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GİRİŞ 

 

Haber almak, insanlığın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Her gün kitle 

iletişim araçları olan gazeteler, televizyonlar, radyolar haberleri milyonlarca 

insana ulaştırmakta; bilgilendirmekte, eğlendirmekte ya da insanları 

birbirlerine yaklaştırıp onlara toplumsal bir sorumluluk yüklemektedir. 

Toplumsal boyutu böylesine büyük olan iletişim ve bu alışverişi sağlayan kitle 

iletişim araçları, yaşamın hemen her alanında kendisini hissettirmektedir. 

Ülkenin toplumsal, siyasal, ekonomik sorunları belirlenirken, bireyler 

genellikle bu iletişim araçları sayesinde edindikleri bilgileri göz önünde 

bulundurmaktadırlar. Bununla birlikte iletişim; dilbilim, psikoloji, felsefe, 

ekonomi, siyaset bilimi gibi birçok disiplini içinde barındırmaktadır. Böylece 

iletişim farklı disiplinlerin kavramları ile oluşturulmuş özgün bir çalışma alanı 

haline gelmiştir. 

Dünyada milyonlarca insan bilgi gereksinimini haberler sayesinde 

karşılamakta ve bunun sonucu olarak da içinde bulunduğumuz yüzyılda 

iletişime daha fazla önem verilmektedir. Çünkü toplumlar, küreselleşme 

sayesinde toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal anlamda birbirlerine daha 

çok bağımlı hale gelmişlerdir. Günümüzde kitle iletişim araçlarının kamuoyu 

oluşumundaki ve kamuoyu üzerindeki büyük etkileri sayesinde toplumlar da 

ideolojik anlamda birbirlerini etkileyebilmektedir. Çalışmanın da temelini 

oluşturan Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yapılması gerekenler ve girişin 

yöntemi konusunda basın kuruluşları farklı ideolojik konumda, kendi 
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gündemlerini oluşturmakta, böylece ait oldukları toplumsal iktidarları temsil 

etmektedirler. 

Türkiye, uzun yıllardır Avrupa Birliği’ne (AB) katılmak için büyük 

çabalar göstermiş, Birliğin kuruluşunun başlangıcından günümüze kadar tüm 

tarihi içerisinde yer almıştır. Süreci doğru ve net anlayabilmek, Birliğin geçmiş 

tarihini net bir biçimde bilmekle mümkün olabilecektir. Türkiye-Avrupa Birliği 

ilişkilerinin 40 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Türkiye, Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra 

Temmuz 1959'da Topluluğa tam üye olmak için başvurmuştur. 

Türkiye’nin tam üyelik başvurusuna o zamanki adıyla Avrupa 

Ekonomik Topluluğu tarafından verilen cevapta, Türkiye'nin kalkınma 

düzeyinin tam üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı bildirilmiş 

ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık 

antlaşması imzalanması önerilmiş ve 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da 

imzalanmıştır. 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe 

giren Katma Protokol’de ise tarafların üstleneceği yükümlülükler 

belirlenmiştir. Ancak gerek Ankara anlaşması gerek Katma Protokol 

öngörüldüğü şekilde uygulanamamıştır. Türkiye, 1970'li yıllarda içinde 

bulunduğu ekonomik krizler ve bazı siyasi tercihler nedeniyle Katma 

Protokol'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmıştır. 

1983 yılında Türkiye'de sivil idarenin yeniden kurulması ve 1984 

yılından itibaren Türkiye’nin ithal ikamesi politikalarını hızla terk ederek dışa 

açılma sürecini başlatması, ilişkileri yeniden canlandırmıştır. Türkiye bir 

taraftan 14 Nisan 1987'de AB'ne tam üyelik müracaatında bulunmuş, diğer 
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taraftan ertelenmiş bulunan gümrük vergileri uyum ve indirim takvimini 1988 

yılından itibaren hızlandırılmış bir şekilde yeniden yürürlüğe koymuştur. ∗ 

5 Mart 1995 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında alınan 

karar uyarınca Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Topluluğa üye olmadan ilk kez bir ülkeyle 

Gümrük Birliği antlaşması imzalayan AB, Türkiye’nin üyeliğinin siyasi, 

ekonomik ve sosyal-kültürel açıdan yetersiz olduğunu her ortamda dile 

getirmiştir. 

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de toplanan AB Konseyi’nde ise 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası yaşanmış 

ve Konsey, “Türkiye, diğer devletlere uygulananlarla aynı kriterler temelinde 

Birliğe katılmaya yönelmiş bir aday ülkedir” kararını almıştır. Bu kararla, 

Türkiye’ye katılım için net bir rota verilmiş ve Ekim 2002’de yapılan Brüksel 

Zirvesi’nde AB Konseyi, Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlamasını 

gündeme getirmiştir. 

Aralık 2002’de Kopenhag’da toplanan AB Konseyi, Türkiye’nin üyelik 

kriterlerini yerine getirmede kaydettiği önemli ilerlemeyi kabul ederken, bir 

yandan da uygulamada halen yaşanan eksikliklere dikkat çekmiştir. AB 

Konseyi, müzakerelerin başlaması için bir tarih verilmesi konusunda 

Türkiye’nin ısrarlı talepleri sonucunda, Aralık 2004 tarihinde Türkiye’nin 

Kopenhag kriterlerine uyup uymadığını incelemeyi ve uyduğu takdirde 

gecikmeden katılım müzakerelerine başlamayı kararlaştırmıştır. 

17 Aralık 2004 tarihinde AB Brüksel Zirve bildirisinde yer alan kararda 

3 Ekim 2005 tarihinde bazı koşulların yerine getirilmesi şartlarıyla, Türkiye ile 
                                                
∗ Konuyla ilgili daha ayrintili bilgi için bkz. www.euturkey.org.tr/abportal/ 
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müzakerelerle birlikte tarama sürecine de başlanılacağı kabul edilmiştir. Bu 

tarih ile AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg’da yaptıkları toplantıda Türkiye ile 

katılım müzakerelerinin başlamasını kararlaştırarak Müzakere Çerçevesi’ne 

de son halini vermişlerdir. 

Pek çok ortamda Türkiye’nin üyeliğe uygunluğu defalarca onaylanmış, 

ancak aynı zamanda, mevcut siyasi ve ekonomik koşulların katılım 

müzakerelerine başlamaya imkan vermediği söylenmiştir. Dolayısıyla, Avrupa 

ülkelerinin tutarlı bir biçimde verdikleri mesaj, Birliğin kapılarının Türkiye’ye 

açık olduğu ve katılım tarihinin tek belirleyicisinin, üyelik kriterlerinin yerine 

getirilmesinin gerekliliği olmuştur. Türkiye’nin insan hakları sicili dahil olmak 

üzere siyasi ve ekonomik sorunlarının, katılım müzakerelerinin başlamasının 

önündeki engeller olduğu sürekli olarak vurgulanmıştır.  

Türkiye 2002 yılının sonundan itibaren reform çalışmalarını ciddi 

olarak hızlandırıp yoğunlaştırarak AB Konseyi’nin koşullarını yerine getirme 

konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Ancak halen devam eden 

sorunlar yaşanmaktadır. Ekonomik, siyasal ve sosyal-kültürel alanlarda 

yaşanan bu sorunlar Türkiye’nin AB ülkelerinde yeterince tanınmamasının 

göstergesi olabilmektedir.  

2002 yılının sonundan itibaren üyelik sürecinin hızlanması ile birlikte 

AB medyasında önyargıların hakim olduğu görülmektedir. Bu önyargılar en                                                                                                                                                                                                                  

somut olarak siyasal, ekonomik ve sosyal-kültürel alanlarda göze 

çarpmaktadır.  

Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 

olduğu, ekonomik potansiyel gücü, yatırımları, rekabet ortamının çeşitliği, 
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içinde barındırdığı birbirinden farklı çok sayıda kültürel değerlerin varlığı 

konusunda eksik ve yanlış bilgiye sahiptir. En büyük korku, Türkiye’nin AB’ne 

yetmiş milyon nüfusuyla dahil olduğunda, kültürlerinin, dinlerinin ve 

ekonomilerinin kötü yönde etkileneceği olarak görülmektedir.  

Tarihsel olarak bakıldığında ise bugün Türkiye, hala Osmanlı olarak 

görülmektedir. Bu durum, coğrafya, kültür, tarih, ekonomi ve diğer Avrupa 

ülkelerinin Türkiye’yi kabullenme düzeyleri gibi pek çok etkene bağlıdır. 

Türkler Batıda savaşlarla anılmış, istilalar, kuşatmalar ve kan dökmekten 

hoşlanan bir ırk olarak tanımlanmıştır. Ayrıca çarşaf ve fes giyen insanların 

bulunduğu ve Arap kültürünün hakim olduğu, modern olmayan Müslüman, 

geri kalmış, insan haklarına saygının hiçe sayıldığı, demokratik olmayan, 

ekonomisi yetersiz bir ülke gibi gereksiz önyargılarla nitelendirilmiş, 

güvensizlik uyandırdığı fikri yaygınlaşmıştır. 

Türkiye’nin Avrupalı bir güç olarak kabul görmesi, 19. yüzyıldan 

itibaren Osmanlı İmparatorluğu döneminde ard arda yapılan ve İmparatorluğu 

“Batılılaştırma”yı amaçlayan büyük gayretlerle kendini göstermiştir. Özellikle 

Fransa’nın etkisinde yapılan reformlarla Osmanlı’ya özgü kurumlar 

kaldırılmış, ordu modernleştirilmiş, gazete ve dergi basılmış, edebiyat ve 

görsel sanatlarda ilerleme kaydedilmiş, ilk kez kâğıt para basan bir Osmanlı 

bankası kurulmuş, devlet idaresi merkezileştirilmiş, modern tıp eğitimine 

başlanmış ve yeni medeni kanun ve ceza kanunu kabul edilmiştir. Bu 

konularda Avrupa’dan yardım alınarak yapılan reformlar hep Avrupa 

devletlerince göz ardı edilmiştir. Neticede de Türkiye hakkında Batıda 

olumsuz bir önyargı gelişmiştir. 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Mustafa Kemal 

Atatürk’ün yaptığı reformların ve başarıyla sürdürdüğü ulusal bağımsızlık 

mücadelesinin temelinde yatan kavramsal zemin, ülkesini çağdaş ve medeni 

bir devlet yapısına kavuşturması olmuştur. O’nun için medeniyet demek, Batı 

medeniyeti demektir: “Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları 

altında kalmaya mahkûmdur. Medeniyet Batıdır, Türkiye’nin hayatta kalması 

için parçası olması gereken modern dünyadır. Millet, muasır medeniyetin tüm 

milletlere sunduğu hayat tarzını ve yöntemlerini, gerek şeklen gerekse ruhen, 

aynen ve tamamen benimsemeye kararlıdır” demiştir.  

Bir ülkede başka bir ülke ya da ülkeler kümesi hakkında iki türlü imge 

olduğunu savunan Akşin “bu imgelerin birinin iki ülke arasında belli bir 

dönemde var olan dostluk, soğukluk ya da düşmanlığa göre biçimlenen 

ortamsal (konjonktürel) imge, diğerinin söz konusu ülkenin ortak bilincinde 

öteki ülke hakkında var olan asıl imgesi” oluğunu vurgulamıştır (2004:23). 

Akşin’in bu modelinde verilen, bir ülkenin diğer bir ülke hakkındaki 

dostluk, soğukluk, düşmanlık yönündeki düşünceleri, bu çalışmada gazete 

haber içeriklerinin Türkiye hakkında pozitif mi, negatif mi, yoksa nötr mü 

olduğu modeline karşılık gelmektedir. 

Diğer ülkelerde, Türkiye ile ilgili olumlu bilinçlenme ve kamuoyu 

oluşumu, uluslararası siyasi, kültürel, ekonomik, ticari ve turistik ilişkilerimizi 

geliştireceğinden, olumlu bilinçlenme yaratacak tedbirlerin alınması önemlidir. 

Bu sayede, 40 yılı aşkın bir süredir üyesi olmaya çalıştığımız AB’nin üye 

ülkelerinde olumlu bilinçlenme ile üyeliğe her geçen gün bir adım daha 

yaklaşmak kaçınılmaz olacaktır. 
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Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz yıllar içinde önemli 

ilerlemeler kaydetmiştir. Aralık 2002 Kopenhag Zirve kararları, Aralık 

2004’teki Avrupa Konseyi’nde Türkiye ile müzakerelere başlama kararının 

verileceği ve İlerleme Raporu’nun Komisyon tarafından Aralık öncesi 

açıklanacağı göz önünde bulundurulduğunda, içinde bulunulan dönemin 

önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Yabancı basında çıkan bazı haberler AB-

Türkiye ilişkileri bazındaki olumsuzluğu ve gerginliği de gözler önüne 

sermektedir; 

Tirajı haftada 673 bin olan Télérama dergisinin 18-24 Aralık 2002 

tarihli sayısında Antoine Perraud imzasıyla “Türkiye'nin Avrupa’ya Olası 

Katılımı, Hıristiyan Batı’nın Korkusunu Canlandırıyor"* başlıklı yazısında 

neden Türkiye’nin Avrupa’ya dahil edilmek istenmediğini açıklamaktadır:  

“Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılmak için siyasi ve ekonomik kriterleri yerine 
getiriyor mu? Bu, en pragmatik tartışmalardan biri olabilir veya başka argümanlar 
üzerine dayanarak soruyu yöneltelim: Çok uzağa itilen bir genişleme, Avrupa’nın basit 
bir serbest-mübadele bölgesi olarak tanımlanmasına yol açmaz mı? Ancak 
uluslararası mevcut durum çerçevesinde bu tartışma, başka bir boyut, yani ideolojik bir 
boyut kazanıyor: "İslam ve Batı arasındaki şok". Yazar Renaud Camus, ilkbaharda 
yayımlanan "Du sens" adlı 552 sayfalık kitabında (P.O.L yayınevi), kendisi için önemli 
olan bir soruyu irdeliyordu: Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılmalı mı? Renaud Camus, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne katılımına karşı oluşuna sebep olarak, "Türkiye’nin 
Avrupa’ya yabancı olmasını, Türklerin Avrupalı olmamasını, onların tarihlerinin ve 
kültürlerinin Avrupa tarihi ve kültürünün parçası olmamasını" gösteriyor ancak 
"siyaseten doğruluk" ilkesinden dolayı bunları açık bir şekilde dile getirememekten 
yakınıyor. Ama sonbaharda bu deneme yazarı, bir başkasının bunları dile getirdiğine 
tanık oldu. Zira Avrupa’nın geleceğiyle ilgili konvansiyonun başkanı Valéry Giscard 
d’Estaing, Le Monde gazetesine verdiği bir demeçte, kuyuya taşı attı: "Türkiye’nin 
bizim aramızda yeri yok." VGE’nin ileri sürdüğü sebepler, ekonomiyi es geçiyordu. (68 
milyona yakın nüfusuyla eski Babıâli, o kadar iştah açıcı bir piyasa sunuyor ki, 
Financial Times gazetesi, VGE’yi birden bire hangi sineğin ısırdığını soruyordu!) 
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanının argümanı, görüneni içeriyordu: Kültürel ve dini 
düzen kuşkusu. Giscard doktrini, Boğaziçi’nin Müslümanlarıyla ilgili atadan kalma 
korkusunu zaten üzerinden atamayan bir Avrupa’nın önyargılarını yeniden harekete 
geçirdi. İslam söz konusu olunca eski okul hatıraları yeniden canlanıveriyor. VGE, Le 
Monde gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’yi, kabul edilirse, Fas’ın da hemen 
harekete geçeceği bahanesiyle reddediyor. Aslında sorun, iddia edildiği gibi 
Türkiye’nin Avrupa’nın dışında yer almasından kaynaklanmıyor. (MN: Karşı görüş 
olarak, Hıristiyanlığın Anadolu’daki izleri aktarılıyor.) Sorunun temelinde, Türklerin bize 
halen davetsiz misafirler gibi görünmesi yatıyor. UDF partisinden sağcı milletvekili 

                                                
*
 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 25/12/2002 
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Maurice Leroy (Le Monde gazetesinin 5 Aralık tarihli sayısı), "Türkiye’nin Avrupa 
Birliği'ne girmesi demek, Avrupa’nın Irak ve İran ile sınırları olması demektir" diye 
ortaya çıkıyor. Oysa Türkiye ile birlikte Avrupa, mitolojik ve Hıristiyan eski ülke 
Gürcistan ile de komşu olacaktır. Ama Leroy, bunu bilmiyor. Ayrıca öyle görünüyor ki, 
Malta’nın entegrasyonunun bizi bundan böyle Libya ile sınır komşusu yapacağını veya 
Kıbrıs’ın entegrasyonunun bizi ilginç bir şekilde Suriye’ye yaklaştıracağını da 
görmüyor. VGE ve destekleyicileri, her şeyden önce, yakında 100 milyon Müslüman 
Türk’ün, bir Hıristiyan kulübü gibi mütalaa ettikleri bir Avrupa Birliği'nin kaderi üzerinde 
ağır bastığını görmekten endişe duyuyorlar. Böylece şimdiden geleceğin Avrupa’sının 
engellerinden biri olarak din faktörü (veya sözde din faktörü) öne sürülüyor. Giscard’ı 
Vatikan’da kabul eden Papa II. Jean Paul tarafından kamçılanan Hıristiyan-
demokratlar, Birlik vatandaşlarının, Avrupa’nın dini mirasına olan borcunun bilincinde 
olmalarını" tavsiye eden bir Avrupa Anayasası projesi geliştirdiler. AB Komisyonu 
Başkanı Romano Prodi, buna karşın, kendi Anayasa projesinde şunu öneriyor: 
"Avrupa Birliği, aynı değerler topluluğunu, dayanışma içinde paylaşan ve Avrupa ile 
dünyada barışı, güvenliği ve ilerlemeyi yayma taahhüdü altına giren Avrupalı halklar 
ve devletler tarafından inşa edilmiştir”. Birinci vakada Hıristiyan-demokratlar, soruyu 
şöyle yöneltiyor: Avrupalı olmayı (yani Hıristiyan) her zaman sağlamış olan nedir? 
İkinci vakada ise Romano Prodi, bir başka yaklaşımı getirmeye çalışıyor: Avrupalı 
olunmasından ne kastediliyor? Bir tarafta, Avrupa’da doğmuş olmak yetiyor, bu da 
Türkiye’yi dışlamaya yetebilir. Öteki tarafta, içinde yer almak için Avrupa arzusuyla 
donanmak gerekir, bu da ulus konusunda bir zamanlar Ernest Renan tarafından her 
an ortaya atılan ünlü "referandum" demek olup Türkiye’ye tüm şansı tanıyor. Bu 
ülkenin entegrasyonu, dolayısıyla bizi Avrupa’yı düşünmeye itiyor ki basit bir adaylık 
sınavını aşıyor: İnsan haklarına saygı (Kürtler), geçmişine bakış (Ermenilerin katliamı), 
1982’de askerler tarafından açıklanan keyfi Anayasa gibi konularda Türkiye hangi 
aşamada? Türkiye’yi dışlayanlar veya bu dışlamadan doğacak sonuçların önüne 
geçmek için önlem alınmasından yana olanlar, bu konudaki görüş ayrılıklarını bir 
kenara koyacak olursa, Avrupa üyelerinin birbirine benzeyerek çimento görevi 
yapacağı bir gruplaşma olduğu fikrinde birleşiyorlar. Dış ilişkilerden sorumlu Avrupa 
Komiseri Chris Patten, "bir yandan laik Müslüman Devletler oluşması için çağrıda 
bulunup öte yandan Türkiye’ye hayır diyemeyiz" diyor. (...) Avrupa’nın şu an 
gözlerimizin önünde derinleşmeden genişlemesi, Charles de Gaulle’ün arzuladığının 
tam aksi. De Gaulle, dünyaya karşı-model sunmaya muktedir siyasi ve dar bir ortaklık 
oluşturmayı arzuluyordu: Vahşi değil ılımlı bir kapitalizm, bir imparatorluğun yasaları 
değil rıza üzerine dayalı bir barış. Bunun yerine güçsüz bir Avrupa ile, gerçek bir 
Avrupalı Avrupa’nın tekerlerine çomak sokmakta uzman anglo-sakson görüşlerin 
zaferine imzasını atan, etkisi olmayan bir refah alanıyla karşı karşıya bulunuluyor. 
Dolayısıyla böyle bir Avrupa, Türkiye’nin gelişine de uygun. (...) (Sosyalist) Lionel 
Jospin hükümetinin eski Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, birden uyanıyor: "Birliğin, 
kesinlikle siyasi, ama toprak bağlamında da açık bir kimlik bulmaya ihtiyacı vardır (6 
Aralık tarihli Le Monde gazetesi)". Siyasi ve toprak bağlamında açık bir kimlik nerede 
bulunacak? Belki de Charles de Gaulle’ün (yurtdışına yaptığı son resmi ziyareti olan) 
25 Ekim 1968’de Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı şu harika coğrafya 
egzersizinde: "İşte Türkiye, Avrupa ve ön Asya arasındaki boğazların efendisi, üç 
kıtanın temas ettiği geniş Anadolu vadisi boyunca uzanan, dünyanın bu bölgesinde 
barışın geçtiği veya savaşın geçebildiği birçok kapının bekçisi, sonuç olarak büyük ve 
verimli imkanların sahibi, ama aynı zamanda en vahim olasılıklara da açık bir yer. İşte 
Fransa, aynı anda Atlantik’e, Kuzey denizlerine ve Akdeniz’e açık, Ren ve Tuna’nın 
ülkeleriyle, İngiliz adalarıyla, İtalya ve İberiya yarımadalarıyla birlikte oluşturduğu 
Batının merkezi. Yeni ve Eski Dünya arasında giden, gelen, yüzen, uçan her şeye 
ulaşabilecek konumdaki bir yer (Plon yayınevi-1975-"Discours et messages" adlı 
kitaptan alıntı)". Asıl sorun, Avrupa’nın yoktan kavga çıkaran sınır muhafızlarından 
ziyade geniş ufka sahip uzak görüşlülerden yoksun olmasından kaynaklanmıyor mu?” 
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Avrupalı olmanın sorgulandığı, çeşitli yazarların ve gazetelerin 

yorumlarına yer verildiği ve konunun özeti niteliğinde olan bu makalede 

aslında Türkiye hakkında ekonomik, siyasal ve sosyal-kültürel açıdan 

gerçekten olumlu düşüncelere sahip olunmadığı ortaya çıkmaktadır.  

Özellikle yazılı basın siyasi etkisi, ekonomik gücü, üst yapıyı 

şekillendirmesi, kamuoyu yaratması ve yönlendirmesi gibi sıradan bir ürün 

veya hizmette olmayan özelliklere sahiptir (Duran, 1996:26). Bu şekliyle AB-

Türkiye ilişkileri değerlendirildiğinde içinde bulunulan süreç daha iyi 

anlaşılmış olacaktır. 

AB üye ülkelerinin sayısı son genişleme ile birlikte 25’e yükselmiştir ve 

AB’ni sürükleyen güçler Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’dir. İngiltere’nin, 

Türkiye’nin üyeliği konusunda giderek destekleyici bir tutum sergilediği 

görülmektedir.  

 Almanya'da yayımlanan Kölnische Rundschau gazetesinin 14 Aralık 

2004 tarihli sayısında, Jörg Berendsmeier imzasıyla yayınlanan “En Büyük 

Türkiye Savunucusu; Büyük Britanya" başlığıyla bir yazı yer almıştır. Bu yazı 

İngiltere’nin Türkiye’yi desteklediğinin küçük bir kanıtı niteliğindedir: 

“Birkaç aydır İngiltere Dışişleri Bakanlığı, web sayfasında, seyahat edenlere 
"Türkiye'de büyük bir terör tehlikesi" olduğu uyarısında bulunuyor. Ancak BBC'ye göre 
İngiltere, yine de "AB içerisindeki en büyük Türkiye savunucusunu" oluşturuyor. 
İngiltere Başbakanı Tony Blair, bu yıl içerisinde Müslüman bir ülkeye gerçekleştirdiği 
seyahat sırasında, "Türkiye'nin üyeliği hepimiz için iyi olacak" demişti. İngiltere'deki 
hükümet, bu konuya, bazı Alman siyasilere kıyasla daha objektif yaklaşıyor. Beş AB 
ülkesinde yapılan güncel bir ankete göre, İngiliz toplumunun yüzde 41'i Ankara'nın 
üyeliğine olumlu bakıyor. İngiliz Hükümeti, Irak Savaşı'nda olduğu gibi bu meselede 
de ABD ile omuz omuza ve Boğaz'daki ülkeyi İslami radikalizme karşı bir güç olarak 
görüyor. Türkiye'ye karşı olumlu tutum İngiliz basınına da yansıyor. Öyle ki 
muhafazakar eğilimli ve AB'yi eleştiren Times gazetesi, Türkiye'nin üyeliğinin daha 
fazla ertelenmemesi gerektiği uyarısında bulundu ve demokrasi ile İslamiyet'in bir 
arada olabileceği konusundaki örneklerin zaten tüm dünyada var olduğuna dikkat 
çekti. Bir yorumda "Avrupa, Türkiye fırsatını, tüm dünyaya hoşgörüsünün gerçek 
boyutunu göstermek için değerlendirmeli" denildi. Financial Times gazetesi ise AB 
Zirvesi konusunda "Türkiye İçin Beklenen An Geldi" manşetini kullandı. Ülkenin olası 
bir üyeliği, İslamiyet ve Batı arasındaki uçurumun ortadan kaldırılmasına yardımcı 
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olacaktır; hem de Avrupa'nın ve Hıristiyanlığın, ayrıca İslamiyet'in tarihine yerleşmiş 
olan bir ülke sayesinde. Ayrıca Büyük Britanya'da, Türkiye bağlamında, doğudan 
gelebilecek göçmenler nedeniyle olası bir "yabancılaşma" yaşanabileceği korkusu da 
yok; çünkü İngiltere'nin bazı şehirlerinde bugün bile Hıristiyanlardan çok Müslümanlar 
yaşıyor.”  

 

Örnek olarak verilebilecek bu makalelerden de anlaşılabileceği gibi, 

İngiltere Türkiye’yi AB’ne katılımı konusunda desteklemektedir. Bu destek 

İngiltere’nin genellikle, Türkiye’nin siyasi kriterleri açısından olumlu bir tutum 

sergilemesiyle kendini göstermektedir. Ancak genel anlamda AB sürecinin 

anlaşılması ve sürecin medyaya yansımaları, Türkiye hakkında negatif bir 

fikrin varlığını sergilemektedir. Dolayısıyla bu süreçlerdeki pratikler geçmişte 

oluşmuş negatif bir imajın sonuçları olabilmektedir. Bu nedenle en büyük 

problem Avrupa’nın Türkiye’yi yeterince ve doğru tanımadığıdır. 

 

Çalışmanın Amacı 

 

Bugün Türkiye’nin dünyadaki görüntüsü ya da imajı çok karmaşıktır. 

12 Eylül 1963 tarihli Ankara Antlaşması ile hukuki temeli atılan Türkiye-AB 

ilişkileri, 40 yılı aşkın bu süre içinde çeşitli aşamalardan geçmiş; bu süreçte 

İngiltere, Türkiye’nin AB üyeliğine destek veren ülkelerden biri olmuştur.  

Süreç boyunca Türkiye-AB ilişkileri, İngiltere basınında* da geniş yer 

bulmuş, haber ve yorumların yanı sıra, ülke ve dünya gündemini başarıyla 

yansıtan başyazılara da konu olmuştur. İngiltere basını siyasal açıdan destek 

verirken, ekonomik ve sosyal-kültürel konularda Türkiye’nin AB ülkelerinde 

bazı zıtlıklarla karşılaştığını vurgulamıştır.  

                                                
*Basın kavramı diğer kitle iletişim araçlarını da kapsayacak biçimde kullanılabilmekle birlikte, bu çalışmada yalnızca 
gazeteleri kapsayacak biçimde kullanılacaktır. 
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Batıyı ve çağdaş medeniyeti hedeflemiş ve buna göre kurumlaşmış bir 

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygıyı ve kanun karşısında eşit hakkı 

savunan, serbest piyasa koşullarında rekabet eden, yatırım yapan, ithalat ve 

ihracatına büyük önem veren, kültürüne, edebiyatına, örf ve adetlerine değer 

veren vb. bir ülke olduğu halde, Batı tarafından, önyargı ve bilgisizlikten 

kaynaklanan, yanlış fikirlere göre yorumlanmıştır.  

Bu tezde Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde üyelik sürecinde 

Türkiye’nin ekonomik, siyasal, sosyal-kültürel boyutlarıyla İngiltere basınında 

nasıl yansıdığı ortaya konmuş olacak ve süreçteki problemlerin neler olduğu 

belirtilerek bu tür çalışmalara kaynaklık etmesi amaçlanacaktır. Bu açıdan 

bakıldığında “İngiltere medyasında, Türkiye’deki siyasal, ekonomik, sosyal-

kültürel yaşam ve gelişmeler nasıl görünüyor, önyargı var mıdır yoksa 

gerçeği mi yansıtmaktadır” sorusuna cevap aranacaktır.  

Türkiye adaylık statüsü onaylandıktan sonra bile gerek Avrupa 

basınında gerekse Türk basınında geniş tartışmalarla yer almıştır. Türkiye, 

Avrupa ideali içerisinde düşünülmemektedir. Türkiye’nin yapısal sorunları, 

gelenek ve görenekleri, iş yapış yönetiş biçimleri, dini, ekonomik rekabet 

gücü, pazar, üretim ve satış anlayışı, yaşam tarzı vb. AB’ne ters gelebilir. Bu 

anlayışa paralel olarak, Avrupa’yı son yirmi yıllık tarihiyle sosyal/siyasal 

bilimler açısından engin bir deneyim alanı olarak gören ve AB’ni başta Rawls 

ve Habermas olmak üzere siyaset felsefesindeki belli konumlar karşısında 

değerlendiren Çelebi’ye göre bu tartışmalar üç başlıkta toplanabilir; “AB’nin 

gelişim süreci açısından hızla genişlemesinin yarattığı ve ileride yaratacağı 
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sorunlar, Türkiye’nin Avrupa ideali içinde düşünülüp düşünülemeyeceği ve 

Türkiye’nin yapısal sorunları” (2002: 139). 

Bu açıdan bakıldığında Çelebi, Türkiye’nin en önemli sorunlarının 

ekonomik ve politik sorunlara karşılık geldiğini, bu nedenle Türkiye’nin 

dışarıdan tespit edilen yapısal sorunlarıyla ülke içinde tartışılan gündemi 

arasında büyük farklar olmadığını savunmaktadır. Çelebi’ye göre, sorun söz 

konusu sorunların ele alınma biçimi ve sorunların anlamlandırılmasındaki 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır. “Türkiye’nin en önemli sorunlarından 

birinin siyasal teamül ve kamu kültürü eksikliği olduğu düşünülürse, 

sorunların tartışılmasının yöntem ve sonuçlarının, sonuç verici olmak yerine, 

sorunların daha da karmaşıklaştığıdır. Bu durum Türkiye-AB ilişkilerine yeni 

bir ivme kazandırmadığı gibi, sorunun Türkiye’yle ilgili boyutlarını da 

çözümsüz hale getirmekten başka bir işe yaramamaktadır” (2002: 140). 

Bu tezde bu sorunların ekonomik, siyasal ve sosyal-kültürel olduğu 

varsayımıyla, Türkiye ile ilgili İngiltere’de medyaya yansımış haberler 

incelenecektir. Bu haberler; insan haklarına saygı, geçmişine bakış ve 

tarihsel boyut, coğrafi ve stratejik konum, demokrasi ile İslamiyetin bir arada 

olabilirliği, siyasal seçimler, yasalar, yabancılaşma, ithalat, ihracat, rekabet 

gücü, yatırımlar, dil, din, edebiyat, kültür, gelenekler, yaşam tarzı gibi kriterleri 

içermektedir. Bu bağlamda Türkiye ile ilgili fikirlerin AB sürecinde de tarihsel, 

ekonomik, siyasal ve sosyal-kültürel boyutları vardır. “AB pratiklerine etki 

eden bu fikirler negatif midir, pozitif midir yoksa nötr müdür ve bunların 

sonucunda oluşmuş önyargılar mıdır” sorusunun üzerinde durulacaktır.  
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Çalışmanın Varsayımları 

 

Bu çalışmanın temel varsayımı şudur: “İngiltere, Türkiye’nin adaylığına 

olumlu bakmaktadır ve AB’ne tam üye olabilmesi için gerekenlerin en kısa 

zamanda yapılmasını savunmaktadır.” 

Temel varsayımın yanı sıra bu çalışmanın alt varsayımı, İngiltere 

basınından örnek olarak seçilen Financial Times gazetesinin Türkiye’nin 

yavaş ilerleyen ilişkilerinde Türkiye’ye destek verdiği yönündedir. 

Bu tez yukarıdaki varsayımı sınamaya ve değerlendirmeye 

çalışmaktadır. 

 

Çalışmanın Yöntemi  

 

Bu çalışma üç bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde, kavramsal 

değerlendirmelere yer verilerek ülkelerin tanıtma sürecinde kitle iletişim 

araçlarının rolü alt başlıklarıyla incelenmiş, kitle iletişimi ve haber üretim 

sürecini kapsayan çalışmalar genel hatlarının çizildiği bir özet niteliğinde 

sunulmuştur. Ayrıca literatürde yer alan konuya paralel ve karşıt çalışmalar 

özet olarak ele alınmış ve kitle iletişimin en önemli unsurlarından biri olan 

yazılı basının, toplumun siyasal, ekonomik, sosyal-kültürel ilerlemesine bağlı 

olarak paralel bir gelişim gösterdiği ve toplumun genel eğilimlerini 

biçimlendirmede oynadığı etkili rol değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümde, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde Türkiye’nin üyeliğine 

destek verdiğine inanılan İngiltere basını ve Financial Times gazetesi 
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hakkında özet bilgiye yer verilmiştir. Türkiye ile ilgili çıkan haberlerin 

İngiltere’deki ve diğer Avrupa ülkelerindeki 2003-2004 yıllarını içeren 

dağılımı, tablolar halinde gösterilmiştir.  

Üçüncü bölümde, örneklem ve uygulanacak yöntem hakkında bilgi 

verilmiştir. Teze konu olan Financial Times gazetesinde Türkiye ile ilgili çıkan 

haberler, Türkiye-AB sürecinde yer alan önemli kırılma noktaları ile ele 

alınmış ve elde edilen sonuçların niceliksel incelemesi ve değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

 

Çalışmanın Sınırlılıkları 

 

AB’nde 2004 yılı genişlemesi ile birlikte üye devlet sayısı 25’e 

yükselmiştir (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, 

Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey 

İrlanda), Yunanistan, Portekiz, İspanya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Güney 

Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, 

Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya). Bu boyutlarıyla AB çok 

genişlemiştir ve tezin kapsamı içerisinde ele alınabilecek bir konu değildir. 

Tüm yüksek lisans tezi çerçevesinde AB ülkelerinin tamamını incelemek ideal 

olmakla birlikte; ekonomik, zaman ve dil kısıtları gibi nedenlerle, İngiltere ile 

analitik bir çalışma olarak sınırlandırılmıştır. Örnek olarak seçilen Financial 

Times gazetesi, İngiliz basınında baskı sayısı en yüksek gazete olarak değil, 

Türkiye-AB ilişkileri konusunda en fazla yayın yapan gazete olarak çalışmaya 

dahil edilmiştir.  
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Sınırları aynı şekilde çok geniş olan medya olarak da yazılı basın 

örnek seçilerek çeşitli kırılma noktaları ile birlikte Türkiye-AB ilişkileri İngiltere 

basınından örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. Bu kırılma noktaları, 

Türkiye için AB üyelik sürecinde yer alan ekonomik, siyasal, sosyal-kültürel 

açıdan önem taşıyan noktalar olarak belirlenmiştir. Siyasal açıdan; zirve 

kararları, Türkiye’de yapılan genel seçimlerle ilgili haberler, Kıbrıs sorunu, 

kriterlere uyum sürecinde gelişen olaylar vb., ekonomik açıdan; Türkiye-AB 

Gümrük Birliği toplantıları, ekonomik kriterlere uyum süreci içerisinde 

yayınlanan haberler vb. sosyal-kültürel açıdan; din, dil, nüfus, toplumsal yapı 

vb. hakkında yapılan haberler, örnek olarak verilebilir (Bkz. Ek-1). 

Türkiye’nin üyelik sürecinin ilerlemesi zaman zaman yavaşlamış 

Turgut Özal döneminde 24 Ocak kararları ile yeniden gündeme gelmiş ve 

1987 yılında AB üyelik sürecine bir başvuru daha yapılmıştır. Bu dönemden 

sonra yavaş yavaş ilerleyen Türkiye’nin AB üyelik süreci, Kasım 2002‘den 

sonra ciddi bir ilerleme konjonktürü yakalamıştır. Kasım 2002 ve Türkiye’ye 

müzakere tarihinin verildiği Aralık 2004 tarihleri arasında Türkiye-AB ilişkileri 

çalışmalarının yoğunlaştığı ve haberlerin gerek Türk basınında gerekse 

İngiltere basınında yoğunlaştığı bir döneme girilmiştir. Bu amaçla tez dönemi 

2 Kasım 2002 ve 17 Aralık 2004 tarihleri arasında sınırlandırılmıştır.  
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BÖLÜM I: KAVRAMSAL DEĞERLENDİRME 

 

1.1. Ülkelerin Tanıtma Sürecinde Kitle İletişim Araçlarının Rolü 

 

Kitle iletişim çalışmalarında, farklı yaklaşımların oluşturduğu geniş bir 

yelpaze ile karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda iletişim; dilbilim, psikoloji, felsefe, 

ekonomi, siyaset bilimi gibi birçok disiplini içinde barındırmaktadır. Böylece 

iletişim farklı disiplinlerin kavramları ile oluşturulmuş özgün bir çalışma alanı 

haline gelmiştir. Birçok alandan etkilenen iletişim ile ilgili yapılan çalışmaları 

ve haber metinlerine yönelik analizler ile ilgili bütün gelişmeleri aktarabilmek 

böyle bir çalışmanın kapsamını aşacağından bu bölüm, kitle iletişimi ve haber 

üretim sürecini kapsayan çalışmaların genel hatlarının çizildiği bir özet 

niteliğinde sunulacaktır. 

 Küreselleşmenin hız kazanması ile toplumlar ekonomik, siyasal, 

kültürel alanlarda etkili ve güçlü değişimlerle karşılaşmışlardır. Bu durum 

içinde bulunduğumuz yüzyılda iletişime daha fazla önem verilmesine neden 

olmuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de kitle iletişim araçlarının 

gelişmesiyle ülkeler birbirine daha çok yakınlaşmış ve dünya McLuhan’ın 

ifadesiyle “global bir köy” haline gelmiştir. Diğer yönden ülkelerin birbiriyle 

ilişkileri her yönden artmış, aralarındaki işbirliği, uluslararası, kültürel, 

ekonomik, sosyal bağlar ülkeler arasındaki ilişkileri daha da hızlandırmıştır. 

Çağın toplumsal gelişmelerine uygun olarak dışa açılma politikasının 

Türkiye’nin gündeminde giderek artan bir ağırlıkta yer alması; ekonomik, 
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sosyal, kültürel ve siyasal değerlerinin yurt dışında tanıtılması ihtiyacını da 

beraberinde getirmiştir (Yazar, 1989: 1-2 ). 

Bir toplumda kitle iletişim araçlarının (KİA) tanıtma faaliyetleri için 

kullanımı da siyasal dengenin ve istikrarın sağlanmasında oldukça belirleyici 

ve etkin bir rol oynamaktadır. 

