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Abstract 

 

The following study is aimed to evaluate the views of the Turkish News Media on Europe by 

analysing news articles derived from six Turkish daily newspapers with different political and 

ideological stances. Following are the questions of the study; 

 

 What are the discourses on Europe in news articles of six Turkish daily newspapers? 

 How are the discourses on Europe expressed, culturally respectively politically? 

 

In order to achieve this aim, a postcolonial standpoint on nationalism has been implemented 

alongside its critical view on orientalism. The reason why nationalism is included in the study 

is that it provides a better understanding of the view of “the other” by understanding the view 

of “us”, since one cannot exist without the other. Using the linguist Norman Fairclough´s 

three dimensional model as part of the Critical Discourse Analysis, the discourses in the news 

articles have been studied as well as their relations to other discourses, and social practices of 

nationalism. 
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1. Inledning  

 

Türkiye bir maymun değildir ve hiç bir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne 

Amerikalaşacak, ne de Batılaşacaktır; o sadece özleşecektir.1  

- Mustafa Kemal Atatürk 

 

Relationen mellan Turkiet och Europa kretsar i nutid till stor del kring frågan om Turkiets 

eventuella EU-medlemskap, en fråga som sträcker sig tillbaka till 1959 (Levin, 2011: 166). 

Historiskt finns det dock ett flertal andra aspekter utöver EU-frågan som präglat relationen 

mellan Turkiet och Europa och framförallt Turkiets syn på Europa. Kanske den mest 

uppseendeväckande aspekten är grundaren av Turkiska republiken Kemal Atatürks reformer 

av modernisering, som innebar europeisering2, men också början av moderniseringen som kan 

spåras till det sena Ottomanska riket. Med framväxten av nationsstaten och det turkiska 

folkets ackulturation till Europa ökade också den turkiska nationalismen (Anderson, 2006 

[1983]: 46) som än idag är starkt synlig i den turkiska politiken och framförallt i dess 

manifestation i den turkiska pressen (Saka et al., 2019: 1342f), för att inte nämna att en sådan 

manifestation kan hittas i den turkiska pressen så tidigt som år 1870 (Anderson, 2006 [1983]: 

75). I samma nationalistiska manifestationer kan också uttalanden av synen på Europa 

avläsas. Ty, det är genom att skapa ett ”de” som ett ”vi” kan skapas (Ehn, 1993: 63): det vill 

säga att ett formulerande av en nationell identitet kräver att det finns andra nationella 

identiteter som förstås, och beskrivs, som avvikande. Däremot har den turkiska politiken 

präglats av en hög polarisering och fragmentisering sedan länge, i frågor som sekularism och 

nationalitet (Kaliber, 2013: 9). Likt många andra frågor har också frågan om Europa, och 

under den senaste tiden det minskade intresset i att ingå i ett EU-medlemskap, varit en fråga 

som delat den turkiska politiken – och den turkiska pressen – beroende av politiska hemvist. 

Generellt sätt kan de politiska tillhörigheten vara för eller emot AKP (rättvise- och 

utvecklingspartiet) staten, med undantaget att vara neutral (Saka et al., 2019: 1345). Uttrycket 

pro- och anti-stat  används i sammanhanget av föreliggande studie synonymt med pro- och 

anti-Erdoğan som är den nuvarande AKP statens president.     

                                                
1 Turkiet är ingen apa och den kommer aldrig att efterapa ett annat folk. Turkiet kommer bli 

varken som Amerika eller som Europa; den kommer endast att förfinas (Grew, 2002 [1944]: 

93; min översättning). 
2 I studien används begreppen modernisering och europeisering synonymt av anledning att 

Turkiets modernisering har inneburit adaptation som en ackulturationsstrategi till europeisk 

kultur (Özdalga, 1978: 23f). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka turkiska massmediala 

föreställningar om Europa, vilket görs genom att analysera nyhetsartiklar i sex turkiska 

tidskrifter, varav tre som ofta kännetecknas för att vara pro-Erdoğan (Hürriyet, Sabah, Yeni 

Akit) och tre andra som ofta kännetecknas för att vara anti-Erdoğan (BirGün, Cumhuriyet, 

Sözcü). Studien undersöker också turkiska nationalistiska föreställningar om Turkiet. Nedan 

anges studiens forskningsfrågor.  

 

 Vilka diskurser gällande synen på Europa framkommer i nyhetstidningarna i de sex 

olika tidskrifterna? 

 Vilka likheter och skillnader förekommer det bland diskurserna i tidningarna? 

 

Därigenom ämnar jag att åstadkomma ett förtydligande av variationer i synen på Europa i 

vardera sidornas yttranden. De rådande diskurserna i valda dagstidningarna leder studien till 

vilka likheter och skillnader som förekommer mellan dem samt den turkiska massmediala 

synen på Europa. 

 

1.2 Tidigare forskning 

I Can Girgiçs studie ”The Perception of ’Europe' and Nationalist Discourses in Turkish News 

Media” (Girgiç, 2018) studeras, liksom i denna uppsats, den turkiska pressens syn på Europa 

och nationalistiska uttalanden. Girgiç har i sin studie analyserat turkiska tidningsartiklar med 

nyckelbegreppen ”Europe” och ”European” samt deras turkiska motsvarigheter (ibid: 37), 

hämtade från webbtidningarna Hürriyet, Hürriet Daily News, Sabah och Daily Sabah för att 

sedan analysera utifrån metoderna innehållsanalys, tematisk analys och diskursanalys (ibid.). 

Girgiç påpekar även att skillnader mellan tidningarnas turkiska respektive engelska versioner 

förekommer beroende på deras läsarkrets. I en annan studie ”Discourse in News and Peace 

Journalism: The Case of Shooting Down of the Russian Attack Aircraft” (Budak, 2018) har 

forskaren valt att analysera sitt material, tidningsartiklar om turkiska militärens skjutning av 

det ryska flygplanet år 2015 hämtade från webbtidningarna Hürriyet och Komsomolskaya 

Pravda3, med kritisk diskursanalys. Resultatet visade att tidningarna var pro-krig (ibid.). Här 

ser vi alltså att diskurserna delade samma nodalpunkt men med olika artikulationer. På 

liknande sätt är det fullkomligt möjligt att diskurserna av tidningarna i föreliggande studie 

                                                
3 Ryska för ”unga kommunistliga sanningen”; rysk dagstidning först publicerad 1925. 
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delar samma nodalpunkter, framförallt tidningar som tillhör samma politiska pol. De 

ovannämnda studier som har samlat tidningsmaterial har en avgränsning gällande antal 

tidningar. Girgiç har studerat endast Hürriyet och Sabah och det bör även noteras att både 

Girgiç och Budak har studerat Hürriyet utan politisk motståndstidning. Däremot höll Hürriyet 

en central position under arbetet av båda studierna, vilka utfördes innan tidningen såldes till 

Demirören Holding av Doğan Holding. Därefter anammade Hürriyet en högerorienterad 

inriktning.  

