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GELENEKSELDEN DİJİTALE RADYO MECRASININ 
POPÜLER BASINDAKİ YERİ: RADYO HAFTASI DERGİSİ 

 Mihalis Kuyucu∗ 

Giriş 
Dünyada 1920 yılında ABD’de başlayan düzenli radyo yayınları Türkiye’de 1927 yılında 

başlamıştır. İki dünya savaşına şahitlik eden ve özellikle ikinci dünya savaşının dominant haber 
verme mecrası olan radyo mecrası ile ilgili sayısız yayın yapılmıştır. Son zamanlarda gerek 
akademik dünyada gerekse sektörde radyo eski ilgisini kaybetmiştir. Radyo ile ilgili yapılan 
akademik çalışmaları sayısında düşüş yaşanırken, radyo mecrası sektörel anlamda da özellikle 
reklam harcamalarından aldığı payda düşüş yaşayarak eski popülerliğini kaybetmiştir.  

Radyonun altın yılları olarak sayılan 1940lı ve 1950li yıllarda radyo medya tüketicisinin 
ilgi odağı olmuştur. Bu ilgi radyo ile ilgili özel dergileri yayınlanmasına ve mecranın yazılı 
basına da konu olmasına neden olmuştur. Radyo ile ilgili gerek Türkiye’de gerekse dünyanın pek 
çok ülkesinde pek çok dergi yayınlanmıştır.  

Bu çalışmada günümüzde yavaş yavaş bir nostaljik araç olarak adlandırılmaya başlayan 
ve müzik kutusuna dönüşen radyo mecrasının altın yıllarını yaşadığı yıllarda yayınlanan Radyo 
Haftası Dergisi ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın amacı popüler bir mecra olan 
radyonun popüler kültür içinde ve diğer medyalarda nasıl konumlandırıldığını Radyo Haftası 
Dergisi örneği üzerinden betimlemektedir. Radyo Haftası Dergisi mecranın altın dönemini 
yaşadığı yıllarda radyonun popüler kültürdeki yerini ifade etmekte çok önemli bir örnek 
olmuştur.  

Türkiye’de Radyo Yayıncılığı 
Türkiye’de radyo yayıncılığı, dünyadaki gelişmelere paralel bir seyir izlemiş ve çok uzun 

yıllar, televizyon yayınlarının yaygınlaşmasına kadar halkın en önemli kitle iletişim aracı olmayı 
başarmıştır. Dünyada ilk sürekli ve düzenli radyo yayınlarının başladığı 1921 yılından hemen 6 
yıl sonra Türkiye’de, Ankara ve İstanbul’da beşer kilovatlık vericilerle yayına başlayan Türkiye 
radyoları, içinde özel sermaye barındıran Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi dönemi (1926–
1936) dışında 1990 yılına kadar devlet eliyle yürütülen bir yayın dönemi yaşamıştır (Candemir, 
1999: 130). 1993 yılında yapılan kanuni düzenleme ile özel radyoculuğun kurumsallaşmasından 
2018 yılına kadar radyo yayıncılığı önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye’de radyo yayıncılığı 
yönetimsel olarak farklı dönemler altında incelenmektedir.    

1927- 1936 Şirket Dönemi Radyoculuğu  
(Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi Dönemi) 
1920’ler ve sonrasında ilk radyo yayıncılığı, radyonun bir iletişim ve teknoloji ürünü 

olarak ithal edilmesiyle günlük hayata dâhil olmuştur. İlk amatör radyo deneyimi ise 1921–1923 
arasında gerçekleşmiştir (Peltekoğlu, 2007: 237). Türkiye’de Cumhuriyet döneminden itibaren 
radyo yayınları daha önce kurulmuş olan ve dış ülkelerle haberleşmeyi sağlayan telsiz 
istasyonlarından yapılmıştır. Cumhuriyet’in kurulmasının ardından gelişmeye ve yenileşmeye 
açık devlet adamları birçok konuda olduğu gibi radyo yayıncılığı alanında da öncü çalışmalarda 
bulunmuşlardır (Kuyucu, 2013a: 139).   

Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet yöneticileri, gerek yurt içi gerekse yurt dışı iletişimin 
gerekliliğini ve önemini kavramışlardır. Bu amaçla 1925 yılında “Telsiz Tesisi Hakkında 
Kanun” çıkarılarak, PTT Müdüriyet-i Umumiyesi’nde bir komisyon kurulmuş ve bu komisyona 
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Ankara ve İstanbul’da birer telsiz telefon istasyonu kurulması için çalışmalar yapma görevi 
verilmiştir.  

Bu dönemde PTT Genel Müdürlüğü adına radyo yayını yapma hakkı 1926’da 10 yıllığına 
Türk Telsiz Telefon A.Ş.’ne bırakılmıştır. (RTÜK, 2003: 2). Şirket Türk şirketi olarak görülse 
de, Fransız radyo şirketi Compaignie Française de Radio tarafından desteklenmiştir. Deneme 
yayınları Şubat ayında İstanbul PTT Merkezi’ndeki bir stüdyoda başlamıştır. Türk Radyo 
Şirketince sunulan programlar, çok zengin olmamakla birlikte Batı’daki yayınlara benzerlik 
göstermiştir. Bu dönemde radyoda genel olarak Türk müziği yayınları öne çıkarken, opera 
müziği ve cazband’lere de yer verilmiştir (Çetinok, 2007: 39).  

İstanbul’da ilk radyo deneme yayınlarına 1927 Mart’ında başlanmıştır. Büyük 
Postane’nin kapısı üzerine yerleştirilen bir vericiden halka müzik dinletilmiş, Türk müzik 
sanatçılarının ilk konseri 27 Mart 1927 gecesi İstanbul Telsizinde düzenlenmiştir. Telsiz Nisan 
boyunca deneme yayınlarını sürdürmüştür (Gökovalı, 2002: 76). 1927’de ilk düzenli radyo 
yayınları bir Fransız firmasının kurduğu beş kilovatlık iki istasyon aracılığı ile başlamıştır. Bu 
yayınlar için Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi adlı şirket on yıl süre için yetkilendirilmiştir. 
Bu süreç sonrasında Ankara ve İstanbul verici istasyonlarının işletilmesi ve diğer illerde verici 
kurulması görevi bu şirkete verilmiştir (Kuyucu, 2013b: 3). Şirket görünürde özel bir teşebbüs 
olmasına karşın kuruluşundan 1936 yılına kadar devletin güdümünde faaliyet göstermiştir. 
Çünkü o dönemin en önemli özelliği, ekonomide özel sektörün devlet tarafından teşvik edilmesi 
ve çeşitli alanlarda yönetimden üretime devlet eliyle tekeller kurulup özel sektöre devredilmesi 
politikası izlemesi olmuştur. 

1927 yılında büyük ümitler ile başlamış olan radyo yayıncılığı dünyada diğer ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye'de de belirli saatler ile sınırlandırılmıştır. 1927 dönemi sonrasında 
İstanbul'da yapılan radyo yayınları üç saat olmuştur (Cankaya, 1997: 4).  

İlk radyo yayınları haber, söz ve batı müziği programlarından oluşmaktaydı. Haber 
kaynağı, şirketin ortaklarından Anadolu Ajansı’ndan sağlanıyordu. Bu bakımdan radyo haberleri 
uzun yıllar boyunca “Anadolu Ajans Haberleri” ya da “Ajans Haberleri” olarak anılmıştır (Aziz 
2002: 212). Başlangıçta sadece bir eğlence aracı, daha sonra ise etkin bir eğitim aracı olarak 
değerlendirilen radyo yayınları, ne ilk on yıl içerisinde teknik ve örgütlenme yönünden 
gelişebilmiş, ne de yönetim ve program personeli oluşturabilmiştir. Radyo vericileri güçsüz, 
radyo alıcıları az sayıda ve pahalı olduğu için mecra kitlesel bir yaygınlık kazanamamıştır. 
1936'da Türkiye’de yalnızca 10 bin kadar alıcı vardı (Kejanlıoğlu, 2005: 148–149).  Bu dönemde 
radyonun sadece bir eğlence aracı olarak görülmesinin en önemli sebebi ise TTTAŞ’ın, özel bir 
kuruluş olarak temel amacının kar sağlamak olmasıdır. Bu nedenle şirket ilk olarak radyoyu 
halka benimsetme amacında olmuştur. Dolayısıyla halka radyoyu sevdirmek için eğlence odaklı 
yayınlar yapmıştır (Kocabaşoğlu, 1987: 121).  

1936–1940 Devlet Tekelinde Radyo Yayıncılığı 
(PTT Dönemi Radyoculuğu) 
Başlangıç yıllarında etkinliği fazla anlaşılmayan radyo yayınlarının, etkisinin anında ve 

yaygın olduğunun anlaşılması üzerine 1933 yılı sonrasında bu araçların yönetimlerinin 
devletleştirilmesi için çalışmalar yapılmaya başlamıştır.  

