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ÖZET
Halkla iliþkilerin deðiþen anlamý içerisinde þeffaf yönetim anlayýþý önemli bir yer tutmaktadýr. Özellikle tüm
kamuoyunu ilgilendiren toplantýlar ve bu toplantýlarda alýnan kararlar konusunda medya aracýlýðýyla kamuoyunu bilgilendirmek hem kamuoyu tarafýndan talep edilmekte hem de þeffaflýk anlayýþý içinde buna gerek duyulmaktadýr.
Bilgilendirme için genellikle basýn toplantýsý yöntemi tercih edilmektedir. Konunun ve kararlarýn etki alaný geniþledikçe
basýn toplantýsýnýn da önemi artmakta, bu nedenle de medyanýn yoðun bir ilgisiyle karþýlaþýlmaktadýr. Oysa bu toplantýlarý düzenleyenler ya her soruya yanýt vermezler ya da verdikleri yanýtlarda net olmazlar. Elbette bunun yönetim
tarafýndan haklý gerekçeleri vardýr. Ýþte burada net yanýtlarýn alýnmamasý nedeniyle basýn toplantýsý yalnýzca bir "gösteri"ye dönüþmekte ve kamuoyunun bilgilenmesi varsayýmý da "yanýlsama" olarak kalmaktadýr.
Bildiri bu çerçevede AB için müzakerelerin baþlamasý görüþmeleri sýrasýnda Brüksel'de gerçekleþen bir basýn toplantýsýnýn içerik analizinin sonuçlarýný sunmayý amaçlamaktadýr.

