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Özet
Bu çal›flman›n amac›, toplumun tüm alanlar› ile birlikte dönemin önemli bir
kitle iletiflim arac› olan radyonun yap›s›n› da etkileyen 1960 hareketi
sonras›nda gündeme gelen 1961 Anayasas›’n›n belirledi¤i do¤rultuda
kurumsal çerçevesi çizilen ve yay›n ilkeleri belirlenen TRT’nin ilk yay›n y›l›
olan 1965’de, radyonun yap›s›n› ve bas›na yans›yan görüntüsünü TRT
öncesi dönemle karfl›laflt›rmal› olarak ve 1961 Anayasas› ile
iliflkilendirerek incelemektir. Bu amaçla 1965 y›l› Nisan, May›s, Haziran ve
Temmuz aylar›n›n Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri incelenmifl, radyo
yay›nlar› ile ilgili k›s›mlar› genel de¤erlendirmeleri desteklemek üzere
sunulmufltur. Çal›flman›n ulaflt›¤› sonuç, 1961 Anayasas›’n›n yol
aç›c›l›¤›nda, her ne kadar TRT öncesi döneme k›yasla ilerleme
say›labilecek bir tak›m ad›mlar at›lm›fl, haklar ve özgürlükler aç›s›ndan
daha genifl bir yasal çerçevede kurumsallaflman›n, planlamaya ve
özerkli¤e dayal› bir yap›n›n temelleri at›lm›flsa da, TRT’nin ilk y›l›nda, yay›n
ilke ve iflleyiflinde t›kan›kl›klar›n yafland›¤›, özerkli¤i ve ba¤›ms›zl›¤›
zedeleyici tutumlar›n eksik olmad›¤›, gerçek anlamda özgürlükçü ve çok
sesli bir ortam›n oluflturulamad›¤› gözlenmektedir.
anahtar kelimeler: 1961 Anayasas›, 1965 radyosu, 1965 yaz›l› bas›n›
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Résumé
L’objectif de ce travail est de faire une analyse comparative de la structure de la
radio et ses repercussions dans la presse au moment où la TRT a ete fondée en
1965. Dans cette analyse, la période d’avant la TRT et la Constitution de 1961
se sont prises en considération pour évaluer les principes qui ont quidé le
monde audio-visuel turc. Parce que les politiques de diffusion de la TRT et les
structures sociales ainsi que la structure de la radio ont éte déterminées par le
cout d’Etat et la Constitution de 1961. Pour suivres les traces des images de la
radio dans la presse, nous avons pris en compte les articles pupliés sur ce sujet
pendant quatre mois (avril, mai, juin, juillet de l’année 1965) dans les journaux
Cumhuriyet et Hürriyet. Nous avons optenu comme résultat à travers cette
étude que même si avec la Constitution de 1961, il y avait des progrès dans le
monde audio-visuel turc, l’autonomie et l’indépendance dans les diffisuions
audio-visulles n’ont pas atteintes. Du fait de ce constat, on peut argumenter que
l’objectif de construire une ambiance de libérté et pluralité a été loin d’etre
réalisée dans cette année de 1965.