Cumhuriyet Hükümeti 1936 yılında çıkardığı bir kararname ile radyonun yönetimini 
doğrudan ele almıştır. Geleneksel radyo sistemleri sınıflandırmalarında “devlet tekelinde ve 
yönetiminde radyo” biçiminde tanımlanan yeni bir dönem başlamıştır.   

Özel radyoculuk girişiminin başarısız kalışı, kimi Avrupa devletlerinde hükümetlerin 
radyo işine doğrudan el atması, dünyada gerginleşen siyasal ortamın radyonun özel şirketlerde 
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kalmasının yaratacağı sakıncalar, Faşist İtalya, Almanya ve Sovyetler Birliğinde radyonun 
siyasal iktidarlar elinde etkin bir araç olarak kullanılması ve 1930’lardan itibaren siyasal 
iktidarın ekonomik ve toplumsal hayata daha fazla müdahale etme isteği gibi nedenler, 
Türkiye’de radyonun devletleştirilmesine yol açmıştır. Nitekim bu amaç doğrultusunda yeni bir 
verici ve stüdyonun yapımına karar verilmiştir. Bu kararı 18 Ağustos 1936 tarihinde çıkardığı bir 
kararname ile uygulama sahasına konulmuştur (Kocabaşoğlu, 1987: 132).  

1936 yılında radyo yayınlarının yönetiminin bir devlet kuruluşu olan PTT’ye 
devredilmesi kararlaştırıldığından, TTTAŞ ile yapılan sözleşme bozulmuştur. 1938 yılında radyo 
PTT’ye devredilmiştir. PTT yönetiminde ki ilk radyo yayını 1936 yılının Eylül ayında 
yapılmıştır. Bu dönemde radyolarda söz programlarının oranları artırılmış, dönemin sosyal ve 
siyasi hedeflerine paralel olarak eğitici programlara ağırlık verilmiştir. “İnkılâp Dersleri”, 
“Hukuk Bilgileri”, “Ceza Kanununda Yazılı Olmayan Suçlar” adlı programlar yayınlanmıştır 
(Cankaya 1997: 6–7). 

Bu dönemde genel program kalıbı oluşturulmasında, önceleri İçişleri ve Milli Eğitim 
bakanlıkları söz sahibi olmuştur. 1939 yılında savaş yıllarının etkisiyle devlet radyosunu daha 
etkin kullanmak üzere Başbakanlığa bağlı dört komisyon oluşturulmuştur. Radyo yayınları 
Türkiye'nin yalnızca bazı bölgelerine ulaşırken 1939’da 20 KW gücünde bir kısa dalga verici 
kurulmuştur. Bu verici ile Balkanlara ve Ortadoğu’ya yönelik düzenli program yayınına 
geçilmiştir (Kejanlıoğlu, 2005: 151). Bu dönemde Türk müziği yayınlarında Klasik Türk 
müziğinin ağır bastığı görülürmüştür, ancak 1938 yılından sonra Ankara Radyosu, halk 
müziğinin gelişimi için önemli çalışmalara imza atmıştır.   Türk müziği yayın yasağının 
kaldırılmasından sonra nitelikli Türk müziği sunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet 
Konservatuarı radyo yönetimi ile işbirliğinde halk müziği çalışmaları yapılarak ezgilerini 
derlemiştir (Kocabaşoğlu, 1987: 161).  

1936–1940 yılları arası genel olarak değerlendirildiğinde; önceki döneme göre söz 
yayınlarının arttığı, radyoda eğitim, kültür ve sanat amaçlı programların arttığı görülmüştür.  Bu 
dönemde yayınlanan “Radyo Programı” ve “Radyo Amatör” dergilerinin ömrü kısa olmuştur. 
PTT Döneminde radyo çalışanları, yurt dışı eğitim programlarına gönderilmiş ve eğitim almaları 
sağlanmıştır. Ayrıca yabancı muhabirlere Ankara Radyosunu kullanarak kendi ülkelerine yayın 
yapma hakkı tanınmıştır (Kocabaşoğlu, 1987: 182–183). 

1940- 1943 Matbuat Umum Müdürlüğü Döneminde Radyo Yayıncılığı 
(Basın Genel Müdürlüğü) 
1939 yılında 2. Dünya savaşının başlamasıyla radyonun rolünü daha iyi anlayan hükümet, 

radyoya ve radyo hizmetine yeni bir şekil vermiştir. 1940’lara gelindiğinde, 1933’ten sonra 
başlayan devletçilik akımının da etkisi ile radyonun özel teşebbüsün elinden alınarak 
devletleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında bu süreç hızlandırılmış 
ve 1940 yılında çıkarılan 3837 sayılı kanunla Matbuat Umum Müdürlüğü kurularak radyo 
yayıncılığı yapma görevi, bir devlet hizmeti olarak bu kuruma verilmiştir. 1943 yılında 4475 
sayılı kanunla Matbuat Umum Müdürlüğü, 3 yıl aradan sonra Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 
olarak yeniden yapılandırılmıştır. 

Radyolarda ilk kez 1940 yılında “Manevi Yayınlar" adı altında yayınlanan "Milli 
Kahramanlık Menkıbeleri" ve "Yurt Bilgisi ve Sevgisi" adlı programlar ilgi çekmiştir. 
Kocabaşoğlu (1987: 170) bu programların II. Dünya Savaşı’nın yaklaştığı günlerde toplumun 
morali açısından önem taşıdığını belirtmiştir.  



139 

1943- 1949 Basın Yayın Umum Müdürlüğü Dönemi 
Bu dönemin başlangıcında İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, Türkiye tek partili sistemden 

çok partili sisteme geçiş yapmıştır. Bu geçişte Batı ile ilişkilerin artarak gelişmesi, dönemin 
ekonomik ve siyasal belirleyicileri olmuştur. Çok partili siyasal yaşama geçiş, radyoculuğu da 
doğrudan ve dolaylı olarak farklı şekillerde etkilemiştir.  

PTT İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi üç ayrı otoritenin elinde içeriksel 
olarak gelişemeyen radyo, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla tek elden yönetilmiş 
ve daha sıkı bir denetim altına alınmıştır.  Bu kapsamda Matbuat Umum Müdürlüğü 
kurulmuştur. 31 Mayıs 1940’da yürürlüğe giren 3837 Sayılı Matbuat Umum Müdürlüğü Yasası 
ile kurumun örgütsel yapısı ve işleri düzenlenmiştir (Çakır, 2005: 28). Bu dönemde Ankara 
Radyosu dışındaki radyolar için gelişme dönemi olmuştur. 1938’den bu yana suskun kalan 
İstanbul Radyosu 19 Kasım 1949’da 150 KW gücündeki vericisiyle sürekli ve düzenli yayına 
geçmiştir. İzmir Radyosu, Kültür Park’ta Ege Bölgesi için yayına başlamıştır. İzmir Belediyesi 
tarafından 1949’da kurulan İzmir Radyosu, 1953’te devlet radyosu kimliğini kazanmıştır. 
(Çetinok, 2007: 54) 

Matbuat Umum Müdürlüğü, 1943 yılında, 4475 sayılı yasayla, Basın Yayın Umum 
Müdürlüğü adıyla yeniden örgütlenmiş ve radyo bu müdürlüğe bağlanmıştır. Yasanın getirdiği 
belli başlı değişiklikleri şöyle özetlemek mümkündür:   

- Radyo yayın hizmetinin her türlü teknik desteğini sağlamak üzere bir Fen Heyeti 
kurulması öngörülmüştür.   

- Radyo postalarını yürütmek, aralarındaki koordinasyonu sağlamak üzere Radyo 
Dairesi kurulmuştur.  

- Söz yayınları üzerindeki sıkı fiili denetim, bu yasayla açıkça sansür haline getirilip, bu 
yetki de Umum Müdürlüğe verilmiştir. (Yazıcı, 1999: 34). 

1949- 1958 Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Dönemi 
Radyo 1949 yılına kadar 4475 Sayılı Yasa çerçevesinde belirlenmiş olan örgütsel yapısını 

devam ettirmiştir. Ancak ülkenin içinde bulunduğu koşulların değişmesi, yeni bir siyasal sisteme 
girilmiş olması gibi nedenlerle radyonun yeni bir örgütsel yapıya kavuşturulmasına gereksinim 
duyulmuştur.  