Halkla iliþkilerin ortaya çýkýþý ve bugün
kazandýðý yeni anlam aslýnda kamuoyu
kavramýnýn geliþimiyle paralel, hatta
neredeyse iç içe bir çizgi izlemektedir. Halkla
iliþkilerin tarihsel geri planý özel sektörde
"yücelmesinin" öncesinde, politik alanda
yönetenlerin yönetilenlere bilgi vermesi ve
onlardan geribesleme (feedback) almasý olarak
Antik Yunan'a kadar götürülebilir. Antik
Yunan'da doðrudan demokrasiyi gerçekleþtiren özgür yurttaþlar, police'le ilgili kararlarý oylamadan önce bu konularý tartýþýyorlardý ve bir karara varýyorlardý. 18. yüzyýlda
da, Habermas tarafýndan "burjuva kamusal
alaný" olarak tanýmlanan kamusal mekânlarda
gerçekleþen tartýþmalarýn sonuçlarýnýn yayýnlanmasý da bugünkü anlamda kamuoyunu bilgilendirme çalýþmalarýnýn örneði sayýlabilir.
Dolayýsýyla kamuoyuyla ilgili tarihsel çalýþmalarýn da halkla iliþkilerle ilgili tarihsel çalýþmalarýn da ayný olay ve dönemlerde kesiþtiði
söylenebilir.
Klasik olarak "özgürce oluþan kamuoyunun demokrasinin teminatý" olduðu ileri
sürülür. Bugün tüm sorun bu "özgürce" vurgusunda yatmaktadýr. Medya, halkla iliþkiler
çalýþmalarý gibi doðal karar alma süreçlerinin
dýþardan etkiyle deðiþtirilmesi "özgürce"yi de
yeniden tanýmlamaktadýr. Artýk "özgürce"
vurgusu süreçleri deðil, bireyin "görünür bir
baský altýnda" olmaksýzýn karar verebilmesine
denk gelmektedir.
Bugün medya da, yönetenler de (karar
mekanizmalarý demek daha doðru) kamuoyunun bu "özgürce" oluþmasý fikrinin alýnan
kararlarý ve içinde bulunulan durumu meþrulaþtýrýcý niteliðini önemserler. Bu noktada da
"kamuoyunu bilgilendirme" kavramýnýn
kararlarýn özgürce oluþmasýna yardýmcý
olmak için yönetimler tarafýndan kamuya
sunulan bir lütuf olduðunu düþünürler.
Oysa baþlangýçta kamuoyunun oluþumu
için
yüzyüze
iletiþim
ortamlarýnda
düþüncelerin karþýlaþmasý söz konusuydu.
Çünkü saðlýklý kamuoyunun oluþmasý için
bireylerin karþýlýklý iletiþime/etkileþime gi-
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rerek, kamusal sorunlarýn tartýþýldýðý ideal bir
yüzyüzelik ortamý gerekmekteydi. Bugün bu
ideal yüzyüzelik ortamý bulunmamakta,
dahasý alýnan kararlar sýnýrlarý belirli olan yerleþim birimlerinin çok dýþýnda, meselenin
büyüklüðüyle ilgili olarak küresel etkileri olan
kararlardýr. Medya ise yönetenlerle yönetilenler arasýndaki ana kanallardan biri olarak iþlemektedir. Üstelik oldukça tartýþmalý bir
kanaldýr. Ortaya çýktýðý dönemlerde insanlara
bilgi vermek amacýný taþýmasýna raðmen yine
ayný dönemlerden baþlayarak, uygulanan sansürler ve baþka yollarla medyanýn tavrýnýn
küçük istisnalar dýþýnda yönetenden tarafa
olduðu bilinir.
Ancak medya geçirdiði tüm deðiþim ve
dönüþümlere raðmen kendini meþrulaþtýrýcý
iþlevler de taþýr. Bu meþrulaþtýrýcý iþlevlerden
biri hâlâ bilgi vermek iken diðeri kamu adýna
gözetim iþlevidir. Her iki iþlev de yönetenlerin
kararlarý konusunda bilgi akýþý saðlayarak
kamuoyunun oluþumuna katkýda bulunduðu
varsayýmýný
içinde
barýndýrmaktadýr.
Demokrasi elde edilen bilgilerle akýlcý tercih
yapabilecek yurttaþlara gereksinim duyar.
Bunun için temel aracý medyadýr. "Bir anlamda kitle iletiþim araçlarý kamuoyunu bilinçlendirme
rolünü
de
yüklenirler"
(Bektaþ, 2000: 251).
Bu
süreçte
kamuoyu
kavramýnýn
Habermas'a göre (1997: 385-386) iki farklý
oluþumu içinde taþýyan ikili yapýsýný da göz
ardý etmemek gerekir. Kamuoyunun ikili
yapýsýnýn birincisi onun ilk ortaya çýkýþýna
kadar giden eleþtirellik niteliðidir. Ýkincisi ise
bir onay mercii olmasý, doðal olarak da
manipülatif olmasý, dýþ etkiyle yönlendirilebilir olmasýdýr.
Hangi yanýyla olursa olsun kamuoyunun
gerek eleþtirelliðinin yumuþatýlýp, kýrýlmasý,
ortadan kaldýrýlmasý için gerekse yönetim
kararlarýný onaylayýcý bir tavýr geliþtirmesi için
dýþ etkiyle yönlendirilmesinde medya önemli
bir iþleve sahiptir. Medyanýn yaný sýra halkla
iliþkiler de benzer amaçla iþlemektedir. Halkla
iliþkiler alanýnda bugünün dahisi olarak
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tanýmlanan Stuart Ewen'ýn, PR: History of
Spin (1996) kitabý da zaten bu dýþ etkiye vurgu
yapmaktadýr.
Halkla iliþkilerin deðiþen anlamý içerisinde
þeffaf yönetim anlayýþý önemli bir yer tutmaktadýr. Dolayýsýyla basýn toplantýlarý halkla
iliþkiler için önemli yöntemlerden biridir.
Kamuoyunu ilgilendiren toplantýlar ve bu
toplantýlarda alýnan kararlar konusunda
medya aracýlýðýyla kamuoyunu bilgilendirmek
hem kamuoyu tarafýndan talep edilmekte hem
de þeffaflýk anlayýþý içinde buna gerek duyulmaktadýr. Kazancý'nýn "ne kadar kamuoyu, o
kadar halkla iliþkiler" (2002: 56) þeklinde formüle ettiði görüþü de bu baðlamda anmak
gerekir.
Özellikle uluslararasý kamuoyunun büyük
þirketler ya da büyük siyasi yapýlar (devletler,
uluslararasý kurumlar vs.) tarafýndan yönlendirilmesinde medyadan baþka bir kanalýn
akýllara gelmesi zor. Önemli ve etki alaný geniþ
toplantýlarýn bitiminde kamuoyunu bilgilendirici açýklamalar, basýn toplantýlarý
düzenlenerek bir anlamda þeffaf yönetim
anlayýþlarýnýn gösterilerine dönüþür. Aslýnda
"þeffaf" sözcüðü de týpký "özgürce" sözcüðü
gibi sorunludur. Nasýl ki özgürlük bugün
özgür olmakla özgür olmamak arasýnda bir
yerde tanýmlanabiliyorsa, þeffaflýk da ayný
biçimde þeffaf olmakla olmamak arasýnda
tanýmlanabilmektedir. Özellikle yapýlan açýklamalar bazý bilgileri saklayarak þeffaflýðý
gerçeklikten ziyade gösteriye dönüþtürmektedir. Bunu yaparken bazen bir kýsým önemli bilgiler metin dýþýnda tutulurken, kimi zaman
seçilen sözcükler gizlemek için kullanýlabilir.
Örneðin "genel olarak anlaþma saðladýðýmýz
söylenebilir, bazý konularda anlaþamasak bile"
açýklamasý toplantýdan çözümle çýkýlmýþ gibi
gösterse de "bazý konular"ýn neler olduðu
çözümün de neresinde olunduðunu gösterecektir aslýnda. Bu durum basýn açýklamalarýnýn bilgilendirici niteliði içerisinde bir
yanýlsamadýr. Ayný biçimde basýn toplantýlarý
da, toplantýnýn baþýndaki açýklama kýsmýndan
gazetecilerin sorularýna verilen yanýtlara
kadar bir þeffaflýk ve bilgilendirme gösterisi
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içinde
gerçekleþen
yanýlsamalardýr.
Toplantýnýn biçiminden baþlayan yanýlsama,
kamuoyu adýna soru soran gazetecilerin soru
sorarken seçtiði sözcüklerle ve verilen yanýtlardaki sözcüklerle sürer. Radikal gazetesinden Ýsmet Berkan'ýn bilgilendirme toplantýlarýyla ilgili gözlemlerini "Bu mudur gazetecilik?" baþlýklý yazýsýnda (28.02.2004) deðerlendirirken "bu toplantýlar, toplantýyý yapan
kurumu þeffaflaþtýrmýyor ayný zamanda
medyayý da þeffaflaþtýrýyor" saptamasý önemlidir. Berkan "Televizyon yayýnlarý sayesinde
meslektaþlarýmýzýn soru sorma biçimlerini de
kamuoyu öðreniyor böylece" diyerek soruyla
soruya verilen yanýt arasýndaki iliþkiyi de
ortaya koymaktadýr.
Kamuoyunu bilgilendirici açýklama ve
toplantýlarýn bilgilendirme yanýlsamasý aslýnda açýklamanýn yapýlýþ biçimi, zamaný ve açýklamayý yapan kiþilerin niteliðiyle baþlayan
genelde oldukça kontrollü bir süreçtir. Eðer
önemli bir konudaki açýklama yazýlý
yapýlmýþsa bu, kimi zaman sürecin bitmediðini, kimi zaman da sorulara yanýt verebilecek
kadar net bir durumda olunmadýðýný ya da net
durumun pek iç açýcý olmadýðýný gösterebilir.
Eðer açýklama basýn toplantýsýna dönüþmüþse,
bu toplantýyý kimlerin hangi yöntemle yaptýðý
önemlidir. Basýn toplantýsýnda sorular kabul
edilecek demektir. Kimi zaman sorularýn alýnmadýðý tek taraflý yapýlan açýklamalarla
gerçekleþen basýn toplantýlarýna da sýkça rastlanmaktadýr. Sorular kabul edilecekse, sorularýn bitinceye kadar mý yoksa bir soru kotasý
içinde mi olduðu yine yanýlsamanýn
parçasýdýr.
Siyasal ortamda yanýlsamanýn kaçýnýlmazlýðýný da unutmamak gereklidir. Bu
ortamýn yanýlsamayý zorunlu kýlan nedenleri
de söz konusudur. "Siyasalýn praksisi, ortak
eylemi ve katýlýmcýlarýn sürecin hedefleri ve
sonuçlarýyla özdeþleþmelerini kolaylaþtýrmak
için olasý en fazla sayýda aktörün katýlýmýna ve
deðiþik kalkýþ noktalarýnýn sürece dahil
edilmesine önem verir" (Meyer, 2002: 56). Bu
nedenle de Meyer'e göre (2002: 57) siyasal
alandaki uzmanlar için önemli olan tek þey
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önce bir çözüm bulmak ve ardýndan bu
çözümü uygulamaya sokmak için gerekli "üretim zamaný"dýr. Bu zaman medyada oldukça
kýsadýr, neredeyse sýfýra yakýndýr, hatta
sýfýrdýr. "Oysa siyaset kendi praksisinin gereklerine, kökleri demokrasinin zorunluluklarýnda yatan gerekliliklere saygý gösterdiði sürece
siyasal süreç için daha uzun zaman ufuklarý
savunulabilir, hatta elzem olmaya devam edecektir" (Meyer, 2002: 57).

nedenle ortaklýk görüþmelerinin baþlamasý"
önerisi, 17 Aralýk 2004'te toplanan Avrupa
Birliði liderler toplantýsýnda müzakere tarihi
beklentilerini artýrmýþ, sonuçta müzakerelerin
baþlama tarihi 3 Ekim 2005 olarak açýklanmýþtýr. Ancak görüþmeler sýrasýnda müzakere
sürecinde Kýbrýs sorununun bir koþul olarak
kabul edilip edilmeyeceði tartýþmalara konu
olmuþtur. 17 Aralýk 2004 Zirvesi önemli beklentilere yol açmýþtýr.