Abstract
1961 Constitution that was built up after 1960 movement influenced the radio
structure of time together with all the other fields of society . The main aim of
this study is to examine the structure of radio and the reflection of it to the press
comparatively during the first year of TRT 1965 and before TRT of which
broadcasting principles and institutional frame were determined by 1961
Constitution. For this aim, after investigating Cumhuriyet and Milliyet
newspapers in the months of April, May, June, July, the parts in relation to the
radio broadcasting were presented for the support of general evaluation. The
study comes to a conclusion that although new developments came into
existence and the institutionalization of a wider legal frame in terms of rights
and freedoms was allowed, the bases of a form depending on planning and
autonomy were built in the light of 1961 Constitution, in the first year of TRT
some obstacles were experienced in practice and related to broadcasting
principles, attidutes violating autonomy were observed and a new environment
with freedom and polyphony in real sense could not be created.
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Girifl
Türkiye’nin siyasi yaflam›n›, kaba olarak, 1920’lerin ortalar›ndan ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n bitimine dek devam eden Tek Parti iktidar› dönemi ve 1946’dan kimi
kesintilerle günümüze kadar süren, 1960 ve 1980 gibi önemli kavflak noktalar›n›
içeren çok partili süreç olarak ikiye ay›rmak mümkünse de, 1946-1960 dönemi
ço¤ulculu¤un yaflama geçirildi¤i bir sürece tekabül etmemifl, çok partili bir
ortamda Tek Parti iktidar›n›n ana yönelimleri devam etmifltir. Silahl› Kuvvetler’in
yönetime el koydu¤u 1960 ve 1960’l› y›llar, Türkiye tarihinde radyo da dahil bir
çok aç›dan dönemeç noktas› oluflturmufltur.
Plans›z, genifllemeci, enflasyonist politikalar ile d›fl yard›mlara dayal› olarak
1950’ler boyunca izlenen model iktisadi aç›dan t›kanma noktas›na gelmifl; buna
eklenen siyasi açmazlar, toplumdaki artan hoflnutsuzluklar ve siyasi bask›lar,
k›s›tlanan özgürlükler üzerine gündeme gelen ç›kmazlar›n sonucu olarak 1960’da
yönetime el konulmufltur. 1960 hareketini di¤er darbelerden ay›ran ve onun en
önemli sonuçlar›ndan biri olan 1961 Anayasas› ile "bir yandan toplum içersinde
bir çeflit ‘sosyal demokrat’ dengenin temelleri(nin at›lmas›) amaçlan›rken, bir
yandan da kapitalist ekonominin düzgün bir biçimde geliflmesi yönlendirilmeye
çal›fl›lm›fl", "demokratik özgürlükleri sa¤lama ba¤layacak" ve "ço¤ulcu rekabet
haklar›n›" güvenceye alacak yasal ve kurumsal düzenlemelere gidilmifltir.
(Keyder, 1998: 62)
1961 Anayasas›n› bir "tepki anayasas›" olarak de¤erlendiren Tafler, onun temel
kurumlar›n›n önceki uygulamalara bir tepki niteli¤inde oldu¤unu söylemekte ve
1961 Anayasas›’n›n, "kiflinin temel hak ve özgürlüklerini, cumhuriyetin temel
kurulufllar›n›, rejimin demokratik yoldan sapmas›n› önleyecek kurallar›"
saptamakla kalmad›¤›n›, ayr›ca birtak›m anayasal kurumlarla siyasi iktidar›n
yetkilerini s›n›rlad›¤›n› ve böylece "kuvvetler aras›nda denge kurarak
demokrasinin gelece¤ini" güvence alt›na ald›¤›n› belirtmektedir (Tafler, 1969: 88).
1924 Anayasas›’ndan farkl› olarak 1961 Anayasas›, siyasi iktidar›n yetki alan›n›n
d›fl›na ç›kmas›n› önleyecek kurumsal mekanizmalar oluflturmufl, hem haklar ve
özgürlükler hukuksal güvence alt›na al›nm›fl, hem de özgürlüklerin yaflayaca¤›
ço¤ulcu bir siyasal yaflam alan› oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bunun için, meslek
gruplar›, sendikalar, siyasi partiler, üniversite, radyo ve televizyon gibi özerk
kurumlar›n belli haklar ve dokunulmazl›klara sahip olarak toplum içinde yer
almalar›n› sa¤lay›c› düzenlemelere gidilmifltir (Tafler, 1969: 89).
1961 Anayasas› ile söz ve düflünce özgürlü¤ünün anayasal güvence alt›na
al›nd›¤› yeni kurumsal düzenlemeler getirilmifl, bu belgenin sa¤lad›¤› görece
özgürlük ortam›nda tabandan yükselen toplumsal hareketlili¤in yaflama alan›
bulaca¤› bir zemin oluflmufltur. Bu yasal düzenlemeler, daha sonraki y›llarda
ivme kazanacak olan sosyal devinimi yönlendirecek, haklar ve özgürlükler
aç›s›ndan güvenceler içeren bir çerçeve sunacak; siyasi ortam, toplumsal
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dinamikler ve kültürel atmosfer görece bu daha genifl çerçevenin sa¤lad›¤›
olanaklar çevresinde flekillenecektir. Yap›lan kurumsal düzenlemeler radyo
yay›nlar› üzerinde de etkili olacakt›r.
1. 1960-1964 TRT Öncesi Dönemde Türkiye Radyosunun Yap›s›
Kitlesellik, haberlerin insanlara ulaflmas› ilk kez matbaa ile sa¤lanm›fl, radyo
d›fl›ndaki di¤er iletiflim araçlar› ülkemize matbaa gibi geç girmifltir. Matbaadan
bafllamak üzere yeni iletiflim araçlar›na karfl› resmi iktidar›n tutumu önce ürküntü
ile karfl›lay›p engelleme, geldikten sonra ise afl›r› denetçi bir tutum içine girmek
fleklinde geliflmifltir. Genellikle kitle iletiflim araçlar›n›n tek-sesli yap›s› toplumdaki
hareketlili¤i yans›tmaktan uzak olmufltur. (Oskay, 1993: 12-13)
Di¤er bulufllar›n tersine Türkiye’de radyo yay›nc›l›¤›, bat› ülkelerindeki radyo
yay›nc›l›¤›ndan yaklafl›k yedi y›l sonra 1927’de bafllam›fl; 1927-1936 y›llar›
aras›nda özel sektöre ait Türk Telsiz Telefon Anonim fiirketi (TTTAfi) taraf›ndan
yap›lm›flt›r. 1933’den itibaren devletlefltirme çabalar› h›z kazanm›fl, 1936 y›l›nda
radyo devlet yönetimine geçmifl ve 1964 y›l›nda TRT kurulana dek radyo
uygulamalar› "Devlet Radyosu" kavram› alt›nda cisimleflmifltir. Tüm bu y›llar
boyunca örgütsel ve yönetsel aç›dan radyo hiçbir zaman ba¤›ms›z bir nitelik
tafl›mam›fl, siyasal iktidar›n gözetimi ve denetimi hiç eksik olmam›flt›r.
(Kocabaflo¤lu, 1980: 421)
27 May›s 1960 hareketinin her alanda oldu¤u gibi radyo üzerinde de önemli
etkileri olmufltur. 27 May›s 1960’da di¤er kurumlar gibi radyo da Silahl›
Kuvvetler’in eline geçmifl, dönemin son derece etkin bir kitle iletiflim arac› olarak
darbe sonras›nda yeni düzenlemelere gidilmifl, kurumsallaflman›n yolu aç›lm›flt›r.
27 May›s 1960 hareketiyle birlikte, 1950’li y›llardaki radyoya iliflkin flikayetler
–hatta 27 May›s ihtilalinin gerekçelerinden biri olarak DP iktidar›n›n radyoyu tek
tarafl› bir propaganda arac› olarak kulland›¤› gösterilir (Cankaya, 1997: 17)–,
radyolar›n sürekli olarak siyasi iktidarlar taraf›ndan beslenmesi ve onun bir organ›
niteli¤ine bürünmesi dolay›s›yla gündemde olan rahats›zl›klar, tarafs›z ve özerk
bir radyo özlemini do¤urmufltur. Radyo ve televizyonun özerk bir yap›da
düzenlenmesi gere¤i 1961 Anayasas› ile güvence alt›na al›nm›fl, "tarafs›zl›k,
objektiflik ve eflitlik" ilkeleri özerkli¤in ön koflulunu olufltururken (Cankaya, 1997:
24); yönetsel, yay›nsal ve mali özerklik de özerkli¤in kapsam alan›n› meydana
getirmifltir (Cankaya, 1997: 25).
Her ne kadar radyo 27 May›s hareketinin el att›¤› alanlardan biri olsa da ve 1961
Anayasas› ile radyoya iliflkin yeni bir düzenlemeye gidilse de, anayasan›n
öngördü¤ü do¤rultuda bir radyo-televizyon yasas›n›n haz›rlanmas› gecikmifl;
ancak 1 May›s 1964 tarihinde 359 say›l› TRT yasas› yürürlü¤e girmifl ve TRT
kurulmufltur (Cankaya, 1997: 18). Yeni yasa ile 1950’lerde D.P. iktidar›
döneminde radyonun hükümete ba¤l› olan, muhalefettekilere ve di¤er toplumsal
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güçlere hak tan›mayan yap›s› sonucu oluflan anti-demokratik uygulamalar›n
getirdi¤i rahats›zl›¤› ortadan kald›rmak için radyo ve televizyonlar›n yay›n yönetimi
TRT ad› alt›ndaki özerk kuruma devredilmifl ve ilk TRT genel müdürü Adnan
Öztrak olmufltur. Fiili olarak ise TRT Ekim 1964’te kurulmufl, ancak iki ay sonra
1.1.1965 tarihinde ilk program dönemine girmifl ve yine ilk kez 1965’de program
planlamalar› merkezi bir sisteme ba¤lanm›flt›r. Oskay, 359 say›l› Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu Kurulufl Kanunu’nda, rejimin Cumhuriyetçi niteliklerinin
gözetildi¤ini, Atatürk devrimlerine dayal› ça¤dafl uygarl›¤› hedefleyen bir toplum
modelinin ve toplumun kalk›nmas›n› gözeten yay›n anlay›fl›n›n benimsendi¤ini ve
e¤itici, ö¤retici nitelikte program yap›m›n›n savunuldu¤unu, ancak "TRT’nin bu
görevleri örgün bir flema içinde ve di¤er devlet kurulufllar›yla birlikte toplumsal
bir yeniden- örgütlenme biçiminde yapmas›ndan; yani, bu görevlerini planl› bir
toplumsal de¤iflim süreci içinde yerine getirmesinden söz edilmedi¤ini
belirtmektedir (1978: 35-36).
Bir geçifl süreci olarak ele al›nabilecek 1960-1964 y›llar› aras›nda TRT
kuruluncaya kadar radyo Bas›n, Yay›n ve Turizm Genel Müdürlü¤ü bünyesinde
kalm›flt›r. Hem örgütsel-yönetsel aç›lardan bir toparlanma, hem de TRT yasas›n›
bekleyiflinin yol açt›¤› belirsizlik ve düzensizli¤in hakim oldu¤u bu dönemde
radyoya iliflkin kimi çeliflik uygulamalar birarada yaflanm›fl; programlarda içerik ve