Televizyonun henüz insanların gündelik hayatını bu kadar işgal etmediği, okuma 
yazmanın bu denli yaygın olmadığı ve gazete basıp dağıtmanın da o kadar kolay olmadığı 
dönemlerde radyo en etkili kitle iletişim aracıydı. Televizyon gibi bir rakibi yoktu. Bu nedenle 
işitsel yayıncılık tarihine siyaset ve propaganda tarihine adını “Radyo Savaşları”, “Radyonun 
Altın Yılları” ya da “Parazit Savaşları” olarak yazdırması tesadüf olmamıştır. İktidarlar kendi 
ideolojilerini yaymada ya da bağımsızlıkları için mücadele eden ülkeler ve çeşitli topluluklar 
radyonun gücünü kullanmışlardır (Kuruoğlu, 2006:8). 

1950 yılında Demokrat Parti (DP)’nin iktidarı radyonun propaganda amaçlı kullanımı 
açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönem boyunca, daha önceki dönemde tek parti 
iktidarını radyoyu kontrol etme amaçlı kullandığını savunan DP iktidarı, aynı eleştirilere kendisi 
maruz kalmıştır. DP’nin iktidarı döneminde radyo yayınlarında dikkat çeken değişimlerden bir 
tanesi de haber yayınlarıdır. Tek parti iktidarından başlayarak 1954 yılına kadar önemli bir 
değişiklik göstermeyen iç ve dış politika ile ilgili haberler büyük oranda azalmıştır. Bu durumun 
oluşmasında iç politikada gerek basının gerekse muhalefetin demokrat partiye karşı olan 
tepkilerinin artması gösterilebilir. 

1954 seçimleri sonrasında DP, muhalefet partilerinin devlet radyosunda propaganda 
yapmasını yasaklamıştır. 1959 yılına gelindiğinde de DP artan muhalefet karşısında Vatan 
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Cephesi’ni kurmuş ve Vatan Cephesi’ne katılanların isimleri teşvik amaçlı radyodan okunmuştur 
(Bakan ve Özdemir, 2013: 387–390).  DP’nin 1960 darbesi ile iktidarda uzaklaştırılması 
sürecinde açılan 18 davadan biri de Radyo Davası’dır. Bu dava, demokratik bir toplumda 
iktidarın, kamuya ait en etkin kitle iletişim aracını, siyasi çıkarları doğrultusunda kullanması 
iddiasını öne sürmesi ile önem kazanmıştır. Radyo Davası için hazırlanan iddianameye göre 
sanıklar devlet radyosunu parti propaganda organı gibi kullanma ve 1957 seçim sonuçlarını 
kesinleşmeden radyodan ilan etmek ile suçlanmışlardır (Türkiye Çalışmaları Grubu, 2010: 15).  

24 Mart 1951 tarihinde Türkiye üç radyo istasyonuna sahip olmuştur.  İzmir Kültür 
Park’ta Belediye’nin öncülüğünde İzmir Radyosu yayın hayatına başlamıştır. Ankara ve İstanbul 
Radyolarının Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü’ne bağlı olup da İzmir Radyosu’nun 
Belediyeye bağlı bulunması tartışma yaratmış, bir süre sonra da İzmir Radyosu’nu Basın Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü’ne bağlayan Bakanlar Kurulu kararı çıkmıştır.   

1954 yılında Adana, Erzurum ve İzmir radyo istasyonlarının 100 KW güce çıkarılmasıyla 
başlayacak olan yurt çapında bir milli şebeke kurma projesi yerine, adı geçen illerde ikişer 
kilovatlık orta dalga istasyonlarının kurulmasına başlanmıştır. Ancak bu istasyonlar, Aralık 
1961'de İzmir, Mart 1962’de Ankara, Nisan 1962’de Adana, Haziran 1962'de Antalya, Ağustos 
1962'de Gaziantep, Şubat 1963'de Kars ve Ekim 1964'de Van olmak üzere bu dönemin en son 
yıllarında faaliyete geçebilmiştir (Oskay, 1971: 16).  

1960 – 1970 Dönemi Radyo Yayıncılığı ve TRT  
Türkiye 1960’da DP iktidarını yönetimden uzaklaştıran askeri darbe ile karşı karşıya 

kalmış ve bu dönem ile birlikte toplumsal yaşamda birçok değişim meydana gelmiştir. Ulusal 
radyoculuk politikası açısından bakıldığında 1960’lara kadar Türk radyoculuğu verimsiz, çoğu 
tutarsız işlerin yer aldığı bir dönem olarak anılmaktadır. II. Dünya Savaşı’nın tehdit edici baskısı, 
ülkenin doğu bölgelerinde dış kışkırtmalar sonucu bazı etnik azınlıkların merkezi otoriteye karşı 
kıpırdanmaları gibi gelişen dış olayların yanında, iç siyasal çekişmeler, ekonomik sıkıntılar ve 
radyonun siyasallaşması gibi birtakım olaylar hem profesyonel radyoculuğun gelişmesini hem de 
amatör radyoculuğun hoşgörü ile karşılanmasını engellemiştir (Çakır 2005, 35).  

Tek parti iktidarı sonrasında 1960 darbesine kadar iktidarın yayın organı olarak görülen 
radyo yayınlarında, 1961 Anayasası ile yeni düzenlemeler getirilmiştir. 1961 Anayasasının 
geçici 8. maddesi ve 121. maddesi gereği, Türkiye radyoları ve gelecekte kurulacak olan 
televizyonu düzenlemek bakımından, 24 Aralık 1963 tarihinde 359 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu (TRT) Kanunu kabul edilmiş ve 1 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Yeni kurulan örgütle birlikte, Türkiye radyoları tüzel kişiliğe sahip, özerk bir kamu iktisadi 
teşebbüsü şekline dönüşmüştür (Yazıcı, 1999: 37). 1961 Anayasası 121. maddesi uyarınca 
“Radyo ve televizyon istasyonlarının idaresi, özerk kamu tüzel kişiliği halinde kanunla 
düzenlenir” hükmüne yer vermiştir  (Hafızoğulları, 2003: 16). Özerklik kavramı; kanunla 
belirlenen alanda kurumun program yapımı, yönetiminin ve malî yapısının siyasal iktidara bağlı 
olmamasını ifade etmektedir (Çankaya, 1997: 24).  

TRT yasası ile kurumsallaşma beraberinde profesyonelliği getirmiş aynı yıl kuruma 
elaman kazandırmak amacıyla yapılan sınavlarla yapımcı, spiker, araştırmacı alınmış ve 
personeli eğitmek amacıyla seminerler düzenlenmiştir (Çankaya, 1997: 23). 1965 yılında 
Program Planlamaları Merkezi kurulmuş, tüm TRT radyolarının program planlamalarının belli 
bir düzen içinde yapılması hedeflenmiştir.  Kurum, radyo yayın saatlerinin artırılması için 
çalışmalar yapmış ve bir süre sonra da tam gün yayın yapmaya başlamıştır. 

1971 – 1980 Yılları Arasında TRT Dönemi 
1968 ve 1971 arası dönemde TRT hukuki anlamda tarafsız ve özerk bir kurum olarak 

yapılandırılmıştır. Anayasal olarak da garanti altına alınan bu durumun en önemli gerekçesi ise 
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siyasal iktidarların, yayıncılığı kendi lehlerine kullanmalarının önüne geçilmek istenmesidir 
(Sarmaşık, 1993: 82).  TRT’nin özerk statüsü 1968 yılında tüm dünyada ortaya çıkan toplumsal 
hareketlerin Türkiye’yi de etkilemesi ile sekteye uğramış ve 12 Mart muhtırası ardından yapılan 
Anayasa değişikliği ile TRT’nin özerkliği kaldırılarak, sadece tarafsızlık şartı hükme 
bağlanmıştır. 1970–1980 arasındaki on yıllık zaman dilimde radyo adına yaşanan gelişmelerden 
biri de TRT1, TRT2 TRT 3 yayın postalarının ayrılması ve TRT 1'in yirmi dört saat kesintisiz 
yayına başlamasıdır. Kesintisiz yayın ilkesi TRT’nin gelişmesini sağlamıştır. TRT 1 Türk 
toplumunda en geniş dinleyici kesimini hedef almış; dinleyiciyi eğitmek, haber vermek ve 
eğlendirme amacı gütmüştür.  TRT 2 1975’te yayına başlamış ve bir kültür yayını olarak 
düşünülmüştür. Programlarında geniş haber bültenlerine, yorumlara, sanat ve kültür konularına 
ve nitelikli müzik türlerine ağırlık vermeye başlamıştır (Çakır, 2005: 39).  

TRT 1 yayın ilkeleri gereğince eğitim işlevini sürdürmüş hem yaygın hem de örgün 
eğitime yönelik programlar hazırlamıştır.  Örgün eğitim için hazırlanan ‘Okul Radyosu‘‘ 
bunlardan biri olmuştur. Yaygın eğitim programları ise, okul çağı dışındaki kitleyi hedef alan 
programlardır.  Günaydın, Sabahtan Sabaha, Kadın Dünyası, Günün Ortası, Eve Dönerken, 
Hayatın İçinden, Din ve Ahlak Sohbeti, Gece Yarısı adlı programlar sayılabilir. Benzer adlarla 
daha önceki dönemlerde de programlar yapılmasına karşın artık, radyo konuşmanın değil 
müziğin egemenliği altında girmiştir (Çankaya, 1997: 47).  