Bu genel çerçevede, "basýn toplantýlarýnýn
kamuoyunu bilgilendirme iþlevinin bir yanýlsama olduðu" varsayýmýný test etmek için
17 Aralýk 2004'te Avrupa Konseyi'nde
Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin de
katýldýðý zirve sonrasýnda gerçekleþen basýn
toplantýsýnýn çözümlemesi yapýlmýþtýr. Bu
toplantý özellikle Kýbrýs sorunu nedeniyle
Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini etkilenmesi
tartýþmalarý nedeniyle önemli bir toplantýydý.
BM Genel Sekreteri Kýbrýs sorununu çözmek
amacýyla taraflar arasýnda etkin bir rol alarak
"Annan Planý" olarak adlandýrýlan bir plan
hazýrlamýþtý. Bu plan adadaki iki kesim
tarafýndan oylanmýþ, Türk tarafýnýn kabulu,
Rum tarafýnýn reddiyle sonuçlanmýþtý.
Yunanistan Kýbrýs konusunu elinde koz olarak
bulundurarak Türkiye'nin AB'ye üyeliðini
veto edebileceði mesajlarý veriyordu.
Dolayýsýyla bu zirveden çýkacak tavýr hem
BM'nin etki alanýný, hem AB'nin etki alanýný
hem de Türkiye ve Yunanistan iliþkilerini,
dahasý AB'ye komþuluðun gündeme gelmesi
olasýlýðýyla Ortadoðu'yu etkileyecek olmasý
nedeniyle uluslararasý medya tarafýndan da
dikkatle izlenmiþtir.

Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Kofi
Annan, AB ülkelerinin liderlerinin özel
konuðu olarak Brüksel'deki zirveye katýlmýþ,
AB Dönem Baþkaný Hollanda Baþbakaný Jan
Peter Balkenende ve AB Komisyonu Baþkaný
Jose Manuel Barroso'yla bir araya gelmiþtir.
Dünya medyasýnýn gözleri bu toplantý sonrasýnda düzenlenecek olan basýn toplantýsýna
çevrilmiþtir. Çünkü zirveden çýkacak kararlar
AB ülkelerini ilgilendirdiði kadar sonuçlarý
nedeniyle ABD ve Türkiye'nin üyeliðiyle
AB'ye komþu olma olasýlýðýyla Ortadoðu'yu da
ilgilendiren bir alaný etkileyeceði beklentisi
söz konusudur. Uluslararasý düzeyde önemli
bir toplantýdýr.