“KİA'nın görevi, belirli görüşlerin propagandasını yapmak değil, 

bireylerin kendi başlarına bir görüşe ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bir 

başka deyişle, toplumda belli bir kesimin görüş, düşünce ve kanaatlerini 

kamuoyuna empoze etmek ve dolayısıyla kamuoyunu bu doğrultuda 

yönlendirmek değil, toplumu bilgilendirerek kamuoyunun serbestçe ve 

özgürce oluşumuna katkı sağlamaktır” (Işık, 2002: 75-76).  

“Modernleşen dünyada kitle iletişim araçları, ulusal politik 

enformasyonun en büyük birincil kaynağıdır” (McCombs, Shaw, 1994: 268-

269). 

Kitle iletişim araçlarının gerek bireyler gerekse toplum üzerindeki 

etkileri konusu araçların ilk ortaya çıktığı dönemden bu yana sürekli 

tartışılmaktadır. Çünkü KİA kuramları ile ilgili çalışmalarda ‘etkinin’ önemine 

yer verilmektedir. Araçların birey ve toplum üzerinde birtakım etkileri 

olduğunu kabul eden araştırmacılar, genelde etkinin derecesini 

araştırmışlardır. Çoğulcu ve Eleştirel şeklinde ikiye ayrılabilen bu araştırmalar 

sonunda, birçok teori ve model geliştirilirken; kimi zaman bu araçların güçlü 

etkileri olduğu, kimi zaman da etkilerin sanıldığı kadar güçlü olmadığı 

yönünde bulgulara ulaşılmıştır.   
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Birçok araştırmacı tarafından da vurgulandığı üzere iletişim 

çalışmalarında birbirinden belirgin olarak ayrılan iki farklı yaklaşım 

bulunmaktadır. Bunlardan biri Çoğulcu, diğeri ise Marksist kökenli çalışmaları 

kapsayan Eleştirel yaklaşımlardır. Bu iki yaklaşımın öngördükleri toplumsal 

yapı, farklılık göstermektedir ve bu nedenle kavramları tanımlamaları ve 

sorunları ele alışları da farklı olmaktadır. Medya, Çoğulcu yaklaşımda 

toplumda özerk dördüncü güç olarak görülür, Eleştirel yaklaşımda ise 

ideolojik bir araç olarak görülen medyanın, toplumsal yapılardan özerk bir 

güç olmadığı kabul edilir.  

 

1.1.1. Çoğulcu Yaklaşım 

 

Çoğulcu yaklaşımlar ‘ana damar’, ‘ana akım’ ya da ‘liberal-çoğulcu’ 

yaklaşım olarak da adlandırılır. Bu kuram kitle iletişim araçlarının objektif, 

dengeli ve tarafsız bir biçimde topluma ayna tuttuğunu ileri sürmektedir. 

Çoğulcu yaklaşımda medya, bağımsız bir haber kaynağı olarak demokratik 

sürecin de ‘dördüncü güç’ olarak ayrılmaz bir parçasıdır. Buna göre kitle 

iletişim araçları, belli bir sınıfın görüşlerini yansıtan araçlar değil, birbirinden 

farklı çok sayıda değişik görüşün kamuoyuna yansımasına yardımcı olan 

toplumun bir aynası ve yasama, yürütme ve yargıdan sonra devletin 

dördüncü gücü olalarak işlev görebileceği kabulünden hareket etmektedir. 

Bu yaklaşıma göre araştırmacılar kitle iletişim araçlarının temel 

işlevinin haber vermek, kamuoyunu toplumda olup bitenlerden haberdar 

etmek olduğunu ileri sürmektedir (Tokgöz, 2000: 94-95).  



 19 

20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal 

bilimlerde ‘davranışçı psikoloji’ ve ‘pozitivizm’in etkili olduğu ve bu 

yaklaşımların kitle iletişim araştırmalarını da etkilediği söylenebilir. Hall, 

davranışçı psikolojinin etkisi altında olan Amerikan araştırmacılarının 

medyanın etkileri sorununda odaklandığını ve etkilere maruz kalan bireylerin 

davranışlarında meydana gelecek olan tutum değişikliklerinin gözlenmesiyle 

bu etkilerin saptanabileceğini varsaydıklarını belirtmektedir (1999: 78). Bu 

nedenle bu dönemde yapılan birçok araştırma, kitle iletişim araçlarının izleyici 

üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlamıştır. 

Araştırmaların çoğunda açıklığa kavuşturulmaya çalışılan temel sorun, 

insan davranışları üzerinde kitle iletişim araçlarının ne ölçüde etkili 

olduğudur. Araştırmacılar 1920’lerde sinema filmlerinin bireysel davranışlar 

üzerine etkisi, 1930’lu ve 1940’lı yıllarda ise radyonun 2. Dünya Savaşı 

sırasında propaganda amaçlı kullanımının etkisi ve 1950’lerden itibaren de 

televizyonun etkisi üzerinde durmuştur (Yıldız, 2002: 53). Çünkü iktidar 

sahipleri, kitle iletişim araçları ile sistemin istikrarını sağlamak ve kamoyunu 

yönlendirerek gerçekleştirilmek istenen konularda destek bulabilmek icin 

insanları etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu araştırmalarda medyanın güçlü 

etkileri olduğu varsayılmakta ve bu etkiler ortaya çıkartılmaya çalışılmaktadır.   

Bu yönde ilk çalışmalardan biri Harold D. Lasswell’in 1. Dünya Savaşı 

ile ilgili olarak yaptığı 1929 tarihli çalışmasıdır. Lasswell bu çalışmada kitle 

iletişim araçlarının savaş boyunca savaşan taraflarca iktidarlarını destekler 

yönde yayın yaptığı sonucuna ulaştığını vurgular ve buna göre de medyanın 

etkili bir propaganda aracı olarak görülmekte olduğunu aktarır.  
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Bu dönemde kullanılan modeller genellikle ‘kaynak-ileti-alıcı’ 

(Shannon-Weawer Modeli) biçiminde doğrusal bir iletişim sürecini inceler. 

İletişim araçlarında kullanılan bir diğer doğrusal iletişim modeli ise siyaset 

bilimci olan Lasswell’in “kim, neyi, hangi kanaldan, kime hangi etkiyle söyler” 

şeklinde formülleştirdiği modelidir. Bu modeller medya çalışmalarının 

doğrusal ve tek yönlü iletişim anlayışında gelişmesine neden olmuştur. 

Kitle iletişim araçlarının etkilerine yönelik bulgular, zamanla güçlü etki, 

sınırlı etki ve yeniden güçlü etki şeklinde bir eğilim gösterir. Medyanın güçlü 

etkilere sahip olarak kabul görmesinden sonra gelişen sınırlı etkiler 

yaklaşımı, 1940‘lı yıllarda Lazarsfeld ve akadaşlarının araştırmalarıyla ortaya 

konmaya başlanmıştır. Bu çalışmalarda kitleyi oluşturan bireylerin aynı 

yapıda olmadıkları ve bu nedenle de aynı yönde ve biçimde etkilenmedikleri 

ileri sürülmüş, önceki çalışmalarda pasif kabul edilen alıcıların, artık aktif 

biçimde ve seçici davrandıkları anlayışı hakim olmuştur. 

1960’lardan itibaren, yeniden güçlü etkiler yaklaşımına geri dönüş 

anlamını taşıyan, iletişim araçlarının, insanların neyi düşünmeleri gerektiği 

konusunda çok etkili olmasa da ne hakkında düşünmesi gerektiği konusunda 

etkili olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. McCombs ve Shaw’ın 1972’de 

‘gündem oluşturma’ adını verdikleri modele göre, farklı bireylerin gündemden 

faklı derecelerde etkilendiği sonucu ortaya konmuştur.  

Kitle iletişim araçlarının etkileri güçlü etkiden sınırlı etkiye doğru 

yönelse de kamuoyunda bu araçların çok etkili oldukları, kamuoyunu 

yönlendirebildikleri ve toplumsal iktidar gruplarının hizmetinde kullanıldığı 

kabul görmüştür. 
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Çoğulcu yaklaşımlara göre öngörülen toplumsal yapıda medyanın 

önemli bir güç olduğu ve sistemin istikrarının korunmasında önemli bir unsur 

olarak algılandığı söylenebilir.  

Özellikle 1960’larda medya çalışmalarında belirgin bir dönüşüm 

gözlenir. Çoğulcu yaklaşımda iletişim araçları ve izlerkitleye odaklı 

çalışmalara karşılık iletişim araçlarını toplumsal güç ve iktidar gruplarının 

baskın ideolojilerini meşrulaştırma aracı olarak değerlendiren Eleştirel 

yaklaşımlar, ana akım çalışmalarına karşılık etkili olmaya başlamıştır. 

Eleştirel kuram, kitle iletişim araçlarının etki sorunundan çok ideoloji ve 

hegemonya kavramlarına odaklanmıştır. 

Hall, Çoğulcu yaklaşım ve Eleştirel yaklaşım arasındaki farklılığın çok 

derinlerde olduğunu vurgular. Hall, davranışçı bilimin etkisi altında yapılan 

anadamar çalışmaları ile Eleştirel yaklaşımlar arasındaki bu farklılığı, 

paradigma değişikliği olarak görür ve iki temel noktaya dikkat çeker; Birinci 

olarak, her iki yaklaşımı birbirinden ayıran bu farklılığın, siyaseti ele alma 

biçimlerindeki ve teorik bakış açıları arasındaki derin farklılık olarak görür. 

İkinci olarak ise Çoğulcu yaklaşımlarda egemen olan davranışsal bakış açısı 

yerini, Eleştirel yaklaşımlarda ideolojik perspektife bırakmıştır (1999: 77).  

 

1.1.2. Eleştirel Yaklaşım 

 

Eleştirel Kuram, davranışçı Çoğulcu çalışmalara göre daha kuram 

ağırlıklı ve eleştirel bir bakış açısına sahiptir. Horkheimer, Marcuse ve 
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Adorno gibi Marksist eğilimli araştırmacıların bünyesinde yer aldığı Frankfurt 

Okulu, eleştirel paradigmanın kökeni bakımından son derece önemlidir. 

Bu okul toplumsal sorunları araştırmak, toplumsal yapıyı inceleyerek 

değişime katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Eleştirel 

yaklaşımda medyanın rolünü, hakim sınıfların bir aracı olarak onların 

ideolojilerini yaymak ve buna bağlı olarak da kapitalist ekonomik düzenin 

yeniden üretilmesini sağlamak olarak ifade etmişlerdir.  

Genel bir ifadeyle eleştirel yaklaşımlar, endüstrileşmiş kapitalist 

toplumların Marksist eleştirisine dayalı geniş bir geleneğin içinde yer 

almaktadır (Fejes, 1994: 252). Genel olarak Marksizim içinde kapitalist 

toplumlar, ‘sınıflı toplum’ ya da ‘sınıf tahakkümüne dayalı’ olarak ele 

alınmaktadır (Curran, 1994: 330). 

Curran, eleştirel yaklaşımlar arasında, medyanın gücü konusunda 

farklı görüşleri içeren ve bu görüşler arasında anlaşmazlık ve tartışma 

alanlarının tipini tanımlayan üç ayrıma yer vermiştir. Bunlar, Yapısalcı 

yaklaşımlar, Ekonomi-politik yaklaşımlar ve Kültürel Çalışmalardır. 

Yapısalcı yaklaşımlar medyayı ideolojik bir güç olarak algılar ve metin-

ideoloji ilişkisine vurgu yapar. Saussure, Barthes ve Lacan gibi 

araştırmacıların çalışmalarıyla, Yapısalcı yaklaşımlar, dilbilim, göstergebilim 

psikanaliz gibi disiplinlerin bulgularından yararlanarak medyadaki 

anlamlandırma ve temsil sorunu üzerinde odaklanmışlardır (Curran v.d, 

1989: 245-246). 

Ekonomi-politik yaklaşım ise ideolojiye değil, ekonomik temele 

yaptıkları vurguyla kapitalist üretim dinamiklerini sorunlaştırmıştır (Keleş, 
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1997: 14). Golding ve Murdock’a göre “Eleştirel Ekonomi-politik, ekonomik 

örgütlenme ile siyasal, toplumsal ve kültürel yaşam arasındaki etkileşimle 

ilgilenir” (1997: 54). 

Ekonomi-politik yaklaşımı benimseyen diğer bir araştırmacı olan 

Garnham ise ideolojik metin analizlerinden çok “ideolojik formasyonları 

anlamak için toplumsal koşulları anlamak gerektiğini” vurgular. “İdeolojinin 

üretici ve tüketicilerinin konumlarının açıklanmasında, ideolojiye değil, 

yaşamın maddi koşullarına yani ekonomiye bakmak gerektiğini” belirtir (1983: 

321).  

İletişim araçlarının denetim ve mülkiyet yapılarının incelenmesine 

odaklanan Ekonomi-politik yaklaşım (Yıldız, 2002: 61), Hall’a göre ekonomik 

dinamiklere ağırlık vermesi ve medya metinlerinin içeriğini analiz etmekte 

yetersiz kalması nedeniyle eleştirilmektedir (1997: 94). 

Eleştirel yaklaşımlardaki üçüncü eğilim olan Kültürel Çalışmalar ise 

“farklı kültürel ve toplumsal uygulamalarda izleyiciye dönük olarak 

yapılandırılmış söylemleri değerlendirmektedir. İzlerkitleden çok toplumsal ve 

tarihsel bağlama ilişkin çalışmaları içermektedir” (Yıldız, 2002: 61). Çağdaş 

Kültürel Çalışmalar Merkezi tarafından ortaya konan ve ekonomik 

indirgemeciliğe karşı olan Kültürel Çalışmalar, “medyayı toplumsal rızanın 

kazanıldığı ya da kaybedildiği bir mücadele alanı olarak tanımlamışlardır” 

(Keleş, 1997: 14). 

Kültürel Çalışmalarda medyanın rolü, toplumsal güç/iktidar ve 

hegemonya tanımlarının yapılması bakımından önemlidir. “İngiliz kültürel 

çalışmaları çerçevesinde, toplumdaki iktidar mekanizmalarından olduğu 
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vurgulanan medya, toplumsal anlamın oluşturulmasında etkin bir biçimde rol 

oynamaktadır” (Keleş, 1997: 14). Buna göre Kültürel Çalışmalar, “iletişim 

araçlarının içeriğinin ve etkisinin, iletilerinin üretildikleri ve alımlandıkları 

toplumsal çevre tarafından biçimlendirildiğini varsaymaktadır” (Yıldız, 2002: 

61). Kısaca Kültürel Çalışmalarda medya, toplumsal rızanın biçimlendiricisi 

olarak görülmektedir (Curran vd., 1989: 251). 

Çoğulcu yaklaşımlar iktidarı onaylayıcı yönde bir düşünsel tabandan 

hareket ederken, Eleştirel yaklaşımda ise toplumda güç ve iktidar sahiplerinin 

konumunu pekiştirici şekilde işlev gören iletişim araçları incelenmektedir. Her 

iki yaklaşım da görüldüğü gibi iktidarla ilgilenmektedir. Buna göre Çoğulcu 

yaklaşımda, kişilerin kitle iletişim araçlarına ulaşma bakımından birbirine eşit 

olduğu öne sürülmekte, Eleştirel yaklaşımda ise bu, belli bir sınıfın ya da 

iktidarın elinde yoğunlaştığı şeklinde ifade edilmektedir.  

Eleştirel medya çalışmalarında, Çoğulcu yaklaşımın aksine, medyanın 

kamuoyunu çok boyutlu, doğru, yansız ve yeterli bir biçimde bilgilendirmek 

yerine iktisadi, siyasi ve ideolojik olarak güçlülerin iktidarlarını pekiştirici bir 

biçimde haber aktarımı gerçekleştirdiği aktarılmaktadır (İnal, 1996: 29-45).  

Eleştirel çalışmaların iletişim alanına katkısı en genel şekliyle, 

çalışmalarda ideolojik boyutu göz önünde bulundurmasıdır. Medyanın etkileri 

konusunda, uzun dönemli etkilerden söz edilir. 1970’lerden sonra Eleştirel 

medya çalışmalarında gelişen çeşitlilik sayesinde medyanın iktidarın 

meşrulaştırılması yönünde ideolojik işlevi olduğu konusunda Gramschi ve 

Althusser gibi siyaset bilimcilerin yorumları önem kazanmıştır. 
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Bu noktada önemli olan diğer bir konu ise iletişim çalışmalarında ilk 

kez Gramschi’nin kullandığı ‘hegemonya’ kavramıdır. Gramschi, ideolojinin 

hegemonya oluşturmada bir ‘araç’ olduğunu ifade eder ve hegemonya 

kavramını da egemen grubun kendi hakimiyeti için toplumun rızasını alma 

anlamında kullanır. Gramschi’ye göre ideolojinin işlevi, ‘yapıyı ve karmaşık 

üst yapıları bir arada tutan bir harç’ olarak tanımlanmaktadır (Gramschi‘den 

aktaran; Hall vd., 1985: 17-24). 

Gramschi’nin toplumsal yapıların ve ilişkilerin üretilmesinde ideolojinin 

etkinliğini vurgulamasının yanında Althusser’in ideoloji anlayışı da Eleştirel 

medya çalışmalarında yararlanılan bir başka çerçeveyi teşkil etmektedir. 

Althusser gibi Gramschi de toplumsal yapıların değişmesiyle ideolojiyi 

yeniden üreten aygıtların işleyiş şeklinin de dönüştürülmesinin gerekliliğini 

vurgular. Althusser’e göre ideoloji üretme aracı, toplumsal yeniden üretimin 

önemli bir unsuru olan, devlettir (2002: 10, 27-32). 

Althusser’e göre ideolojinin taşıyıcısı olan kitle iletişim araçları 

toplumsal, siyasal, teknolojik ve bunların yanısıra da ekonomik ilişkiler 

tarafından biçimlendirilmektedir. Hall’a göre kitle iletişim araçlarının ideolojik 

olduğunu iddia etmek, bunların toplumsal anlam inşasını yerine getirmek için 

işlediğini söylemektir. Bu doğrultuda düşünen Hall medyanın, egemen 

ideolojilerin söylemleri içinde dünyayı sınıflandırarak önemli bir ideolojik işlev 

yerine getirmekte olduğu fikrini savunmaktadır (1999: 241).  

Hall, “Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları adlı yapıtında, 

kitle iletişim araçlarının devletin ideolojik aygıtlarından biri olduğunu ileri 
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sürmektedir. Kitle iletişim araçlarının ideolojik olduğunu iddia etmek, bunların 

toplumsal anlam inşası alanında işlediğini söylemektir” (1989: 45) demiştir.  

Althusser'in yeniden formüle ettiği ideoloji kuramı, Marxist düşünce 

içinde Gramschi ile beraber önemli bir kaymaya işaret eder. Althusser'e göre 

ideoloji, toplumsal formasyonu meydana getiren üç ana düzeyden biridir 

(ekonomik, politik ve ideolojik düzeyler). Bir toplumsal düzey bir pratiğe 

bağlıdır; ekonomik düzeyde doğa, toplumsal ilişkiler içinde dönüştürülür, 

ekonomik pratiği tanımlayan budur. Politik pratikte, söz konusu toplumsal 

ilişkiler dönüştürülür (politik pratik bu dönüştürme ile tanımlanır). İdeolojik 

pratikte veya düzeyde ise insanın kendi hayatı ile yaşayan ilişkisi demek olan 

ideolojik tasarımlar dönüştürülür. Şu halde ideoloji klasik /ortodoks/ekonomist 

anlayışta olduğu gibi ekonomik pratiğin bir uzantısı değil, bir gölge fenomen 

değil, son kertede ekonomik pratikle belirlenmekle birlikte, kendi özerk 

belirleyicisi olan maddi bir pratiktir (2002: 9). 

Althusser, “İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları” adlı kitabında 

ideolojiyi maddi, görece belirleme etkisi olan bir pratik olarak ele alır. 

Althusser'e göre, fikirler maddenin soyut yansıması değil, kendileri maddi 

olan şeylerdir. Çünkü kendileri somut ve nesnel olan dil, ayin, aile hayatı gibi 

toplumsal pratikler içinde yazılıdırlar. Althusser, ideolojinin sınıf 

mücadelesinin ihmal edilmemesi gereken alanlarından biri olduğuna işaret 

eder (2002: 10).  

Althusser'e göre bir toplumsal formasyonda insanlar kendilerini 

önceden belirlenmiş ilişkiler içinde bulurlar. Toplumsal formasyonun pratikleri 

içinde (ki bu son kertede üretici güçlerin gelişme düzeyleri tarafından 
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belirlenmiştir) insanların oynayacakları roller de çizilmiştir. Bu nedenle 

toplum, bireyler arası ilişkilere indirgenemez. Çünkü bireyler bu ilişkilere, 

belirleyici özneler olarak değil, kendileri ilişkiler içinde belirlenen bireyler 

olarak girmektedirler (2002: 10). 

Althusser, önemli bir ideoloji üretme aracı ve yeniden üretimin de 

önemli bir unsuru olan ‘devlet’i ‘devlet aygıtı’ olarak tanımlar ve tüm siyasal 

sınıf mücadelelerinin devlet iktidarının herhangi bir sınıf ya da sınıf bölümleri 

ittifakı tarafından elde eldilmesi ve korunması çerçevesinde döndüğünü ifade 

eder (2002: 30). 

Althusser, devlet teorisini daha da geliştirerek, devletin baskı aygıtları 

ile devletin ideolojik aygıtları (DİA) arasındaki farkı vurgular. Böylece, zor 

kullanarak işleyen devletin baskı aygıtları (hükümet, yönetim, polis, ordu, 

mahkemeler, hapishaneler, vb.) ile bir kültürde egemen ideolojiyi temsil etme 

gücünden hareket eden ideolojik aygıtlarını (okul, eğitim, din, aile vb.) 

birbirinden ayırır.  

Genel olarak iktidar, ideolojik söylemde temsil edilir ve toplumsal 

ilişkilerde yeniden üretilerek gelecek nesillere aktarılır. Bu noktada medya ise 

var olan yapıda egemen ideolojilerin bu konumlarını sürdürmesinde önemli 

bir katkı sağlamaktadır. Medya egemen ideolojiyi üreterek ve toplumsal 

iktidarın sağlanmasında rızanın üretimini yaparak önemli bir ideolojik işlev 

yerine getirmektedir.  

Kısaca Eleştirel yaklaşımlarda medya çalışmalarına, toplumsal 

iktidarın ve ideolojik boyutun katıldığı söylenebilir. Toplumsal iktidarın 

uygulanmasında ve toplumsal ilişkilerin var olan toplumsal iktidarı sürdürür 
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nitelikte yeniden üretilmesinde ideoloji önemli bir işlev görmektedir. Bunun 

sonucu olarak mesajların ideolojik yapılanışı, üzerinde önemle durulan 

konulardan birisi haline gelmiştir.  

KİA'nın gerek bireyler gerekse toplum üzerindeki etkileri konusu 

ülkelerin kendilerini tanıtabilmesi, enformasyonu sağlayabilmesi ve ekonomiyi 

geliştirebilmesi açısından bulunmaz bir fırsat olarak görülmüştür. Kitle iletişim 

araçları ile dünya küçülmüş, ilişkiler artmıştır. 

Bir toplumda kitle iletişim araçlarının kullanımı, siyasal dengenin ve 

istikrarın sağlanmasında oldukça belirleyici ve etkin bir rol oynamaktadır. KİA, 

toplumdaki haber ve bilgi ulaştırmanın dışında ekonomik, siyasal, sosyal ve 

kültürel gelişiminin sağlanmasında da önemli bir role sahiptir. KİA’nın bir 

ülkenin diğer ülkeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, öğrenme 

ihtiyacını karşılamak ve gelinen noktaya göre ülkenin kendi yapısal gelişimini 

sağlamak konusunda yardımcı etkileri vardır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Marx ve Engels’e göre (1992), bir toplumda 

ekonomiyi denetim altında bulunduran güçler, o toplumu mevcut sistemin 

devam etmesi için ikna etmek durumundadırlar. Bunu yapabilmesi için de 

üstyapı kurumları (ideoloji, siyaset, kültür, sanat, felsefe vb.) aracılığıyla 

topluma sürekli müdahale etmekte ve mevcut yapının devamı için gerekli 

olan ideolojik rızayı üretmeye çalışmaktadırlar. İdeolojik aygıtlar aracılığı ile 

topluma kendi fikirlerini aktarmakta ve toplumun belirli yönde düşünce ve 

tutum geliştirmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu yolla kitlelerin, sınıfsal 

olarak kendilerine ait olmayan fikirleri savunmalarına ve kendilerine ait 

olmayan bir düşünüş yapısı ile hareket etmelerine neden olmaktadırlar (Marx, 
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Engels, 1992). Günümüzde tüm bunları yapabilmek için en uygun araç 

kuşkusuz kitle iletişim araçlarıdır.  

Kitle iletişim araçlarının etkileri konusunda iletişim araştırmacıları 

tarafından sosyoloji temelli dört medya etkisi modeli geliştirilmiştir. Bu 

modeller şunlardır;  

1. Gündem Belirleme Modeli (Agenda Setting) 

2. Suskunluk Sarmalı Modeli (Spiral of Silence) 

3. Bilgi Gediği Modeli (Knowledge Gap) 

4. Medyaya Bağımlılık Modeli (Media Dependency)  

Gündem Belirleme Modeli’nin ardındaki temel düşünce, medyanın 

izleyici için gündem oluşturduğudur. Buradaki medya etkisi, halka ne 

düşünmesi gerektiğini anlatmak değil, ne hakkında düşünmesi gerektiğini 

anlatmak biçiminde ortaya çıkmaktadır.  

Suskunluk Sarmalı Modeli, bireylerin toplumda çoğunluk tarafından 

benimsenmeyen tutumlar, inançlar ya da kanaatler benimsemekten 

kaçınarak, dışlanmaya maruz kalmamaya çalıştıkları varsayımına 

dayanmaktadır.  

Bilgi Gediği Modeli’nin ardında yatan temel düşünce şudur; kitle 

iletişim araçlarından yayılan enformasyon bir toplumsal sistem içinde 

yerleşiklik kazandıkça, bu enformasyonu nüfusun daha yüksek sosyo-

ekonomik statüde bulunanları, daha düşük sosyo-ekonomik statüde 

bulunanlardan daha fazla edinme eğilimine girmektedirler. Bu nedenle 

toplumsal katmanlar arasındaki bilgi gediği küçülmekten ziyade 

büyümektedir.  
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Medyaya Bağımlılık Modeli, toplumlar giderek daha karmaşık hale 

geldikçe, bireylerin de daha kapsamlı hale gelen toplumsal dünya hakkında 

enformasyon edinebilmek ve tutum geliştirebilmek için medyaya daha fazla 

bağımlı hale geldiğini öne sürmektedir. Fejes’e göre bu model, izleyici 

etkilerinin sonuçta toplumsal sistem ve kurumlar üzerinde etkilere yol 

açabileceğini belirtmektedir (1994: 318-322).  

Kitle iletişim araçlarının çok çeşitli olması, bu çalışmada her birinden 

söz edilememesini beraberinde getirmiştir. Üzerinde özellikle durulacak araç 

yazılı basın organlarından kamuoyu oluşumuna yardım eden ve kamuoyunu 

yönlendirebilen, gazetedir. Kitle iletişim araçlarının bilgi ve haber verme 

özelliğini taşıyan en önemli ve güçlü araçlarından biri olan gazeteler, 20. 

yüzyılın ilk çeyreğine kadar, imaj yaratma, haber verme, eğitim, reklam, 

kamuoyu oluşturma ve propaganda amacıyla kullanılan güçlü bir kitle iletişim 

aracı olarak görülmüştür.  

 

1.1.3. Haber Çalışmalarına Genel Bakış 

 

Çalışmanın bu bölümünün başında iletişim araştırmalarına ve bunların 

genel özelliklerine yer verilmiştir. Çalışmanın konusunu oluşturan haber 

genel olarak iletişim çalışmalarının da en yaygın araştırma konusunu 

oluşturmuştur. Bu çalışmaların genel özelliklerinin belirlenmesi haber 

çalışmalarının da ele alınmasının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Çalışmanın bu bölümünde haber kavramı sorunlaştırılarak, yapılan 

çalışmalar hakkında genel bir bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
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Medyanın önde gelen işlevi olarak görülen haber araştırmalarının hem 

Çoğulcu hem de Eleştirel yaklaşımlarda özel bir öneme sahip olduğu 

görülmektedir. Görünüşte yazılı kuralları olmayan haber verme işlevinin 

(Tokgöz, 1981: 8), akademisyenler ve araştırmacılar tarafından kamusal 

ilişkiler üzerinde hüküm verme yönüyle de sık sık değerlendirildiği 

görülmektedir. Haberin bir nevi bilgi olduğunu vurgulayan araştırmacılar 

birçok haber tanımı yapmış ancak kesin bir tanım üzerinde 

birleşememişlerdir. 

İnal’a göre haber, olayın kendisi değil, belli bir süreç içinde belli 

kriterlere göre seçilen ve sunulan bir olgudur (1997: 137). Ergül haberi, 

habercilerin yaptıkları ve kullandıkları yöntemlerin bir sonucu olarak tanımlar 

(2000: 76-77). Aynı şekilde Schudson’a göre haber, “haberciler tarafından 

üretilendir” (1996: 141). Van Dijk ise haberi bir söylem olarak ele alır ve 

haberin söylemini toplumda var olan egemen söylemlerin bir ürünü ve 

toplumsal-kültürel bir olgu olarak nitelendirir (1994). Gazeteciliğin günlük 

pratikleri içinde oluşan haber söylemi, güç/iktidar sahibi kişi ve kurumların 

görüşlerini, var olan seçenekler biçimine dönüştüren bir süreç olarak 

değerlendirilir.   

İletişim, farklı disiplinlerin kavramları ile oluşturulmuş özgün bir 

çalışma alanı haline gelmiştir. “Uzun yıllar siyaset biliminde yaşanan 

gelişmelerle birlikte gelişen iletişim kuramları, 1960 sonrasında dilbilim ve 

psikanalizle örtüşmüş ve 1990’larda medyanın ekonomi politiği ile ilgilenen 

araştırmacıların medya metin çözümlemelerine yönelmesi ile birlikte farklı 
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kuramsal yaklaşımların birleştikleri bir sorun olarak yeniden tanımlanmıştır” 

(İnal, 1996: 12). 

Daha önce de belirtildiği üzere iletişim çalışmalarında iki farklı 

yaklaşım bulunmaktadır. Çoğulcu ve Eleştirel olarak ayrılan bu iki yaklaşımın 

temelde öngördükleri toplum yapısı farklılık göstermektedir ve dolayısıyla da 

kavramları ele alışları ve tanımlamaları da farklıdır. 

Çoğulcu yaklaşımda daha çok haberlerin etkileri yani izleyicilerin haber 

alma işlevi sonucunda nasıl etkilendikleri üzerinde durulmuştur. Çünkü iktidar 

sahiplerinin, gerek haber gerekse de diğer medya metinleri yoluyla, 

kendilerine destek bulmak ve sistemin istikrarını sağlamak amacıyla insanları 

etkilemeye çalıştıkları savunulmaktadır. Eleştirel yaklaşımda ise haber 

oluşum sürecinde, toplumsal iktidar ve ideoloji analize dahil edilir. Böylece 

haberler ekonomik, siyasal ve yapısal özellikleri ile değerlendirilir ve iletişim 

toplumsal bir süreç olarak ele alınır. 

Gazetecilik ve haber, medya çalışmalarının her zaman önemli 

konularından biri olmuştur. “Basılı medya gerek ifade gerekse basın 

özgürlüğü düşüncesine ilişkin tartışmalarla birlikte gelişmiş ve 1900’lerin 

başında çoğulcu liberal demokrasilerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir” 

(İnal, 1996: 12). Basın özgürlüğü adına yapılan bu çalışmalarda, liberal 

düşünce ve çoğulcu demokratik toplumların gelişimine paralel haber 

araştırmaları yer almıştır. Basın özgürlüğü ile yasama, yürütme ve yargı 

yanında, kamuoyunu bilgilendirme işlevinden dolayı ‘dördüncü güç’ olarak 

kabul gören basın, demokratik toplumsal yapının ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiştir. 
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Çoğulcu yaklaşımlarda haberlerde kullanılan dilin mesajları ileten 

tarafsız bir araç olduğu ve bu nedenle 1920’li yıllarda gelişen, haberlerde 

tarafsızlık, nesnellik gibi ideallerin varlığı savunulur. Erdoğan ve Alemdar’a 

göre Çoğulcu yaklaşımlar iletişimi tarafsızlık, objektiflik, dengelilik gibi ilkelere 

bağlı kalınarak oluşturulan mesajların, hedef kitleye ulaştırılması olarak 

tanımlanmaktadır (1990: 54-57). Dolayısıyla bu yaklaşımda haberlerin 

tarafsız, dengeli ve objektif bir biçimde ve aynı zamanda devletin dördüncü 

gücü olarak işlev görebileceği kabulünden hareketle topluma ayna tuttuğu 

ileri sürülmekte, bu ilkelere uygun biçimde hazırlanan haberlerin gerçeği 

yansıttığı kabul edilmektedir. Ayrıca gazetecinin de kendi görüşlerini 

yazmaması, nesnelliğin bir sonucu olarak görülmekte ve gazetecinin tarafsız 

olarak kendi değer yargılarından arınmış bir insan olduğu kabul edilmektedir. 

Popüler basının gelişim sürecinde pozitivist gazeteciliğin profesyonel 

kodları olan bu ilkeler ışığında, haberlerde olgu ve yorumun ayrılması 

benimsenmiştir. Böylelikle Çoğulcu yaklaşımda gazetecinin haber yaptığı 

olaya ilişkin tutumunun belirlenmesi ile haberin gerçeği aktaracağı yolundaki 

anlayış da savunulmuş, basının çoksesliliği ve çoğulculuğu sağladığına ilişkin 

anlayışın gelişimi anlatılmıştır.  

Basın ayrıca farklı görüşlerin kamuya aktarılmasını sağlayan bir araç 

olarak görülmüş, böylece farklı konuların alternatiflerinin sunulmasıyla, baskı 

gruplarının harekete geçmesi ve iktidarın denetiminin sağlanacağı 

savunulmuştur. Curran’a göre medya ‘kamu gözcüsü’ rolü ile devleti gözler 

ve hükümetin işleyişi ile ilgili olarak halkı bilgilendirir (1997: 142). Böylece 

demokratik toplumsal sistemin hayati gücü olan medya (Hardt, 1994: 11) 
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sayesinde, kamunun kendini ifade etmesinin kolaylaştığı ve kendi geleceğini 

belirleyebildiği savunulur. 

Çoğulcu gelenek içinde medya araştırmalarında basının demokratik 

işlevi pek çok incelemeye konu olmuştur. Yukarıda değinilen gazetecilik 

normları ışığında basının habercilik işlevi içinde haber metinleri de pek çok 

araştırma içine alınmıştır. 1940’larda ve 1950’lerde yapılan Çoğulcu anlayışın 

haber analizlerinde, ’ileti’ ve ‘neyi’ sorusuyla yola çıkan araştırmacılar haber 

metinlerini içerik analizi yöntemiyle incelemişlerdir (Erdoğan, Alemdar, 

1990:67). 

Çoğulcu yaklaşıma göre araştırmacılar kitle iletişim araçlarının temel 

işlevinin haber vermek, kamuoyunu toplumda olup bitenlerden haberdar 

etmek olduğunu ileri sürmekte (Tokgöz, 2000: 94-95), haber verme işleviyle 

aynı zamanda tanıtma, reklam ve eğitme gibi işlevleri de yerine getirdiğine 

değinmektedirler. 

Çoğulcu yaklaşımın nesnellik, tarafsızlık, dengelilik gibi liberal 

ilkelerini, sunuma ilişkin haber değerleri olarak ele alıp inceleyen çalışmalar 

1970’lerden sonra gündeme gelmiştir. Bu çalışmaların ilki Halloran, Murdock 

ve Elliot’un yaptığı “Gösteriler ve İletişim” adlı çalışmadır. Haber üretimi 

sorununu ve haber metinlerini Çoğulcu bakış açısı dışında ele alan bu 

çalışmada (İnal, 1996: 87), ‘olay’ın ‘haber’e dönüşmesi sırasında oluşturulan 

çerçevenin etkin rolüne değinilmiştir. Gazetecinin uygulamada birinci işi 

haberin dolaşım zincirinin herhangi bir noktasında, haber haline getireceği 

olayı ya da haber haline getirilmiş olaylar arasından hangisini kullanacağını 

seçmektir (Gaillard’tan aktaran, Uğurlu, Öztürk, 2006: 31). 
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Çoğulcu yaklaşımın aksine geliştirilen bu Eleştirel yaklaşımlarda, 

medyanın yansız olabileceği görüşü reddedilmekte ve haberi yapılandıran 

ilişkiler üzerine odaklanılmaktadır. Medyaya ilişkin bu durumu açıklamak için 

Hackett (1985: 62) ‘yapısal yanlılık’ kavramını kullanılmıştır. Hackett yapısal 

yanlılığın belli bir siyasal düşünceyi savunmaktan öte bir durum olduğunu ve 

faklı yayın politikaları olan basın kuruluşlarının ortak bir paydada bileştiklerini 

ve bunun sonucu olarak yapısal yanlılık sorunun ortaya çıktığını 

savunmuştur. İnal, bu çalışmalarda değinilen yapısal yanlılığı, iktidar 

sahiplerinin söylemlerini haber metinlerinde yeniden üreterek meşruiyet 

kazandırdıkları ve bunlara yönelik toplumsal rıza oluşturmaları olarak 

değerlendirmektedir (1996). Hackett’e göre “haberin değerini oluşturan 

ölçütler, aracın teknolojik özellikleri, haber üretiminin mekana ilişkin 

yapılanması, bütçe sınırlılıkları, yasal sınırlandırmalar, kaynaklardan gelecek 

enformasyona ulaşabilme şansı, seslenilen izleyiciye ussal ve eğlendirici bir 

hikaye anlatma gereksinimi, izleyiciyi reklamcılara satmaya yönelik ticari 

yaklaşım doğrultusunda paketleme ve toplumsal/siyasal olayların görünüm 

biçimleri de yapısal eğilimi oluşturan süreç ve pratiklerin arasındadır. Bütün 

bu faktörler medyanın bir ideolojik kurum olarak işlevini biçimlendirir” 

(Hackett, 1985: 62-63). Yine Hackett’a göre anlamların hepsi toplumsal 

süreçler içinde oluşturulur ve medya bu oluşum sürecinde bağımsız bir 

gözlemci olarak değil, aktif katılımcı olarak yer alır. Dolayısıyla yansız ya da 

tarafsız olmaktan uzak olan medya, egemen gerçeklik tanımlarını yeniden 

üretmektedir. Bu da günümüz yazılı basınının mevcut toplumsal yapı içinde 

sistemin sürdürülmesi ve yeniden üretilmesinde etkin bir rol üstlenmesi, 
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dolayısıyla sistemle iç içe geçmiş bir kurumsal yapıya sahip olması (Hackett, 

1985: 252) anlamına gelmektedir. 

