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Öz
Radyo oyunu resim sanat› hariç, geleneksel sanatlar›n araçlar›ndan yararlan›r. Radyo
oyununun temel arac› seslendirmedir. Radyo oyunu yaz›n metinlerini seslendirirken, müzik
ve di¤er do¤al ve yapay seslerden yararlan›r, söze ve seslendirmeye dayal› yeni bir metin
oluflturur. Söze ve sese dayal› olan radyo oyunu iletim/aktar›m araçlar›n›n olanaklar›yla,
araçlararas›  ve ayn› zamanda bütüncül bir sanat türü niteli¤i tafl›r. Bu çal›flmada ünlü Alman
çocuk yaz›n› yazar› Erich Kästner’in “Emil und die kleinen Dedektive” (Küçük Hafiyeler)
adl› yap›t›n›n radyo oyununa uyarlanm›fl olan “Küçük Kahramanlar” örne¤inde anlat›ya
eklenen ses ve müzik gibi araçlar›n  anlat›y› araçsal ve anlamsal olarak hangi yönlerde
farkl›laflt›rd›¤›, dolayl› olarak türün özgünlükleri saptanmaya çal›fl›lm›flt›r. Çal›flman›n
sonucunda flu bulgulara eriflilmifltir. Radyo oyununda anlat› söze ve sese dayan›r. Hikaye söz
ile oluflurken ses ile zihinsel imgeler yarat›lmaktad›r. Radyo oyununda sesler sözlü anlat›y›
destekler.  Radyo oyununda söze efllik eden ses anlat›n›n zaman-mekan gibi görsel boyutunu
biçimlendirir. Çal›flman›n uygulama bölümünü oluflturan “Küçük Kahramanlar” adl›  yap›t
örne¤inde özgün yap›tta epik-kurgusal anlat› teknikleri kullan›l›rken, radyo oyunu
uyarlamas›nda söyleflime dayal› drama anlat› teknikleri ile ses efektlerine dayal› seslendirme
sanat› teknikleri kullan›lm›flt›r. Radyo oyunu metni anlat› metnine göre daha sade ve iletiye
odakl›d›r. Bu da her iki tür aras›ndaki araçsal ve türsel farkl›l›¤› oluflturan temel biçimler
olarak belirmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Radyo oyunu, yaz›n, seslendirme, müzik, araçlararas›l›k (intermedialite),
bütüncül sanat. 

Abstract
The radio play utilizes the instruments of traditional arts, except for the art of painting. The
primary medium of the radio play is voicing. When the radio play voices literary texts, it
makes use of music and other natural and artificial sounds and composes a new text that
depends on voicing. Based on words and sounds and using the facilities of transmission, the
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radio play is an integrated art form. This study examines the famous German writer of
children’s literature Erich Kästner’s “Emil und die kleinen Dedektive” (The Little
Detectives), and attempts to point out the ways in which sound and music added on the
narrative change it in terms of technique and meaning. This study has reached the following
conclusions: In the radio play narrative depends on words and sounds. While the story is
made up of words, sound creates mental images and sounds support the verbal narrative.
Accompanying the words, sound shapes the visual dimension of the narrative, such as time
and space. Whereas in the original work epic-fictional narrative techniques are used, in its
adaptation to the radio play, dramatic techniques based on dialogue and voice effects are used.
Radio play version is plainer than the narrative text and it is more focused on communication.
This appears as the essential form that constitutes the difference between the two genres.  

Key Words:The radio play, literature, voicing, music, intermedial, integrative art.

Girifl
Metinleraras›l›k kavram›, metinler aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimi, bir metnin baflka

bir metne yans›mas›n› ve metinler aras›nda kurulan iliflkileri içerir (Aktulum 1999). Bir
metin salt baflka bir metinde süreklileflmez; di¤er sanat dallar›nda, kitle iletiflim
araçlar›nda, k›saca görsel/iflitsel medyada da etkinleflir. Geleneksel sanatlardan yaz›n›n
arac› söz, müzik sanat›n›n ses, resim sanat›n›n ise renktir. Söz, ses, renk gibi araçlar
sanatlar› oluflturan, ayn› zamanda sanatlar›n aktar›m›n› olanakl›laflt›ran araçlard›r.   Her
sanat›n kendi dili o sanat›n oluflumsal arac›, ayn› zamanda da aktar›msal arac›d›r. Yaz›nsal
sanatlar›n oluflumsal arac› söz, aktar›m arac› ka¤›t ya da kitaptaki sözdür. Müzik sanat›n›n
oluflumsal arac› ses, aktar›m arac› ses ve müzik enstrümanlar›ndaki sestir. Resim sanat›n›n
oluflumsal arac› renk, aktar›m arac› ise tuvaldeki renktir.   

Metinsellik, sanatlar›n ortak özelli¤idir. Her sanat dal› metinselli¤i oluflturan
araçlar› bak›m›ndan farkl› özellik göstermesine karfl›n kendi içinde metin-anlamsal
bütünlü¤e sahiptir.  Metin-anlamsal bütünlük iletim/aktar›m araçlar›n›n biçimi ve
yap›s›yla oluflur ve anlaml› bir bütünlük kazan›r.   Biçimin içeri¤i içeri¤in de biçimi
belirledi¤i gerçe¤inden hareket edildi¤inde, hem radyo oyunu hem de sinema ve
televizyon filmi gibi görsel/iflitsel sanatlar›n özde geleneksel sanatlardan tamamen ayr›
tutulamayaca¤›, iletim/aktar›m araçlar›n›n biçiminden kaynaklanan bir farkl›l›¤a sahip
olduklar›, bu farkl›l›¤›n da kendi özgünlükleri oldu¤u söylenebilir.

Bir iletim/aktar›m arac› olan radyo, sinema, televizyon geleneksel sanatlar›n
araçlar›ndan yararlanm›fl, kendi araçsal olanaklar›yla film ve radyo oyunu gibi kendine
özgü sanatlar oluflturmufltur. Bu türlerde sanatlar›n yarat›m›n› sa¤layan geleneksel
araçlar ayn› olmas›na ra¤men,  iletimini/aktar›m›n› olanakl›laflt›ran araçlar temelinde
farkl›l›k vard›r. Bu farkl›l›k iletim/aktar›m araçlar›n›n biçimsel ve yap›sal niteli¤inden
kaynaklan›r. Gerek sinema ve televizyon filmi sanat›nda (görsel sanatlarda)  gerekse
radyo oyununda (iflitsel sanatlarda) hayat bulan geleneksel sanatlar büyük ölçekli bir
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farkl›laflma yaflamam›flt›r; iletim/aktar›m araçlar›n›n de¤iflmesiyle sadece iletim/aktar›m
boyutunda önemli bir baflkalafl›m gerçekleflmifltir. ‹letim/aktar›m arac› boyutundaki
farkl›laflma do¤al olarak geleneksel sanatlar›n anlat›m s›n›rlar›n› aflm›fl, yeni anlat›m
olanaklar›n› yaratm›flt›r.    