 Frågan om nationalism i relationen mellan Turkiet och Europa bör också omnämnas 

då den utgör grunden för analysen av Turkiets syn på Europa. Frågan har diskuterats i artikeln 

”Turkey and the EU: A ‘new’ European identity in the making?” (Kylstad, 2010) som 

undersöker turkars syn på Europa sedan Tanzimat, turkiska för ”reorganisation”; 1800-talets 

reformer för att efterlikna Europa (Özdalga, 1978: 17), fram till idag4 med fokus på om EU 

kan tolkas endast som ett politiskt samfund oberoende av den europeiska kulturen (Kylstad, 

2010: 3.). Kylstad argumenterar att det är möjligt att identifiera EU som ett samfund som 

representerar sig som kristenkulturalist (ibid: 2). Detta utgör den kulturella aspekten i 

föreliggande studie. Det är också av god användning att nämna att förändringar och reformer 

som Turkiet har genomgått sedan Tanzimat har format dagens Turkiet. Forskaren inom 

internationella relationer vid Yıldız Technical University i Istanbul, Çiğdem Nas förklarar i 

sin studie ”Turkish Identity and Perception of Europe" (2001) att synen på Europa är 

determinerande för den turkiska sociokulturella identiteten. Genom att analysera konceptet 

bland den turkiska intelligentsian och eliten under Tanzimat kommer Nas fram till att det 

förekommer två polära huvudtankar bakom turkars syn på Europa; längtan efter och misstro 

mot Europa (ibid: 177). I studien ”Explaining the Change in Turkey’s Identity Question in the 

European Union Accession Process: A Levels of Analysis Approach” (Çetin, 2011) redogörs 

en historisk överblick på frågan om Turkiets identitet i förhållande till Europa har förändrats 

och vilka orsakerna är (ibid: 3). För att förstå moderniseringen av Turkiet och religionens roll 

kan även sociologen Elizabeth Özdalgas studie I Atatürks spår: Det Republikanska 

Folkpartiet och utvecklingsmobilisering i Turkiet från étaism till populism omnämnas; det var 

inte förrän erkännandet av Turkiska republiken, en modern turkisk nation, som de mest 

betydande reformerna togs. Tanken med reformerna var att lämna den ottomanska 

statsbildningen bakom och bli en modern och demokratisk nationsstat vars inspirationskälla 

skulle vara Europa. Det nya republikanska Turkiet skulle baseras på etnisk gemenskap snarare 

                                                
4 Studien publicerades 2001 och innefattar alltså inte perioden därefter.  
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än religiös gemenskap som Ottomanska riket var baserat på. Bland reformerna var byte från 

det arabiska till det latinska alfabetet; från den islamiska till den gregorianska kalendern; från 

vissa arabiska och persiska till rent turkiska ord och framförallt förbud mot vissa klädesplagg 

(ibid: 23f). Många av reformerna var alltså i nationalistisk anda vilken var starkt förknippad 

med sekularismen (ibid: 43). Kemal Atatürk, banbrytaren som initierade moderniseringen, 

hade försökt kontrollera religionen med reformerna men perioden efter andra världskriget 

återtog religionen sin plats i samhället då den turkiska politiken fick en ny mentalitet som 

innebar en brytpunkt för den kemalistiska sekularismen (ibid: 51, 70f).  

 

1.3 Disposition 

Studien inleds med genomgång av urvalsprocessen, avgränsningen och tidskrifter för att 

sedan presentera analysmetoden Norman Faircloughs kritisk diskursanalytiska metod. Frågan 

om reflexivitet berörs kort därefter och efterföljs av studiens teoretiska utgångspunkter 

postkolonialism och nationalitet samt hur empirin analyseras med hjälp av de valda teorierna. 

Därefter samlas och bearbetas resultatet för analys för att göra en slutsammanfattning av 

studien och slutligen diskutera resultatet. 
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2. Material och metod 

I följande avsnitt introduceras tidningarna och tidningsartiklarna för att sedan redogöra för 

tillvägagångsättet vid metod. 

 

2.1 Urval av material och avgränsning 

Val av tidskrifter baserades i första hand på variation av innehåll och framförallt politisk och 

ideologisk bakgrund men har också beaktat populariteten av tidningarna, det vill säga 

popularitet i antal läsare. Dessa kriterier valdes för att ge en bild av variationen i den turkiska 

pressens syn på Europa och européer och att fokusera på press som har flest läsare och 

därigenom utgör majoriteten av den turkiska pressen. Valet av tidningsartiklar gjordes utifrån 

nyckelbegreppen ”Turkiet”, ”Turk”, ”Europa” och ”EU” i deras turkiska motsvarigheter 

”Türkiye”, ”Türk”, ”Avrupa” och ”AB”, samt andra turkiska ord som ”memleket” och 

”vatan” vilka står för svenskans ”nation” som ofta används i nationalistiska sammanhang. 

Samtliga är sådana som lätt förknippas med nationalitet och därför utgör ett intressant 

analysmaterial. Begrepp som hamnar utanför insamlingens nyckelbegrepp som ändå kan 

förknippas med nationalitet uteslutas i studiens fall då dessa kan vara tidskrävande att spåra. 

Studien gör ingen avgränsning gällande att förhålla sig endast till Europa eller EU; synen på 

Europa likställs alltså med synen på EU vid lämpliga sammanhang, det vill säga när 

tidningsartiklarna talar om EU i koppling till Europa som ett kulturellt och politiskt samfund. 

Följaktligen förhåller studien sig endast till det kulturella och det politiska i tidningarna. Det 

är också värt att nämna mina avseenden med vardera tema. Min användning av kultur som 

tema baseras framförallt på kulturella aspekter. Temat politik är däremot lite mer invecklat än 

så; med politik avser jag makrorelationen mellan Turkiet och Europa, här inkluderar jag även 

teknologiska, medicinska och ekonomiska aspekter. Många av nyheter som berör konst och 

kultur är hämtade från vänsterorienterade tidskrifter av anledning att de andra tidskrifterna 

inte har gett lika mycket utrymme för konst och kultur och att det därför har varit limiterat 

material. Tilldelningen av antal tidningsartiklar i respektive kategori, kultur och politik, är 

därför ojämn.  

 

2.2 Tidningsartiklar och tidsram 

Samtliga tidningar har samlats under våren 2019, kort efter det lokala valet den 31 mars. I 

följande avsnitt presenteras tidskrifterna och tidningsartiklarna. 
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2.2.1 Pro-Erdoğan tidskrifter  

De pro-Erdoğan tidskrifterna är Hürriyet, Yeni Akit och Sabah. Definitionen av pro-Erdoğan 

är inte lätt då tidskrifterna då ägarbyten och externa faktorer kan påverka tidskrifternas 

politiska ståndpunkt (Saka et al., 2019: 1344). 