1980 Sonrası Radyo Yayıncılığı 
12 Eylül 1980 askeri darbesinin getirdiği yeni düzenlemelerin kuşkusuz en fazla 

etkilediği kurumlardan biri de TRT olmuştur.  TRT yayınlarında 12 Eylül’ün getirdiği özellikler 
tüm ağırlığıyla hissedilmiştir. 1982 yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 133. 
maddesinde, “Radyo ve televizyon istasyonları, ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız 
bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir.” Denmiştir. 1982’den özel radyoların kuruluşuna 
değin yayın tekelini elinde tutan TRT hem yapısal hem içeriksel değişikliklerle yenilenmeye 
çalışmış yine de özel radyo ve televizyon ihtiyacını engelleyememiştir. 1987’de kurulan Radyo 4 
ile yayın ağı genişletilmiş Radyo 1, Radyo 2, Radyo 3 ise Türkiye geneline yayılmıştır. 

1982 yılına ait genel yayın planına göre milli kültür anlayışı içerisinde yayın yapılması 
din olgusunun yobazlık ve hurafelerden arındırılması, edebiyat yayınlarında da yine milli kültürü 
yansıtan sanat ve edebiyat eserlerinin tanıtılması öngörülmüştür. Bu öngörü doğrultusunda 
yayınlanan kültür programları içinde Eski ve Yeni El Sanatları, Ne Olacaksınız, Kültür ve Sanat, 
Folklorumuz, Bizim Sözler-Bizim Sazlar, Bilgi Yarışması gibi programlar yer almıştır.  Yayınlar 
daha sonra konularına göre gruplanmış; Din ve Ahlak Yayınları, Tarih Yayınları, Sanat ve 
Edebiyat Yayınları, İlim ve Teknoloji Yayınları ve Ekonomik ve Sosyal Yayınlar gibi bölümler 
altında düzenlenmiştir (Çankaya, 1997: 47). 

1983’te 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile radyo ve televizyon 
yayınlarının düzenlenmesine ve radyo ve televizyon Yüksek Kurulu ile Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller 
belirlenmiştir. Bu amaçla radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve dışına 
yayın yapılması devletin tekelinde, TRT’ye verilmiştir (RTÜK, 2003:3).  

Özel Radyoculuk Dönemi 
1980’ler Türkiye'de ekonomi, siyasal ve toplumsal olarak liberal anlayışın kuvvetlendiği 

serbest ve rekabetçi piyasa ekonomisine geçilen yıllar olmuştur. Bu dönemde yapılan hukuki 
düzenlemelerle vatandaşlara ve kurumlara daha fazla özgürlükler tanınmıştır. Avrupa'da görülen 
özelleşme dalgası 1980'lerin ortasından itibaren Türkiye'yi de etkilemiştir. 1985 yılı Haziran 
ayında özel radyo ve televizyon kurmak için TRT’ye 106 başvuru yapılmıştır (Cankaya, 1997: 
76). Ancak bu istekler, bu dönemde reddedilmiştir. Tüm bunlara rağmen özel radyolar doksanlı 
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yılların başında kurulmaya başlanmıştır. Polis Radyosu, Meteoroloji Radyosu, belediye ve 
üniversite radyolarının yanı sıra devletten bağımsız ilk radyolar 90’lara damgasını vurmuştur. 
Kent FM Power FM, Energie FM, Süper FM, Metro FM, İstanbul FM,  Best FM, Number One, 
Show radyo bu ilkler arasında yer almıştır. 

1990 yılının başında Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD gezisinde yaptığı bir açıklamada, 
yurtdışından Türkçe yayın yapılmasını engelleyen bir kural olmadığını, bir kanal kiralayanın 
Türkiye’ye yayın yapabileceğini belirterek, tecimsel kuruluşların önünü açmıştır (Kejanlıoğlu, 
2005: 164). O dönemde birçok yayın kuruluşu yurt dışından ülke içine yayın yaparak, geçici bir 
çözümle, yasal engelleri aşmayı başarmıştır. İlk kez devlet tekelinden çıkan radyoların hızla 
çoğalması ve TRT'nin tekelinin sona ermesi bazı çevreleri rahatsız etmiş bu nedenle de 1993 
yılında özel radyo ve televizyonların kapatılması gündeme gelmiştir. Bu fikre karşı çıkan radyo 
severler DYP başkanı Tansu Çiller’in başlattığı "Radyomu istiyorum." kampanyasında siyah 
kurdelelerle durumu protesto ettiler. 

1990’ların başında teknolojik gelişmeler, iletişim alanına giren yeni girişimciler ve özel 
radyo ve televizyonlarının yurt içine yönelik yayınları nedeniyle bu alanda yeni bir düzenlemeye 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla 1994’te 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun ile bu alanda devlet tekeli kaldırılarak, 
her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun radyo ve televizyon 
yayınları ile ilgili iletişim alanı genişletilmiş ve kapsamı belirlenmiştir. (RTÜK, 2003: 3) 
Böylece daha önceden yasal düzenlemeler olmadan faaliyet gösteren özel radyolar da bu şekilde 
yasal bir zemine kavuşmuş ve özel radyo yayıncılığı hukuksallaşmıştır (İsbir, 2007: 816). Bu 
kanunla birlikte Türkiye’deki özel yayıncılığın hem teknik, hem de içerik olarak belirli bir plan, 
düzen ve ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlama görevi Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’na verilmiştir. (Bay, 2007: 68). 

Radyo ve televizyon yayın sistemleri içerisinde Türkiye’deki model, 1994’e dek sadece 
kamu yayıncılığı olarak nitelendirilmektedir. Monist (tekelci) model olarak Türkiye’de radyo ve 
televizyon üzerindeki devlet tekeli 3984 sayılı kanun ile rekabetçi modele doğru geçiş yaşamış 
ve bu süreçte birçok özel radyo ve televizyon kuruluşu faaliyete geçmiştir (İsbir, 2007: 819).  

1990’larda tüm yasal engeller ve belirsizliklerden dolayı profesyonellikten uzak başlayan 
özel radyoculuk serüveni, toplumun da desteğiyle hızla ilerlemeye devam etmiştir. Tüm bu 
sorunlarla uğraşan sektöre, önceleri kamuoyu araştırması yapma fikri, oldukça uzaktı. Ancak, 
ilerleyen dönemlerde, özellikle radyonun ciddi bir reklam mecrası olarak kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte, reklam verenlerin ihtiyaçları doğrultusunda birçok farklı araştırma 
şirketinin yaptığı araştırmalar, sektör içerisinde kendilerine yer bulmaya başladılar. Özel 
radyoların yayına başladığı bu dönemde artık TRT rakipsiz olmadığı için rekabet koşulları 
altında yayın anlayışında birtakım değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır.  İlk yıllarda program 
yapılarında yapılan değişiklikler, diğer radyolar tarafından da hızla takip edilmekte, özgün 
formatların olmadığı genelde taklitlerin ve benzerlerin olduğu bir yayıncılık anlayışı 
benimsenmiştir.  

Günümüzde Radyo Yayıncılığı 
Günümüzde Türkiye’de radyo yayıncılığında ikili bir işletme modeli uygulanmaktadır. 

Bir yandan kamu hizmeti yayıncılığı yapan TRT, öte yandan ise özel radyo kuruluşları faaliyet 
göstermektedir (Çetinok, 2007: 3) Türkiye’de özel radyoların kurulması ile bir yandan radyonun 
erişim alanı genişlemiş ve reklam verenlere farklı radyo kanallarıyla farklı seçenekler sunulmuş; 
diğer taraftan ise tematik kanallar, bölgesel ve yerel yayınlar farklı hedef kitlelere erişimde 
reklam verenlerin işini kolaylaştırarak maliyetleri düşürmüştür (Peltekoğlu, 2007: 237). Özel 
radyoların sayısı bini geçmiş durumdadır. Özel radyolarda program içerikleri, kanalın yayın 
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politikasıyla belirlenmektedir. Bu yayın politikasında içerikler genel olarak müzik haber ve 
reklam ağırlıklıdır.  Müzik seçiminde radyolar belirli bir kitleyi hedef alma yolunu seçmektedir.  

Günümüzde TRT radyoları ülkemizde en geniş kapsama alanına sahip ve en fazla sayıda 
dinleyiciye ulaşabilen kitle iletişim aracıdır. Yayınlarını, T.C Anayasası, 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanunu, 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 
Kanun, Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak 
sürdürmektedir.  