Yaz›n›n, müzik ve resim sanat›n›n kendi aralar›nda, ayr›ca; radyo oyunu, sinema ve
televizyon filmi gibi bütüncül sanatlar ile karfl›l›kl› etkileflime dayanan iliflkileri vard›r
ve bu iliflkiler araçlararas›l›k (Intermedialität) (Helbig 1998)  iliflkileri olarak
adland›r›lm›flt›r. Sanat türleri aras›ndaki araçlararas›l›k iliflkisi Wagner’in ayr›mlaflt›rd›¤›
ve bütüncül sanatlar diye nitelendirdi¤i tiyatro ve opera gibi sanatlar›n aksine, içeri¤i
biçimlendiren iletim/aktar›m araçlar›na, bu araçlardan kaynaklanan dönüflümlere; daha
do¤rusu yeni bireflimlere  vurgu yapar. Sanatlar aras›nda araçsal iliflkiden baflka sanatlar
aras›nda ‘sanatlararas›l›k’ (interarts) iliflkileri de vard›r ve bu iliflki iletim/aktar›m
arac›n›n zorunlu olarak dönüfltürdü¤ü ve biçimlendirdi¤i içeriksel/anlamsal ögeleri,
örne¤in; izlekleri, temalar›, motifleri, sanat-türsel biçemleri kapsar (Sakall› 2006).  Bu
yaz›da bütüncül bir sanat dal› olan radyo oyununun yaz›ndan ve kendi iletim/aktar›m
arac› olan seslendirmeden yararlanarak nas›l bir araçlararas›l›k oluflturdu¤u ve bu
araçlararas›l›¤›n niteli¤i irdelenmektedir.

Araçsal Dönüflümler ya da Yeni Sanat Türlerinin Kaynaklar›
Matbaan›n icad›n›n ilk dönemlerinde yaz›l› kültürün en popüler olan›, hiç kuflkusuz

bir iki sayfal›k gazeteler, broflürler, el ilanlar›yd›. Bas›m-yay›n›n ilk örnekleri olan
gazeteler, broflürler ticari içerikli özel mektuplar›n kifliye özel bölümlerinin ilk ve son
paragraflar› ç›kar›larak bas›lm›fl, yay›mlanm›flt›r. ‹lgi olunca,  bir iki sayfal›k gerçek ya
da uydurma do¤a olaylar›yla, savafllarla ilgili yaz›lan haber içerikli özel mektuplar›n
yay›nlanmas›nda art›fl olur. Kiflilerin kiflilere özel ya da resmi olarak yazd›¤› ve
matbaalarda ço¤alt›lan malumatlar, habere dönüflür, haber olarak sokaklarda, pazarlarda,
panay›rlarda sat›lmaya bafllan›r. Bilgiye, habere aç bir toplum için haberlerin de¤eri,
özellikle de savafl, bar›fl ve salg›n hastal›klar söz konusu oldu¤u zamanlarda, parayla
ölçülemez. Bilgiye, habere açl›k ve egemen gücün kitleleri yönlendirme çabas›
uydurma, yalan haberlerin yay›mlanmas›nda etkili olur. Bafllang›çta ticari bilgilerle,
savafl, bar›fl, salg›n hastal›k, do¤al afetlerle ilgili olan özel mektup matbaalarda
bas›ld›ktan sonra art›k özel olma niteli¤ini kaybeder; çünkü bilgi  “ileti” arac›n›
de¤ifltirir. El yaz›s›yla yaz›lan mektuplar bask› tekni¤inin gelifltirdi¤i  “harflerle” ayr› bir
tür olarak  ve yeni biçimiyle, gazete olarak günümüze kadar gelen yolculu¤una bafllar.
S›ras›yla mektuptan mektup gazeteleri (Briefzeitungen) ve daha sonra gazeteler
(Zeitungen)  oluflur. 

Biçimsel ve içeriksel olarak mektup formundan do¤an gazete,  bilgiyi, malumat›,
haberi  insana tafl›maya bafllar; y›¤›na hitap eder. Bilgi kalelerin dar mekanlar›ndan,
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odalardan, koridorlardan soka¤a, caddeye, pazar yerine; meydana ç›kar; yay›l›r, bireysel
olmaktan ç›kar, kitleselleflir, y›¤›nlafl›r (Kleinpaul 1930). Mektubun içeri¤inden,
biçiminden yararlanarak oluflan gazete, gazete haberi, türsel/içeriksel aç›dan melezdir
(hybrid), ancak ileti arac›, yani, bas›m yay›m tekni¤i  bak›m›ndan yenidir, özgündür. 

Nesir sanat›n›n önemli türlerinden olan roman, hatta hikaye, Almanya’da, ilkin
yukar›da çok k›sa olarak betimlenen broflürlerde (Flugschriften/Flugblaetter), ilk gazete
örneklerinde (Neue Zeitungen) bafllar (Sakall› 1996). Bazen 40 sayfaya varan
broflürlerde haber/olay öylesine güçlü kurgulan›r ki, girifl, geliflme ve sonuç bölümleri,
figür tiplemeleri, diyaloglar, haberin/olay›n gerilimini art›ran ögeler olarak ifllevselleflir.
Roman türü  biçimsel olarak destanlardan, söylencelerden esinlenilerek ortaya ç›km›flt›r
sav›, roman türünün oluflum  tarihini tekillefltiren bir sav olmaktan öteye gidememifltir.
Sosyolojik olarak kent kültürünün, y›¤›n kültürünün sanatsal gereksinimden ortaya ç›kan
roman›n ilk örnekleri, an›lan broflürlerde/gazetelerde belirmeye bafllar. fiafl›rt›c› gelse de,
günümüzün roman türü 16. ve 17. yüzy›l›n kitlesel/popüler kültürünün en önemli araçlar›
olan el broflürlerinden, gazetelerinden, dolayl› olarak popüler kültürden do¤mufltur,
denebilir. 

Roman›n ‘kitap’ olarak yay›nlanmaya bafllamas›, 18.yy.da gerçekleflir. 20.yy.da ise
roman›n gazetelerde tefrika halinde yay›nland›¤›na tan›k oluruz. Bir gazetede tefrika
edilen romana “araçsal aç›dan” melez (hybrid) bir tür denebilir. Çünkü, tefrika edilen
romanla kitap olarak bas›lan roman belli ölçülerde birbirinden farkl›d›r. Roman›n
içeri¤i/biçimi tefrika olarak yay›nland›¤›nda k›smi ölçülerde de¤iflir ve romandaki bu
de¤iflim roman›   ileten arac›n biçiminden kaynaklan›r. Tefrika halinde yay›nlanan
romana genelde resimler, çizimler gibi görsel malzemeler efllik eder. Genel bir ilke
olarak flu varsay›mda bulunulabilir. ‹letinin arac› de¤iflti¤inde yeni bir türün do¤mas›
kaç›n›lmazd›r.  Çünkü, ne gazete art›k bir mektuptur ne de tefrika olarak yay›nlanan bir
roman kitap olarak yay›mlanan romand›r. 