Tidskriften Hürriyet är bland de äldsta tidskrifterna och har länge definierats som 

mainstream och center. Med mainstream menas det att tidskriften tilltalar populärkulturen 

(ibid: 1344). Tidskriften såldes av Doğan Holding till Demirören Holding som är den aktuella 

ägaren sedan mars 2018. Bytet av ägaren resulterade i att tidskriften skiftade sin orientering 

till höger (Hürriyet, Media Ownership Monitor Turkey). Majoriteten av artiklarna som är 

hämtade av Hürriyet behandlar den kulturella aspekten i studien. Yeni Akit ägs av Akit Media 

Group och kännetecknas av sin fundamentalistiskt islamiska ideologi, provokationer och 

respektlöshet (Özcetin & Baybars Hawk, 2018: 40). Inga artiklar har tilldelats temat kultur, 

däremot utgör de valda artiklarna en stor del av det politiska temat i studien. Sabah 

etablerades 1985 och är bland de mest populära tidningarna. Den ägs av Turkuvaz Yayın 

Hizmetleri A.Ş, ett mediaföretag av Kalyon Group och Zirve Holding, och är känd för att vara 

pro-Erdoğan (Sabah, Media Ownership Monitor Turkey). Artiklarna hämtade från Sabah 

består både av kultur och politik, i tämligen jämnt antal. 

 

2.2.2 Anti-Erdoğan tidskrifter 

De anti-Erdoğan tidskrifterna är BirGün, Cumhuriyet och Sözcü. Grupperingen av dessa som 

anti-Erdoğan är omfattande; de grundar sig i olika politiska ideologier vilket också är synlig i 

de valda artiklarna som till stor majoritet är kulturinriktade. 

 BirGün etablerades av en grupp journalister som en reaktion på den monopolitiska 

ägarstatusen i den turkiska pressen (Sunar, 2007: 56f) och är känd för sin vänsterorienterade 

ideologi (Saka et al., 2019: 1343). Cumhuriyet etablerades 1924 av Kemal Atatürk och är den 

äldsta tidskriften. Dess journalister har tidigare varit anklagade för att ha hjälpt 

terrororganisationer och för att ha exponerat statens hemligheter (Özcetin & Baybars Hawk, 

2018: 40). Den mest populära anti-Erdoğan tidskriften Sözcü (Saka et al., 2019: 1343) brukar 

definieras som Kemalist (ibid: 1345). 

 

2.3 Analysmetod 

Vid analys av skriftlig empiri måste det tas hänsyn till att materialet har framkommit i ett visst 

sammanhang och är påverkat av dess situation. Därför bör det inte studeras som neutral 
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empiri, utan bör ses i samband med samhällets normer och sociala praktiker (Hörnfeldt, 2011: 

239). I följande avsnitt redogör jag för lingvisten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 

som är studiens huvudsakliga analysmetod. Avsnittet avslutas med kritisk reflektion kring 

min position som forskare i studien. 

 

2.4 Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys är ett sätt att närma sig sitt material med de rådande diskurserna kring ämnet i 

bakhuvudet. Den kritiska diskursanalysen (CDA), en typ av diskursanalys, specialiserar sig på 

förhållandet mellan språk och dess tillämpning med makt och sociala skillnader. Den är också 

starkt förknippad med filosofen Michel Foucault som alltså beskrev diskurs i dialektik med 

språk och uppfattningar av objekt i fråga (Bryman, 2011 [2004]: 474). Metoden utgörs av en 

anti-realistisk och konstruktivistisk idétradition där förhållningen till materialet utgår från 

skepticism för en objektiv verklighet och från tonvikt på subjektiva beskrivningar av objektet 

(ibid: 475). Följaktligen menas det att CDA ska studeras i relation till sociala strukturer. CDA 

vidareutvecklades av Fairclough som en tredimensionell analysmetod, bestående av 1) diskurs 

som text, 2) diskursiv praktik och 3) social praktik (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 84). 

Analysen av diskurs som text baseras på textens språkliga egenskaper; genom vissa 

analysredskap förklaras diskurserna i texten. Social praktik förklarar och beskriver de sociala 

och kulturella relationerna som bland annat genom institutioner lägger grunden för diskursiv 

praktik som innebär produktionen och konsumtionen av texten. Samtidigt är sociala praktiken 

påverkad av diskursiv praktik. Diskursiv praktik fungerar alltså som ett mellanled för diskurs 

som text och social praktik (ibid: 84f). 

 

2.4.1  Diskurs som text 

De analysredskapen som används i föreliggande studie är till hjälp att förstå de 

bakomliggande tankar och strukturer i tidningsartiklarna. Redskapet modalitet använder jag 

för att undersöka texternas grad av affinitet, det vill säga med vilken säkerhet uttalanden är 

förmedlade med. Ett annat redskap som jag använder är etos vilket bidrar till att förstå hur de 

bakomliggande tankarna och strukturerna konstruerar identiteter (ibid: 88). Genom att spåra 

tankar och strukturer i texterna skapar jag alltså underlag för mina tolkningar i de senare 

delarna av den tre dimensionella modellen. 
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2.4.2  Diskursiv praktik och social praktik 

Som ett mellanledsredskap för att förstå sambandet mellan diskurs som text och social praktik 

kan intertextuell kedja användas. Begreppet innebär textens relation till andra texter och 

används i syfte att undersöka i vilka förhållanden texten har producerats. En annan form av 

intertextuell kedja är interdiskursivitet som istället fokuserar på vilka diskurser texten bygger 

på (ibid: 84f). Genom interdiskursivitet drar jag kopplingar mellan bakomliggande diskurser i 

tidningsartiklarna och den sociala praktiken. Den sociala praktiken blir därmed det slutliga 

resultatet som förklarar sociokulturella konsekvenser och som formar analysen till en kritisk 

och politisk konklusion (ibid: 90).  

 

2.5 Kritisk reflektion 

Forskarens egen position och iblandning i fältarbetet är av essentiell karaktär i talan om 

uppsatsens etik (Pripp, 2011: 65). Genom forskarens relationer till aktörer i fältet försvåras 

hennes kamp för sitt oberoende (ibid: 71); som forskare behöver hon hålla distans till sitt fält 

och dess informanter trots sin inblandning, det är alltså konsten att kunna balansera mellan 

närhet och distans till fältet. I fallet av föreliggande studie lutar min position mot en lång 

bakgrundshistoria full av ständig anammande av den turkiska pressen då den alltid varit 

närvarande i min turkiska familj och i mina resor till Turkiet, inte minst medan jag har utfört 

studien under min vistelse i Turkiet. Min närhet till fältet är alltså inte en ny utan grundar sig i 

årtals inblandning i det. En sådan situation för både för- och nackdelar med sig, fördelar som 

att ha bättre kunskap om ämnet och kunna orientera sig i fältet. I mitt fall har det också 

inneburit kunskap om det turkiska språket vilket har haft en stor betydelse då empirin har varit 

på turkiska. Nackdelen när forskaren håller en sådan närhet till sitt fält är dock att hon riskerar 

att bli hemmablind och inte ge en fullständig eller sanningsenlig bild av sitt fält. Med skäl i att 

inte riskera hemmablindhet har jag tagit hänsyn till att i min studie och förberedelser inför 

studien inkludera liknande arbeten med den turkiska pressen som empiri. På så sätt har jag 

tagit del av och vidgad min syn genom en rad olika analyser och perspektiv som har tidigare 

gjorts i fältet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redogör jag för uppsatsens grundläggande utgångspunkt, det vill säga 

perspektiv på empirin (Öhlander, 2011: 25) genom de teoretiska ramverken vilka består av 

postkolonialism, orientalism och nationalism. 

