu üç köyden bütün erkekler bayram 
namazına oraya geliyorlardı. Bayramın birinci 
günü bizim köye diğer iki köyden gelen bütün 
erkekler istisnasız evden eve giderek herkesle 
bayramlaşıyorlardı. Her evde bir lokma yemek ve 
bir fincan kahve içmek zorundaydılar. Bayram-
da hazırlanan o efsanevi baklavaları unutmak 
mümkün değil. Akşamüstü Borovçişi köyüne 
geçiyorlar ve orada aynısını yapıyorlardı. Genç-
ler ise, kadın erkek herkes, halk oyunları oynuyor 
şarkılar söylüyorlardı. Bayramın ikinci günü her-
kes üçüncü köyde dün yaptıklarını tekrarlıyordu. 
Böylece bütün evlere cemaatin tüm erkekleri 
girmiş oluyordu. 

Kovacı Şehitliği
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TRT kurulmadan önce, radyo 

yayınlarıyla sınırlı olan dönemde, adları 

unutulmayacak yayıncılarımız 

vardır, bunlardan biri de 

Refik Ahmet Sevengil’dir.

Rıdvan Çongur

1950’li yıllardan itibaren “Radyo Dairesi Müdürü“ olarak hizmet veren 

Sevengil, erken sayılacak ölümüyle, 13 Eylül 1970 tarihinde daha 67 ya-

şındayken aramızdan ayrıldı. Bizim de içinde bulunduğumuz genç ya-

yıncılar, uzunca bir süre hem onunla birlikte çalışma hem de program 

yapımcılığı ve yayın yönetimi konularında, bu örnek insandan pek çok 

şey öğrenme imkânı buldular. Gerek bu yönü gerekse “babacan” yöneti-

ciliği bakımdan bize yol göstermiş, yönetenle yönetilen arasındaki ilişki 

şeklinin nasıl olması gerektiğini öğretmiş bir şahsiyet olarak onun adını 

unutmamız mümkün değildir. 
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yatına atılır. Önce İkdam gazetesinde muhabirlik 

yapmaya başlar sonra Vakit gazetesine geçer ve 

bu gazetede kısa sürede yazı işleri müdürlüğü 

görevine kadar yükselir.

Sevengil I. Dil Kurultayı’nda

Refik Ahmet Bey, “İstanbul Nasıl Eğleniyor?” adlı 

ilk kitabını 1927 yılında yayınlıyor. Bu eser, eğ-

lence hayatını sıradan dile getirmenin ötesinde 

geçmiş yüzyıllarla ilgili bir derleme olması, eski 

devirlerde neler yapıldığını ortaya koyması bakı-

mından dikkat çekicidir. O yıllarda Sevengil, aynı 

zamanda Belediye Meclisi üyesi. 1932‘de Dolma-

bahçe Sarayı’nda toplanan ilk Dil Kurultayı’nda 

da kendisine Divan kâtipliği görevi verilir. Bunlar-

dan da anlıyoruz ki, yazar olarak kendisini iyi ye-

tiştirmiş, devrin ileri gelen yöneticilerinin ilgisini 

çekmeyi başarmıştır. Onun I. Dil Kurultayı’nda 

Başkanlık Divanı’nda kâtip üye olarak görev al-

dığını bizimle yaptığı bir sohbetinden öğreniyo-

ruz.

Sevengil yine bu yıllarda, İstanbul Amerikan Kız 

ve Alman liseleri gibi yabancı okullarda edebi-

yat öğretmeni, 1930-1938 yılları arasında Şehir 

Meclisi’nde üye olarak bulunur ve 1943 yılında 

da Tokat milletvekili olarak 1950 yılına kadar 

TBMM’de yer alır.

1950 yılında, yeni bir gazetecilik anlayışı ile deği-
şik ve zengin bir biçimle basın dünyamıza katılan 
Yeni İstanbul gazetesinin ilk Ankara Temsilcisi Re-
fik Ahmet Sevengil’dir. 

Daha sonra Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’nde 
sürdürdüğü çalışma hayatında onu önce Radyo 
Dairesi Müdürü, TRT kurulduktan sonra da prog-
ram kesiminin temsilcisi, sonra da Yönetim Ku-

Bu satırları kaleme alan yazarın doğduğu yıllarda 

Refik Ahmet Sevengil, Radyo’da konuşanlardan 

biriydi. Yayınlarda sesinin ve adının ilk defa duyul-

ması 1933 yılına tesadüf ediyor. Sevengil’in adını, 

bizim nesil Ankara ve İstanbul Radyolarında onu 

dinleyerek, gazetelerdeki yazılarını ve basılı eser-

lerini okuyarak öğrendik. 

Ölümü üzerinden kırk yıl geçmiş! Geçmiş diyo-

rum. Çünkü Ankara Radyosu’nda çalıştığımız 

yıllarda beraber olduğumuz, pek çok şeyi pay-

laştığımız bu değerli büyüğümüzün ölümünü ve 

üzerinden bu kadar uzun bir zamanın geçmesini 

kolay kolay kabul edemiyoruz.

Yaşama Serüveni

1903 yılında Bingazi’de dünyaya gelen Sevengil’in 

hayatı hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz.  Ba-

basının Binbaşı Hıfzı Bey, annesinin Zehra Hanım 

olduğunu söylemekle yetinelim. Bir asker ailenin 

çocuğu olarak doğmuş, büyümüştür...

Bir zamanlar bizim egemenliğimiz altındaki sı-

nırlar içinde bulunan Bingazi’de doğması, ba-

basının Osmanlı ordusunun bir subayı olarak bu 

kentte görev yaptığını gösteriyor. Refik Ahmet, 

iki aylık bebekken babasının Kastamonu’ya tayini 

çıkar. Bu yüzden çocukluk döneminin ilk iki yılını 

bu Anadolu kasabasında geçirir. Aile daha sonra-

ki yıllarda İstanbul’a nakledince o, eğitimi için Ko-

camustafapaşa’daki Gülşen-i Maarif mektebine, 

Menba-ül İrfan Rüştiyesi’ne ve Mercan İdadîsine 

gönderilir. Refik Ahmet, ikinci sınıf öğrencisi ol-

duğu sırada Darülfünun’un Edebiyat Şubesi sına-

vını kazanırsa da, babasının ölümü üzerine üni-

versitede okuma imkânı bulamaz. Ailenin geçim 

yükü de onun sırtına yüklendiğinden çalışma ha-
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hikâye kitabı yayınlanır. 1944 yılında Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’la ilgili bir eseri daha vardır.

Onun Türk tiyatrosuyla ilgili çalışmaları, alanında 
aranılan kitaplardır: “Yakın Çağlarda Türk Tiyatro-
su” (1934), Türk Tiyatrosu Tarihi, 5 ciltten oluşur ve 
1959-1968 yılları arasında yayınlanır.  Bu hacim-
li eserin bölüm başlıkları şöyle: I. Eski Türklerde 
Dram Sanatı (1959), II. Opera Sanatıyla İlk Te-
maslarımız (1959), III. Tanzimat Tiyatrosu (1961), 
IV. Saray Tiyatrosu (1962), V. Meşrutiyet Tiyatrosu 
(1968).

Sevengil’in tiyatroyu ele aldığı yıllarda Ankara 
Radyosu’nda hazırladığı üç program, daha sonra 
kitap olarak da yayınlanmıştır: Eski Şiirimizin Us-
taları (1964), Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri (1965) 
ve Çağımızın Halk Şairleri (1967).

rulu Üyesi olarak görürüz (1964-1968). Yönetim 
Kurulu Üyeliği bittikten sonraki yıllarda, uzun bir 
süre çalıştığı, emek verdiği bu yayın kurumun-
dan ayrılamayan Sevengil, hizmeti ölümüne 
kadar Genel Müdür Müşaviri olarak sürdürmeye 
devam eder.

Edebiyatla ilgilendiğini bildiğimiz Sevengil’in 
yayınlanan ilk kitabı “İstanbul Nasıl Eğleniyor?” ol-
duğuna, 1927 yılında yayınlandığına daha önce 
yer vermiştik. Bu eserin, 1985 yılında Sami Özal 
tarafından yaşayan dile uyarlanarak yeni bir ba-
sımı yapılmıştır. “Bizim İstediğimiz Edebiyat” yine 
onun edebiyata dair eserlerinden biri.(1933)

Daha sonraki eserlerinden ikisi roman,  biri de 
hikâye türündedir. 1936’da “Çıplaklar”, 1937’de 
“Açlık” romanları, yine 1937’de “Köyün Yolu” adlı 

ombudsman İng. ombuds-
man 
huk. kamu denetçisi 
Parlamento tarafından gö-
revlendirilen, vatandaşları 
resmî makamların keyfî 
ve yasa dışı davranışlarına 
karşı korumakla görevli kişi 
veya kurum.

on-line İng. on-line 
bl. çevrim içi 
Bilgisayar sisteminde sunu-
cuya bağlı ve çalışır durum-
da olma.

post-it İng. post-it 
pusulacık 
Üstüne hatırlanması gere-
ken notlar yazılan, kendin-
den yapışkanı olan küçük 
kâğıt.

potpuri Fr. pot-pourri 
müz. karmaca 
Sevilen müzik eserlerinden 
seçilmiş bölümlerin arka 
arkaya seslendirilmesiyle 
oluşan müzik parçası.

prime time İng. prime 
time 
altın saatler 
Televizyonun en çok izlen-
diği saatler.

prodüktör Fr. producteur 
1. sin. ve TV yapımcı, 2. 
tic. üretici 
1. Bir filmin çevrilişiyle il-
gili bütün yönetim işlerini 
üzerine alan, sermayesini 
veren kimse. 2. Üretimle 
uğraşan kimse.