AB ve Türkiye
1963 Ankara Antlaþmasý'ndan bugüne
devam eden Türkiye'nin Avrupa Birliði
serüveni son yýllarda yaþanan geliþmelerle
heyecanlý ve gerilimli bir durum almýþtýr.
Özellikle Avrupa Birliði Komisyonu tarafýndan 6 Ekim 2004'te yayýnlanan Tavsiye
Raporu'nda yer alan "Türkiye'nin Kopenhag
Kriterleri’ni yerine getirmiþ olduðu ve bu
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Toplantý bitiminde Annan, Balkenende ve
Barroso medyanýn önüne çýkarak bir basýn
toplantýsý düzenlemiþlerdir. Bu toplantýnýn
haberi ertesi gün Türkiye medyasýnda
Annan'ýn "geliþmelerin sorunun çözümünü
getirmesini umut ediyorum" sözleri ve
Balkenende'nin "yakýn iþbirliði sürecek" sözleriyle yer aldý. Bu sözler kamuoyunu bilgilendirecek ayrýntýlý/saðlam bilgiler taþýmýyordu. Peki bu durum medyanýn yeni tür içi
boþ, eðlendirici bilgi verme iþleviyle açýklanabilir miydi, yoksa gerekçe medyanýn dýþýnda, basýn toplantýsýnýn içinde olabilir miydi?
Bu sorularýn yanýtýný bulmak için bu basýn
toplantýsýnýn çözümlemesini yapmak gerekiyordu.
Araþtýrmanýn Yöntemi
Araþtýrma yukarýda da belirtildiði gibi
"basýn toplantýlarýnýn kamuoyunu bilgilendirme iþlevinin bir yanýlsama olduðu"
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varsayýmýný test etmeye yönelik olarak tasarlandý. BM Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi
Baþkaný ve AB Komisyonu Baþkaný'nýn
17 Aralýk 2004, saat 13.00'te yaptýklarý toplantýnýn bant kaydý çözülerek 5 sayfalýk bir metin
elde edildi. Bu metin söylem çözümlemesi
yöntemiyle deðerlendirildi.
Söylem çözümlemesi metinlerin dilinde
varolan yapýlarý ortaya koymaya çalýþan bir
çözümleme yöntemidir (Ýrvan, 2000: 81). Bu
yolla, toplumsal iktidarýn nasýl inþa edildiðini
ortaya koyarken ayný zamanda söylemin sunduðu olanaklarla "bilgi"nin paylaþýmýnda
baþvurulan yollarýný da ortaya koymaktadýr.
Söylem
çözümlemesinde
esas
alýnan
baðlamdýr. Metin ayný zamanda ait olduðu
toplumsal yapýnýn bir ürünüdür. Bu nedenle
söylem analiziyle, iliþkilerin kurulma biçimleri, bilginin paylaþýlma biçim ve dereceleri dil
ve söylem içinde somutlanabilmektedir. Bu
çalýþmada da basýn toplantýsýnýn söyleminin
nasýl
kurulduðu
deðerlendirilmiþtir.
Toplantýyla ilgili haberin kendi söylemini kurmasý baþka bir ortamda oluþurken özü
itibariyle toplantý söyleminden baðýmsýz
olmadýðý da unutulmamalýdýr.
Çalýþma "bilgilendirme yanýlsamasý"
varsayýmýný
deðerlendirdiðinden
önce
"bilgi"den ne anlamak gerektiði ortaya konulmalýdýr. Çünkü metinde aranacak þeyin
tanýmýný yapmak gereklidir. Herkes genel
olarak bilginin ne olduðunu bilir ancak ayrýntýlara sýra gelince sorun da baþlar. Bilginin ne
olduðu bilinirse bilgi diye görme eðiliminde
olunan þeylerin gerçekten bilgi olup
olmadýðýnýn sorgulanmasý gündeme gelir.
Bilgi paylaþýldýðý noktada bildirimler yapýlýr
ve bu bildirimler de sözcüklerden oluþur.
Ancak bu bildirimler kestirimlerden oluþmamalýdýr ve belirli kanýtlara dayandýrýlmýþ
olmalýdýr. Çünkü kestirimlerin doðru olma
olasýlýklarý düþüktür. Ayrýca Pears bu niteliklere kiþinin söylediði bilgiye güven duymasýný
da eklemektedir (2004: 26-27). Bilgiyi üç grupta toplamaktadýr: Olgu bilgisi, tanýma yoluyla
bilgi ve nasýl yapacaðý bilgisi.
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Örneðin "Pencereden gördüðüm bir þimþek
çakmasýdýr" cümlesi daha önce þimþek çakmasý gördüðü için tanýma yoluyla bilgi olabileceði gibi þimþek üzerine edinilen olgu bilgisiyle de açýklanabilir. Bu cümle "þimþek çakmasý olmayabilir bana öyle geldi" diyerek
sakýnýmlý ya da "þimþek çakmasý olmayabilir"
diyerek kuþkucu olabilir. Bu iki yaklaþým da
konuþaný yanlýþa düþürmeyen olumsal olarak
doðrulayan cümlelerdir ancak bilgi olarak
açýklanmasý zordur.
"Þu bana bir bulut gibi görünüyor" demek
tek baþýna yeterli deðildir. Düþünceleri, duygu
ve izlenimleri bilgi olarak deðerlendirmek
dolayýsýyla doðru deðildir. Ayrýca bilginin dýþ
dünyaya bir þekilde dayanýyor olmasý gerekir.
Bu kýsa açýklamadan sonra metinde aranacak
bilginin nitelikleri kestirim olmayan, sakýnýmlý
ve kuþkucu olmayan, düþünce, duygu, dilek
ve izlenim içermeyen dolayýsýyla belirli kanýtlara dayanan, kestirimsiz, kuþkuya yer býrakmayan, duygu, düþünce, beklenti ve izlenimden ziyade dýþ dünyaya bir þekilde dayanan
bildirim olarak belirginleþmektedir.
Çözümleme yapýlýrken gazetecilerin sorduðu sorularýn cümle yapýlarýna ve kullanýldýklarý sözcüklere odaklanýlýrken verilen
yanýtlara da ayný kriterlerle odaklanýlmýþtýr.
Yanýtlardan örnek cümleler seçilirken þu yol
izlenmiþtir: Uzun yanýtlarda ilk cümle ve iki
cümle atlayarak diðer cümleler ve son cümle,
kýsa yanýtlarda (üç cümle ve daha az) tüm
cümleler deðerlendirmeye alýnmýþtýr.
Söz konusu basýn toplantýsý metninin
baðlamýndan yukarýda kýsaca açýklanan AB ve
BM iliþkileri çerçevesinde Zirvenin siyasal
baðlamý anlaþýlmalýdýr.
Bulgular
Basýn toplantýsý Balkenende, Annan ve
Barroso'nun kýsa konuþmalarýyla baþlamýþtýr.
Kýsa konuþmalardan sonra soru ve yanýt
bölümüne geçilmiþtir.
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Giriþ Konuþmalarý:
Genel olarak bir bilgilendirme toplantýsýnda giriþ konuþmalarýndan beklenen, selamlama ve toplantýnýn içeriðine iliþkin kýsa ve
seçilmiþ bilgilerdir. 3 katýlýmcýnýn giriþ konuþmalarýna bakýldýðýnda;
Ýlk sözü alan Avrupa Konseyi Baþkaný
Balkenende 15 cümlelik bir giriþ yapýyor.
Yukarýda açýklanan yöntemle 6 cümle deðerlendirmeye alýndý.
Ýlk cümle:
"Dünkü gibi yeniden Ýngilizce konuþmamý
tercih ediyorsunuz o halde toplantýyý Ýngilizce
yapacaðýz." (Bilgi/bilinenin tekrarý)
Ýki cümle atlayarak cümleler:
"Þunu söylemekten memnuniyet duyuyorum ki sayýn Genel Sekreter'e çok büyük bir
destek çýktý." (Ýzlenim)
"Bir araya gelen panelin üyeleri bir rapor
yayýnladý ve sayýn Genel Sekreter de bununla
ilgili görüþünü tekrarladý." (Bilgi/içeriksiz)
"AIDS-HIV virüsü, yoksulluk, teröre karþý
mücadele etmek durumundayýz." (Düþünce)
"Sayýn Genel Sekreter burada bulunduðunuz için çok memnunuz." (Duygu)
Son cümle (Arada bir cümle atlandý):
"Daha iyi bir dünya kurma yönündeki
çabalarýnýza destek vermeyi sürdüreceðiz."
(Kestirim)
Ýkinci sözü alan BM Genel Sekreteri Kofi
Annan 16 cümle ile giriþ konuþmasý yapýyor.
6 cümle deðerlendirildi.
Ýlk cümle:
"Ýyi öðleden sonralar diliyorum hanýmefendiler, beyefendiler." (Selamlama)
Ýki cümle atlayarak cümleler:
"Görüþmelerimizde az önce duyduðunuz
gibi Birleþmiþ Milletler-Avrupa Birliði iliþkilerinden bahsettik." (Tekrar)