Eleştirel iletişim kuramcıları (Schiller, Matterlart, Thomson, Hall, Ewen 

vd.) kitle iletişim araçlarının gerçeği yeniden kurgulayarak sunduklarını iddia 

etmektedirler. Onlara göre haber yaşamın içinden gelir. Yaşamın içinden 

gelen ve yaşamın bir parçası olan haber, iddia edildiği gibi yansız veya 

tarafsız değildir. Eleştirel yaklaşımda genel olarak haber üretim sürecinin 

dördüncü güç olduğu ve gazetecinin nesnelliğiyle haberin ‘gerçek’ olduğu 

iddialarına karşı çıkılmaktadır (İnal, 1993: 158). Dolayısıyla Eleştirel 

yaklaşımlarda dil, çoğulcu anlayıştaki gibi anlamları aktaran şeffaf bir araç 

olarak kavranmaz. Bu nedenle haber sunumlarında tarafsızlığın sağlandığı 

ideal bir durumun var olabileceği mümkün görülmez.  

Ayrıca Eleştirel yaklaşımlarda haber formatının yapılaştığı, haberlerin 

kaynak bağımlılığı nedeniyle kapalı metinler olduğu ve alternatif yorumlara 

olanak tanınmadığı vurgusu yapılır. Haberlerde kullanılan kaynakların analiz 

edilmesiyle, haberlerde çoğunlukla seçkin kişilerin görüşlerine yer verildiği 

görülmüştür. Bu kişiler iktidar sahipleridir ya da iktidar sahibi kurumları temsil 

etmektedirler. Metin içinde alternatif ya da karşıt açıklamalar çoğu kez inanılır 

bir konuma yerleşmekten çok egemen söylemlerin içinde eritilir 

(İnal,1996:100). 

Haberi söylem olarak ele alan Eleştirel yaklaşımda belirgin bir özellik, 

haber oluşum sürecine vurgu yapılması ve haberin toplumsal iktidar 

ilişkilerinden bağımsız düşünülememesidir. Kurgusal bir metin olan 

haberlerde, tüm metinlerde olduğu gibi, bir söylem ve anlatı yapısı vardır. Bu 
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haber söylemi içinde, egemen söylemler ve ideolojiler yeniden kurulur. Bu 

yaklaşıma göre en önemli farklılık haber analizlerinde ideolojik boyutun göz 

önünde bulundurulmasıdır. 

Eleştirel yaklaşımda haber, toplumda iktidar sahiplerinin söylemlerinin 

temsil edildiği ve bu iktidarlarının meşrulaştırılarak toplumsal rızaya 

dönüştürüldüğü bir alan olarak değerlendirilir. İdeolojinin ve toplumsal 

iktidarın sorunlaştırıldığı bu çalışmalarda, medyanın ideolojik işlevleri ve 

toplumsal yeniden üretimindeki rolü sorgulanır. Haberlerin, toplumsal iktidar 

mücadelelerinin, anlam oluşturma ya da oluşmuş anlamların temsili 

açısından, bir mücadele alanı olduğu düşünülür. Bu bakış açısıyla birlikte, 

haber medyasının olayları olduğu gibi aktaran araçlar olmadığı, toplumsal 

iktidarın ve başat söylemlerin konumlarını yeniden inşa ettiği, meşrulaştırdığı 

ve sağlamlaştırdığı vurgulanır. 

Haber metinlerinin analizinde Eleştirel çalışmalarda iktidar ve ideoloji 

gibi kavramları sorunlaştırmasıyla birlikte 1970’lerde nicel yöntembilimden 

nitel yöntembilime doğru bir kayma olduğu gözlenir. Haberi bir söylem olarak 

kabul eden nitel analizler, haber metinlerini daha bütüncül bir perspektiften 

inceleyerek gerek üretim süreci gerekse toplumsal yapı dahilinde 

değerlendirmişlerdir. Bu yapı içinde medya kurumları güç/iktidar gruplarının 

ideolojilerini yayan ve mevcut yapının yeniden üretimini sağlayan araçlar 

olarak kabul edilmişlerdir.  

Haberin gerçeği yansıtabileceği yönündeki Çoğulcu anlayışın 

karşısında, haberi yapılanmış bir ürün ve bir söylem biçiminde gören Eleştirel 

yaklaşım, haber söylemi analizlerini, haberi üretiminden, alımlanmasından 



 38 

ayırmadan; üretildikleri toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıdan ayırmadan 

bütüncül bir biçimde incelemektedir. Gerçeklik, haber söyleminin bir 

ürünüdür. Dolayısıyla yeniden sunulan gerçeklik değil, ideolojidir.  Haberlerin 

egemen söylemlerin yeniden inşa edildiği bir söylem olarak ele alınmasında, 

egemen söylemlerin yeniden üretimi ve gerçeklerin belli çıkarlar 

doğrultusunda kurulması değerlendirilmektedir (İnal, 1996: 22-23).  

Haber üretim sürecine yönelik yaklaşım içinde Tuchman, Fishman, 

Molotch ve Lester çalışmalarında, haberin inşa edilmesi ve haber kaynakları 

ile gazeteciler arasındaki ilişkiler üzerinde durmuşlardır. Bu çalışmalarda bir 

ürün olarak haberin yaratılması ve haber kaynaklarının haberin hazırlanması 

sürecindeki önemi üzerinde durulmaktadır. Haberlerde genel olarak, büyük 

ölçüde otoritelerin görüşlerine yer verildiği ve resmi kaynakların yaygın olarak 

kullanıldığı söylenebilir. Bu çalışmalarda, gazetecilik işinin örgütlenme biçimi 

içinde, kısıtlı bir zamanda basın içeriklerinin oluşturulması amacıyla kaynak 

bağımlılığı olgusunun önemine dikkat çekilmektedir. 

1960’ların sonlarında gelişmeye başlayan ve nitel bir yöntem olarak 

yaygın halde kullanılmaya başlanan haber söylem analizleri (Van Dijk, 1994), 

Eleştirel yaklaşımın kuramsal temellerinden kaynaklanmaktadır. Çoğulcu 

yaklaşımın medyanın özerkliğini veri olarak kabul etmesine karşın Eleştirel 

yaklaşım medyayı en iyi haliyle görece özerk kabul ederek medyanın rolünü 

toplumsal rızanın sağlanmasıyla açıklamaktadır. Medyanın ideolojik rolü; dil 

ve sembolik pratikler yoluyla, anlamlandırma alanında iş görmesiyle 

değerlendirilmektedir (Hall, 1999). Hall’a göre “anlamlandırmalar, çekişmeli 

ve çatışmalı konulara gerçek ve olumlu birer güç olarak katılır ve sonuçlarını 
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etkiler. Olayların anlamlandırılması, uğruna mücadeleye girilen şeyin bir 

parçasıdır. Çünkü anlamlandırma kollektif toplumsal anlamların yaratıldığı 

araçtır ve o nedenle, belli sonuçların alınabilmesine yönelik rızanın etkili bir 

şekilde seferber edildiği bir araçtır” (1999). 

Dil ve anlamlandırma konusunda, Çoğulcu yaklaşımın ve anlamların 

önceden verili olduğu, dilin bu anlamları şeffaf bir biçimde bir araç olarak 

aktardığı anlayışı yetersiz kalmaktadır. Eleştirel yaklaşıma göre dilin tarafsız 

kullanılması dilin ve sözcüklerin doğasına aykırıdır ve anlam, toplumsal bir 

üretim olduğu için dil ve simgelerde üretilir. Söylem analizlerinde toplumsal 

güç/iktidarın haberlerde kurulmasını analiz etmek için dile ve aynı zamanda 

toplumsal bağlamına da duyarlı bir anlayışın seçilmesi gerekmektedir.  

Haberlerin toplumsal iktidar sahiplerinin anlam oluşturma ya da var 

olan anlamların temsili açısından bir mücadele alanı olduğu söylenebilir. 

Anlam bu bağlamda toplumsal olarak inşa edilmekte ve toplumsal yapıların 

dil ile gelecek koşullara aktarılmasını sağlamaktadır. 

Eleştirel yaklaşım içinde iletişim anlayışı, doğrusal ve bölünmüş 

araştırma anlayışından uzaktır. Dolayısıyla Eleştirel söylem analizleri de 

Çoğulcu yaklaşımın aksine çağdaş dinamik ve bütüncül (Murdock ve 

Golding, 1997) bir çerçeveyi benimsemektedir.  
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BÖLÜM II: İNGİLTERE BASINI VE TÜRKİYE İLE İLGİLİ HABERLERİN 

DAĞILIMI 

 

2.1. İngiltere Gazetelerinin Haber ve Yorumlarındaki Bazı Özellikler∗∗∗∗ 

 

Basın, yayın ve enformasyon, toplumların kendilerini ifade etmede 

kullandığı ve dışarıdan gelen bilgilerin değerlendirildiği, yorumlandığı güvenli 

yollardır. Toplumların hedefleri ve gerçek nitelikleri ile ilgili bilgilerin eksiksiz 

olarak dış dünyaya gönderilmesi için en kullanışlı yoldur. 

“Her ülkenin kendi özgün koşulları, o ülkede yayınlanmakta olan 

gazetelerin kendi özgün mantığını da yaratmıştır. Kıta Avrupasında genel 

yönelimin bu çizgide olduğunu, ancak yerel ve bölgesel ağırlığının daha fazla 

olduğunu söylemek yanlış olmaz” (Tolungüç, 1999: 125). 

Buna benzer olarak, uluslararası haber ajansları bildirim ve bilgileri 

haber olarak üretirken, doğal olarak kendi ulusal politikaları doğrultusunda, 

kendi özgün koşullarında davranırlar. Fransız haber ajansı AFP’nin Ermeni 

sorunu ile ilgili haber politikasının Türkiye ile uyum içerisinde bulunmasının 

beklenemeyeceği gibi (Yörük, 1989: 27). 

Gelişmiş ülkeler, bugün dünyada bilinen kaynakların en güçlülerinden 

biri olarak kabul edilen enformasyonun anahtar rolünün bilincindedirler. Kendi 

ulusal enformasyon sistemlerini kuran ülkeler, tüm insanlığın ortak kaynağı 

                                                
∗
 İngiltere basını hakkında elde edilen bilgiler, T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 

Ankara ve İngiltere basın müşavirliklerinden elde edilmiştir. Bu bölümdeki bilgiler T.C. Başbakanlık Basın-Yayın Enf. 
Gen. Müd.’nde Haber Dairesi Bşk. Yrd. olarak görev yapan Mehmet Tokgöz ve 1997-2000 yılları arasında Londra 
Basın Müşaviri olarak görev yapan Necmi Hastürk ile yapılan 11 Ağustos 2005 tarihli görüşme ve 2005 yılı Londra 
Basın Müşaviri olarak görev yapan Dilek Doğruer ve Nazila Hamedan Nejad ile 18 Ağustos 2005 tarihli görüşme 
notlarından derlenmiştir. 
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olan bilgiyi karşılıklı yarar ve kullanıma sunmak için uluslararası enformasyon 

sistemlerini geliştirmişlerdir. İngilizlerin her ne kadar merkezi bir örgüt yapıları 

olmasa da enformasyon servisleri, bugün dünyanın en gelişmiş 

sistemlerinden biridir (Bayramoğlu, 1989: 109). 

Tanıtma faaliyetinin kitle iletişim alanına yansıtılmasında temel güçlük, 

evrensel boyutlarıyla Türkiye’nin de karşısındadır. Türkiye de diğer birçok 

ülke gibi Batı basınında çok az sayıda haberle ve belirli konular çerçevesinde 

yer almaktadır (Yörük, 1989: 27). 

Her ülkede ulusal basın, o ülkenin kamuoyunu belirli oranda etkileyen 

önemli kitle iletişim aracı sayılır. Hiç kuşkusuz bu durum İngiltere basını için 

de geçerlidir. İngiltere kamuoyunda Türkiye nasıl algılanmakta ve İngiltere 

basını Türkiye’yi okurlarına nasıl göstermektedir gibi sorulara cevap 

verebilmek için ülke çapındaki İngiltere gazetelerinin* bazı genel özelliklerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu bölümde öncelikle bu özellikler 

ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Belli başlı 10 ulusal günlük gazete ve 11 Pazar gazetesinin 

yayınlandığı İngiltere’de haftada 87 milyon ulusal gazete satılmaktadır. 

Satılan günlük gazetelerin yaklaşık yarısını, “red-top tabloids” (boyalı basın) 

olarak adlandırılan ve 3.4 milyon tirajla ülkenin en çok satan gazetesi olan 

Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu “The Sun”ın yanı sıra “The Daily Mirror” ve 

“Daily Star”ın da aralarında bulunduğu tabloidler oluşturmaktadır.  

                                                
* İngiltere basını olarak bu değerlendirmede, Financial Times, The Guardian, The Independent, The Times, The 
Daily Telegraph gazeteleri esas alınmıştır. Bu bilgiler ışığında çalışmanın örneklemini oluşturan Financial Times 
gazetesi hakkında özel bilgi verilecektir. 
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Gazete satışlarının dörtte birini de, “mid-market tabloids” (orta-pazar 

tabloidler) diye adlandırılan “Daily Mail” ve “Daily Express” teşkil etmektedir. 

Bu grupta “Daily Mail” en yüksek tiraja sahiptir.  

Yukarıda bahsedilen iki grupta yayın yapan gazetelerin ağırlıklı olarak 

“sansasyonel” ve “magazin” nitelikli yayın yaptıkları söylenebilir.   

Eylül 2003’te tabloid boyutlarda yayınlanmaya başlanan “The 

Independent”ı, Kasım 2003’te Londra’da, Haziran 2004’te de ülke çapında 

aynı uygulamaya geçen “The Times” takip etmiş ve “broadsheets” (geniş 

sayfalılar) olarak adlandırılan grupta “The Daily Telegraph”, “The Guardian” 

ve “Financial Times” kalmıştır. Okuyucu kitlesi giderek yaşlanmasına ve 

satışlarının büyük bölümünü aboneler oluşturmasına rağmen “The Daily 

Telegraph”, 878.030 tirajla bu grupta başı çekmektedir.  

Yukarıda sayılan gazeteler, ‘ciddi’ diye nitelenebilecek yayınlarıyla 

okuyucularına seslenmektedir. 

Pazar gazetelerinde de durum benzer bir görünüm taşımaktadır. Yine 

Murdoch’ın Pazar gazetesi “News of the World” en çok satış oranına sahiptir. 

Braodsheet kategorisinde ise “The Sunday Times” başı çekmektedir.  

“The Independent” tabloid baskı uygulamasından sonra 40 bin 

okuyucuya tekabül edecek şekilde yüzde 22 oranında tiraj artışı sağlamıştır. 

“The Times” ise tabloid baskıya geçtikten sonra aynı oranda bir tiraj artışı 

sağlayamamıştır.  

İngiltere gazetelerinin haber ve yorumlarındaki bazı özellikler ise şöyle 

sıralanabilir;  
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1. Haber ve yorumlardaki yönlendirilme;  

İngiltere basını açısından basının dolaylı bir baskı altında olduğunu 

ileri sürmek pek doğru değildir. Ancak gerek haber alma kaynaklarının 

yönlendirilmesi yönünden, gerek gazetecilere günlük olaylar hakkında bilgi 

verilmesi yöntemi açısından ve gerekse de devlet otoritesinin genel etkinliği 

yönünden hükümetin basın üzerinde her çeşit denetimi sağlamakta olduğu ve 

basit, dolaylı bir baskı oluşturduğu söylenebilmektedir. 

1.a. Haber kaynakları aracılığıyla yönlendirme: 

 İngiltere gazetelerinde ‘haber’ niteliğindeki yayınların çoğunluğu, 

gazetelerin kendi muhabirlerince kaleme alınmıştır. Haber ajanslarından 

faydalanıldığı da görülmekle birlikte bu oran düşüktür ve genellikle gazetenin 

kendi haberinde yer almayan kimi unsurlar ajanslardan alınarak, haberin 

sonuna bir iki cümleyle, kaynak belirtilerek eklenmektedir.  

BBC, Reuters gibi ajanslar İngiltere basınının önde gelen ajanslarıdır. 

İngiltere gazetelerinde bu ajanslardan kaynaklı haber kullanılması gibi yaygın 

bir uygulama mevcut değildir. BBC’nin gazetecilik kriterleri, bağımsızlık, 

tarafsızlık ve doğruluk olarak sıralanmaktadır.  

1.b. Hükümet tarafından hükümete bağımlı ve hükümet kontrolü 

altında dolaylı bir yönlendirilme:  

İngiltere’de, hükümetin gazeteler üzerinde bir yönlendirme 

mekanizmasından söz etmek pek mümkün değildir. Gazetelerin siyasi 

eğilimleri ve toplumsal duruşları artık gelenekselleşmiş bir haldedir ve 

hükümetteki siyasi partinin bu durumu ve gazetenin yayın politikasını 

etkilemesi düşünülemez. Ancak bu, gazetelerin belli yayın ilkeleri ve ulusal 
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çıkarları gözetmeden yayın yaptıkları anlamına gelmemelidir. Gazeteler 

zaman zaman hükümetin icraatlarına son derece sert eleştiriler 

getirebilmekte, ancak bu, ülkenin genel menfaatleri ile çelişen bir durum 

sergilememektedir. 

Devlet, Hükümeti zor durumda bırakabilecek haberlerin yayınlanmasını 

önleyebilecek veya yayınlanmasında yarar gördükleri bir konuyu 

yazdırabilecek yöndeki söylemlerden istedikleri sonucu alabilecek yönde bir 

baskı yapar ve gazeteler devletin aleyhine bir durum varsa tiraj kavgasına 

bile girmeden aykırı haberlere yer vermezler. 

1.c. Günlük brifing yöntemi: 

Başbakanın aylık düzenli basın toplantıları ve Başbakanlık sözcüsünün 

haftalık basın toplantılarına ilaveten, resmi ziyaretler ve önemli gelişmeler 

vesilesiyle yapılan ortak basın toplantıları ve güncel olaylara ilişkin 

açıklamalar yoluyla medya bilgilendirilmektedir. 

 

2.  Geniş yorum, ayrıntılı röportaj ve konuların tekrarlanması: 

Gazetelerde tam sayfa ya da birkaç sayfadan oluşan araştırma yazıları 

ya da dizi yazılar yer almaktadır.  Gazetelerde, günlük siyasi, toplumsal, 

ekonomik gelişmeler “ulusal haberler”, “uluslararası haberler”, “ekonomi 

haberleri” başlıkları altında verilirken;  bu haberler ve dünya gündemine ilişkin 

yorumlar, başyazılar ve yorum sayfalarına yansımakta, her gazetenin bu 

sayfalarında ayrıca, okur görüşlerine yer verilen “Letters to The Editor” köşesi 

bulunmaktadır.  
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Bu veriler ışığında günlük ulusal gazetelerin Mayıs 2005 itibariyle 

tirajları ve geçen yıla göre değişim oranları Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1 ve 2’ye göre yukarıda sıralanan özelliklerine bakıldığında 

okuyucu kitlesinin giderek yaşlanmasına, hükümetteki siyasi partilerin 

eğilimlerine, güncel olaylardaki değişimlere vb. göre gazete tirajlarında eksi 

oranlarda düşüşlerle karşılaşılmıştır.  

 

Tablo 1: İngiliz ulusal gazetelerinin tirajları ve geçen yıla göre değişim oranları (Mayıs 
2005) 

 

GAZETELER Mayıs 2005 Mayıs2004 % değişim 
Mayıs 2005 
(toptan satışlar 
dahil) 

Aralık 04 - 
Mayıs 05 

Aralık 03 - 
Mayıs 04 

% değişim 

Sun  3,230,232  3,360,562  -3.88  3,230,332  3,262,005  3,352,544  -2.70  

Daily Mirror  1,780,554  1,846,734  -3.58  1,780,554  1,730,901  1,893,801  -8.60  

Daily Star  862,891  883,047  -2.28  863,083  847,346  887,806  -4.56  

Daily Record  467,008  498,594  -6.34  467,857  467,113  494,699  -5.58  

Daily Mail  2,259,109  2,323,398  -2.77  2,359,003  2,278,924  2,320,822  -1.81  

Daily Express  837,217  878,529  -4.70  898,396  866,232  884,120  -2.02  

Daily Telegraph  865,676  873,181  -0.86  915,711  862,127  880,950  -2.14  

Times  643,375  611,244  5.26  684,695  635,981  611,968  3.92  

FT  397,567  417,118  -4.69  431,287  399,866  418,279  -4.40  

Guardian  346,115  362,638  -4.56  372,562  341,977  358,229  -4.54  

Independent  228,543  228,697  -0.07  263,043  224,308  220,128  1.90  

 
Kaynak: National daily newspaper circulation May 2005 Audit Bureau of Circulations 
http://news.ft.com/home/uk 

 

 

Ulusal Pazar gazetelerinin Mayıs 2005 itibariyle tirajları ve geçen yıla 

göre değişim oranları ise Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2: Ulusal Pazar gazetelerinin tirajları ve geçen yıla göre değişim oranları (Mayıs 
2005) 
 

PAZAR 
GAZETELERİ 

Mayıs 2005 Mayıs 2004 % değişim 
Mayıs 2005 
(toptan satışlar 
dahil) 

Aralık04 - Mayıs 
05 

Aralık 03 - 
Mayıs 04 

% değişim 

News of the World  3,653,068  3,848,511  -5.08  3,653,168  3,690,692  3,834,628  -3.75  

Sunday Mirror  1,545,789  1,565,778  -1.28  1,545,789  1,552,086  1,595,075  -2.70  

People  932,200  1,027,502  -9.28  932,200  961,173  1,035,760  -7.20  

Sunday Mail  556,751  595,753  -6.55  557,361  564,123  598,091  -5.68  

Daily Star Sunday  420,649  521,567  -19.35  420,739  455,744  509,118  -10.48  

Mail on Sunday  2,172,193  2,255,125  -3.68  2,253,176  2,278,791  2,279,160  -0.02  

Sunday Express  847,833  884,576  -4.15  919,416  889,548  868,838  2.38  

Sunday Times  1,335,645  1,315,991  1.49  1,349,943  1,353,079  1,348,743  0.32  

Sunday Telegraph  629,689  678,348  -7.17  666,031  655,891  674,073  -2.68  

Observer  412,345  417,053  -1.13  441,802  414,518  423,259  -2.07  

Independent on 
Sunday  

169,689  178,199  -4.78  206,607  172,779  173,834  -0.61  

The Business  18,591  24,456  -23.98  195,533  20,794  73,392  -71.67  

 
Kaynak: National daily newspaper circulation May 2005 Audit Bureau of Circulations 
http://news.ft.com/home/uk 

 
 
Tablo 3’e göre, İngiltere’de günlük ulusal gazeteler ve Pazar 

gazetelerinin sahipliklerine göre pazar payları ise şöyledir; 

 
Tablo 3: İngiltere'de günlük ulusal gazeteler ve Pazar gazetelerinin sahipliklerine göre 
pazar payları 
 

Grup adı 
Pazar Payı 
(Ocak-Haz. 2004) Yayın organları Sahibi 

News International % 34,6 
Sun,Times, Sunday Times, 
News of the World 

Rupert 
Murdoch 

Daily Mail and General 
Trust 

% 19,3 
Daily Mail 
Mail on Sunday 

Lord 
Rothermere 

Trinity Mirror % 16,6 
Daily Mirror 
Sunday Mirror, People 

Victor Blank 
 

Northern and Shell % 14,5 
Daily Express, Daily Star 
Sunday Express, Daily Star 
Sunday 

Richard 
Desmond 
 

Telegraph Group % 7,2 
The Daily Telegraph 
The Sunday Telegraph 
The Business 

Barclay 
Brothers 
(& Business) 

Guardian Media Group % 3,1 The Guardian, The Observer Scott Trust 

Pearson % 3,0 Financial Times Pearson 

Independent 
Newspapers 
 

% 1,8 
The Independent 
Independent on Sunday 

Tony O’Reilly 
 

Kaynak: Alden, Chris, Media Guardian, Media Directory 2005 http://news.ft.com/home/uk 
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En yüksek tiraja sahip olmasından dolayı % 34,6’lık payla News 

International Grubuna ait olan “Sun” gazetesinin doğal olarak pazarda da en 

yüksek paya sahip olduğu görülmete, % 3’lük pay oranına sahip Pearson 

Grubuna ait olan “Financial Times” gazetesi ise yedinci sırada yer almaktadır. 

Tablo 4’e göre ise İngiltere’de günlük gazetelerin tirajlarına göre aynı 

şekilde en yüksek tirajı elde eden 3.612.000 ile “The Sun” gazetesidir. Orta-

sağ eğilimli “Financial Times” gazetesi ise 665 binlik tirajıyla yedinci sırada 

yer almaktadır. 

 

Tablo 4: Günlük gazete tirajları 
 

 

 
 Kaynak, T.C. Başbakanlık Basın-Yayın Enf. Gen. Müdürlüğü Haber Dairesi, Haziran 2005, Ankara 
 

Günlük Gazeteler Tirajı Eğilimi 

Financial Times 665,000 Orta-sağ 

The Sun 3,612,000 Bağımsız 

The Mirror 2,095,000 Bağımsız 

Daily Mail 2,436,000 Muhafazakar 

Daily Express 989,000 Muhafazakar 

The Daily Telegraph 972,000 Muhafazakar 

The Times 687,000 Muhafazakar 

The Guardian 404,000 Liberal-sol 

The Independent 221,000 Bağımsız 
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2.2. Türkiye-AB İlişkileri Doğrultusunda İngiltere Basın-Yayın 

Organlarında Türkiye İle İlgili Haberlerin Konularına Göre Dağılımı 

(2003-2004)  

 

 
2003 ve 2004 yıllarında* İngiltere basını (Financial Times, The 

Guardian, The Independent, The Times, The Daily Telegraph gazeteleri, The 

Economist dergisi) incelendiğinde, Türkiye-AB ilişkilerinin başta “Kıbrıs 

sorununa çözüm arayışları” çerçevesinde olmak üzere, “Irak savaşı”, 

“Türkiye’de gerçekleştirilen reformlar”, “Birliğin genişleme süreci” konularıyla 

birlikte gündeme geldiği görülmüştür.    

Bu dönemde incelenen gazete ve dergilerde, Türkiye-Avrupa Birliği 

ilişkilerinin doğrudan konu olduğu ya da çeşitli bağlamlarda ele alındığı 

toplam 269 haber, yorum, başyazı ve okuyucu mektubu yayımlandığı 

görülmüştür. Bunların yayın organlarına göre dağılımı şöyledir:** 

Financial Times        111 

The Guardian             42 

The Times                  38 

The Independent        30 

The Daily Telegraph   26 

The Economist           22    

===================== 

      TOPLAM    269 

                                                
* Çalışma dönemi olan Kasım 2002 ve Aralık 2004 tarihleri arasında, veri eksikliği nedeniyle 2003 yılının tamamı ve 
2004 yılının ilk dört ayına ulaşılabilmiştir. 
**

 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. İngiltere Basınında Türkiye’nin AB Üyelik Süreci (2003-2004), 2004, 
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara 
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Bu çerçevede 2003-2004 yıllarında günlük tiraj rakamlarına göre 

İngiltere’de en fazla satılan gazeteler arasında dördüncü sırada yer alan 

“Financial Times” gazetesi 111 haberle, Türkiye-AB ilişkileri konusunda en 

fazla haberi yayınlayan gazete olarak yer almaktadır.  

Bu çalışmada, bu değerlendirmeler ışığında incelenecek gazete, 

İngiltere basınında tirajı en yüksek gazete olarak değil, Türkiye-AB ilişkileri 

konusunda en fazla yayın yapan gazete olarak karşımıza çıkan “Financial 

Times” gazetesidir. Çalışmada “Financial Times” gazetesinde, AB üyelik 

sürecinde Türkiye ile ilgili çıkan haberlerin negatif mi, pozitif mi yoksa nötr mü 

olduğu sonucuna varılmaya çalışılacaktır.  

2003 yılında İngiltere basın-yayın organlarında yer alan haberlerin 

konularına göre dağılımı incelendiğinde, Irak konusunun (1247) ilk sırada yer 

aldığı görülmüştür. Irak konusunu, 386 haber ile Kıbrıs sorunu izlemektedir. 

Üçüncü sırada ise siyasi gelişmeler (211) yer almaktadır. 

2004 yılında İngiltere basın-yayın organlarında yer alan haberlerin 

konularına göre dağılımı incelendiğinde ise Avrupa Birliği konusunun (683) ilk 

sırada yer aldığı görülmüştür. Avrupa Birliği’ni, 483 haber ile Kıbrıs konusu 

izlemektedir. Üçüncü sırada ise yurtiçi siyasi gelişmeler (281) ile ilgili konular 

yer almaktadır. 
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Konulara ilişkin dağılım tablosu şöyledir: 

 
Tablo 5: İngiltere Basın-Yayın organlarında Türkiye ile ilgili haberlerin konularına göre 
dağılımı (2003-2004) 
 

 

 2003 2004 
KONULARINA GÖRE HABER 
BAŞLIKLARI SAYISI  ORAN (%)  SAYISI  ORAN (%)  
Avrupa Birliği 123 4,02 683 30,58 
Kürtler 130 4,25 99 4,44 
Siyasi Gelişmeler 211 6,9 281 12,58 
Ekonomi 70 2,29 110 4,92 
Ermeni 9 0,29 21 0,94 
İnsan Hakları 24 0,78 40 1,79 
Petrol 66 2,16 45 2,02 
Kıbrıs 386 12,62 483 21,62 
Yunanistan 25 0,82 28 1,25 
Balkanlar 5 0,17 1 0,04 
Orta Doğu 39 1,28 66 2,95 
Orta Asya 21 0,68 24 1,08 
ABD 78 2,55 11 0,49 
İran 14 0,46 15 0,67 
Irak 1.247 40,79 139 6,22 
Yurt D. Türkler 20 0,65 37 1,65 
Turizm 4 0,14 2 0,09 
Savunma 66 2,16 14 0,62 
Terör 117 3,84 62 2,77 
Diğer 402 13,15 73 3,28 
TOPLAM                                        3.057 100 2.234 100 

 
Kaynak: 2003-2004 Dış Basın Değerlendirmesi, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 
Ankara, s.5,12 
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2003-2004 yıllarında İngiltere basın-yayın organlarında Türkiye ile ilgili 

haberlerin konularına göre dağılımının grafiği ise şöyledir; 

 

Tablo 6: 2003-2004 döneminde İngiltere basın-yayın organlarında Türkiye ile ilgili 
haberlerin konularına göre dağılım grafiği 
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% ORANI 2003 

% ORANI 2004  

 
Kaynak: 2003-2004 Dış Basın Değerlendirmesi, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 
Ankara, s.5,12 
 

 

2.3.  2003 ve 2004 Yıllarında İngiltere Basınında ve Diğer Ülkelerde 

Türkiye İle İlgili Çıkan Haberlerin Dağılımı 

 

Dünyayı bir bütün sayarak, her ülkede var olan veya ortaya çıkan 

olayları yansıtma görevini üstlenen kitle iletişim araçları, büyük kitlelerin, 

uluslararası durumları anlamalarına ve aynı zamanda kendilerini de mümkün 

olabildiğince tanıtmalarına yardım etmektedir.  

Çalışma dönemi olan Kasım 2002 ve Aralık 2004 yılları arasında 

İngiltere basınında, Türkiye ile ilgili çıkan haberlerin yoğunluğunu görebilmek 



 52 

için yine diğer devletlerde Türkiye ile ilgili çıkan haberlerin dağılımına da 

bakmakta fayda vardır. Dünya ve İngiltere basınında yer alan Türkiye konulu 

haberlerin, kaynaklara ve ülkelere göre dağılımları şöyledir;  

 

2.3.1. Türkiye İle İlgili Haberlerin Kaynaklara Göre Dağılımı (2003-2004) 

 
2003 yılında Türkiye konulu haberlerin kaynaklarına göre dağılımı; bu 

değerlendirmeye esas oluşturan haberlerin yüzde 65,98'inin gazete 

haberlerinden ve yüzde 29,09'unun da ajans haberlerinden oluştuğunu 

göstermektedir. * 

 

Gazete Haberi :  20.150 (% 65,98) 

Ajans Haberi :       8.885 (% 29,09) 

Radyo Haberi :      1.238 (% 4,06) 

TV  Haberi :              267 (% 0,87) 

---------------------------------                                                                     

Toplam :              30.540  (100) 

 

2004 yılı verilerinde ise bu değerlendirmeye esas oluşturan haberlerin 

yüzde 68,92'si gazete haberleri, yüzde 22,44'ü ajans haberleridir.** 

 

                                                
*
 Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. 2003 Yılı Dış Basın Değerlendirmesi, 2003, T.C. Başbakanlık Basın 

Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, s.5        
** Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. 2004 Yılı Dış Basın Değerlendirmesi, 2004, T.C. Başbakanlık Basın 
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, s.5        
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Gazete Haberi :  20.731(% 68,92) 

Ajans Haberi :       6.751 (% 22,44) 

Radyo Haberi :      2.356 (% 7,83) 

TV Haberi :               241 (% 0,81) 

---------------------------------                                                                     

Toplam :        30.079 (100)        

 

2.3.2. Türkiye İle İlgili Haberlerin Ülkelere Göre Dağılımı (2003-2004) 

 

2003 yılı içinde, ülkelerin basın-yayın organlarında yer alan ve 

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren toplam 30.540 haber ve yorum içinde birinci 

sırayı Kıbrıs Rum basın-yayın organları almıştır. Bu ülkeyi Fransa ve ABD  

izlemektedir.  İngiltere dördüncü sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri 

içerisinde İngiltere, Fransa’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. * 

2004 yılı verilerine göre ise ülkelerin basın-yayın organlarında yer alan 

ve Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren toplam 30.079 haber ve yorum içinde yine 

birinci sırayı Kıbrıs Rum basın-yayın organları almıştır. Bu ülkeyi Fransa ve 

Almanya izlemektedir. Avrupa Birliği üye devletleri içerisinde İngiltere; 

Fransa, Almanya ve Yunanistan’dan sonra dördüncü sırada yer alan, 

Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili en çok haber yapan ülkeler arasında olmuştur. ** 

      

                                                
*
 Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. 2003 Yılı Dış Basın Değerlendirmesi, 2003, T.C. Başbakanlık Yayın ve 

Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, s:3 
**

 Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. 2004 Yılı Dış Basın Değerlendirmesi, 2004, T.C. Başbakanlık Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, s:3 
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Haberlerin ülkelere göre dökümü şöyledir: 

 

Tablo 7: Haberlerin ülkelere göre dağılımı (2003-2004)  
               
 2003 2004 
ÜLKELER TOPLAM HABER ORAN (%) TOPLAM HABER ORAN (%) 
ABD 3.604 11,8 2.111 7,02 

Almanya 2.311 7,58 2.999 9,97 

Avusturya 733 2,4 753 2,5 

Belçika 284 0,94 193 0,64 

Japonya 362 1,18 244 0,82 

Fransa 4.424 14,49 3.369 11,2 

İngiltere 3.057 10 2.234 7,42 

İran 1.290 4,22 1.916 6,37 

İsviçre 453 1,48 805 2,68 

İtalya 329 1,08 291 0,97 

Kıbrıs Rum 6.376 20,88 6.834 22,72 

Mısır 146 0,48 212 0,7 

Pakistan 175 0,57 134 0,45 

Rusya 873 2,86 1.075 3,57 

S.Arabistan 31 0,1 174 0,58 

Yunanistan 2.744 8,98 2.733 9,09 
Diğer 3.348 10,96 4.002 13,3 
TOPLAM 30.540 100 30.079 100 

 

Kaynak: 2003-2004 Dış Basın Değerlendirmesi, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 
Ankara, s.3,12 
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2003-2004 yıllarında İngiltere basın-yayın organlarında Türkiye ile ilgili 

haberlerin ülkelere göre dağılımının grafiği ise şöyledir; 

 
 
Tablo 8: Türkiye ile ilgili haberlerin ülkelere göre dağılım yüzdesi (2003-2004) 
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Kaynak: 2003-2004 Dış Basın Değerlendirmesi, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü, Ankara, s.3,12 

 

 

2.3.3. Türkiye’yi En Çok İşleyen Gazeteler (2003-2004) 

 

2003 yılında Türkiye’yi en çok işleyen gazetelerin başında Yunan 

basınından Elefterotipia 308 haberle birinci sırayı alırken, ikinci ve üçüncü 

sırada Alman basını yer almaktadır. İngiliz basınından Financial Times, 152 

haberle dokuzuncu sırada yer almaktadır. ∗ 

 

                                                
∗ Konuyla ilgili karşılaştırma ve daha ayrıntılı bilgi için bkz. 2003 Yılı Dış Basın Değerlendirmesi, 2003, T.C. 
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, s.25 
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Tablo 9: Türkiye'yi en çok işleyen gazeteler (2003) 
 

Gazeteler Haber Sayısı 
Elefterotipia 308 
Suddeutsche Zeitung 271 
Frankfurter Al. Zeitung 242 
To Vima 242 
Frankfurter Rundschau 221 
El Mustakbel 218 
Elefteros Tipos 203 
New York Times 162 
Financial Times 152 
Der Tagesspiegel 147 
Die Presse 146 
Le Figaro 132 
Le Monde 130 
Die Tageszeitung 127 
Der Standard 123 
Washington Post 123 
Yeni Musavat 123 
As Safir 120 
Neue Zurcher Z. 115 
Washington Times 109 
Wiener Zeitung 104 
An Nahar 97 
Tages Anzeiger 84 
The Wall Street Journal 81 
Guardian 78 

 

 

2004 yılında yine Türkiye’yi en çok işleyen gazetelerin başında Yunan 

basınından Elefterotipia 506 haberle birinci sırayı alırken, ikinci ve üçüncü 

sırada yine Alman basını yer almaktadır. İngiliz basınından Financial Times, 

246 haberle Türkiye hakkında en çok haber yapan dördüncü gazete olarak 

yer almaktadır. ∗ 

 

                                                
∗ Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. 2004 Yılı Dış Basın Değerlendirmesi, 2004, T.C. Başbakanlık Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, s.25 
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Tablo 10: Türkiye'yi en çok işleyen gazeteler (2004) 
 

 
Gazeteler Haber Sayısı 

Elefterotipia 506 
Suddeutsche Zeitung 286 
Die Welt 253 
Financial Times 246 
Frankfurter Rundschau 205 
Der Tagesspiegel 190 
Neue Zurcher Z. 175 
Der Standard 156 
Die Tageszeitung 148 
Die Presse 145 
Teşrin 127 
El Mustakbel 125 
İmersia 124 
Tages Anzeıger 118 
Berliner Z. 108 
El Hayat 108 
Guardian 104 
Ekspress 98 
Le Monde 97 
El Haliç 95 
Junge Welt 94 
Kurier 92 
El Şark'ül Ewsat 88 
Le Figaro 87 
La Stampa 79 
New York Times 70 

 

 

Yukarıda verilen tüm bilgilerin ışığında Avrupa Birliği üye ülkelerinde 

ve diğer ülkelerde Türkiye ile ilgili çıkan haberlerin sayısının oldukça yüksek 

olduğunu görüyoruz. Türkiye her zaman ilk dört sıranın içerisinde yer alarak 

konu ile ilgili haberlerin odağı olmuştur. 
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2.4. FINANCIAL TIMES Gazetesi* 

 

12 Eylül 1963 tarihli Ankara Antlaşması ile hukuki temeli atılan 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, 40 yılı aşan bu süreçte çeşitli aşamalardan 

geçmiş; bu zaman içinde İngiltere, Türkiye’nin AB üyeliğine destek veren 

ülkelerden biri olmuştur. Türkiye-AB ilişkileri İngiltere basınında da geniş yer 

bulmuş, haber ve yorumların yanı sıra, ülke ve dünya gündemini başarıyla 

yansıtan başyazılara da konu olmuştur.∗∗ 

Bu bağlamda 2003-2004 döneminde İngiltere basını incelendiğinde, 

Türkiye-AB ilişkilerinin başta Kıbrıs sorununa çözüm arayışları çerçevesinde 

olmak üzere, Irak savaşı, Türkiye’de gerçekleştirilen reformlar, Birliğin 

genişleme süreci vb. konularla birlikte gündeme geldiği görülmüştür.    