program Fr. program-
me 
1. izlence, 2. eğt. ye-
tişek 
1. Belirli şartlara ve 
düzene göre yapılması 
öngörülen işlemlerin 
bütünü. 2. Yapılacak 
bir işin bölümlerini, 
bölümlerin sırasını 
ve zamanını gösteren 
tasarı.

prömiyer Fr. première 
tiy. ilk gösteri 
Sahneye konulan oyu-
nun ilk temsili.

rating İng. rating 
değerlendirme 
İletişim organlarında 
izlenme oranı.

repertuvar Fr. répertoire 
1. müz. dağarcık, 2. bi-
rikim 
1. Bir müzik topluluğu-
nun veya sanatçının hazır-
lamış olduğu parçalar. 2. 
Bilim veya sanat alanında 
sahip olunan bilgi.

ritim Fr. rythme 
müz. dizem 
Bir dizede, bir notada 
vurgu, uzunluk veya ses 
özelliklerinin, durakların 
düzenli bir biçimde tek-
rarlanmasından doğan ses 
uygunluğu.

sansür Fr. censure 
sıkı denetim 

1. Her türlü yayının, si-
nema ve tiyatro eserinin 
hükûmetçe önceden de-
netlenmesi işi. 2. Her türlü 
yayının, sinema ve tiyatro 
eserinin yayınının ve göste-
rilmesinin izne bağlı olması.

seans Fr. séance 
1. oturum, 2. sin. ve tiy. 
gösterim 
1. Bir işin yapılmasına ayrı-
lan çalışma süresi. 2. Sine-
ma, tiyatro, konser vb. sanat 
dallarında verilen gösteriler-
den her biri.

sempozyum Fr. symposium 
bilgi şöleni 
Belli bir konuda çeşitli 
konuşmacıların katılımıyla 
düzenlenen bilimsel top-
lantı.

single İng. single 
tekli 
Bir sanatçının tek eserini 
seslendirdiği kaset.

sinyal Fr. signal 
çevir sesi 
Telefon numarasının aran-
maya hazır olduğunu belir-
ten ince ve monoton ses.

sponsor İng. sponsor 
destekleyici 
Bilim, sanat, kültür veya 
spor alanlarında yapılacak 
herhangi bir etkinliğin 
maddi yönünü üstlenen 
kimse veya kurum.

spot İng. spot 
1. tanıtımcık, 2. ekon. 
peşin, 3. ışıntı 
1. Kısa, çarpıcı, akılda 
kalıcı tanıtım sözü. 2. 
Toptancıdan bir malı çok 
miktarda veresiye aldıktan 
sonra piyasada değerinden 
daha aşağıya peşin olarak 
satma. 3. Belli bir alana 
verilen çok güçlü ışık.

şarj Fr. charge 
fiz. yükleme 
Bir yere, bir nesneye 
elektrik yükü biriktirme, 
doldurma.

tiraj Fr. tirage 
baskı sayısı 
Gazete, kitap, dergi vb.nin 
bir defada basıldığı sayı.

tonmayster Alm. Tonme-
ister 
ses yönetmeni 
Radyo ve televizyon yayın-
larında ses düzenini sağla-
makla görevli kimse.

zapping İng. zapping 
geçgeç 
Seyredilecek uygun bir 
program aramak amacıyla 
televizyon kanallarını ta-
rama.

zum İng. zoom 
optik kaydırma 
Alıcının değişir odaklı 
merceğinin yakından uzağa 
veya uzaktan yakına doğru 
odaklanmasıyla elde edilen 
sonuç.
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mıştır. Dikkat edilirse tarihsel süreç içinde toplum 

içinde yetmişlerde, seksenlerde ve iki binlerde 

kullanılan Türk dilinde  ciddi bir değişiklik ya-

şanmıştır. Bu değişikliğin oluşmasında etki eden 

faktörlerin başında gelen toplumsal değişimde 

radyolarında önemli bir rolü olmuştur.

Günümüzde farklı lehçe ve kültürel formlar-

da sunuculuk yapan program yapımcıları bir 

yandan renklilik yaratırken bir yandan da Türk 

dilini merkezi referans kullanımından uzaklaş-

tırmaktadır. Bana göre bu renklilik elbet korun-

malı ancak başta Türk Dil Kurumu olmak üzere 

TRT’nin de Türk dilinin kullanımında örnek ol-

maya devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca bu 

konuda yapılan eğitici davranışların da arttırıl-

ması zorunlu görünmektedir. Bu konuda  sade-

ce radyolar değil televizyon mecrası da  üstüne 

düşen görevi yerine getirmeli  ve  ucuzlaşan 

“halka yakın olma” bahanesi ile yanlış kullanılan 

dil, yerini “halkı eğlendirerek eğitme” misyonuna 

bırakmalıdır.

Bu ani değişim olumlu olduğu kadar yanında 

olumsuz sonuçlarda getirmiştir. Türk dilini bil-

meyen, eğitimsiz ve kültür seviyesi düşük olan 

programcılar kendi eksikliklerini “Biz halka ini-

yoruz, halk gibi konuşuyoruz” tesellisiyle savun-

muşlardır. Ancak maalesef yayınlarda Türk dilinin 

az da olsa dejenere olmasına katkıda bulunmuş-

lardır.

Tecimsel radyolarla beraber yerel lehçelerde de 

yayın yapan programcıların da gündeme gelme-

sine katkıda bulunmuşlar ve farklı alt kültürleri 

temsil eden programlar da ortaya çıkmıştır. Ben-

ce bu Türkiye’nin çok renkliliğini ve çok sesliliği-

ni ortaya çıkartırken bir yandan Türk dilinin TRT 

tarafından belirlenen merkezi dilini de olumsuz 

etkilemiştir. Bu programları model alan toplum 

Türk dilinin gerektiği gibi kullanılması konusunda 

göstermesi gereken özende de tembellik yaşa-
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Michael Kuyucu 
Genel Yayın Yönetmeni (Radyo Klas)

DOSYA

Türkiye’de tecimsel radyoların yayın 

hayatına başladığı 90’lı yıllarla 

beraber Türk dilinin kullanımında da 

çeşitlilikler yaşanmıştır. O döneme 

kadar kentli ve Cumhuriyet Türkçesi 

ile yayın yapan TRT’yi dinlemeye 

alışık olan Türk toplumu doksanlarla 

beraber değişik aksanlarda 

yayın yapan radyoların program 

yapımcıları ile tanıştılar. 
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İnsanlar nedendir bilinmez, hep bir 

kayıp olarak görür sonbaharı. Eylül’le 

birlikte zihinlerde, şöyle bir duygu 

yerleşir: Yaprakların peşi sıra yok olması; 

gökyüzünün maviliği; gözyaşlarını 

tutamayışı... Yaz bitmiştir.
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Emperyal Oteli’nde kalbine sonbaharı batıran 

Attila İlhan yine bir sonbahar yağmuruyla söyleşi 

halindedir.

İlk sonbahar yağmuruyla oturduk

hayli dertleştik

Ben camın önündeydim o arkasındaydı

Sen İzmir taraflarında uzak bir yerdeydin.

Mehmet Rauf Eylül’ü yazmaya başlar; Tanpınar’ın 

önündeki beyaz sayfalarda Huzur’un ilk satır-

larıyla birlikte Nuran’ın silueti belirir. Ahmet Ha-

şim, “Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprakla ” 

Merdiven’i mırıldandığını hisseder. Ama en ağır 

yarayı, sonbahar aşklarını es geçenlere nazire ya-

parcasına Bedri Rahmi Eyüboğlu alır;

Sene 1946, mevsim sonbahar

Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar.

Sonbaharda aşk daha derindir. Çünkü ürperti 

daha çoktur. Rüzgâr daha bir içe işlediği için 

insanı yalnızlık hissi sarar. Bir arayış başlar ar-

dından. Her şeye rağmen bir can arar insan. 

Sonbahar doğurduğu aşk kadar, aşkı da besle-

miştir. Aşk sonbaharda şiirle tekrar hayat bulur: 

Derin aşklar, uysal yalnızlıklar getirir sonbahar 

rüzgârı. Bu rüzgârı nerelerde yakalayacağını-

zı siz daha iyi bilirsiniz. Yeter ki sonbahardan 

korkmadan ruhunuzu, bedeninizi salın sokağa 

ve insanlara...

Güneşini yitiren sokaklar tenhalaşmıştır. İnsanlar 

sadece işten eve, evden işe gitmek üzere kullanır 

olmuştur sokakları. Şen kahkahalar yerine çıplak 

yağmur damlaları ve yapraklar doldurmaya baş-

lamıştır sokakları. Ama durum bu kadar da kötü 

değildir. Bir kere edebiyatın kuruyan kaynakları 

tekrar su verir sonbahar yağmurlarıyla birlikte. 

Ahmet Muhip Dıranas kalemini çıkarır ve sıkı bir 

soru sorar sonbahara dair:

Ekseri sonbahar gecelerinde

Sızarken camlardan ince yağmur

Düşünürüz; her şeyi yerli yerinde

Ama gözlerimiz niçin doludur?

Ve doldurup bir özsu gibi

kalbimin tasını

Sonbahar tenha yolun, boy dalların arasından

Senin güzelliğini gösterecek aynasından...

Beğenmediğimiz mevsim bir güzelliğini gös-

termiştir bile... Sonra Necip Fazıl Kısakürek son-

baharın tabu konularından birini ele alır. Konu, 

eriyeceğini düşünenlerin baş korkusu yağmur-

dur.

Bu yağmur, bu yağmur kıldan ince

Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur

Bu yağmur bu yağmur bir gün dinince

Aynalar yüzümü tanımaz olur

Yağmurun kıymeti de böylece tescillenmiş olur.

Sonbahar
Duyguları

Mehmet Bayraktar 
TRT Trabzon Radyosu Müdür Yrd. 
Prodüktör
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FM bandından yayın yapan ilk 

masalardan biri olan Türkiye’nin 

Sesi Radyosu Kırgızca Masası 

resmî olarak 16 Eylül 1998’de bir 

saatlik kısa dalga yayınına başlar. 