130

KOCAELÝ

"Dolayýsýyla þimdiden ortaðýz ve sayýn
Baþbakan her zaman ortak olacaðýmýzý bilmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum."
(Duygu)
"Bu baðlamda çok taraflý iliþkimizin
güçlendirilmesinden söz ediyor." (Tekrar)
"Bugünden o güne (Eylül 2005 BM Zirvesi,
New York) kadar yapacak çok iþ var ancak bu
raporun AB liderleri tarafýndan çok olumlu bir
þekilde karþýlanmasý beni cesaretlendiriyor."
(Duygu)
Son cümle:
"Eylül ayýnda liderler bu konuyla geldikleri
zaman bunun somut eyleme dönüþmesini
umuyorum." (Beklenti/Dilek)
Avrupa Birliði Komisyonu Baþkaný Jose
Manuel Barroso da 15 cümle kullanýyor ancak
bunlar çok kýsa cümleler. Bu konuþmadan da
6 cümle deðerlendirildi.
Ýlk cümle:
"Teþekkür ederim." (Selamlama)
Ýki cümle atlayarak cümleler:
"Sayýn Genel Sekreter siz Birleþmiþ
Milletler'e kendinizi adadýnýz." (Ýzlenim)
"Ben bu iþbirliðinin Avrupa Birliði
Komisyonu'nun kararýnca önümüzdeki 5 yýl
içinde daha da yoðunlaþmasýný umuyorum."
(Beklenti/Dilek)
"Uluslararasý camianýn bugün karþý karþýya
olduðu karmaþýk durumlarý ancak bu þekilde
çözebiliriz." (Ýzlenim)
"Avrupa Birliði Komisyonu olarak ekonomi, ticaret, çevre, sosyal kalkýnma konularýnda
bir çok bað geliþtirdik." (Bilgi/tekrar)
Son cümle:
"Bütün bu hedeflere varmak için bu yöntemi kullanacaðýz." (Bilgi/içeriksiz)
Soru ve Yanýtlar:
Oturum
yöneticisi
"zaman
darlýðý
nedeniyle" 3-4 soru alýnabileceðini belirterek ilk
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gazeteciye söz veriyor. Basýn toplantýsýnda
toplam 5 soru soruluyor. Dolayýsýyla önemli bir
uluslararasý toplantýnýn bilgi içermeyen açýklamalarýnýn ardýndan zaman ve soru sayýsýnýn
azlýðý "bilgilendirme"yi etkilemektedir.
1.Soru: Gazeteci Annan'ýn Kýbrýs konusunda deneyim sahibi olduðunu söyleyerek
"Sayýn Genel Sekreter bu konuda bugün
oluþan durumla ilgili deðerlendirmeniz nedir?
Türkiye ve Kýbrýs'la ilgili olarak Kýbrýs
konusunda Türkiye ile ilgili oluþturulan
atmosferi
nasýl
deðerlendiriyorsunuz?"
sorusunu yöneltiyor. Soruda dikkat çeken
"deðerlendirme" sorulmasý ve kamuoyunun
beklediði Türkiye ve Kýbrýs Sorunu'nun giriþ
konuþmalarýnda
deðerlendirilmemesinin
farkýndalýðýdýr.
Annan bu soruya 17 cümleyle yanýt veriyor. Ancak dikkat çeken bu 17 cümlenin 8'i
"yüksek sesle mi konuþayým" sorusuyla yineleniyor. Deðerlendirme geriye kalan 9 cümle
üzerinden yapýlmýþ, 4 cümle dikkate alýnmýþtýr.
Ýlk cümle:
"Öncelikle bu soru bana mý yönetildi?"
(Oysa gazeteci doðrudan hitapta bulunuyor.)
(-)
Ýki cümle atlayarak cümleler:
"Umuyorum ki çok olumlu geliþmeler olur
ki, gelecekte buraya geldiðimiz, burada bir
araya geldiðimiz zaman Kýbrýs sorunu artýk
AB'nin gündemindeki bir sorun olmaz."
(Beklenti/Dilek)
"Bunu umuyorduk." (bugüne kadar
çözümü kastediyor.) (Beklenti/Dilek/tekrar)
Son cümle:

ilgili olarak acaba müzakerelerin þu aþamada
nasýl olduðuna dair küçük bir ayrýntý verebilir
misiniz? Doðru yönde ilerleniyor mu? Özünü
aktarabilir misiniz? Sayýn Genel Sekreter acaba
Kýbrýs sorununun çözümü için bir giriþimde
bulunma niyetiniz var mý? Eðer yoksa
görüþmeler ne zaman yeniden baþlayabilir? Bu
konudaki görüþünüzü ifade edebilir misiniz?"
Gazeteci "yorum yapmadan" ibaresini kullanarak yukarýda tanýmlanan, somut bilgi istediðini açýklýyor. Annan'a "niyetini" sorsa da
süreçle ilgili bilgi istediði açýk.
Bu soruya Balkenende'nin yanýtý kýsa ancak
gazetecinin vurgusuna raðmen verilen yanýt
oldukça çarpýcý olduðu için yanýtta geçen
5 cümle de deðerlendirmeye alýndý.
Ýlk cümle:
"Reuters gazetecisi olarak sizden böyle bir
soru bekliyordum." (Beklenti)
"Çok net bir soru sordunuz ama daha önce
de bu soruya yanýt verildi." (Düþünce)
"Sayýn Kofi Annan'ýn konuþmasý üzerine
yoðunlaþýyoruz." (Bilgi/içeriksiz)
"Dolayýsýyla da Avrupa Konseyi çalýþmalarýyla, diðer yönleriyle ilgili yorumda
bulunmak istemiyorum." (-)
"Bugün baþka
gelebilir." (Beklenti)

olasýlýklar

gündeme

Bu soruya Annan 8 cümleyle yanýt veriyor.
4 cümle deðerlendirmeye alýndý.
Ýlk cümle:
"Burada bulunduðum sürece Kýbrýs
konusu benim doðrudan ilgilendiðim bir konu
olarak gündeme gelmedi." (Bilgi/kuþkucu)
Ýki cümle atlayarak cümleler:

"Bunu (çözümü) baþaramadýk ama
önümüzde yarýn var ve umuyorum ki
geliþmeler olacaktýr." (Beklenti/Dilek)

"Kýbrýs konusuyla ilgili bir kez daha müzakereler gerçekleþtirilecek mi?" (-)

2. Soru: "Ýki sorum var. Biri sayýn Genel
Sekreter'e diðeri Avrupa Konseyi Baþkaný'na.
Bir yorum yapmadan Konsey'in bildirgesiyle