 

3.1 Postkolonialism 

De nationalistiska tankarna bakom ett imperialistiskt Europa är starkt förknippade med 

orientalism i den mening att Orienten, ett samlingsbegrepp för Mellanöstern, norra Afrika och 

Anatolien, skapats genom ett eurocentriskt perspektiv. Trots att orientalismen kan ses som en 

positiv syn5 med beskrivningar av Orienten som romantisk och exotisk eller som en neutral 

benämning på en akademisk inriktning som den berömde postkolonialisten Edward Said 

förklarar (Said, 1978: 1ff) kvarstår den eurocentriska utgångspunkten. Användningen av 

begreppet orientalism har sedan dess myntning av franska resenärer genomgått förändringar 

gällande dess innebörd och vilka associationer som görs med begreppet. Kanske mest tydligt 

diskuteras begreppet i postkoloniala sammanhang. Den postkoloniala teorin anlägger ett 

kritiskt perspektiv i analysen av imperialism och dess efterföljder, liksom kolonialism och 

nationalism; konceptet orientalism har flitigt kritiserats av postkolonial teori för sin 

eurocentriska utgångspunkt och tendens att dikotomisera ”orienten” och ”occidenten” Den 

orientalistiska idétraditionen baseras alltså på en ontologisk distinktion mellan Orienten och 

Occidenten (ibid: 2). De nationalistiska tankarna bakom det imperialistiska Europa som 

genererade en generell bild av icke-européer baserades alltså på dikotomier som tilldelade 

icke-européer egenskaper som anti-demokratiska, barbariska och omänskliga medan européer 

beskrevs som motsatser till dessa icke-europeiska egenskaper (ibid: 150). Utöver de två 

tidigare nämnda förståelserna av orientalism, romantisk och en neutral benämning på en 

akademisk inriktning, används konceptet också som ett verktyg för maktkamp; genom 

diskurserna som skapats dominerar Occidenten över Orienten (Said, 1978: 3). Också den 

generaliserade och ahistoriska bilden av Orienten som homogen och oföränderlig osynliggör 

Orientens diversitet och diskursen om Orienten kvarstår då endast som ett verktyg för 

maktkamp snarare än att vara ett sätt att generera en sanningsenlig diskurs över Orienten. När 

det alltså talas om Turkiets, i synnerhet den turkiska pressens, syn på Europa menar jag att 

                                                
5 Många orientalister, däribland Sigrid Kahle som i det svenska förordet till Orientalism (Said, 

1997 [1978]) förklarar att det en gång rådde en positiv uppfattning av att vara orientalist, ser 

konceptet att vara orientalist som positivt.  
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man måste ta hänsyn till Europas syn på Turkiet och alltså sambandet mellan synen. Man bör 

hålla i baktanken att genom reformerna som togs i syfte att modernisera Turkiet föddes också 

en acceptans för Europa och Turkiet gjorde alltså många europeiska värderingar till sina egna. 

Den ontologiska distinktionen mellan Orienten och Occidenten rubbades då många av 

egenskaperna längre inte sågs som dikotomier. Detta menar jag också kan ses i frågan om 

Turkiets EU-medlemskap som sträcker sig ända tillbaka till 1959 för att inte nämna 

Ottomanska rikets medlemskap i Concert of Europe 1856 (Levin, 2011: 162). Turkiets fall av 

att vara både europeisk och anatolisk utgör alltså en speciell situation i analysen av Turkiets 

syn på Europa. 

       

3.1.1 Nationalism  

Den postkoloniala teorin genomsyrar studiens syn på nationalism, likaså ett närbesläktat 

begrepp etnicitet. Trots att etnicitet och nationalitet i många sammanhang och i vissa 

avseenden används synonymt är det viktigt att göra en distinktion mellan dem. Etnicitet 

härstammar från grekiskans ethnos och betyder folk eller stam medan nationalitet baseras på 

nationell tillhörighet. Båda bör däremot förstås som en ”inbillning” av att tillhöra samma 

grupp eller en föreställning om gemenskap. I föreställningen om gemenskap som bildar både 

etnisk identifikation och nationell identifikation kan det även ingå gemensamt språk6. Båda 

begreppen inbegriper även en uppfattning av dikotomisering av ”vi” och ”de” där ena görs 

och bibehålls i förhållande till den andra (Ehn, 1993: 67). Definitionen av nationalism kan 

vidare anges i tre kategorier, nämligen nationalism som 1) ideologi och doktrin, 2) en 

sociopolitisk rörelse och 3) en form av lojalitet till staten (Puskas & Ålund, 2012: 35). Den 

kan dessutom förekomma i form av tanke- och talesätt, eller så kallad diskurs. Gällande 

nationalitet har föreställningen av gemenskap även fått benämningen imagined community av 

Benedict Anderson (2006 [1983]). Min användning av konceptet nationalism är baserad på 

nationalism som diskurs. Nära förknippad med nationalism som diskurs är Michael Billigs 

”Banal nationalism” som bland annat innebär språkliga vanor som upprätthåller 

nationalistiska känslor (Billig, 1995: 93). I analysen av modalitet och etos i artiklarna beaktar 

                                                
6 I vissa länder har frågan om krav på inlärning av nationellt språk ska implementerats vid 

besked av ansökan om medborgarskap varit omfattande under den senaste tiden. Då den 

föreställda gemenskapen i en nation eller bland människor som tillhör samma nation inte är 

essentiell måste den ständigt upprätthållas, detta kan bland annat göras genom språk (Hagren 

Idevall, 2016: 17). 
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jag också dessa språkliga vanor som medvetet eller omedvetet upprätthåller nationalistiska 

känslor och därmed andrafierar Europa.  

 

4. Förståelsen av Europa och Turkiet utifrån kulturella aspekter 

I följande avsnitt behandlas tidningsartiklar som har tilldelats temat kultur. Med kultur avser 

jag en egen indelning av empirin. Analysen har vidare indelats i flera undertitlar där jag 

bearbetar de olika diskurserna som har förekommit i empirin. 