“The Financial Times” bugün, iş çevrelerine seslenen, dünyanın en 

saygın, güvenilir ve önde gelen gazetelerinden biridir. FT dünya çapında 23 

merkezde basılmakta, dünyada 435 binden fazla baskı yapmakta, bir 

milyondan fazla okura ulaşmakta ve 140 ülkede satılmaktadır. 

FT ağırlıklı olarak bir ekonomi-siyaset gazetesi niteliğindedir. Dünya 

ekonomisinin ve piyasaların nabzını tutan, iş çevrelerine yönelik yayınlarının 

yanı sıra,  Comment & Analysis sayfalarını da çoğunlukla ekonomik ve siyasi 

yorumlara ayırmaktadır. Bu konulardaki haber, yorum ve analizler gazetenin 

                                                
* Bu bölümdeki bilgiler T.C. Başbakanlık Basın-Yayın Enf. Gen. Müd.’nde Haber Dairesi Bşk. Yrd. olarak görev 
yapan Mehmet Tokgöz, 1997-2000 yılları arasında Londra Basın Müşaviri olarak görev yapan Necmi Hastürk ve 
2005 yılı Londra Basın Müşaviri olarak görev yapan Dilek Doğruer ile yapılan 11 Ağustos 2005 tarihli görüşme 
notlarından derlenmiştir. 
∗∗ Konu ile ilgili açıklama için bkz. İngiltere Basınında Türkiye’nin AB Üyelik Süreci (2003-2004), 2004, Basın 
Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara 
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yayınlarında ağırlığı teşkil etmekte, bunların yanı sıra kültür-sanat ve spor 

haberlerine de yer verilmektedir.  

Gazetenin hafta sonu baskısında ve eklerinde, entelektüel 

yorumlardan turizme, kitap tanıtımlarından sanat eleştirilerine, yemek 

tariflerine kadar çok geniş bir yelpazede yayın yapılmaktadır. Gazetenin 

internet sitesi de iş çevreleri tarafından çok yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır.   

1884’te Harry Marks tarafından “Financial Times News” kurulmuş, 

1888’de “dürüst yatırımcı ve saygın komisyoncunun dostu” olarak The 

Financial Times yayına başlamıştır. Gazete, 1893’te ilk kez, bugün de olduğu 

gibi, pembe kağıda basılmıştır.  

Bugünkü sahibi Pearson grubu tarafından 1957’de alınan FT, zamanla 

dünyanın pek çok ülkesinde basılmaya başlanmıştır. 

FT, Cumartesi günleri “Money Bussiness”, “Weekend” bölümlerinin de 

yer aldığı “The Weekend FT” adı altında yayınlanmakta; İngiltere baskısında 

hafta sonu gazetesiyle birlikte, “Financial Times Magazine” ve “How to Spend 

It” adlı ekler de verilmektedir.  

Her yıl farklı endüstri kollarına yönelik yaklaşık 200 “FT Report” ve 

şehir, ülke ya da kıta bazında hazırlanmış “World Report” yayınlanmaktadır.  

İngiltere gazeteleri, Türkiye ile ilgili gelişmeleri haber ve yorum 

sayfalarında geniş bir şekilde işlemektedirler. Bu gazetelerde yayımlanan 

Türkiye ile ilgili haber ve yorumlar, “Türkiye-AB ilişkileri”, “Kıbrıs konusu”, “iç 

siyasi gelişmeler”, “ekonomi”, “kültür-sanat” ana başlıkları altında toplanabilir. 
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Financial Times, Türkiye-AB ilişkileri bağlamında haber, yorum ve 

başyazılarıyla, Türkiye’ye en çok yer veren gazetedir. 

Financial Times, başta eski Türkiye muhabiri Leyla Boulton ve 

Boulton’un ayrılmasıyla bu görevi devralan Vincent Boland olmak üzere, 

Brüksel’deki diplomasi muhabiri Judy Dempsey ve Uluslararası İlişkiler 

Editörü Quentin Peel imzalı haberler, yorumlar ve başyazılarla Türkiye’nin AB 

üyelik sürecine en çok yer veren gazete olmuştur. Financial Times’ın bu 

yayınlarıyla, hem Türkiye’deki iç politik ve ekonomik gelişmeler bağlamında 

hem de uluslararası düzeyde Türkiye-AB ilişkilerini işlediği görülmüştür.*

                                                
* Konu ile ilgili açıklama için bkz. İngiltere Basınında Türkiye’nin AB Üyelik Süreci (2003–2004), 2004, Basın 
Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara 
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BÖLÜM III: TÜRKİYE İLE İLGİLİ HABERLERİN FINANCIAL TIMES 

GAZETESİNDEKİ YANSIMALARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

 

Bu çalışmada Türkiye-AB ilişkileri doğrultusunda İngiltere yazılı 

basınından Türkiye-AB ilişkilerine en çok yer veren gazete olan “Financial 

Times” gazetesinde Türkiye ile ilgili yayınlanan siyasal, ekonomik ve sosyal-

kültürel haberler çözümlenerek bulguların pozitif mi negatif mi yoksa nötr mü 

olduğu analiz edilmeye çalışılacaktır. 

 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

 

AB’nin sınırlarının son genişleme ile birlikte 25 üye ülkeye ulaşmış 

olması bu boyutlarıyla çalışma için çok geniş bir tarama alanına sahip 

olduğundan tezin kapsamı içerisinde bitirilebilecek bir konu değildir. AB’ne 

üye tüm ülkelerin incelenmesi ideal olmakla birlikte, ekonomik, zaman ve dil 

kısıtları nedeniyle AB üye ülkelerinden İngiltere ile analitik bir çalışma olarak 

sınırlandırılmıştır.  

Medya olarak da sınırları çok geniştir. Bu nedenle çalışma, yazılı 

basından bir örneklem seçilerek Türkiye-AB ilişkileri hakkında çıkan 

haberlerin dönemlere göre incelenmesini içermektedir. 

Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri 1963 Ankara Antlaşması ile başlamıştır. 

O günden bu güne geçen süre boyunca AB’ne adaylık için Türkiye’ye 

söylenen, uyum kriterlerini yerine getirmesinin gerekliliği olmuştur.  
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Aralık 2002’de Kopenhag’da toplanan AB Konseyi, Türkiye’nin üyelik 

kriterlerini yerine getirmede kaydettiği önemli ilerlemeyi kabul ederken, bir 

yandan da uygulamada halen yaşanan eksikliklere dikkat çekmiştir. AB 

Konseyi, müzakerelerin başlaması için bir tarih verilmesi konusunda Aralık 

2004’te Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyup uymadığını incelemeyi ve 

uyduğu takdirde gecikmeden katılım müzakerelerine başlamayı 

kararlaştırmıştır. Ülkedeki reform süreci ancak 1999’da AB Konseyi’nin 

Türkiye’ye aday üyelik statüsü tanıması ve 2002’de katılım müzakereleriyle 

ilgili aldığı tarihi kararlardan sonra son sürat ilerlemeye başlamıştır.  

2003 yılının başından itibaren müzakere tarihinin alındığı 17 Aralık 

2004 tarihine kadar, Türkiye hükümetinin reform gayretlerini çok ciddi olarak 

hızlandırıp yoğunlaştırarak AB Konseyi’nin koşullarını yerine getirme 

konusundaki kararlılığını ortaya koyduğu bir süreç olan bu dönem, 

araştırmanın zamanını belirlemiştir.  

Çalışmada zamansal olarak, Türkiye-AB ilişkileri sürecinde Türkiye 

açısından önemli olan, belirli dönemler seçilmiş ve kronolojik olarak 

incelenmiştir (bkz. EK 1). Belirlenen bu tarihlerden önceki 2 gün, sürecin 

gerçekleştiği gün ve bu tarihlerden sonraki 2 gün olmak üzere toplam 5 

günlük süre içerisinde, doğrudan doğruya Türkiye ile ilgili verilen haberler 

incelenmiştir.  

Çalışmada kullanılan haberler “T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve 

Enformasyon Genel Müdürlüğü Gazete Veri Tabanı”ndan alınmıştır. Bu veri 

tabanının gazetelerdeki konuyla ilgili haberlerin büyük bir bölümünü 
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içermekle birlikte tamamını içermeme olasılığı da göz önüne alınarak, 

belirtilen veriler yaklaşık olarak algılanmalıdır.  

Varsayımların sınanmasında nicel içerik analizi temel yöntem olarak 

seçilmiştir. İletişim araştırmalarında haber metinlerinin nicel analizi önemli bir 

yer tutmaktadır. Nicel içerik analizinin en önemli amacı, araştırma konusu 

olarak belirlenen sorunun basında nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır. 

Çalışmanın varsayımları da göz önünde bulundurularak araştırma örneklemi 

olarak Türkiye-AB ilişkileri konusunda en fazla haberi yayınlayan gazete olan 

“Financial Times” gazetesi seçilmiştir. 

“Financial Times” gazetesi büyük bir medya grubunun ülke bazında 

yüksek tirajlı gazetesi olmasının yanında, popüler olarak nitelenebilecek bir 

habercilik anlayışını benimsemiş ve ciddi habercilik anlayışına sahip olması 

nedeniyle de örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma çerçevesinde FT 

gazetesinde Kasım 2002 ve Aralık 2004 tarihleri arasında Türkiye-AB 

ilişkilerinde, konu ile yakından ilgili olarak belirlenmiş kırılma noktalarına bağlı 

olarak yayımlanan tüm haberler, içerik analizi yardımıyla analiz edilecektir. 

Elde edilecek sonuçların daha iyi anlaşılabilmesi ve haberlerin 

anlatısının çözümlenebilmesi için nicel yönteme başvurulmuştur. Bu tekniğin 

kullanım nedeninin anlaşılabilmesi için ne olduğuna kısaca değinmek 

gerekmektedir.  

İletişim araştırmalarında pozitivist yöntemlerden başka pozitivist 

olmayan yöntemler de kullanılmaktadır. İletişimin üç temel unsuru 

bulunmaktadır: Kaynak, alıcı ve mesaj. İlk iki unsur açısından (kaynak ve 

alıcı) pozitivist yöntemlerin yeterli bilgi birikimini sağlamaya yönelik yöntemler 
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olduğunu, özellikle alıcıya yönelik izleyici araştırmaları bakımından geniş bir 

literatürün ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak üçüncü temel iletişim unsuru 

olan "mesaj"a ilişkin bilgi birikimini sağlamak bakımından pozitivist 

yöntemlerin yeterli olmadığını görüyoruz. Özellikle mesajın içeriğinin muğlak 

olduğu durumlarda (kaynağın istediğinin dışında bir mesaj içeriğinin ortaya 

çıkması ya da alıcının mesajın içeriğini değişik yorumlayarak içeriğe içerik 

katması vb. durumlarda) pozitivist yöntemlerin nesnel bilgi sağlama iddiası 

bakımından eksik kalacağı açıktır. İşte bu nedenlerle iletişim çalışmalarında 

pozitivist olmayan (non-positivist) yöntemler de sıkça kullanılmaktadır. 

İletişim çalışmalarında kullanılan pozitivist olmayan yöntemler arasında 

semiyoloji (göstergebilim), yorum bilgisi, metin çözümlemesi gibi yöntemler 

sayılabilir. Öte yandan iletişim çalışmalarında, mesajın içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan literatürün önemli bir kısmının içerik çözümlemesi ile yapıldığı 

görülmektedir.  

Pozitivist bir yöntem olarak içerik çözümlemesinin iletişim 

araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bir yöntem olduğu söylenebilir. 

İçerik çözümlemesi (nicel çözümleme) tekniği, medya mesajlarını daha çok 

sayısal değerlerle incelemeye olanak tanıyan bir tekniktir. Pozitivizm temelde 

nesnel bilgiye ulaşılabileceği iddiasını taşıyan bir yaklaşımdır ve öznenin 

dışında nesnel bir gerçeklik olduğunu kabul etmektedir.  

Pozitivist bilim anlayışına göre araştırmacı, öyle nesnel yöntemler 

kullanır ki, bu yöntemleri kullanan herkes benzer sonuçlara ulaşır. Bunun 

sonucu olarak içerik çözümlemesi ile analiz edilen çalışma, başka bir kişi 
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tarafından da ele alınsa benzer sonuçlara ulaşılacaktır. Araştırmacı kendi 

gözüyle değil, nesnel bir araçla içeriğe bakarak nesnel bilgiyi elde eder. ∗  

Nicel çözümleme tekniği “araştırma sorusuna uygun cevap bulmak için 

veri toplamada sayısallığa dayanır” (Erdoğan, 1998: 56). Bu yönüyle nicel 

çözümleme tekniği sözcükleri, kavramların içeriğini ve taşıdığı yan 

anlamları, kültür içindeki farklı kullanım değerlerini yok sayarak tamamen 

şeffaf taşıyıcılar olarak ele alır.  

 

3.2. Araştırma Verileri 

 

İngiltere’de yayınlanan Financial Times gazetesinde yer alan Türkiye-

AB ilişkileri ile ilgili haberlerin işlevinin araştırıldığı bu çalışmada, kullanılan 

yöntem olan içerik çözümlemesi öncelikle araştırmacının temel varsayımı 

çerçevesinde oluşturulan bir kategorileştirme işlemi olduğundan, iki ana 

kategorileştirme işlemi yapılmıştır.  

Çalışmanın iki ana kategorileştirme işleminden ilki, haberlerde yer alan 

konuların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. FT gazetesinin Türkiye’yi, AB 

sürecinde hangi konularda en çok haber yaptığı izlenmeye çalışılacaktır. Bu 

bağlamda gazetenin Türkiye ile ilgili siyasal, ekonomik ya da sosyal-kültürel 

boyuttaki söylemleri analiz edilecektir.  

Çalışmanın ikinci kategorileştirme işlemi, bu söylemlerin incelenerek, 

anlamlandırmalarının yapılabilmesi için değerlendirilen ilk ana kategorinin, 

kendi içinde “pozitif”, “negatif” ya da “nötr” olarak ayrıldığı kategoridir.  

                                                
∗Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. İletişim Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ders Notları Doç.Dr. Ümit 
ATABEK, http://mediaif.emu.edu.tr/pages/atabek/docs/yntem.txt 
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Bu bağlamda FT gazetesinde yer alan Türkiye ile ilgili haberlerin içerik 

çözümlemesi yöntemiyle; negatif mi, pozitif mi, nötr mü olduğu sonucuna 

ulaşılmaya çalışılacaktır. 

  

3.3. “FINANCIAL TIMES” Gazetesinde Türkiye-AB İlişkileri ile ilgili Haber 

Örnekleri 

 

Bu başlık altında çalışmada zamansal olarak, Türkiye-AB ilişkileri 

sürecinde Türkiye açısından önemli olan siyasal, ekonomik ve sosyal-kültürel 

boyutlu kırılma noktaları belirlenmiş ve kronolojik olarak örnek haberler 

sunulmuştur. Bu haberlerin içerik çözümlemesi yapılarak söylemlerin 

anlamsal olarak pozitif, negatif ya da nötr oluşları incelenecektir. Bu tarihler 

ve aynı tarihlerde yayınlanan haberlerin, içerikleri bakımından sıralanışı 

aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 11: Yayınlanan haberlerin içerikleri 
 

KIRILMA 
TARİHLERİ 

SİYASAL 
BOYUTLU 

EKONOMİK 
BOYUTLU 

SOSYAL-
KÜLTÜREL 
BOYUTLU 

3 Kasım 2002 √√√√   
10 Aralık 2002  √√√√  
12-13 Aralık 2002 √√√√   
19-20 Aralık 2002  √√√√  
23 Ocak 2003 √√√√   
2 Nisan 2003  √√√√  
7-8 Nisan 2003   √√√√ 
15 Nisan 2003   √√√√ 
19-20 Haziran 2003  √√√√  
15 Ağustos 2003 √√√√   
16-17 Ekim 2003 √√√√   
5 Kasım 2003  √√√√   
12-13 Aralık 2003   √√√√ 
17-18 Haziran 2004 √√√√   
17 Aralık 2004 √√√√   
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Bu tabloda belirlenen önemli tarihler ile ilgili haber örnekleri aşağıda 

sunulmuştur; 

 

� 3 Kasım 2002 

3 Kasım 2002 tarihinde Türkiye ‘de gerçekleştirilen Hükümet seçimleri 

sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçimlerde en yüksek oyu 

alarak, tek başına iktidar olma hakkını elde etti. 

Financial Times gazetesinin 1 Kasım 2002 tarihli sayısında, "Türk 

Meydan Okumaları" başlığı altında yayımlanan başyazıda, “Ankara, ülkenin 

geleceğiyle ilgili önemli bir kararla karşı karşıya” denilmektedir:  

“Pazar günü yapılacak dönüm noktası niteliğindeki genel seçimle başlamak 
üzere Türkiye, 79 yıl önce bir cumhuriyet olarak kurulmasından bu yana en sıkıntılı 
dönemine girecek. Seçimlerin öneminin dışında Ankara, Kıbrıs konusu ve AB ile 
ilişkileriyle Irak'ta olası bir savaş ve Kürtlere yönelik tutumu hususlarında muhtemel 
krizlerle yüzyüze. Ayrıca, Türkiye halen, 1945'ten bu yana yaşadığı en büyük 
ekonomik krizi aşma mücadelesi veriyor. Türkiye'nin bu karmaşık ve zorlu meydan 
okumalara nasıl karşılık vereceği, uluslararası ilişkilerdeki gelecek imajını da 
belirleyecek. Bu konuda şimdiye kadar yapılan kehanetler ise karışık. Türkiye'nin 
güçlü ordusunun ısrarıyla kapatılan iki İslamcı partinin enkazından kurulan Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AKP) seçimlerin olası galibi olarak görülüyor, ancak AKP şimdi 
kendisini, Avrupa'nın Hıristiyan Demokratları'na paralel olarak, Müslüman kimliğinin 
muhafazakar partisi konumuna yerleştiriyor. Ankara'daki kurumlar bu gelişmeleri 
nispeten soğukkanlılıkla izliyor.” 

 
Türkiye’nin siyasi açıdan kendi içinde bile sıkıntıları olduğunu belirten 

yazıda, Kıbrıs konusunun Türkiye’nin önünde yer alan engellerden biri 

olduğuna dikkat çekiliyor: 

“Yine de, AKP lideri Recep Tayip Erdoğan'ın seçimlere katılmasının 
yasaklanması ve savcıların partiyi kapatmaya çalışıyor olmaları, Türkiye'nin tam 
demokratik bir devlet olarak kabul edilme yönündeki isteklerine katkı sağlamıyor. 
AKP seçimleri tek başına kazansın ya da koalisyon yapmak zorunda kalsın, Erdoğan 
adına hareket edecek bir şahsın başkanlığında kurulacak hükümet, Türkiye'nin zorlu 
sorunlarını çözmesine yardımcı olmayacak. Bu kararlardan ilki muhtemelen, 1974 
yılında Türk ordusu tarafından istila edilmesinden bu yana Rumlar ve Kıbrıslı Türkler 
arasında bölünmüş durumda bulunan Kıbrıs ile ilgili olacak. Birleşmiş Milletler, 
AB'nin 12 Aralık'ta Kopenhag'da yapılacak zirvesinde karara bağlanacak 
genişlemesinde, Kıbrıs'ın bütün olarak AB'ne girebileceği federal bir devlet 
oluşturarak bölünmüşlüğü sona erdirecek bir uzlaşma planını bu ay masaya 
yatıracak. Kıbrıslı Türkler, öncelikle, nihayetinde ayrı bir devlet olmayı ifade eden, 
egemenliklerinin tanınması konusunda ısrarlarını sona erdirmezlerse, Kıbrıs Rum 
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kesimi AB'ne yalnız girecek. Ankara şüphesiz ki bu karar üzerinde etkili olabilir. Eğer 
Ankara Kıbrıslı kardeşlerini uzlaşmaya iterse, AB'nden kendi üyelik görüşmelerinin 
başlaması için "kayıtsız şartsız" kesin bir tarih bekleyecek. En iyi olasılıkla, sadece 
tam demokrasiye geçiş sürecinin yeniden gözden geçirileceği bir tarih alabilecek.” 

 
Bu konulara ek olarak 1 Kasım tarihli yazıda Türkiye’nin yeni reformları 

kısa sürede yasalaştırdığını belirten bir bölüm yer almaktadır: 

“Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye, ölüm cezasını kaldıran ve Kürt 
azınlığına dil ve yayın konularında haklar veren önemli reformları yasalaştırdı. Ancak 
bunlara, ordu üzerinde sivil denetim kurulması ve bu reformların uygulamaya 
geçirilmesi de eklenmek zorunda. Saddam sonrası yapılanmada Iraklı Kürtlerin 
bağımsızlık kazanmaları halinde kendi Kürtlerine karşı nasıl bir tavır sergileyeceğine 
halen karar verememiş olması, Ankara'nın Irak konusundaki kaygılarının ana 
merkezinde bulunuyor. Türkiye'nin AB ile gelecekteki ilişkilerini düzene koymak, 
tahmin edilen olası tüm senaryolarda zaman alacak. Bu arada, siyasi reform ve 
insan hakları ile azınlık haklarının tümüyle sağlanması, Türkiye'nin her koşulda 
gerçekleştirmesi gereken amaçlar olmalı. Bunlar sadece AB kulübünün kuralları 
değil, Türkiye'nin gereksinimleri ve hakları.”  
 

Merkez sağ eğilimli Financial Times gazetesinin 01 Kasım 2002 tarihli 

sayısında, Leyla Boulton imzasıyla ve "AB'nin Kıbrıs Konusunda Alınacak 

Kesin Kararları Ertelemesi İstendi" başlığı altında yayımlanan haberde, 

politikacıların kendi demeçlerini aktararak, seçimler sonunda hükümetin 

başına İslamcı bir partinin gelmesi konusundaki fikirleri dile getiriliyor: 

“Türkiye-AB ilişkilerinin, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması halinde yıllarca 
zarar göreceğini söyleyen Gül, ayrıca, Türkiye'nin AB üyeliği emelleri için çıkacak bir 
ret kararının, Türkiye'de Avrupa karşıtı tarafların, "ne yaparsak yapalım, AB'ne 
giremeyiz, çünkü orası bir Hıristiyan kulübüdür" şeklindeki inanışına ivme 
kazandıracağı, bunun da 'çok üzücü' olacağı konusunda da uyarıda bulundu. 
AKP'nin daima AB üyelik kriterlerini yakalayabilmek için siyasi ve ekonomik 
reformları hızlandırmakta kararlı olduğunu vurgulayan Gül, "Müslüman bir ülkenin, 
demokrat, şeffaf ve modern dünyayla uyum halinde olabileceğini ispatlamak 
istiyoruz" dedi”.  

 

Financial Times gazetesinin 4 Kasım 2002 tarihli sayısında "Eski 

İslamcılar, Türkiye'de Oyların Büyük Çoğunluğunu Topladı", "Erdoğan 

Partisini Kesin Zafere Taşıyor" başlıklı yazılarda “Eski İslamcılar Türk 

seçimlerini kazandı... Türk seçmenler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne büyük bir 

zafer kazandırdı.. Hükümet tecrübesi olmayan İslamcı parti, yasaklı genel 
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başkanıyla seçimleri kazandı...” şeklindeki yorumlarıyla Türkiye’nin seçim 

sonuçlarını değerlendiriyor: 

“48 yaşındaki İstanbul eski Belediye Başkanı Recep Tayip Erdoğan, 
partisinin NATO üyesi Türkiye'yi köktendincilik kaosuna sürüklemeyeceği konusunda 
teminat vermekte gecikmedi. Belediye başkanlığı döneminde dini kullanarak halkı 
kin ve nefrete kışkırtmak suçundan hüküm giymesi sebebiyle başbakan 
olamayacaksa da Erdoğan, hükümetinin öncelikle, Türkiye'nin AB adaylığı yolunda 
ilerlemesini sağlamak amacı taşıyacağını söyledi. AKP önümüzdeki ay Kopenhag'da 
yapılacak ve Türkiye'nin müzakerelere başlayabilmek için tarih belirlenmesini 
beklediği liderler zirvesinden önce AB'den olumlu bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. 
Ankara ayrıca, Kıbrıs'ın muhtemel üyeliği konusunda AB ile çatışmamak için baskı 
altında. AKP'nin tek başına iktidara gelmesi sayesinde hükümeti daha hızlı kuracağı 
anlamına geliyor. Böylece Müslüman dünyanın tek laik ülkesi konumundaki Türkiye 
onyılı aşkın bir süredir, istikrarsız ve kronik enflasyon, katı dış politika ve kötü insan 
hakları siciliyle başa çıkmaktan aciz, etkisiz koalisyon hükümetlerinin ardından ilk 
kez tek partili bir hükümete kavuşacak.” 

 

Hükümetin gelecek dönemde yapacağı reformlara da Erdoğan’ın 

kendi demeçleriyle yer verilmiş, Türk halkının seçimle ilgili görüşleri 

aktarılmıştır: 

“…İkinci olarak, Erdoğan, IMF'nin sağladığı 16 milyar dolarlık krediyle 
desteklenen 3 yıl süreli Türkiye'nin kamu sektörü borcunu ödeyebilmesini 
sağlayacak ekonomik istikrar programını feshedeceği iddialarını reddetti. Erdoğan, 
"IMF'ye karşı önyargımız yok" diyor ve yabancı düşmanlığı yapan popülist Genç 
Parti'nin IMF'yi ülkeden çıkarmak yönündeki seçim vaatlerini ‘çirkin’ olarak niteliyor. 
Üçüncü ve belki de kendi geleceği için en önemlisi ise Erdoğan, ülkesinin ‘anayasal 
yapısını’ iyileştireceğini vaadetti. Türkiye'nin AB standardlarında insan haklarına 
kavuşmasına engel teşkil eden baskıcı kanunlar arasında, Erdoğan kuşkusuz, daha 
önceki mahkumiyetinden doğan ve Anayasa uyarınca aldığı ömür boyu siyaset 
yasağına atıfta bulunmaktaydı. AKP'nin zaferi, partinin gelişmesini önleyebilmek için 
Erdoğan'ın adaylığını yasaklayabilmek amacıyla diğer suçu sabit adayların 
seçimlere girmesine engel teşkil etmeyen yasaları titizlikle uygulayan laik savcıların 
suratına adeta bir tokat gibi patladı. Emekli sekreter Gürsel Öngün ise, CHP'ye oy 
verdiğini söylüyor, "AKP iktidara gelirse kaos olur. Şeffaf değiller, seçimlerden sonra 
çok başka davranacaklar. Umut ediyorum ki Erdoğan, laik sistemi zorlayacak 
saçmalıklar yapmaz" diye konuşuyordu. 1997 yılında İslamcı bir parti önderliğindeki 
hükümeti görevden uzaklaştıran orduyu garantör olarak gören Öngün, "Türkiye İran 
olmayacak, ama ordu müdahale ederse, bu AB'nin hoşuna gitmez" diye de ekliyor. 
Liberal görüşlü Türk yorumcular ve batılı diplomatlar, kehanete daha az yer veren bir 
görüş ortaya koyuyorlar ve AKP'nin, bir dizi kışkırtıcı İslamcı politikalarla orduyu 
tahrik eden ilk ve son İslamcı Başbakan Necmettin Erbakan hükümetinin yanlışlarını 
tekrar etmek için önlerinde yeterli sebep bulunmadığını ileri sürüyorlar. Bir batılı 
diplomatsa, "AKP'nin sırf siyasi intihar olsun diye seçim kampanyasında bunca çaba 
harcadığını sanmıyorum" diyor. Bu gözlemciler ve para piyasaları oyuncuları daha 
çok AKP'nin tecrübesizlikten doğacak hatalar yapmasından çekiniyorlar. AKP'nin 
attığı her adım, generaller ve para piyasaları tarafından dikkatle izlenecek.”  
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5 Kasım 2002 tarihli sayısında "Türk Lokumu" başlığıyla yayımlanan 

başyazıda geçmiş hükümetlerin eleştirildiği görülmektedir: 

“Türk seçmenler, Türkiye'nin önemli politik isimlerini yok eden seçimlerde 
İslamcı kökleri olan muhafazakar AKP'ye büyük bir zafer kazandırdı. Son yıllarda, 
kavgacılıkları, yetersizlikleri ve yolsuzlukları ile ekonomik ve mali karışıklıklar yaratan 
bu kendini beğenmiş kişiler, yaşam standartlarını geliştirmek adına çok az şey 
sundukları Türk halkından koptuklarından aslında başlarına geleni haketmişlerdir. 
Henüz 14 aylık olmasına rağmen AKP bunların aksine, sadece en büyük parti olarak 
değil, Türkiye'nin belki de gerçek olan tek partisi olarak ortaya çıktı... AKP, 1945 
yılından bu yana yaşadığı en büyük durgunluktan kurtulmaya çalışan, mali açıdan 
zayıf ve borçlarla beli bükülmüş bir Türkiye devralıyor. AKP aynı zamanda, Avrupa 
ekonomisinin zayıf olduğu bir dönemde düze çıkma şansını yakalayabilmek için 
yeterli donanımı olmayan Türk ekonomisiyle iş alanları yaratmaya çalışacak. Yurt 
dışında verilecek mücadele daha da ağırdır.” 

 

� 20 Kasım 2002 

 “Aday Ülkelerin Üyelik Yolunda İlerlemelerine İlişkin Tavsiye Kararı” 

Avrupa Parlamentosu Raporu (Genişleme Raporu), Avrupa 

Parlamentosu’nun genişleme konulu Genel Kurul toplantısında kabul 

edilmiştir.  

"Kıbrıs Konusunda Baskılar Artarken Erdoğan Yunanistan'da 

Görüşmeler Yapıyor” başlıklı ve 18 Kasım 2002 tarihli sayıda, Kerin Hope 

imzasıyla yer alan haberde, Türkiye'nin de üyelik görüşmelerine başlamak 

için bir tarih alacağı Kopenhag’da yapılması muhtemel "büyük pazarlığa" yer 

verirken genişleme kararına göre Erdoğan’ın Kopenhag’da yapılacak zirve 

için aday ülke olma yolunda diğer ülke başkanlarını ziyaret ettiğine dikkat 

çekilmiştir: 

 “Türkiye'deki genel seçimlerde büyük zafer kazanan partinin lideri Recep 
Tayip Erdoğan, gelecek ay Kopenhag'da yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde 
Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılması konusunda uluslararası baskıların arttığı bir sırada, 
bugün Atina'da görüşmelerde bulunuyor. Erdoğan 10 yılı aşkın bir süredir 
Yunanistan'a davet edilen ilk Türk lider... Yunanistan Başbakanı Costas Simitis, 
Türkiye'nin üyelik müzakerelerine başlamak için tarih verilmesi talebini destekleyen 
az sayıdaki AB liderleri arasında bulunuyor, fakat Simitis, Kıbrıs konusunda ayrıcalık 
kazanılması yönünde yurt içinde baskı ile karşı karşıya. Simitis, "Türkiye bir jest 
yapmalı" dedi. Erdoğan'ın hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı 
ziyaret sırasında Türkiye ve Kıbrıs'ın AB'ye aynı zamanda üye olması gerektiğine 
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dair yaptığı tartışmalı açıklamaları dikkat çekiyor. Adanın güneyini kontrol eden 
Kıbrıs Rum yönetimi üyelik müzakerelerini tamamladığı halde Türkiye daha 
başlamadı bile. Böyle bir talep ciddi ise, AB'nin Kıbrıs'ı üye kabul etmek için 
önündeki yol açılırken, Türkiye'nin de üyelik görüşmelerine başlamak için bir tarih 
alacağı Kopenhag'da yapılması muhtemel "büyük pazarlığı" zora sokacaktır. 
Yunanistan gelecek ay yapılacak Kopenhag Zirvesi'nde, Kıbrıs'ın yeni üyeler arasına 
dahil edilmemesi durumunda diğer dokuz aday ülkenin birliğe girmesini bloke 
edeceği tehdidinde bulundu. Öte yandan, Yunanistan, Türkiye'ye üyelik 
müzakerelerine başlaması için bir tarih verilmesi konusunda çaba harcıyor...” 

 

Financial Times gazetesinin 19 Kasım 2002 tarihli sayısında "Erdoğan 

Barış Teklifi Sunuyor" başlığı altında, Leyla Boulton imzasıyla yayımlanan 

Ankara çıkışlı haber şöyledir:  

“Türkiye'nin gayri resmi lideri Recep Tayyip Erdoğan dün, Yunanistan'a bir 
zeytin dalı uzatarak Ege'deki rakipleriyle sorunları çözme hayalini dile getirdi. 
Erdoğan, önümüzdeki ay Kopenhag'da yapılacak olan AB liderler zirvesi öncesi 
Türkiye'nin üyelik görüşmelerine başlaması için bir tarih elde etmek amacıyla 
başladığı AB başkentleri turunun ilk ayağı olan Atina'da bir açıklamada bulundu...” 
 

"Türk Lideri, AB Katılım Görüşmelerini Emniyet Altına Alma 

Mücadelesi Veriyor" başlığı altında Financial Times gazetesinin 20 Kasım 

2002 tarihli sayısında Judy Dempsey imzasıyla yayımlanan Brüksel çıkışlı 

haberde, Avrupa Birliği'ne katılım görüşmelerini başlatmak amacıyla tarih 

almaya çalışan Türkiye hakkında 15 üye devletin görüşleri yansıtılmıştır: 

“Türkiye'de hükümette bulunan AK Parti'nin lideri Tayyip Erdoğan, Avrupa 
Birliği'ne katılım görüşmelerine başlamak amacıyla tarih almaya çalışmak için bugün 
Brüksel'e gidiyor. Diplomatlar, gelecek ay yapılacak olan zirve öncesinde AB 
genişlenmesinin son aşamasına gelindiği şu sıralarda, 15 üye devletin ilgisinin 
Türkiye'ye yöneldiğini belirtmişlerdir. Diplomatlar, Ankara'nın, diğer dokuz ülke ile 
beraber Mayıs 2004'te AB üyesi olacak Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünü sona erdirmekte 
büyük rolü olacağını kabul ediyorlar. AB'den bir diplomat, "pek çok şey Erdoğan'a 
bağlı. Gelecek haftalarda reformları gerçekleştirmesi ve Kıbrıs üzerinde bir anlaşma 
yapılabileceğini göstermesi olağanüstü bir gelişme olacaktır" demiştir. AB dönem 
başkanlığını yapan Danimarka ise, zirve öncesinde üye devletler arasında nabız 
yoklaması yapmaya başladı. Bush yönetimi gibi, Yunanistan, İngiltere, Almanya, 
İspanya, İtalya ve Belçika ile beraber Danimarka da Türkiye'ye tarih verme fikrini 
desteklemektedir. Başkan Bush, pazartesi günü Danimarka Başbakanı Fogh 
Rasmussen'i arayarak, Türkiye'nin stratejik önemi ve Ankara ile bir uzlaşma ihtiyacı 
üzerinde durmuştur. Diğer birçok üye devlet ve Avrupa Komisyonu'nda Fransa'nın 
başını çektiği bazı şüpheci gruplar çok daha az hevesliler. Diplomatlar, Avusturya'nın, 
kısmen bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olması ve kısmen de 
büyük bir Müslüman ülkenin AB'ye alınması konusunda muhafazakar görüşlere sahip 
olması nedeniyle, Türkiye'ye görüşme tarihi verilmesine ‘şiddetle’ karşı çıktığını 
söylüyorlar. Hollanda ise bu konuda bölünmüş durumda. İsveç ve İrlanda, daha 
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ideolojik bir tutumla Türkiye'nin, askeri nüfuzdan kurtulması ve insan hakları ile sivil 
haklara kucak açmasını istiyorlar. Finlandiya ile Lüksemburg ise kayıtsız 
davranıyorlar.” 

 

� 10 Aralık 2002 

Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi’nin 13. toplantısı 

Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.  

Financial Times gazetesinin "Avrupa, Barış ve Refahı Yaymak Uğruna 

Yok Olmayı Göze Alıyor" başlıklı 11 Aralık 2002 tarihli sayısında, Martin Wolf 

tarafından olumsuz bir yaklaşımla nüfusu üye devletlere göre çok fazla  ve 

Müslüman bir ülke olarak Türkiye’nin ekonomik yönden yetersiz kaldığı dile 

getirilmektedir:  

“Pennsylvania Valisi William Penn 1693 yılında, "Avrupa barışının bugünü 
ve geleceği" adı altında, "bir imparatorluk meclisi ve Avrupa devleti veya 
Parlamentosu" kurulmasını öngören bir deneme yazısı yazmıştı. Penn bunun, 
ağırlıklı oylama temeli üzerinde çalışacağını öngörmüştü. Bu, Türkler ve Ruslar da 
dahil olmak üzere Avrupa'nın tamamını kapsıyordu. Penn'in barışçıl birlik görüşü, 
yüzyıllar boyu hayal olarak kalmış, Soğuk Savaş sırasında tekrar ortaya çıktığında 
ise, sadece Batı Avrupa ile sınırlandırılmıştı. Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşü ile 
daha geniş bir Avrupa entegrasyonu uygulanabilir hale gelmişti. Avrupa Birliği bu 
hafta 10 yeni üye alarak, bu yolda büyük bir adım atacak. Ancak iş bu kadarla 
kalmıyor. Türkiye de görüşmelerin başlaması için bir tarih istiyor. Balkan devletleri de 
muhtemel aday. Ukrayna ise gelecekte aday olabilir. Avrupa, istekler ile 
yapamayacakları arasında bocalıyor. AB'nin refah dolu, demokratik ve barışçıl bir 
Avrupa kıtası yaratması cazip görünüyor ancak, sonsuz bir genişlemeye ‘hayır’ 
demekten yoksun olduğu sürece, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Uygulanabilir 
olsun olmasın, yeni Avrupa, şu anda var olandan ve Avrupa projesine inananların 
uzun zamandır istediğinden çok farklı olacaktır. Bugünün 15 üyeli AB'si, homojen ve 
zengindir. Buna, 2000 yılındaki 65 milyonluk nüfusu ve Avusturya ile aynı seviyede 
piyasa fiyatlarıyla 202 milyar dolarlık GSMH'si ile Türkiye eklenecek. Türkiye'de kişi 
başına düşen satın alma paritesi, Letonya'ya yakın bir rakamla 7,030 dolardır. 
Türkiye'nin de katılmış olması halinde, 33 üyeli bir AB, 2000 yılında 570 milyonluk bir 
nüfusa sahip olarak, ABD'nin iki katına ulaşacak, piyasa fiyatlarıyla kombine GSMH 
9,100 milyar dolarda gerçekleşecek ve kişi başına düşen ortalama GSMH satın alma 
paritesi de 18.250 dolar olacaktır. Aynı zamanda 33 üyeli bir AB'de, zengin ve fakir 
ülkeler arasındaki yaşam standardı da bire on oranında gerçekleşecektir. Bu yeni 
AB, muazzam bir yapı oluşturacaktır. Ancak kültür, tarih ve gelişme seviyeleri aşırı 
şekilde değişiklikler gösterecektir. Şu andaki genişlemeyle bile zorluklar çıkması 
muhtemel. Ancak Balkan ülkeleri ve Türkiye gibi büyük, fakir ve Müslüman ülkelerin 
katılması halinde bu zorluklar, daha da belirgin hale gelecek. Türkiye topraklarının 
çoğunluğu, Avrupa'nın tarihsel tanımının bile dışında. Economist dergisi, "demokrasi 
ve özgürlüğün temel değerlerine uyan ülkelerin, Slav veya Müslüman dahi olsa ve 
hatta Berlin veya Paris'e ne kadar uzakta olursa olsun, aday olmaya hak 
kazanmaları gerektiğini" belirtiyor. Bu saçma bir şeydir. Avustralya, Kanada, Güney 
Afrika, Hindistan ve Rusya'nın da katılmak istemeleri halinde, acaba AB onları da 
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kabul etmeli mi? Bütün bunlar genişlemenin iyi bir fikir olmadığını mı gerektiriyor? 
Hayır. Ancak bu rahatsız edici bir konudur. İslami bir demokrasi olma yolunda 
ilerleme olasılığı olan bir ülkeye doğrudan "hayır" yanıtı vermek sorumsuzluk olarak 
görülse bile, özellikle Türkiye'nin üyeliği rahatsız edicidir. Bunun yerine AB, 
"Kopenhag kriterleri" gibi koşulların tam ve sürekli uyumunda ısrar etmelidir. Bu 
kriterler, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve azınlıkların ve 
saygınlıklarının korunması garantisi veren kurumlarda istikrarı; birlik içerisindeki 
piyasa güçleri ile rekabetçi baskıya dayanma kapasitesiyle birlikte fonksiyonel bir 
piyasa ekonomisinin varlığı; politik, ekonomik ve parasal birlik hedeflerine bağlılık 
dahil olmak üzere üyeliğin gerektirdiği zorunluluklara uyma yeteneği gibi koşullar 
istemektedir. Türkiye'nin bu kriterleri yerine getirebilmesi için uzun zaman var. 
Balkan ülkelerinin çoğu daha kötü durumda. Katılım hakkının tanınması için, daha 
sağlam ve sürekli bir gelişme gerekiyor. Ancak, daha ileri bir genişleme kaçınılmaz 
görünüyor. Genişleme, büyük faydalar sağladığı gibi, bir o kadar büyük 
sorumluluklar getiriyor. Bunun işleyişini sağlamak, önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın 
enerjisini tüketecektir. “ 
 

� 12-13 Aralık 2002 

Kopenhag Avrupa Konseyi Zirvesi sonucunda 10 aday ülkenin 1 

Mayıs 2004 itibariyle üye olmaları kararı alınmıştır. Zirve’nin Sonuç 

Bildirgesi’nin Türkiye bölümünde Konsey’in 2004 yılı İlerleme Raporu ve 

Komisyon’un görüşleri ışığında, Aralık 2004 tarihli Zirve’de Türkiye’nin 

Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı kararını alması halinde müzakerelerin 

gecikmeksizin başlatılacağı belirtilmiştir.  