Almazbek Asanbay Kırgızca Masası Sorumlusu

Kırgızistan ve civar ülkelerdeki Kırgızca konuşan halklara yönelik yayınlar 

bugün uydu ve internet üzerinden dünyaya ulaşmaktadır. 

Kırgızca Masası yayınları sadece Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan değil Kırgı-

zistan’daki radyolar üzerinden de dinlenebilmektedir. 

Vo
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 Tu
rk

ey Kırgızca 
Masası
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Dünyasından” gibi programlar yer almaktadır. 

Kırgızistan’dan Türkiye’ye okumak, çalışmak, gez-

mek veya iş amacı ile gelenlerle yapılan röpor-

tajlar “Türk ve Kırgız Dünyasından” programında 

verilmektedir ve o insanların Türkiye hakkındaki 

görüşlerini dinleyiciler kendi ağızlarından dinle-

yebilmektedir.

Son zamanlarda dış siyasette atak 
yapmış olan bölgenin ve dünyanın 
parlayan yıldızı konumundaki 
Türkiye’nin sesini, adı üstünde 
Türkiye’nin Sesi Radyosu 32 dilde 
duyurmaktadır.
Diğer dillerde olduğu gibi Kırgızca Masası da 

radyonun sesli, görüntülü destekçisi web sayfa-

sına sahiptir. Radyodan dinlenemeyen yayınla-

rın takip edilebildiği, haberlerin okunabildiği ve 

görüntülerinin izlenebildiği bu web sayfası gü-

nümüz teknolojilerinin de yakından takipçisidir. 

(www.trtkyrgyz.com) 

1998’den bugüne Kırgızca Masası’nın özverili 

çalışanları iki ülke arasındaki dostluk ve işbirli-

ğini pekiştiren yayınlar yapmıştır. Şu anda ma-

sada Gülayım Temiraliyeva, Mahabat Junuşova 

ve Almazbek Asanbay’dan oluşan üç kişilik bir 

ekip görev yapmaktadır. Daha önceki yıllarda 

masada çalışan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, 

Coğrafya Fakültesi Çağdaş Lehçeler Bölümü Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Gülzura Jumakunova’nın 

da Kırgızca Masası yayınları için büyük katkıları 

olmuştur. 

Kırgızistan bağımsızlığına kavuştuğu sıralarda 

kurulmuş olan Almaz FM’den gelen teklif değer-

lendirilmiş; Kırgızca yayınları Bişkek ve çevresine 

2003-2007 yılları arasında 102.1 Almaz FM aracı-

lığıyla ulaştırılmıştır. Başkent Bişkek’te bulunan 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin radyo-

su Manas FM ise Ocak 2007’den bu yana Bişkek 

ve çevresini Kırgızca Masası’nın yayınlarıyla bu-

luşturmaktadır. 2009 Ocak ayında kaldırılan kısa 

dalga yayınlarının boşluğunu 102.9 Manas FM 

üzerinden yapılan yayınlar doldurmaktadır. Kay-

bedildiği düşünülen kısa dalga dinleyici kitlesi 

Manas FM’in güçlü sinyalleri sayesinde artmıştır. 

Bugün Kırgız halkı FM yayınlarını daha çok araç-

larında dinlemektedir.

Son 15 sene içerisinde Kırgızistan’da 
araba sayısı neredeyse yüzde 50 
oranında artış göstermiştir. Bu 
oranlar dinleyici sayımızı da 
etkilemektedir.
Kırgızca yayınları Türkiye saati ile 12.30, Bişkek 

saati ile 15.30’da başlamakta ve her gün 30 da-

kika sürmektedir. Yayın içeriği haberler, basın 

özeti, program ve müziklerden oluşmaktadır. 

Haber bültenlerinde ve programlarda siyasetten 

ekonomiye, kültürden spora, sağlıktan eğitime 

kadar her türlü konu; Türkiye’deki ve dünyada-

ki gelişmeler işlenmektedir. Kırgızca Masası’nın 

programları arasında “Gündem”, “Türk Dünyasın-

dan Haberler”, “Şifalı Sular Cenneti Türkiye”, “Anı-

larıyla Atatürk”, “Barış ve Güvenlik”, “Tarih Boyunca 

Türk Başkentleri”, “Din ve Ahlak”, “Türk ve Kırgız 
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İzmir… Kordon’unda pembe-turuncu 

ışıklarıyla oyuncu günbatımlarının 

izlendiği, Çatalkaya’sından körfezine 

hayran kalındığı, güzellerinin sahilinde 

arz-ı endam eylediği, efelerinin 

uçarcasına göğe kucak açtığı İzmir… 

Haritada Ege Denizi’ni içercesine duran 

bin yılların kenti… Ve bin yılların 

kültürüyle yoğrulmuş bu kentin, ne 

zaman bir Ege Havası duysa kollarını 

kanatlanırcasına açıveren insanı. 

Efelerin Diyarı
     Güzel İzmir*
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Esra İlkkurşun Prodüktör

Her kentin ayrı bir öyküsü var ve o kentin kaderinden etkilenmiş in-

sanları… İzmir’in öyküsü deniziyle, güneşiyle, bereketli topraklarıyla 

dolayısıyla işleyen ekonomisiyle bilinir, binyıllardır. İnsanı da öyle… 

Üretken, mücadeleci, cesur… Bir bağımsızlık savaşını başlatacak ka-

dar, esarete boyun eğmeyecek, yaşadığı topraklara sahip çıkacak, bu 

uğurda yaşamını feda edecek kadar mücadeleci, cesur ve üretken… 

Tarihte olaylar bir yerde başlar, bir başka yerde biter çoğu zaman. Bu 
ulusun bağımsızlık mücadelesi ise 15 Mayıs 1919’da İzmir’de başlar 
ve 9 Eylül 1922’de yine İzmir’de sona erer. Süreç cumhuriyete, ulus 
devlet olmaya giden adımların sancılı, acılı, kederli ama onurlu süre-
cidir. Tarihçiler olayların gelişim, oluşum ve biçimlenişinde İzmir ken-
tinin belirleyici ve hatta yönlendirici bir etken olarak ortaya çıktığını 
söyler. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından masaya oturulan Paris Barış 

* Ödemiş’in Hacı İlyas 
köyünde Millî Mücadele’nin 
ilk kurşununu atan dedem 
Ali Orhan İlkkurşun’un 
aziz anısına…
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det Sakaoğlu İzmir İkiçeşmelik yokuşundaki 

sahafta rastladığı bir not defterinde neler ya-

zıldığını görünce şaşkınlığa uğradığını anlatır. 

Defter 1919’da İzmir’de kuryelik yapan Ulak 

Mehmet Efendi’ye aittir.

Defterde teslim edilmesi gereken 
paketlerle ilgili notlar yarıda kesilir, 
15 Mayıs 1919’dan itibaren bir 
dönemin tanıklığı başlar.
Ulak Mehmet Efendi 15 Mayıs 1335 tarihli no-

tunda sabah yedide on beş vapur Yunan aske-

rinin İzmir’e geldiğini beşinin Karataş’a, beşi-

nin Pasaport’a beşinin de Punta’ya (bugünkü 

Alsancak) yanaştığını söyler. Yunan askerleri-

nin yarattığı vahşet ortamında balkona bile çı-

kamadıklarını, Kordon’da yatan çok sayıda ce-

set gördüğünü anlatır. 15 Mayıs notlarını şöyle 

bitirir: “On üç vapur daha asker geldi. İzmir’i 

kapladılar. Akşama doğru böylece devam edi-

yor idi. Sonu ne olacak malum değildir”

Ulak Mehmet Efendi 16 Mayıs 1919’da ise def-

terine İzmir’in her yerine Yunan bayraklarının 

çekildiğini, çok sayıda Türk’ün öldürüldüğünü 

ve yeni Yunan birliklerinin geldiğini not dü-

şer. İnsanın içini sızlatan şu cümlelerle bitirir o 

günkü notlarını: 

“Urla’nın köylüleri hep Urla’ya 
inmişler. Kâfirlerle muharebe 
ediyorlar. Akşam saat sekiz idi. 
İdari-i örfiye başladı. Yarın 
İNŞALLAH SAĞ OLDUKDA 
YAZARIM.”
Ve 17 Mayıs sene 1335 başlıklı notu şöyle baş-

lar: “Sabah oldu. Şükür eyiyiz…” 2

Konferansı’nda Yunanistan’ın İzmir’i işgal et-
mesi kararı Mayıs 1919’un başında alınır. El-
bette işgali sadece o dönemin ihtirasları için-
de değerlendirmek mümkün değildir, tarihsel 
derinliği olan etkenler de mevcuttur bu kararın 
alınmasında… İzmir’in ekonomisi, bulunduğu 
konum ve bereketli toprakları işgalin temel ne-
denleri arasındadır aslında. 

İşgalin Bir Gün Öncesi

Karar bütün yurtta kaygıyla karşılanırken 14 
Mayıs akşamı neler olur İzmir’de? Bir yanda 
Yunan askerlerinin kente girmesini heyecanla 
bekleyen Rumlar ve işbirlikçiler öte yanda bu 
işgalin yol açacağı büyük sarsıntıyı görüp ha-
rekete geçmeye hazırlanan vatanseverler fark-
lı çalışmaların içindedir. Doğunun ve batının 
paylaşamadığı bu kentte Reddi İlhak Cemiyeti 
imzalı bildiriler Anadolu Matbaası’nda basılır 
ve ulusal kurtuluş mücadelesine çağırır İzmir-
lileri. Rumlar da Yunanca bildiriler hazırlar aynı 
gün. 14 Mayıs 1919 akşamı Yunanistan Başba-
kanı Venizelos’un kaleme aldığı ve Amalthia 
Matbaası’nda basılan bildiride İzmir ve civarı-
nın askeri işgaline girişildiği açıklanır.