Araçsal bir dönüflüm genel anlamda sanat›n özel anlamda ise yaz›n›n sadece
içeri¤ini/biçimini de¤ifltirmekle kalmaz, yeni türsel biçimleri de yarat›r. Buna en iyi
örnek, Türkiye’de 50’li y›llardan itibaren oldukça popüler olan radyo oyunlar›d›r.
‘Arkas› Yar›n’ kufla¤›nda radyo oyununa uyarlanan romanlar, hikayeler, radyo için
yaz›lan dramatize oyunlar, gazetelerde tefrika edilen roman›n/hikayenin sadece araçsal
olarak baflka bir türüdür. Bu ba¤lamda flöyle bir genellefltirme yap›labilir.  Bir sanat türü
baflka bir türün araçsal biçimine dönüfltü¤ünde, kendi özgün biçiminden/içeri¤inden
uzaklafl›r; dönüfltü¤ü arac›n özgünlüklerini al›r; do¤du¤u teknolojinin araçlar›
çerçevesinde biçimlenir. Ve her teknoloji var olan bir biçimi, sanat› kendi araçlar›na
uyarlayarak, kendi araçlar›n›n özelli¤i çerçevesinde kendi özgün sanat›n› yarat›r. 
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Yöntem
Bu çal›flmada bir yaz›nsal yap›t›n (epik bir yap›t›n) arac›n›n bir baflka sanat›n

(Radyo Oyunu) arac›na dönüflmesi, o sanat›n arac› ba¤lam›nda yeniden biçimlenmesi
sorunu irdelenmifltir. Türleraras› ve sanatlararas› iliflkiler alan›ndan bak›ld›¤›nda çal›flma
metinleraras› ve türleraras› geçiflleri, etkileflimleri, oluflumlar›, al›mlamalar› irdeler.
Metinleraras› ve türleraras› araflt›rma evreninde söz konusu olan, bir nesnenin ya da o
nesneye iliflkin bilginin dönüflme, de¤iflme sürecini, bir baflka deyiflle, süreklileflme-
özerkleflme sürecini izlemektir. Bir bilginin nesneler ya da özneler aras›nda
süreklileflmesini veya özerkleflmesini ortaya ç›karacak bilim dal› karfl›laflt›rmal›
yaz›nbilimdir; en uygun yöntem ise  karfl›laflt›rma yöntemidir. 

Karfl›laflt›rma yönteminin iki temel amac› vard›r. Bunlar “genellefltirici” ve
“özellefltirici” karfl›laflt›rmalard›r. “Genellefltirici/tümel karfl›laflt›rma özelin özelle olan
iliflkisinden ve bu iliflkinin genele yapt›¤› katk›dan hareket ederek geneli tan›mlamaya
çal›fl›r. (…) Özellefltirici/tikel karfl›laflt›rmalar ise, benzer görüngüler içinden farkl›
olan›n dizgesellefltirilmesini olanakl›laflt›r›r” (Sakall› 2006). 

Bu ilkeden hareketle, çal›flma iki farkl› sanat dal›ndaki ayn› yap›ttan hareket
etmekte, böylece  her iki sanat dal›ndaki bir yap›t›n özel durumunu de¤il radyo
oyununun araçsal özgünlü¤ünü, genel özelli¤ini  ortaya koymak istemektedir. An›lan
amac› gerçeklefltirebilmek için çal›flmada genellefltirici tümel karfl›laflt›rma yöntemi
uygulanm›flt›r. Yöntemi uygulamak için nesir türünde bir anlat› olan Küçük Hafiyeler
(Emil und die Dedektive) onun radyo oyununa uyarlanm›fl biçimi olan Küçük
Kahramanlar ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. Karfl›laflt›rmada tematik ve içeriksel olandan öte
sanatlar›n özgünlü¤ünü oluflturan “araçlar” öne ç›kar›lm›flt›r ve an›lan yap›t sanat
türlerine özgü araçsal baflkalaflmalar temelinde de¤erlendirilmifltir. 

Bulgular
Orhan Pamuk’un Benim Ad›m K›rm›z› (1998) adl› yap›t› tematik olarak sanat›,

biçimi, biçemi; yaz›l› ve sözlü olan (yazmalar, flehnameler, efsaneler vd.) her fleyin
içeriksel olarak resme (nakfl sanat›na) yans›t›labilirli¤ini konulaflt›r›r; sanat biçeminin ve
bireysel biçemin ay›r›c› özelli¤ine vurgu yapar. Roman›n genel tematik örgüleniflinde
aç›ktan flu yarg›ya vurgu yap›lm›flt›r. “Saf olan hiçbir fley yoktur. Sanat da melezdir”.  Bu
saptama, sanatlar aras›ndaki karfl›l›kl› bir etkileflimin var oldu¤unu, bir sanat›n yine
baflka bir sanat›n hikayesinden, izleklerinden, temalar›ndan, araçlar›ndan yararland›¤›na
gönderme yapar. Günümüzde melez (hybrid) sanatsal tür deyince, bir sanat›n
medya/kitle iletiflim araçlar›n›n birleflmesinden oluflan yeni sanatsal tür anlafl›l›r
(Nünning 1998). Bu adland›rma, yeni oluflan sanatsal türün kaynak olarak kulland›¤›,
esinlendi¤i sanat türüyle k›yaslanmas›n›n sonucunda yap›lm›flt›r. Bir baflka deyiflle; yeni
olan› eskisinden hareketle tan›mlam›flt›r. Bu bak›fl aç›s›yla opera ve  sinema sanat›n› da
“melez” olarak nitelemek gerekir.  Çünkü, örne¤in, opera sanat› drama, tiyatro ve
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müzi¤in araçlar›n›n birleflmesinden oluflmufltur. Sinema ise drama, tiyatro, müzik,
foto¤raf, seslendirme vd. araçlardan yararlanm›flt›r. Oysa yeni teknolojinin araçlar›yla
oluflan sanatsal türler, olufltu¤u araçlarla da tan›mlanabilmelidir. Sinema olsun opera
olsun  kaynak türlerin araçlar› dikkate al›nd›¤›nda “melez” bir sanat olarak gözükür.
Ancak an›lan sanatlar de¤iflik sanatlar›n araçlar›ndan yararlanarak, onlar›n birlefliminden
oluflmufltur  ve araçlar›n›n birinin eksik olmas›, o sanat›n özgünlü¤ünü ortadan kald›r›r.
O nedenle, opera olsun sinema olsun, de¤iflik sanatlar›n yeni teknolojik araçlarla
birlefliminden oluflan “bütüncül” sanatlard›r. Radyo oyunu da. 

Radyo Oyunu ya da Ars Acustica
Modern teknolojinin üretti¤i sanatsal tür olan radyo oyunu Richard Hughes’un A

Comedy of Danger piyesini 1924 y›l›nda BBC radyosunda yay›nlanmas›n›n
(Mediacultura com.) ard›ndan bafllar ve böylece yeni medya teknolojisinin bir ürünü,
teknolojik bir sanat türü olarak bafllang›ç yapar. Gerçekte bu bulufl, sinema sanat›ndan
esinlenilerek yap›lm›flt›r. Bir fark vard›r aralar›nda: O da; sinema sanat› göze, radyo
oyunu kula¤a hitap eder. O nedenle de örne¤in sinema görsel ve iflitsel, radyo oyunu ise
iflitsel bir sanat olarak sanat›n “dönüflen” biçiminin tarihi içerisinde yerini al›r. 

Radyo oyununun kavramsal aç›l›m›n› yapabilmek için bu kavram›n de¤iflik
dillerdeki söyleyifllerini bilmek, radyo oyununun içeriksel ve biçimsel niteli¤ine iliflkin
ipucu vermesi aç›s›ndan önemlidir. Bizdeki “radyo oyunu”, bir eserin, piyesin,
hikayenin  radyo (ses) arac›l›¤›yla yay›nlanmas›na iflaret eder.  Radyo oyununun
karfl›l›¤› olarak Almanca’da Hörspiel (Dinlenilen Oyun), “Radiokunst” (Radyo Sanat›),
Amerikan ‹ngilizcesinde Audio Art, Sound Art kavramlar› kullan›l›r. Son y›llarda
Avrupa Radyo Yay›n› Birli¤i yayg›n olarak bir baflka kavram›  kullanmaktad›r. Ars
Acustica (Mediacultura com): Ars Poetica kavram›ndan esinlenilerek oluflturulan bu
kavram, kan›mca radyo oyununun sadece yaz›n sanat›yla olan ba¤›nt›s›n› de¤il,
öncelikle kendi teknolojik özgünlü¤ünü vurgulamas› aç›s›ndan son derece isabetli bir
türetme gibi gözükmektedir. Ars Acustica ya da  Akustik (Seslendirme) Sanat›. Akustik
sanat›, radyo oyunu anlam›na denk gelen bir kavramdan çok, (radyoda yay›nlanan di¤er
konular, örne¤in belgeseller düflünüldü¤ünde) bir üst kavramd›r. 