"AB'nin Kopenhag'daki Fırsatı...Zirve, Genişleme ve Türkiye Konusunu 

Karara Bağlayabilir", Financial Times gazetesinin 12 Aralık 2002 tarihli 

sayısında yukarıdaki başlık altında yayımlanan başyazıda AB üyelik 

müzakerelerinin başlaması ve Türkiye’ye tarih verilmesi için Kıbrıs konusunu 

çözüme bağlaması gerektiği belirtiliyor: 

“AB liderlerinin, bugün başlayacak olan Kopenhag Zirvesi'nde ellerinde çok 
büyük bir fırsat bulunuyor. Eğer her şey yolunda giderse AB liderleri, 2004'te Doğu 
ve Güney Avrupa'dan 10 yeni üyenin kabulü, Kıbrıs'taki 28 yıllık bölünmüşlüğe son 
vermek konusunda prensipte bir anlaşmaya varılması, bir AB Acil Müdahale Gücü 
oluşturulması önündeki engelin ortadan kaldırılması ve üyelik müzakerelerinin 
başlaması için Türkiye'ye tarih verilmesi yönündeki bir anlaşmayı yerine getirmiş 
olacaklar. Bu zorlu bir gündem ve dolayısıyla da bu konuların üzerinde bu kadar 
durulması hiç de şaşırtıcı değil. Özellikle son üç konu birbirine bağlı. Kıbrıs 
muhtemelen en zorlu konu. Amaç, Kıbrıs'ın AB'ye bir bütün olarak girmesine onay 
verecek müzakereler sırasında, Kıbrıslı Türk ve Rum liderleri, BM'nin barış planını 
kabul etmeye ikna etmek olacaktır. Kıbrıs Türk lideri Rauf Denktaş hala ayak 
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diretiyor. Türkiye'nin, Rauf Denktaş'ı masaya getirmesinin zamanı artık geldi. Eğer 
bu olursa, Türkiye, AB'ne giriş müzakereleri için bir başlangıç tarihi almak 
konusunda cömert bir tavrı hak edecektir. Ancak yine de bu süreç şartsız 
olmamalıdır. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'in Financial Times'ta bugün 
yayımlanan görüşlerine rağmen, ciddi görüşmeler başlamadan önce, Türkiye'nin, 
insan hakları ve demokrasi alanında Kopenhag kriterlerini yerine getirdiğini 
göstermesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle, Fransa ve Almanya tarafından önerilen 
ve eğer Türkiye 2004'ün sonundaki bir değerlendirmeden başarıyla geçerse, Ankara 
ile görüşmelerin 2005 Temmuz'unda başlaması şeklindeki formül mantıklı 
görünüyor. Bu, Türkiye'ye, taahhüt ettiği reformları yerine getirmek için zaman 
verecek ve paralelinde Kıbrıs'ta bir çözüm sağlamak konusunda Ankara üzerindeki 
baskı sürecektir. Türkiye biliyor ki, eğer Rum kesimi 2004'te kapsamlı bir anlaşma 
sağlanamadan AB'ne girerse, kendi girişi konusunda AB'nin desteğini kazanma 
şansını önemli ölçüde yitirmiş olacaktır. Bu, birbirine bağlı konuların karmaşık bir 
ağı, ancak başarının -istikrarlı bir İslam demokrasisini AB içinde görmek gibi- 
muazzam bir ödülü olacak” 

 

Financial Times gazetesi, 12 Aralık 2002 tarihli sayısında, Judy 

Dempsey imzasıyla "ABD, İnsan Hakları Kriterlerini Azımsayarak, AB'ni 

Türkiye ile Görüşmelere Başlamaya Zorluyor" başlığı altında ABD’nin 

Türkiye’ye üyelik konusunda ciddi destek sağladığını belirtti: 

“ABD, Avrupa Birliği'nin, insan hakları ile ilgili reformları tamamlamamış 
olmasına rağmen Türkiye'ye, üyelik müzakerelerine başlanması için kesin ve erken 
bir tarih vermesini istedi. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın, AB Dış İlişkiler 
Komiseri Chris Patten'a yazdığı özel mektupta ‘Kopenhag kriterlerini’ azımsadığı 
görülüyor. Powell mektupta, Türkiye'nin 2003 sonunda koşulların yalnızca bazılarını 
yerine getirebileceğine işaret edip ancak yine de görüşmelere geçilmesi gerektiğini 
yazdı. Ülkelerin, siyasi kriterleri üyelik görüşmelerine başlanmadan önce yerine 
getirmeleri gerekiyor. Bu kriterler, insan haklarına tam saygıyı içeriyor -buna azınlık 
hakları, işkencenin kaldırılması, ordunun politikadan tamamen çekilmesi de dahildir. 
Powell'ın mektubu, Bush yönetiminin Komisyon'a ve 15 üye ülkeye karşı, 1999'dan 
beri aday olan Türkiye'ye kapılarını açmaları yönünde başlattığı baskının bir devamı 
niteliğinde. Avrupalı liderler bu gece, Kopenhag Zirvesi sırasında Türkiye'nin 
adaylığını tartışacaklar.”  

 

Financial Times gazetesinde 13 Aralık 2002 tarihli sayısında, 

"Türkiye'nin Entegrasyonu Sorunu, AB'nde Fikir Ayrılığı Yaratıyor" başlığı 

altında ve Judy Dempsey imzasıyla yayımlanan Kopenhag çıkışlı haberde, 

Erdoğan'ın AB'ne, Avrupa'nın modern ve laik bir Müslüman ülkeyi 

kucaklayacak kadar açık olması gerektiğini söylediği ve ilk aşama olarak, 
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1999'dan bu yana resmi aday olan Türkiye'ye kesin ve erken bir katılım 

görüşmeleri takvimi verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

"Fransa, Türkiye'nin AB'ne Erken Katılımını Engelliyor”; 14  Aralık 

2002 tarihli sayısında, Judy Dempsey imzasıyla ve yukarıdaki başlık altında 

yayımlanan yazıda, İngiltere ve Yunanistan’ın desteklediği Türkiye için bir 

tarih verilmesi konusunda Fransa’nın tam tersi bir kararla hayal kırıklığı 

yarattığı belirtiliyor: 

"Ankara, Görüşmelerin 2004'e Alınmasının, Hem Kendileri Hem de Kıbrıs 
İçin Bir Felaket Olacağını Söylüyor" Fransa dün akşam, İngiltere ve Yunanistan'ın 
Ankara'ya, Avrupa Birliği'ne katılım görüşmeleri için erken ve kesin bir tarih verilmesi 
girişimlerini engellemiştir... Aralarında Almanya'nın da bulunduğu diğer ülkeler 
tarafından desteklenen Fransa, Kopenhag Zirvesi'nde AB liderlerinin katıldığı bir 
akşam yemeği sırasında, görüşmelerin ne zaman başlayacağı hakkında bir tarih 
vermeyen bir takvimi sunmuştur. Fransa bu hamleyi, Avrupa Konseyi Başkanı ve 
Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in son çare olarak bir uzlaşma 
çabasına rağmen yapmıştır. Diplomatlar, Türkiye'nin yeni lideri Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, Kıbrıs'ta Türk ve Rum toplumları arasındaki 28 yıllık bölünmüşlüğü sona 
erdirmeyi kabul ettiği halde, katılım görüşmelerinin başlaması için bir tarih almadan 
ülkesine dönmeyi kabul etmeyeceğini söylemişlerdir. Bir Türk diplomatı, "Şimdi çok 
dar bir manevra alanındayız. AB bize çok büyük bir darbe vurdu" demiştir. Fransa 
Devlet Başkanı Jacques Chirac tarafından teklif edilen takvim, Türkiye'ye katılım 
görüşmeleri için verilecek olan tarihin, sadece Aralık 2004'ten sonra mümkün olan 
bir tarih olacağı anlamına geliyor. AB liderleri bu tarihte, Türkiye'nin katılım 
görüşmelerine başlaması için gereken politik kriterlerde ne gibi bir ilerleme 
kaydettiğini değerlendirecekler. Takvim, Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi 
sonucuna bağlı olarak, katılım görüşmelerinin de ertesi yıl yaz aylarında başlamasını 
öngören Fransız-Alman anlaşmasıyla aynı doğrultuda olmuştur. Ancak Rasmussen 
dün akşam, Fransa'nın Türkiye aleyhine giderek sertleşen tutumu karşısında, 
görüşmelerin başlaması için bir tarihte ısrar bile etmemiştir. Karar, Türkiye'nin katılım 
görüşmelerine başlama tarihi alması ve politik reformlardaki gelişmelerinin 
değerlendirilmesi için erken bir tarih verilmesi için yoğun kulis yapan İngiltere ve 
Yunanistan'a da darbe indirmiştir. İngiltere Türkiye'ye, gelecek yıl sonu için 
değerlendirme tarihi ve görüşmelerin başlaması için de, Kıbrıs'ın da aralarında 
bulunduğu 10 yeni ülkenin katılacağı Mayıs ayından önce olmak üzere, 2004 
başlarında bir tarih verilmesini istemişti.”  

 

� 19- 20 Aralık 2002 

Avrupa Komisyonu Türkiye için öngördüğü 2002 yılı katılım öncesi 

mali yardım programını onaylamıştır. Program dahilinde Türkiye tarafından 

AB üyeliğinin gerekliliklerini üstlenmeye hazırlık amacıyla tasarlanmış 18 

farklı projeye 126 milyon Euro destek verileceği ifade edilmiştir. 
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Bu tarihlerde çıkan kararlar üzerine Financial Times gazetesinin 17 

Aralık 2002 tarihli sayısında "Türkiye Yılbaşından Önce Piyasalara Girebilir" 

başlığı altında yayımlanan makalesinde Aline van Duyn Türkiye hakkında, 

gelecek yıl kredi notunun artması beklenen birkaç ülkeden biri olarak 

bahsetmiştir: 

“Çılgıncasına hareketli geçen son birkaç hafta sonrasında, kısa vadede 
hazırlık aşamasında önemli bir pazarlık olmamasıyla bağlantılı olarak tahvil 
piyasasında yavaşlama gözleniyor. Bankacılara göre, fırsatları iyi değerlendiren bir 
borç alıcı olarak ün yapmış olan Türkiye, dün piyasaları, dolar ya da Euro cinsinden 
borçlanmak için yakından takip etti. Bankacılar, Euro cinsinden 5 ila 10 yıl vadeli 500 
milyon Euroluk tahvil ihracı düşünüldüğünü, buna alternatif olarak 20 ila 30 yıl vadeli 
1 milyar dolarlık tahvil ihracının da gerçekleştirilebileceğini belirtiyorlar. Bir bankacı 
Türkiye ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Piyasalara girip girmeyeceklerine çok 
kısa bir zaman zarfında karar vermelerini bekliyoruz. Bu pazarlık gelecek iki ya da üç 
hafta içerisinde başka bir alternatif bulunmadığından üzerinde çalıştığımız tek önemli 
pazarlık" dedi. B1/B notuna sahip Türkiye, gelecek yıl kredi notunun artması 
beklenen birkaç ülkeden biri.” 

 

� 23 Ocak 2003  

AB’ne uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan V. Uyum Paketi 

yürürlüğe girmiştir. Paket, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda AİHM kararları doğrultusunda yargılamanın 

iadesine gidebilme konusunda önemli değişiklikler getirmiştir. Ayrıca V. Uyum 

Paketi ile daha önce III. Uyum Paketi’nde yer almış hükümlerin kapsamı 

genişletilmiştir.  

Fransa’da yayınlanan bir haberin aktarıldığı 23 Ocak 2003 tarihli 

haberde, AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Gunther Verheugen'in, 

Türkiye'nin temel insan haklarına saygıyı sağlamak için daha yapması 

gereken çok şey olduğunu açıkladığı aktarılmaktadır: 

"Verheugen: Türkiye'nin Daha Yapacak Çok İşi Var" başlığı altında yer 
verdiği bir haberde, eski milletvekili Leyla Zana'nın serbest bırakılması gerektiğini 
tekrarlayan AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Gunther Verheugen'in, 
Türkiye'nin temel insan haklarına saygıyı sağlamak için daha yapması gereken çok 
şey olduğunu açıkladığı kaydedilmektedir. Avrupa Parlamentosu Dışişleri 
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Komisyonu'na hitaben yaptığı konuşmada, yeni Türk yetkilileri tarafından kabul 
edilen AB uyum yasaları paketini "etkileyici" olarak değerlendiren Verheugen'in, 
Türkiye'de temel insan hakları uygulamalarında hala kısıtlamalar olduğunu belirttiği 
ve "yıllardır hapishanede olan arkadaşınız için adalet... Umarım ki, Türkiye Leyla 
Zana'nın bir an önce serbest bırakılması için, yeni bir dava açma isteği, gücü ve 
cesaretini bulabilir."  

 

� 2 Nisan 2003 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Yatırım Bankası arasında toplam 350 

milyon Euro tutarında iki kredi anlaşması yapılmıştır.  

“Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında 17 Ağustos depreminde 
zarar gören bölgelerin yeniden yapılandırılması ve KOBİ’lere finans desteği 
sağlanması için 350 milyon Euro’luk (yaklaşık 650 trilyon Lira) iki kredi anlaşması 
imzalandı. Birinci anlaşmada Marmara depremi için AYB tarafından verilen 600 
milyon Euro tutarındaki kredinin son dilimi olan 150 milyon Euro için imzalar atıldı. 
Bu kredi deprem bölgesinde alt yapı yatırımlarında kullanılacağı, kredinin 7 yılı 
ödemesiz, 30 yıl vadeli olduğu belirtildi. 200 milyon Euro’luk ikinci kredi ise küçük ve 
orta boylu işletmelerin (KOBİ) projelerinin finansmanına kullanılacak. Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası aracılığıyla kullandırılacak olan 
kredinin 4 yıl ödemesiz, 12 yıl vadeli olduğu kaydedildi.” 

 

� 7-8 Nisan 2003 
 

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 15. toplantısını 

İstanbul’da gerçekleştirmiştir.   

 “Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri 
Hakkında 4641 sayılı Kanunun 3’ncü maddesinin d fıkrası gereğince, Türkiye-Avrupa 
Birliği Karma İstişare Komitesi üyelerinin Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal 
Komitesinin yapısı ve özellikleri dikkate alınarak Ekonomik ve Sosyal Konsey 
tarafından belirlenmesi hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, toplantıda 
Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi üyeleri belirlenmiştir.” 

 

� 15 Nisan 2003 
 

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nin 42. toplantısı 

Lüksemburg’da yapılmıştır. Toplantıda Avrupa Birliği tarafı Türkiye’ye gözden 

geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’ni sunmuştur. 

15 Nisan 2003 tarihinde yayımlanan, Türkiye’nin özellikle ifade, 

örgütlenme ve din özgürlüğünü bir an önce sağlaması istendiğinin belirtildiği 
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ve “AB-Türkiye Ortaklık Konseyi, Lüksemburg'da Toplanacak" başlığıyla yer 

verilen haberde şu hususlara değinilmektedir: 

 "Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Birlik 
ve Türkiye arasındaki en önemli karar organı olan Ortaklık Konseyi'nin 
Lüksemburg'da toplanacağı ve bu toplantıda katılım ortaklığı belgesinin de 
onaylanacağı bildirilmektedir. AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi 
Günther Verheugen'in yaptığı bir açıklamada, bu toplantıda Türkiye'ye olumlu ve 
cesaret verici bir mesaj verileceğini söylediği ve Ortaklık Konseyi toplantısı için 
Lüksemburg'a gelen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün AB 
Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günther Verheugen ile akşam 
yemeğinde bir araya geldiği, yemekte, oylamaya sunulacak olan ve Türkiye'nin yeni 
ev ödevlerini içeren güncelleştirilmemiş katılım ortaklığı belgesinin tartışıldığı 
kaydedilmektedir. Verheugen'in AB ile müzakere sürecinin başlaması için herhangi 
bir aksama olmaması gerektiğini söylediği, Ankara'nın özellikle ifade, örgütlenme ve 
din özgürlüğünü bir an önce sağlamasını istediği belirtilen haberde Dışişleri Bakanı 
Gül'ün Verheugen'in ilk kez bu kadar destekleyici bir tavır sergilediğini belirttiği ifade 
edilmektedir.”  

 

� 19-20 Haziran 2003 

Avrupa Konseyi Zirvesi Selanik’te gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği 

Dönem Başkanlığı’nın Yunanistan’dan İtalya’ya devredildiği Zirve’ye, aday 

ülkeler gözlemci olarak katılmıştır. Zirvede Türkiye, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından temsil edilmiştir. 

Türkiye’nin Yunanistan hava sahasını ihlal etmesinin, Yunanistan’ın 

Türkiye’nin AB’ne kabul edilmesi konusundaki desteğinden vazgeçmesi 

anlamına gelebileceğinin konu edildiği, "Havadaki Çekişme AB Toplantısına 

Gölge Düşürdü" başlıklı haberde, Türkiye’nin yanında yer alan Financial 

Times gazetesi 17 Haziran 2003 tarihli sayısında Leyla Boulton ve Kerin 

Hope imzalarıyla ve yukarıdaki başlık altında şu habere yer vermiştir:  

“Türk ve Yunan askeri uçakları arasında Ege üzerinde yaşanan gerginlikler, 
Yunanistan'ın, AB üyelerinin ve üyeliğe aday ülkelerin katılacağı Cuma günkü 
Selanik zirvesine ev sahipliği yapma hazırlıklarına gölge düşürdü. Geçen hafta 
Atina'dan İstanbul'a gitmekte olan Olimpic Havayolları'na ait bir uçak, Yunan F-
16'larının yolunu kesmeye çalışan Türk F-16'larından kaçmaya çalıştı. Yunanistan, 
Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlallerinde "astronomik bir artış" olduğunu 
belirtirken, bu olay Ege'nin kontrolüne ilişkin artan anlaşmazlığı körükledi. Arka 
arkaya gelen Türk hükümetleriyle dört yıldır bir uzlaşma sağlayan Yunan Dışişleri 
Bakanı Yorgo Papandreu, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Bu bir oyun ancak 
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çok tehlikeli bir oyun" dedi. Pek çok ülke gibi Türkiye'nin de, Yunanistan'ın belirlediği 
hava sahasını kabul etmemesinden dolayı, iki NATO üyesine mensup savaş pilotları, 
yaklaşık otuz yıldan beri Ege üzerinde birbirlerine meydan okuyorlar. Uluslararası 
teamüle aykırı bir şekilde Yunanistan, kendi hava sahasını karasularından daha 
geniş tutuyor. Yunanistan aynı zamanda, uluslararası konvansiyon ile çelişerek, Ege 
üzerindeki uluslararası hava sahasından uçacak olan yabancı savaş uçaklarının 
Atina'ya uçuş planlarını vermelerini de talep ediyor. Ankara, hem tartışmalı hava 
sahasına düzenli bir şekilde askeri uçak göndererek, hem de Ege üzerindeki 
uluslararası hava sahasını kullanarak gerçekleştirdiği uçuşların planlarını vermeyi 
reddederek, Atina'nın tutumuna karşı çıkıyor. Türk savaş uçakları tartışmalı bölgeye 
girdikleri zaman, Yunanlılar savaş uçaklarını acil bir şekilde havalandırıyor ve tek bir 
mermi atılmamasına rağmen, Türk uçaklarını bölge dışına atmak için onları 
sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kıbrıs ve Ege konusundaki anlaşmazlıkları zamanla 
çözümlemek amacıyla iki ülke arasındaki bir uzlaşma sayesinde söz konusu 
anlaşmazlık diplomatik düzeyde etkin değildi. Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB'ye 
katılımına yardımcı olması bu sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak Atina 
geçen ay, Türkiye'nin hava sahası ihlalini Avrupa Komisyonu'nda gündeme getirdi. 
Yunanistan, Türkiye'nin, iyi komşuluk ilişkilerini korumayı öngören ve üye adaylarının 
uyması gereken AB Kopenhag kriterlerine aykırı hareket ettiğini söyledi. Türk 
yetkililer bu tür uçuşların 2000 ile 2002 yılları arasında üçe katlandığını inkar 
etmiyorlar. Ancak yetkililer, bu tür uçuşlardaki artışın kısmen, 11 Eylül 2001'de 
ABD'ye havadan yapılan terör saldırılarının ardından artan güvenlik tehditleriyle ilgili 
olduğunu iddia ediyorlar. Türkler ve Yunan yorumcular, Atina'nın bu uyuşmazlığı 
gündeme getirmek için iç siyasi nedenleri olabileceğini ileri sürüyorlar. “ 

 

Gazetenin 18 Haziran 2003 tarihli sayısında, "İslam Dünyasına 

Uzanan Köprü"  başlığı altında ve Sarah Means Lohmann imzasıyla 

yayımlanan yorumunda yeni gelen hükümete karşı yapılan eleştirileri yalancı 

çıkararak tüm desteğini Türkiye’ye verdiği haberin çevirisi şöyledir: 

“Erdoğan Yönetimindeki Türk Hükümeti Orta Doğu İçin Bir Model Olabilir- 
Müslüman politikacı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz sonbaharda Türkiye'de 
hükümeti devraldığında, Avrupa ve Amerika'daki şüphe büyüktü. Batı, yeni Türk 
Başbakanı'nın devletin laik yapısını ortadan kaldırıp demokrasi yolunu terk 
edeceğinden endişeleniyordu. Fakat seçimden bu yana geçen yedi aydan fazla süre 
zarfında Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), eleştiricileri yalancı çıkardı. 
AKP bir dizi ekonomik reform gerçekleştirdi ve insan hakları konularında ilerlemeler 
kaydetti. Böylece Türkiye giderek artan bir şekilde kendisini krizlerin hüküm sürdüğü 
Orta Doğu için bir model olarak gösteriyor. Bundan yola çıkarak, Batı ile Arap 
devletleri arasında bir köprü işlevini üstlenebilir. AKP şu anda, laik toplum 
çerçevesinde İslam için yeni bir rol bulabileceği konusunda eleştirenleri ikna etmek 
için her şeyi yapıyor. ABD ve Avrupa Birliği bu konuda hükümeti tüm gücüyle 
desteklemelidirler. Hiçbir ülke, iki taraf arasında köprü olmaya Türkiye kadar müsait 
değildir. Bir taraftan 1923'te Kemal Atatürk'ün iktidarı devralmasından bu yana 
Batı'ya sıkı bir şekilde bağlanmıştır ve yeni hükümet yönetiminde de bunda pek bir 
değişiklik olmamıştır. Diğer taraftan da Başbakan Erdoğan, Arap dünyası ile ilişkileri 
bilinçli olarak geliştirmeye başlamıştır. Türkiye'nin bu bölgedeki nüfuzu her ne kadar 
hala sınırlı olsa da, kişi olarak bile Erdoğan Türkiye'nin girişimlerine, ABD ve 
Avrupa'nın sahip olmadığı bir inandırıcılık kazandırmaktadır. Batı'nın, Orta Doğu için 
bir terörle mücadele paktı oluşturulması yönündeki son Türk girişimlerine özellikle ilgi 
göstermesi gerekmektedir. Türkiye; Suriye, İran ve Suudi Arabistan'ı da işin içine 
çekmek suretiyle Arap komşularıyla yeni bir bölgesel güvenlik ve işbirliği sürecini 
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başlatmak istiyor. Bu sürecin, hareketsiz bir örgüt çerçevesinde değil, Orta Doğu için 
bir tür AGİT çerçevesinde ve insan haklarına özel bir önem verilerek yürütülmesi 
amaçlanıyor. Türk hükümetinin bu niyetiyle Arap komşuları nezdinde başarılı olması, 
demokrasi oluşumu hedefini de içeren bir Arap birleşme sürecinin başlaması 
anlamına gelecektir. Batı bu yüzden Erdoğan hükümetini güçlendirmek için her şeyi 
yapmalıdır. Fakat özellikle ABD, Irak savaşındaki tutumuyla yakın geçmişte Türk 
demokrasisinin itibarına zarar vermiştir. Parlamento, Irak'a yapacağı saldırıda 
ABD'ye destek vermeyi reddedince, Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz 
orduyu, Parlamento'yu zorlamamakla suçlamıştı. İlişkileri yeniden düzeltmek, en 
azından AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana neler yaptığını takdir etmek şimdi 
ABD'nin elindedir. Amerikalılar AB ile birlikte, Türkiye'deki demokrasinin daha da 
geliştirilmesine büyük katkıda bulunabilirler. Ülke, örneğin PKK'ya yönelik sempati 
açıklamalarının bundan böyle otomatikman teröre destek olarak 
cezalandırılmamasına ilişkin öneride olduğu gibi, bu yolda belirgin bir şekilde 
ilerleme kaydetmiştir. Batı şimdi, Türk hükümetini bundan sonra da desteklemeye 
devam edeceğinin sinyalini çok net bir şekilde vermelidir. Özellikle de Avrupa Birliği 
üyeleri, Türkiye'nin üyeliği için olumlu bir sinyalle net bir işaret verebilirler.”  

 

� 15 Ağustos 2003 
 

Türkiye tarafından hazırlanan 2003-2006 dönemine ilişkin 3. Katılım 

Öncesi Ekonomik Program Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur. 

"Türkiye'ye Verilecek Kredi Şüpheli" Financial Times gazetesinin 25 

Haziran 2003 tarihli sayısında, Leyla Boulton imzasıyla ve yukarıdaki başlık 

altında yer alan haberde, Türkiye’nin ekonomik reformları hızlandırması 

gerekliliğinden bahsedilmektedir: 

“Euro cinsinden Türk devlet tahvillerinin değerinin önce JP Morgan, sonra da 
Merrill Lynch tarafından aşağı çekilmesi, Uluslararası Para Fonu ile kararlaştırılan 
ekonomik reformlarda yavaş ilerleme kaydedilebileceği yolundaki endişeleri daha da 
belirginleştirdi. Bankalar da IMF'nin, bu ay yapacağı bir kredi ödemesini Eylül ayına 
erteleyerek, bir sonraki kredi dilimi ile birleştirebileceği endişesinde. Bu konudaki 
hassasiyet, üç hükümet üyesinin, 2004'te süresi dolacak olan üç yıllık IMF 
programını terketmek yönündeki isteklerini dile getirmeleri ile daha da arttı. Merill 
Lync'te gelişmekte olan piyasalar uzmanı Isaac Tabor, "İp üstünde yürüyorlar, ama 
bu ipin üzerinde dansetmeye güçleri yetmez" dedi. 2000'den bu yana toplam 28 
milyar Dolara ulaşan IMF kredileri, 2001'de yaşanan yıkıcı bir mali krizin hem öncesi 
hem sonrasında borç ödemelerinde bir aksamayı önledi. Ekonomi politikası 
oluşturulması sürecinde IMF'nin önemli oranda söz hakkına sahip olması, siyasi 
olarak karışıklığa yol açtı... Ancak sosyal güvenlik, bankacılık yasaları ve devlet 
dairelerinde personelin azaltılması gibi konularda yerine getirilmeyen reformlar, 
kurulun bu düşüncesini en erken Temmuz ayından önce yerine getiremeyeceği 
anlamına geliyor. IMF'nin Ankara'daki daimi temsilcisi Odd Per Berk Cumartesi 
günkü bir basın toplantısında, "IMF'nin bir sonraki kredi dilimin onaylamasına temel 
sağlayacak olan beşinci gözden geçirmeye ilişkin tartışmaların yakında 
tamamlanmasını umuyoruz" diyerek, reform çabalarının sürekliliğini sağlamak için 
hükümeti birtakım meselelerle ilgilenmesi konusunda uyardı. Ancak analistler, 
hükümeti, borçlanma için Türkiye için ender görülen çekicilikte bir atmosferden 
faydalanarak, ekonomik reformları hızlandırması çağrısında bulundu. “ 
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� 16-17 Ekim 2003 

Avrupa Birliği Brüksel Zirvesi ve 15 Birlik üyesinin yanı sıra 1 Mayıs 

2004 tarihinde AB tam üyesi olacak 10 aday ülke ile Romanya, Bulgaristan 

ve Türkiye’nin gözlemci statüsü ile katıldığı Hükümetlerarası Konferans 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Financial Times gazetesinin 21 Ekim 2003 tarihli sayısında 

"Avrupa'nın Türkiye Fırsatı" başlığı altında, Stuart Eizenstat-David Marchick 

imzasıyla AB, Türkiye'nin AB'ne üyelik müzakerelerine başlaması için gerekli 

siyasi, hukuki ve ekonomik reformları gereğince uygulayıp uygulamadığı 

konusunda karara varacağını belirtmektedir: 

“...Bu kararın, Yakın Doğu'nun yegane demokratik, laik ve Müslüman 
ülkesinin, Batı normlarını benimseme yolunda ilerlemeye devam mı ettiği, yoksa 
Avrupa yanlısı sivil ve askeri liderlerin otoritesini baltalayacak biçimde daha dar fikirli 
bir yönde mi ilerlediğini belirleyecek nitelikte tarihi neticeleri olacak. Bir yıl önce Türk 
seçmenler, geleneksel laik partilerden uğradıkları düş kırıklığını ortaya koyar 
biçimde, oylarının büyük bir kısmını İslami kökenli Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 
verdiler. Kısa süre önce yaptığımız bir ziyaret, bizi, Türkiye'nin AB'ne giriş 
umutlarının reformları hızlandırdığına ve AKP'yi laik bir çizgide tuttuğuna inandırdı. 
AKP liderliğindeki Türk parlamentosu, AB üyeliği için gereken adımları attığını 
gösterme telaşı içinde. İşkencenin yasaklanması, ölüm cezasının kaldırılması, 
Kürtçe ve diğer dillerde yayın yapılmasına izin verilmesi ve ordunun hakim olduğu 
Milli Güvenlik Kurulu'nun rolünün azaltılması gibi önemli reformlara imza atarak laik 
çizgide ilerleyişini sürdürüyor. Üyelik müzakerelerine başlanması yönünde verilecek 
müspet bir AB kararı, Türkiye'nin demokratik kurumları modernize etmesi ve 
yaygınlaştırması, insan hak ve özgürlüklerini geliştirmesi, Yunanistan ile arasındaki 
Kıbrıs ihtilafını çözmesi ve laik bir devleti muhafaza etmesi için en büyük teşviki 
sağlayacaktır. Şayet AB Türkiye'ye bir kez daha sırt çevirirse, onun daha fazla 
reform yapmasına destek vermeyi engellemiş olur ve bunun neticesinde Türkiye'nin 
en yakın dostu ABD üzerinde önemli etkileri olacak ani bir Batı karşıtı tepki ortaya 
çıkabilir. Böyle bir karar alınması, AB'nin her zaman Türkiye'nin üyeliğini kabul 
etmemek için bir mazeret bulacağı yönündeki görüşü de kuvvetlendirecektir. AB'ne 
girilmesine karşı çıkanlar, Türkiye'nin aslında bir Asya ülkesi olduğu, çok kırılgan ve 
daha çok ordunun hakimiyetinde bir demokrasiye ve Avrupa'nın değerlerinden çok 
farklı değerlere sahip, çok fakir bir halkı olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak bu 
muhalefetin temelinde özellikle de Almanya ve Fransa'da büyük bir korku hakim: 
Türkiye birliğe katılır ve insanların serbestçe Avrupa'ya geçmelerine izin verilirse, iş 
arayan Türk göçmenlerin batı Avrupa'ya akın etmesi. Zaten halihazırda oldukça fazla 
sayıda Kuzey Afrikalı ve Türk, Avrupa'nın sosyal ve politik manzarasını değiştirmiş 
durumda. Avrupa Birliği Konvansiyonu Başkanı Valery Giscard d'Estaing, Türkiye'nin 
tam üyeliğinin AB'nin sonu olacağı şeklinde açıklamalarda bulunacak kadar ileriye 
gitmişti. Konuya kuşkuyla yaklaşanlar, Türkiye'nin AB'ne girmeye hazır oluncaya 
kadar daha uzun bir yol alması gerektiğini söylerken haklılar. İnsan hakları sicili, 
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları ile ilgili son yıllık raporunda sert bir şekilde 
eleştirildi. Yunanistan ile olan ilişkileri gerginliğini sürdürüyor, özellikle de Kıbrıs 
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konusunda. Bu konuların çözümlenmesi gerekmekle birlikte müzakere tarihi 
verilmesine engel olmamalı.” 

 

� 5 Kasım 2003 

AB Komisyonu Türkiye’nin üyelik yönünde attığı adımları siyasi, 

ekonomik ve müktesebat uyumu kriterleri açısından değerlendiren 2003 

Türkiye İlerleme Raporunu ve Strateji Belgesi’ni yayınlamıştır.  

Financial Times gazetesinin 5 Kasım 2003 tarihli sayısında Judy 

Dempsey imzasıyla "Kıbrıs, Türkiye'nin AB Hedefi İçin Engel Yaratabilir" 

başlığı altındaki makalede, Kıbrıs meselesi 2004 yılı içinde çözüme 

kavuşturulmadığı takdirde, Türkiye'nin AB ile somut bir katılım müzakeresi 

takvimi oluşturma umutlarının 'ciddi engelle' karşılaşabileceğine yer 

verilmiştir.  

“Türkiye'nin Avrupa Birliği ile resmi katılım görüşmelerine başlama umudu, 
bölünmüş Kıbrıs adasına önümüzdeki yıla kadar çözüm getirilememesi halinde "ciddi 
bir engelle" karşılaşabilir. Avrupa Komisyonu'nun diğer 12 aday ülkenin yanı sıra 
Türkiye için de yayımladığı yıllık "ilerleme raporunda" ciddi bir uyarı yer aldı. Diğer 
aday ülkelerin yanı sıra Kıbrıs da 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'ne katılacak. 
Komisyon raporunda, geçtiğimiz yıl ciddi reformlara girişen Türkiye'nin "Kıbrıs 
sorununa kapsamlı bir çözüm getirilmesi çabalarına kararlı bir şekilde destek 
vermesinde önemli çıkarları" olduğu belirtildi. Raporda, Mayıs ayında bir çözüme 
ulaşılması konusunda koşulların Rumlar ve Türkler için olumlu olduğu ifade edildi.” 

 

� 12-13 Aralık 2003 
 

Avrupa Birliği Zirve toplantısı Brüksel’de gerçekleşmiştir. Konsey, 

Komisyon’un raporu ve tavsiyeleri temelinde, 2004 Aralık ayında yapılacak 

olan Zirvede alınacak karar ışığında Türkiye ile birlikte çalışacağı taahhüdünü 

vurgulamıştır. Ayrıca Konsey, tam üyelik müzakerelerine başlanabilmesi için 

yapılan hazırlıklar çerçevesinde kaydedilen önemli ilerlemelere dayanarak 

Türkiye’yi teşvik ettiğini vurgulamaktadır.  
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14 Kasım 2003 tarihli sayısında, Marina Zapf imzasıyla "Türkiye, AB 

İçin Adli Yapısını Değiştirmeye Devam Etmek İstiyor" başlıklı yazıda Adalet 

Bakanı’nın, kanunlarla uygulama arasında farklılıklar bulunduğunu kabul 

ettiği belirtiliyor: 

“Türk hükümeti temel hürriyetlere riayet edilmesi konusunda AB Komisyonu 
tarafından dile getirilen eleştiriyi kabul ediyor, ancak bunların kısa süre içinde 
düzeltileceğini de vadediyor. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, gazetemizle yaptığı 
mülakatta, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve infaz alanlarında 
ilave değişiklikler yapılacağını bildirdi. Çiçek, "bazı eksikliklerin bulunduğu inkar 
edilemez. Bunu biliyoruz ve bunları ortadan kaldırmak istiyoruz" diyor. Çiçek, 
önümüzdeki Aralık ayında yapılacak AB Zirvesi’nde bu konuda Türkiye’nin teşvik 
edilmesini ümit ediyor. Bir yıl sonra da Türkiye’yle katılım müzakerelerinin 
başlatılması hususunda karar verilecek. AB Komisyonu Türkiye’nin AB üyesi 
olgunluğuna erişmesine ilişkin bir raporda, hükümetin reformlar alanındaki "büyük 
kararlılığını" övmüş, ancak mevzuat ile uygulama arasında farklılıklar bulunduğuna 
dikkat çekmişti. Bu durum, özellikle toplantı, fikir ve din hürriyetleri alanında söz 
konusu”.  
 

� 15 Aralık 2003 
 

Türkiye ile AB mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen projelerin 

değerlendirmesinin yapıldığı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Avrupa Birliği 

Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de aday ülke statüsünde ilk 

kez yapılan toplantı sonuçları, mali yardımları kullanmada bir atılım olduğunu 

göstermektedir.  

"Türkiye Tekel'in Özelleştirilmesini Erteledi" başlığıyla Financial 

Times'ın 12 kasım 2003 tarihli sayısında Türkiye’nin, uluslararası tütün 

şirketlerinin ihale için beklentisinin altında teklif vermelerinin ardından 

Tekel'in özelleştirilmesini iptal ettiği, bunun nedeninin Türkiye'nin siyasi ve 

ekonomik istikrarsızlığından ve pek dostça olmayan yatırım ortamından 

kaynaklandığı belirtildi.  