Reddi İlhak Cemiyeti’nin bildirileri kederli ve 
olacaklardan kaygılı Türk mahallelerine dağıtı-
lırken, Amalthia Matbaası’nda basılanlar yolla-
ra ve duvarlara yapıştırılır, Yunanca gazetelere 
gönderilir.1 

“Sabah oldu. Şükür eyiyiz…”

İşgalin ilk gününde çoluk çocuk, polis asker 
yüzlerce şehide tanıklık edenler, bu acı ve 
dehşet dolu anları kaleme alırlar. Bir dönemi 
aydınlattıklarının farkında olmadan… Tarih ve 
Toplum Dergisi’nin 110. sayısında yazar Nec- Fo
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“Ülen Yunan gelmiş be!”

Bir başka tanıklık da Ödemiş’teki Kuvayı Milliye’nin 
kurucularından Ali Orhan İlkkurşun’un hatıratın-
da yayınladığı bir mektupta ortaya çıkar. Mektup 
Ödemiş’te barut bayiliği yapan Radoviç muhacir-
lerinden İsmail Kalender’e aittir:

“İzmir’in işgali sabahı, hapishaneyi boşaltmak için 
harekete geçenler arasındaydım. Daha önce kış-
lanın debboyuna gitmiştik. Ben silah edineme-
miştim amma elime geçirdiğim bir bez fişeği de 
bırakmamıştım.

Hapishane kapısından dışarıya uğrayanlardan biri 
debboya koşmuş ve bir mavzer bulmuştu. Silahı-
na bir fişek bastı. Otuzluk, orta boylu tıknaz bir 
adamdı. Güneşsiz ve havasız mahkûmiyet şartları 
benzine bir beyazlık getirmişti. Üzerinde zeybek 
cepkenine benzeyen kısa bir mintan vardı. Belini 
de renkli ve geniş bir zeybek kuşağı sıkıyordu. Sır-
tına pırıl pırıl bir camadan ve başına da ipek oyalı 

yazma dolamış uzun püsküllü bir fes geçirirseniz, 
kuşağın üzerine bir şal sarıp bir de silahlık taksa-
nız efeliğini kusursuz bir hale getirebilirdiniz. Belki 
de bu genç adam hapishaneye düşmüş efeler-
den biriydi. Belki de büyük veya küçük Menderes 
köylerindendi. Konuşması bu ihtimali kuvvetlen-
direcek bir kıvraklıktaydı. Bir anda her şey karış-
tı. Yukarıda üç beş kelimeyle portresini çizmeye 
çalıştığım adam top gürleyişini andıran bir sesle 
“Ülen Yunan gelmiş be!” diye haykırdı…” 3

1919 yılının Ocak ayından itibaren basında eni-
ne boyuna tartışılan işgal tehlikesi gerçeğe dö-
nüşmüştür. Köylüsü, kentlisi, çoluğu çocuğu 
bunun farkındadır. Gazeteler “İzmir işgal altında. 
İstanbul değil mi?” sorusunu sorar ve bu hale 
nasıl gelindiğini tartışır sayfalarca. Türk halkı asla 
kabullenemeyeceği bir gerilimin içindedir artık. 
İzmir’de facialar birbirini izlemekte, ilk iki günde 
çevre köyler de dâhil binlerce Türk’ün öldürüldü-
ğü haberleri verilmektedir. Bu haberlerin içinde 

 İzmir Karşıyaka Belediyesi 
tarafından yeniden basılan ve 
Ömer Sami Coşar’ın hazırladı-
ğı İstiklâl Harbi Gazetesi’nden 
alınmıştır.

GAZETE KESİKLERİ
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“Zito Venizelos” (Yaşa Venizelos) diye bağırmayı 
reddettiği için Efzunlar tarafından süngülenerek 
şehit edilen Albay Süleyman Fethi’nin son sözleri 
de vardır: “Bir Türk askeri ancak milletinin büyük-
lerine ihtiram için ağzını açar, elini kaldırır.” 4

Körfeze Dönüş

Türk insanı için gerçek yangın başlamıştır, yanan 
İzmir, yanan insanlar, alev alan yürekler. İzmir uf-
kunu yeniden aydınlatma zamanıdır artık. Kılıç 
Ali yaşananların kimi, nasıl tetiklediğini ve ulusal 
bağımsızlık mücadelesinin nasıl başladığını şu 
cümleleriyle anlatacaktır:

“15 Mayıs 1919 günüydü. İstanbul’da Kız Kulesi 
açığında demirli bulunan ve hareketinden önce 
muayene edilmek üzere işgal kuvvetleri tarafın-
dan tevkif olunan Bandırma Vapuru’na motorla 
gelen birisi, kaptana olanca süratiyle hemen ha-
reket emrini verdi: “Karadeniz’e!”

Bu emri veren, ondan üç yıl üç ay sonra da or-
dularına bütün kükreyişiyle hücum kumandası 
verecekti: “Akdeniz’e”

Bir kahraman, Karadeniz’den Akdeniz’e yeni bir 

tarih yazıyordu.” 5

İşgalden sadece dört gün sonra Mustafa Ke-

mal Bandırma Vapuru’yla çıktığı efsanevi seferle 

ulusal bağımsız savaşını başlatacak, Karadeniz’i 

işaret eden elini üç yılın sonunda Akdeniz’e çe-

virecektir.

30 Ağustos Büyük Taarruz’unun ardından 9 Eylül 

1922’de Belkahve sırtlarından inen Türk Süva-

rileri İzmir’e girecek, Yunan askerlerinin tama-

men ülke topraklarından ayrılmasını sağlayarak 

İzmir’de, işgalin başladığı bu kentte savaşı nok-

talayacaktır.

9 Eylül 1922’de gün, pembe-turuncu 
renkleriyle körfezin üzerine inmeye 
başlamıştır yeniden özgür bir sabaha 
kucak açacak olan İzmir’de… Göğü 
kucaklayan efelerin diyarı “Güzel 
İzmir”de…

1. Engin Berber, İşgalden Bir 
Gün Önce İzmir’de Basılmış 
Yunanca Bildiriler, Tarih ve 
Toplum Dergisi, Haziran 1996, 
Sayı 150, 30–32

2. Necdet Sakaoğlu, Ulak Meh-
met Efendi’nin Defterinden 
İzmir’in İşgali, Tarih ve Toplum 
Dergisi, Şubat 1993, Sayı 110, 
26–31

3. Ali Orhan İlkkurşun, İzmir’in 
İşgali ve Ege’de Şahlanan Türk 
Mukavemeti: Haydin Efeler, 
Ege Ekspres Gazetesi, sayı: 
3003 – 3004, 19 – 20, Mayıs 
1958

4. İstiklal Harbi Gazetesi, 16 
Mayıs 1919 Cuma, No: 2, haz. 
Ömer Sami Coşar

5. Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin 
Anıları, der. Hulusi Turgut, Tür-
kiye iş bankası Kültür Yayınları, 
Mayıs 2008, İstanbul, 35) 

KAYNAKÇA
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Bu Ay

Oyunun Adı : ALFABETİK CİNAYET

Yazan : Agatha Christie

Efektör : Cankut Ünal

Yöneten : Asuman Korad

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Rüştü Asyalı, Alpay İzbırak, Baykal Saran, Erdoğan Göze, Mehmet Atay, Maci-

de Tanır, Beyhan Saran, Tomris Oğuzalp, Gökçen Hıdır, Muammer Çıpa, Gül-

seren Devor, Orhan Aral, Oya Çekiç, Vacide Kılan, Ali İpin, Halil İbrahim Kalay-

cıoğlu, Şaika Günsel Öztürk, Vasfi Uçkan

Özet : Alfabetik cinayetler işlenmektedir. Ruh hastası bir satıcının üstüne şüpheleri 

çekmeyi başaran Ron, ağabeyini öldürmüş, diğer cinayetleri de işlemiştir. Cinayet çözmekte uzman dedektif 

Poirot sonunda durumu anlar. Ron soğukkanlılıkla cinayetleri itiraf eder. Ron çalışmaktan hoşlanmadığından 

mirasa konmak için cinayetleri işlediğini söyler.

Yayın Günü ve Saati : 01 EYLÜL 2010 – ÇARŞAMBA / 21.05
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1 Eylül

Oyunun Adı : GÜNEŞ SOKAĞI

Yazan : Sevgi Saygı

Efektör : Korkmaz Çakar

Yöneten : Osman Wöber

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Mümtaz Sevinç, Müdrike Coşansu, Levent Öktem, Canan Sanan, Atilla Şendil, 

Kemal Topal, Hidayet Erdinç, Müge Wöber, Nuri Karadeniz, Burcu Salihoğlu.

Özet : Çalışkan, suskun ve kendi halinde bir adam olan Cemil, bir gün ortadan kay-

bolur. Cemil’in karısı Şenay onun bulunması için polise başvurur. Aradan üç ay geçer fakat Cemil’den bir haber 

alınamaz. Bu olay Cemil’i pek de iyi tanımayan iş arkadaşı Salih’i derinden etkiler. Çünkü o da diğer arkadaşları 

gibi Cemil’i hiç ama hiç tanımadığını fark eder. Bu olayın ardından Salih çevresine karşı daha duyarlı, daha 

farkında bir yaşam biçimi seçer. Aradan yıllar geçer, Salih ve eşi Ayten emekli olurlar. Salih’in ısrarıyla seyahate 

çıktıklarında konakladıkları sahil köyünde bir tekne ustasına rastlarlar. Bu mutlu, kendiyle barışık adam yıllar 

önce ortadan kaybolan Cemil’dir.