Akustik Sanat›n Gerçeklik Boyutu
Radyo oyunu akustik bir sanatt›r; kayna¤›n› hem yay›n teknolojilerinden al›r hem

de di¤er geleneksel sanatlar›n araçlar›ndan, içeriklerinden yararlan›r. Radyo oyununda
dilin ya da seslendirmenin d›fl›nda bir gerçeklik yoktur. Gerçeklik tamamen dilde, seste,
seslendirmede  yarat›l›r. Radyo oyunu deneyseldir; o nedenle de popüler anlat› biçimi
olarak da adland›r›l›r (Vowinckel  1998). Her sanatsal tür ya da biçim, yukar›da da
vurguland›¤› gibi, kendinden önceki türün, biçimin araçlar›ndan yararlan›r. Bu anlamda
seslendirmeye dayanan radyo oyunu, öncelikle akustik araç olan mikrofondan yararlan›r. 
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Radyo oyunu, görselli¤i olmayan, görselli¤i iflitsellikle oluflturmaya çal›flan bir
yay›n sanat›d›r. Bundan dolay›, içeri¤inden önce teknolojik arac›yla, ses ile, “sesin
anlam›yla” (Aytaç 2002) öne ç›kar. Film sanat› gibi, radyo oyunu da zamansal bir
sanatt›r. Ak›flkan ve hareketlili¤i seslendirmeyle sa¤lan›r. Seslendirme, anlat›y›, oyunu
zamanda ve mekanda canland›rmak zorundad›r. Anlat› seslendirme arac›yla
canland›r›ld›¤› için, gerçekte oynanmayan bir oyun, ya da hikaye “sanki oyun”, moda
deyimle, “sanal oyun” kurgusuna tafl›n›r. Bu yönüyle radyo oyunu ‘gerçekli¤in’
mekan›n›, zaman›n› de¤iflik sesler yard›m›yla oluflturur.  Zamanla, mekanla ilgili olan
her sesi bir araya getirir, birlefltirir ve ortak, bütüncül bir yap› oluflturur. Sesli anlat›
böylece mekansal bir gösterinin arac› olur. Bir baflka deyiflle; seslendirme anlat›n›n
temel arac›d›r. Sadece sesler yard›m›yla bir anlat› teatral bir oyuna, gösteriye
dönüfltürülür. 

Radyo Oyunu yada Seslendirme Oyunu
Radyo oyunu ya da akustik sanat›, metni, hikayeyi, sözü seslendirmeye, sözü sesle

canland›rmaya dayan›r.  Ancak bunu ne söz sanat› ne de sadece sözü seslendirme sanat›
olarak düflünebiliriz.  Gerçekte ne bir nesir sanat›, ne tiyatro, ne de müziktir; an›lan
sanatlar›n araçlar›n› içinde bar›nd›r›r, onlardan yararlan›r. Radyo oyunu söze/hikayeye
dayan›r, sözü sesle, mekanla bütünlefltirir; müzi¤i hem sözü hem mekan› ve zaman›
betimleme arac›na dönüfltürür. 

Radyo oyunu söze dayand›¤› için yaz›n, mekana dayand›¤› için tiyatro, müzi¤i
ifadeye dönüfltürdü¤ü için müzik  sanat› olarak görülemez. Çünkü bu sanat›n özünde,
sözü, daha do¤rusu, sözle ifade edilen hikayeyi, anlat›y›, haberi, mesaj› seslendirme, sesi
anlamland›rma, canland›rma vard›r. Sanatlar›n ve teknolojinin araçlar›n›n birlefliminden
oluflmufltur. Bu birleflim iç içe geçme, birbirinin araçlar› içerisinde erime biçiminde
de¤ildir; aksine araçlar›n birbirleri için yan yana gelmesidir. De¤iflik sanat›n araçlar›;
söz, ses, müzik, ortaklafla, kendi araçlar› dahilinde vard›r ve akustik alanda birliktelik
oluflturur. An›lan sanatlar›n araçlar› akustik araç içerisinde buluflur ve yeni bir bütünlük
olufltururlar. Bu bütünlük, ifllevsel olarak gerçekleflen zorunlu bir yap›d›r. Baflka bir
ifadeyle; bir sanat›n ifade arac› zorunlu olarak bir baflka sanat›n ifade arac›n›n içinde
yerini al›r. Bir sanat›n ifade arac›n›n baflka bir sanat›n ifade arac›n›n yan›nda yerini
almas›, yeni sanatsal ortamdan kaynakl› teknik aç›dan ‘zorunlu dönüflümdür’. Bu
zorunlu dönüflüm, sanatlar›n ça¤r›fl›m gücüyle uyumlu bütünlü¤e eklemlenir ve yeni
sanat ortam›nda, sanat›n yeni ortam›nda yeniden anlaml›lafl›r.  

Radyo oyununda zaman ve mekan, zaman ve mekan›n canland›r›m› oyuna
gerçeklik boyutu kazand›ran en önemli etkenlerin bafl›nda gelir. Oyuna kazand›r›lan
zaman ve mekan gerçekli¤i müzik, ses efektleriyle sa¤lan›r. O nedenle, radyo oyununda
seslendirme öncelikli olarak teknik bir kurguya dayan›r.  Örne¤in oyunun girifl ve final
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bölümü için  veya sahneler aras›ndaki geçiflleri belirtmek, o geçiflleri dinleyiciye

bildirmek için k›sa ara müzik efektleri kullan›l›r. Bu teknik müzik efektleri  olay örgüsel

anlat›m› destekleyerek bütüncül anlam› olufltururlar.  Oyundaki sevinç, üzüntü,

bunal›mlar› müzikle ifade etmek, ya da ifadeyi müzikle yo¤unlaflt›rmak  ‘flafl müzik

efektiyle’ ya da yar›da kalan anlat›m› sürdürmek ya da bir anlat›n›n tekrar›n› betimlemek

için müzi¤in hafiflemesi, hafifleyerek kaybolmas› efektiyle sa¤lan›r (TRT Radyo Oyunu

K›lavuzu). Bu tür müzik efektleri öncelikle tekniktir, ancak anlat›y› zamansal olarak

yap›land›r›r. Müzi¤in bir hikayeyi sözü destekleyici nitelikte anlatabilmesi, müzi¤in

zamansal bir sanat olmas›ndan kaynaklan›r.  

Radyo oyununda di¤er ses efektleri, mekan› betimlemek ve hikayeyi mekanla

bütünlefltirmek üzere kullan›l›r ve bu efektler yard›m›yla hikaye gerçeklik boyutu

kazan›r. Bunun için do¤adaki sesler, örne¤in  rüzgar sesi, kap› g›c›rt›s›, demirci ustas›n›n

demiri dövmesi gibi ses efektleri, do¤adan ödünçlenir, anlat›ya aktar›larak hikaye

mekanlaflt›r›l›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda radyo oyununda kullan›lan müzik ve ses efektleri

kendi ba¤lamlar›na yabanc›laflm›fl ancak kendi gerçekliklerinden kopmam›fllard›r.