“Dün Türk hükümetinin özelleştirme idaresi şu açıklamada bulundu: "Son 
teklifler, ihaleyi iptal etme kararı alan İhale Komisyonu tarafından değerlendirildi.". 
Hükümet yetkilileri, Türkiye'nin, Tekel'i teklif edilen fiyatlara satmak yerine satışı 
ertelemeyi tercih ettiğini söylediler. Japan Tobacco tarafından yapılan en yüksek 
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teklif 1.1 milyar dolardı. Bu, hükümetin beklediği miktarın yaklaşık üçte biri. Yatırım 
bankacıları, Türk piyasasının yarısından fazlasına sahip olan Tekel'in 1.5 ila 3 milyar 
dolar arasında gelir sağlamasını bekliyorlardı. Teklif veren diğer şirket ise British 
American Tobacco idi. Japan Tobacco'nun temsilcileri dün Ankara'da son 
müzakereler için Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile görüştüler. Görüşmeleri 
yakından izleyen kişilerden alınan bilgiye göre, Japonların ihale tekliflerini yaklaşık 
60 milyon dolar artırmalarına rağmen Türk yetkililer, ticari markayla ilgili imtiyaz 
taleplerini reddettiler. Yatırım bankacıları, düşük tekliflerin Türkiye'nin siyasi ve 
ekonomik istikrarsızlığından ve pek dostça olmayan yatırım ortamından 
kaynaklandığını söylediler. Bazı analistler, finansal bilgi eksikliğinin de kritik bir faktör 
olduğunu savunuyorlar. Bir analist, "İşin karlılığı açısından pazarda güvenilir 
rakamlar yoktu, bu yüzden teklif verenlerin sadece sigara miktarına bakmaları 
gerekti" şeklinde konuştu. Satış, alıcının Tekel'in depolarındaki tütünü birkaç yıl 
içinde almasını öngören ön sözleşmeler imzalamak zorunda olması gibi koşullar 
yüzünden de güçleşti. Türk piyasasındaki en büyük ikinci güç olan Philip Morris 
Tekel, Türk Rekabet Kurulu yüzünden teklif vermedi. Türk hükümetinin ihaleyi 
yeniden açmasını bekleyen endüstri çevresinden bir kişi, "gelecek yıl bir kez daha 
denemelerini bekliyoruz, ama beklentileriyle teklifler arasında neden bu kadar büyük 
bir fark olduğunu saptamaları lazım" dedi.” 

 

"Türkiye Telefon Şirketi İçin Düğmeye Basıyor" başlıklı ve 12 Kasım 

2003 tarihli sayısında, Kristina Spiller imzasıyla çıkan haberde, özelleştirme 

konusunda Uluslararası Para Fonunun, 500 milyon Dolar tutarındaki yeni 

kredi diliminin verilmesini, Ankara'nın Telekom'un özelleştirilmesi konusunda 

yeni bir strateji ortaya koyması şartına bağladığı belirtiliyor: 

“Türkiye Devleti, telekomünikasyon monopolü Türk Telekom'un denetim 
çoğunluğunu elden çıkarma mücadelesini kazandı. Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım'ın dün Ankara'da yaptığı açıklamaya göre, hükümet, tamamen Devletin 
elinde bulunan şirketin yüzde 51'ini satmak istiyor. Mayıs 2004'ün sonuna kadar 
alıcıların bulunması amaçlanıyor. "Yabancı yatırımcılar satın alma konusunda 
Türklerle aynı haklara sahip olacaklar" diye vurgulayan Yıldırım, özel olarak bunun 
için, yabancıların bir Türk şirketinde yüzde 45'ten fazla hissedar olmasını yasaklayan 
bir yasanın kaldırılacağını söyledi. Ankara böylece, bu şirketin satışı için şartları 
iyileştirme konusundaki mücadeleyi kazanmış oldu. Türkiye dokuz yıldır Telekom'u 
satmaya çalışıyor, ama başarılı olamadı. Sorun, hükümetin sadece yüzde 20 hisseyi 
satmak ve yönetimde söz hakkına sahip olmak istemesinden kaynaklanıyordu. 
Bununla birlikte Türkiye için zaman giderek daralıyor, çünkü Uluslararası Para Fonu, 
500 milyon dolar tutarındaki yeni kredi diliminin verilmesini, Ankara'nın Telekom'un 
özelleştirilmesi konusunda yeni bir strateji ortaya koyması şartına bağlamıştı. 
Türkiye bu konuda verilen tarihleri daha önce üç kez kaçırmıştı. Üzerinde anlaşmaya 
varılan son tarih de Ekim sonuydu. Ulaştırma Bakanı, Türk hükümetinin şirketin 
satışında "Altın Hisse"yi her halükarda elinde tutacağını belirtti. Bu yolla Devlet, 
stratejik kararlarda veto hakkına sahip oluyor. Türkiye'nin iki büyük sanayi kuruluşu 
Koç ve Hacı Ömer Sabancı ortaklaşa teklif sunmak istiyorlar. Analizciler Türk 
Telekom'un değerini, 2000 yılındaki 2.6 milyar Dolardan sonra, şimdi 3 milyar olarak 
tahmin ediyorlar. Yılın sonundan itibaren Türkiye'nin telefon pazarında rekabete izin 
verilecek.” 
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� 29 Nisan 2004 
 

Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Tüzüğü’nü onaylamıştır. Tüzükle, 

Kıbrıs’ta yapılan referandumun ardından sorunun çözüme ulaşmaması 

üzerine mevcut duruma ve özellikle malların dolaşımına ilişkin önlemler 

alınmıştır. 

İngiliz basınında, 24 Nisan’da Kıbrıs’ın iki kesiminde Annan planının 

referanduma sunulması ile ilgili ve Financial Times'ın, konuyla ilgili iç 

sayfalarında yer verdiği bir haber, "Kıbrıslı Rumlar'ın Birleşmiş Milletler 

Planına İndirdiği Darbe Avrupa Birliği'ni Vurdu" demektedir. Bu haberin 

hemen yanında İstanbul mahreçli ikinci haberde ise, "Görüşmelerden Türkiye 

Galip Çıktı" başlığı göze çarpmaktadır. 

Financial Times Kıbrıs görüşmeleri konusundaki baş yazısında ise, 

aralarında Avrupa Birliği Dönem Başkanı İrlanda Başbakanı Bertie Ahern, 

İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in 

de bulunduğu Avrupalı liderlerin Kıbrıs'a giderek, çözüm için ağırlıklarını 

koymaları gerektiğini dile getirmektedir. Gazetede "bu, kaçırılamayacak 

kadar değerli bir fırsat" yorumu yapılmaktadır: 

"Kıbrıs'ın 1 Mayıs'ta Avrupa Birliği'ne bölünmüş bir şekilde girmesini önlemek 
için çözüm üzerinde şimdi bir anlaşma sağlanmalıdır. Adanın bölünmüş bir halde 
birliğe katılması her iki toplum ve Avrupa Birliği için kötü olur. Böyle bir durumda 
adadaki Türkler tecrit edilmiş olacaklar ve sorunlu bir sınır Avrupa Birliği'nin sınırı 
olacak. Kıbrıslı Rumlar Avrupa Birliği üyeliğinin bütün avantajlarından 
yararlanamayacaklar ve belki de suçlanan taraf olacaklar. Buradaki temel sorun 
adanın Rum çoğunluğunun birleşme için bir anlaşmaya varılamasa bile Avrupa Birliği 
üyeliğini garantilemiş olması. Bu nedenle, Avrupa Birliği üyesi oldukları zaman daha 
fazla taviz kopartabileceklerini umarak, referandumda ‘hayır’ oyu kullanmaya istekli 
olabilirler. Ancak eğer Kıbrıs Türk tarafı ‘evet’ derse o zaman Kıbrıslı Rumlar'ın 
‘hayır’ı yıkıcı olacaktır. Bu durum Kıbrıs Rum kesimi açısından bir utanç olacaktır".  
 

"Kıbrıs Referandumu... 'Hayır' Oyu AB Genişlemesi Üzerindeki 

Kutlama Havasını Bozdu" başlığıyla Financial Times gazetesinin 26 Nisan 
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2004 tarihli sayısında, Judy Dempsey imzasıyla yer alan Brüksel çıkışlı bir 

haberde “AB'nin Türklere ‘evet’ oyunun bir ödülü olarak kuzeyle özel ticari ve 

ekonomik ilişkiler kurmasına imkan tanıyacağını” söylediği yer almıştır:  

“Birleşmiş Milletler'in adadaki 30 yıllık ayrılığa son vermek amacıyla 
hazırladığı planın Kıbrıslı Rumların büyük bir kısmı tarafından reddedilmesi, Avrupa 
Birliği'nin gelecek Cumartesi günkü tarihi genişlemesi için ciddi bir başarısızlık oldu. 
Şimdi AB, birleşik Kıbrıs yerine, Soğuk Savaş döneminin son çatışmalarından birini, 
Doğu Akdeniz'deki istikrarsızlığı ve Türkiye ile müzakerelerin başlanmasını 
engelleme imkanına sahip Kıbrıs Rum Yönetimi'ni miras alacak. AB, BM ve ABD 
dün, Kıbrıslı Rumları cezalandırma ve planı kabul eden Kıbrıslı Türkleri ödüllendirme 
niyetinde olduklarını açıkladı. AB'nin genişlemeden sorumlu Komisyon üyesi Günter 
Verheugen, nüfusları 120 bin olan Kıbrıslı Türkler için daha fazla yardım yapmayı 
istediğini söyledi. İlk girişimler bugün Lüksembourg'ta yapılacak olan AB Dışişleri 
Bakanları toplantısında yapılacak. Bir Komisyon yetkilisi, bu sonucun, AB'nin ‘evet’ 
oyunun bir ödülü olarak kuzeyle özel ticari ve ekonomik ilişkiler kurmasına imkan 
tanıyacağını söyledi. ABD daha da ileri gitme niyetinde. ABD'nin Kıbrıs Özel 
Temsilcisi Tom Weston Kıbrıslı Türklerin 30 yılı aşkın süredir katlandığı koşulların 
"iyileştirilebileceğini" söyledi. Amerikalı bir yetkili Washington'ın BM Güvenlik 
Konseyi'nden, yalnızca Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin durumunu değiştirmesini isteyeceğini söyledi. Diplomatlar, kuzey 
tarafından çıkarılan kimliklerin tanınmamasının yanı sıra ticaret, hava trafiği ve sporu 
da içeren BM ambargosunu gevşetme girişimlerinin güç olabileceğini söyledi. Rusya 
ambargonun kaldırılmasını veto edebilir. Kıbrıslı Rumlarla olan yakın ilişkisinden ayrı 
olarak Moskova, bunun Rusya sınırları içindeki isyancılara örnek olabileceğinden 
korkuyor. Fransa da hükümet içindeki Türk karşıtı fikirler nedeniyle değişiklikleri 
engelleyebilir ve Cumartesi günkü AB genişleme kutlamalarına büyük bir gölge 
düşürebilir.” 

 

� 1 Mayıs 2004 

Avrupa Birliği’nin 10 yeni üyeyi kapsayan (Polonya, Macaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta, GKRY) 

beşinci genişlemesi gerçekleşmiştir. 

"Prodi: AB'deki 'Büyük Patlamanın' Bir Tekrarı Asla Olmayacak" 

başlıklı, 2 Mayıs 2004 tarihli sayısında George Parker imzasıyla yayımlanan 

haberde genişleme içinde Türkiye’den bahsedilmediği yer almıştır: 

“Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Romano Prodi, Pazar günü yaptığı bir 
açıklamada, Avrupa Birliği'nde üye sayısını 15'ten 25'e çıkaran bu "büyük 
patlamanın" asla bir tekrarının olmayacağını söyledi. Prodi, AB'nin yakın bir zaman 
içinde genişlemesini tamamlayacağını ve Ukrayna ve Belarus gibi eski Sovyet 
Cumhuriyetlerinin üye olma olasılıklarının bulunmadığını söyledi. Romano Prodi, 
bunun yerine, Avrupa için Baltık Denizi’nden, Orta Doğu üzerinden geçip Kuzey 
Afrika'ya uzanacak bir işbirliği bölgesi, bir "dostlar çemberinin" yaratılacağı 
tahmininde bulundu. Prodi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sadece ekonomik alanda 



 87 

değil, göç ve gıda güvenliği konusunda da güçlü bağlar olacak. Fakat aynı 
parlamentonun ve Avrupa Komisyonu'nun üyesi olmayacaklar. Ekim ayında görev 
süresi dolacak olan Prodi, AB'nin genişlemesinin Bulgaristan, Romanya ve Türkiye 
ile Hırvatistan ve Sırbistan dahil olmak üzere Batı Balkan ülkelerini aldıktan sonra 
muhtemelen tamamlanacağını söyledi. Bu sürecin yıllar sürmesi bekleniyor.”  

 

� 17-18 Haziran 2004 

Avrupa Birliği Zirve Toplantısı Brüksel’de gerçekleşmiş ve Avrupa 

Anayasası kabul edilmiştir. Konsey, Mayıs ayında yapılan Anayasa 

değişiklikleri dahil olmak üzere, Türkiye’nin reform sürecinde gösterdiği 

ilerlemeleri takdirle karşıladığını belirtmiştir. 2004 yılı sonunda gerçekleşecek 

Zirve Toplantısında, Komisyonun Türkiye için hazırladığı ilerleme raporu ve 

tavsiye kararlarına dayanarak, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine 

getirdiğine karar vermesi durumunda, Türkiye ile katılım müzakerelerine 

gecikmeden başlanacağı teyit edilmiştir.  

"Türkiye Başbakanı, AB ile Üyelik Müzakerelerinin Gelecek Mart’ta 

Başlayacağını Öngörüyor" başlığı altında yer verilen haberde: 

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkesinin gelecek Mart ayında AB ile 
üyelik görüşmelerine başlayabileceğine inandığını söylediği belirtilmektedir. 
Erdoğan'ın, AB Liderleri Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de basın konferansında 
yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin Mart 2005'te başlaması bizim tahminimiz ve 
temennimiz" dediği aktarılan haberde, Erdoğan'ın, "Türkiye şimdi üyelik için gerekli 
ekonomik kriterleri karşılamaya çok yakın" diyerek, son birkaç yıl içerisinde kronik 
enflasyonda gerçekleştirilen büyük düşüşü kastettiği ifade edilmekte ve Erdoğan'ın, 
gerçekleştirilen bir dizi siyasi ve hukuki reformlardan ötürü övgü aldığı ve 
diplomatların, bu reformların Türkiye'nin müzakere tarihi alma şansını artırdığını 
söyledikleri kaydedilmektedir.” 

 

� 6 Ekim 2004 

Avrupa Komisyonu Türkiye’nin üyelik yönünde attığı adımları siyasi, 

ekonomik ve müktesebat uyumu kriterleri açısından değerlendiren 2004 

Türkiye İlerleme Raporunu ve bu rapordaki tespitler ışığında kaleme alınan 

Tavsiye Belgesini yayımlamıştır. Söz konusu belgelerde Türkiye’nin siyasi 
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kriterleri yeterli ölçüde karşıladığı belirtilmekte ve Konseye, katılım 

müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunulmaktadır.  

Financial Times gazetesinde 4 Ekim 2004 tarihli “Türkiye Gerçeklerle 

Yüzleşmeye Hazırlanıyor" başlığı altında ve Daniel Dombey imzasıyla 

yayımlanan bir haberde, Avrupa Birliği'nin 40 yıldır Türkiye'ye daha yakın 

ilişkiler vaat ettiği ve artık gerçeklerle yüzleşme anının, AB'nin Ankara'nın 

üyeliği konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterecek olan o anın geldiğine 

işaret edilmektedir: 

“Avrupa Komisyonu'nun 30 üyesinin üst düzey yetkililerinin, Brüksel'in, 
Ankara'yla müzakerelerin başlatılması konusunda ne demesi gerektiğini belirlemeye 
çalışacakları ve konunun çok önemli olduğu belirtilen haberde, bu hafta için 
hazırlanan bir "etki değerlendirme" raporunda denildiği gibi, Türkiye'nin üyeliğinin, 
laik bir Müslüman ülke kimliği şöyle dursun, "nüfusu, büyüklüğü, coğrafi konumu, 
ekonomik, güvenlik ve askeri potansiyelinin toplam etkisi nedeniyle" AB'nin daha 
önceki bütün genişlemelerinden farklı olacağı ifade edilmektedir. Avrupa Komisyonu 
üyelerinin üzerinde anlaşarak Çarşamba günü yayımlayacakları tavsiyelerin, AB 
liderlerinin Aralık ayında alacakları nihai karar öncesindeki tartışmalara damgasını 
vuracağı ve konunun özünün, "Türkiye katılmalı mı, katılmamalı mı noktasında değil, 
üyelik yolu ne derece kolay olmalı ve sürecin durdurulması mümkün mü" sorularında 
düğümlendiği ifade edilen haberde, 1999'dan bu yana AB'nin resmi politikasının, 
Türkiye'nin sonunda AB üyesi olması şeklinde olduğu kaydedilmektedir. Türkiye'nin 
katılımından belki de en fazla endişe duyan Avusturya ve Kıbrıs'ın da başka 
yerlerden destek almadıkları sürece Aralık zirvesine kadar herhangi bir kararı veto 
etmek istemedikleri, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın tam tersine, müzakerelerin 
başlaması için baskı yaparken, diğer üye ülkelerin birçoğunun da Komisyon'un 
tavsiyesine uyacaklarını bildirdikleri belirtilen haberde, gözlemcilerin çoğunun, 
Türkiye'nin müzakerelerin başlaması için gerekli kriterlere henüz tamamen 
uymadığında birleştikleri, kuşkucuların da zaten bu yüzden ek koşullar getirilmesi 
için baskı yaptıkları ifade edilmektedir. Türkiye'nin AB yolundaki yürüyüşünün, 
reformların sürdürülmemesi durumunda ertelenebileceği ve AB Komisyonu'nun bazı 
diğer üyeleri daha katı kurallar konulmasını istediklerine dikkat çekilen haberde, yeni 
koşul getirilmesinin ise Ankara'da "hayır" olarak yorumlanacağı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın konumunu zayıflatabileceği ileri sürülmektedir. 

 

5 Ekim 2004 tarihli sayısında, "Chirac'ın Tehlikeli Hamlesi" başlığı 

altında yer alan başyazıda Financial Times gazetesi, Türkiye’nin yanında yer 

alarak, Fransa’nın yıllar önce İngiltere için “hayır” oyu verdiği referandumun 

aynısını, Türkiye için de yaptığını belirtmektedir:  

“Avrupa Komisyonu'nun, Türkiye'nin, AB'ye tam üyelik müzakerelerine 
başlamaya hazır olup olmadığına ilişkin kararını açıklamasına günler kala Fransa 
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Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tartışmaya el bombasıyla müdahale ediverdi: 
Ülkesinde, Türkiye'nin üyeliği konusunda referanduma gidileceğini açıkladı. Chirac 
geçen hafta, üyelik için sırada bekleyen Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya birliğe 
katıldıktan sonra AB'nin, gelecekteki olası bir genişleme hareketinde böyle bir 
oylama yapılabilmesi için anayasayı değiştirmeyi öneriyor. Şimdiye dek kendisini, 
Türkiye'nin üyeliğinin bir destekçisi olarak gösteren birinin böyle bir çıkışta 
bulunması, kamuoyundaki muhalif tavrı yumuşatma amaçlı küçük bir jest gibi 
görünüyor. Bu, göründüğünden de karmaşık bir tablo. Chirac'ın bu hamlesinde 
tehlikeli bir fırsatçılık kokusu da var. Fransız lider, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin 
tamamlanacağı 10-15 yıllık uzun bir zamana yayılması muhtemel bir süreç içinde 
yapılacak bir referandum sözü vererek, aslında bir taşla en az üç kuş vurmaya 
çalışıyor gibi. Şu da var ki, aslından yakın gelecekte olabilecek bir trafik kazasından 
kaçınırken, uzak gelecekte bir tren kazası geçirme riskiyle karşı karşıya. Chirac'ın 
ani hamlesi öncelikle, Fransa'da çoğunluğun, üyeliğine karşı çıktığı Türkiye için 
referandumda "hayır" oyu çıkmasını önlemeyi; İkinci olarak, kendi partisi UMP 
içinden Türkiye'nin üyeliğine muhalefeti engellemeyi; son olarak da, Türkiye 
konusunda referandum yapılması lehine konuşan UMP içindeki siyasi rakibi Nicolas 
Sarkozy'yi altetmeyi amaçlıyor. Bu türden bir referandum Fransa'da bir ilk 
olmayacak: Büyük bir çoğunluk 1972'de de sandık başına gitmiş ve İngiltere'nin 
AT'ye üyeliği lehine oy kullanmıştı. Fransız seçmenler genel olarak AB'nin 
genişlemesi ve Avrupa'nın, özellikle böyle büyük bir İslami ülkeyi bünyesine alması 
konusunda şüphe duyarlarken, Türkiye'ye "evet" oyu, bugün için çok olası 
görünmüyor. On yıl sonra belki de şimdiki tablo değişmiş olabilir; ancak Chirac bu 
tavrıyla, halefleri açısından, Türkiye'nin nihai üyeliğine verdiği sözde desteği de 
baltalıyor gibi görünen büyük bir risk yaratıyor. Referandumlar, ulusal açıdan önem 
taşıyan konularda halkın doğrudan fikrini beyan edebilmesine olanak tanıyan en 
yüksek düzeyde demokrasi sınavı olabilir. Güç durumdaki siyasetçilerin, zor 
kararların sorumluluğundan kurtulmak, ya da kendi bölünmüş partilerini birleştirmek 
için sık sık başvurdukları yollardır bunlar. Siyasetçiler zayıf dönemlerinde 
referanduma sarılırlar. Bu, Chirac için de Tony Blair için de böyle, ama savunur 
göründükleri parlamento sisteminin kendisine zarar verebilir.”  

 

"Brüksel, Türk İşçilerin Serbest Dolaşımını Kısıtlayabilir" başlığıyla 

Financial Times gazetesinin 5 Ekim 2004 tarihli sayısında Daniel Dombey, 

Vincent Boland ve Kerin Hope imzalarıyla, müzakere tarihi verilmesi 

konusunda Türkiye’nin önüne sürekli engeller konduğu belirtilmiştir: 

“Türkiye, AB'ye katılmak için işçilerinin serbest dolaşımını kısıtlayıcı acil 
durum önlemlerini kabul etmek zorunda kalabilir. Avrupa Komisyonu'nun da bu hafta 
Türkiye'ye, bunu iletmesi bekleniyor. Türkiye'nin önüne, diğer AB üyeleri için geçerli 
olmayan daimi engeller dikecek olan bu girişim, AB'nin Türk göçmen akını 
olasılığından duyduğu endişeyi giderme amacı taşıyor. Komisyon ayrıca, Türkiye'nin 
insan hakları, demokrasi ya da hukukun üstünlüğü ilkesini çiğnemesi halinde 
müzakereleri donduracak özel bir "askıya alma" hükmü koymayı teklif edecek. Bu 
hüküm, işkence davalarında herhangi bir artış gözlendiği takdirde de uygulamaya 
konabilir. Brüksel yarın, AB'nin Türkiye ile üyelik için resmi görüşmelere başlamasını 
önerecek, ancak bunun için ek şartlar koyup koymamayı tartışıyor. Son kararsa, 
Aralık ayında AB liderlerince verilecek. Kuşkusuz Türk işçilerinin serbest dolaşımına 
kısıtlamalar getirilmesi önerisi, ikinci sınıf üye olmak istemeyeceğinden Ankara'yı 
kızdıracak.” 
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Financial Times gazetesinin 6 Ekim 2004 tarihli sayısında Daniel 

Dombey ve Vincent Boland imzasıyla "Brüksel Türkiye'nin Önüne Sert 

Koşullar Koyacak” başlığı altında, müzakerelerin başlayabilmesi için 

Türkiye’den ön koşulları yerine getirilmesinin isteneceği belirtilmektedir: 

“Uzun zamandır beklenen rapor, bugün Türkiye'nin sonunda Avrupa 
Birliği'ne üye olmasının yolunu açacak. Ancak bu arada üyelik görüşmeleri için 
Türkiye'nin önüne sert koşullar koyarak. Financial Times tarafından ele geçirilen 
taslak raporda, Avrupa Komisyonu’nun tavsiyesi, müzakerelerin başlayabilmesinden 
önce Ankara'nın çeşitli konulara ilişkin ek koşulları karşılamak zorunda olacağı 
yönünde. Buna ek olarak, Türkiye'nin siyasi reform sürecini sürdürmesi gerekecek. 
Türk Hükümeti, komisyonun üyelik müzakerelerinin başlamasına yönelik 
tavsiyesinden memnuniyet duyacaktır. Türkiye uzun zamandır, bu yönde bir 
tavsiyenin koşullarla geleceğinin farkında. Ancak Türkiye, tüm diğer AB aday 
ülkelerine değil yalnızca kendisine uygulanan herhangi bir şartı da büyük bir ihtimalle 
adaletsiz olarak niteleyecektir. Komisyon tavsiyesinde, müzakereler için, Türkiye'nin 
bazı konularda temelden ilerleme kaydettiğini göstermek zorunda olacağı yeni, daha 
tedbirli bir yaklaşım çağrısı yaptı. Raporda, "Ekonomik boyutu olan belirli kısımlar 
konusunda, işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı üyelik müzakereleri için bir 
gereklilik olmalıdır" denildi. Komisyonun bugün tavsiye konusunda şiddetli 
tartışmalar yapması bekleniyor. “ 

 

� 17 Aralık 2004 
  

Konsey, Türkiye şartları yerine getirdikten sonra, müzakerelere 

başlanması için 3 Ekim 2005 tarihini belirlemiştir. 

Financial Times'ın 15 Aralık 2004 tarihli sayısında John Thornhill 

imzasıyla "Chirac, Türkiye'nin AB Müzakerelerine Olan Desteğini Savunacak" 

başlığı altında yer alan haberde, Fransa’nın kendi çıkarları doğrultusunda 

Türkiye’nin katılımına ret oyu vermesine rağmen müzakereler için bir tarih 

verilmesi konusunda Fransa Cumhurbaşkanının olumlu olduğu 

belirtilmektedir: 

“Jacques Chirac, bu akşam, bir televizyon mülakatında, vatandaşlarının 
çoğu bu fikre karşı çıkarken neden Türkiye ile katılım görüşmelerinin 
başlatılmasından yana olduğunu açıklayacak. Avrupa Birliği liderlerinin, Türkiye ile 
katılım müzakerelerinin başlaması yönündeki Avrupa Komisyonu kararını 
onaylamasının beklendiği zirveye sadece iki gün kala, Fransa'nın Cumhurbaşkanı, 
çok inandırıcı olmak zorunda. Le Figaro gazetesi tarafından yayımlanan bir anket, 
Fransa'yı AB'nin büyük ülkelerinin en kuşkucusu olarak belirterek, Fransız 
seçmenlerin yüzde 67'sinin Türkiye'nin katılımına karşı çıktıklarını gösterdi. Direniş, 
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Chirac'ın kendi partisi Halk Hareketi Birliği (UMP) içinde çok daha yüksek. Partiyi 
destekleyenlerin yüzde 71'i Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkıyor. Fransa'da, Türkiye'nin 
kabul edilmesinin, AB'nin özünün sulandırılmasıyla ilgili gizemli tartışmalardan, aşırı 
sağda güçlükle gizlenen İslam fobisine kadar sıralanan bu tarz münazaraları niçin 
alevlendirdiğine dair çeşitli nedenler bulunuyor. Birçok milletvekili, ayrıca böyle 
önemli bir meselede Chirac onlara daha çok söz hakkı tanımadığı için kızgın. 
Hükümet, Türkiye üzerine Ekim ayında bir parlamento tartışması yapılmasına izin 
verdi ancak bağlayıcı oylamayı kabul etmedi. Siyasal Bilimler Profesörü Sylvie 
Goulard, Türkiye'nin -birliğin en büyük ve en fakir üyesi olarak- AB'ye kabul 
edilmesinin, Avrupa kurucularının çok daha kapsamlı ve yakın bir birlik hayallerini 
öldüreceğini söylüyor. Fransa Hükümeti'nin bu konu üzerinde düzgün bir tartışma 
başlatmadaki başarısızlığı bir halk tepkisi oluşturdu. Profesör Goulard, "Bütün 
Avrupa projesini değiştirmek istiyorsanız, insanların görüşlerini de hesaba katmak 
zorundasınız. Ancak şimdiye kadar halkla konuşmayı reddettiler ve bu yüzden her 
şey karıştı" diyor. Fransa'nın 300 bin civarında olduğu tahmin edilen Ermeni nüfusu 
da, Türkiye'nin 1915 Ermeni soykırımı reddine ve Ankara'nın kötü insan hakları 
karnesine dikkat çekerek etkili oluyor. Fransa Hükümeti, geleceğin önceden 
belirlenemeyeceğini, Türkiye'nin muhtemel kabulünün 10 yıldan daha uzun bir 
sürede gerçekleşeceğini söyleyerek ve seçmenlere referandumda Türkiye'nin üyeliği 
konusunda zaten söz hakkı verileceğinde ısrar ederek, halkın tepkisini 
yumuşatmaya çalışıyor. Fransız diplomatlar ayrıca, Ankara'ya, AB ile "imtiyazlı 
ortaklık" teklifi ihtimalini araştırıyorlar. Bunların dışında, Fransa Dışişleri Bakanı 
Michel Barnier, Ankara'ya tarihiyle yüzleşmesi çağrısında bulunarak, Ermeni 
toplumundan gelen eleştirileri savuşturmaya çalıştı. Kamuoyu yoklamaları, 
Ankara'nın gelecek on yıl boyunca reform yapma sözünü yerine getirmesi halinde, 
Fransız seçmenlerin birçoğunun fikirlerinin değiştirilebileceğini gösteriyor. Ermeni 
Davasını Savunma Komitesi Başkanı Harout Mardirosyan bile, AB'ye kabul edilen 
reformdan geçmiş bir Türkiye'yi hayal etmenin mümkün olduğunu söyleyerek, 
"Ermeni soykırımını tanıyan bir Türkiye, Kürtleri kabul eden bir Türkiye, insan 
haklarına saygılı ve Kıbrıs'ı terk eden bir Türkiye, bizim bugün gördüğümüz bir 
Türkiye olmayacak. Bu anlamda, Türkiye'ye kapıyı kapatmak istemiyoruz" diyor. 
Ancak Chirac, Türkiye'nin reform sözünü tutmadaki becerisi üzerinde muazzam bir 
risk alıyor. Bu arada, kendi partisinden ve halktan kopma riskini de üstleniyor. 
Chirac'ın en büyük korkusu ise, gelecek yılki AB anayasası referandumuna Türkiye 
tartışmalarının damgasını vurması.”  

 

"Blair Türkiye'nin AB'ne Katılım Görüşmelerine Önderlik Ediyor". 15 

Aralık 2004 tarihli sayısında yukarıdaki başlık altında yayımlanan Christopher 

Adams imzalı haberde İngiltere’nin Türkiye’ye olan desteğinden söz 

edilmektedir: 

“Tony Blair, Türkiye ile üyelik görüşmelerinin başlamasına önderlik ederek, 
İngiltere'nin önümüzdeki yıl devralacağı Avrupa Birliği başkanlığına gösterişli bir 
başlangıç yapacak. Türkiye'nin katılım girişiminin şampiyonluğunu yapan başbakan 
dün, kendisi gibi Ankara'yı destekleyen iki Avrupalı müttefiki Alman Şansölyesi 
Gerhard Schröder ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile bir araya geldi. Dünkü 
görüşme, Cuma günü Brüksel'de AB liderlerini bir araya getirecek zirveden önce bir 
başlangıç niteliğindeydi. Üye devletlerin katılım görüşmelerinin 2005'in ikinci 
yarısında başlamasına onay vermeleri bekleniyor, ancak İngiltere, zirveden 
Türkiye'nin istediği yönde net bir mesaj çıkmamasından endişe ediyor. Üst düzey bir 
İngiliz yetkili, Londra'nın, bildiride, Türkiye'nin üyeliği konusundaki koruyucu koşullar 
ve kısıtlamaların sayısının en düşük seviyeye indirilmesini ve muğlak ifadelerden 
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kaçınılmasını istediğini açıkça ortaya koyduklarını bildirdi. İngiltere, Brüksel'de 
Fransa, Avusturya ve Kıbrıs'ın endişelerini giderecek ve aynı zamanda da 
Türkiye'nin desteğini kazanacak bir anlaşmaya varılması için çaba sarfediyor. 
Yetkililer, görüşmelerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin görüş ayrılıklarının 
sürdüğünü bildiriyorlar. Bazı üye ülkeler, görüşmelerin başarısızlığa uğraması 
halinde, AB'nin Türkiye ile bağlarının, aslında katılımın süresiz olarak bloke edileceği 
anlamına gelen, kalıcı "ortaklık" düzeyinde olmasını istiyorlar. İngiliz yetkili, 
Türkiye'nin bu durumu kabul edilmesi zor bulacağını söylüyor ve "Diğer katılım 
müzakerelerinde izlenen yol Türkiye'ye de aynen uygulanmalı.”  

 

Financial Times gazetesinin 16 Aralık 2004 tarihli "Bürokrasi Kıbrıslı 

Türklerin Tecritini Sona Erdirmeyi Zorlaştırıyor" başlıklı ve Kerin Hope imzalı 

haberinde:  

"Lefkoşa'daki batılı diplomatlar Kıbrıs Rum Hükümeti'nin iki toplum arasında 
ticareti kısıtlamak için idari önlemlere başvurduğunu söylüyorlar… Kıbrıslı Rumlar, 
Kuzey Kıbrıs daha müreffeh olursa, barış anlaşması yapma eğiliminin azalacağı 
gerekçesiyle, uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs ile AB arasında doğrudan ticarete 
izin verilmesi yönündeki baskılara direniyor. Kıbrıslı Rumların BM tarafından 
hazırlanan birleşme planını referandumda reddetmeleri, plana evet oyu veren 
Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs 1 Mayıs'ta üye olduğunda AB'ye katılmalarını engelledi. 
Kıbrıs Rum hükümeti AB Komisyonu'nun Temmuz ayında kuzeyin ekonomik tecritine 
son vermek için uygulamaya koyduğu Yeşil Hat mevzuatını desteklemesine rağmen, 
Kıbrıslı Türk işadamları ticareti teşvik etmek için daha fazla çaba gösterilmesi 
gerektiğini söylüyorlar… Bu hafta Brüksel'de düzenlenecek olan zirvede Türkiye'ye 
AB'ye katılım müzakereleri için tarih verilirse, bu durum değişebilir. Bunun 
gerçekleşmesi halinde, Ankara hükümetinin AB ile olan gümrük anlaşması 10 yeni 
AB ülkesini de kapsayacak ve Türkiye'nin şimdiye kadar tanımayı reddettiği Kıbrıslı 
Rumları fiili olarak tanıması anlamına gelecek. Bu da Kıbrıs'ta kuzey-güney 
ticaretinin önündeki engelleri aşmaya yardımcı olabilir. Ancak aynı zamanda, ibreleri 
Türkiye ile güney Kıbrıs doğrudan ticaretten yöne de çevirebilir. Tüketici malları ithal 
eden bir Kıbrıslı Türk, 'Kıbrıslı Türk aracıları ortadan kaldırırsanız maliyetler düşer' 
diyor" denilmektedir.”  

 

"AB Kapılarını Türkiye'ye Açarak Sadece Sağlam Bir İş Yapmış 

Olacak" başlığıyla, Financial Times gazetesinin 15 Aralık 2004 tarihli 

sayısında, Leif Fagernas, Lindso Ebba ve Hans Skov Christensen imzalarıyla 

“Neden Türkiye'ye de diğer aday ülkelere tanınan haklar tanınmasın?”  

sorusuna yanıt aranmaktadır: 

“Bu hafta Avrupa'nın siyasi liderleri Avrupa Birliği'nin gelecekte Türkiye 
konusunda izleyeceği yolu belirleyecekler. Türkiye'nin üyelik görüşmeleri başlatılmalı 
mı? Üç Kuzey Avrupalı AB üyesi ülkeden gelen iş temsilcileri olarak Türkiye'ye 
neden emsallerinden farklı davranılması gerektiğini anlayamıyoruz. Neden 
Türkiye'ye de diğer aday ülkelere tanınan haklar tanınmasın? Bizce, Türkiye sadece 
Kopenhag kriterlerini yerine getirirse tam üye olabilir; ancak eğer Türkiye bunu 
başarabilirse, AB verdiği sözlere sadık kalmalı ve oyunun kurallarını 
değiştirmemelidir. Müzakere süreci hiç şüphesiz ki Türkiye'yi daha fazla reform 
yapmaya itecektir. Nihai olarak bu bizlere sadece daha geniş bir iç pazar değil, aynı 
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zamanda daha güvenli ve istikrarlı bir Avrupa sağlayacaktır. Avrupa kamuoyunda 
Türkiye'nin üyeliği ile ilgili birtakım şüphelerin var olduğu bir gerçektir. Türkiye ile 
müzakerelerin başlaması Avrupa'nın gelişme ve zenginleşme yeteneğini tehdit 
etmez. Tam tersine, hızlı bir şekilde reform yapan ve önümüzdeki senelerde 
dünyadaki en yüksek büyüme oranlarından birine sahip olması beklenen bir ülkeye 
kapılarını açmak, AB için sadece sağlam bir iş yapmak olacaktır"  
 

Financial Times'da Vincent Boland imzasıyla yayımlanan "Avrupa'nın 

Nazlanması Ankara'yı Kızdırıyor" başlıklı haberde, görünüşte Türkiye'nin de 

saflarına katılmasına istekli olan bir kulübün, bu konudaki heyecanını 

sergilerken tuhaf bir yol izlediği ifade edilmiştir: 

“25 AB ülkesinin zirvesinden, katılım müzakerelerinin başlamasına ilişkin bir 
davet çıkmasını bekleyen Türklerin, zirveden çıkacak bildirinin bu ay başlarında 
dağıtılan taslak metninde ortaya konulan itirazlar karşısında dehşete düştükleri 
belirtilmiş, söz konusu taslak metinle ilgili olarak görüşlerine yer verilen Galatasaray 
Üniversitesi öğretim görevlisi Cengiz Aktar'ın, "Böylesine olumsuz bir metin 
görmedim. Türkiye'nin katılımına ilişkin bir sevinçten çok pişmanlık ve hatta üzüntü 
duygusu var" şeklindeki sözleri aktarılmış ve Avrupa'nın bu Türk karşıtı ifadelerinin, 
Türklerin AB'ye ilişkin endişelerini yeniden canlandırdığı vurgulanmıştır. Haberde 
ayrıca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta, müzakerecilik rolüne 
destek sağlamak amacıyla Türkiye'deki önemli kurumların temsilcileri ile bir araya 
geldiği ve Türkiye'nin, AB zirvesinden, söz konusu taslaktan daha yapıcı bir sonuç 
bildirgesi beklediği belirtilmiştir.” 

 

Financial Times'da George Parker, Raphael Minder ve Bertrand 

Benoit imzalarıyla yayımlanan Brüksel, Strasbourg ve Berlin çıkışlı ve "AB 

Liderleri Türkiye Konusunda Bir Anlaşmaya Varmak İçin Nihai Görüşmeleri 

Yapıyorlar" başlıklı haberde, Avrupa liderlerinin bugün, sonunda Türkiye'nin 

AB'ne katılım yolunu açabilecek görüşmeleri başlatmak üzere bir araya 

gelecekleri kaydedilmiştir.  