biçim yönünden ilerici- gerici, olumlu ve olumsuz örnekler iç içe geçmifltir.
"Baflka bir anlat›mla, 27 May›s sonras›nda, TRT’nin kurulufluna de¤in geçen
dönemde, geçmifl dönemlerin tortular›, yeni bir örgütsel-yönetsel yap›ya geçiflin
haz›rl›klar› ve bunlar›n tümünden önemlisi, dönemin sosyo-ekonomik ve kültürel
etkileri egemendir." (Kocabaflo¤lu, 1980: 364)
Bu geçifl döneminde il radyolar›n›n kurulmas› d›fl›nda nicelik yönünden önemli bir
at›l›m gerçeklefltirilememifltir. Vericileri son derece güçsüz ve kapsama alanlar›
dar olan, "kurulufl gerekçeleri, özellikle s›n›r illerindeki dinleyicileri ‘yabanc›
radyolar›n muz›r yay›nlar›’ndan korumak olan bu radyolar›n bafll›ca ifllevleri, hafif
Bat› müzi¤i ad› verilen türün yay›lmas›na önayak olmak fleklinde" gündeme
gelmifltir. Bu arada "kamuoyunda, yeni yasal çerçevenin tart›flmalar› sürerken,
transistörlü radyonun yayg›nlaflt›r›lmas›yla radyo dinleme al›flkanl›¤› k›rsal yöreleri
de kapsayacak biçimde yayg›nlaflm›flt›r." Bu dönemde içerik düzeyinde "genel
olarak söz yay›nlar›nda, özel olarak da haber yay›nlar›nda baz› ileri ad›mlar
at›lm›flt›r. Ankara ve ‹stanbul radyolar›nda ça¤dafl radyo programc›l›¤›na uygun
kimi giriflimler bafllat›lm›fl ve özellikle program personeli yetifltirilmesi konusunda
yetersiz de olsa kimi önlemler al›nm›flt›r" (Kocabaflo¤lu, 1983: 2735-2736). Radyo
yay›nlar› ço¤unlukla radyo d›fl›ndan ›smarlanm›flsa da, programlar daha
özgürlükçü bir yap› arz etmifl, "söz programlar›nda radyo teknikleri daha çok
kullan›lmaya bafllanm›fl, programlar dil, anlat›m ve sunufl aç›s›ndan aflama
göstermifltir" (Cankaya, 1997: 19).
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2.1965 Y›l› Geneli ve May›s-Haziran-Temmuz-A¤ustos Aylar› Özelinde
Türkiye’de Radyo Yay›nc›l›¤›n›n Yap›s› ve Bas›na Yans›yan Görüntüsü
A.Radyonun Devlet Karfl›s›ndaki Durumu ve Siyasal ‹ktidar-Radyo ‹liflkileri
‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndaki So¤uk Savafl döneminde Türkiye emperyalist
süreçler içine daha çok sokulmufl, kapitalistleflme süreçleri h›z kazanm›fl,
emperyalist güçlerin ve burjuvazinin siyasi iktidar üzerindeki etkisi artm›flt›r.
Kocabaflo¤lu, 1946’dan sonra çok partili yaflama geçilen Türk siyasal yaflam›nda,
1946-1960 y›llar› aras›nda, radyonun iki aç›dan önem tafl›d›¤›n› belirtir: "‹ç
politikada radyo iktidarla muhalefet aras›ndaki çekiflmelerin bafll›ca odaklar›ndan
birisi olmufltur. Burjuvazinin emperyalizmle bütünleflmesi sürecinde de yeni
görevler üstlenmifltir" (1980: 344). Bu dönemde radyoya iliflkin tart›flmalar›n
ard›ndaki temel sorun " ‘telkin ve propaganda’ amac›yla bu kitle iletiflim arac›ndan
kimin ne ölçüde yararlanaca¤› sorunudur." 1950 -1960 aras›ndaki 10 y›ll›k iktidar›
boyunca DP radyoyu etkin bir propaganda arac›, ayd›nlar›n, bas›n›n ve
muhalefetin elefltirileri karfl›s›nda "meflru müdafaa" arac› olarak görmüfl; siyasal
niteli¤i a¤›r basan yay›nlarda ve haberlerde muhalefete hiçbir hak tan›mayan bir
politika izlemifl, gerek CHP’ye gerekse parti içi muhalefete karfl› radyoyu bir
polemik arac› olarak kullanm›flt›r. Nas›l ki iktidar partisi radyoyu "Devlet Radyosu"
kavram›ndan hareket ederek kullanm›flsa, muhalefet de iktidara yönelik
elefltirilerini ayn› kavrama dayanarak gerçeklefltirmifltir. (1980: 343-349)
DP’nin bu kadar önem verdi¤i radyoyu bir propaganda arac›na dönüfltürmesi ters
tepmifl, 27 May›s’› gerçeklefltirenler DP’nin "suç aletlerinden birisi" olarak
radyoyu görmüfllerdir. Bunun tepkisel uzant›s› 1961 Anayasas›’nda "radyo (ve
televizyon) istasyonlar›n›n yönetiminin özerk kamu kiflili¤i halinde
düzenlenece¤ini öngören 121’inci maddede somut bir flekilde ortaya ç›km›flt›r."
(Kocabaflo¤lu, 1980: 364) Tafler, 1961 Anayasas›n›n radyo ve yönetimini
düzenleyen hükümlerine genel olarak iki amac›n egemen oldu¤unu belirtir:
"Tasviye edilen dönemdeki, demokratik düzen ve özgürlükler için zararl› kullan›fl
fleklini önlemek; 2- Yeni kurulan sistemi, siyasi iktidar›n hiyerarflik emir alan›
d›fl›nda b›rakmak." (Tafler, 1969: 89) Böylece hem radyonun özerk bir kurum
olarak yönetiminin gelece¤i garanti alt›na al›nmakta, hem de radyo ile, siyasi
iktidar›n yetkilerinin d›fl›na ç›kmas› durumunda özgürlüklerin yok olmas›n›
önleyecek dengeleyici bir kurumun varl›¤› öngörülmektedir. (Tafler, 1969: 89-90)
1960 öncesinde bu flekilde geliflen siyasi iktidar-radyo iliflkilerinin 1960 sonras›nda
ve 1965 TRT döneminde nas›l flekillendi¤ini görebilmek için 1961 Anayasas›’n›n
kabul edilmesinden sonraki siyasi iktidar yap›lanmas›na k›saca bir göz atmak
gerekir. Ekim 1961 seçimlerini takiben ‹nönü baflkanl›¤›nda üç koalisyon hükümeti
kurulmufl, hepsi de temel ayr›l›klar ve çekiflmeler nedeniyle k›sa ömürlü olmufltur.
fiubat 1965 y›l› bütçe görüflmeleri s›ras›nda bütçenin reddedilmesi nedeniyle
‹nönü’nün görevden ayr›lmas› üzerine üçüncü koalisyon da¤›lm›fl ve Ekim 1965
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genel seçimlerine dek ba¤›ms›z senatör Suat Hayri Ürgüplü baflkanl›¤›nda,
Süleyman Demirel’in baflbakan yard›mc›s› oldu¤u, AP (Adalet Partisi), YTP (Yeni
Türkiye Partisi), CMKP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) ve MP’li (Millet Partisi)
bakanlardan oluflan bir seçim hükümeti kurulmufltur. ‹lgili süreçte CHP ile AP
sürekli çekiflme halindedir (Özdemir, 1990: 210-216). Bu aylar, yaklaflmakta olan
seçim kargaflas›n›n yafland›¤›, bu nedenle partiler aras› çekiflmelerin gündemde
oldu¤u, özellikle AP ve CHP’nin birbirini yok etmek isteyen kap›flmalar›n›n ortal›¤›
gerginlefltirdi¤i bir sürece tekabül etmektedir.
Bu dönemde siyasi iktidar iliflkilerinin radyo uygulamalar› üzerindeki etkileri ise
flöyle gündeme gelmifltir: Böyle bir siyasal atmosferde siyasi partiler aras›ndaki
çekiflmelerin dönemin önemli bir kitle iletiflim arac› olan radyoya yans›yan
boyutlar› hiç eksik olmam›flt›r. Yeni yasayla TRT özerk bir kamu kuruluflu
niteli¤ine bürünmüfl ve 1961 Anayasas›’n›n sundu¤u görece özgürlükler
ortam›nda daha önceki dönemlere göre "tarafs›z" ve "özerk" olma konumunu
göreli olarak sa¤lanabilmifltir, ancak bu konuda TRT’nin ilk yay›n y›l› olan 1965’de
yeterli ad›mlar›n at›ld›¤› söylenemez. Öngören ve Topuz TRT’nin ilk dönemine
iliflkin olarak "...ilk TRT yönetimi özerkli¤i tam anlam› ile oluflturmaya ve
gerçeklefltirmeye yanaflmad›. Bu yönetim, ‘özerkli¤i’ ancak bir noktaya kadar
uygulamakla yetindi ve hatta özerkli¤i tam anlam› ile oluflturmaktan kaç›nd›"
(Öngören, Topuz, 1990: 94) demektedir.
TRT kurulduktan sonra kurum kendi haline b›rak›lmayarak d›flardan müdahaleye
maruz kal›r sürekli olarak. TRT Yasas›n›n, TRT Genel Müdürü’nün de¤ifltirilmesi
konusunda siyasi bask›lar eksik olmaz. Bu dönemde sürekli çekiflme halinde olan
CHP ile AP aras›ndaki müzakereler radyo ile ilgili tart›flmalara da yans›r. Öngören
ve Topuz, dönemin radyosundaki iflleyifle iliflkin olarak "TRT kurulduktan sonra ilk
olarak muhalefetin sesi radyo haber bültenlerinde rahatl›kla duyulmaya bafllad›.
K›yamet de bundan sonra koptu. ‹ktidar ve bürokrasi buna al›fl›k de¤ildi. Ayr›ca
öteki radyo yay›nlar›nda yer alan izlencelerde yeni ve ça¤dafl konular›n ifllenmesi
de yine ayn› çevrelerde iktidar ve bürokraside tepkilere yol açt›. Bunun üzerine
TRT’ye çeflitli bask›lar yöneltildi" (Öngören, Topuz, 1990: 94) demektedir.
Sonuç olarak, TRT’nin ilk y›l› olan1965’de radyo, her ne kadar özerk ve ba¤›ms›z
bir kurum oldu¤u anayasa taraf›ndan güvence alt›na al›nd›ysa da, sürekli olarak
iktidar ve muhalefet çevrelerinin gözlerinin üzerinde oldu¤u bir çekiflme, tart›flma
ve müzakere alan› olmufltur.
1965 y›l›n›n May›s-Haziran-Temmuz-A¤ustos aylar›nda radyoya iliflkin olarak
yap›lan tart›flmalar›n siyasi iliflkiler aç›s›ndan bas›na yans›yan görünümü ise
flöyledir:
Nisan ay›nda MP Genel Baflkan›’n›n, TRT Kanunu’nun de¤ifltirilmesi ve Genel
Müdür Adnan Öztrak’›n azledilmesine iliflkin iste¤i Meclis’te sürekli tart›flmalara
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yol açm›fl ve koalisyonu çatlama noktas›na getirmifltir. Ayr›ca TRT için Meclis
Tahkikat› aç›lmas› istenmektedir. Bu konu ile ilgili olarak 2 May›s 1965 tarihli
Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfas›ndaki habere göre MP’li temsilci ‹çiflleri Bakan›
‹smail Hakk› Akdo¤an, TRT genel müdürü Adnan Öztrak’›n görevden al›nmas›n›
ve öncelikli olarak Meclis’te TRT kanununun görüflülmesini istemekte ve
Akdo¤an, Öztrak de¤iflmeden kararnamelerin hiçbirini imzalamamaktad›r.
4 May›s 1965 tarihli Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfa haberine göre, MP Genel
Sekreter Yard›mc›s› ve K›rflehir Milletvekili Memduh Aydemir, MP Genel Baflkan›
Osman Bölükbafl›’n›n K›br›s konusunda hükümetin tavr›n› aç›klayan konuflma
metninin Radyo Haberler Merkezi’ne gönderildi¤i halde yay›nlanmazken, CHP