Gerçe¤in do¤adaki sesler yard›m›yla hikayeye uyarlanarak yeniden kurgulanmas›

sayesinde kendi gerçek ba¤lamlar›na yabanc›lafl›r ve yeni ortamda yeni anlamlar

olufltururlar.  Bir örnekle somutlaflt›rmak gerekirse “Efektle verilen bir vapur düdü¤ü,

mart› ç›¤l›klar›, tekneye vuran dalga sesleriyle bafllayan diyaloglar, dinleyiciye hemen

olay›n gitmekte olan bir vapurda geçti¤i duygusunu verecektir (TRT Radyo Oyunu

K›lavuzu).  Verilen bu duygu, gerçe¤in kendisi de¤il, onun yans›mas›d›r ve dolayl›

olarak bir yabanc›laflt›rmad›r. Diyaloglara efllik eden ses ya da müzik efektleri kendi

gerçeklik ba¤lamlar›ndan koparlar ancak anlamsal ba¤lamlar›ndan kopmazlar ve ayn›

anlamsal özelliklerini ve ça¤r›fl›mlar›n› yeni ortamlarda yeni anlamlar yaratarak

sürdürürler. 

Ses efektlerinin bu olanaklar›na karfl›n  müzik sanat›yla, do¤a sesleriyle

görsellefltirilemeyecek, canland›r›lamayacak, dolayl› olarak anlat›lamayacak baz›

durumlar da örne¤in dekor, kostüm, kiflilerin, binalar›n fiziki yap›lar› gibi baz› özellikler

de vard›r. Müzik ve ses efektleri bu durumlarda etkisiz kal›rlar. Bu durumda ise söz

devreye girer. Örne¤in bir apartman dairesini ve kifliyi anlat›rken bu yöntem tercih edilir.

“Manava bitiflik sar› apartmanda oturuyorum. Balkonda oturan ak saçl› kad›n da

annem”. Bunun gibi sözel anlat›mlar figürün ve mekan›n tarif edilmesinde, ses efektiyle

betimlemenin olanaks›z oldu¤u durumlarda devreye girer. 

Radyo Oyununda Anlat›m Araçlar› Olarak Söz, Ses ve Müzik

Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, radyo oyununda anlat›n›n müzik ve ses efektleriyle

desteklenmesi öncelikle teknik, anlat›-araçsal bir ifllemdir. Böylesi bir bireflim öncelikle

teknik boyutludur, dolay›s›yla araçlar›n bir arada, ayn› ortamda olmas›n›n
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gerçeklefltirimidir. Anlat› araçlar›n›n bir araya gelmesinin daha baflka bir boyutu,

anlamsald›r. Yeni bir anlam yaratmad›kça, yeni bir ba¤lam oluflturmad›kça, hiçbir sanat

bir baflka sanat›n arac›ndan yararlanmaz; yararlansa da ortak ve yeni bireflimsel bir

anlam oluflturamaz.

Radyo oyunu tür aç›s›ndan dramd›r, çünkü söze, diyaloga dayan›r.  Radyo

oyununda diyaloglara efllik eden, onlar› tamamlayan ses ve müzik efektleri temel sesli

anlat› birimlerindendir. Müzik her fleyden önce sahneye, özellikle de içerik ve zaman

gibi de¤iflmelere vurgu yapmak üzere kullan›labilir ya da içeriklerin atmosferinin rengini

vermek üzere uyarlanabilir. Nursel Duruel’in (2004) de belirtti¤i gibi, “radyo oyunu

zaman ve mekan s›n›rlar›n› kolayl›kla aflar”.  S›n›rlar› aflmak ise, sesin ve müzi¤in

anlamsal çeflitlili¤iyle, onlar›n imgesel ba¤lam›yla gerçekleflir. Örne¤in, radyo oyununda

müzik ya da ses efektleri gerçekte zihinsel olarak alg›lanabilen zaman›, görsel olarak

alg›lanabilen mekan›, atmosferi iflitsel-zihinsel olarak alg›lamaya dönüfltüren bir araç

niteli¤indedir. Radyo oyunu hikayenin geçti¤i yeri, zaman› ya da durumu, olay›n

gerilimini, kiflilerin ruhsal durumlar›n› melodik tempo, de¤iflik tonsal ritimle

biçimlendirebilir. Müzik efektleri bir sahnenin temel yo¤unlu¤unu veya bir oyunun

bütününü verebilmekte, figürlerin, oyuncular›n ruhsal durumunu, gerginli¤ini, neflesini,

ç›lg›nl›¤›n›, keyiflili¤ini canland›rabilmektedir. Böylece müzik radyo oyununda sözel

bir ifadenin arac›na dönüflmekte ve yeni sanatsal ba¤lamda varl›¤›n› ifllevsel olarak

sürdürmektedir. 

Hikayenin zaman›n› ve mekan›n› belirtmesinden baflka müzi¤in radyo oyununda

farkl› ifllevleri olabilmektedir. Özakman bu ifllevleri flu biçimde s›ralamaktad›r: Müzik

konu ve tür ile uyumludur, tan›tmaya efllik eder. Olay› destekler, olaya efllik eder. Fon

müzi¤i olarak kullan›labilir. Bir duyguyu, ç›kmaz›, açmaz› bildiren nokta müzik olarak

kullan›labilir. Müzik bölümler veya sahneler aras›nda geçifli sa¤lar (Özakman 1998)

Müzi¤in ça¤r›fl›msal boyutu radyo oyununda özellikle devreye girer. Müzik sadece

olay, mekan veya sahne ile ilgili olarak var olmaz. Zaman› betimleme arac› olarak da

kullanabilir. Örne¤in radyo oyunu müzikle geçmifle yönelebilir, dinleyiciyi kiflilerin

geçmifline, an›lar›na, geçmiflteki olaylara götürebilir. Bir kaval ile çal›nan melodi

dinleyeni apayr› bir zamana, mekana, geçmifle, da¤lara, köylere; bir ney, kanun ayr›

zamanlara, mekanlara götürürken, bir pop flark›s›, elektronik gitar,  olay› flimdiki ya da

dinleyiciye daha yak›n zamana, mekana tafl›r. Bir yerde müzik, sadece do¤al mekanlar

de¤il, zamansal mekanlar da yarat›r. Radyo oyunu bir olay›, yeri, durumu, kifliyi, zaman›

müzi¤in seslerinde, enstrümanlarda, bestelerde simgelefltirerek yeni bir türsel biçim

olarak var olur.   

Teknik olanaklar üzerinden oyunun gerçekleflti¤i anda veya çekimi s›ras›nda özgün

ton, sesler yard›m›yla oyunun atmosferi oluflturulurken, mekan yine sesler yard›m›yla

kurgulan›r. Mekan hikayenin ba¤lam›ndan ve konuflman›n biçiminden de oluflturulur.

Cemal SAKALLI

173



Gerçekte radyo oyununda mekan yarat›m›, oyunun mekan›n› temsil etme, de¤iflik
seslerle, tonlarla, gürültülerle olanakl›lafl›r. Buradaki temel nokta, radyo oyununda
do¤adaki her tür sesten yararlan›lmas›d›r. Ancak do¤adaki her ses, bir mekan yaratmak
üzere, teknik olanaklarla kendine yabanc›laflt›r›l›r. Örne¤in mekanlar›n bile de¤iflikli¤i,
zaman›n ya da yaflan›lan an›n de¤iflikli¤i, yine sesler yard›m›yla, al›fl›ld›k, bilindik sesler
yard›m›yla gerçeklefltirilir. Bu ba¤lamda figürün yürümesi, koflmas›, olay yerinden
uzaklaflmas›, bir otomobilin h›zl›ca geçip gitmesi, figürün üzerine su s›çratmas›, seslerin
ba¤lamsal anlamlar› kullan›larak ve “ekspresif” ifadelerin yard›m›yla oluflturulur. Bütün
bunlar sesler yard›m›yla, ancak teknolojinin araçlar›yla, teknolojik olanaklarla
gerçekleflen mekansal/durumsal canland›rmalard›r. 