 

4.1 Föreställningen om att turkar är omtyckta av européer 

Ett flertal artiklar kan tolkas som ett försök att motbevisa negativa uppfattningar av turkar 

eller också föreställningar om en problematisk relation mellan européer och turkar. Både de 

negativa uppfattningarna om turkar och föreställningen om en problematisk relation mellan 

dessa har länge varit omfattande för ämnet i fråga. Så pass att de kan spåras till renässansen 

då den ottomanska turken tog över det kristna Europas uppfattning av muslimer och där 

turken och muslimen gjordes till synonymer (Levin, 2011: 79ff); turkar var alltså inte endast 

bland de andra barbarer utan de var muslimer och representativa för Islam vilket också 

förstärkte föreställningen om turkar som européers konstitutionella andra (Kylstad, 2010: 7) I 

en artikel i Hürriyet7 (7 april: 6) uttrycks ett sådant försök att motbevisa uppfattningen om att 

relationen mellan européer och turkar är problematiskt, men framförallt att européers syn på 

turkar är negativ. Artikeln handlar om att många icke-turkar besöker dervisch8 Gül Babas 

grav. I en annan artikel9 (Sözcü, 9 april: 20) skiftas fokusen från själva nyheten till vad den 

holländska turisten Wiebe Wakker tyckte om turkarna i de turkiska städer han hade besökt 

efter endast en kort beskrivning av logistiken av hans resa. I en undertitel har ”TURKAR ÄR 

VÄNLIGA” angetts inom citationstecken för att återge Wakkers uttalande om turkar. I 

artikeln står det även att han har varit värd för turkiska familjer. En annan aspekt som inte bör 

passeras utan att omnämnas är turkarnas uppfattning av sig själva som gästvänliga som också 

tydligt framkommer i texten om att turisten har varit hos ett flertal turkiska familjer över 

middag. Detta i samband med den ovannämnda undertiteln kan konstateras vara etos (Winther 

Jörgensen & Philip: 88); den bidrar i konstruktionen av den turkiska identiteten men detta 

                                                
7 ”Gül Babas grav som får besök av människor tillhörande alla religioner”. 
8 Person som har genomgått ritualer av löften; förekommer ofta inom Sufismen. 
9 ”För 300 dollar åkte han runt 33 länder med bil”. 
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görs genom interdiskursivitet där den turkiska identiteten konstrueras via inbillningar om 

européers uppfattningar och alltså diskurser om turkar.  

 

4.2 Uppskattning av europeisk konst och kultur 

Turkiets modernisering och ackulturation till Europa innebar också att nya dörrar öppnades  

inom konst och kulturvärlden (Nas, 2001: 178). I artikeln om att det spelas Mozart i en 

kommun i Artvin10 (Sözcü, 7 april: 11), en stad i nordöstra Turkiet, förklaras det att efter 

oppositionspartiet CHP (Det republikanska folkpartiet) vann i kommunen i kommunvalet 31 

mars har det börjat spelas Mozart i kommunens högtalare. I en annan artikel11 kan en liknande 

uppskattning av europeisk konst och kultur hittas, där regissören Agnes Varda omnämns på 

följande sätt; 

 

Vi har förlorat den enda kvinnliga regissören inom franska nya vågen Agnes Varda. Med sin film ”Agnes 

beskriver Varda” avslutar hon sin karriär på ett meningsfullt sätt (Cumhuriyet, 9 april: 13; min 

översättning). 

 

Texten inleds med en tydlig samhörighet med det europeiska genom användningen av ”vi” 

som efterföljs av en positiv beskrivning av regissören Varda. På liknande sätt, i nästa sida av 

Cumhuriyet (9 april: 14) skrivs det om en turkisk teateradaptation av boken ”Låt den rätta 

komma in”12 där artikeln inleds med en omfattande presentation av boken med beskrivningar 

som ”den svenska författaren Lindqvist” och ”den framgångsrika skotska manusförfattaren 

Thorne”. Artikeln använder sig av nationalitetsbenämningar i presentationer av personerna, 

vilket kan bidra till andrafiering, det vill säga ett görande av ”vi” och ”de” till dikotomier 

(Ehn, 1993: 66f). Däremot gör den så även i en positiv beskrivning, som i exemplet med 

manusförfattaren Thorne. Detta tolkar jag som en igenkännande av icke-turkar på ett positivt 

sätt där det europeiska uppskattas även om ett ”vi” och ”de” görs genom 

nationalitetsbenämningar. Artikeln lyder vidare att;  

 

I vissa aspekter är ”Låt den rätta komma in” influerad av Bram Stokers Dracula som många av oss har 

läst, lyssnat på eller sett film av, däremot håller den en mycket speciell plats i jämförelse med andra 

verk som också är influerade av Dracula (Cumhuriyet, 9 april: 14; min översättning). 

                                                
10 ”Mozart spelas i högtalarna i kommunen Hopa”. 
11 ”Filmfestival i Ankara”. 
12 ”En resa in i det främmande”. 
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Här tas det för givet att många av läsarna har i någon form kommit i kontakt med Dracula, ett 

verk som inte är turkiskt. Interdiskursen om samhörighet med europeisk kultur kan, som 

nämnd ovan, spåras ända tillbaka till Turkiets modernisering då den ottomanska 

intelligentsian idealiserade västvärlden, accepterade europeiska filosofer och författare som 

sina egna och hade negativ inställning till den turkiska kulturen (Nas, 2001: 179); tankar som 

är starkt förknippade med den orientalismen (Levin, 2011: 162). Utöver det faktum att texten 

baseras på interdiskursen om samhörighet med Europa präglas påståendet av hög affinitet. 

Här menar jag att läsarnas identitet konstrueras med påståendet i fråga.   

 Artikeln om den första turkiska operan13 (Sabah, 7 april: 15) visar däremot en stark 

stolthet över Turkiet. Den är också en indirekt uppskattning av europeisk kultur då den har 

gjort en adaptation av den europeiska konstarten opera. Artikeln citerar direktören för den 

turkiska stadsteatern Mustafa Kurt; 

 

Bland de allra viktigaste scenerna i världshistorien kommer för första gången en turkisk opera, som består 

endast av turkiska artister, att framföras. Detta är en stor stolthet både för oss och för Turkiet.” (Sabah, 7 

april: 15; min översättning). 

 

Kombinationen av stoltheten över Turkiet och adaptation och därigenom uppskattning av 

europeisk konst skiljer sig från de föregående artiklarna som inte innefattar stolthet över 

Turkiet. Den här formen av diskurs, där det finns en uppskattning av europeisk kultur i 

samband med nationalistiska känslor, kan också spåras tillbaka till moderniseringen av 

Turkiet; vid sidan om orientalistiska synen på Turkiet fanns också tanken om att endast delar 

av den europeiska kulturen bör adopteras då det fanns både bra och dåliga sidor till den. 

Däremot ansågs det att de bra sidorna bestod av teknologi och industrialisering och alltså inte 

av sociala värderingar och kultur (Nas, 2001: 180).      