Özel radyo ve televizyonlar TRT'nin üstlendiği eğitim, kültür, haber ve müzik yayınlarını 
farklı bir bakışla ele almış ve eğitimin esas oluşu geri planda kalmıştır. 1994’te Resmî Gazete'de 
yayınlanıp yürürlüğe giren kanunla yayınlar kurallara bağlanmıştır. Düzenlemelerle kanallar 
belli miktarlarda eğitim, kültür, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği yapma zorunluluğu 
getirilmiştir.  RTÜK denetiminde olan radyo ve televizyonlar sık sık uyarı ve kapatma cezaları 
almışlardır (Cankaya,1997: 76–91).  

TRT radyo yayınları, ülke içinde 4 ulusal şebeke ile 9 bölgesel istasyonu ve bunun yanı 
sıra 21 dilde yayın yapan 2 uluslararası program yayınını yayınlamaktadır. Bu programlar geniş 
yelpazede her yaşa ve zevke hitap edecek içeriğe sahiptir. 2004 yılında TRT Türkiye içindeki 
azınlık dillerinde yayın programları sunmaya da başlamıştır. TRT’nin yayınları Avrupa, 
Ortadoğu, Merkezi Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Kanada’ya ulaşmaktadır (Gürhani, 
2006: 29).   

TRT radyoları hâlâ en geniş kapsama alanına sahip olma ve en çok dinleyiciye 
seslenebilme özelliğini taşımaktadır.   Yayın anlayışında eski ilkelere bağlı kalarak eğitim, 
kültür, bilgi ve haber kaynağı olmayı hedeflemektedir.  TRT kanallarından Radyo 1 daha çok 
sözel içerikli yayınlar yapmakta ve günün gereklerine uyarak popüler müziğe yönelse de belli 
aralıklarla halk müziği ve sanat müziğine yer vermektedir. Halkı eğitme amaçlı güncel bilgiler, 
toplumsal meseleler program akışları içinde yer almıştır.  Radyo 3, klasik müziği sevdirme 
görevini üstlenir.  Müzik ağırlıklı programlarında çeşitlilik yer alır.  TRT FM ise popüler müzik 
yayını yapan bir radyo olup TRT’nin en ticari radyosudur, az oranda olsa da habere yer verilir. 
TRT Nağme, Türk sanat müziğine yer verirken, TRT Türkü Türk Halk müziğine yönelik 24 saat 
içerik sunmaktadır. 

Türk Basınında Radyonun Yeri ve Radyo Temalı Dergiler  
Radyo yayıncılığının ilk geliştiği ülke olan ABD’de radyo yayıncılığına paralel olarak, 

radyo dergileri de faaliyete geçmiştir. Radyoculuğun erken dönemi olan 1920’lerde başlayan bu 
yayın türü kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştır.  

Radyo dinleyici sayısında 1920’lerdeki yaşanan artışla beraber ilk olarak Radio World, 
Radio Dealer ve Radio Digest dergileri 1925 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bu dönemin 
dergilerinden bazıları kısa ömürlü olmuştur. Örneğin Radio Review, Mayıs 1925'te başladığı 
yayınlarını bir yıl dolmadan sonlandırmıştır. Radio Magazine dergisi ise Kasım 1925--Nisan 
1926 arasında yayınlanmıştır. Radio Broadcasting ise 1930’a dek yayınlarını sürdürmüştür. Bu, 
dönem boyunca radyo dergilerinin ciddi bir rekabet içerisinde olduğunu göstermektedir (Massie 
ve Perry, 2002: 270).  

Kayıtlara göre 1920-1950 yılları arasında ABD’de ortaya çıkan radyo ile ilgili 241 süreli 
yayın olduğu görülmektedir. Bunlar dinleyicilere hitap eden süreli yayınlar, radyo yayıncılığına 
yönelik teknik dergiler ve diğer dergiler olmak üzere farklı türlerde yayın yapmıştır. Radyo 
yayıncılığına odaklanan ticari yayınlar, 1920'lerde düzenli şekilde faaliyet göstermeye 
başlamıştır. Bu erken dönem yayınlardan bazıları amatörlere, yayıncılara, üreticilere ve hatta 
izleyicilere ilgi duydukları bilgileri sunmanın yanı sıra, radyoculuğun kendisi hakkında bilgilere 
de odaklanmıştır.  Bu konuda faaliyet gösteren ilk dergilerden biri olan Radio Bradcasting 
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(1922-30 aylık) hem dinleyicilere hem de yayıncılara hitap eden bir yayın politikası izlemiştir 
(Sterling, 2004: 2339).   

Radio Dealer (1922-28 aylık), birçok radyo dergisi gibi, ekipman tarafına odaklanarak, 
radyo perakendecilerini hedef alan bir yayın sürdürmüştür. Radio Retailing (1925-25 aylık) de 
benzer amaçlar ile üretici reklamları ile desteklenen bir yayın olmuştur. Derginin editörü Orestes 
Caldwell daha sonra Federal Radyo Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır (Sterling, 2004: 
2339). Sektörün büyüklüğü arttıkça ve geliştikçe haftalık yayınlar yetersiz kalmaya başlamış, 
bazı günlük yayınlar da faaliyete geçmiştir. Daha çok televizyona odaklanmaya başlayan Radio 
Daily (1936-50) ortaya çıkmış ve bu yayını daha sonra ticari radyo ve televizyonun ulusal 
günlük gazetesi Radio Television Daily (1962-66) takip etmiştir. Gazete 1940'lı yıllarda dört 
sayfa yayın yaparken, daha sonra sayfa sayısını sekize çıkarmıştır (Sterling, 2004: 2339). 
ABD’de radyo yayıncılığına yönelik yazılı basın içerisinde ön plana çıkan ilk radyo dergileri 
tablo 1’de derlenmiştir.  

 

Yayın İsmi Yayın Periyodu 

Television Radio Age 1953-1989 

Broadcasting  1931-2002 

Radio News 1919-1959 

Radio Daily 1937-1964 

US Radio Magazine 1957-1961 

Sponsor 1946-1964 

Radio and Records 1973-2009 

Music and Media Issues 1984-2003 

Radio Report 1978-1980 

FMQB Radio Music 1985-2004 

Radio Annual 1938-1964 

Inside Radio Ratings Report 1982-1984 

Record World 1946-1982 
Tablo 1: ABD Yayınlanan Radyo Dergileri ve Yayın Periyotları 

Kaynak: http://www.americanradiohistory.com/’dan Yazar tarafından Derlenmiştir. 
 

Avrupa kıtasına baktığımızda radyo dergilerinin özellikle İngiltere’de popüler olduğu 
görülmektedir. BBC, aynı zamanda ilk radyo dergilerinden olan ‘The Listener’ (Dinleyici) adlı 
süreli dergiyi de yayınlamaya başlamıştır. 16 Ocak 1929’da yayın hayatına başlayan “The 
Listener” özellikle kültür ağırlıklı bir yayın politikası izlemiştir. 1930’da bu dergide yayınlanan 
çapraz bulmaca oldukça popüler olmuş ve daha sonra “The Times” gazetesine geçmiştir. 1991’e 
dek haftalık olarak yayınlarını sürdüren dergi, 1991 yılında yayın hayatına son vermiştir (Nalça, 
2009: 40-41).   

Dinleyicinin kalbinde özel bir yeri olan BBC listeleri dergisi olan Radio Times'a 
entelektüel karşılık olarak hareket eden, halkı bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek amaçlı 
derginin ilk sayısı  "belli yayın ilkelerini düzenli olarak koruyacağı” nı da vizyonu olarak 
açıklamıştır. Dergi sayfalarında müzik ve tiyatro başta olmak üzere edebi haberleri sayfalarına 
taşımış atanmış ve kitaplar, filmler ve sanat sergilerinin derinlikli incelemelerine yer vermiştir. 
Dergi yayınlandığı dönemde W. H. Auden, Sylvia Plath, Christopher Isherwood, Stephen 
Spender, Philip Larkin gibi isimlere de sayfalarını açmıştır (BBC, 2018) 
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İngiltere merkezli Radio Times da özellikle radyo yayınlarını listeleme ile ön plana 
çıkmış ve bu konuda bir gelenek yaratmıştır. 1923’te sonradan BBC genel müdürü olan John 
Reith tarafından kurulan dergiye, 1937 yılında BBC Magazines’e dâhil edilmiş ve 2011’e dek bu 
yayın grubu bünyesinde yayımlanmıştır.   

Almanya’da 1930’a gelindiğinde 61 radyo yayını ve 500’den faza kitap yayını 
gerçekleşmiştir. Radyonun evrensel bir gelişme yaşadığı bu dönemde radyo dergilerinin bazıları 
milyonlarca kişiye ulaşmış, diğerleri entelektüel ya da teknik açıdan daha uzman bir kitleye hitap 
etmiştir (Lacey, 1996: 11).  