Yayın Günü ve Saati : 08 EYLÜL 2010 – ÇARŞAMBA / 21.05

8 Eylül
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Oyunun Adı : KIŞ BAHAR OLSA 

Yazan : Mihrican Çimenciler

Efektör : Hamit Çelik

Yöneten : Rüştü Asyalı

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Ahmet Türkoğlu, Ayşe Akınsal, Okan Şenozan, Erdinç Gülener, Bülent Türkmen, 

Cahit Çağıran, Volkan Özman, Ali Hakan Beşen, Şahin Ergüney, Ayla Alevok, Elvin 

Beşikçioğlu, Ahmet Erkut, Osman Nuri Ercan, Serap Eti

ÖZET : Orta halli bir ailenin oğlu olan Halil, mühendislik diploması alınca İngiltere’de 

çalışmaya ve Avrupa Birliği diploması almaya karar verir. Ancak çalıştığı fabrikada düşürüldüğü tuzak sonucun-

da cinayetle suçlanarak hapse girer. Anne babasının bundan haberi yoktur. Gelen mektupların seyrelmesinden 

kuşkulanırlarsa da böyle bir şey akıllarına bile gelmez. Öte yanda sözlüsü Duygu her şeyi bilmekte ama o da 

Halil’in ailesinden gerçeği saklamaktadır. Halil’in Londra’daki arkadaşı ve Türk büyükelçiliğinin de devreye gir-

mesiyle gerçek ortaya çıkar. Halil suçsuzdur. Memlekete döndüğünde artık vatanında temelli kalmaya karar ve-

rir. Duygu ile evlenecek, haksız yere hapis yatmasına neden olan fabrika yöneticilerinden de tazminat alacaktır. 

Yayın Günü ve Saati : 15 EYLÜL 2010 – ÇARŞAMBA / 21.05

Oyunun Adı : SABIR TAŞI

Yazan : Hatice Can

Yöneten : Yaşar Ürük

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Levent Ulukut, Şebnem Doğruer, Füsun Masri, Şener Ünal, Hülya Böceklioğ-

lu, Gözde Bakşık, Mahmut Gökgöz, Süheyla Gürkan, Birsel Aygün, Recep Ay-

yıldız, Yaşar Ürük

ÖZET : Aliye ile Murat, birbirini seven iki gençtir. Evlenmek üzere olan gençler, 

Aliye’nin ailesinin, kızlarını başka biriyle evlendirmek istemesi ile yıkılırlar. Aliye, hayatı boyunca ailesinden gör-

düğü baskı yüzünden ne okuyabilmiş ne çalışabilmiştir. Taşrada yaşayan Aliye, ailesinin zoruyla kendinden yirmi 

yaş büyük, zengin, şehirli Kamil’le evlendirilir. Evliliğinde de kaynanası ile görümcesinin baskılarına maruz kalır. 

Kocasının çocuk isteği ile hamile kalan Aliye, yine kocasından yediği dayak neticesinde çocuğunu düşürerek 

hastaneye kaldırılır. Dönünce değişen şeyler olacağına dair umut taşıyan Aliye, umduğunu bulamaz. Ailesinin 

yanına geri dönmeye çalışır; ancak babası tarafından reddedilir. İçinde bulunduğu sıkıntılı durum nedeniyle 

Aliye, depresyona girerek yeniden hastaneye kaldırılır. Kamil, Aliye’den bu güç durumda boşanarak onu yalnız 

bırakır. Aliye, gidecek başka bir yeri kalmadığından ailesi tarafından kabul edilir. Murat, hâlâ Aliye’yi beklemek-

tedir. Aradan geçen yıllar sonunda Murat ve Aliye’nin evlenmelerine izin verilir. Mutlulukla yaşanmayan her an 

kayıp değil midir? Genç aşıklara yapılan onca baskıya, yaratılan sıkıntıya değmiş midir?

Yayın Günü ve Saati : 22 EYLÜL 2010 – ÇARŞAMBA / 21.05

22 Eylül

15 Eylül

Oyunun Adı : SONSUZLUĞA EZGİ 

Yazan : Erdoğan Aytekin

Efektör : Mehmet Turgut

Yöneten : Rüştü Asyalı

Oyunda Rol Alan Sanatçılar : Tülay Bursa, Kazım Akşar, Hakan Vanlı, Berrin Öney, Selçuk Özdoğan, Serhat 

Nalbantoğlu, Hatice Aslan

ÖZET : Birbirini çok seven yeni evli çift, mutluluk, aşk, sonsuza dek yaşama konu-

larındaki yaşam felsefelerini konuşurken, fantastik bir biçimde, onlara Hamlet gibi ünlü oyun kişileri ve efsane 

kahramanlar katılır. Hepsi de ölümsüzlüğün sanıldığı gibi olmadığında birleşir. Önemli olan bahşedilen zama-

nın iyi kullanılmasını, mutlu geçirilen her anın bilincine varılmasını bilmektir.

Yayın Günü ve Saati : 29 EYLÜL 2010 – ÇARŞAMBA / 21.05

29 Eylül
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Kitle iletişim araçlarında dilin güzel kullanılmadığını düşünüyorum. Özellikle 
televizyonlar dili bozuyor. Hiçbir özen yok. Popüler kültür, bilerek isteyerek dili 
bozuyor. Dili korumak zorundayız, aksi takdirde iletişim olmaz. İletişimin sağlıklı 
kurulabilmesi için dile sahip çıkmak zorundayız. Kültürün gelişmesi için de aynı 
şey geçerli. Dilin kirletilmesi bir politika olarak, bilinçli olarak yapılıyor bence. Ca-
hilleştirmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Son 20 yıldır kanalların birbirlerinden 
farkı yok. Bir zamanlar TRT 2’de dil üzerine güzel programlar yapılıyordu, bunların yararlı olacağını dü-
şünüyorum. Yazılı eserlerde de çok özen gösterildiği söylenemez. Ben bu sektörde çalışıyorum. Daha 
çok satışa yönelik yapılıyor. Örneğin çok satan kitaplara bakın, dile pek özen yok. Yazarlar için de böyle. 
Kitapları çok satıyor ama dil inceliği yok. Bu ülkenin en büyük sorunu bu bence... 

Mustafa Göksoy (46)
YayıncıDil inceliği yok.
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Kullanılan Dil
Türkçenin yabancı sözcüklerden 

arındırılması, dilde özleşmenin 

sağlanması açısından 26 Eylül 

gününün ayrı bir önemi var. 

İlk dil kurultayının yapıldığı tarih 

26 Eylül 1932... 

Türkçenin olanak ve güzelliklerinin farkına varıl-

masında her yılın 26 Eylül’ünde düzenlenen dil 

bayramının büyük etkisi var. Ulus olabilmenin 

en temel koşullarından biri, ana dil bilincinin 

yaratılması ve toplum kesimlerince benimsen-

mesi. Bunun için de kamusal etkililiği güçlü olan 

kitle iletişim araçlarının dile sahip çıkarak, en 

doğru, arı ve güzel biçimde kullanımına özen 

göstermesi bir gereklilik. Dil kirliliğinin özellikle 

90’lı yıllardan itibaren artması bir tesadüf olma-

sa gerek. Özel radyoların yayın hayatına başla-

masının yarattığı renkli ortamda büyük bir coş-

kuyla sahiplenilen bu kurumların kimi yayıncıla-

rının ürettikleri yeni “dil”, özellikle genç nesilde 

hemen etkisini gösterdi. Türkçede yeri olmayan 

sözcükler, anlamsız ulamalar ve alıp başını giden 

bir yabancı sözcük akını… Sonraki yıllarda tele-

vizyon, yazılı basın ve interneti de içine alan bir 

kaotik yapı… Yaşayan dil, argonun zenginlikle-

ri tartışmaları bir tarafta yapıladursun biz Eylül 

sayımızda, toplumun pek çok kesimince “dilde 

yozlaşma” nın sürükleyicisi kabul edilen -öte ta-

raftan doğru ve güzel Türkçenin yaygınlaşması-

nın da aracı olabilecek- kitle iletişim araçlarında 

kullanılan dille ilgili halkın görüşlerine yer vere-

lim istedik… 
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Almanya’da yaşıyorum. Yurt dışında yaşayınca ana dilde ister istemez biraz bozul-
ma oluyor. Ama burası için de geçerli. Yabancı dillerden özellikle İngilizceden alı-
nan sözcüklerin arttığını görüyoruz. Almanya’da çoğu genç Türkçeyi kaybetmiş 
durumda. Ben çocuklarımın ana dillerini öğrenmeleri, unutmamaları için yoğun 
çaba sarf ediyorum. Orada Türkçe yayın yapan radyo kanallarını takip ediyoruz. 
Eskiden Köln Radyosu çok dinlenirdi. Son yıllarda ilgi Türk televizyon kanallarının 

yayınlarına yöneldi. Onlarda kullanılan bazı yabancı sözcükleri anlamakta güçlük çekiyoruz. Bazen de 
Osmanlıca, Farsça sözcükler kullanıyorlar. Çocuklar bunların anlamını bana soruyor. Daha sade olma-
sını tercih ederim. 

Abidin Baran (65)
Emekli Almanya’da yaşıyorum.