“Her şey planlandığı şekilde gerçekleşirse, AB devlet başkanlarının bugün 
akşam yemeğinde bir araya geldiklerinde, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 2005 
sonbaharında başlamasına yeşil ışık yakacakları ifade edilerek, üst düzey 
diplomatların bir anlaşmanın neredeyse sağlanmış olduğunu, ancak Birliğin Hollanda 
dönem başkanlığının, son dakika sürprizlerini önlemek için çaba sarf edeceğini 
bildirdi. AB'den "evet" yanıtı beklentisinin Türkiye'de piyasaları olumlu etkilediği ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin 25 liderinin Türkiye için şartlar öne 
sürmelerini kabul edemeyeceklerini, böyle olması halinde ilişkileri dondurarak 
yollarına devam edeceklerini vurguladı. AB ülkelerinin Türkiye konusunda verilecek 
karar yaklaşımlarına da yer verilen haberde, Avrupa Parlamentosu'nun dün, 262'ye 
karşı 407 oyla Türkiye ile üyelik görüşmelerinin başlanması yönünde karar almıştır.” 
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Financial Times gazetesinin 16 Aralık 2004 tarihli sayısında Daniel 

Dombey ve Vincent Boland imzasıyla "Avrupa Birliği Liderleri Ankara İle 

Üyelik Görüşmelerine Başlama Kararı Alsa da, Üyelik Yolu Sorunsuz 

Olmayacak" başlığı altında bir yorum yer almaktadır: 

“...Brüksel'de bugün ve yarın yapılan bir zirvede 25 AB üyesi ülke lideri 
Türkiye ile gelecek yıl üyelik görüşmelerinin başlaması konusunda bir karara varacak 
ve bu karar Avrupa tarihinde bir dönüm noktası olacak. Müzakereler on yıl sürecek 
olsa bile, önceki tüm örneklerde bu tür görüşmeler üyelik teklifi ile sonuçlandı. 
Avrupa'nın Türkiye'yi uzaktan etkilemeye çalıştığı yüzyılların ardından, AB Türkiye'yi 
kulübe kabul ederek ilişkileri derinleştirme niyetiyle bir yola çıkmaya hazırlanıyor. 
AB'nin genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Olli Rehn, "Avrupa'nın karşısındaki en 
büyük sorun İslam dünyası ile ilişkileridir. Avrupalı değerler ve büyük Müslüman 
nüfusu ile hukukun üstünlüğünü birleştiren bir Türkiye, önemli bir medeniyetler 
kavşağı olacaktır" dedi. Ancak hala Birliğin önümüzdeki yıllarda yolundan dönerek 
Türkiye'nin reform programına ve kendi stratejik heveslerine zarar verme olasılığı 
var. Bazı ülkeler, özellikle Fransa ve Avusturya fakir ve nüfusunun büyük bir bölümü 
Müslüman olan bir ülkeye kapılarını açmaktan rahatsız. Ancak Batı ve Türkiye 
nesillerdir birbirini etkiliyor. Yüzyıllarca Batı Avrupa Rus yayılmacılığını engellemek 
için Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü kontrol etmeye çalıştı. Politika başarılı 
oldu; Osmanlı ancak I. Dünya Savaşı'nın ardından, kıta Avrupası'ndaki diğer 
imparatorluklar yıkıldığında çöktü. Batı Avrupa'nın en önemli stratejik endişesi artık 
Moskova değil. Arzu ettiği şey, Orta Doğu'ya istikrar getirmek ve liberal demokrasiyi 
yaymak. AB, tarihindeki en büyük kararlardan birini almak üzere.” 
 

17 Aralık 2004 tarihli gazetenin birinci sayfasında George Parker, 

Daniel Dombey ve Sarah Laitner imzalarıyla yayımladığı Brüksel çıkışlı ve 

"AB Türkiye ile Katılım Müzakerelerinin Başlamasını Önerdi" başlıklı 

haberinde, AB'nin Türkiye'ye, 40 yıldan fazla süren bekleme sürecinin 

sonunda Birliğin parçası olmasını sağlayacak tarihi bir anlaşma önerdiği 

bildirilmiştir. 

“AB'nin 25 liderinin, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005'te 
başlaması konusunda mutabık kaldıkları ve zorlu geçmesi beklenen görüşmelerin en 
az 10 yıl süreceği düşünülmesine rağmen, bu kararla Türkiye için net bir rota çizildiği 
vurgulanmıştır. Ayrıca, Türkiye'ye bazı kalıcı kısıtlamalar uygulanması ve Kıbrıs'ın 
tanınması gibi konuların halen çözüme ulaşmamış olduğu belirtilmiştir.”   
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"Chirac Türkiye'ye Verdiği Destek Nedeniyle Ateş Altında" başlıklı, 

Paris çıkışlı ve John Thornhill imzalı ve 17 Aralık 2004 tarihli haberde ise, 

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın, Türkiye'nin AB'ne katılımı 

konusundaki güçlü desteğini yinelemesinin ardından kendi taraftarlarının 

yoğun eleştirisine maruz kaldığı bildirilmiştir. Chirac'ın Çarşamba akşamı 

yaptığı TV konuşmasında, Türkiye'nin AB'ne üye olması gerektiğine ilişkin 

ifadeleri hatırlatılarak, bu açıklamaların Chirac'ın partisi içinde tepkiye neden 

olduğu, ancak muhalefetteki sosyalistlerden de destek aldığı kaydedilmiştir.  

"Brüksel'den Türkiye'ye Gönülsüz Karşılama" başlığı ve George 

Parker imzasıyla yayımlanan 17 Aralık 2004 tarihli bir yazıda ise, Türkiye'nin 

AB üyeliğine muhalif olanların, Türkiye'nin katılımının Birliği çok fazla 

genişleteceği ve hantallaştıracağı eleştirisini getirdikleri belirtilmiştir. Yazıda, 

2015'te Türkiye AB'ne katılırsa, 82,1 milyon olması beklenen nüfusuyla 

Avrupa'yı büyüteceği ifade edilmiş, ancak bu katılımın Birliği güçlendirip 

güçlendirmeyeceği sorularak eski Fransa Cumhurbaşkanlarından ve AB 

anayasası taslağını kaleme alan Valery Giscard d'Estaing'in, bu katılımla 

Birliğin kimliğini kaybedeceği, ortak bir miras ve rolden mahrum kalacağı 

yönündeki sözleri aktarılmıştır. İngiltere'nin geleneksel bakış açısının ise, AB 

içindeki federalist çıkışları yola getirmenin yolunun, "daha derin değil, daha 

geniş" mantığıyla Birliğin genişlemesini destekler yönde olduğu, ancak bu 

görüşün hayata geçemediği yönünde ifade edilmiş, Birlik içinde hakim bakış 

açısının, bundan sonraki genişleme alanlarının dış politika ve güvenlik 

işbirliğini işaret ettiği, Türkiye'nin bunu karşılamasının olası görünmediği 

vurgulanmıştır.   
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"Türkiye İle Randevu" başlığı altında Financial Times gazetesinin 18 

Aralık 2004 tarihli sayısında yayımlanan haberde, Türkiye’nin 17 Aralık 2004 

tarihinde katılım müzakereleri için bir tarihi sonunda alabildiği vurgulanmıştır.  

“Avrupa Birliği'nin, bünyesine aldığı ülkelere istikrar, demokrasi ve refahı 
yaymayı başarması gibi mükemmel bir genişleme karnesi var. Ama maalesef 
geçmişinde, gerçek anlamda tarihin yazılacağı anları sıradan hale dönüştürme 
sabıkası da bulunuyor. Nitekim dün, sonunda tarihi bir olay olsa da, Türkiye'ye 
gönülsüz bir şekilde kucak açarak neredeyse bunu kanıtladı. 41 yıldır Avrupa'nın 
arka odasında bekleyen Türkiye, nihayet katılım müzakerelerinin başlaması için bir 
tarih (gelecek yıl 3 Ekim) aldı ve bu müzakereler, Türkiye'nin üyeliğine karşı 
çıkanların istediği gibi ikinci sınıf bir "imtiyazlı ortaklık" için değil, tam üyelik için 
olacak. Bu hakikaten tarihi bir olay. Ankara'nın üyeliği AB'yi ve Türkiye'yi 
değiştirecek. Bu yoksul ve nüfusu büyük tarım ülkesini özümsemek için AB'nin tarım 
ve bölgesel yardım politikalarında reform yapması gerekecek. Türkiye'nin üye olması 
ayrıca, benzer görüşteki üyelerin Euro bölgeleri gibi çekirdek gruplar oluşturacağı; 
Türkiye'nin tek para birimine muhtemelen çok geç katılacağı, ancak güçlü ordusu ve 
NATO üyeliğiyle, ortak dış ve savunma politikasına daha erken iştirak edeceği bir 
"değişken geometri" benimsenmesi eğilimini hızlandıracak. Her şeyden de önemlisi, 
İslam ile Batı arasında oluşan çatışmanın en az bir kuşak boyunca sürecek gibi 
göründüğü bir dönemde Avrupa Birliği, çoğunluğu Müslüman, demokratik ve laik bir 
cumhuriyetle arasındaki köprüyü güçlendiriyor. Bütün dünyadaki Müslümanların ABD 
ile müttefiklerine, en çok da Irak ve Filistin konularında uyguladıkları politikalardan 
dolayı öfke dolu oldukları bir dönemde, AB'nin "yumuşak gücü"nü bu şekilde 
kullanması paha biçilemez bir değerde. Bütün bunlardan dolayı, bu haftaki zirve, en 
az on yıl sürme ihtimali bulunan müzakerelerin ne denli çetin olacağını gösterdi. 
AB'nin Türkiye'nin Kıbrıs Rum hükümetini tanıması talebi yüzünden görüşmeler 
neredeyse kopma noktasına geldi. Bu, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 
küçük düşürmek olurdu. Ne de olsa, geçen Nisan ayında Türkiye ve Kıbrıs'ın Türk 
kesimi, Birleşmiş Milletler'in bölünmüş adayı yeniden birleştirme planını 
desteklerken, AB'nin siyaseten yaptığı beceriksizlikle üyelikleri garantilenen Rumlar, 
referandumda bunu reddetmişlerdi. Ancak Türkiye'nin, AB ile gümrük birliğini, Kıbrıs 
da dahil olmak üzere Mayıs ayında AB'ye katılan yeni üye ülkeleri kapsayacak 
şekilde değiştirilecek protokolü imzalayacağı bir formül geliştirilerek bu konu kabul 
edilebilir bir hale getirildi. AB diplomatları, özellikle Fransa, Almanya ve Avusturya'da 
Türkiye'nin üyeliğine daha köklü itirazları bulunan muhalifleri yatıştırmak için Kıbrıs 
konusunu seçmiş olabilirler. Her halükarda başlangıçtaki bu pürüzler, bazı görüşlerin 
kabul edilebilmesi için her iki tarafın da ne kadar çok manevraya ve sağlam sinirlere 
ihtiyacı olacağını gösterdi. Üyelik, Türkiye'nin Kopenhag kriterleriyle belirlenen insan 
hakları, azınlık hakları ve demokratik haklara dair reformları uygulamasını 
gerektiriyor. Bunların hepsi de tartışma yaratacak. Ancak bu kriterlerin dördüncüsü, 
AB'nin yeni üyeleri özümseme kapasitesini gündeme getiriyor. Ret cephesinin 
savunmasını kurduğu alan da bu. Adaylığı teyit edilmiş bir Türkiye, içeriye dönük 
yeni yatırımlar ve 200 milyar doların üzerindeki borç yükünün maliyetinin azalması 
gibi büyük değişim sağlayacak ekonomik yararlar elde etse bile, yine de AB'nin geri 
kalanına oranla büyük ölçüde yoksul olacak. Bununla birlikte Türkiye'yi AB'nin 
dışında tutmaya çalışanların başını çeken Hıristiyan Demokratlar, Erdoğan'ın Adalet 
ve Kalkınma Partisi'nin bizzat kendi tarihlerinin bir kısmını yansıttığını görseler iyi 
olacak: İslamcı köklerden gelen AKP, merkez sağda bir tür Müslüman demokrat 
harekete dönüştü. İslam dünyası ile aralarında köprü kurmanın gerektirdiği evrim, 
işte tam da bu türden.” 
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3.4. Araştırma Sonuçları ve Değerlendirme 

 

Bu çalışmada Türkiye - AB üyelik sürecinin anlaşılması, süreçte yer 

alan ekonomik, siyasal, sosyal-kültürel problemlerin neler olduğu belirlenerek 

İngiltere yazılı basınında Türkiye’nin bu boyutlarıyla nasıl yansıdığı ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Konunun doğru temellere oturtulabilmesi ve sağlıklı 

veriler elde edilebilmesi için önem taşıyan kavramlar üzerinde durularak, 

gerekli olan başlıkları içeren bir kategorileştirme işlemi yapılmış ve elde 

edilen veriler bu doğrultuda değerlendirilmiştir. 

Financial Times gazetesinde çalışma dönemi olan Kasım 2002-Aralık 

2004 tarihleri arasında yayınlanan Türkiye ile ilgili yaklaşık olarak 185 haber 

yer almıştır. Bu haberlerden 98’i siyasi kriterleri, 40’ı ekonomik kriterleri, 20’si 

sosyal-kültürel yaşamı ve geri kalan 37 tanesi de diğer haberleri içermektedir.  

Bu haberler; “Türkiye’de gerçekleşen 3 Kasım 2002 genel seçimleri”, 

“Irak savaşı”, “Kıbrıs sorunu” ve “Türkiye’ye müzakere tarihinin verileceği 17 

Aralık 2004 tarihli Zirve Toplantısı” ile ilgili olmak üzere gündemde en çok yer 

alan haberler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu haberlerin gerçekleştiği 

tarihlerde Türkiye ile ilgili haber sayısında bir artış gözlenmiştir. Ancak 

gazetede, Türkiye için önemli olarak belirlenen kırılma noktaları ile ilgili 

haberler, bazen bu haberlerin gerisinde kalarak yer almıştır. Bu durum da 

analizi yapılacak haberlerden elde edilen verilerin ‘yaklaşık olarak 

sonuçlandığının’ dikkate alınmasını gerektirmektedir.  

Bu çalışma çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkileri sürecinde Türkiye için 

belirlenen önemli kırılma noktalarına ve konu ile ilgili bağlantılarına göre; 
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olayın gerçekleştiği tarihten 2 gün önce, olayın gerçekleştiği gün ve olayın 

gerçekleşmesinden 2 gün sonra olmak üzere Financial Times gazetesinde 

toplam 51 haber yayınlanmış ve bu haberlerin içerik çözümlemeleri 

yapılmıştır.  

Financial Times gazetesinde toplam 51 haber içinde, “siyasal boyutlu” 

olarak 37 (% 72), “ekonomik boyutlu” olarak 8 (%15) ve “sosyal-kültürel 

boyutlu” olarak 6 (%12) haber yer almıştır. (Yukarıda bu haberlerden örnekler 

verilmiştir.) 

Bu haberlerin içeriklerine göre toplam içerisindeki % 72’lik paya sahip 

olan “siyasal boyutlu” haberler, FT gazetesinde Türkiye-AB ilişkileri içinde en 

çok yer alan haberler olmuştur. Bu grubu, %15 ile ekonomik boyutlu haberler, 

%12 ile sosyal-kültürel boyutlu haberler takip etmiştir. 

 
Tablo 12: Financial Times gazetesinde incelenen haberlerin içeriklerine göre dağılımı  
 

 

 
Toplam Haber 

Sayısı 51 
Toplam içinde yer 
alan haber sayısı 

Toplam 
içindeki % payı 

Siyasal Boyutlu 37 % 72 

Ekonomik 
Boyutlu 

8 % 15 

H
A

B
E

R
 

İÇ
E

R
İK

L
E

R
İ 

Sosyal-Kültürel 
Boyutlu 

6 % 12 

 

 

Türkiye ile ilgili yazılan bu haberlerin anlam olarak içeriğinin pozitif mi, 

negatif mi ya da nötr mü olduğuna göre irdelenirse; gazetede konu olarak en 

fazla yer alan siyasal boyutlu haberlerin %48’inin olumlu anlam, %11’inin 

olumsuz anlam içerdiği ve %40’ının ise tarafsız yer aldığı gözlenmiştir. 
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İkinci önem sırasında yer alan, Türkiye’nin ekonomik durumu ile ilgili 

haberlerde ise %50 oranında olumlu anlam bulunurken, olumsuz ve nötr 

anlamda %25‘er pay ile haber yapıldıkları gözlenmiştir.  

Türkiye’nin sosyal-kültürel yapısını konu alan haberlerde ise %16 lık 

paylarla olumlu ve nötr anlamlar yer alırken, %67’lik pay ile olumsuz anlamda 

daha çok haber yapıldığı görülmektedir. Tablo13 bu haberleri anlamlarının 

olumlu (pozitif), olumsuz (negatif) ya da tarafsız (nötr) olmalarına göre ifade 

etmektedir. 

 
 
 
Tablo 13: Financial Times gazetesinde incelenen haberlerin anlamlarına göre dağılımı 
 

 
  Olumlu anlam içeren Olumsuz anlam içeren Nötr anlam içeren 

  
Haber 
sayısı 

% 
Dağılımı 

Haber 
sayısı 

% 
Dağılımı 

Haber 
sayısı 

% 
Dağılımı 

Siyasal 
Boyutlu 

18 % 48 4 % 11 15 % 40 

Ekonomik 
Boyutlu 

4 % 50 2 % 25 2 % 25 

H
A

B
E

R
 

İÇ
E

R
İK

L
E

R
İ 

Sos-Kül. 
Boyutlu 

1 % 16 4 % 67 1 % 16 

 

 

İngiltere gazetelerinde yer alan Türkiye ile ilgili yayınlar konusunda bir 

genelleme yapmak mümkün olmamakla birlikte, özellikle Türkiye’nin AB 

üyeliğine destek verdikleri, ama bununla beraber eleştirel bir yaklaşım 

sergiledikleri söylenebilir.   

İncelenen dönem içinde Financial Times gazetesinde “Türkiye’yi 

rahatsız etmeye ya da hedef almaya yönelik” yayınlardan söz etmek mümkün 
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değildir. Ancak zaman zaman eleştirel ve olumsuz yorumlar 

yayımlanabilmektedir.  

İngiltere basınının Türkiye’yi AB ile olan ilişkileri kapsamında en çok 

haber yapan gazetesi olan Financial Times gazetesinde, Türkiye’nin geniş 

kapsamlı reform sürecinde göstermiş olduğu kararlı ilerleme memnuniyetle 

karşılanmakta ve Türkiye’nin bu reform sürecini devam ettireceğine dair 

inancı ifade edilmektedir. Buna göre siyasi reform süreci; tam, etkili ve 

kapsamlı uygulamanın sağlanması için, özellikle temel özgürlükler ve insan 

haklarına saygı gösterilmesi kapsamında ele alınmaktadır.  

Bu çerçevede izlenmekte olan ekonomik reform süreci ise ekonomide 

sürdürülebilir bir büyüme ortamı, işgücü, enflasyonu kalıcı bir şekilde 

düşürmek, rekabet, Gümrük Birliği, yatırım, ticaret gibi kriterleri içermektedir. 

Nitekim halen uygulanmakta olan politikaların sonucu olarak özellikle 

makroekonomik göstergelerde son dönemde belirgin bir iyileşme 

sağlandığına değinilmiştir. 

Sosyal-kültürel açıdan izlenen kriterler; din, dil, sosyal yaşam, nüfus, 

tarih ve geleneklerdir. Bu konuda ise Müslüman Türkiye’den ve bu yüzden 

karşılaşılan sorunlardan bahsedilmekte ancak yine de olumlu bir tavır 

sergilenmektedir. Müslüman Türkiye’nin dışlanmaması, Batı ile İslam dünyası 

arasında bir köprü görevi üstlenmesi yönündeki değerlendirme ön plana 

çıkmaktadır.  

Bu özellikli kriterler altında Financial Times gazetesinin Türkiye ile ilgili 

haberi en çok, siyasal boyutta yayımladığı gözlenmiştir. Gazete, siyasal 

boyut içerisinde de ılımlı bir yaklaşımla Türkiye’yi AB üyelik sürecinde 
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destekler nitelikte yayınlar yapmış ancak her zaman Türkiye’nin iyileştirilmesi 

gereken yönleri olduğunu, AB kapılarının ancak bu reformları yerine 

getirmekle açılacağını belirtmiştir. 

Siyasal boyutlu haberler FT gazetesinde çoğunlukla olumlu ele alınmış 

ve insan hakları, hukuk devleti, laiklik, demokrasi gibi konular olarak 

sunulmuştur. Zirve sonuç bildirisinin taslağında, "özgürlük, demokrasi, insan 

hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü" konuları ele 

alınmış ve Türkiye’de bu konuda sürekli “ciddi ihlaller" yaşandığı belirtilmiştir. 

Türkiye hakkında siyasal açıdan olumlu yaklaşımlar haberlerde yer 

alan aşağıdaki örneklerle ölçülebilir: 

- “…Bu, Türkiye'ye, taahhüt ettiği reformları yerine getirmek için zaman verecek ve 
paralelinde Kıbrıs'ta bir çözüm sağlamak konusunda Ankara üzerindeki baskı 
sürecektir. Türkiye biliyor ki, eğer Rum kesimi 2004'te kapsamlı bir anlaşma 
sağlanamadan AB'ne girerse, kendi girişi konusunda AB'nin desteğini kazanma 
şansını önemli ölçüde yitirmiş olacaktır. Bu, birbirine bağlı konuların karmaşık bir 
ağı, ancak başarının -istikrarlı bir İslam demokrasisini AB içinde görmek gibi- 
muazzam bir ödülü olacak...” 12/12/2002 

 
- “…AB neye karar verirse versin suçu, Kıbrıs Türk halkının üzerine atmak çok zor..” 

12/12/2002 
 
- “…ABD'nin İngiltere tarafından desteklenen yoğun baskılarının ardından gelen karar, 

Kıbrıs üzerinde bir anlaşma sağlama yolundaki planları tehlikeye sokmanın yanı 
sıra, yeni Türk hükümetine de zarar verebilir…” 14/12/2002 

 
- “…İngiltere Türkiye'ye, gelecek yıl sonu için değerlendirme tarihi ve görüşmelerin 

başlaması için de, Kıbrıs'ın da aralarında bulunduğu 10 yeni ülkenin katılacağı Mayıs 
ayından önce olmak üzere, 2004 başlarında bir tarih verilmesini istemişti…” 
14/12/2002 

 
- "…Blair'in, Türkiye'ye görüşme tarihi verilmesi için Aralık 2004'te değerlendirme 

yapılmasını iyi bir anlaşma olarak nitelendirdiği; İngiltere'nin katılım görüşmeleri için 
kesin bir tarih alınması yolunda çaba harcamasına rağmen 'kabul edilemez' bir 
anlaşma sunulan Türkiye'nin kızgınlığını yatıştırmaya çalışarak, sunulan anlaşmanın 
40 yıldır kesin bir tarih bekleyen Türkiye'nin beklentilerini karşılayamasa dahi, en 
belirgin tarih olduğunu söylediği bildirilmiştir…” 15/12/2002 

 
- “...gelecekteki potansiyel üye Türkiye'ye de kucak açtığı, aday ülkelerin AB'ne 

girebilmelerinin, demokrasi, insan haklarına saygı ve serbest piyasa ekonomisi gibi 
birliğin temel değerlerini benimsemelerine bağlı olduğu, bu değerlerin, 370 milyonluk 
bir topluluktan, Türkiye'nin de dahil edildiğinde 550 milyonluk bir kitleye yayılmasının, 
Avrupa'nın tamamında barış ve istikrarı pekiştireceği vurgulanmaktadır...” 16 Aralık 
2002 
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-  “…NATO zirvesine ev sahipliği yapan Türkiye, Müslüman halkı ve gelişmekte olan 
piyasa ekonomisiyle laik bir demokrasi. Dahası halkının yüzde 70'i, hem AB üyeliğini 
hem de daha güçlü bir Avrupa fikrini destekliyor. Vatandaşları, tek taraflı olarak 
algılanan ABD politikalarından derin endişe duymakla birlikte, Amerika ile dostluğa 
önem veriyor...” 28/06/2004 

 

Türkiye açısından olumlu bir siyasal desteğin varlığı düşünülse de FT 

gazetesi her zaman iyileştirilmesi gereken yönleri de vurgulamaktan 

kaçınmamıştır. Bu sonuca şu örneklerle ulaşılabilir: 

- “…Eskiden tabu olarak görülen bu meselelerin Türkiye'de tartışılmaya başlanmış 
olması bile ilerlemedir...”  28/03/2003 

 
- “…Türkiye'nin, insan hakları ve demokrasi alanında Kopenhag kriterlerini yerine 

getirdiğini göstermesi hayati önem taşıyor...” 12/12/2002 
 

- “...Bu, Türkiye'ye, taahhüt ettiği reformları yerine getirmek için zaman verecek ve 
paralelinde Kıbrıs'ta bir çözüm sağlamak konusunda Ankara üzerindeki baskı 
sürecektir. Bu kriterler, insan haklarına tam saygıyı içeriyor -buna azınlık hakları, 
işkencenin kaldırılması, ordunun politikadan tamamen çekilmesi de dahildir...” 
12/12/2002 

 
- “...Tecrübesiz Türk hükümeti eline fazla güvendi. Kopenhag'da takındığı tavır 

tehditkar oldu ve Washington'un desteğine çok fazla güvendi. Irak'a karşı bir savaşın 
ufukta belirmesiyle beraber, Washington, anlaşılabilir bir şekilde Türkiye'nin desteği 
konusunda istekli. Ancak Washington'un, AB liderlerinden, insan hakları kriterleri tam 
anlamıyla yerine getirilmeden önce bile AB katılım görüşmelerinin başlaması 
yönündeki buyurucu talepleri geri tepti...” 15/12/2002 

 

Gazete bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’yi siyasal açıdan destekler 

niteliktedir. Bu açıdan bakıldığında ayrıca tarafsız olarak; toplantılarda alınan 

kararları ve verilen demeçleri, röportajları aynen aktarmış, herhangi bir yorum 

katmadan yayımlamıştır: 

- “…AB liderleri bu tarihte, Türkiye'nin katılım görüşmelerine başlaması için gereken 
politik kriterlerde ne gibi bir ilerleme kaydettiğini değerlendirecekler…” 14/12/2002 

 
- “AB liderleri Perşembe günü geç saatlerde, eğer Türkiye Aralık 2004'te, insan hakları 

ve demokrasi konularındaki değerlendirmeyi başarıyla geçerse, katılım 
görüşmelerinin "olabildiğince erken bir tarihte" başlamasına karar verdiler. Bu, 
Türkiye'nin 2004 ilkbaharında görüşmeler için kesin bir tarih verilmesi talebini 
karşılamıyordu ve en azından Temmuz 2005'in şartsız bir tarih olarak belirlenmesini 
isteyenler için hayal kırıcıydı…” 15/12/2002 

 
- “…AB'nin politikası, 1999'dan bu yana, gerekli koşulları yerine getirmesi halinde 

Türkiye'nin "kaderinin" AB'ye katılmak olduğu yolunda...” 06/09/2004 
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- “...Bu arada Avrupa Birliği, Türkiye'yi üyeliğe davet edip etmeyeceği konusunda bir 
karara varmadan önce ülkenin reform çabalarıyla ilgili nihai değerlendirmelerini 
yapmaya hazırlanıyor...” 07/09/2004 

 
- “…Türkiye'nin asgari sosyal ve demokratik normları içeren "Kopenhag kriterlerini" 

karşılayıp karşılamadığını ortaya koyacak ve önümüzdeki ay yayımlanacak olan 
Avrupa Komisyonu raporunun "tarafsız, adil ve dürüst" olacağı belirtildi...” 
07/09/2004 

 
- “…Nitekim dün, sonunda tarihi bir olay olsa da, Türkiye'ye gönülsüz bir şekilde kucak 

açarak neredeyse bunu kanıtladı. 41 yıldır Avrupa'nın arka odasında bekleyen 
Türkiye, nihayet katılım müzakerelerinin başlaması için bir tarih (gelecek yıl 3 Ekim) 
aldı ve bu müzakereler, Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanların istediği gibi ikinci sınıf 
bir "imtiyazlı ortaklık" için değil, tam üyelik için olacak. Bu hakikaten tarihi bir olay. 
Ankara'nın üyeliği AB'yi ve Türkiye'yi değiştirecek…” 18 Aralık 2004 

 
 

Çalışmada FT gazetesinin, Türkiye-AB sürecinde Türkiye hakkında en 

fazla haberi siyasal boyutlu olarak yayımladığı ve bu haberlerin çoğunda 

Türkiye’ye karşı olumlu bir desteğin varlığı gözlenmiştir. Bu göstergelerin 

ışığında FT gazetesi Türkiye’ye siyasal açıdan olumlu yaklaşmakla ve var 

olan değerlerin farkına vardığını açıklıkla ifade etmekle birlikte gerekli 

reformların yapılması konusunda da ısrar etmektedir.  

Ekonomik açıdan, toplam 51 haber arasında 8 haberle işsizlik, 

rekabet, ticaret, enflasyon gibi kriterler sonucunda oluşan Türkiye’nin 

ekonomik göstergelerinin son dönemde belirgin bir iyileşme sağladığına 

değinilmiştir. Ekonomik durumun, bu kriterlerin uyum paketlerine ve Birliğin 

ekonomiden sorumlu kuruluşlarının direktiflerine uygun iyileştirilmeler 

yapıldığı taktirde daha da olumlu yönde gelişeceği vurgulanmıştır. AB 

yolunda bugüne kadar siyasi kriterleri yerine getirmekle uğraşan Türkiye’nin, 

bundan sonraki müzakere sürecinde, üye devletlerin ekonomik ve parasal 

birliğe katılımı için şart koşulan Maastricht Antlaşması koşullarını yerine 

getirmesi beklenmektedir. 
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Ekonomik boyutlu olarak yer alan haberlerde Türkiye’nin olumlu 

yanları aşağıda yer alan şu alıntılardan anlaşılabilmektedir: 

- “…B1/B notuna sahip Türkiye, gelecek yıl kredi notunun artması beklenen birkaç 
ülkeden biri. Uzmanlar yaptıkları açıklamada, "AB ve IMF ile yakın işbirliğinin 
desteğiyle sıkı politikaların siyasi istikrar eşliğinde yürürlüğe konulması, 2003 yılında 
Türkiye'nin kredi notunun artacağına işaret ediyor" dedi...” 17/12/2002 

 
- “…İngiltere'nin, Türkiye'nin AB'ye katılma girişimine verdiği güçlü destek, ABD'nin 

dış politikalarına yönelik ülke içinde tırmanan husumet göstergeleriyle aynı zamana 
rastladı...” 24/03/2004 

 
- “…IMF yetkilileri, Türkiye'nin makroekonomik hedefleri yerine getirmede gösterdiği 

ilerlemeyi övdüler. IMF'nin Türkiye masası şefi Rıza Moghadam, ülkenin 
muhtemelen anlaşmada yer alan 2004 enflasyon ve ekonomik büyüme hedeflerini 
karşılayacağını ya da geçeceğini söyledi...” 25/06/2004 
 

Ancak ulaşılan verilere göre Financial Times gazetesinde, Türkiye’nin 

ekonomik açıdan yeteri kadar ve istenilen ölçüde olumlu bir görüntüsünün 

oluşamadığı gözlenmektedir. Bu verilere göre olumsuz diye 

nitelendirilebilecek ifadeler şöyledir: 

- “...kısa vadede hazırlık aşamasında önemli bir pazarlık olmamasıyla bağlantılı olarak 
tahvil piyasasında yavaşlama gözleniyor. Bankacılara göre, fırsatları iyi 
değerlendiren bir borç alıcı olarak ün yapmış olan Türkiye, dün piyasaları, dolar ya 
da Euro cinsinden borçlanmak için yakından takip etti...” 17/12/2002 

 
- “...Türkiye'nin girişiyle Almanya'nın ezileceğini ve maliyetinin 14 milyon Euro 

olacağını söylediği, kamuoyu araştırmalarına göre ekonomik durgunluktan dolayı 
aşağılarda bulunan Sosyal Demokrat Parti lideri Şansölye Gerhard Schröder'in, 
Türkiye'ye kapıların açılmasını destekleyerek kendini zor bir duruma soktuğu ifade 
edilen haberde, kamuoyu araştırmalarının, Fransız seçmelerinin geçen ay 
gerçekleşen genişleme karşısında güvenlerinin sarsıldığını ve Türkiye'yi çok uzak bir 
köprü olarak gördüğünü gösterdiği belirtilmektedir...” 03/06/2004 

 
- “...hükümet üç yıl önce ülkeyi yıkıma uğratan benzer bir mali krizin yeniden 

gerçekleşmeyeceği güvencesini verecek reformları henüz tamamlamış değil. Mali 
piyasalarda, gelir hedeflerinin, özellikle de özelleştirmelerden elde edilecek olanların 
karşılanıp karşılanmayacağına dair endişeler devam ediyor...” 25/06/2004 

 
- “Bu yoksul ve nüfusu büyük tarım ülkesini özümsemek için AB'nin tarım ve bölgesel 

yardım politikalarında reform yapması gerekecek.” 18/12/2004 
 

Türkiye hakkında çıkan haberlerin ekonomik boyutlu olarak %25’i de 

tarafsız ve yorum yapılmadan yayımlanmıştır. Aşağıda geçen ifadeler bu 

tarafsızlığı ortaya koymaktadır: 
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- “…IMF ile yeni bir anlaşmanın, hükümete, 2001 krizinden sonra yapılan mevcut 19 
milyar dolarlık anlaşmadan daha fazla esneklik tanıyıp tanımayacağı konusunda 
büyüyen bir tartışma yaşanıyor...” 25/06/2004 

 
- “…Liberal Türkler, AB üyeliğini, Batı Avrupa'da yaşanan insan haklarının ve 

özgürlüklerinin bir garantisi olarak görüyor. İş çevreleri ise Avrupa Birliği piyasasına 
ve parasına ulaşmayı istiyor...” 01/09/2004 

 
- “...Ancak analistler, hükümeti, borçlanma için Türkiye için ender görülen çekicilikte 

bir atmosferden faydalanarak, ekonomik reformları hızlandırması çağrısında 
bulundu.” 25/06/2003 

 
 

Sosyal-kültürel açıdan ise Türkiye çok farklı yorumların odağı 

olmuştur. Türkiye'nin coğrafi konumu, nüfusu, kültürü, dini ve tarihi gibi 

hakkında çok da fazla bilgiye sahip olunmayan kriterler ile ilgili hem olumlu 

hem de olumsuz ifadeler kullanılmıştır. Türkiye hakkında bu yönde kullanılan 

olumlu sayılabilecek ifadeler şu örneklerle sunulabilir: 

- “...NATO'nun ikinci büyük ordusu ülke içinde büyük rağbet görüyor. Türk ordusu, 
İslami köktendinciliğin ve bölücülüğün karşısında duruyor. Türklerin çoğu, 
generallerini, sorumsuz politikacılara karşı muhafızlar olarak görüyorlar...” 
14/04/2003 

 
- “...Erdoğan'ın ve AKP'nin gelişinin, eğer İslam ve demokrasinin AB vaatleriyle dolu 

evliliği başarılı olursa, Müslüman komşuları üzerinde daha gizli fakat uzun dönemde 
daha derin etkileri olabilir...” 11/12/2002 

 
- "…AB Müslüman dünyanın ilk Hıristiyan Demokratları'na kefil olmuş olacak. Bu da, 

dünyayı değiştirecek bir olay olacak...." 11/12/2002 
 

- “…İslam kökenli olmasına rağmen iktidar, insan hakları reformları ile AB üyeliği 
konusunda önemli adımlar attı...”  26/03/2003 

 
- “…Straw ayrıca, Türkiye'nin katılım başvurusunun, "korku ve iltimas olmaksızın" ele 

alınmasını sağlayarak, AB'nin, çoğulculuk ve hoşgörünün tamamen "Yahudi-
Hıristiyan" değerleri olmadığını göstermesi gerektiğini belirtti...” 24/03/2004 

 
- “…İslam ve Batı arasında çok fazla çatışma ve kuşkunun yaşandığı bir zamanda 

Avrupa Birliği, işbirliği, istikrar ve dayanışmanın önderi olma şansına sahip. AB'nin 
bir karara varması ve Türkiye'ye "hoşgeldin" demesi için zaman hızla yaklaşıyor...” 
15/07/2004 

 
- “…Almanya ve Fransa'da pek çok kişi (Cumhurbaşkanı Chirac hariç) Türkiye'nin 

katılımına, özellikle kültürel nedenlerle karşı çıkıyor. İngiltere, Türkiye'nin katılımını 
sürekli olarak desteklemekte…” 16/12/2004 
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AB’ne katılım sürecinde kültürel açıdan en büyük sorunun din 

konusunda yaşandığını belirten Financial Times gazetesinde Türkiye 

hakkındaki olumsuz ifadeler şöyledir: 

- “…Kültür sorununa gelince. Burada, şehirleşmiş Türkiye ile Anadolu arasındaki 
davranış farklılıkları öne çıkmaktadır. Doğu bölgelerden İstanbul'a yapılan göçler, 
laikliği zayıflatıp kökten dinciliği arttırmıştır. Kadınların durumları ve rolleri en açık 
sorundur...” 16/12/2004 

 
- “…Böylesine büyük, fakir ve nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin 

birliğin diğer ülkeleriyle gerçekten entegre olup olamayacağından endişe ediyorlar. 
Bu kısmen büyüklükle ilgili bir mesele, ancak aynı zamanda büyük bir çoğunluk için 
siyasi açıdan kabul etmek zor olsa da bir kültür ve din sorunu...” 01/09/2004 

 
- “...Bunun bir nedeni, çocukları kendi başlarına düşünebilen bireyler olarak 

yetiştirmek yerine ezbere dayalı bir eğitim sistemi izlenmesi, bir nedeni de travmatik 
tarihtir..” 28/03/2003 

 
- “…Türk yetkililer, 20 Kasım'da, İstanbul'da İngiliz Başkonsolosluğu'na ve HSBC 

bankasına düzenlenen bombalı saldırılardan sonra İngiliz hükümetinin, bazı şehirlere 
seyahat etmeme yönündeki tavsiyesini, Türkiye'nin turizm sektörünü etkileyebileceği 
nedeniyle eleştirdiler…” 09/12/2003 

 
- “…100 milyon Türk’ün bir gün AB'ye katılma olasılığının seçmenleri ürküttüğü ve bu 

ay yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Almanya ve Fransa ayağında 
yürütülen seçim kampanyasında siyasetçileri de birbirine düşürdüğü 
belirtilmektedir...” 03/06/2004 

 
- “…Komisyon üyesi Frits Bolkestein, dün Komisyon üyelerine dağıtılan 

açıklamasında, demografik değişiklikler ve yeni göç dalgası yüzünden Avrupa'nın 
İslamlaşacağını söyledi. Bu durumda "1683'te Viyana Türklerden boşuna kurtarılmış 
olacak" dedi...” 06/09/2004 

 
- “…Türk hükümetinin gelecek hafta Parlamento görüşmelerinde Türk Ceza 

Kanunu'nun gözden geçirilmesi safhasında, zinanın suç sayılması yönündeki teklifi, 
ifade edilenlerin hiçbirine yardımcı olmuyor...” 09/09/2004 

 
- “…Ankara'nın özellikle ifade, örgütlenme ve din özgürlüğünü bir an önce sağlaması 

istendi...” 15/04/2003, 
 

Sosyal-kültürel yapı bakımından FT gazetesi, geniş yorumlar halinde 

sunduğu haberlerde, konuyla ilgili varsayımlar ya da önerilere yer verdiği 

tarafsız ifadeler de kullanmıştır:  

- “…Çelişkili olarak, Avrupa'da gelişen çok kültürlülük, kültürel sorunları tartışmayı 
daha da zorlaştırmaktadır. Bu, kısmen, farklılıkları keşfetmenin dinle ilgili çetin 
soruların ya da birbirine zıt ahlaki sezgilerin ortaya çıkmasına yol açtığı için olabilir...” 
16/12/2004 
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- “…Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin şu ana kadar Hıristiyan kulübü olan Birliğe üyeliğine 
yönelik katılım müzakereleri için bir tarih ilan edip etmeme kararı konusunda 
kararsızlıklar daima yaşanacak. Avrupa ve İslam dünyasının tarih boyunca bir 
dereceye kadar kendi kimliklerini birbirlerine düşman olarak tanımlamaları, her iki 
tarafın üzerinde de muazzam bir yük oluşturdu...” 09/09/2004 

 
- “…Ancak bu ülkelerde ve tüm AB ülkelerinde karı-koca ilişkileri Medeni Kanun’un 

aile hukuku ile ilgili bölümü tarafından düzenleniyor, Türkiye'de Anayasa 
Mahkemesi'nin 1996 yılında eski zina kanununu geçersiz kıldığı zamandan bu yana 
olduğu gibi...” 09/09/2004 

 
- “…Her şeyden de önemlisi, İslam ile Batı arasında oluşan çatışmanın en az bir 

kuşak boyunca sürecek gibi göründüğü bir dönemde Avrupa Birliği, çoğunluğu 
Müslüman, demokratik ve laik bir cumhuriyetle arasındaki köprüyü güçlendiriyor...” 
18/12/2004 

 
- “…Türkiye'yi AB'nin dışında tutmaya çalışanların başını çeken Hıristiyan 

Demokratlar, Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizzat kendi tarihlerinin bir 
kısmını yansıttığını görseler iyi olacak: İslamcı köklerden gelen AKP, merkez sağda 
bir tür Müslüman demokrat harekete dönüştü. İslam dünyası ile aralarında köprü 
kurmanın gerektirdiği evrim, işte tam da bu türden...” 18/12/2004 
 
 

Ekonomik açıdan Türkiye’nin iyileştirmesi gerekli alanların varlığından 

söz eden İngiltere, “Avrupa'nın Türkiye hakkındaki endişeleri gerçektir. 