"Taraflar hazýr olursa, ileriye dönük bir iyi
niyet beyanýnda bulunurlarsa ben de kendi iyi
niyet görevim çerçevesinde bir giriþimde
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bulunabilirim." (Düþünce)
Son cümle:
"Bu konuda hazýrým ama taraflarýn nereye
gidecekleri konusunda bir kararlýlýk ifade
etmeleri gerekiyor." (Beklenti)
3. Soru: AB, BM'de çok taraflýlýða destek
verdi. Bu destek acaba Güvenlik Konseyi'nde
veto hakký bulunan üyeler arasýnda daha fazla
AB üyesi görmemiz anlamýna mý gelecek
yoksa AB tek baþýna bir kurum olarak mý temsil edilecek?
Çok net bilgi içeren bir yanýt isteyen bu
soruya Annan 5 cümleyle yanýt veriyor.
Ýlk cümle:
"Tek bir temsilci bulunmasý gündeme
gelmedi." (Bilgi)

sorunun devamý net olarak duyulmuyor.
Bununla birlikte soru her ne olursa olsun
Annan'ýn yanýtý araþtýrma konusu açýsýndan
oldukça anlamlý. Yanýtta 7 cümle yer alýyor.
Deðerlendirmeye alýnan 3 cümle ise þöyle:
Ýlk cümle:
"Öncelikle bu suçlamalarý çok ciddiye alýyoruz ve bunun en ince ayrýntýsýna kadar
çözülmesini istiyoruz." (Dilek)
Ýki cümle atlayarak cümleler:
"BM yetkilileri ve biz de bu iþin sonucuna
varacaðýz." (Beklenti)
Son cümle:
"Bir çýkarsamada bulunmadan önce veriler
ortaya çýksýn ondan sonra bir deðerlendirme
yapacaðýz." (Bilgi/Sakýnýmlý)