Müzikte oldu¤u gibi mekan ve zaman de¤iflik ses efektleri yard›m›yla da
yarat›labilir. Örne¤in mart› sesi, trafik u¤ultusu, saat vuruflu, horoz sesi , olay›
destekleyen silah patlamas›, ya¤mur sesi, sadece mekan› ve zaman› de¤il, oyunu
gelifltiren, sahneyi oluflturan sesler vard›r. Bu sesler hikayenin atmosferini oluflturur,
gerginlikleri, komiklikleri destekler ve hikayenin dinleyenler taraf›ndan
tasar›mlanmas›na yard›m eder. 

Oyunun anlat› ve dilsel boyutunda, figürün eylemselleflmesinde vazgeçilmez olan
gerçek konuflma, düflünsel konuflma, diyalog, monolog gibi figürle ilgili yaz›n sanat›n›n
bilindik tekniklerine efllik eden teknolojik olanaklar, ses efektleri, radyo oyununun
durumsal ve anlat› içeri¤ini destekler. Figürün çocuklu¤u, gençli¤i, yafll›l›¤› gibi
zamansal birimler, yine teknolojinin araçlar›yla, donan›mlar›yla  sa¤lanabilmektedir.
Radyo oyunu, örneklerde somutlaflt›¤› gibi, hem geleneksel sanatlar›n oluflumsal
araçlar›yla hem de teknolojinin aktar›msal olanaklar›yla, teknik donan›mlarla, sesin
teknik olarak biçimlendirilmesiyle olanakl› olmufl araçlararas› bir sanatt›r.

Radyo Oyununda Yad›rgatma
Radyo oyunu, bir yerde epik tiyatro kuram›n›n temel belirleyeni olan “yabanc›lafl-

t›rma” ya da “yad›rgatma” ögesinin somutlaflm›fl bir örne¤i olarak da görülebilir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda örne¤in, radyo oyununda gerilimin yarat›labilmesi için hikayenin
e¤ri bir çizgide geliflmesi, epik tiyatro kuram›n›n radyo oyununda bir ölçüde
gerçekleflti¤ini kan›tlar.  Bundan baflka: Bir hikaye/olay/eylem seslendirmeyle anlat›l-
d›¤›ndan seyirci yoktur, dinleyici vard›r. Dinleyici ise hikayenin/oyunun/eylemin içinde
de¤il,  eylem  dinleyicinin tasar›m›nda canlan›r. Bir baflka deyiflle; “Oyun, (izleyicinin)
kendi zihninde yeniden ürettikleriyle varl›k bulur”(Duruel 2004) Böylece oyun de¤il,
daha çok dinleyicinin kendisi etkinleflir. Dinleyici sanat›n içinde kaybolmaz, duygula-
r›yla, yarg›lar›yla ne kadar mekanla bütünleflse de, mekan›n olmad›¤›n›n, olay›n gerçek
de¤il bir sanat oldu¤unun, daha do¤rusu, kurgusal bir durum oldu¤unun, yan›lsaman›n
ay›rd›ndad›r. Öncelikle dinleyici ile oyun aras›ndaki mesafe,  oyundaki mekansal
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donan›m›n gerçeksizli¤i, yorum ve düflünmeyi, bu yönüyle de sorgulamay›
gerçeklefltirme aç›s›ndan dinleyene önemli kolayl›klar sa¤lar.  Yan›lsaman›n ay›rd›nda
olma,  elefltirel izlemeyi sa¤layan bir etmendir. Bu gerçek ayn› zamanda dinleyicinin
edilgen de¤il etkinleflti¤ini de gösterir ve dinleyici ile oyun aras›nda eflitleflme olana¤›n›
sa¤lar. Bu yönüyle radyo oyunu tiyatronun yabanc›laflt›r›m›d›r.

Erich Kästner ve Anlat›n›n Türsel Dönüfltürümü
Ünlü çocuk yaz›n› yazar› Erich Kästner’in Küçük Hafiyeler (Emil und die kleinen

Dedektive) adl› yap›t› ‹ngilizceye radyo oyunu olarak uyarlanm›fl, söz konusu uyarlama
ise ‹ngilizceden Türkçeye  Küçük Kahramanlar ad›yla çevrilmifltir.  Bu çal›flmada
yararlan›lan Küçük Kahramanlar adl› radyo oyunu –çevirmenin de belirtti¤i gibi- hem
bir çeviri hem de çevirinin teknik olarak radyo oyununa uyarlanm›fl biçimidir.  

Befl bölümden oluflan radyo oyununun I. bölümü, Emil’in yolculuk haz›rl›¤›n›,
trene biniflini, trende yap›lan yolculu¤u, paras›n› çald›rd›¤›n› fark ediflini, var›fl yerindeki
flehirli çocuk çetesiyle tan›fl›p arkadafll›k kurmas›n› anlat›r. Bölüm müzik efektiyle
bafllar. Diyaloglarla geliflen olaylar aras›ndaki ba¤lant› geçifl müzi¤i efektleriyle
sa¤lan›r. Seyir halindeki tren efekti, cadde efekti, hareket halindeki bir otobüsün içi,
otobüsün durmas›, bunlara ilaveten yönetmene, seslendirenlere bilgi veren duygu
efektleri (merakla, hayretle, heyecanla v.b. uyar›lar) mevcuttur. Tüm bunlar gerçekte reji
notlar›d›r ve yap›tta an›lan ses ve müzik efektlerinin biçimi, tematik yap›s›  tamamen
yönetmence belirlenir. Yaz›l› olarak önümüzde duran radyo oyunu sadece diyaloglarla
kurulu bir metinden ibarettir. An›lan metin yaz›n-türsel bir dönüfltürmedir. Çünkü, nesir
sanat›ndan dram sanat›na dönüfltürülmüfltür ve sadece sahneler aras›nda veya konuflma
aral›klar›nda EFEKT vurgusu yap›larak bu bölümlerde ses veya müzikle destekleme
yönünde yönetmene ipuçlar› verilmifltir. Bundan sonraki aflamada, diyesi, stüdyoda,
stüdyo olanaklar›  ve seslendiren sanatç›lar›n performans› ile an›lan metin radyo oyunu
olarak biçimlenir . Bu tür uyarlamalarda ilk aflamada yaz›n-türsel dönüfltürme, ikinci
aflamada ise sanat-türsel, di¤er bir deyiflle araçsal dönüfltürme gerçeklefltirilir.

