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Radyo’nun tarihçesi üzerine kesin bir eyler 

söyleyebilmek için ciddi çal malar yapmak 
gerekiyor. Bunun nedeni birçok ülkeden farkl  
ki ilerin bu bulu u üstlenmesi. “Yüksek frekans 
alternatörü denilen bulu u yapan ve 46 y l boyunca 
General Electric irketi'nde çal an Ernst 
Alexanderson'un ad ndan söz ediliyor. 1904 y l nda i e 
giri en Alexanderson, 1906 y l nda Amerika'da ilk deney 
niteli indeki radyo yay n n  mümkün k lan ki i olmu tu.”1 
Ancak bunun öncesinde ve sonras nda radyo 
sinyallerine dair birçok çal ma yap ld  bilinmesine 
ra men, hangilerinin kimler taraf ndan ba ar  ile 
sonuçland r ld n  bilmiyoruz. Tarihçesinde 
kar la t m z tüm karma kl klar kar s nda radyo, 
k sa bir süre içerisinde insanlar n hayat n n önemli 
bir bölümünü i gal etmeye ba lad .  
Benim Radyo’ya a k olu um bir gün bir otel 
odas nda olmu tu. Ya m  hat rlam yorum ama 
oldukça küçüktüm san r m ve tatil için bir sahil 
kasabas na gitmi tik. Küçük el radyosu ile müzik 
dinlemeye çal yordum ama bir radyo kanal  
bulmak bulundu um yerde imkans z gibi bir eydi. 
H rt lar n sonunda bir eyler buldum. Birkaç adam 
bir eyler anlat yordu. Önce pek anlam veremedim. 
Tiyatroya benziyordu ama radyoda tiyatro olmazd  
ki… Dinledikçe daha da sevdim. Sessiz otel odas nda 
küçük bir el radyosu beni ald  götürdü uzaklara. 
Sanki radyoda konu an o adamlar n aras nda bir 
yerlerdeydim. Sonradan ad n n “Radyo Tiyatrosu” 
oldu unu ö rendim ve bu “Radyo Tiyatrosu” beni 
inan lmaz derecede etkilemi ti. TRT’nin hala ayn  
özen ile bu programlar  sürdürüyor olmas  oldukça 
sevindirici. Bu hikayenin ya and  dönemden y llar 
sonra Radyo’nun hayat m n tam orta noktas nda 
olaca n  nereden bilirdim... 

Asl nda hep gizemli bir eyler vard  radyoda 
benim için. Özellikle yurtd nda ya ad m 
dönemde “K sa Dalga”dan2 Türkiye’deki olaylar , 
ama özellikle futbol maçlar n , takip etmek için 
elimden dü mezdi radyom. Türkiye’nin Sesi 
radyosunu yakalayabilmek için dakikalarca, bazen 
saatlerce u ra t m  hat rlar m. lgilenmi  olanlar 
bilecektir, k sa dalga içerisinde bir tane bant 
bulunmaz. Bu 8 – 9 tane fm band  olmas  gibi bir 
eydir ve i in kötü yan  arad n z radyo dün ya da 

bu sabah b rakt n z yerde de ildir. Saatlere göre 
frekans de i ir ve siz ba tan ayarlars n z. Bazen bu 
aray lar s ras nda bir sürü yabanc  dilde yay n 
yapan radyolar ile kar la rd m. Arapça, ngilizce, 

  

                                                 
1 http://www.maximumbilgi.com/teknoloji/ 
radyonuntarihcesi.htm 
2 2001 y l nda Ba kent Üniversitesi Radyo Toplulu u bünyesinde 
kurdu umuz müzik grubunun ad n , bu hikayelerden esinlenerek 
“K sa Dalga” koyduk. 