 Stoltheten som beskrivs av direktören Kurt kan vidare analyseras för den vikt som 

läggs i att operan är turkisk och alltså består endast av turkar. Genom ett sådant språkbruk och 

bemärkning av att den består endast av turkar upprätthålls ett ”vi” gentemot ett ”de” trots att 

den turkiska kulturen i sammanhanget har adopterat en del av den europeiska kulturen; detta 

kopplar jag till hur en ontologisk distinktion mellan ”orienten” och ”occidenten” (Said, 1978: 

2) rubbas när de längre inte är dikotomier till varandra. 

 

                                                
13 ”Kultur och turism året för Turkiet-Ryssland kommer att öppnas med Troja”. 
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4.3 Stolthet över den turkiska kulturen 

Inte nödvändigtvis som motsatsen till uppskattning av europeisk konst och kultur förekommer 

det alltså ofta stolthet över den turkiska kulturen. Artikeln om Mimar Sinan14, en välkänd 

arkitekt, förklarar att; 

 

Etniciteten av den som blev rekryterad i devshirme systemet15 förekom inte tydlig och ingen vet vilken 

icke-muslimsk bakgrund Mimar Sinan har men en sak är tydlig, och det är att vi inte skulle haft honom 

om inte Ottomanska riket fanns. Vi ser idag att vi inte har. Vissa saker och vissa män är produkten av 

särskilda tider (Hürriyet, 7 april: 6; min översättning). 

 

Texten präglas av medel till hög affinitet i samtliga påståenden, framförallt i påståendet om att 

Mimar Sinan skulle inte varit den han var om inte Ottomanska riket fanns är det hög affinitet. 

Påståenden som dessa är ett försök att konstruera diskursen i påståendet till fakta (Winther 

Jörgensen & Philip, 2000: 87f). En sådan modalitet kan konstateras vara nära förknippad med 

stoltheten över Turkiets historia och alltså den turkiska identiteten då nationalism utgörs av 

inbillning av gemenskap (Anderson, 2006 [1983]) Ottomanska riket, likaså devshirme 

systemet, ses således som positivt och kan också tolkas som konstruktion av den turkiska 

identiteten. Stoltheten över den turkiska kulturen kan avläsas även i artikeln om moskén i 

Belgrad16 (Sabah, 7 april: 12) där dess bakgrundshistoria anges och den förklaras som ett 

ställe för solidaritet. 

 

4.4 Turkiet, varken europeisk eller den andra 

De hittills nämnda artiklarna har både visat gemenskap med Europa och andrafierat Europa. 

Det kan med säkerhet konstateras att det inte råder ontologisk distinktion mellan Turkiet och 

Europa som dikotomier i diskurserna i de nämnda artiklarna. Detta påminner om att se på 

Turkiet som i Europa men inte av Europa, det vill säga geografiskt sätt europeisk men 

kulturellt sätt icke-europeisk (Kylstad, 2010: 7) men behöver nödvändigtvis inte stämma med 

verkligheten då jag har i diskursen om uppskattning av europeisk konst och kultur visat att 

den turkiska kulturen har både historiskt sätt och även idag adopterat delar av den europeiska 

kulturen.  

                                                
14 ”Om Ottomanska imperiet inte funnits skulle vi inte haft Mimar Sinan”. 
15 Devshirme var ett system i Ottomanska riket som innebar att rekrytera kristna pojkar från 

Balkanområdet. 
16 ”Bayrakli moskén i Belgrad står kvar trots alla sina år”. 
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5. Politiska yttranden angående Europa och Turkiet 

Det politiska temat som undersöks i följande avsnitt har delats i tre diskurser som har 

framkommit i empirin; negativ syn på Europa, positiv syn på Turkiet och kritisk syn på 

Europa. I tilldelningen av diskurserna har jag tagit hänsyn till fokusen i artiklarna, då många 

av de kan lätt omplaceras till en annan diskurs om deras syn på Europa studeras indirekt. 

 

5.1 Europa som otillförlitligt och icke-humant  

Föreställningen om att Europa är Turkiets konstitutionella andra och att européer uttalar sig 

negativt om turkar är inget nytt; som nämnts tidigare baseras tanken på ett flertal inbillningar 

av dikotomier (Kylstad, 2010). Mycket av det som anses vara problemområden i relationen har 

en lång historia som kan spåras till begynnelsen av Europa-Turkiet-relationen. Ofta anges den 

religiösa identiteten som en orsak till att andrafiera den andra; både Kylstad (2010) och Levin 

(2011) menar att Europas kristna identitet utgör grunden för problemen i talan om europeisk 

respektive turkiska identitet. Här är det viktigt att förstå att frågan om identitet, trots dess 

potential att handla om kultur, har varit en viktig punkt i frågan om vad EU innebär och om 

dess gemenskap (Kylstad, 2010: 7).         

 I artikeln om att Europa ignorerar den franska polisens våld men skriver om Erdoğan17 

(Yeni Akit, 9 april: 16) beskrivs Europa som hycklare för att tidskriften The Guardian har skrivit 

om valet i Turkiet som hölls 31 mars men att den europeiska pressen, enligt Yeni Akit, ignorerar 

polisens våld i Frankrike. I beskrivningar, med hög affinitet, av Europa som hycklare och som 

våldsamma finns det ett försök av etos, alltså att skapa européers identitet;  

 

Politiker har kritiserat den europeiska pressen som har tagit presidenten Erdoğan i sikte genom att ha 

skrivit om att Erdoğan har förlorat sin makt men som ignorerar det som sker i Frankrike. Politikerna har 

sagt att västvärlden har sedan tidigare inte sett Turkiet för den hon är angående den europeiska pressens 

fientliga syn på Turkiet (Yeni Akit, 9 april: 16; min översättning). 

 

Att artikeln utan specifik anledning har använt den franska polisens våld som jämförelse kan 

dessutom konstateras som ett försök att göra Europa till barbariskt likaså den valda artikeln av 

The Guardian som anges som exempel på européers hyckleri; Yeni Akit anger endast titeln på 

artikeln som lyder ”Bra för Turkiet, dåligt för Erdoğan” – alltså nämns det inget som kan 

konstateras vara fientligt mot Turkiet som den europeiska pressen påstås vara. Det är också värt 

                                                
17 ”Västvärlden ser inte Turkiet för vad hon är”. 
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att poängtera användningen av begreppet politiker i artikeln. Trots att det har angetts i 

pluralform kan det läsas i senare delar av artikeln att det har syftats till endast en politiker; 

användningen av begreppet i pluralform skapar en bild av konsensus bland politiker som senare 

inte framgår i artikeln. Denna konsensus som indirekt påstås att finnas är alltså en inbillning av 

gemenskap eller också ett försök att konstruera en gemenskap. 

I en annan artikel som handlar om Europas fientlighet gentemot Turkiet 18 (Sözcü, 9 

april: 12) förklaras att högerorienterade europeiska partimedlemmar har samlats ihop mot 

Turkiet. Den negativa synen på Europa kan hittas även i artikeln om misshandeln av en 

flykting i Grekland19 (Hürriyet, 7 april) där den grekiska polisen förklaras att ha använt sig av 

pepparspray och att ha sparkat flyktingar i ingripande syfte. 