Radyo dergileri konusunda Avustralya’da da köklü bir gelenek oluşmuştur. Genişleyen 
bir pazar içerisinde radyo yayıncılığının gelişmesi, popüler tarzda radyo dergilerinin ortaya 
çıkmasına da yardımcı olmuştur. İlk dönemlerde yayınlanan radyo dergilerinde radyo 
teknolojisindeki gelişmelere öncelik verilmiştir. 1925'te kurulan ve daha sonra Avustralya’nın en 
önemli radyo dergilerinden biri olarak sivrilen Listener In, iki düzenli bölümden oluşmuştur. Bu 
bölümler kablosuz teknolojideki gelişmeler hakkında bilgi veren haberler ve radyo yenilikleridir. 
1930'larda biçimini değiştiren dergiler, programlar ve radyo istasyonlarındaki kişiler hakkında da 
bölümler oluşturmaya başlamıştır (Johnson, 2016) 

Türkiye’de de radyo dergileri ve radyolara özel yayınlar doğal olarak radyonun 
yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte ortaya çıkmıştır.  PTT kayıtlarına göre 1956 yılında ülke 
çapında radyo sayısı 1 milyonu aşmıştır. Bu nedenle orta halli bireylerin bile ulaşabilir olduğu 
radyolar ile ilgili yayınların sayısı artmıştır. İlk olarak gazetelerde radyo köşeleri yayınlanmaya 
başlarken, bunu özel radyo dergileri izlemiştir. Radyo Haftası, Radyo Dünyası, Radyo, Radyo 
Magazin bu dönemde öne çıkan dergiler olmuştur (Akçura ve Derviş, 2016: 15). Bu dergilerin 
yanında Radyonun Sesi, Radyo Âlemi, Resimli Radyo Dünyası ve Yeni Radyo dergileri de 
popüler olmuştur (Özsoy, 2001: 59). 

1940 ve 50’li yıllarda geniş okur kitlelerine ulaşan radyo dergileri ses sanatçılarının 
hayatı, dönemin sanat olayları ve haberleri başta olmak üzere zengin içeriklerle hazırlanmıştır. 
Tablo 2’de Türkiye’de radyo mecrasının ilk döneminde yayınlanan radyo dergileri derlenmiştir. 

Yayın Adı Yayın Dönemi Yayınlanan Sayı 

Radyo 1941-1949 96 

Radyo Haftası 1950-1954 270 

Radyo Magazin 1951 34 

Radyonun Sesi 1953-1954 24 

Radyo Âlemi 1953-1958 288 

Tablo 1: Türkiye Yayınlanan Radyo Dergileri ve  Yayın Periyodları 

Tablo 2’den de görülebileceği gibi Türkiye’deki radyo dergileri 1950’ler boyunca 
oldukça aktif olmuştur. Bazı yayınlar kısa süreli olsa da 288 sayı gibi ciddi yayın sayısına ulaşan 
dergiler de olmuştur. Dergilerin içerikleri genel olarak radyo teknikleri, radyo dinleyici 
istatistikleri, röportajlar, magazin haberleri ve ses sanatçılarına gibi bilgiler içermiştir. Ayrıca 
radyo programları hakkında bilgiler ve radyo yayın akışlarına da yer verilmiştir.  

Yetmişli ve seksenli yıllarda televizyonun ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile beraber 
radyo ile ilgili yayınlanan dergiler ortadan kalkmıştır. Bu dönem radyo ile ilgili hiçbir dergi 
kalmamıştır. Dönemin popüler dergileri “Hey Dergisi” ve “TV’de 7 Gün” dergisi TRT 
Radyolarının yayın akışları ve bazı programları hakkında bilgiler içeren bir sayfalık bir içerik 
sunmuştur. 
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Şekil  1. Hey Dergisinin Radyo Sayfası (1982) 

 

Doksanlı yıllarda radyo yayıncılığında TRT tekelinin kırılması ile beraber tecimsel radyo 
kanalları yayınlarına başlamış ve radyo yayıncılığı çok sesli bir hale gelmiştir. Bu gelişme 
Türkiye’de radyo yayıncılığının yeniden gündeme gelmesine neden olmuş ve radyo ardı ardına 
yayına başlayan özel radyo kanalları ile beraber tekrar popüler olmuş adeta ikinci baharını 
yaşamaya başlamıştır. Bu gelişme ile beraber kısa sürede yüzlerce radyo kanalı yayına başlamış 
ve bu mecraya yönelik bir talebin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda doksanlı 
yılların sonlarında “Frekans” adlı radyo dergisi yayınlanmaya başlamıştır. İçeriğinin tamamını 
radyo kanallarına ve radyo programcılarına ayıran dergi ticari bir başarı elde edememiş ve bir yıl 
sonra kapanmak zorunda kalmıştır.  

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda ortaya çıkan internet mecrası 
yazılı basında yaşanan boşluklara alternatif içerikler sunmaya başlamıştır. Geleneksel medyada 
başarılı olamayan radyo dergileri internet medyasında da kendilerini göstermeye başlamış ve 
radyo içerikli internet haber portalları ortaya çıkmıştır.  Bu konuda ilk internet radyo haber 
portalı Radyocuyuz adlı mecra olmuştur. 2000li yılların başında Oscar Medya tarafından kurulan 
ve Erkut Aktaş’ın yayın yönetmenliğinde faaliyete geçen Radyocuyuz adlı radyo haber sitesi 
2006 yılında aylık bir dergi olarak da yayınlanmış ancak o da radyo dergilerinin geleneksel 
medyadaki başarısızlığından payına düşeni almış ve kısa ömürlü bir yayın olmuştur. 
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Şekil 2. Radyocuyuz Dergisi (2006) 

Radyocuyuz haber portalı 2010lu yıllara kadar Türkiye’nin radyo gündemini yeni 
medyada elinde tutan en önemli mecra olmuştur. Radyocuyuz adlı internet radyo haber portalının 
ardından kurulan Oydar adlı radyo haber portalı 2010lu yıllar boyunca Türkiye’nin en önemli 
çevrim için radyo haber portalı olmuştur. Tablo 3’te internet medyasının yayınlanması ile 
beraber ortaya çıkan ve günümüzde hala aktif olan ve en çok takip edilen radyo haber portalları 
derlenmiştir. 

 
Haber Portalı Adı  Web Adresi 

Radyocuyuz www.radyocuyuz.com 

Oydar www.oydar.com 

Müzik On Air www.muzikonair.com 

Radyocular www.radyocular.com 

Tablo 3. Türkiye’nin En Çok Takip Edilen İnternet Radyo Haber Portalları 

İki binli yıllarda TRT bu alandaki eksikliği doldurabilmek amacıyla 2009 yılında 
Radyovizyon isimli bir radyo dergisi çıkarmaya başlamıştır. Dönemin TRT Radyo Daire başkanı 
Şenol Göka tarafından hayata geçirilen ve TRT tarihinde yayınlanmış ilk radyo dergisi olan 
Radyovizyon 16 sayı yayınlanması ardından, belirli nedenlerle yayınlarına ara vermek zorunda 
kalmıştır. Dergi 2015 yılında TRT ‘ye genel müdür olarak atanan Şenol Göka tarafından tekrar 
hayata geçirilmiş ve üç aylık periyotlar halinde Ocak 2015’ten itibaren yeniden raflarda yerini 
tekrar almıştır. Halen yayın hayatını sürdüren Radyovizyon dergisi Türkiye’nin tek radyo dergisi 
olarak faaliyet göstermekte ve her sayısında bir konu ile radyo arasındaki ilişki üzerine 
odaklanan özel bir içerik sunmaktadır. TRT’nin yayınladığı Türkiye’nin tek basılı radyo dergisi 
Radyovizyon Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dilde yayınlanmaktadır. Dergi aynı 
zamanda http://trtradyovizyondergisi.com adresinden dijital olarak e-dergi olarak da 
yayınlanmaktadır. 

http://www.radyocuyuz.com/
http://www.oydar.com/
http://www.muzikonair.com/
http://www.radyocular.com/
http://trtradyovizyondergisi.com/
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Şekil 3. TRT Radyovizyon Dergisi (Ocak 2018, Sayı:29) 

 
Radyo Haftası Dergisi  
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’nin en popüler radyo dergilerinden biri olan “Radyo 

Haftası” dergisi ile ilgili yapılan analize yer verilecektir. Radyo Haftası dergisi, Ragıp Şevki 
Yeşim tarafından 1948 yılında kurulan Hadise Yayınevi tarafından 1951 yılında yayınlanmaya 
başlamıştır (Radyovizyon,2017:6). Düzenli olarak her hafta yayınlanmaya başlanan Radyo 
Haftası, günümüz radyocuları için de önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır. 1950’den başlayarak 
yaklaşık on yıl boyunca yayınlanan dergide sanatçı biyografilerinden, radyo haftalık yayın 
akışına, cemiyet haberlerinden, reklamlara kadar bir çok konuya yer verilmiştir. Radyo Haftası 
ünlü yorumcularla yapılan röportajlara, radyonun yayını ile ilgili bilgiler, bestecilerin ve 
bestelerinin tanıtımı gibi içeriklere yer verilmiştir. Radyo Haftası dergisinde o dönem sadece 
sanatçılar hakkında bilgiler içermemekteydi. O dönemin radyo yöneticileri ve sunucuları ile 
yapılan röportajlara yer verilmiştir. Dergide ayrıca “Dinleyici Kalemiyle” adlı köşede okuyucu 
mektuplarına yer verilmiştir. 