Frans zca, Almanca, Rusça. Ve bazen hangi dil 
oldu unu hiç anlayamad m radyolar ile. Tam bir 
kültür bombard man … Tüm bu radyolar n aras nda 
gelip giderken bir de acayip sesler ç kar rd  k sa 
dalga band ndaki radyom. Seslerin uzaydan 
geldi ini ve bir anlam  oldu unu dü ünürdüm hep. 
Y llar sonra Jodie Foster’ n oynad  “Mesaj – 
Contact” adl  filmden çok etkileni imde bunun da bir 
pay  vard r belki de. Bu filmde uzaydan gelen radyo 
sinyallerini çözmeye çal yorlard .  
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Hayat m n tüm evrelerinde bir ekilde 
kar la t m radyo ile, ama o’nun hayat m n 
neredeyse tam orta noktas na yerle mesi üniversiteye 
girdi im dönemde oldu. Üniversiteye ba lad m ilk 
gün tan t m arkada lar mla okulda bir faaliyet 
içinde bulunmam z gerekti ini dü ünüyorduk. te 
bu faaliyet bir “Üniversite Radyosu” idi.  Hiç 
beklemeden Ba kent Üniversitesi Radyo 
Toplulu u’nu kurmak için giri imlerde bulunduk ve 
bu dönemde ö rendik ki bizim ba vurumuz 
öncesinde radyoya dair çok fazla say da teklif ve 
ba vuru geri çevrilmi ti. K sa bir ku ku döneminden 
sonra çal malar m za ba lad k. Önce Topluluk 
içerisinde bir yap lanma gerçekle tirmemiz 
gerekiyordu. Bunu yapmam z zor olmad , çünkü bu 
i e ilgisi olan fazlas yla arkada m z vard . Oldukça 
ciddi bir çal ma dönemine girmi tik. Art k hepimiz 
ak am evlerimize döndü ümüzde bile bu i i 
konu uyorduk. in güzel taraf  birço umuz henüz 
bölüme geçmemi tik ve ngilizce haz rl kta 
okuyorduk. Bu, radyo için fazlas yla zaman m z 
oldu unu gösteriyordu. Toplulu umuz 21 Aral k 
2000 tarihinde resmen kurulmu tu ve biz bu tarihin 
çok öncesinde çal malar m za ba lam t k. Ankara 
ve stanbul’daki radyocularla görü üp onlar  ziyaret 
edip i i ö reniyorduk, fuarlara gidip cihazlar 
konusunda bilgi al yorduk. Bunun yan nda 
hedefimiz olan “Ba kent Üniversitesi Radyosu”nun 
altyap s n  olu turmak için çal malara ba lam t k. 
Çal malar m z en iyisini olu turmak için hafta sonu, 
tatil ve hatta yaz tatili dinlemeden devam ediyordu. 
Yaz n herkes tatil yaparken biz 3 ay boyunca 
üniversitedeki ofisimizde radyomuzun nas l olmas  
gerekti ine dair ate li tart malar yap yorduk ve 
hatta bazen ciddi kavgalar ediyorduk. 
ncelemelerimiz sadece ulusal ve yerel radyolarla 

kalm yor, Avrupa ve Amerika’daki üniversite 
radyolar na kadar derinle iyordu. Dünya müzik 
listeleri sürekli takip edilip listeleniyordu. Elimizdeki 
tüm imkans zl klara ra men amatör bir ruhla, ancak 
profesyonel bir ekilde çal yorduk. Dijital ortamda 
ar ivledi imiz ark lar ulusal bir radyonunkine 
e de er büyüklü e ula m t . Türkiye’nin büyük, 
ulusal ve yerel radyolar na ve televizyonlar na teknik 



altyap  sa layan irketlerle görü melerimiz ve 
toplant lar m z sonucunda art k üniversitemize 
Radyo kurulumu için verece imiz projeler 
tamamlanm t . Proje, teknolojik anlamda 
Türkiye’nin en iyi stüdyosuna sahip olmam z için ne 
gerekiyorsa bar nd r yordu. Projemizi vermemizle 
birlikte Radyo Toplulu u’nun as l amaçlar ndan biri 
sonlanm t . Üyelerimize gereken e itimleri 
vermi tik, art k bekleme zaman yd . 

  

Tüm bu süreç içerisinde say s z ki i ile 
irtibata geçtik. Zaman zaman k zd k, üzüldük, 
umutsuzland k, tekrar umutland k… Vazgeçmek çok 
zor geliyordu bize çünkü bu topluluk bizim 
çocu umuz gibiydi. En güzel dostluklar m z burada 
olu tu ve birlikte inan lmaz güzel günler geçirdik, iyi 
ve kötü zamanlarda birlikteydik. Toplulu umuzun 
ofisi elimizden gitti inde bile çok üzülmü tük. O 
odan n her bir taraf nda hepimizin an lar  vard . 
Toplulu u kapatsayd k ve amac m zdan 
vazgeçseydik kim bilir hayat m zda nas l bir bo luk 
olurdu.  

Gelen ilk güzel haber giri imlerimiz 
sonucunda ortaya ç kan etkile im sonucu 
üniversitemizin leti im Fakültesi alt nda Radyo ve 
Televizyon Bölümü kurulmas na dairdi. Ard ndan 
bir radyo kurulaca  bildirildi. Uzun u ra lar sonucu 
yapt m z çal malardan yararlan lm t . Rüyam z 
art k gerçek oluyordu.  

“Radyo Tiyatro”sunu dinleyip de çok 
etkilendi im dönemin ard ndan y llar geçmi ti, ama 
o zaman ba layan bu radyo a k  bugün hayat mda 
çok önemli bir yer kapl yordu. Biliyorum yaln z 
de ilim. Benim gibi radyo a  dostlar mla 
birlikteyim. Geçmi  sadece geçmi  olacak art k.  
 
Yeni heyecanlar bizi bekliyor…  
 
 

 
21 Aral k 2000 tarihinde 
kurulan Ba kent 
Üniversitesi Radyo 
Toplulu u’nun uzun 
çal malar  sonucunda 

Radyo Ba kent yay n hayat na ba lad . 
Radyo Ba kent’i Ankara’da FM 104.2 
frekans ndan dinleyebilirsiniz. Ba ta Ba kent 
Üniversitesi Radyo Toplulu u Yönetim 
Kurulu Ba kan  K. Emrah Turna olmak 
üzere, tüm Radyo Toplulu u üyelerine 
te ekkür ederiz.  
 
 Ba kent Üniversitesi Radyo Toplulu u 

Internet Sitesi: 
http://www.radyo.baskent.edu.tr 
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