Türkiye, büyük ve fakirdir” demektedir.  

Karşıt ve ılımlı bir görüş olarak da “AB'nin Türkiye'nin adaylığını ilan 

ettiği Aralık 1999'dan beri Avrupa'nın parçası olmak Türkiye'de ulusal bir 

tutku haline gelmiştir. Bir nesildir görülen en kötü ekonomik bunalıma 

rağmen, bölünmüş ve zayıf hükümetlere rağmen Türkiye, büyük bir ekonomik 

liberalizasyon programını başlatmış, Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye 

edilen çerçevede çok önemli üç dizi anayasal değişikliği gerçekleştirmiştir. 

Avrupa Komisyonu, yaptığı sorumsuz bir açıklama ile daha gerçekleştirilecek 

çok reform olduğunu söylemiştir. Türkler, bunu bildikleri gibi, yeni hükümet de 

bu hususta kararlıdır.” şeklinde yer verdikleri yazılarda Türkiye’yi yeteri kadar 

desteklemektedirler. 
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Sosyal-kültürel açıdan en büyük sorun Türkiye'nin Müslüman 

olmasıdır. Bunun nedeni, AB üyelik sürecinin Türkiye için en kötü zamana 

yayılması olabilir. Dünyada “İslam sorununun” yaşandığı bir dönemde, 

Türkiye İslam imajlı bir hükümetle Birliğe kendini kabul ettirmeye 

çalışmaktadır. Bu konuda da Türkiye’nin yanında yer alan İngiltere 

Avrupa'nın etnik ve dini bakımdan tutarlı olduğu hususu rahatlatan bir özellik 

taşıyorsa da, işin aslı, Avrupa'nın hiç de öyle olmadığı yönündedir. “Kıtanın 

ikinci en büyük dinini oluşturan Müslümanlığa inanan, Avrupa'daki 

milyonlarca insan ne olacaktır? Avrupa, fikir ve idealler etrafında birleşen, 

birbirlerinden gittikçe farklı olan insan, ırk ve dinlerden oluşan bir kıta haline 

gelmektedir. Artık eski Hıristiyanlık alemine geri dönmeye imkan yoktur. 

Avrupalı devlet adamları, sık sık dünya sahnesinde Amerika'nın yaptığı gibi 

cesurca davranacak ölçüde güç ve birliğe sahip olamadıklarından 

yakınmaktadırlar. Ancak, Avrupa Birliği üyeliği ihtimali, Avrupa'nın elindeki bir 

stratejik silahtır ve bu silah topluca kullanılmaktadır. Bu silahı zor şartlar 

altındaki toplumlara sunarak oraları tamamen değiştiren AB şimdi de 

Türkiye'yi dönüşüme tabi tutarak, daha büyük, daha enerjik bir Avrupa 

yaratabilir ve İslam dünyasındaki ılımlılarla radikaller arasındaki dengeyi 

önemli ölçüde değiştirebilir. Avrupa'nın gücü vardır. Gereken sadece vizyon 

ve iradedir”  biçiminde Financial Times gazetesinden derlenen bu yazılarda 

da görülüyor ki İngiltere önemli olanın din değil, daha enerjik bir Avrupa 

yaratılması olduğunu belirtmektedir. 

  İngiltere, siyasal açıdan Türkiye'nin tam demokratik bir devlet olarak 

kabul edilme yönündeki isteklerine katkı vermektedir. Ancak Türkiye, uyum 
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kriterlerinin yerine getirilmesinde İngiltere’nin yoğun baskısıyla 

karşılaşmaktadır. Kıbrıs konusunun en çok yer verildiği Financial Times 

gazetesinde, “eğer Ankara Kıbrıs’ı uzlaşmaya iterse, AB'den kendi üyelik 

görüşmelerinin başlaması için "kayıtsız şartsız" kesin bir tarih bekleyecektir” 

denilmekte ve bu, şarta bağlanmaktadır. 

 Ayrıca Türkiye, ölüm cezasını kaldıran ve Kürt azınlığına dil ve yayın 

konularında haklar veren önemli reformları yasalaştırmıştır. Ancak Financial 

Times gazetesinde bu reformlara, ordu üzerinde sivil denetim kurulması ve 

bu reformların uygulamaya geçirilmesinin de eklenmek zorunda olduğu 

belirtilmektedir. Bu arada, siyasi reform ve insan hakları ile azınlık haklarının 

tümüyle sağlanması, Türkiye'nin her koşulda gerçekleştirmesi gereken 

amaçlar olmalıdır. Bunlar sadece AB’nin kuralları olarak görülmemelidir. Bu 

da ‘Türkiye'nin gereksinimleri ve hakları’ şeklinde çıkan haberlerde en çok 

üzerinde durulan konular olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye'nin üyeliğinin, laik bir Müslüman ülke kimliği şöyle dursun, 

nüfusu, büyüklüğü, coğrafi konumu, ekonomik, güvenlik ve askeri 

potansiyelinin toplam etkisi nedeniyle, AB'nin daha önceki bütün 

genişlemelerinden farklı olacağı ifade edilmektedir. 
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SONUÇ 

 

Modernleşen dünyada kitle iletişim araçları, ulusal politik 

enformasyonun en önemli kaynağı haline gelmiş, her ülkede ulusal basın, o 

ülkenin kamuoyunu belirli oranda etkileyen önemli bir kitle iletişim aracı 

olarak sayılmıştır. Kitle iletişimin en önemli unsurlarından biri olan basın da 

toplumun siyasal, ekonomik, sosyal-kültürel ilerlemesine bağlı, paralel bir 

gelişim göstererek toplumun genel eğilimlerini biçimlendirmede oldukça etkili 

bir rol oynamaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının gerek bireyler gerekse toplum üzerindeki 

etkileri konusu, sürekli tartışılmıştır. Çünkü KİA kuramlarının temelinde ‘etki’ 

kavramı yatmaktadır. Bu çerçevede, bir toplumda kitle iletişim araçlarının 

kullanımı, siyasal, ekonomik ve sosyal dengenin ve istikrarın sağlanmasında 

oldukça belirleyici ve etkin bir rol oynamaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının etkileri konusunda en temel düşünce, 

medyanın izleyici için gündem oluşturduğudur. Gündem Belirleme Modeli’nin 

ardındaki bu temel düşünce, medya etkisinin, halka ne düşünmesi gerektiğini 

anlatmak değil, ne hakkında düşünmesi gerektiğini anlatmak biçiminde 

ortaya çıkmaktadır.  

Bir kitle iletişim aracı olan yazılı basının da toplumun tutumlarını 

etkilediği, gündemi belirlediği açıkça bilinmektedir. Basındaki haber içerikleri 

incelendiğinde, pozitif yazılan bir haberin yönlendirmesinin de pozitif olduğu 

görülmüştür. Aynı şekilde haber içeriği olumsuzsa haberde yer alan olayla 

ilgili tepkiler de olumsuz olacaktır. 
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Bu çalışmada diğer ülkelerde, Türkiye ile ilgili olumlu bilinçlenme ve 

kamuoyu oluşumu, uluslararası siyasi, kültürel, ekonomik, ticari ve turistik 

ilişkilerimizi geliştireceğinden, olumlu bilinçlenme yaratacak tedbirlerin 

alınmasının gerekliliği savunulmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi, 

çağımızın toplumsal gelişmelerine uygun olarak dışa açılma politikasının 

Türkiye’nin gündeminde giderek artan bir ağırlıkta yer alması, ülkemizin 

ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal değerlerinin yurt dışında tanıtılması 

ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. 

Birçok yazar Türkiye’nin AB yolculuğundaki imkan ve kaynaklarının 

algılanması ve geleceğe ilişkin beklentilerimize ışık tutacak tespitlerin 

belirlenmesi gerekliliğinden bahsetmiştir. Türkiye hakkında oluşabilecek 

önyargıların önüne geçilmesi, siyasal, ekonomik ve sosyal uyumun 

gerçekleştirilmesine ilişkin sürecin daha net bir şekilde ortaya konulması, 

diğer bir ifadeyle AB sürecine etki eden Türkiye ile ilgili olumlu fikirlerin 

oluşumunun sağlanması ile mümkün olabilecektir. 

Türkiye’nin en önemli sorunlarının ekonomik ve politik sorunlara 

karşılık geldiği, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin aynı 

zamanda Türkiye’deki siyasi ve ekonomik reformların sürmesine bağlı olduğu 

belirtilmiş ve reform sürecinde gösterdiği ilerlemelerin önemine dikkat 

çekilmiştir. 

Türkiye, hedefleri ile uyumlu olarak gelecekte Avrupa Birliği ve tüm 

dünya ile bütünleşme amaçlamaktadır. Bu nedenle Türkiye batılı devletlerin 

ekonomik sistemlerini örnek alarak özellikle AB’nde sağlam bir yer edinmeye 
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çalışmaktadır. Türkiye’nin özellikle siyasi ve ekonomik düzeninde, mevcut 

olumsuzlukların giderilmesi bu açıdan, temel amaçtır.  

AB sürecinde tarihsel, ekonomik, siyasal, sosyal-kültürel boyutları ile 

rol oynayan faktörlerin en önemlileri, demokrasi ve insan hakları anlayışı, 

yönetim biçimi, sosyal ve kültürel yapı, dış ilişkiler, teknolojik gelişmişlik, 

ticaret ve iş dünyası, istihdam, tarihi bağlar, çevreye karşı sorumluluk ve 

turizm değerleridir. Kopenhag kriterlerinin sağlanmasına ve Topluluk 

müktesebatının benimsenmesine yönelik siyasal açıdan olumlu tedbirlerin 

alınması ile; toplumun yaşam kalitesinin yükseldiği, kesintisiz ve istikrarlı 

büyüme sürecine girildiği, dünya ile bütünleşmenin sağlandığı ve Türkiye’nin 

dünyada ve bölgesinde daha güçlü, etkili ve saygın bir yer edindiği ve 

tanındığı bir dönem sayesinde, Türkiye'nin küreselleşme hareketinde önemli 

referans noktalarından birini oluşturan AB katılım süreci de en kısa zamanda 

tamamlanabilecektir. Uluslararası ekonomik ilişkilerde daha fazla yarar 

amaçlanarak ekonomik alanda etkin reformların gerçekleşmesi de siyasal 

bütünleşmenin gerçekleşmesine bağlıdır. Bunlara ek olarak sosyal yaşam, 

eğitim, tarih, din, dil gibi toplumsal olgular ve kültürel değerler, tüm 

bütünleşme amaçlı uluslararası faaliyetleri kolaylaştırıcı bir işlev 

görebilmektedir. 

Bu ekonomik, siyasal ve sosyal bütünleşme anlamına gelen Avrupa 

bütünleşmesine katılmak elbette Türkiye’nin de hakkıdır. Bu çalışmada 

Avrupa uluslarını tarihsel, politik, hukuk, ideoloji ve kültür alanlarında daha 

sıkı bir birliğe ulaştırmak için oluşturulan bu bütünlüğe Türkiye’nin de kabul 

edilmesinin ve 40 yılı aşkın bir süredir üyesi olmaya çalıştığımız bu birliğin 
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üye ülkelerinde olumlu bilinçlenme oluşturulmasının önemi üzerinde 

durulmuştur. 

Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler geçtiğimiz son bir kaç yıl içinde 

önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Aralık 2002 Kopenhag Zirve kararları, Aralık 

2004’teki Avrupa Konseyi’nde Türkiye ile müzakerelere başlama kararının 

verileceği göz önünde bulundurulduğunda, içinde bulunulan dönemin önemi 

açıkça ortaya çıkmaktadır. Yabancı basında çıkan bazı haberler Türkiye-AB 

ilişkileri bazındaki olumsuzluğu ve gerginliği de gözler önüne sermektedir. Bu 

nedenle yabancı basın-yayın organlarının Türkiye'yi hangi olaylar ya da 

gelişmeler sonucu haber yaptıkları;  Türkiye’nin dış politika dinamikleri ve 

tercihleri; iç gelişmeler (ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, vb.) dünya ve 

Türkiye’nin gündemi ile kamuoyu önceliklerinin de göz önünde 

bulundurulması büyük önem taşımaktadır. 

AB’nin itici güçlerinden biri olan İngiltere, yazılı basınında Türkiye-AB 

ilişkilerine en çok yer veren gazetesi Financial Times’da, Türkiye ile ilgili 

siyasal, ekonomik ve sosyal-kültürel haberlerle toplum gündemini 

oluşturmada katkı sağlamıştır.  

Elde edilen sonuçlara göre İngiltere basınının önemli bir yayın organı 

olan Financial Times gazetesi haber içeriklerinde, Türkiye’yi en çok siyasal 

boyutlu olarak değerlendirmiştir. Türkiye’nin siyasal boyutu, Türkiye 

açısından kritik kırılma noktaları bazında, incelenen 51 haber içerisinde 

%72’lik bir payla yarıdan fazla habere konu olmuştur. Bu sonuçla, AB katılım 

sürecinde, İngiltere’nin Türkiye’nin yanında yer aldığı değerlendirmesi 

yapılabilir. Bunun birçok nedeni olabilir. FT gazetesinde Türkiye ile ilgili 
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yayınlanan haberlerin içerikleri incelendiğinde bunları; ülkelerin tarihi geçmişi, 

dini, ekonomik ve bölgesel çıkarları, dünya devletleri arasında iyi bir 

konumda yer alma çabaları gibi nedenlerle açıklamak mümkün olabilir; 

Ülkelerin diğer ülkelerle ilişkilerde yaşamsal değeri olan stratejik 

ortaklık, güçlü bir konuma sahip olma, ekonomik çıkarlar vb. uluslararası 

politikalarına yön vermektedir. İngiltere Birlik içerisinde amaçları ve hedefleri 

açısından diğer ülkelere nazaran faklı bir pozisyona sahiptir ve ABD ile 

İngiltere’nin ‘stratejik ortaklığı’ vardır. Yani bu; ‘birinin milli hedefini diğeri de 

onaylamış’ anlamına gelmektedir. ABD ve İngiltere’nin dünya siyasetindeki 

hedefleri aynıdır; Fransa ve Almanya ile çatışır. ABD, AB’nin siyasal bir güç 

olarak, yani kendisiyle mücadele edebilecek bir güç olarak doğmasını 

istemez. Halbuki İngiltere, stratejik ortaklığı olduğu için, ABD’nin büyümesini 

ve daha da güçlenmesini isteyebilir. Türkiye de ABD ile yakın bir ilişki 

içerisindedir ve ABD’nin Türkiye üzerindeki etkisi, AB ile karşılaştırıldığında, 

NATO’nun kuvvetli üyesi olması dolayısıyla, daha fazla ve olumludur. Gaffar 

Yakın’ın (2004) çoğu Avrupalının bilinç altında Türkiye ve Türklerle ilgili 

olumsuz imajla dolu olduklarını, bu olumsuz imajların ve Ankara 

Antlaşması’nın uygulanmadığının sebebi olarak; Türkiye’nin Birliğe getireceği 

mali yükler, serbest dolaşımda karşılaşılabilecek sorunlar, Türkiye’nin nüfusu, 

komşuları ve Amerika ile olan yakınlığı gibi konularda rastlandığının üzerinde 

durduğu çalışmasının sonuçlarında da benzer nitelikte, İngiltere’nin bu 

tutumunu doğrulamaktadır. 

Dünya gündeminde son zamanlarda yer alan önemli bir konu da 

enerjidir ve ülkeler gelecekte bu enerjiyi ellerinde tutabilmek için çok önceden 
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girişimlerde bulunmaktadırlar. Orta Doğu bu konuda en fazla güce sahip 

bölgedir ve bu kaynaklar ABD’nin denetimindedir. AB de doğal olarak bu 

kaynaklara ulaşma çabasındadır. Dünya petrolünün %30’unu İran 

karşılamaktadır ve Hazar, yani Orta Asya petrolleri de ya boğazlardan ya da 

İskenderun’dan geçecektir. Her ülkenin olduğu gibi İngiltere de üstü kapalı 

olarak, bu bölgelerde söz sahibi olmak istemektedir. Gürcistan üzerinden, 

Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar uzanacak olan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru 

hattı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp Türkiye'nin Suriye sınırı 

yakınlarında bulunan Ceyhan Limanı'na kadar uzanacaktır. Bu da 

Kafkaslarda varlığı konusunda Rusya ile çıkar çatışması yaşayan ABD’nin, 

Hazar petrollerini güvenli şekilde batıya aktarmak için Gürcistan ve diğer Türk 

Cumhuriyetleri üzerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla ABD, 

Türkiye’nin Türki Cumhuriyetlerindeki bağından istifade etmek istemektedir. 

İngiltere de aynı hedefleri amaçlamaktadır. Buna göre de İngiltere, enerji 

kaynaklarına ulaşmak için ABD’nin yanında yer alarak Türkiye’ye 

yakınlaşmaktadır. 

Dolayısıyla Türkiye, Doğu ile ilişkileri bakımından stratejik öneme 

sahip coğrafi bir noktada bulunduğu için, ABD’nin Türkiye ile ilişkileri sıcaktır. 

İngiltere tek başına Avrupa hedefini gerçekleştirmek için yeterli güce sahip bir 

ülke değildir, bu nedenle hem Avrupa’da hem de Amerika’da çıkarlarını 

koruyacak bir ülke arıyor ve bu amaçla Türkiye’ye yaklaşmaya çalışıyor 

olabilir. Bunun sonucunda da, Türkiye’nin AB’ne kabul edilmesi konusunda 

Türkiye’yi olumlu yönde destekliyor olabilir. 
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Diğer bir açıdan bakıldığında, AB’nin Türkiye’nin zayıflamasında büyük 

çıkarları olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla bu büyük ve güçlü ülkeler, uzun 

vadede amaçlarını engelleyen bir güç olarak da diğer bir güçlü devlet olan 

Türkiye’yi engellemek istiyor olabilirler. Dolayısıyla ülkeler kendi bekalarını, 

varlıklarını sürdürebilmek için diğer ülkelerle üstü kapalı bir çatışma 

içindedirler. Bu, ülkelerin varlığına, din-dil birliğine, siyasal, ekonomik ve 

sosyal-kültürel güçlerine yönelik bir tehdittir. Türkiye üzerinden çıkar 

sağlamak isteyenlerin devletin gücünü de (ki bunlar milli güç unsurlarıdır; 

ülkenin kalkınma motoru olan ekonomi, içinde bulunduğu coğrafi bölge, 

sosyal-kültürel yapısı, silahlı kuvvetleri, ilim ve teknoloji gücü, siyasi gücü) 

azaltmaya yönelik hedefleridir. Bu bağlamda Türkiye’yi kendine yakın gören 

İngiltere, ülkesi için çıkarları doğrultusunda Türkiye’nin gücünün diğer güçlü 

devletlerce azaltılmasına izin vermeyerek ve yanında yer alarak Birliğe üye 

olmasına ılımlı bakmaktadır. 

Ayrıca tarihsel açıdan bakıldığında da aynı görüntülerle 

karşılaşılmaktadır. AB ilk kurulduğu günlerde, İngiltere’nin kabulü sırasında 

Fransa tarafından aynı şekilde referandum önerilmiş ve aynen Türkiye gibi bir 

kaderi paylaşmıştı. Bu nedenle de İngiltere’nin, Türkiye’ye duyduğu sempati 

ile olumlu bir bakış açısı elde etmesine sebep olmuş olabilir. 

İngiltere’nin Türkiye’nin yanında yer almasının bir başka sebebi de, 

eğer Türkiye üyelik statüsü verilirse, nüfus sayısına göre söz sahibi olunacağı 

için en fazla oya sahip ülke olacağından, İngiltere’nin kendi çıkarlarını Birliğe 

empoze etmesi açısından önem kazanabilecek olmasıdır. Diğer üye 

devletlerin Türkiye’yi Birliğe dahil etmek istememelerinin bir nedeni de budur. 
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“Türkiye, Avrupa Birliği’nin Truva Atı olacaktır” diyen bu ülkeler, Birliğe 

katılmış bir Türkiye’nin Amerika’nın ve dolayısıyla İngiltere’nin çıkarlarını 

içeriden koruyacağını düşünmektedirler. 

Bu fikirler, her zaman ülkelerin kendi çıkarlarını düşünmesi ve dünya 

konjonktüründe yerini alabilmesi için uygulanan fikirlerdir. Türkiye de henüz 

genç bir ülke ve varlığını sürdürmeye, dünya devletleri arasında iyi bir yer 

edinmeye çalışmaktadır.  

AB bugün artık ekonomik olmaktan çıkıp, siyasi bir birliğe 

dönüşmüştür. Bu konuda en güzel örnek, İngiltere, ABD ve Kıbrıs Rum 

Kesimi tarafından hazırlanan ve Kıbrıs sorununa çözüm arayan Annan 

Planı’dır.  

Kıbrıs, Orta Doğu’yu denetim ve kontrol altına almak isteyenlerin bir 

üssü niteliğindedir. Tarihte buraya yerleşmek isteyen ülkeler Kıbrıs’ı bir üs 

haline getirmiştir. M.S. 600’lerden itibaren Abbasiler 982 ye kadar yaklaşık 

350 yıl hakimiyet kurmuş, ardından Bizanslılar, Persler, Venedikliler gibi 

devletlerde el değiştirmiştir. 1517’de II. Selim Mısır’ı işgal ederek buraya 

bağlı olan Kıbrıs’ı da topraklarına dahil etmiştir. Kıbrıs bir üs olarak 

Akdeniz’de ticaret yollarına ulaşım sağlaması, İslamiyet’in yayılması, hac 

yollarının geçiş yeri oluşu gibi nedenlerle, 1912’ye kadar %82’si Türk olarak 

Osmanlı İmparatorluğu’nda kalmıştır.  Bu kadar önemli geçiş ve ticaret yolları 

üzerinde yer alan Kıbrıs, AB devletleri açısından da İngiltere açısından da 

stratejik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla yarısından fazlası Türk olan Kıbrıs 

hakkında, var olan sorunun çözülmesi ile ilgili, İngiltere, kendi çıkarları 

doğrultusunda sempati duyduğu Türkiye’nin yanında yer almak istemektedir. 
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Bu çalışma ile elde edilen veriler ışığında, Türkiye’nin hem siyasal 

hem ekonomik hem de sosyal-kültürel görüntüsü de şekillenmiş olmaktadır. 

İngiltere Türkiye'den “dostumuz ve önemli müttefikimiz” şeklinde 

bahsetmektedir. 

01/09/2004 tarihli bir haberde Türkiye için, “Türkiye, Avrupa'nın büyük 

bölümü için bir muammadır. Burası, laik anayasası ancak ezici çoğunluğu 

Müslüman ve periyodik olarak askeri yönetimle devrilen demokrasisi ile ne 

Avrupalı ne de Orta Doğulu. Burası çok farklı dünyalar arasında bir köprü ve 

ilk olarak "hasta" Osmanlı İmparatorluğu'ndan ulus devlete ve şimdi büyük 

ölçüde geri kalmış köylü ekonomiden kentli sanayi ekonomisine doğru yarı-

daimi bir değişim geçiren bir ülke” denilmektedir. 

Financial Times bu nedenle, Türkiye’nin AB’ne katılması ile ilgili 

kararın doğru alınması konusunda ısrarlı ve “İslam ile Batı arasında 

çatışmaların arttığı bir sırada, Avrupa'ya demirleyen bir Türkiye -laik bir 

Cumhuriyet ve bir o kadar da Müslüman bir demokrasi, gelişmekte olan bir 

ekonomi ve ilerleyen bir ülke olarak- bir yol feneri olmalı” diyerek Türkiye’nin 

yanında yer aldığını her zaman vurgulamaktadır. 

Bu değerlendirmeler ışığında “İngiltere basını genel olarak Türkiye’nin 

adaylığına olumlu bakmaktadır ve AB’ne tam üye olabilmesi için gerekenlerin 

en kısa zamanda yapılmasını savunmaktadır” varsayımı doğrulanmaktadır. 

Bugün Avrupa Komisyonunda, Türkiye'nin, AB üyesi olabilmek için 

öngörülen Kopenhag kriterlerini yeterince karşılayıp karşılamadığına dair 

Türkiye'nin katılımını destekleyenlere göre, serbest piyasa ekonomisine 

dayalı modern Müslüman bir demokrasi, Avrupa ile kökten dinciliği besleyen 
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ve dolayısıyla da ondan beslenen İslami otoriter rejimler arasında ihtiyaç 

duyulan fiziki ve siyasi tampon işlevini görebileceğini savunmuşlar ve 

Financial Times gazetesinde, Türkiye’nin görüntüsünü bu yönde 

sunmuşlardır.  

Ancak tüm bu olumlu yansımalara rağmen bazı haberler; Türkiye'nin 

üyeliğinin, Avrupa'nın çekim merkezini daha da doğuya kaydıracağı, 

dolayısıyla da Birliğin ekonomik ve siyasal standartlarını aşağı çekerek laik 

Hıristiyan kimlik ve değerler sistemini sulandıracağı iddiasında, olumsuz 

olarak yer almıştır. 

Bu verilere göre İngiliz basınının ciddi ve popüler yayın organı olan 

Financial Times gazetesinde yer alan haberler gerçekleri yansıtmakta ve 

özellikle Ankara çıkışlı haberler ülkedeki gelişmeleri aynen İngiltere basınına 

taşımaktadır.  

Gazetede politikacıların kendi demeçlerini aktararak doğru haberlere 

yer verildiği görülmüştür. Bunun yanı sıra gazete yazarlarının gerçekleri 

yansıtırken ne kadar olumlu yaklaşsalar da sürecin önemine dikkat çekerek 

sert ifadeler kullandığı görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye'nin bu kriterleri 

yerine getirebilmesi için uzun zamanının olduğunu, katılım hakkının 

tanınması için daha sağlam ve sürekli bir gelişme gerektiğini ifade etmişlerdir. 

İncelenen metinlerde farklı bakış açıları yer alsa da, gazetelerde 

yayınlanan metinlerin siyasal, ekonomik ve sosyal-kültürel kriterlere göre 

ideolojik bir işleve sahip olduğu doğrulanmaktadır. 

Aslında Türkiye tüm olup bitenlerin fazlasıyla farkındadır. Türkiye’nin, 

kriterleri yerine getirdiği ölçüde üyelik müzakerelerine başlanacağının sürekli 
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söylenmesi, Türkiye’nin bu konudaki sıkı tutumunu belirlemiştir. Ancak 

İngiltere, Türkiye’ye ılımlı yaklaşırken bu uyum kriterlerinin de sürekli altını 

çizmektedir.  

Bu açıdan bakıldığında Aykut Çelebi’nin (2002), Türkiye’nin en önemli 

sorunlarının ekonomik ve politik sorunlara karşılık geldiğini, bu nedenle 

Türkiye’nin dışarıdan tespit edilen yapısal sorunlarıyla ülke içinde tartışılan 

gündemi arasında büyük farklar olmadığını savunduğu çalışmasında yer 

verdiği gibi, sorun söz konusu sorunların ele alınma biçimi ve sorunların 

anlamlandırılmasındaki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilmektedir. 

Net olarak görülüyor ki Türkiye ile AB arasında karşılıklı güven, içtenlik 

ve uyum sorunu vardır. Bu engellerin ortadan kaldırılabilmesi için uzun yıllara 

ve güven artırıcı büyük adımların karşılıklı atılmasına ihtiyaç vardır. AB üyelik 

süreci içinde Türkiye’nin en kısa zamanda ekonomik, siyasal, sosyal-kültürel 

konularda doğru kararlar alıp dış politikada kendini olumlu yönde tanıtmak 

amacıyla atağa geçmesi, bir zorunluluktur. 

Bu süreçteki uygulamaların başarısı, hedefler kriter alınarak her 

alanda ve düzeyde sürekli olarak ölçülmeli, başarısızlık nedenleri belirlenmeli 

ve bunlardan geleceğe yönelik dersler çıkarılmalıdır. Diğer bir deyişle 

uygulama sonuçları ile verilerinin ve modelin sürekli değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Bu kapsamda karşılaşılan fırsatlar ile güçlü ve zayıf yanların ortaya 

konulması; bunlardan önemli olanlarının geleceğe yönelik olarak 

belirlenmesi; hangi hedef kitlelere ne ölçüde yoğunlaşılacağı, AB içerisinde 
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Türkiye’nin hangi konumda yer aldığının belirlenmesi gibi konulara önem 

verilmelidir. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci içinde olması, 

uluslararası norm ve standartlara uyum ve bilgi toplumunun gerektirdiği 

koşulları yerine getirme yönünden önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu 

çerçevede tam üyelik, binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine sahip olan 

Türkiye’nin gerçek potansiyelini ortaya koymasına ve birikimini dünya ile 

paylaşmasına yardımcı olacaktır. Önemli bir stratejik konuma sahip olan 

Türkiye, bulunduğu bölgede iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel etkileşimi 

artırarak AB üyelik sürecinde üst bir konuma gelebilecektir.  
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ÖZET 

 

Bu tezde Türkiye-AB ilişkileri ve üyelik sürecinde Türkiye’nin 

ekonomik, siyasal, sosyal-kültürel boyutlarıyla İngiltere basınında nasıl 

yansıdığı ortaya konmuş olacak ve süreçteki problemlerin neler olduğu 

belirtilerek bu tür çalışmalara kaynaklık etmesi amaçlanacaktır. Bu açıdan 

bakıldığında “İngiltere medyasında, Türkiye’deki siyasal, ekonomik, sosyal-

kültürel yaşam ve gelişmeler nasıl görünüyor, önyargı var mıdır yoksa 

gerçeği mi yansıtmaktadır” sorusuna cevap aranacaktır. Türkiye-AB ilişkileri 

İngiltere basınından örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.  

Çalışmada Türkiye ile ilgili İngiltere’de medyaya yansımış haberler 

incelenerek İngiltere’nin, Türkiye’nin adaylığını destekleyip desteklemediği ve 

İngiliz yazılı basınının en önemli gazetelerinden biri olan Financial Times 

gazetesinin Türkiye hakkındaki haber içeriklerinin pozitif mi, negatif mi, yoksa 

nötr mü olduğu sınanmaya çalışılacaktır. 

Türkiye-AB ilişkileri konusunda literatürde ülke bazlı bir araştırma 

bulunmamaktadır. Bu süreçte en çok reformun gerçekleştirildiği ve 3 Kasım 

2002 ve Türkiye’ye müzakere tarihinin verildiği 17 Aralık 2004 tarihleri 

arasında Financial Times gazetesinde örnek haber incelemeleri yapılarak bu 

tür çalışmalara kaynaklık edilecektir.  
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ABSTRACT 

 

In this research, Turkey's relations with European Union and 

discussions of its economical, social, political and cultural changes during 

membership process as shown in British press are explained. It is also aimed 

to use this research as an alternative source to find solutions for problems in 

membership process. From this point of view, an answer tried to be found 

whether there is any bias in British press to describe Turkey's effort to do 

changes in its political, economical, social and cultural life. Thus, examples 

from papers will be used to support argument.  

Throughout the study, articles about Turkey in British press are 

examined, and UK's attitude towards Turkey's membership; whether they 

support or not are discussed. The articles from Financial Times, the major 

British paper, are taken into consideration to see if the news about Turkey is 

against, or neutral about the membership.  

There is no literature available that shows Turkey and European Union 

relations based on single EU country. Therefore, the articles that published in 

Financial Times between 3 November 2002 and 17 December 2004, the date 

that Turkey started to have meetings, are analyzed and it is claimed to be an 

alternate source to further researches in this topic. 
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EK1 - FİNANCİAL TİMES GAZETESİNDE İNCELENEN HABERLERİN KRONOLOJİSİ 
 SİYASAL EKONOMİK SOSYAL-KÜLTÜREL 

3 Kasım 2002 
Türkiye’de Hükümet seçimleri 

yapıldı 
  

10 Aralık 2002 
 Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortaklık 

Komitesi’nin 13. toplantısı Brüksel’de 
gerçekleştirmiştir. 

 

12-13 Aralık 
2002 

Kopenhag Avrupa Konseyi 
Zirvesi sonucunda 10 aday 

ülkenin 1 Mayıs 2004 itibariyle 
üye olmaları kararı alınmıştır. 

Zirve’nin Sonuç 
Bildirgesi’nin Türkiye 

bölümünde Konsey’in 2004 yılı 
İlerleme Raporu ve 

Komisyon’un görüşleri ışığında, 
Aralık 2004 tarihli Zirve’de 

Türkiye’nin Kopenhag siyasi 
kriterlerini karşıladığı kararını 
alması halinde müzakerelerin 
gecikmeksizin başlatılacağı 

belirtilmiştir. 

  

19-20 Aralık 
2002 

 Avrupa Komisyonu Türkiye için 
Yapısal Uyum Yardımı kapsamındaki 

75 milyon Euro’luk ikinci ödemeyi 
onaylamıştır. 

Avrupa Komisyonu Türkiye için 
öngördüğü 2002 yılı katılım öncesi 

mali yardım programını onaylamıştır. 
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Program dahilinde Türkiye tarafından 
AB üyeliğinin gerekliliklerini 

üstlenmeye hazırlık amacıyla 
tasarlanmış 18 farklı projeye 126 

milyon Euro destek verileceği ifade 
edilmiştir. 

 

23 Ocak 2003 

AB’ye uyum çalışmaları 
çerçevesinde hazırlanan V. 

Uyum Paketi yürürlüğe 
girmiştir. Paket, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu ile Ceza 
Muhakemeleri Usulü 

Kanunu’nda AİHM kararları 
doğrultusunda yargılamanın 

iadesine gidebilme konusunda 
önemli değişiklikler getirmiştir. 
Ayrıca Beşinci Uyum Paketi ile 

daha önce Üçüncü Uyum 
Paketi’nde yer almış 
hükümlerin kapsamı 

genişletilmiştir 

  

2 Nisan 2003 

 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa 
Yatırım Bankası (AYB) arasında 

toplam 350 milyon Euro tutarında iki 
kredi anlaşması yapılmıştır. 

 

7-8 Nisan 2003 
  Türkiye-Avrupa Birliği Karma 

İstişare Komitesi 15. 
toplantısını İstanbul’da 
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gerçekleştirmiştir 

15 Nisan 2003 

  Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık 
Konseyi’nin 42. toplantısı 

Lüksemburg’da yapılmıştır. 
Toplantıda Avrupa Birliği 
tarafı Türkiye’ye gözden 

geçirilmiş Katılım Ortaklığı 
Belgesi’ni sunmuştur. 

19-20 Haziran 
2003 

  
Avrupa Konseyi Zirvesi Selanik’te 
gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği 

Dönem Başkanlığı’nın 
Yunanistan’dan İtalya’ya devredildiği 
Zirve’ye aday ülkeler gözlemci olarak 

katılmıştır. Zirve’de Türkiye, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül 
tarafından temsil edilmiştir. 

 

 

15 Ağustos 
2003 

Türkiye tarafından hazırlanan 
2003-2006 dönemine ilişkin 3. 

Katılım Öncesi Ekonomik 
Program Avrupa Komisyonu’na 

sunulmuştur. 
. 

  

16-17 Ekim 
2003 

Avrupa Birliği Brüksel Zirvesi ve 
15 Birlik üyesinin yanı sıra 1 
Mayıs 2004 tarihinde AB tam 
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üyesi olacak 10 aday ülke ile 
Romanya, Bulgaristan ve 

Türkiye’nin gözlemci statüsü ile 
katıldığı Hükümetler arası 

Konferans toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

5 Kasım 2003  

AB Komisyonu Türkiye’nin 
üyelik yönünde attığı adımları 

siyasi, ekonomik ve 
müktesebat uyumu kriterleri 

açısından değerlendiren 2003 
Türkiye İlerleme Raporunu ve 
Strateji Belgesi’ni yayınlamıştır 

  

12-13 Aralık 
2003 

  Avrupa Birliği Zirve toplantısı 
Brüksel’de gerçekleşmiştir. 

Konsey, Komisyon’un raporu 
ve tavsiyeleri temelinde, 2004 
Aralık ayında yapılacak olan 

Zirve’de alınacak karar 
ışığında Türkiye ile birlikte 

çalışacağı taahhüdünü 
vurgulamıştır. Ayrıca Konsey, 

tam üyelik müzakerelerine 
başlanabilmesi içim yapılan 

hazırlıklar çerçevesinde 
kaydedilen önemli 

ilerlemelere dayanarak 
Türkiye’yi teşvik ettiğini 

vurgulamaktadır. 
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17-18 Haziran 
2004 

Avrupa Birliği Zirve toplantısı 
Brüksel’de gerçekleşmiş ve 

Avrupa Anayasası kabul 
edilmiştir.Konsey, Mayıs ayında 
yapılan Anayasa değişiklikleri 
dahil olmak üzere, Türkiye’nin 

reform sürecinde gösterdiği 
ilerlemeleri takdirle karşıladığını 
belirtmiştir. 2004 yılı sonunda 

gerçekleşecek Zirve 
toplantısında,Komisyonun 

Türkiye için hazırladığı ilerleme 
raporu ve tavsiye kararlarına 

dayanarak, Türkiye’nin 
Kopenhag siyasi kriterlerini 

yerine getirdiğine karar vermesi 
durumunda, Türkiye ile katılım 
müzakerelerine gecikmeden 
başlanacağı teyit edilmiştir 

  

17 Aralık 2004 

 
Konsey, Türkiye bazı şartları 

yerine getirdikten sonra, 
müzakerelere başlanması için 3 
Ekim 2005 tarihini belirlemiştir. 
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