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Öz: Giriş: Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesi yarım asrı aşan bir tartışma konusu olmuştur. 1960lardan 
beri gündeme gelen ilk olarak AT olan daha sonra AB olarak anılan dünyanın bu en önemli ve en büyük eko-
nomik ve sosyal birliğine girmek için uzun yıllar mücadele eden Türkiye, bu mücadelede değişik faaliyetlerde 
bulunmuştur. Türkiye’nin AB adaylığında siyasi süreçlerin yanı sıra önemli kültürel olaylar da etki etmiştir. 
Kapsam: Türkiye’nin AB giriş mücadelesinde oynadığı rol ile kültürel faktörlerin bu mücadeleye nasıl etki 
ettiği hakkında çok az yorum ve çalışma yapılmıştır. Bu faktörlerden en önemlisi Avrupa Yayın Birliği tarafın-
dan gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması adlı uluslararası yarışma olmuştur. Türkiye 25 yıllık bir uğraş 
sonucunda 2003 yılında kazandığı Eurovision zaferi sadece doğru zamanda doğru bir şarkının kullanılmasının 
doğal bir sonucumuydu yoksa Türkiye’nin Avrupa ile olan siyasi ilişkilerinin yansımalarının bir sonucumuy-
du? Amaç: Bu çalışma Türkiye ile Eurovision Şarkı Yarışması arasındaki ilişki Türkiye’nin AB’ye girişi ve 
Avrupa Birliği ülkeleri ile olan ilişkiler ışığında incelenmiştir. Yöntem: Çalışmada Eurovision Şarkı yarışması 
hakkında kavramsal ve tarihsel bir araştırma yapılmış ve yarışmanın AB ile ortak paydası incelenmiştir. Çalış-
manın uygulama bölümünde Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışmasında birincilik elde ettiği 2003 yılında ki 
bu başarısının öncesinde Avrupa ülkeleri ile olan etkileşimi hakkında araştırma yapılmış ve bu yarışmada elde 
edilen birinciliğin birlik ülkeleri ile olan ilişkiler tarafından nasıl tetiklenebileceği konusunda değerlendirme 
yapılmıştır. Araştırma da Eurovision Şarkı yarışmasından bir yıl önce ile yarışmanın yapıldığı aya kadar 2002 
Mayıs - 2003 dönemi boyunca bir yıllık sürede basının amiral gemisi olarak adlandırılan Hürriyet gazetesinde 
yayınlanan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile olan ilişkisinde basına yansıyan siyasi ve kültürel olaylar 
incelenmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda Türkiye’nin Eurovision Şarkı yarışmasında birinci olmasına zemin 
hazırlayan siyasi ve kültürel faktörler incelenmiştir. Elde edilen bulgular nezdinden açıklanan bu faktörlerin 
yarışmada elde edilen birincilikten on dört yıl sonra 2017 yılındaki durumu ile kıyaslama yapılmıştır. Bu kıyas-
lama sonucunda günümüzde Türkiye ile AB arasında tarihinde olmadığı kadar bir gergin dönemin yaşandığı ve 
bunun sonucunda Türkiye’nin Avrupaya sırtını dönen bir ülke konumuna geldiği tezi üretilmiştir.
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