Kitle iletişim araçlarında neyce olduğunu çözemediğimiz bir dil kullanılıyor. Gi-
derek yozlaşan bir dil… Dil üst yapı araçlarından biri. Alt yapıdaki bozukluklar, 
çarpıklıklar ona da yansıyor. Ekonomide, kültürün her alanında yaşanan yozlaşma 
dilimize de vuruyor muhakkak. Kitle iletişim araçlarında maalesef yoz bir dil kul-
lanılıyor. Adına Türkçe diyoruz ama Türkçe değil. Yabancı bir dil de değil, çağın bir 
dili ama henüz adını koymuş değiliz. Radyo, televizyon neredeyse takip etmiyo-
rum artık, gazete bile ender okuyorum. Bilinçli olarak yaptığım bir tercih bu. Okuyorum sadece… Yazılı 
eserlerde de kuşkusuz sorunlar var. Kendime aldığım kitapları özenle seçiyorum. Eskiden beri takip 
ettiğim yayınlar var ama okula ya da sınıfa bir kütüphane oluşturacağımız zaman maddi imkânsızlıklar 
nedeniyle üçe beşe ne kadar çok kitap alırsak o kadar iyi diye bakıyoruz. Aldıktan sonra bin pişman 
oluyoruz. Çevirilerle ilgili de çok sıkıntı var. Bu sorunlardan en çok etkilenenler çocuklar. Benim de 7 ya-
şında bir oğlum var. Etkilenmeye çok açık oluyor çocuklar. Beyaz bir sayfa gibi gördüklerini aynen kop-
yalıyorlar. Şov programı adı altında, sözde güldürüyü sağlamak adına dille çok oynandığını, dilin alaca 
bulaca edildiğini görüyorum ben. Bu, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bilimsel bir mesele…

Arzu Onur (33)
ÖğretmenGiderek yozlaşan bir dil.

Türk dili Osmanlı döneminden beri Farsça, Arapça, Fransızca ile kuşatılmış du-
rumda. Son zamanlarda internet dili diye acayip bir dil çıktı. Bunun da etkisiyle 
şimdi özellikle gençlerle daha ileri yaşta kişilerin birbirleriyle anlaşmaları nere-
deyse olanaksız hale geldi. Yazılı ve görsel medyanın bu tür durumlara çanak 
tutacağı yerde duyarlı davranması gerekir bence. Fakat medyada özellikle eğlen-
ce, yarışma programlarında bu yozlaşmayı hızlandırıcı bir çaba gözlemliyorum. 

Haber programlarında genelde duyarlı davranıldığını söyleyebiliriz. Özel radyolarda DJ denilen sunu-
cular Amerikan hip-hop gençliğinin konuşma tarzına öykünerek dilimizi iyice yozlaştırdılar, kepaze bir 
hale getirdiler. TRT tek yayın organıyken eleştirdiğimiz denetim sürecinin bazen gerektiğini görüyoruz. 
Özel radyo ve televizyonlarda hiç dikkat edilmediği için iş çığırından çıktı. Yazın dünyasında da dille 
ilgili sıkıntılar, medyaya göre daha az olmakla beraber, var. Bu gittikçe artarak büyük bir tehlike olmaya 
doğru gidiyor. Özellikle Batı romancılığına öykünen yazarlar ve dergicilikle uğraşanlar bu hataya çok 
düşüyorlar. Bence bir ülkenin medyadaki dil temizliği yazı diliyle başlar. Yazarlar duyarlı davranırlarsa 
medyadaki sunucular, köşe yazarları daha dikkatli olurlar diye düşünüyorum. 

Turgut Türksoy (50)
Yazar DJ denilen sunucular...
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Görevim gereği geçici olarak yurtdışında yaşıyorum ama Türk basınını takip edi-
yorum tabii. Kullanılan dil maalesef arzu ettiğimiz düzeyde değil. Özellikle ya-
bancı ülkelerdeki medyanın kalitesiyle karşılaştırdığımızda bizdeki yayıncılık ya 
da dile gösterilen özenin çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Ben ABD’de Los 
Angeles’tayım. Oradaki Türk ailelerin özellikle ikinci neslin ana dili kaybettiğini 
görüyorum. Belki anlaşılabilir bir durumdur bu, orada doğup büyümüşler. Ama 

aile çok önemli… Bazıları gerçekten çok iyi konuşuyorlar Türkçeyi bazıları ise aksanlı Türkçe konuşuyor, 
çok zorlanıyor. Sadece yurt dışı için değil. Türkiye’de de yeni nesile baktığımızda kullanılan kelime sa-
yısı çok sınırlı. Bu biraz da okuma, yazma, düşünmenin toplumda çok geçer akçe olmamasından kay-
naklanıyor. Üniversite döneminde kitap okunuyor, sonra çoğu insan kopuyor. Televizyon izlediğinizde 
kullanılan dil garip, yabancı kelimelere hayranlık var. Türkçe karşılığı varken yabancı terimlerin dilimize 
girmesi ya da cümlelerin çeviri gibi Türkçeleştirilmesi de ayrı sorun. 

Hakan Tekin (43)
Devlet Memuru Arzu edilen düzeyde değil.

Türkçenin özü kalmadı artık. Siyasetçiler bile dili tahrip ediyor. Hakaret eder gibi 
konuşuluyor, sokak ağzıyla konuşuluyor. Meclis programlarını izlerken rahatsız 
oluyorum. Kişilerin birbirine saygısı kalmamış. Eskiden öyle değildi. Hakaret aile-
ye yönelik olmazdı, sadece siyaset konularında sert üsluplar olurdu. Televizyon 
pek izlemiyorum artık. Saygısız hitaplarda kanalı değiştiriyorum hemen. Daha 
çok radyo dinliyorum. Karadenizli olduğum için bizim yörenin müziklerini çalan 
radyoları tercih ediyorum. Yerel şiveyle konuşulmasını, taklitleri doğru bulmuyorum. Bu tür konuşmala-
rı fazla abartılı buluyorum. Çocuklarım için de konuşma tarzları önemli. Televizyonda dikkatlerini çeken 
programların internetteki yorumlarını takip ediyorlar.

Hatice Koç (46)
Optisyen (Gözlükçü)

Saygısız hitaplarda kanal 
değiştiriyorum.

Eskiden TRT denetiminde ‘şu sözcük kullanılır bu sözcük kullanılmaz’ gibi kurallar 
vardı. Bir de dilde özleşme tartışmaları vardı. Bunlar belki dili kısıtlayan yaklaşım-
lardı. Ama bugün baktığımızda tam tersine bir olumsuzluk da var. Geçmişte nasıl 
bir kısıtlama varsa bugün de bir özensizlik söz konusu. İkisi de yadırgatıcı bana 
göre. Haber kanallarının dil konusunda daha dikkatli olduğunu düşünüyorum. 
Ama diğer program türlerinin sunucuları çok serbest, rahat… Sanki bir kavrama, 

sözcüğe kendilerince bir anlam yüklenmesi doğruymuş gibi sunuyorlar. Kendi öğrencilerimden bili-
yorum, şimdi cep telefonu, “chat” dili kullanılıyor. Dil kurallarına uymayan kısaltmalar… Dilin evrildiği 
düşünüldüğünde belki bunlar 50-100 yıl sonra dilin kuralları içine girecektir. Bu bakımdan toptan red-
detmek de belki anlamsız. Ama dilin bugünkü ölçütleriyle bakarsak anormal gibi geliyor. 

Turhan Yıldırım (45)
Öğretmen “Chat” dili kullanılıyor.

Medyada kullanılan dilin bozuk olduğunu düşünüyorum. Kısaltmalara yöne-
liyorlar. Özellikle magazin haberlerinde bu bozulmayı görüyoruz. Benim kanal 
tercihlerimde bu konu belirleyici oluyor. Özel radyolarda konuşmaların basit ve 
laçkalaşmış olduğunu söyleyebilirim. Dil sorunlarının gelecekte ortadan kalkaca-
ğını düşünmüyorum. Çünkü çok okuyan bir toplum değiliz. Gençler medyanın 
etkisine çok açık. Oysa örnek almak zorunda değiliz. 

Dilek Aktaş Doğulu (25)
Edebiyat bölümünde öğrenci

Magazin haberlerinde 
bozulma...



 RADYOVİZYON 53

Prof. Dr. Günay Karaağaç
Türk Dil Kurumu Yayınları

Karşılıklı bir etkileşime kapı açan bu ilişkiler üze-

rine çok sayıda inceleme yapılmış, sadece Türko-

loglar değil Sinolog, Hungarolog, İslavist, Arabist, 

vb. araştırmacılar önemli çalışmalara imza atmış-

tır.

Prof. Dr. Günay Karaağaç’ın hazırladığı ve Türk Dil 

Kurumu yayınları arasında yer alan Türkçe Verinti-

ler Sözlüğü de Türkçenin dünya dillerine katkısını 

gözler önüne seren çok değerli bir eser.

Türkçe Verintiler Sözlüğü’nde okuyucu Türkçe-

den başka dillere geçen 12 bin kelime arasında 

gezinirken kültürler ve diller arasındaki alışverişin 

serüvenine de tanıklık ediyor.

Kitapta, Türkçe ile komşu diller arasında, birinden 

diğerine bilgi taşımış, gittiği dilin anlam örgüsün-

de kendisine yer bulmuş sözlük birimlerinden 

söz edilirken Türkçenin bu dillerle olan gramer 

ilişkisini, bu konularda yapılmış çalışmaları da 

bulmak mümkün.