Genel Sekreter Yard›mc›s›’n›n yapt›¤› gezilerin ve konuflmalar›n yay›nland›¤› ve
bunun tarafl› yay›n yapmak anlam›na geldi¤inin öne sürüldü¤ü bir telgraf çekerek
radyoyu Baflbakan’a flikayet eder. ‹lgili haberde, bunun üzerine TRT’nin iddiay›
reddederek görevini lây›¤›yla yapt›¤›n› savlad›¤› belirtilmektedir.
6 May›s 1965 tarihli Cumhuriyet gazetesinin ikinci. sayfas›nda, "Problem yaln›z
TRT’nin tarafs›zl›¤› m›?" bafll›kl› yaz›s›nda hükümet program›n›n mecliste
okundu¤u anda yay›nlanmamas›n› elefltiren Mahmut Tali Öngören, maçlar›
zaman›nda veren TRT’nin niçin hükümet program›n› zaman›nda yay›nlamad›¤›n›
sorar. Ona göre radyonun görevi h›zl› ve dinamik haberciliktir. Öngören "TRT
tarafl› m›d›r?" diye sordu¤u yaz›s›na özetle flöyle devam eder: Radyolar gereksiz
bir inatç›l›kla meclis bültenleri ile iflgal edilmifltir. Ayr›ca eski hükümetin
bakanlar›n›n veda mesajlar› arka arkaya yay›nlanm›flt›r. TRT mikrofonlar›n› kiflisel
amaçlar için kullanmakta, programlar› yetersiz olmakta, radyo yönetimleri
kar›fl›kl›k içinde bulunmakta, ona yöneltilen elefltiriler bu kar›fl›kl›kta kaynay›p
gitmektedir. Programlar çok yetersiz, yönetim zay›f ve personel idaresi haks›zd›r.
Ayr›ca TRT Genel Müdürü, eski baflkanlardan birine çok yak›n olan, tecrübesiz bir
kiflidir. Yani Öngören’e göre TRT’nin tarafs›zl›k ve hizmet verme problemi vard›r.
AP Antalya Milletvekili ‹hsan Ataöv’ün TRT hakk›nda meclis soruflturmas› isteyen
önergesinin görüflülmesi, 11 May›s’ta mecliste kabul edilir. Bu konunun 12 May›s
1965 tarihli Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfas›na "TRT Meclis’te tart›fl›ld›" bafll›¤›yla
yans›yan boyutu özet olarak flöyledir: AP milletvekili ‹hsan Ataöv’ün TRT hakk›nda
meclis araflt›rmas› isteyen önergesini Anayasaya ayk›r› bulmayan Anayasa
Komisyonu raporu TBMM’de (bir önceki gün) kabul edilir ve önerge üzerinde
görüflme aç›l›r. CHP milletvekilleri Meclis araflt›rmas›n› gereksiz bularak raporun
aleyhinde oy kullan›rlarsa da onlar›n önergesi oylanarak reddedilir. Ataöv
soruflturma ile TRT’nin kapal› kutu olmaktan ç›kaca¤›n› söyler.
Ayr›ca, Adalet Bakanl›¤›’n›n emriyle, TRT hakk›nda Ankara Savc›l›¤› taraf›ndan,
yay›nlar›n tarafs›z olup olmad›¤› ve memurlar›n görevini kötüye kullan›p
kullanmad›¤›na iliflkin olarak soruflturma bafllat›lm›flt›r. Bu konu 12 May›s 1965
tarihli Milliyet gazetesinin üçüncü sayfas›na "Adalet Bakan›’n›n TRT hakk›ndaki
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müracaat› savc›l›kta: Sekiz savc› TRT için tahkikata bafllad›. Bölükbafl›’n›n da
bilgisine baflvurulacak" bafll›¤›yla yans›r ve haber flöyle devam eder: "TRT hakk›nda
soruflturma aç›lmas› için Adalet Bakanl›¤›’n›n yaz›s› üzerine Ankara Savc›s› Firuz
Çilingiro¤lu derhal bir soruflturma ekibi kurarak çal›flmalara bafllam›flt›r".
13 May›s 1965 tarihli Cumhuriyet’in ilk sayfas›nda ise ilgili soruflturma flöyle yer
al›r: "Savc›lar dün (12 May›s) TRT’de tahkikata bafllad›: Adalet Bakan› ile MP
çat›flt›" bafll›kl› haberde Adalet Bakan›’n›n talimat› üzerine üç savc›dan oluflan bir
"Soruflturma Kurulu"nun TRT hakk›nda tahkikata bafllad›¤›, ancak olay›n adalete
sevk edilmesine karfl›n, TRT konusundaki tart›flmalar›n, Adalet Bakan› ile MP
aras›ndaki birbirini suçlay›c› demeç düellosunun devam etti¤i belirtilmektedir.
‹ddialara göre TRT, CHP yanl›s› ve sol tarafl› bir yay›n politikas› izlemekte, siyasi
partiler aras›nda ayr›m yapmakta, objektif ve tarafs›z olmamaktad›r. Haberin
devam›nda ise flöyle ayr›nt›lara yer verilmifltir: Konu ile ilgili olarak iflbölümü
yap›lm›fl, ilk soruflturma TRT’de kendilerine ait bir odada çal›flan üç kiflilik bir ekip
taraf›ndan yürütülmüfl, savc›lar bu konulardaki yay›nlara ait bandlar› ve haber
bültenlerini arflivlerden ç›kararak incelemifllerdir. Di¤er ekip ise Adliye Binas› ve
Meclis’te çal›flmalar› sürdürmüfl, iki savc›n›n Meclis’te TRT müzakerelerini
izlemeleri kararlaflt›r›lm›flt›r. Haberde araflt›rman›n bir hafta sürece¤i, ya
soruflturmaya, ya da takipsizli¤e karar verilece¤i belirtilmektedir.
Soruflturma ile ilgili tart›flmalar mecliste ve buna ba¤l› olarak bas›nda da tüm
h›z›yla sürer ve nihayet soruflturman›n sonuna gelinir. 12 Haziran 1965’te
Cumhuriyet’in ilk sayfas›nda ç›kan "TRT soruflturmas› dün sona erdi" bafll›kl›
habere göre Savc›l›k taraf›ndan TRT Genel Müdürlü¤ü’nde soruflturma sebebiyle
el konulan evrak ve bantlar Genel Müdürlü¤e iade edilmifltir. Savc›lar›n kendi
raporlar›n› birkaç güne kadar Ankara Savc›l›¤›’na vereceklerinin söylendi¤i
haberde, rapor sonucuna göre ya soruflturma aç›laca¤› ya da araflt›rmay›
gerektirmeyen "ademi takibat" karar› verilece¤i bildirilmektedir.
Sonunda Savc›l›k soruflturmas› nihai karar›n› verir. 14 Temmuz 1965’te Milliyet
gazetesinin üçüncü sayfas›nda ç›kan "TRT temize ç›kt›" bafll›kl› haber flöyledir:
"Ankara Savc›l›¤› dün TRT hakk›nda takipsizlik karar› vermifltir. Ankara
Savc›l›¤›’n›n Adalet Bakan› ‹rfan Baran’›n direktifi ile TRT hakk›nda açm›fl oldu¤u
tahkikatta genifl incelemeler yap›lm›flt›r. Savc›lar, gruplar halinde gerek TRT’de
gerekse Mecliste, d›flarda ve bas›n mensuplar› aras›nda yapt›klar› tahkikatta dava
konusu olabilecek bir durum bulamam›fllard›r. Takipsizlik karar› ile TRT’nin
tarafs›z yay›n yapt›¤› ve komünistlikle ilgili bir tutumda bulunmad›¤› meydana
ç›km›flt›r."
Bunun üzerine TRT ile ilgili olarak Savc›l›¤›n nihai karar› tart›flma konusu olur ve
bas›n da bu tart›flmalar›n yer ald›¤› bir platforma dönüflür. 17 Temmuz 1965’te
Cumhuriyet’in yine ilk sayfas›nda yer alan haberde, Millet Partisi Genel Baflkan›
Osman Bölükbafl›’n›n "TRT(nin) yay›n rüflveti ver(di¤ini)" söyledi¤i bildirilmektedir.
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Bu yaz›ya göre, Bölükbafl›’n›n Kongre’de, "TRT’nin tarafs›z olmad›¤›n› koalisyon
partileri liderleri ve Baflbakan kabul etti¤i halde, meseleyi aylarca uyutmufllar ve
rafa kald›rm›fllard›r. Radyonun verdi¤i yay›n rüflveti ile ortaklar›m›z›
mükâfatland›rd›¤› gözden kaçmam›flt›r. Savc›l›ktan al›nan hukuki fetva ile TRT
sorumluktan kurtulamaz. Koalisyon ortaklar›m›z sözlerine sadakat
göstermemekle bizzat küçülmüfllerdir" dedi¤i belirtilmektedir. Daha sonra ise
Meclis tatile girer.
B. Radyo Yay›nc›l›¤›n›n Örgütsel-Yönetsel Yap›s›
TRT öncesi dönemde, 1949’da radyo yönetimine daha ileri düzeyde bir
düzenleme getiren Bas›n -Yay›n ve Turizm Genel Müdürlü¤ü Kanunu’nuna göre
flekillenen yeni örgütlenme yap›s› "iflleyifl, ifllevsel bütünlük ve iflbölümü
aç›s›ndan" yetersiz olmufl, siyasi bask›n›n yo¤un, kamuoyu deste¤inin ise
yetersiz oldu¤u bir ortamda radyo kurumu gerekti¤i biçimde ifllerlik
gösterememifltir. Radyo yay›nlar›n› daha iyi düzenlemek üzere, "radyolarda
yap›lacak yay›nlar›n esas› ve programlara iliflkin görüfllerini bildirmekle
görevlendirilmifl" bulunan "Radyo Yay›nlar› Dan›flma Kurulu" ifllevlerini yerine
getirememifl, 1960’a dek ancak iki kez toplanabilmifltir (Cankaya, 1997: 12).
1 May›s 1964’de yürürlü¤e giren TRT kanunu, daha ba¤›ms›z, ça¤dafl bir radyo
yap›s› oluflturmak ve yönetsel-örgütsel aç›dan özerkli¤i sa¤lamak üzere gerekli
kurumsal düzenlemelere gitmifltir. Yeni yasaya göre bir kamu tüzel kiflili¤i
halinde düzenlenen radyo ve televizyon kurumunun Yönetim Kurulu ve Genel
Müdür’den oluflan bir yönetim örgütü vard›r. Yönetim Kurulu, Genel Müdürle
birlikte 9 üyeden meydana gelmekte olup "...üyelerin yaln›z ikisi Bakanlar
Kurulu’nca atan›yor, geriye kalanlar›n dördünü Üniversiteler, Konservatuarlar,
Tiyatro ve Opera sanatç›lar› seçiyor, ikisi de Yönetim Kurulu ve TRT Personeli
aras›ndan seçiliyor...genel Müdür aday›n›n seçilmesinde de Yönetim Kurulu
yetkili oluyordu." (Öngören ve Topuz 1990: 92) Ayr›ca, TRT’nin, yay›n hizmetleri
ile ilgili konularda dan›flmak üzere "Dan›flma Kurullar›"na ve yay›nlarla ilgili siyasi
partilerin baflvurular›n› incelemek üzere "Siyasi Yay›nlar Hakem Kurullar›"na da
olanak tan›yan daha genifl çerçeveli bir yap›s› vard›r. Ancak, önceki y›llara göre
daha ça¤dafl ve özerk bir görünüm kazand›ysa da, ilgili dönemde TRT’nin yeterli
ölçüde ba¤›ms›zl›¤›n› korudu¤u söylenemez. "Bu duruma; yasal düzenlemenin
özerkli¤i tam anlam›yla sa¤layacak kusursuzlukta olmay›fl›, yay›nlardan rahats›z
olan siyasi çevrelerin bask›s› ve kurum yöneticilerinin bu kavram› yaflama
geçirirken gösterdikleri tutumun yol açt›¤› söylenebilir" (Cankaya, 1997: 27).
Yasada belirtilen fleylerin fiili hayatta uygulama aflamas›na gelindi¤inde bu
dönemde radyo yönetiminde yaflanan karmafla ve problemler hakk›nda Faruk
Yener’in 4 A¤ustos 1965 tarihli Milliyet gazetesinin alt›nc› sayfas›ndaki yaz›s› bir
fikir vermektedir. "Evet, istenen olmufl, Anayasa’n›n gücü radyolar› kesin devlet
güdümü ve denetiminden koparm›flt›... Fakat ayn› gücün gerçeklefltirdi¤i kurum,