 
Şekil 4. Radyo Haftası Dergisi 
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Araştırmanın Amacı Yöntemi ve Sınırlılıkları 
Bu araştırmanın amacı radyo mecrasının Türkiye’de altın yıllarını yaşadığı dönemde 

yayınlanan en uzun soluklu radyo dergisi “Radyo Haftası”nın radyonun 1950lerin Türkiye’sinde 
ki konumunu ve önemini betimlemektir.  Araştırmada “Radyo Haftası” dergisinin 1950 yılında 
yayınlanan birinci, ikinci ve üçüncü sayıları içerik analizi yöntemi ile niceliksel ve niteliksel 
olarak incelenmiştir.  Araştırma “Radyo Haftası” dergisinin 1950 yılında yayınlanan ilk üç sayısı 
ile sınırlıdır. Dergiye yapılan içerik analizinde incelenen birim başlıklarının bir bölümü Ebru 
Turanlı’nın TRT Akademi dergisinde yayınlanan “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Ulusu 
İnşası Sürecinde Türk Çocuğu Tasarımı: Çocuk Sesi Dergisi” adlı çalışması referans alınarak 
belirlenmiştir.  

Bulgular 
Araştırmada elde edilen bulgular aşağıdaki gibi derlenmiştir: 

Sayfa 
No: Sayı 1 

Sayfa 
No: Sayı 2 

Sayfa No: 
Sayı 3 

1 Kapak 1 Kapak 1 Kapak 
2 Künye 2 Künye 2 Künye 
3 Reklam 3 Reklam 3 Reklam 
4 Reklam 4 Reklam 4 Reklam 

5 & 9 
Müzeyyen Senar 
Röportajı 5 & 9 

Hepimizin Pek Merak Ettiği 
Huylarıyla Hamiyet 
Yüceses 5 & 9 

Radyoda Güzel Şarkılar 
Söyleyen Azize Tözem'e 
Görücü Geldi 

10 Editörün Notu 10 Editörün Notu 10 Editörün Notu 

11 
Başka Memlekette Saat 
Kaç? 11 Şiir 11 

Radyo Haftası Nasıl 
Karşılandı? 

12 Neler Sormak İstersiniz? 12 Kulağımıza Gelenler 12 13  

İlk Defa Mikrofon Önüne 
Çıkınca Büyük Heyecanlara 
Nasıl Uğradılar? 

13 Şiir 13 Neler Sormak İstersiniz? 14 Harp İçinde Radyonun Rolü 

14-18 Ahmet Üstün Röportajı 14-18 
Mefharat Yıldırım Okurken 
Niçin Tebessüm Etmiyor? 15 Dinlediğimiz Şarkılar 

19-20 
Harika Radyo: 
Televizyon 19 

Dünya İstasyonları 
Frekansları 16-18 

İstanbul Radyosunda Plak 
Odasına Girelim 

21 Dinlediğimiz Şarkılar 20-21 

Radyonun Yeni Bir 
Merhalesi: Konuşan 
Radyolar 19 Radyo ve Sinema 

22-23 
Ankara Radyosunda Yeni 
Sesler: Mefharet Atalay 22-25 Perihan Altındağ Röportaj 20-22 

Gönül Acılarımızdan Beste 
Yapan Bestekar Osman 
Nihad 

24 Radyo Haberleri 26-30 Suzan Güven Röportajı 23 
Başka Memleketlerde Saat 
Kaç? 

25-31 
Hamiyet Yüceses 
Röportajı 31 

Sevdiğiniz Sanatkarların 
İmzalı Resimlerini İsteyin 24 - 25 

Sevdiğimiz Sanatkarlardan 
İmzalı Resimlerini İsteyin 

32-35 

Perihan Altındağ Kocası 
Emin Sözeri ile Nasıl 
Sevişip Evlendiler? 32-33 

Ankara Radyosunda Yeni 
Sesler: Berin Kurt 26 Dinlediğimiz Şarkılar 

36-39 

Anadolu Nasıl Radyo 
Dinliyor: Manisa'da 
Birkaç Saat 34 Radyo Haberleri 27 -30 

Türkiye'yi Çağlayanlar Gibi 
Coşturan Perihan Altındağ 
Sözeri 
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40 Bulmaca 35 Bulmaca 31 
Dünya Kısa Dalga 
İstasyonları 

41-46 
Bu Hafta Radyodan Neler 
Dinleyeceksiniz? 36-37 

Radyoda Neler 
Dinliyorsunuz? 32-34 

Kendi Kendini Yetiştiren 
Yeni Bir Ses: Saime Sinan 

47 
Perihan Altındağ Haberi 
Devam 38 

Televizyonda Beyaz 
Perdeye Yıldız Bulunuyor 35 Bulmaca 

48 Reklam 39-40 

Dünyayı Ayaklarınıza 
Getirecek Makine: 
Televizyon 36-37 

Televizyonda Amerika’da 
Her Evde Yer Aldı 

49 Reklam 41 
Türkiye'de Ne Kadar Radyo 
Var? 38-39 

Radyoda Neler 
Dinliyorsunuz 

50 Reklam 42-49 
Bu Hafta Radyoda Neler 
Dinleyeceksiniz? 40-45 

Bu Hafta Radyodan Neler 
Dinleyeceksiniz? 

51 Reklam 50 Reklam 46-52 Reklam 
52 Reklam  51 Reklam 

  
  

52 Reklam 
  Tablo 4.  Radyo Haftası Dergisinde Yer Alan İçerikler 

Radyo Haftası dergisinin her sayısında radyo aracılığı ile şöhret olan dönemin en popüler 
sanatçıları ile özel röportajlar yapılmıştır.  Derginin ilk üç sayısında Müzeyyen Senar-Ahmet 
Üstün -Hamiyet Yüceses- Perihan Altındağ- Mefharet Yıldırım-Suzan Güven gibi sanatçılara 
geniş yer verilmiştir. Yayınlanan haber ve röportajlarda sanatçıların radyo başında çekilmiş 
fotoğraflarına da yer verilmiştir. Bazı fotoğraflarda sanatçı radyo başında radyo dinlerken, bazı 
fotoğraflarda radyonun düğmelerine dokunmaktadır.  

                 
Şekil 5. Radyo Haftası Dergisinde Röportajları Yayınlanan Ünlü Sanatçıların Radyo ile Beraber Verdikleri Pozlar 

 
Bir radyo dergisi olan “Radyo Haftası” içeriğinin yüzde 90’ını radyo ile bağlantılı 

içeriklere ayırmıştır. Radyo dışında kalan içerikler Bulmaca ve Türkiye’de saat 12 iken diğer 
ülkelerde saatin kaç olduğunu gösteren tablodur. Radyo içeriğinin dışında kalan bir diğer bölüm 
ise televizyona ayrılan iki sayfalık haberler olmuştur. Birinci sayıda Televizyon mecrası 
hakkında bilgi verilirken “Harika Radyo: Televizyon” başlığı kullanılmış, ikinci sayıda 
“Dünyayı Ayaklarınızın Altına Getirecek Makine: Televizyon”, üçüncü sayıda ise “Bir Gün Bize 
de gelecek olan televizyon Amerika’da her evde yerini aldı” başlığı kullanılmıştır. Burada dikkat 
çeken en önemli konu derginin bir radyo dergisi olmasına rağmen televizyonu olumlayan 
yazılara yer vermesidir.  

Radyo Haftası dergisinde Radyo kanallarının uzun dalga ve kısa dalga frekanslarını veren 
bir “Dünya İstasyonları” bölümü de yer almaktadır. Bu bölümde farklı ülkelerin radyo 
kanallarının uzun dalga frekanslarının bilgisi verilmiştir. Derginin “Dinlediğimiz Şarkılar” 
sayfasında her hafta bir şarkının güftesine yer verilmiştir. 