Tü
rk

çe
 V

er
in

til
er Sözlüğü

Sahip olduğu coğrafya 

genişliği ve tarih derinliği 

Türkçenin birçok dil ile 

ilişkiye girmesine yol 

açmıştır.
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Radyo Tarihinden
Derleme Aksel Koçak



 RADYOVİZYON 55

Kısa Kısa
Radyo Dergisi 15 Haziran 1944, Sayı: 31
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11.05 ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
12.00  HABERLER 
12.05  HABERLİ - YORUM (ANKARA) (CANLI) 
12.55  BEN KİTAP OKUYORUM (ANKARA)
13.00  HABERLER
13.15  RENKLİ ANLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
14.30 NEREDEN NEREYE (ANKARA) (CANLI)
15.00 HABERLER
15.05 LEZZET YOLCULUĞU (ANKARA) (CANLI)
15.30 MAVİ BİLYE (ANKARA) (CANLI)
16.00 HABERLER
16.05 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE 90 YIL (ANKARA)
16.30 SPORUN YILDIZLARI (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (ANKARA) (CANLI) 
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (CANLI) 
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 DİL TARİH COĞRAFYA (ANKARA)(CANLI)
20.00 + 13 (ANKARA) (CANLI)
21.00 HABERLER
21.05 RADYO TİYATROSU 
22.00 NOSTALJİK MÜZİK (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKÂYE (ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (ANKARA) (CANLI)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR)
01.10 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (ANKARA)
01.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA)(TEKRAR)
02.00 HABERLER
02.05 ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (TEKRAR) 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
03.00 HABERLER
03.05 NEREDEN NEREYE (ANKARA) (TEKRAR)
03.35 LEZZET YOLCULUĞU (ANKARA) (TEKRAR)
04.00 HABERLER
04.05 MAVİ BİLYE (ANKARA) (TEKRAR)
04.35 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE 90 YIL 
 (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (ANKARA) (TEKRAR) 
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
PERŞEMBE
06.00  HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ÇERKEZCE) (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA) (CANLI)
07.30  HABERLER
07.40  GÜNDEM (ANKARA) (CANLI)
09.40  ARKASI YARIN
10.00  HABERLER
10.05  PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (CANLI) 
10.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İSTANBUL) (CANLI) 
12.00  HABERLER 
12.05  HABERLİ - YORUM (ANKARA) (CANLI) 
12.55  BEN BÖYLE BIRAKTIM (ANKARA)
13.00  HABERLER

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

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

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

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

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

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

CUMARTESİ

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 YOL MANZARALARI (ANKARA)

20.00 YANKI (ANKARA)

22.00 GECE FREKANSI (İZMİR)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

PAZAR

09.00 BİR PAZAR HATIRASI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 YOL MANZARALARI (ANKARA)

20.00 YAYINDAYIZ MÜEBBET (ANKARA)

22.00 GECE FREKANSI (İZMİR)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 STÜDYO TEMPO (ANKARA)

20.00 ÖZEL RADYOLAR (ANKARA)

22.00 GECE FREKANSI (İZMİR)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

PERŞEMBE

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 RADYO TERAPİ (ANKARA)

20.00 ŞEHİR IŞIKLARI (ANKARA)

22.00 GÜZEL ŞEYLER (İSTANBUL)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

CUMA

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 NEŞELİ SAATLER (ANKARA)

20.00 SUNİ GÜNDEM (ANKARA)

PAZARTESİ

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 AKŞAM OLA (ANKARA)

22.00 GECE FREKANSI (İZMİR)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

SALI

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

15.00 İMBAT (İZMİR)

18.00 SALINCAK (ANKARA)

20.00 ADAM GİBİ (ANKARA)

22.00 FUAT GÜNER’LE MÜZİK HAYAT BOYU (İSTANBUL)

24.00 GECEDEN SABAHA (İZMİR)

ÇARŞAMBA

07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İSTANBUL)

09.00 HAREKET ZAMANI (İSTANBUL)

12.00 BİZ BİZE (İZMİR)

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

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

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

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

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

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

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

(ANKARA RADYOSU)

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

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

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

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

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

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

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

(ANKARA RADYOSU)

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

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

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

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

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

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

(ANKARA RADYOSU)

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

RADYO-3 (TÜRKİYE RADYOLARI ÜÇÜNCÜ PROGRAMI)

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

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

SALI

07.03 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

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

09.00 ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

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

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

13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (Çukurova Radyosu) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (Antalya Radyosu) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

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

20.00 HABERLER 

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

22.00 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (CANLI) 

(İSTANBUL) (TRT NAĞME)

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

(TRT TÜRKÜ)

PAZARTESİ

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

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

09.00 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

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

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

13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu) 

RADYO-4 (TÜRKİYE RADYOLARI DÖRDÜNCÜ PROGRAMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

(ANKARA RADYOSU)

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

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

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

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

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

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

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

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

Haz.:BURCU ŞENYAPILI ÖZCAN

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

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

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

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

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

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

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

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

11.05 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

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

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

20.00 HABERLER 

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

20.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

22.00 DEVLET KOROLARI / NAĞME-İ MANA (İSTANBUL) 

(TRT NAĞME)

23.00 ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL) (TEKRAR)

23.30 BAĞLAMAM PERDE PERDE (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

PAZAR

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

08.05 İSTEK SAATİ (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

11.05 YURTTAN SESLER (İZMİR) (TRT TÜRKÜ)

11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

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

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (ANKARA) (TRT NAĞME)

20.00 HABERLER 

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

20.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR) (TRT TÜRKÜ)

21.00 YURTTAN SESLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

22.00 NOSTALJİ (BANT) / SEVDALI ŞARKILAR (CANLI) 

(İSTANBUL) (TRT NAĞME)

23.00 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (TEKRAR) (İSTANBUL) 

(TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

11.00 HABERLER 

11.05 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL) 

(TRT TÜRKÜ)

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

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

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

20.00 HABERLER 

20.05 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ) / 

BU TOPRAĞIN TÜRKÜSÜ 30/1 (ANKARA) (CANLI)

20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

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

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

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

(CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

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

23.30 HER TELDEN (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

CUMA

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

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

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

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

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

11.05 KAR BEYAZ TÜRKÜLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

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

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

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

20.00 HABERLER 

20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER -TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI/

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

THM KONSERİ (İSTANBUL)  (TRT TÜRKÜ)

21.00 KENT OZANLARI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

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

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

23.30 HER TELDEN (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

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

20.00 HABERLER 

20.05 SIRRI ALİ TALAY İLE BİZİM ORA TÜRKÜLERİ (CANLI) 

(ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

21.00 HAYDİ TÜRKİYE GELİN TÜRKİYE (İSTANBUL) (CANLI) 

(TRT TÜRKÜ)

22.00 UNUTULMAYANLAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

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

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

ÇARŞAMBA

07.03 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

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

09.00 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

09.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) (TRT NAĞME)

11.00 HABERLER 

11.05 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (CANLI) (İSTANBUL) 

(TRT TÜRKÜ)

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

13:00 HABERLER (TRABZON RADYOSU) 

13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)

14.00 HABERLER (ERZURUM RADYOSU) 

14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU) 

15.00 HABERLER (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 

16.00 HABERLER (ÇUKUROVA RADYOSU) 

16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU) 

17.00 HABERLER (ANTALYA RADYOSU) 

17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU) 

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

20.00 HABERLER 

20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ) 

20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

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

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

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

00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI

04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

PERŞEMBE

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

08.00 HABERLER 

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

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (TRT NAĞME)

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

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

15.00 GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (ANKARA)

17.00 SOLO (İSTANBUL)

17.15 SAZ ESERLER (ANKARA)

17.30 ……. FASLI (ANKARA)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

20.30 TASAVVUF MÜZİĞİ (İST.ANK.)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (ANKARA)

21.30 ……. FASLI (İSTANBUL)

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

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

(CANLI) (İSTANBUL) (RADYO-4)

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (ANKARA)

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

CUMA

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

09.00 HER TELDEN ( İSTANBUL)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZ ESERLERİ (ANKARA)

11.15 SOLO (İSTANBUL)

11.30 SORULARINIZ CEVAPLARIMIZ (CANLI) ANKARA

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İZMİR)

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İSTANBUL)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

15.00 GÖNÜLDEN NAĞMELER (ANKARA)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL )

17.00 SOLO (ANKARA)

17.15 SAZLARLA TSM (ANKARA)

17.30 ……… FASLI (İZMİR)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) 

20.00 HABERLER

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

ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL / TÜRKÜDEN 

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

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

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL 

21.30 ……… FASLI (ANKARA)

22.00 RADYO SANATÇILARI KONSERİ (ANK.İST.)

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (İZMİR)

17.30 ……….. FASLI (ANKARA)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) 

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

20.30 ESKİNİN BÜYÜSÜ (CANLI) (ANKARA)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (ANKARA)

21.30 ……….. FASLI (İSTANBUL)

22.00 UNUTULMAYANLAR (İSTANBUL) 

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (ANKARA)

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

ÇARŞAMBA

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

11.15 SOLO (İSTANBUL)

11.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (ANKARA)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İSTANBUL) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İSTANBUL)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İZMİR)

15.00 MUSİKİYE DAİR (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL) 

17.00 SOLO (İZMİR)

17.15 SAZLARLA TSM (İSTANBUL)

17.30 ……… FASLI (İSTANBUL)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (ANKARA) 

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA)

20.30 KADINLAR TOPLULUĞU ( İST.ANK.)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (İSTANBUL) 

21.30 ……… FASLI (ANKARA)

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

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (İSTANBUL) 

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

PERŞEMBE

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA) 

09.00 ŞARKILARDAN BİR DEMET( ANKARA)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZLARLA TSM (ANKARA)

11.15 SOLO (ANKARA)

11.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (İZMİR)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (ANKARA)

PAZARTESİ

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL) 

09.00 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR  (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) 

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR  (ANKARA) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

11.15 SOLO (İSTANBUL)

11.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (ANKARA)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İSTANBUL) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İSTANBUL)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)

14.00 HABERLER 

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

15.00 GÖNÜLDEN NAĞMELER (ANKARA)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İZMİR)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL) 

17.00 SOLO (ANKARA)

17.15 SAZLARLA TSM (ANKARA)

17.30 ………… FASLI (İZMİR)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (ANKARA) 

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA)

20.30 HER TELDEN (İZMİR)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (İSTANBUL) 

21.30 ………… FASLI  (ANKARA)

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

TANBUL)

23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (İSTANBUL) 

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

SALI

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA) 

09.00 SOLİSTLER GEÇİDİ (ANKARA)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZLARLA TSM (ANKARA)

11.15 SOLO (ANKARA)

11.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER(İZMİR)

12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (ANKARA)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İZMİR)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

15.00 GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (ANKARA)

17.00 SOLO (İSTANBUL)

17.15 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

TRT NAĞME
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18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

19.00 MAHALLİ SANATÇILAR / SOLİSTLERDEN SEÇMELER (AN-

KARA) 