Ýki cümle atlayarak cümleler:
"Dolayýsýyla bu konuda bir karar alýnmadýðýný söyleyebilirim." (Bilgi/Kuþkucu)
Son cümle:
"Ama böyle bir karar alýnýrsa umuyorum ki
tüm taraflar, tüm bölgeler için adil bir karar
alýnmýþ olur." (Beklenti/Dilek)
4. Soru: "Sayýn Genel Sekreter biliyorsunuz
ki Ruanda birlikleri Kongo topraklarýnda.
Acaba BM Ruanda'ya bu nedenle herhangi bir
yaptýrým uygulayacak mý?"
Bu soruya beklenen yanýtýn da oldukça net
olmasý gerekiyor. Annan'ýn 3 cümleyle verdiði
yanýt deðerlendirmeye alýndý:
"Biliyorsunuz biz bu geliþmeleri çok yakýndan denetlemeye tabi tuttuk." (Bilgi/Tekrar)
"Bölgedeki BM birlikleri ellerinden gelenin
en iyisini yapýyorlar." (Ýzlenim)
"Tabii yaptýrým sorunu þu anda gündemde
olan bir konu deðil." (Bilgi/kuþkucu)
5. Soru: Gazeteci "Sayýn Genel Sekreter Fox
Haber Kanalý’ndan bugün çok ciddi bir destek
verildiðini duydum" diye söze baþlýyor ancak
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SONUÇ
Siyasal sürecin gerek duyduðu zaman ve
bunu saðlamanýn ön koþulu olarak dengeleri
koruma zorunluluðu, medyanýn "an"a olan
gereksinimi, demokrasilerde kamuoyunun bilgilenmesi gereksinimi birlikte bir "yanýlsamalar dünyasý" yaratmaktadýr.
Yanýlsamalar þekil ve içerik olarak yaratýlmaktadýr. Þekil olarak toplantýnýn biçimi, soru
sayýsý gibi etkenler söz konusu olmaktadýr.
Dolayýsýyla önemli bir uluslararasý toplantýnýn
bilgi içermeyen açýklamalarýnýn ardýndan
zaman ve soru sayýsýnýn azlýðý "bilgilendirme"yi etkilemektedir.
Ýçerik olarak baþka yanýlsama yöntemlerine
rastlanmaktadýr. Öncelikle açýklamalar kýsa
tutulmakta, açýklanan þey belirli bir bilgi içermek yerine seçilmiþ sözcüklerle bir "gösteri"
yapýlmaktadýr. Hem giriþ konuþmalarýnda
hem de sorulara verilen yanýtlarda bilgi
olarak sunulanlar ise bilgi tanýmýna uymamaktadýr. Bilgi olarak aktarýlanlar "bilgi"den
çok beklenti, duygu, düþünce, kestirim ve
izlenim cümleleri olarak tanýmlanmaktadýr.
Dahasý bilgi olarak deðerlendirilebilecek az
sayýda cümle ise (40/14) daha önce olan ve
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bilinen bir þeyin yinelenmesi, muðlak
ifadelerin kullanýlmasý, içeriðin boþaltýlmasý,
kuþkucu ve sakýnýmlý ifadeler kullanýlmasý
yöntemleriyle "bilgilendirme yanýlsamasý"
yaratýlmaktadýr. Zaten az sayýdaki bilgi cümleleri de yanýlsamanýn oluþmasýna hizmet
etmektedir.
Sonuç olarak; konunun ve kararlarýn etki
alaný geniþledikçe basýn toplantýsýnýn da
önemi artmakta, bu nedenle de medyanýn
yoðun bir ilgisiyle karþýlaþýlmaktadýr. Oysa bu
toplantýlarý düzenleyenler ya her soruya yanýt
vermezler ya da verdikleri yanýtlarda net
olmazlar. Elbette bunun yönetim tarafýndan
geçerli gerekçeleri söz konusudur. Ýþte burada
net yanýtlarýn alýnmamasý nedeniyle basýn
toplantýsý yalnýzca bir "gösteri"ye dönüþmekte
ve kamuoyunun bilgilenmesi varsayýmý da
"yanýlsama" olarak kalmaktadýr. Dolayýsýyla
meydana gelen bilgi boþluðu da medya
yorumlarýyla doldurularak yeni bir medya
gerçekliðinin oluþumuna yol açmaktadýr.
KOFÝ ANNAN, JAN PETER
BALKENENDE ve JOSE MANUEL
BARROSO BASIN TOPLANTISI
CANLI YAYIN, 13:00, 17.12.2004
Sözcü: Avrupa Konseyi Baþkaný'na sözü
veriyorum.
JAN PETER BALKENENDE (AVRUPA
KONSEYÝ BAÞKANI): Dünkü gibi yeniden
Ýngilizce konuþmamý tercih ediyorsunuz,
o halde toplantýyý Ýngilizce yapacaðýz. Bu
sabah Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri’yle
son derece ilginç tartýþmalar, görüþmeler yaptýk. Sayýn Genel Sekreter'in Avrupa Birliði
üyeleriyle bir araya gelmesi bizim için büyük
bir þeref oldu. Þunu söylemekten memnuniyet
duyuyorum ki sayýn Genel Sekreter'e çok
büyük bir destek çýktý. Çünkü hepimiz þunun
bilincindeyiz; kendisi sorunlarý çözebilmemiz
için etkin, çok taraflý bir sisteme ihtiyaç duyduðumuzun bilincinde. Çok üst düzeyde bir
panel düzenlendi. Bir araya gelen panelin
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üyeleri bir rapor yayýnladý ve sayýn Genel
Sekreter de bununla ilgili görüþünü açýkladý.
Bu günlerde Avrupa Birliði'nin Birleþmiþ
Milletler ile iliþki halinde olmasý son derece
önemli. Biz sayýn Genel Sekreter'e þunu açýklýkla ifade ettik ki biz de çok taraflý etkin bir
destek veriyoruz. AIDS-HIV virüsü, yoksulluk, teröre karþý mücadele etmek durumundayýz. Bütün bunlarý yaparken de birlikte,
dünya çapýnda güçlerimizi birleþtirerek
mücadele etmek durumundayýz. Sayýn Kofi
Annan'ý þu konuda temin ediyoruz: Avrupa
Birliði kendisi ve Birleþmiþ Milletler için bir
ortaktýr. Sayýn Genel Sekreter burada bulunduðunuz için çok memnunuz. Desteðimizi
gördünüz. Daha iyi bir dünya kurma yönündeki çabalarýnýza destek vermeyi sürdüreceðiz.
Sözcü: Sayýn Genel Sekreter..
KOFÝ ANNAN (BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER
GENEL SEKRETERÝ): Ýyi öðleden sonralar
diliyorum, hanýmefendiler, beyefendiler.
Sayýn Baþbakan, öncelikle bu sýcak sözlerinizden ve beni bu Konsey toplantýsýna davet
ettiðiniz için size teþekkür etmeme izin verin.
Avrupa Birliði üyesi liderlere de az önce
gerçekleþtirdiðimiz mükemmel görüþmeden
ötürü
teþekkür
etmek
istiyorum.
Görüþmelerimizde az önce duyduðunuz gibi
Birleþmiþ Milletler-Avrupa Birliði iliþkilerinden bahsettik. Son yýllarda bu iliþki çok
daha elle tutulur hale geldi. Barýþýn korunmasý, ihtilaflarýn çözülmesi ve dünyanýn
kalkýnmasý gibi konularda pek çok alanda
çalýþýyoruz. Dolayýsýyla þimdiden ortaðýz ve
Sayýn Baþbakan her zaman ortak olacaðýmýzý
bilmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii bu sabah buradaki mevcudiyetim
þu açýdan da önemli, ayný yönde ilerlememizin
altýný çizmem gerekiyor ve Avrupa Birliði'nin
bu yöndeki niyetini çok açýk ifade ettiðini ben
de görüyorum. Tabii Birleþmiþ Milletler'in
reforma tâbi tutulmasý ve dünyanýn maruz
kaldýðý tehlikelerle ilgili hazýrlanan rapor son
derece mükemmel bir rapor çünkü son derece
önemli tavsiyelerde bulunuyor. Bu baðlamda
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çok taraflý iliþkimizin güçlendirilmesinden söz
ediyor. Önümüzdeki eylülde New York'ta çok
önemli bir zirve düzenlenecek. Umuyorum ki
burada liderler Birleþmiþ Milletler'i 21. yüzyýla
taþýyacak reformlar konusunda anlaþmaya
varabilirler. Bugünden o güne kadar yapacak
çok iþ var ancak bu raporun Avrupa Birliði liderleri tarafýndan çok olumlu bir þekilde
karþýlanmasý beni cesaretlendiriyor. Elbette
diðer alanlarda da çalýþmamýz gerekiyor.
Diðer bölgelerde de genel anlamda olumlu
karþýlandý rapor. Eylül ayýnda liderler bu
konuyla geldikleri zaman bunun somut
eyleme dönüþmesini umuyorum.
Sözcü: Çok teþekkür ediyorum. Ve Avrupa
Birliði Komisyonu Baþkaný'na sözü veriyorum.
JOSE MANUEL BARROSO (AVRUPA
BÝRLÝÐÝ
KOMÝSYONU
BAÞKANI):
Teþekkür ederim. Ýki ifade kullanabilirim
aslýnda Birleþmiþ Milletler'le olan iliþkimizi
tanýmlamak için: Etkin çok taraflýlýk ve
milenyumun hedeflerine varýlmasý. Bu konularda desteðimize güvenebilirsiniz. Sayýn
Genel Sekreter siz Birleþmiþ Milletler'e kendinizi adadýnýz. Sayýn Balkenende az önce buna
deðindi. Ve Avrupa Birliði Komisyonu ve
Birleþmiþ Milletler þimdiden zaten çok iyi
iþbirliði içinde. Ben bu iþbirliðinin Avrupa
Birliði Komisyonu'nun kararýnca önümüzdeki
5 yýl içinde daha da yoðunlaþmasýný umuyorum. Sayýn Genel Sekreter bu anlamda Avrupa
Birliði'nin taahhüdüne güvenebilir. Avrupa
Birliði sadece etkin çok taraflý bir sistemin
hedefine varabileceðini gündeme getiriyor.
Uluslararasý camianýn bugün karþý karþýya
olduðu karmaþýk durumlarý ancak bu þekilde
çözebiliriz. Komisyon Birleþmiþ Milletler'le
ilgili milenyumun hedeflerini paylaþmaktadýr
kalkýnmayla ilgili olarak. Ve yoksulluk,
güvenlik ve ihtilaf çözümü konusunda iþbirliði yapabilmek için mevcut baðlarýmýzý
güçlendirmeliyiz. Avrupa Birliði Komisyonu
olarak ekonomi, ticaret, çevre, sosyal kalkýnma
konularýnda bir çok bað geliþtirdik. Sayýn
Genel Sekreter Kofi Annan bu konularda bize
güvenebilir. Bütün bu hedeflere varmak için
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bu yöntemleri kullanacaðýz.
Sözcü: Evet, zaman darlýðý nedeniyle
sadece 3-4 soru alabileceðiz. Evet siz ikinci
sýradan, sizden soru alalým.
GAZETECÝ: Sayýn Genel Sekreter uzun
süre Kýbrýs konusunda deneyim sahibi
oldunuz ve oraya özel bir temsilci göndereceðinize dair bilgiler geliyor. Bugün oluþan
durumla ilgili deðerlendirmeniz nedir? Bu
zirvede Türkiye ve Kýbrýs'la ilgili olarak Kýbrýs
konusunda Türkiye ile ilgili oluþturulan
atmosferi nasýl deðerlendiriyorsunuz?
K.ANNAN: Þimdi bu soru bana mý
yöneltildi? Bundan emin deðilim ama þunu
söylememe izin verin. Çok büyük bir dikkatle
bu alandaki geliþmeleri takip ettim. Umut
ediyorum ki gelecekte yaþanacak geliþmeler
mevcut sorunun çözümü için Avrupa, Kýbrýs
ve Türkiye 'ye yardýmcý olur. Bugün çok zor
bir aþamada bulunuyoruz. Biraz daha yüksek
sesle mi konuþmamý istiyorsunuz? Þunu
söylüyordum. Öncelikle bu soru bana mý
yöneltildi? Bundan emin olmadýðýmý
söylemiþtim. Ancak bu geliþmeleri çok yakýndan takip ettiðimi ifade ettim. Umuyorum ki
çok olumlu geliþmeler olur ki gelecekte buraya
geldiðimiz, burada bir araya geldiðimiz
zaman Kýbrýs sorunu artýk Avrupa Birliði'nin
gündemindeki bir sorun olmaz. Böyle bir
madde olmaz. Keþke bugüne kadar çözülmüþ
olsaydý. Bunu umuyorduk. Keþke Kýbrýs
bugün Avrupa Birliði'ne birleþmiþ bir ada
olarak girseydi. Bunu baþaramadýk ama
önümüzde yarýn var ve umuyorum ki
geliþmeler olacaktýr.
Sözcü: Evet beþinci sýra. Ve daha sonra
üçüncü sýraya geçiyoruz.
GAZETECÝ: Ýki sorum var. Biri Sayýn
Genel Sekreter'e diðeri de Avrupa Konseyi
Baþkaný'na. Bir yorum yapmadan Konsey'in
bildirgesiyle ilgili olarak acaba müzakerelerin
þu aþamada nasýl olduðuna dair küçük bir
ayrýntý verebilir misiniz? Özünü aktarabilir
misiniz? Sayýn Genel Sekreter acaba Kýbrýs
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halkla iliþkilerde medya ve
kamuoyunu bilgilendirme yanýlsamasý
Nuran YILDIZ