151 

 
Şekil 6. Radyo Haftası Dergisinde Yer Alan Dünya Radyolarının Uzun Dalga Frekans Listesi 

Derginin en çok sayfa ayrılan bölümü “Bu Hafta Radyodan Neler Dinleyeceksiniz?” 
bölümünde İstanbul ve Ankara radyolarında yayınlanacak programlarla ilgili öneriler içeren 
bölümdür.  Bir diğer radyo ile ilgili bölüm ise “Neler Dinliyorsunuz?” bölümdür. Bu bölümde 
radyo dinleyicilerine beş soru sorulmuş ve radyo hakkında bir kamuoyu anketi yapılmıştır. 
Sokaktaki insanlara Radyonuz Var mı? – Radyoda Neler Dinliyorsunuz? – Dinlediklerinizden 
Hangilerinden Hoşlanıyorsunuz? – Radyoda Neleri Dinlemek İstiyorsunuz? ve 
Dinlediklerinizden kimlere hayransınız? soruları sorulmuş ve alınan yanıtların bir bölümü 
dergide iki sayfalık bölümde okurlarla paylaşılmıştır.  

 

 

Sayı 
1 

Sayı 
2 

Sayı 
3 

Fotoğraf Sayısı 35 41 36 

Reklam Sayısı 9 5 16 

Tablo 5. Radyo Haftası Dergisinde Yer Alan Fotoğraf ve Reklam Sayısı 

 

Radyo Haftası dergisinde kullanılan görsel sayısı 35 ile 40 arasında değişmektedir. Daha 
çok fotoğraf kullanımına dikkat edilen dergide çok az sayıda resim yer almaktadır. Derginin 
reklam sayısı incelendiğinde ise derginin ilk sayıdan itibaren düzenli reklam (ilan) almaya 
başladığı görülmüştür. İlk sayıda toplam 9 ilan yer alırken 52 sayfanın yedisi reklam içeriği 
sunmuştur. İkinci sayıda 5 ilan 5 sayfada yer alırken, üçüncü sayıda 16 adet ilan toplam 9 
sayfada sunulmuştur. İlanlar derginin ilk ve son sayfalarında yer almaktadır. Dikkat edilen bir 
diğer konu ise dergi ilanlarının hep derginin başında ve sonunda yer alması olmuştur. Derginin 
ilk reklamlara ayrılırken derginin ortasında hiç reklam yayınlanmamıştır. Bir başka deyişle 
derginin ana içeriği reklamla bölünmemiştir.  
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Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 

Hoover (Çamaşır Makinası) Hoover (Çamaşır Makinasi) Hoover (Çamaşır Makinası) 
Dentol (Diş Macunu) Peggy Sage (Oje) Soir de Paris (Parfüm) 
Cutex (Oje) Cutex (Manikür) Tevfik Aydın (Saatçi) 

Zenith (Saat) Coty (Kadın Güzellik Ürünleri) Fredo (Çocuk Pudrası) 
Droja (Briyantin) Herofon (Radyo Alıcısı) Ak Pak (Çamaşır Sabunu) 

Rozet Siparişi Yapan Şirket 
 

Teodora (Kitap Reklamı) 

Herofon (Portatif Radyo Alıcısı) 
 

Zenith (Saat) 

Coty (Kadın Güzellik Ürünleri) 
 

Cutex (Manikür) 

Selga Telavox (Radyo Alıcısı) 
 

Peggy Sage (Oje) 

  
Louis Phillipe (Ruj) 

  
Rozet İmalatçısı 

  
Cutex (Oje) 

  
Selga Telavox (Radyo Alıcısı) 

  
Coty (Kadın Güzellik Ürünleri) 

  
Herofon (Radyo Alıcısı) 

 
Tablo 6. Radyo Haftası Dergisinde Yer Alan Reklamlar 

 
Radyo Haftası dergisinde yayınlanan reklamlar incelendiğinde derginin aldığı reklamların 

iki temel kategoride olduğu görülmüştür. Birinci kategoride kadın ürünleri yer alırken ikinci 
kategoride radyo alıcılarının reklamları yer almaktadır. Dönemin en popüler elektrikli çamaşır 
makinesi Hoover, ruj, oje ve diğer kadın kozmetik ürünlerinin markaları dergiye reklam 
vermiştir. 

                  
Şekil 7. Radyo Haftası Dergisinde Yayınlanan Radyo Alıcı Reklamları 
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Sonuç 
Dünya geleninde 1920’li yıllarda başlayan radyo yayıncılığı 1927 yılında Türkiye’de de 

başlamış ve radyoların özelleştirilmesine dek kamu eliyle yönetilen bir mecra olarak yayınlarına 
devam etmiştir. Radyo yayıncılığı Türkiye’de özel sermaye ile kurulan bir şirket ile yayınlarına 
başlarken daha sonra devlet himayesine geçmiştir. TRT’nin kurulması ile birlikte radyo yayınları 
TRT tekelinde gerçekleştirilmiştir. 1990lı yıllarda yayına başlayan tecimsel radyolar TRT 
tekelinin kırılmasına neden olmuştur. Önceleri bir haber verme ve eğitme amacı taşıyan radyo 
özellikle ikinci dünya savaşı ve sonrasındaki yıllarda propaganda amacıyla kullanılmıştır. FM 
bandı ve stereo yayınların ortaya çıkması ile beraber müziğin daha fazla önem taşımaya başladığı 
radyo mecrası özellikle televizyonun yaygınlaşmasından sonra bir eğlence aracına dönüşmüştür. 
Radyo günümüzde bir müzik kutusuna dönüşmüş ve haber verme – eğitme gibi işlevlerini müzik 
aracılığı ile eğlendirme işlevine bırakmıştır. 

Sosyal yaşam başta olmak üzere toplumsal dinamikler üzerinde etkili olan radyo 
yayıncılığı, bir süre sonra bu alanda belirli neşriyatların yayınlanmasını da sağlamıştır. ABD ve 
İngiltere başta olmak üzere Batı’da müzik yayıncılığının ve radyo teknolojilerinin de etkisi ile 
gelişen radyo yayınları ilk olarak gazetelerin sayfalarında kendisine yer bulmuş; radyo 
dinleyenlerinin sayısının artışına paralel olarak 1930’larda radyo dergileri şeklinde geniş bir 
okuyucu kitlesine ulaşmıştır.  

Dünyanın dört bir yanında yayınlanan radyo dergileri mecra hakkında bilgiler vermiştir. 
Radyo dergileri diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de popüler yayınlanmaya başlamış ve 
dönemin en çok rağbet gören dergileri arasına girmiştir. Türkiye’de de radyo dergileri radyonun 
altın çağları olan dönemde ortaya çıkmış ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Radyo 
Haftası, Radyo Dünyası, Radyo, Radyo Magazin başta olmak üzere yayınlanan dergiler, 
dönemin magazin olayları başta olmak üzere edebi eserler, kültür sanat ve sanatçıların 
yaşamlarına da yer veren bir yayın politikası izlemiştir. Radyo programlarının tanıtılmasını da 
sağlayan bu dergiler, kendi dönemlerinde ciddi tirajlara ulaşmıştır. Radyonun popülerliğini 
kaybetmeye başlaması ile beraber radyo temalı dergiler de ortadan yok olmuştur. Günümüzde 
radyo mecrası ile ilgili yayınlanan tek dergi TRT bünyesinde hazırlanan TRT Radyovizyon 
dergisidir. Bugün radyo ile ilgili yayınlanan dergiler geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş 
yapmış ve radyo temali içerikler Oydar – Müzik On Air  gibi çevrim içi radyo haber siteleri 
aracılığı ile toplumla buluşmaya başlamıştır. 

Bu araştırmada Türkiye’nin en önemli ve uzun soluklu radyo dergilerinden biri olan 27 
Mayıs 1950 tarihinde ilk sayısı yayınlanan 52 sayfalık Radyo Haftası dergisi hakkında bir içerik 
analizi yapılarak Türkiye’de radyo yayıncılığının önemi bu dergi üzerinden betimlenmiştir.  
Radyo Haftası dergisi radyo mecrasında yayınlanan programlar hakkında bilgiler verirken, radyo 
vasıtasıyla popüler olan dönemin ünlü sanatçıları ile ilgili özel haber ve röportajlara yer 
verilmiştir. Dergide sanatçıların radyo alıcılarının yanında verdikleri fotoğraflara, dünya 
radyolarının uzun dalga frekansları, İstanbul ve Ankara radyolarının yayın akışlarından öneriler, 
İstanbul ve Ankara radyosu hakkında bilgiler, genç radyo sanatçılarının tanıtımı gibi içeriklere 
yer vermiştir. Dergi toplumun en popüler haber alma ve eğlence araçlarından biri olan radyonun 
bu sahip olduğu popülerliği çok açık bir şekilde yansıtmıştır.  
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