55

‘iktisadi iflletme’ düzeniyle ba¤daflmas› imkans›z bir yönetim kesmekefline
yuvarlan›p kalm›flt›r. En yetkili organ olmas› gereken Yönetim Kurulu’nun k›sa
sürede iflâsa gidifli, denetim yetene¤ini kaybederek umursanmaz bir topluluk
durumuna ulaflmas› koca bir ulusun e¤itim ve gelifliminde verimli çabalar›
beklenen bir yay›n sisteminin güdümünü ciddiyetten uzak ellerde günümüzün
ç›kmaz›na sürüklemifltir. Bu sonucun en ac› yönü de “iktisadi devlet düzeni”nin
yönetim alan›ndaki çöküflle Anayasa’n›n istedi¤i siyasi ba¤›ms›zl›k anlay›fl›n›
tehlikeye sokmas›, hiç de¤ilse zedelemesi ihtimaliydi. Ve yine ne yaz›k ki bu
tehlike, yönetimdeki bozuklu¤un yank›lar› ve yay›nlardaki gaflar›n art›fl›yla her
gün biraz daha büyümekte. TRT Kurumu seçimlerden sonra iktidar olacak bir
hükümetin belki en önemli hedefi olarak belirmektedir. Bu hedefi küçültme
çabalar›n›n günümüzdeki radyoyla imkans›z oldu¤una inanc›m›z› belirtirken radyo
rejimlerimizde yap›lacak köklü bir de¤iflimin daha çok yönetim plan›nda kalmas›n›
dileyelim."
C. Radyonun Mali Yap›s›
359 say›l› TRT yasas›na göre kurum finansman, yat›r›m ve iflletme programlar›n›
kendi yapabilme hakk›na sahiptir. Öngören ve Topuz, iktisadi özerkli¤in yasal
boyutuna iliflkin olarak "TRT’nin özerkli¤inin Anayasa ile belirtildi¤i ilk dönemde
bu kurumun hesaplar›n›, harcamalar›n› ve ifllemlerini ilk olarak denetleme ifllemi
yasal olarak yine kuruma verilmifltir. Özerklik, kurumun önce kendi kendini
denetlemesini öngörüyordu" demektedir (1990: 95). Ancak, TRT yasas›na göre
TRT’nin kendi bütçe ve programlar›n› yapabilmesine ve denetleyebilme yetkisine
karfl›n bunlar için en nihayetinde bakanl›k onay›n›n gerekmesi, iflletme aç›¤›n›
gidermek üzere Bakanl›¤›n ek bütçe konmas›na iliflkin takdir yetkisine sahip
olmas› gibi yasa maddeleri, TRT’nin özerklikten ziyade nihai olarak siyasi iradeye
ba¤l› bir yap› tafl›d›¤›n›n göstergesi olarak alg›lanabilir. Ayr›ca reklamlar da
toplumun egemen güçlerinin sesinin ön plana ç›k›fl› ile iktisadi aç›dan özerkli¤i
zedeleyici durumlar olarak görülmektedir (Cankaya, 1997: 26-27).
TRT öncesine k›yasla bu dönemde radyolar›n mali kapasitesi ciddi boyutta
artm›fl, bu da program yap›m olanaklar›n›, personel ve teçhizat alma gücünü
geniflletmifltir. TRT yasas›na göre TRT’nin gelir kaynaklar› radyo ruhsat›, ilan,
reklam, konser, kitap gelirleri ile her türlü radyo ve televizyon iktisadi
ifllemlerinden elde edilecek karlar ve ba¤›fllardan oluflur (Cankaya, 1997: 26).
TRT’nin ilk dönemine giren 1965 y›l›nda parasal gelirinin en önemli k›sm›n› radyo
vergileri oluflturmakta, ard›ndan reklamlar gelmektedir. 23 A¤ustos 1965
tarihinde Mustafa Davran’›n Cumhuriyet gazetesinin dördüncü sayfas›nda ç›kan
"‹stanbul 9 milyar lira vergi ödüyor" bafll›kl› haberi radyo vergileri ve gelirleri
hakk›nda bir fikir vermektedir. ‹lgili habere göre "Radyolardan al›nan vergiler, bir
lira ile altm›fl lira aras›nda de¤iflmektedir. Cep radyolar› vergiye tabi de¤ildir.
Televizyondan ise yüz lira vergi al›nmaktad›r.
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1964 ve 1965’te radyolardan al›nan vergiler flöyledir:
1964

1965

7

15

Belediye bulunmayan bölgelerde

14698

18393

Nüfusu on binden az olan bölgeler,
transtörlü radyolar

26535

35268

406573

419794

Vergi(TL)

Radyonun Bulundu¤u Bölge

Bir

Köylerin misafir odalar› vs.