Radyo oyunu yaz›n-türsel olarak bak›ld›¤›nda dramad›r. Bir epik yap›t›n, bir
anlat›n›n dram türüne uyarlanmas› dram ve dramaturji tür bilgisini gerektirir. Çünkü
burada söz konusu olan epik türdeki bir yap›t›n dram türünün yap›s›na, biçimine
dönüfltürülmesidir. Ancak bu dönüfltürme, ya da uyarlama öncelikle ayn› sanat türü
içerisinde, yani söz sanat› çerçevesinde gerçekleflen türleraras› bir dönüfltürmedir;
dolay›s›yla türleraras› dönüfltürme sanatlararas› veya araçlararas›  dönüfltürmenin birinci
aflamas›n› oluflturur. Sanatlararas› dönüfltürme metinsel aflamada bulunan radyo
oyununun stüdyo uygulamas› aflamas›ndan, teknik seslendirmelerle yeniden üretme
aflamas›n›n gerçeklefltiriminden sonra oluflur. Sonuç aflamas› teknik anlamda müzik ve
ses efektleriyle diyaloglar›n sanatç›lar taraf›ndan baflar›yla seslendirilmesiyle, bir yerde
metnin oyunlaflt›r›lmas›yla, metnin sessel canland›r›lmas›yla gerçekleflir.  
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Türleraras› dönüfltürmede, ya da epik yap›n›n dram yap›s›na dönüfltürmede ilkin

hikayenin anlat›c›s›, dolay›s›yla anlatma yöntemi yok olur. fiu ç›kar›mda bulunulabilir.

Türleraras› dönüfltürmede her fleyden önce anlat›c›, dolay›s›yla da anlat›, anlat› biçimi,

anlat› tutumu, yöntemi ve teknikleri  kaybolur. Anlat›c›n›n yok olmas›yla hikayenin hem

içeriksel hem de zamansal ve mekansal boyutu zorunlu olarak de¤iflir.  Bu zorunlu

de¤iflim, epik türdeki anlat›n›n dramatik türe, dramatik türün biçim ve yap›s›na

uyarland›ktan sonra gerçekleflir.    

Her türleraras› dönüfltürmede zorunlu olarak kay›plar yaflan›r. Örne¤in  söz konusu

epik yap›t›n ‘Emil Yol Haz›rl›¤›nda’ adl› ilk bölümünde  flu bilgiler yer al›r. Yap›t›n

kahraman› Emil’in annesi kuafördür ve komflular› olan f›r›nc›n›n kar›s›n›n saç›n›

y›kamaktad›r. Emil’in okulu tatile girmifltir ve Emil annesinin dükkan›na geldi¤inde,

Berlin’e gidece¤ini, annesinin yol haz›rl›klar›n› tamamlad›¤›n› ö¤renir. Komflular›

aç›s›ndan Berlin’e, büyük flehre gitmek bir flanst›r. Annesi tatil zaman›nda daha fazla

kazanmaktad›r. Annesinin Berlin’e gitmesi o nedenle zordur. Emil art›k yaln›z bafl›na

yolculuk edebilecek kadar büyümüfltür.   Kuaförde müflteriler Berlin üzerine konuflurlar.

Berlin büyük, kalabal›k, gürültülü, ›fl›kl›, p›r›l p›r›l, geceleri ayd›nl›k bir flehirdir. Emil

üstünü de¤ifltirir, bayraml›k elbiseler giyer, bu elbiselerden pek hofllanmaz.  Berlin’de

giyilecek elbiseler bavula yerlefltirilir, teyzeye verilecek güller, anneanneye verilecek

para haz›rd›r. Yemeklerini yerler. Makarna, Emil’in en sevdi¤i yemektir. Var›r varmaz

postalamas› için annesi Emil’e bir kartpostal verir. Bolca ö¤ütler dinler Emil. Annesi

kayg›l›d›r. Emil’in en önemli sorumlulu¤u, anneannesine para götürmektir. Annesi

paray› zarf›n içine koyar. Emil zarf› katlar ve ceketinin cebine yerlefltirir.  Emil’in babas›

ölmüfltür. Emil’in annesi ise hastad›r. Geçimlerini zor sa¤lamaktad›rlar. Emil iyi, ak›ll›,

çal›flkan, sevecen, zeki, yaramaz, hareketli ancak annesini hiç üzmeyen bir çocuktur.  

Dram türüne uyarlanm›fl olan hikayenin an›lan bölümünün geliflmesine yard›mc›

olabilecek belli bafll› ana ve yan anlam birimleri mevcuttur. Ancak bu bölümde

hikayenin kahraman›na  ve hikayenin temas›na, konusuna iliflkin bilgiler verilirken,

dram türündeki yap›tta epik anlat›c›dan farkl› tav›rda bir anlat›c› kurgulanm›flt›r. Bu

anlat›c›, hikayenin belli bafll› yerlerini veya hikayenin anlat›lamayan bölümlerini

özetleyen, yorumlayan bir anlat›c›d›r. Hikaye ile dinleyen aras›nda bir arac› gibidir. Bu

arac› olaylar›, geliflmeleri yorumlayan sevecen bir masal anlat›c›s›d›r;  Emil’i çok

yak›ndan tan›r, hikayeyi her boyutuyla bilir, hikayenin gerçeklik boyutu oldu¤unu

duyumsatan önemli bilgiler verir. Anlat›c› hikayenin gerçeklik boyutunu vurgulayan

kurgusal bir kiflidir. Buradaki anlat›c› hikayeyi masals› formda anlat›rken, hikaye sözlü

bir anlat›ym›fl gibi ifllevselleflir. “Öykümüze dönelim yine” (Kästner 2004) diyerek

uyar›r dinleyeni ve yorumlar›n› bitirir. 

Radyo oyunundaki dramatik anlat›c› sadece hikayeyi anlatmaz, dinleyenlerle,

çocuklarla diyalog da kurar. Canl› bir anlat› kurgusuyla oluflturulan hikaye gerçekte
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sadece hikaye anlatmaz, hikayenin nas›l anlat›ld›¤›n›, anlat›lmas› gerekti¤ini, anlatma
tekniklerini, yöntemlerini de anlat›r. Bu bak›mdan an›lan dramatik yap›t gerçekte çift
yönlü, çift ifllevli bir yap›ta dönüflmüfltür. Anlat›c› sadece anlatmaz, hikayeyi
canland›rarak anlat›r, canland›rmay› sadece metin içindeki diyaloglarla sa¤lamaz, metin
ile okur aras›nda da tek yönlü bir diyalog kurar. ‘Anlat› Diyalo¤u’ diye
adland›rabilece¤imiz bu yöntem, hikayeyi canland›rman›n yan› s›ra  hikayeyi okuma
odakl›l›k yerine dinleme odakl›l›¤a yerlefltirir.  Metin art›k okumaya de¤il, iflitmeye
yönelik olarak kurgulanm›fl bir metindir. Anlat›n›n dinleyicinin zihinde canland›r›lmas›,
görselleflmesi, imgeleflmesi için gereken örneklendirmeli anlatma  yöntemi
kullan›lm›flt›r. 

An›lan epik türdeki yap›t›n dram türüne uyarlan›fl›yla flöyle bir sonuç ortaya
ç›km›flt›r. Yukar›da epik yap›t›n girifl bölümünde özetle an›lan ana anlambirimler de¤il,
fakat yan anlambirimler, motifler uyarlama metinde tamamen kay›pt›r. Uyarlamada
sadece hikayenin ana temas›n› belirleyen temel bilgiler kalm›flt›r. Anlat› içerisinde
dolayl› anlat›yla gerçekleflen hikayenin yan katmanlar›, motifleri yeni metinde yoktur.
Yeni dramatik metinde sadece flu bilgiler vard›r: Emil ak›ll›, zeki, giriflken, iflini bilen bir
çocuktur. Berlin’e gidecektir, anneannesine para götürecektir. Emil yaln›z seyahat
edece¤i için annesi oldukça kayg›l›d›r. Emil anneannesine verece¤i  para ve teyzesine
götürece¤i çiçeklerle yolculu¤a ç›kar.