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

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

KARA) 

21.00 HAYDİ TÜRKİYE GELİN TÜRKİYE (İSTANBUL) (CANLI)

22.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00 BİZİM ELLER BİR DESTAN (CANLI) (İSTANBUL) 

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

ÇARŞAMBA

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (ANKARA)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)

09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA)

09.30 YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (ANKARA)

10.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA) 

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)

11.00 HABERLER

11.05 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (İSTANBUL) (CANLI) 

12.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

12.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)

13.00 TÜRKÜLERLE GEZİYORUZ (CANLI) (İZMİR) 

14.00 HABERLER

14.05 TÜRKÜLER TÜRKÜ SÖYLER (ANKARA) 

22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

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

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

SALI

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (ANKARA)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

09.00 ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 TÜRKÜ DEFTERİ (ANKARA) 

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)

11.00 HABERLER

11.05 YURTTAN SESLER (CANLI) (ANKARA)

12.00 İKİ SOLİSTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

13.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

15.30 THM TOPLU PROGRAMI (İSTANBUL)

16.00 TÜRKÜLERE HAYAT VERENLER (ANKARA)

16.30 BEYLER BAHÇESİ (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

PAZARTESİ

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İSTANBUL)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)

09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA) 

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)

11.00 HABERLER

11.05 TÜRKÜ SEVDALILARI (İSTANBUL) (CANLI)

12.00 YURTTAN SESLER (İZMİR)

12.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)

13.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

13.30 EZGİ KERVANI (İSTANBUL)

14.00 HABERLER

14.05 GENÇ SESLER (CANLI) (ANKARA)

14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

15.00 HOŞ SOHBET (CANLI) (ANKARA)

16.00 BERGÜZAR (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

18.30 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)

19.00 AMATÖR TOPLULUKLAR (AYDA BİR) / SOLİSTLERDEN SEÇ-

MELER (ANKARA) 

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI)

TRT TÜRKÜ

11.30 ESKİ SESLER/ SAZENDE BESTEKARLAR (İSTANBUL)

12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (İSTANBUL)

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İZMİR)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

15.00 GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL)

17.00 SOLO (ANKARA)

17.15 SAZLARLA TSM (ANKARA)

17.30 ……… FASLI (İSTANBUL)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (ANKARA)

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

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

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL 

21.30 ……. FASLI (ANKARA)

22.00 NOSTALJİ (BANT) / SEVDALI ŞARKILAR (CANLI) 

(İSTANBUL) 

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

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

17.15 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

17.30 ……. FASLI (ANKARA)

18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

20.30 KLASİK KORO ( İST.ANK.)

21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) ANKARA

21.30 ……… FASLI (İSTANBUL)

22.00 DEVLET KOROLARI / NAĞME-İ MANA (İSTANBUL)

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

00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

PAZAR

07.00 İSTEK SAATİ (İSTANBUL)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (İSTANBUL) 

09.00 GÜFTE ŞAİRLERİMİZ (ANKARA)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)

11.00 HABERLER

11.05 SAZ ESERLERİ (İZMİR)

11.15 SOLO (İSTANBUL)

, CUMARTESİ

07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 İSTEK SAATİ (ANKARA) (CANLI) 

09.00 SAZEDENDE BESTEKARLAR / ESKİ SESLER (İSTANBUL)

09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)

10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 

10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) 

11.00 HABERLER

11.05 SAZLARLA TSM (İZMİR)

11.15 SOLO (ANKARA)

11.30 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İZMİR)

12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (ANKARA) 

13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İZMİR)

13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İSTANBUL)

14.00 HABERLER

14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)

15.00 MUSİKİYE DAİR (TEKRAR) (İSTANBUL)

16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (ANKARA)

17.00 SOLO (İSTANBUL)
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16.30 ÇALGILARLA EZGİLER (ANKARA) 

17.00 BİZDEN SİZE (İSTANBUL)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA) 

19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

20.00 HABERLER

20.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

20.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

21.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) 

22.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00 ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL) (TEKRAR)

23.30  BAĞLAMAM PERDE PERDE (TEKRAR) (İSTANBUL) 

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

PAZAR

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İZMİR)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 BİR TÜRKÜ ÖĞRENİYORUZ (ANKARA)

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)

11.00 HABERLER

11.05 YURTTAN SESLER (İZMİR)

11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)

12.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER/ ÇOCUK KOROLARI (ANKARA) 

(AYDA BİR)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

13.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

15.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

16.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) 

16.30 TÜRK HALK ÇALGILARI (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)

20.00 HABERLER

20.05 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

20.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR) 

21.00 YURTTAN SESLER (ANKARA) 

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) 

22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (TEKRAR) (İSTANBUL)

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)

09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA) 

09.30 YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (ANKARA) 

10.00 İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA)

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)

11.00 HABERLER

11.05 KAR BEYAZ TÜRKÜLER (İSTANBUL) 

12.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

13.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

13.30 EZGİ KERVANI (İSTANBUL)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) 

14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

15.00 HOŞ SOHBET (CANLI) (ANKARA)

16.00 BERGÜZAR (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) 

18.30 YURTTAN SESLER (ANKARA)

19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)

20.00 HABERLER

20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER / TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI / 

RADYO SANATÇILARI THM KONSERİ (İSTANBUL) / 

BİR KONSER (AYDA BİR)   (ANKARA)  

21.00 KENT OZANLARI (ANKARA) RADYO-4

21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) RADYO-4

22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00  DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI)

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

CUMARTESİ

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İSTANBUL)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İZMİR)

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)

11.00 HABERLER

11.05 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)

11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)

12.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)

13.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI / GENÇLİK KOROLARI (AN-

KARA) (AYDA BİR) 

13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

15.30 THM TOPLU PROGRAMI (İSTANBUL)

16.00 UZUN HAVALAR KIRIK HAVALAR (ANKARA)

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER

15.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

16.00 BERGÜZAR (ANKARA)

17.00 BİZDEN SİZE (İSTANBUL)

18.00 KENT OZANLARI (ANKARA) 

18.30 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)

19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL) 

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

20.00 HABERLER

20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) 

20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

21.00 HEP BERABER (İSTANBUL) (CANLI)

22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00 TELLİ TURNAM (CANLI) (İSTANBUL) 

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

PERŞEMBE

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İSTANBUL)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00 HABERLER

08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)

08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)

09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

10.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) 

10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)

11.00 HABERLER

11.05 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

12.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)

12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (İSTANBUL)

13.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)

13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)

14.00 HABERLER

14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

14.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)

15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

15.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

16.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)

16.30 BAĞLAMAM PERDE PERDE (İSTANBUL)

17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

18.00 TÜRK DÜNYASINDAN (ANKARA) 

19.00 SAZIMIZ RENGİMİZ / SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

20.00 HABERLER

20.05 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ) / 

BU TOPRAĞIN TÜRKÜSÜ 30/1 (ANKARA) (CANLI)

20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) 

21.00  TÜRKÜ SAATİ (İSTANBUL) (CANLI)

22.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)

22.30  İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

23.00  DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI)

00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

CUMA

06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)

06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)

06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (ANKARA)

07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)



64  RADYOVİZYON

Fr
ek

an
sla

r RADYO-1
AMASYA 97.3

ANKARA (ÇANKAYA) 93.3

AYDIN 98.5

BURSA 99.5

DENİZLİ 95.2

ERZURUM 90.8

İSTANBUL 95.6

KARABÜK 100.0

MUĞLA 105.3

ŞANLIURFA  98.1

TRT NAĞME
ANKARA (ÇANKAYA) 102.8

ANTALYA (SARIÇINAR)  92.1

ISPARTA (KEÇİBORLU) 99.2

İSTANBUL (ÇAMLICA) 101.6

İZMİR (ÖDEMİŞ) 95.8

MERSİN (ANAMUR) 106.8

KAHRAMANMARAŞ  107.9

KARABUK  97.8

KİLİS  88.8

MUĞLA (YATAĞAN) 96.6

RADYO-3
ARTVİN 88.4

AYDIN 97.6

BURSA 96.7

ESKİŞEHİR 94.4

KAYSERİ (BÜNYAN)  99.2

KIRŞEHİR 88.8

KÜTAHYA  92.1

MERSİN 95.8

RİZE 104.9

SİVAS 90.4

BÖLGE RADYOLARI
ANTALYA 
(MUĞLA-MERKEZ) 94.9

ÇUKUROVA 
(NİĞDE-MERKEZ)  105.7

ERZURUM 
(BAYBURT- MERKEZ) 92.9

GAP DİYARBAKIR 
(BİTLİS-MERKEZ) 100.0

TRABZON 
(SAMSUN-MERKEZ) 96.8

TRT FM
AFYON 89.5

ARDAHAN  94.8

BALIKESİR 96.0

BURDUR  91.1

DİYARBAKIR 95.5

ESKİŞEHİR 96.8

IĞDIR 98.7

İZMİR 91.2

KARS  89.5

MUĞLA (BODRUM) 99.3

TRT TÜRKÜ
ANKARA (ÇANKAYA) 107.8

ANTALYA(ELMALI) 101.7

ARDAHAN (POSOF) 104.0

BİNGÖL 99.6

BURDUR (BUCAK)  105.8

ELAZIĞ (PALU) 95.0

ERZURUM (OLTU) 89.1

KARAMAN  90.8

NİĞDE 93.2

TOKAT 89.0

RADYO-4
AKSARAY 100.5

AYDIN (KUŞADASI) 103.8

BARTIN 95.1

ÇANKIRI 103.0

DÜZCE 91.3

İZMİR (ÖDEMİŞ) 87.8

KASTAMONU (BOZKURT) 91.8

KIRKLARELİ (DEMİRKÖY) 92.0

SİNOP 106.4

YOZGAT 89.8

TRT ANKARA RADYOSU
ANKARA 105.6