sorununun çözümü için bir giriþimde bulunma niyetiniz var mý? Eðer yoksa görüþmeler
ne zaman yeniden baþlayabilir? Bu konudaki
görüþünüzü ifade edebilir misiniz?
J. P. BALKENENDE: Reuters gazetecisi
olarak sizden böyle bir soru bekliyordum. Çok
net bir soru sordunuz ama daha önce de bu
soruya yanýt verildi. Sayýn Kofi Annan'ýn
konuþmasý
üzerinde
yoðunlaþýyoruz.
Dolayýsýyla da Avrupa Konseyi çalýþmalarýyla,
diðer yönleriyle ilgili yorumda bulunmak
istemiyorum. Bugün baþka olasýlýklar gündeme gelebilir.
K.ANNAN: Burada bulunduðum sürece
Kýbrýs konusu benim doðrudan ilgilendiðim
bir konu olarak gündeme gelmedi. Birleþmiþ
Milletler ve Avrupa Birliði iliþkisi gündemimizdeki konuydu, önümüzdeki yýlýn
zirvesinde de bu ele alýnacak. Kýbrýs konusu
ile ilgili bir kez daha müzakereler gerçekleþtirilecek mi? Þunu söyleyeyim, biliyorsunuz bu
yýlýn baþýnda bir oylama yapýldý, bir referandum yapýldý ve taraflarýn çok dikkatlice
konuyu ele almasý çaðrýsýnda bulunmuþtum
ve ilerleme konusunda düþünmelerini istemiþtim. Bu konuyla ilgili birtakým fikirler ortaya
çýkarsa o zaman iyi niyet çerçevesinde ben de
bu konunun çözümü için giriþimde bulunacaðýmý söyleyeceðim. Taraflar hazýr olursa,
ileriye dönük bir iyi niyet beyanýnda
bulunurlarsa ben de kendi iyi niyet görevim
çerçevesinde bir giriþimde bulunabilirim. Bu
konuda hazýrým ama taraflarýn nereye gidecekleri konusunda bir kararlýlýk ifade etmeleri
gerekiyor.

tartýþýlan, gündemde olan bir konu deðil bu.
Sanýrým bununla ilgili olarak öne sürülen
önerilerin, gündeme getirilen önerilerin üye
devletler tarafýndan incelenmesi gerekecek.
Dolayýsýyla bu konuda bir karar alýnmadýðýný
söyleyebilirim. Ama böyle bir karar alýnýrsa
umuyorum ki tüm taraflar, tüm bölgeler için
adil bir karar alýnmýþ olur.
GAZETECÝ: Sayýn Genel Sekreter biliyorsunuz ki Ruanda Birlikleri Kongo topraklarýnda. Acaba Birleþmiþ Milletler Ruanda'ya bu
nedenle herhangi bir yaptýrým uygulayacak mý?
K.ANNAN:
Biliyorsunuz
biz
bu
geliþmeleri çok yakýndan denetlemeye tâbi tuttuk. Bölgedeki Birleþmiþ Milletler birlikleri
ellerinden gelenin en iyisini yapýyorlar. Tabii
yaptýrým meselesi þu anda gündemde olan bir
konu deðil.
GAZETECÝ: Sayýn Genel Sekreter Fox
Haber Kanalý'ndan bugün çok ciddi bir destek
verildiðini duydum size ama biliyorsunuz
ki…(sorunun devamý duyulmuyor)
K.ANNAN: Öncelikle bu suçlamalarý çok
ciddiye alýyoruz ve bunun en ince ayrýntýsýna
kadar çözülmesini istiyoruz. Ýþte bu nedenle
ben baðýmsýz bir araþtýrma ekibi kurdum
Sayýn Wolker'ýn baþkanlýðýnda. Ve Birleþmiþ
Milletler ile tam bir iþ birliði içinde olacaklar.
Birleþmiþ Milletler yetkilileriyle ve biz de bu
iþin sonucuna varacaðýz. Bir çýkarsamada
bulunmadan önce veriler ortaya çýksýn ondan
sonra da bir deðerlendirme yapacaðýz.

JUAN CARLOS (EL MONDO GAZETESÝ
MUHABÝRÝ): Avrupa Birliði Birleþmiþ
Milletler'de çok taraflýlýða destek verdi. Bu
destek acaba Güvenlik Konseyi'nde veto hakký
bulunan üyeler arasýnda daha fazla Avrupa
Birliði üyesi görmemiz anlamýna mý gelecek,
yoksa Avrupa Birliði tek baþýna bir kurum
olarak mý temsil edilecek?
K.ANNAN: Tek bir temsilci bulunmasý
gündeme gelmedi. Birleþmiþ Milletler
Güvenlik Konseyi'nde, þu anda New York'ta
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