Befl
On
Yirmi

Nüfusu 0nbinin üzerinde olan bölgeler,
cereyanl› radyolar

K›rk

Umumi Yerler III. S›n›f

1226

1273

Elli

Umumi Yerler II.S›n›f

270

351

Altm›fl

Banka, flirket, lüks yerler

1044

1153

Yüz

Televizyon cihazlar›

17

29

Vergisiz

Cep radyolar›

4447

4670

Böylece, radyo aboneleri, 1964 y›l›nda 8.593.087 (lira, 1965 y›l›nda ise
8.993.290) lira vergi ödemifllerdir."
D. Radyo Yay›nc›l›¤›n›n Teknik Altyap›s› ve Yay›n Sürecinin Teknik
Özellikleri
Türkiye’nin radyodan toplumsal, kültürel ve ekonomik geliflme alanlar›nda
yararlanmas› için gerekli olan somut koflullar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda radyo al›c›s›
ve vericisi aç›s›ndan son derece yetersiz bir tablo ile karfl›lafl›lmaktad›r. Di¤er
ülkelerle k›yasland›¤›nda istasyonlar›n verici "anten gücü" düflük, radyo verici
say›s› azd›r (Oskay, 1978: 21-22). PTT idaresinin elindeki rakamlara göre "1937
y›l›nda 25.510 olan radyo al›c›s› say›s›, 1940 y›l›nda 91.241’e; 1945 y›l›nda
187.762’ye; 1950 y›l›nda 362.456’ya; 1955 y›l›nda 998.662’ye; 1960 y›l›nda
1.341.278’e ve 1964 y›l›nda 2.177.163’e ulaflm›flt›r" (Oskay, 1978: 23).
Nicelik ve nitelik aç›s›ndan baflar›l› bir radyo kurumu devralmayan TRT’nin
kuruldu¤u y›llarda radyo Türkiye nüfusunun yaklafl›k %42’sine, yüzölçümünün
ise %37’sine radyo program› sunabilecek durumdad›r. Al›c›lar aç›s›ndan her bin
kifliye düflen al›c› say›s›yla komflular›ndan, verici gücü yönünden ise ‹ran
d›fl›ndaki tüm komflular›ndan daha kötü durumdad›r. (Kocabaflo¤lu, 1983: 2736)
1 May›s 1964’te Türkiye radyolar›n›n güç toplam› 527.6 kw, istasyon say›s› ise
13’tür. Bu rakam ABD, ‹ran, Suriye’nin istasyon say›s›ndan daha az olup
Vatikan’la eflit düzeydedir (Özakman, 1969: 13). Program yap›m olanaklar› s›n›rl›,
personel say›s› yetersiz düzeydedir.
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TRT ald›¤› miras› h›zl› bir flekilde gelifltirmeye bafllam›flt›r. 1965 y›l› yetersiz de
olsa bir tak›m düzenlemeler için ad›mlar at›ld›¤›, personel ve program yap›m
olanaklar›n›n art›r›lmaya çal›fl›ld›¤›; genel olarak yay›n saatleri, personel say›s›,
vericilerin güç miktar›, al›c› say›s›, program üretme olanaklar› aç›s›ndan koflullar›n
de¤ifltirilmeye bafllad›¤› bir y›ld›r. Mustafa Davran’›n 23 A¤ustos 1965 tarihli
Cumhuriyet gazetesinin üçüncü sayfas›ndaki haberi konu ile ilgili olarak bir fikir
vermektedir. "Bu y›l içinde ‹stanbul’da radyo abone say›s›, geçti¤imiz y›llara
nazaran önemli bir art›fl göstermifltir. Geçen y›l›n A¤ustos bafl›na kadar, kay›tl›
466.399 radyo mevcut iken, içinde bulundu¤umuz y›lda ise 489.769’a yükselmifl,
böylece bir y›lda 23.350 art›fl olmufltur. Bu rakam›n 1966 y›l›nda 25.000 daha
artaca¤› ilgililerce tahmin edilmektedir. Bu arada flehrimizde 29 televizyon al›c›s›
vard›r. Geçen y›l televizyon al›c› say›s› 17 idi".
Yine ayn› y›l›n A¤ustos ay›nda Mersin ve Diyarbak›r’da 300’er Kw’l›k yeni yay›n
flebekesi projesine bafllanaca¤› belirtilmektedir. 4 A¤ustos 1965 tarihli
Cumhuriyet gazetesinin dördüncü sayfas›nda ç›kan "Mersin ve Diyarbak›r
radyolar› gerçeklefliyor" bafll›kl› haber flöyledir: "Radyolar ihaleye ç›kar›lm›fl, tüm
dünya firmalar› ihaleye kat›lm›fl, en ucuz teklifi öncelikle bir Japon, sonra bir
Amerikan firmas› yapm›flt›r. Japon ve ABD firmalar›n kurdu¤u radyo istasyonlar›
incelenmektedir. Bu iki radyo merkezi ihalesi A¤ustos sonunda sonuçlanacakt›r.
Mersin ve Diyarbak›r radyo istasyonlar› 300 Kw gücünde olacak ve her biri 17,8
milyon liraya malolacakt›r. ö‹ki radyo hizmete girince Türkiye’nin en az yüzde 75’i
iyi dinleme flans› elde edecektir. Ankara’da, 1965 y›l› sonunda veya 66 bafl›nda
250 Kw.l›k bir istasyon daha eklenecektir. 18-20 milyon liraya malolacak bu
istasyon, 68 y›l›nda aç›lacakt›r."
Görüldü¤ü gibi her ne kadar bu dönemde yeni at›l›mlar gerçeklefltirildiyse de,
program yap›m olanaklar› k›s›tl› ve yetersizdir; Türkiye’nin komflular› ve Avrupa
ülkelerinin gerisindedir. TRT daha önce öngörülen haklardan ve olanaklardan
yararland›r›lmam›fl, az bütçeyle çal›flmak zorunda b›rak›lm›flt›r. O günlerdeki
radyolar›n çal›flma koflullar› hakk›nda Turgut Özakman, Radyo Notlar›’nda flöyle
demektedir. "Ankara Radyosu, baz› W.C.’leri oda yapmakta, E¤itim fiubesi hol,
vestiyer, asansör sahanl›¤›nda çal›flmaktad›r. Trabzon Radyosu bir ifl han›n›n üst
kat›nda elveriflsiz iki daireye yerleflmifltir. Kars radyosu üç oda ve bölmelere
ayr›lm›fl bir salona s›¤›nm›flt›r. Haber servisi bölmesinin boyutlar› 1,5 x 2 m.dir.
Gaziantep Radyosu’nun bahçesindeki odunlu¤u diskotek yapabilirsek mutlu
olaca¤›z... ‹zmir radyosu hala bir y›¤›n barakada çal›flmaktad›r. ‹stanbul radyosu
oda savafl› arenas› halindedir ve TRT’ye bu koflullara ra¤men e¤itim ve yurt d›fl›
yay›nlar iflletmesi ve yat›r›m› için istedi¤i fiili giderinin ancak %50’si
verilmektedir" (Özakman, 1969: 68).
TRT ile birlikte kurumda bürokrasi artm›fl, kurum bürokrasinin kurban› olmufltur.
Konu ile ilgili olarak Faruk Yener 4 A¤ustos 1965’te Milliyet’in alt›nc› sayfas›ndaki
yaz›s›nda bir radyo personelinin iflleyifle iliflkin düflüncelerini aktarmaktad›r:
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"Bat›da gördü¤ümüz, ‘iktisadi devlet kurumu’ düzenine oturmufl iflletmelerin bin
bir üstünlü¤ünü yana yak›la anlat›r, radyoculu¤umuzun bu tür statülere
götürülmesi gerekti¤ini kan ter içinde savunurken sessizce dinler, sonra;
‘göreceksin’ derdi... ‘Bu dediklerin gerçekleflirse yönetim daha kötü olacak,
radyolar›m›z›n atmakta oldu¤u birkaç verimli ad›m da duracakt›r.’ Geçenlerde
u¤rad›m, önüme yine sessizce bir fifl uzatt›: ‘Bu nedir? Biliyor musun?’ diye
sordu. ‘Bu fifl bir radyo müdürlü¤ünün iki kutu i¤ne al›rken bile Genel Müdürlü¤e
onaylatmak zorunda oldu¤u belgedir. Anlad›n m› flimdi eskiden hiç de¤ilse parça
bucuk al›nan fleylere neden hiç el uzatamad›¤›m›z›? Anlad›n m› neden diskote¤e
yeni plak kat›lamad›¤›n›? Nerede senin, ihtiyaçlar›na imzayla kavufluveren bat›
radyolar›n?’"
Personel koflullar› aç›s›ndan duruma bak›lacak olursa, TRT öncesi yay›n personeli
bir düzineyken 1965’te bu say› kadrolu olarak görev yapan 259 kifliye ç›kar›lm›flt›r
(Kocabaflo¤lu, 1983: 2736). S›navla al›nan yeni personel belli bir kurs program›
dahilinde k›sa süreli e¤itimden geçirildikten sonra radyolarda görevlendirilmifl,
böylece önceki döneme k›yasla daha uzmanca bir yay›n anlay›fl› ile
ifllevlendirilmifltir ve ilk kez profesyonel anlamda radyo yay›nc›l›¤›n›
gerçeklefltirme sürecine girilmifltir (Cankaya, 1997: 23). Her ne kadar önceki
döneme göre daha iyi olanaklarla çal›flt›ysa da, TRT personeli 1965 y›l›nda güç
koflullarda çal›flmak zorunda b›rak›lm›fl, hizipçilik ve dar kadroculuk anlay›fl›n›n
kurban› olmaktan kurtulamam›flt›r. TRT personelinin içinde bulundu¤u durum
hakk›nda Faruk Yener’in 4 A¤ustos 1965 tarihli Milliyet gazetesinin alt›nc›
sayfas›n›n "Dinleyici Kula¤›yla" köflesindeki yaz›s› personel sorunlar› ile ilgili bir
fikir vermektedir:
"Ankara Radyosunun Türk Musikisi bölümünden bir sanatç› anlatt›; "iktisadi devlet
kurumu olduk, tek kurufl zam görmedik. Kurumdan fayda yok, toplaflal›m,
beraberce konserler verip geçimimizi sa¤layal›m diye düflündük. Kap›da bilet