Türsel dönüfltürmeden sonra art›k anlat› yoktur; diyaloglarla geliflen bir hikaye
vard›r; dolay›s›yla hikaye diyaloglar›n, sesin ve müzi¤in bütünlü¤ü içerisinde anlam
kazan›r. Hikayenin anlamsal bütünselli¤i ancak bölüm bitti¤inde tamamlanmaktad›r. Bu
dönüfltürmeyle epik olan yap›tta var olan içeriklerin bir ço¤u yitse de dram türüne
dönüflen ve seslendirme sanat›n›n ögeleriyle bütünleflen yap›t yeni format›ndan dolay›
okura yeni ödevler yükler. O ödev, diyalojik çabad›r. Hikaye, tema, olay örgüsü, kifliler,
yer, zaman gibi bilgiler dram format›ndan ve kiflilerin konuflmalar›ndan, seslerden ve
müzik efektlerinden hareketle elde edilir. Burada tüm dikkat  sözdedir, söylenendedir,
seslerdedir. Söylenen söz ve vurgu, ses ve müzik anlam›n, dolay›s›yla da anlat›n›n as›l
belirleyenidir. Anlam söyleyen, dinleyen, söylenen sözün belirleyicili¤iyle kurulur.

Tart›flma
Türsel dönüfltürmeyi araçsal uyarlama izler. Araçsal uyarlamada, sessel

canland›rman›n da yard›m›yla zihinsel ça¤r›fl›mlar› harekete geçirmek, zihinde görsel bir
resim sa¤lamak çabas› vard›r. Hikayenin atmosferini oluflturmak, yer ve zaman imgesini
yaratmak ya da canland›rmay› sa¤layabilmek için anlat›lan hikayenin zamansal ve
mekansal kurgusunun, bir baflka deyiflle; hikayenin sessel anlambirimciklerinin
oluflturulmas› gerekir. Radyo oyununda hikayeye, söze efllik edecek, sözü anlamsal
olarak destekleyecek seslerin yarat›lmas› zorunluluktur. Bu ise, yukar›da da etrafl›ca
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de¤inildi¤i gibi, de¤iflik ses efektleri ve müzikle sa¤lan›r. Küçük Kahramanlar adl›
oyunda en önemli efektler trenin hareket halinde oluflu, kalk›fl düdü¤ü, çocuklar›n
koflmalar›, ayak sesleri, sokak gürültüsü vs. hikayenin geçti¤i yerle ilgilidir. 

Do¤adan ya da yaflamdan elde edilen seslere ve müzi¤e efllik edecek en önemli
canland›rma ö¤elerinden biri de, diyaloglara efllik eden konuflucular›n sesleri, vurgular›,
oyunsu seslendirmeleridir. Diyaloglar› seslendiren kifliler, daha do¤rusu sanatç›lar,
seslendirdikleri kiflilerin rollerini yer ve zaman, durum ve olay ba¤lam›nda yeterli
etkiyle seslendirirler. Bu süreç, radyo oyununda zaman›, mekan› kurgulayan do¤a sesleri
ve müzik ile, kiflilerin konuflmalar›yla söylenen sözün ortak bir anlat›ya dönüflmesini
sa¤lar. Bundan sonraki aflama, radyo oyununu dinlemeyle bafllar. 

Özakman “Radyoda yaln›z sessel ve sözel iletim araç ve yollar›ndan
yararlan›labilir” der ve radyo oyununda sözün ve söze efllik eden sesin, müzi¤in ve
efektlerin önemini flu biçimde vurgular: “Kulak belle¤i ve dikkati, göz belle¤i ve
dikkatinden daha güçsüzdür. (…) Bu nedenle zor an›msanacak, çaprafl›k kar›fl›k
ayr›nt›lara yer verilmez; olaylar örgüsü ilke olarak sadedir; ana olay› besleyen yan
öyküler  ya hiç yoktur ya da azd›r” (Özakman 1989). 

Yukar›da türleraras› dönüfltürmede Küçük Hafiyeler göz önüne al›nd›¤›nda
öncelikle hikayenin ve anlat›n›n içeri¤inde kay›plar gerçekleflti¤i vurgulanm›flt›.
Türleraras› dönüfltürmede anlat›n›n içeri¤inde karfl›lafl›lan kay›plar sanat›n türünden ve
arac›ndan kaynaklanan zorunlu kay›plard›r. Bunda radyo oyununun dinlemeye ve kulak
belle¤ine yönelik olmas› da bir rol oynamaktad›r. Özakman’›n da belirtti¤i gibi, kulak
belle¤i ve dikkatinin daha güçsüz olmas›, hikayenin daha düz, sade, belli ana noktaya
vurgu yaparak geliflmesinde bir etkendir. Ancak ana etkenlerden birisi de, seslendirme
ile ilgili araçlar›n her anlat›y› istenilen ölçüde gerçeklefltiremeyece¤idir. Küçük
Kahramanlar adl› oyunun içeri¤inin Küçük Hafiyeler anlat›s›na göre daha sade olmas›,
radyo oyununun dinleyici odakl› olmas› ve belle¤in olanaklar›yla belirlendi¤i gibi,
seslendirmenin s›n›r›ndan da kaynaklan›r. Sesin anlat›m zenginli¤inin sözün anlat›m
zenginli¤iyle boy ölçüflemeyece¤i aç›kt›r.     fiu halde sanatlararas› iliflkilerin
boyutlanmas›nda hem sanat dal›n›n araçsal olanaklar› hem de sanat› al›mlayan belle¤in
belirleyici oldu¤u bir gerçektir.     

Sonuçlar 
Radyo oyunu iletim/aktar›m araçlar› temelinde geleneksel sanatlardan ba¤›ms›zd›r;

o nedenle de özgündür. Ancak onlar›n araçlar›n› teknolojinin donan›mlar›yla
birlefltirerek var olabilmifl birlefltirimli, bütüncül bir sanatt›r. Tamamen iletiflim
teknolojilerinin ve bilimin geliflmesiyle ba¤lant›l› olarak oluflmufl, teknolojinin
olanaklar›n› sanatsal kurguya dönüfltürebilmifl, onlardan esinlenmifl, teknoloji ile
bütünleflmifl ve kabul görmüfl kitlesel bir sanatt›r. Biraz önce de vurguland›¤› gibi,
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kendinden önceki geleneksel sanatlar›n araçlar›ndan yararlanm›fl, onlar› teknolojinin
‘kitlesel ileti’ arac›na uyarlam›fl, böylece sanat› teknoloji ile bütünlefltirmifl bir sanatt›r. 

Geleneksel sanatlar biçimsel, araçsal, içeriksel “dönüflüm” ya da “baflkalafl›m”
geçirerek yeni teknolojik geliflmelere uyum sa¤larlar. Tematik, içeriksel, konusal
de¤iflim veya baflkalaflma, araçsal dönüflümün zorunlu sonucudur. O nedenle gerek
sinema ve televizyon filmi gerekse radyo oyunu gibi temelde geleneksel sanatlardan
yararlanarak oluflan ve birlefltirimli olarak adland›r›labilecek sanatlar sadece kendilerini
oluflturan iletim/aktar›m araçlar› çerçevesinde de¤erlendirilemez. Çünkü, an›lan
sanatlar›n araçlar› tekil de¤il ço¤uldur. Birleflimi sa¤layan araçlararas›l›k salt bir oluflum
ya da iletim/aktar›m biçimi olarak de¤il, ona efllik eden ve onu tamamlayan metin-
anlamsal  boyutuyla, di¤er bir deyiflle ‘bütüncül’ yap›s›yla anlafl›labilir.       
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