 

5.2 Turkiet som utvecklad och oberoende av Europa 

Trots att det Ottomanska riket aldrig var koloniserat hade Europa kontroll över dess ekonomi 

och samma orientalistiska syn på Ottomanska riket som det hade gentemot sina kolonier; 

turken förklarades som ”The sick man of Europe” och sågs som barbarisk (Levin, 2011: 162). 

I de artiklar som har beskrivit Europa som barbariskt och icke-humant kan detta tolkas som en 

omvänd syn och därigenom en representation av turkar som inte stämmer med synen på turkar 

som ”The sick man of Europe”. Det är vad etnologen Oscar Pripp kallar för strategisk 

sammanflätning vilken innebär att de omtalade skapar positiva självrepresentationer som 

motbild för de negativa presentationer av dem (Pripp, 2011: 69).    

 I en del artiklar som beskriver Turkiets framgångar förekommer det även jämförelser 

med andra länder vilket påminner om dikotomin ”vi” och ”de”; stoltheten över den egna 

nationaliteten framhävs i relation till andra nationaliteter (Ehn, 1993: 66). Jämförelser mellan 

Turkiet och andra länder och stolthet över framgångar i Turkiet är högt förekommande i den 

turkiska pressen. Artikeln om den nyöppnade Istanbul flygplatsen20 (Sabah, 7 april: 6) utgör 

ett bra exempel på en sådan diskurs; i artikeln har korta utdrag ur ett flertal intervjuer med 

resenärer på flygplatsen har angetts, det som utmärker utdragen är att samtliga är lovordande 

och framförallt i jämförelse med Tyskland; 

 

Carsten Mader (tysk medborgare som reser med sin familj): Den är mycket större än Frankfurt 

flygplats. Jättefin flygplats. /…/ 

                                                
18 ”Rasister samlades ihop mot Turkiet”. 
19 ”Flykting i Grekland misshandlad”. 
20 ”Turkiets seger i logistik” 



 

 
17 

Tuğba Kurufik: Jag bor i Tyskland. Flygplatsen i Berlin har i flera år inte kunnat öppnas. (Sabah, 7 

april: 6; min översättning). 

 

Två artiklar i Yeni Akit (9 april: 2 & 15) baseras båda på interdiskursiviteten om att Turkiet är 

ett utvecklat land. Artikeln som handlar om Turkiets framgång inom medicin21 (9 april: 2) 

citerar direktören för SEIS (Den turkiska föreningen för arbetsgivare inom hälsovårdssektorn) 

Metin Demirs uttalande om att Turkiet kan utföra alla medicinska operationer relaterade till 

hjärtat som utförs i Europa. Citatet har angetts två gånger i samma artikel. I den andra 

artikeln22 (9 april: 15) nämns den nyöppnade Istanbul flygplats utifrån den tyska pressens 

uttalande om att ”Istanbul har lyckats med det som Berlin inte har lyckats med”; trots det 

skrivs det i artikeln att Tyskland är avundsjuk på Turkiet och att; 

 

Tyskland som har sedan länge försökt i alla möjliga väg att stoppa vägen för Turkiet i hennes 

ekonomiska utveckling har efter öppningen av Istanbul flygplats erkänt sanningen (Yeni Akit, 9 april: 

15; min översättning). 

 

Likt artikeln om att Europa tar Erdoğan i sikte genom att skriva om att han har förlorat valet i 

Istanbul kommenteras den tyska tidningen Allgemeine Zeitungs användning av autokrati i 

beskrivning av Turkiet som ”Tyskland tar Erdoğan i sikte”. I tre artiklar av Yeni Akit 

förekommer det konflitbeskrivningar av Tyskland och Erdoğans Turkiet. Vid sidan om att 

vara politiska yttranden är de också självrepresentationer och alltså ett försök att forma 

Turkiet.           

 Diskurser som visar Turkiets utveckling och oberoende av Europa är kanske den mest 

förekommande diskursen i den turkiska pressen. Naturligen förekommer det också mindre 

diskurser inom den diskursen. Utöver diskursen där Turkiet framställs som lika bra som 

Europa (i nyhetsartikeln om Turkiets medicinska framgång) och diskursen där Turkiet 

framställs vara mer utvecklad än Europa förekommer diskursen om Europas positiva syn på 

Turkiet; i en artikel i Sabah23 (9 april: 8) förklaras två tyska företags insatser i 

företagsområdet i Osmangazi.  

 

                                                
21 ”Samtliga operationer kan utföras i Turkiet” 
22 ”Vi lyckades inte, men Turkiet lyckades”. 
23 ”Osmangazi fascinerade utlänningar”. 
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5.3 Europarelaterad inrikespolitik 

Artikeln om Turkiets ekonomiska beroende av Europa24 (Sözcü, 7 april: 6) inleds med 

förklaringen om att inhemsk inkomst, det vill säga autarki, är limiterande i utvecklingen av 

landets produktivitet. Den positiva synen på internationellt samarbete framgår tydligt i 

artikeln; i en jämförelse mellan Turkiet och Tyskland framställs Tyskland som ett exempel på 

bra ekonomi för sitt insats i utländskt kapital. Till skillnad från de föregående artiklarna vilka 

också avsåg Tyskland, framgår det inga negativa inställningar mot Tyskland.   

 Vad det gäller valet som hölls 31 mars och diskussionerna om ett omval finns det åter 

jämförelser mellan Turkiet och Europa, däribland Tyskland. I artikeln som handlar om att 

omval förekommer väldigt ofta i europeiska länder25 (Sabah, 9 april: 10) sanktioneras frågan 

om ett omval i Istanbul med exempel på omval som har förekommit i andra länder. Bland de 

europeiska länder som har angetts som exempel finns Österrike, Rumänien, England och 

Tyskland. Medan de tre förstnämnda har angetts på ett värdeneutralt sätt, det vill säga där det 

endast framgått fakta, utmärks exemplet med Tyskland med undertiteln ”Tyskland borde 

kritisera sig själv först”; 

 

Tyskland som i varje tillfälle försöker lära ut demokrati till Turkiet har i diskussionen kring omvalet sagt 

att Ekrem İmamoğlu26 borde få sin mandat. Detta påminner om valet i Hessen (Sabah, 9 april: 10; min 

översättning). 