kesip, içkiyi yasaklad›k. Biri haber vermifl olacak ki, aylar sonra durumumuzun
iktisadî devlet iflletmeleri konusundaki bir maddeye uymad›¤› söylenerek
konserlere son vermemiz istendi... Direttik, incelettik, anlad›k ki kanunun
uygulanmas› için gerekli tüzük daha ç›kmam›fl, kanun da yürürlükte say›lm›yor.
fiimdi onlar da, biz de yorum bekliyoruz. Bir ay bekleyece¤iz. E¤er ücretlerimize
zam yap›lmaz, kurdu¤umuz ifle engel olunmaya kalk›fl›l›rsa toptan istifaya kararl›y›z.
Siz olsan›z ne yapard›n›z?" Yolda rastlad›m, hemen içini dökmeye koyuldu, "Yeni
tayinlerden haberin var m›? Müdürlükçe baz› yerinde tekliflerde bulunmufl,
Ahmed’i bi yere, Mehmed’i baflka bir yere uygun görmüfltük. TRT’nin bir yetkilisi
gelip tümünü bozmufl, vaktiyle radyo için yararl› olamayaca¤›n› savundu¤u Hasan’›
Ahmet için düflünülen yere, konuflmaya bile direnemedi¤ini söyledi¤i Hüseyin’i de
Mehmet için ayr›lan yere tayin edivermifl. Sen ne dersin bu ifle?"
Uzun süredir görmemifltim, söze çal›flt›¤› kurumun sorunlar›ndan girdi: "Daha
tazminatlar ç›kmad›, halimiz harap. Onaylanmak üzere gönderdikleri teklifleri
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biliyorsun de¤il mi? Kanun gere¤inde tazminat›n yay›nla do¤rudan do¤ruya ilgili
görevlilere verilmesi gerekir. Sen tut yönetim fleflerine, sivil savunma
uzmanlar›na kadar listeler haz›rla, beri yanda mesela diskotek görevlilerini unut,
hiçbir hak tan›ma... Böyle fley olur mu, elbette onaylamazlar."
Yay›n saat ve süreleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise, TRT öncesinde kesintili olarak
program yapan radyolar, 1965 y›l›ndan itibaren TRT döneminde sürekli yay›n
politikas›n› yaflama geçirmeye çal›flm›fllard›r. 1964 y›l›nda Ankara Radyosu günde
ortalama olarak 12,5 saat, ‹stanbul Radyosu, 11,5 saat yay›n yapmaktad›r. E¤itici
nitelikteki yay›nlar %1.3 dolaylar›nda ve reklam yay›nlar› %5.8 aras›ndad›r
(Kocabaflo¤lu, 1983: 2736). Radyolar›n yay›n süreleri 1.1.1965 tarihinden itibaren
yavafl yavafl art›r›lm›flt›r. 1964’te günlük yay›n süresi toplam› 128 iken, bu say›
1965’te 163 saate ç›kar›lm›flt›r (Özakman, 1968: 24), 1964’te Ankara 6.30,
‹stanbul Radyosu 7.30 da aç›l›rken, 1 May›s 1965 tarihinde ‹stanbul 6.25’te,
Ankara 6.25’te aç›l›fl›n› yapmaktad›r. Daha önce Ankara II (Ankara ‹l Radyosu)
17.00’ de ve ‹stanbul II (‹stanbul ‹l Radyosu) 18.00’de aç›l›rken, 1 May›s 1965
tarihinde Ankara II 6.25’te, ‹stanbul II.14.58’te aç›l›r 1.5.1965 tarihli Cumhuriyet
gazetesinin alt›nc› sayfas›ndaki radyo program›na göre. Daha önce Ankara
11.00’de kapan›fl›n› yaparken 1.5.1965’te Ankara ve ‹stanbul radyolar› 24.00’de
kapan›fllar›n› yapmaktad›r.
E. Radyo Yay›nlar›n›n ‹çeri¤i
Programlar›n genel görünümü aç›s›ndan 1960 öncesinde radyo yay›nlar› ça¤dafl
radyo programc›l›k anlay›fl›ndan uzakt›r. Söz programlar›nda radyo kendi d›fl›ndaki
kurumlara ba¤›ml› durumdad›r. Kocabaflo¤lu, "radyonun söz programlar›ndaki bu
d›fla ba¤›ml›l›k öylesine ileri boyutlara ulaflm›flt›r ki radyo yönetimi, program
metinleri üzerindeki geleneksel denetimini bile yerine getiremez olmufltur"
demektedir (Kocabaflo¤lu, 1980: 314). Bu dönemde söz programlar›n›n bir baflka
özelli¤i de hükümete iliflkin aç›klay›c› ve övücü nitelikteki programlar›n her
zamankinden daha fazla olmas›d›r (Kocabaflo¤lu, 1980: 304). Söz programlar›
üzerindeki denetimsiz ve ölçüsüz bir sansür uygulamas› da bir di¤er önemli
ay›rdedici noktad›r. Sansür uygulamas› 27 May›s öncesinde afl›r› bir kuflkuculu¤a
dönüflmüfl, yay›n›nda hiçbir sak›nca bulunmayan reklam spotlar›na müdahaleye
dek varm›flt›r. (Kocabaflo¤lu, 1980: 304-305)
1960 sonras›nda TRT’nin yay›n ilke ve iflleyifli daha kurumsal ve merkezi bir
sisteme ba¤lanm›fl, daha önce radyolar›n birbirlerinden ayr› olarak haz›rlad›klar›
yay›n programlar› planl› bir temele oturtulmufl ve 1965’te program planlamalar›,
radyolar aras› ba¤lant›lar› ve koordinasyonu sa¤lamak ve program çak›flmalar›n›
önlemek üzere kurulan Merkez Program Dairesi’nce yap›lmaya bafllanm›flt›r
(Cankaya, 1997: 27). Yeni uygulamaya iliflkin olarak Turgut Özakman, "eskiden
Radyo Program Müdürlerinin duruma, koflullara bazen de isteklerine göre
düzenledikleri program dönemleri TRT ile kesin bir düzene ba¤lanm›fl, y›l üçe
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bölünmüfl ve dönemler bir y›lla s›n›rland›r›lm›flt›r" (1969: 65) demektedir.
Programlar 15’er günlük kal›plar halinde haz›rlanmakta ve Türkiye Radyolar›
Program Dergisi’nde yay›mlanmaktad›r.
Türkiye Radyolar›n›n program kal›plar›n› topluca veren ortak "Türkiye Radyolar›
Program Dergisi" ise, yine ilk kez TRT döneminde 1 Ocak 1965’te Merkez
Program Dairesi’nce yay›nlanmaya bafllam›flt›r (Cankaya, 1997: 27). 17 A¤ustos
1965 tarihli Cumhuriyet gazetesinin beflinci sayfas›nda yer alan, Altan Poyraz’›n
"Radyolardan" köflesindeki "Türkiye Radyolar› Program Dergisi" bafll›kl› yaz›s›
program dergisiyle ilgili olarak flunlar› söylemektedir:
"Radyolar›m›zda izledi¤imiz, programlar›n gün ve saatleri, Bat› yay›n organlar›nda
oldu¤u gibi, flimdilik deney özelli¤inde bir dergide TRT taraf›ndan sunuluyor. On
befl günlük radyolar›m›z›n yay›nlar›n› (Ankara, ‹stanbul Radyosu ve ikinci
programlar ve ayr›ca il radyolar›) ihtiva eden bu faydal› bask›, ilerde yaln›z bas›na
de¤il, dinleyicilere de ücret mukabili sat›lacakt›r. Böylece, evlerimize girecek bu
dergi sayesinde, TRT yay›nlar›n› tüm halinde izlemek mümkün olacakt›r.
Gazetelerimizde yay›nlanan günlük radyo programlar›n›n kayna¤›, Türkiye
Radyolar› Program Dergisinden baflka bir fley de¤ildir. Ayda iki defaya ç›kacak bu
magazinin ön çal›flmalar› ilerlemektedir. Radyolar›m›z›n programlar›n›, radyoculuk
kurallar› ve ilgili haber, çeviri, yorum, röportaj gibi yaz›lara bu magazinde yer
verilmesi için haz›rlan›lmaktad›r. BBC gibi yabanc› radyo ve televizyon birliklerinin
magazin fleklinde ç›kard›klar› bu çeflit mevkuteler, mikrofon ve televizyon
perdesinin kulisine ›fl›k tutmaktad›r."
Yetersiz de olsa radyo örgütünde uzmanlaflma ve kurumsallaflmaya gidildi¤i, her
fleyden önemlisi bir "elefltiri, özelefltiri ve de¤erlendirme anlay›fl›n›n" oluflmaya
bafllad›¤› 1960 sonras›nda ise radyo bir at›l›m içine girmifl, bu da söz ve müzik
programlar›na yans›m›flt›r. Ça¤dafl radyo programc›l›¤›na uygun örnekler ancak
1960’dan sonra görülmüfl, özellikle söz yay›nlar›nda dikkate de¤er geliflmeler
olmufl, söz programlar› çeflitlenmifl, yeni anlat›m yollar›, yeni biçimler
denenmifltir. "Röportaj, naklen yay›n, aç›k oturum, yuvarlak masa vb. program
çeflitleri bu dönemde Türk radyoculu¤unda yayg›nlaflm›flt›r" (Kocabaflo¤lu, 1980:
407-408).
TRT ile birlikte Söz ve Müzik yay›nlar› art›r›lm›fl, 1965 y›l› bu yay›nlar›n içeri¤inde
ve çeflitlili¤inde yeni bir tak›m de¤iflimlerin ve geliflimlerin gündeme geldi¤i bir
bafllang›ç y›l› olmufltur (Özakman, 1968: 100-103) .Yay›n sürelerinde ve program
türlerinde art›fllar gündeme gelmifl, TRT öncesinde %19,5 olan ‘sözlü
program+haber yay›nlar›’ 1965’te %30’a ç›kar›larak sadece müzik yay›nlar›na
dayanan bir radyo de¤il, daha bütünlüklü ve kimlikli bir radyo yay›nc›l›k sistemi
kurman›n ad›mlar› at›lm›flt›r.