 

Detta är också ett tydligt exempel på tidskriften Sabahs ställningstagande i frågan om 

omval; dess politiska ståndpunkt som pro-Erdoğan utgör därmed en diskurs av konflikter 

med Tyskland. Vidare kan frågan om relationen mellan pro- och anti-Erdoğan i relation till 

synen på Europa diskuteras med artikeln om politisk vänsterorienterade27 (Sabah, 7 april: 

12). Som i föregående artikel står även denna för ett omval och talar illa om CHP-

sympatisörer där de förklaras vara västerländska och främlingar i sitt eget land. Dessa 

CHP-sympatisörer, det vill säga anti-Erdoğanister, vidare förklaras som ett verktyg för 

västerlandet i sina fientliga planer om Turkiet; 

 

                                                
24 ”Växlingskurs och utveckling med utländskt kapital” 
25 ”Västvärldens historia är full omval”. 
26 CHP:s kandidat i Istanbul för valet den 31 mars.  
27 ”Valet må vara lokalt; rörelsen är global” 
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När det gäller ett annat lands styre är ”moderna västerlandet” barbariskt och högdraget. Deras allra 

viktigaste princip är att inte tillåta muslimer som inte har europeiserats styra sitt eget land (Sabah, 7 

april: 12; min översättning). 

 

Åter kan tanken om att anti-Erdoğanister är västerlandets verktyg i sina fientliga planer om 

Turkiet kopplas till det Europa som beskrivs i ovanstående utdraget. Det är också värt att 

påpeka inblandningen av religion i artikeln; utöver de banala nationalistiska uttalanden 

som yttringar om västerlandet som barbariskt och högdraget (genom att beskriva sin 

dikotomi på det sättet framförs ett banalt nationalistiskt uttryck) framkommer synen på 

Europa som icke-muslimskt. Som tidigare nämnd har frågan om vad som utgör Europa 

varit omfattande, framförallt frågan om vad för roll religion har i skapandet av Europa. Lik 

den orientalistiska uppfattningen av Turkiet som den andra, vilken enligt Kylstad grundar 

sig i dikotomin Islam-Kristendom (Kylstad, 2010: 8), finns det en uppfattning av Europa 

som den andra i diskursen om västerlandet som icke-muslimskt och fientligt. Diskursen är 

alltså baserad på en blandning av nationalism och religion vilken visar religionens roll i 

Turkiet som hade fått tillbaka sin plats efter den kemalistiska sekularismens brytpunkt 

(Özdalga, 1978: 70f). 

 

5.4 Quo vadis, Europa? 

Vid sidan av negativa uttalanden om Europa har också värdeneutrala och kritiska artiklar 

förekommit i tidskrifterna. Här menar jag att de värdeneutrala artiklarna är sådana som endast 

beskriver nyheten, utan någon jämförelse. Sådana har varit artikeln om den största 

lärarstriken28 (BirGün, 9 april: 4), om den kroatiska presidentens fängelsestraff29  (Sözcü, 7 

april: 22) och om höga hyror i Berlin30 (Sözcü, 7 april: 22) De två sistnämnda har placerats 

bredvid varandra i sista sidan av tidningen, de är kortare än den genomsnittliga artikeln och 

inrymmer endast fakta. Här blir frågan istället gällande den diskursiva praktiken; i vilken mån 

artiklarna baseras på skepticismen mot Europa som diskurs går inte att säga då diskursen i 

texten inte går att avläsa men valet av nyheterna och just det faktum att endast fakta har 

angetts tolkar jag som en diskret skepticism. De kan också tolkas som en diskret form av etos 

där européer skrivs ned på ett diskret sätt, men detta skulle då kunna ingå i skepticismen mot 

Europa. 

                                                
28 ”Den största lärarstriken i 25 år”. 
29 ”Presidenten har fått 6 års fängelsestraff”. 
30 ”Uppror i Berlin för höga hyror”. 
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Trots variationer som har förekommit i diskurserna håller majoriteten en negativ eller 

kritisk syn på Europa. Att det vid sidan om förekommit diskurser som har jämfört Turkiet 

med Europa för att visa Turkiets starka sidor och utveckling väcker frågan om sambandet 

mellan Turkiets syn på sig själv och det minskade intresset i att ingå i ett EU-medlemskap. 

 

6. Avslutande diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka den turkiska pressens syn på Europa genom att 

analysera tidningsartiklar i sex tidskrifter av varierande politiska och ideologiska hemvist. Jag 

har menat att i analysen av en sådan syn bör också uttalanden om nationalistiska känslor 

beaktas då ”den andra” inte kan studeras utan hänsyn till ”vi”. Analysen utfördes utifrån det 

postkoloniala perspektivet där förståelsen av nationalism i samband med orientalism och 

dikotomin ”vi” och ”de” utgjorde studiens valda idétradition. Genom Norman Faircloughs tre 

dimensionella kritiska diskursanalys undersökte jag diskurserna i texterna; texternas relation 

till andra diskurser; och förde fram konklusioner som utgjorde den sociala praktiken i den tre 

dimensionella modellen. Resultatet delades i två huvudsakliga teman, kultur och politik, med 

respektive undertitlar som står för diskurser som har framkommit i empirin.   

 Indelningen av tidskrifterna som baserades på positionerna pro-Erdoğan och anti-

Erdoğan har varit inbegripande av variationer som förekommer inom vardera position genom 

att ha inkluderat tre tidskrifter från vardera position. Jag anser det vara nödvändigt att göra en 

distinktion mellan en sådan indelning som jag kallar för politisk och alltså är endast ett 

ställningstagande i att vara för eller emot AKP staten och en indelning som jag vill kalla för 

ideologisk; den ideologiska indelningen har alltså potential att ge en mer inbegripande bild av 

variationer som förekommer i den politiska indelningen av pro- och anti-Erdoğan. Variationer 

har därför visat att diskurserna i tidskrifterna är både polariserade och fragmenterade. 

Framförallt i frågan som Turkiets syn på sig själv och på Europa utifrån kulturella aspekter är 

den starkt polariserad där också en spår av indelningen i intelligentsian i det sena Ottomanska 

riket kan hittas; där diskursen att uppskatta och göra den europeiska kulturen till sin egen och 

diskursen att vara stolt över den turkiska kulturen och att inte acceptera den europeiska 

kulturen förekommer. Genom sådana kopplingar till tidigare diskurser har jag visat att 

diskurserna är väletablerade i den turkiska pressen. Däremot har det inte förekommit tydlig 

polarisation i de politiska diskurserna, vilket också kan bero på bristen på politiska uttalanden 

i anti-Erdoğan tidskrifterna; politiska diskurser i anti-Erdoğan tidskrifter har innefattat kritiska 

och skeptiska syn på Europa och alltså inte positiva som de kulturella diskurserna i anti-
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Erdoğan hade innefattat. Jag har också visat att de politiska diskurserna i pro-Erdoğan 

tidskrifter är baserade på konfliktrelationer med Europa där Europa ses som den andra som 

AKP staten är i kamp med.          

 Den postkoloniala idétraditionen har hjälpt att studera hur Turkiet, som aldrig var 

koloniserad men ingick i det imperialistiska Europas diskurser om Orienten, använder sig av 

strategier som etos, ”vi” och ”de” och nationalistiska uttalanden i sin press. Många av 

diskurserna har jag också kunnat studera som en indirekt användning av strategin etos där 

etnologen Oscar Pripps strategisk sammanflätning har hjälpt att förstå hur de omtalade gör en 

positiv självrepresentation som motbild för representationer av dem.  
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