61

Radyolarda 1965 y›l›nda üç ana tür yay›n program› yer almaktad›r:
1) Sözlü yay›nlar
2) Müzik Yay›nlar›
3) Reklam-Tan›tma Yay›nlar›
a. Programlar
a.Bat› Müzi¤i
b. Haberler
b.Türk Müzi¤i
c. Spotlar (Anonslar)
Afla¤›daki tabloda türlerin oransal olarak da¤›l›m› ve günde kaç saatlik yay›n› ifade
etti¤i TRT öncesi dönem ve 1965 y›l› aras›nda karfl›laflt›rmal› olarak yer
almaktad›r. (Özakman, 1969: 27-28)
TÜR
Söz
Haber
Reklam
Türk Müzi¤i
Bat› Müzi¤i

TRT Öncesi
% 17.2 t.12.7 saat
% 2.3 t.2.3 saat
% 4.5 t. 4.5 saat
% 52 t. 52 saat
% 24 t. 24 saat

TRT Dönemi (1965)
% 19.2 t. 31 saat
% 11.9 t. 19.2 saat
% 3.5 t. 5.6 saat
% 39.7 t. 64 saat
% 25.7 t. 41.5 saat

TRT’yle birlikte 1965 yay›n dönemindeki toplam 97 program›n 75’i yeni olup,
1964 y›l›ndan devrederek süren program say›s› 22’dir. 1.1.1965-19.6.1965 k›fl
dönemindeki program adedi 73’dür ve buna 20.6.1965-23.10.1965 yaz
periyodunda 24 program daha eklenir. Bu programlar›n 4’ü Köy ve ‹flçi
Programlar›, 5’i Kad›n ve Ev Programlar›, 5’i Çocuk Programlar›, 5’i Gençlik
Programlar›, 28’i Bilim, Kültür ve Sanat Programlar›, 9’u Genel E¤itim
Programlar›, 15’i Aktüalite ve Magazin Programlar›, 4’ü Moral Programlar›, 16’s›
Dramatize Programlar›, E¤lence Programlar› ve Radyo Oyunlar›, 4 Tür Haber
Program› ve 1 Kuflak Okul Yay›nlar›’ndan oluflmaktad›r (Özakman, 1969: 89-92).
Haberler söz konusu oldu¤unda da, içerik düzeyinde siyasal yaflamdaki
gerginlikleri yans›tan bir boyut tafl›yan 1960 öncesindeki haber yay›nlar›nda her
tür ölçünün d›fl›na ç›k›lm›fl, haber niteli¤i tafl›mayan "protokoler" haberlere yer
verilmifl, kimi olaylar›n dinleyiciden saklanmas› veya daha önce verilmifl bir
haberin tekrar edilmesi gibi habercilikle ba¤daflmayan uygulamalar gündeme
gelmifltir. Baflbakan›n veya Devlet Bakan›n›n yurtiçi gezisinde bulunanlar›n
listesinin verilmesi veya Vatan Cephesi’ne kaydolanlar›n adlar›n›n okunmas› gibi
uygulamalarla her türlü habercilik ilke ve ölçütlerinin d›fl›na ç›k›lm›fl ve bu tavr›yla
radyo "partizan" s›fat›n› kazanm›flt›r (Kocabaflo¤lu, 1980: 307-309). TRT öncesi
dönemin haber yay›nlar›na iliflkin olarak flunlar› söylemektedir Turgut Özakman:
"TRT’den önce il radyolar› ço¤unlukla haber yay›nlamazlard›. Ankara Radyosu’nun
haber bülteni Bas›n-Yay›n ve Turizm Bakanl›¤›n›n Haber Dairesi’sinde haz›rlan›rd›.
Kaynak, yaln›z Anadolu Ajans› idi. Yurtiçi olaylar yer almaz, ya da tek yanl› ve
ayr›nt›s›z verilirdi. K›sacas› Bas›n Yay›n ve Turizm Bakanl›¤›’n›n haber bültenleri
‘Resmi Gazete’ üslûb ve niteli¤inde idi" (Özakman, 1968: 97).
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1960 sonras›nda ise genel olarak haber bültenleri ve haber programlar›nda
önemli at›l›mlar gözlenmifl; haber yay›nlar›na iliflkin sistem 1965’te kurulmufl ve
radyo habercili¤inde önemli bir geliflme kaydedilmifltir. Radyo tarihinde ilk kez
olarak haber hizmetini yürütecek bir birimin radyo bünyesinde örgütlenmesine
gidilmifltir (Kocabaflo¤lu, 1980: 399 ve 408). Ancak yine de habercilik standartlar›
istenen ve beklenen düzeyin alt›nda kalm›flt›r. Örne¤in bu dönemde güçlü radyo
istasyonlar› kurulmufl olmas›na karfl›n kendi programlar›n› haz›rlayacak
elemanlar›n›n olmay›fl› yüzünden bölge radyolar› yeterince geliflememifl, bunlar
"paket program" sistemine ba¤lanarak merkez kanall› yay›n yapm›fllard›r
(Cankaya, 1997: 27-28). Faruk Yener 19 A¤ustos 1965 tarihinde Milliyet’in alt›nc›
sayfas›nda ç›kan "Ölçüsüzlük" bafll›kl› yaz›s›nda, haber programlar›n›n 18.00 ile
21.00 aras›nda 40 dakikaya ç›kar›lmas› üzerine haber sürelerinin uzunlu¤unun
b›kt›r›c› bir nitelik kazand›¤›n›, haber yay›n süresinin çok esnek oldu¤u için
program kal›plar›na uymad›¤›n› ve buna kimsenin müdahale etmedi¤ini söyler.
Oysa ileri Bat› ülkelerinde bu saatlerdeki haber programlar›n›n 15-20 dakikay›
geçmedi¤ini öne süren Yener, yaz›s›n›, haberleri ça¤dafl dinleyicisi psikolojisine
uygun olarak haz›rlamak gerekti¤ini belirterek bitirir.
Bu dönemde ilk kez olarak radyoda cevap hakk› uygulanm›flt›r. 2 Temmuz 1965
tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde ba¤›ms›z milletvekili Orhan
Apayd›n taraf›ndan "Radyo Cevap Hakk›"n›n ilk kez uyguland›¤› belirtilir. Habere
göre Apayd›n, YTP Baflkan› Alkan’›n "Toprak Reformu koalisyonda muhalefet
taraf›ndan geciktiriliyor" fleklindeki iddias›na karfl›l›k, komisyon üyesi olarak
gerekli müracaat› yapm›fl ve cevap hakk› istemifltir.
F.TRT D›fl› Radyolar Olgusu
Yay›n yapma tekelinin TRT’de olmas›na karfl›n bu dönemde bir de ‘TRT d›fl›
Radyolar’ olgusu vard›r. Bunlardan bir tanesi "1954’te ABD ile imzalanan ikili
‘Askeri Kolayl›klar’ anlaflmas› uyar›nca faaliyet gösteren Amerikan radyolar›d›r"
(Kocabaflo¤lu, 1983: 2737). Amerikan›n Sesi VOA radyosu bunlara bir örnektir.
Radyo ile ilgili bilgi radyonun yay›n organ› taraf›ndan verilir. Polis radyosunun
genifl bir dinleyici potansiyeli vard›r.
17 May›s 1965’te Milliyet’in ilk sayfas›nda TRT d›fl› radyolar olgusu dahilinde
ç›kan, dönemin anlay›fl›n› da yans›tmas› aç›s›ndan ilginç olan, "‹flçi Radyosu ve
‹flçi Bankas› tesisi istendi" bafll›kl› haberde, Enerji ‹flçileri Sendikas› kongresinde
konuflan Eski Çal›flma Genel Müdürü ve Azot Sanayisi Yönetim Kurulu Üyesi
R›fat Onat’›n "Nas›l ki, polis radyosu var, siz de iflçi radyosu kurmak suretiyle
sesinizi halka duyurmak ve haklar›n›z› savunmak imkan›n›z› kullanmal›s›n›z" dedi¤i
belirtilmektedir.
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Sonuç
Türkiye, ‹kinci Dünya Savafl› ertesinde d›fla ba¤›ml› kapitalist geliflme modeline
ba¤l› olarak yaflanan açmazlar, çeliflkiler üzerine 27 May›s hareketini yaflam›fl,
1960 y›l› hem siyasi, hem radyo aç›s›ndan dönüm noktas› niteli¤ini tafl›m›flt›r.
1961 Anayasas›n›n temel haklar üzerine getirdi¤i hükümler radyo yay›nc›l›¤›n› da
etkilemifl, onun daha ço¤ulcu ve özgürlükçü bir yap›ya olanak tan›yan çerçevesi
baz al›narak 1964’de TRT kurulmufltur. TRT ile birlikte kurumsallaflman›n yolu
aç›lm›fl, yay›n ilke ve iflleyiflinde yeni düzenlemelere gidilmifl ve ilk kez 1965’de
program planlar› merkezi sisteme ba¤lanm›flt›r. Her ne kadar bu dönemde
kurumsallaflmaya, planlamaya ve özerkleflmeye dayal› yay›nc›l›k anlay›fl›n›n ilk
ad›mlar› at›lm›fl ve içerik ve teknik düzeylerde at›l›mlar gerçeklefltirilmiflse de,
belli t›kan›kl›klar afl›lamam›flt›r. Özerklik konumu Anayasa ile güvence alt›na
al›nm›flsa da, dönemin en önemli kitle iletiflim arac› olarak siyasi iktidarlar›n gözü
radyo üzerinde olmufl, radyo dinleyicilerin karfl›s›na bir çekiflme, tart›flma ve
rekabet alan› kimli¤iyle ç›km›flt›r. TRT öncesi döneme k›yasla elbette ki bir
ilerleme olarak kaydedilebilecek, nihayetinde kurumsal ve daha ço¤ul görünümlü
bir yap› arz eden dönemin radyo yap›s› gerçek anlamda özerk, özgürlükçü ve çok
sesli olmaktan uzak kalm›flt›r. Çünkü nihayetinde "sorun gelip ekonomi-politi¤e
dayanacakt›r. Siyasal kurulufllar›n ya da cephelerin propaganda, ekonomik gücü
temsil eden kurumlar›n dolayl› ya da dolays›z olarak kâr ya da promosyon
amac›yla dalga boyunu ayarlayacaklar› radyolarda yasal aç›dan özgürlefltirilmifl
söz, etik aç›dan özgür bir karakter tafl›mayacak, çünkü özerk olamayacakt›r"
(Batur, 1993: 11).
Bir ülkenin sosyo-kültürel yap›s›, toplumsal geliflmifllik düzeyi ve alg› ortalamas›
ile kurumlar›, sanatsal yap›lar› aras›nda koflutluklar vard›r. Bizde de bir türlü
içsellefltirilemeden, öykünme içeren ve yüzeysel olarak alg›lanan d›fla ba¤l›
geliflme biçimleri 1960’lara kadar hüküm sürmüfl; radyo da nitelik ve nitelik
aç›s›ndan geliflkin olmayan ve ba¤›ml› bir nitelik tafl›m›flt›r. 1960’lar radyo
yay›nc›l›¤› da dahil olmak üzere Türk toplum yaflam›nda kendi içinde bu çizginin
k›r›ld›¤› dinamizm iflaretleri tafl›m›flsa da, modernleflmenin ve özgürleflmenin
yolunu t›kamak, k›r›k çizginin derinleflmesini önlemek üzere, toplum üzerinde
Demoklesin k›l›c› hiç eksik olmam›flt›r. Ancak, ço¤ulcu, yurttafl inisiyatifine
dayal›, geliflkin bir radyo anlay›fl›n›n yeflermesinin önlenmesine koflut olarak
böyle bir radyo için umutlar ve özlemler de eksik olmam›flt›r.
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