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Türkiye ve Türk’lerin Avrupa ve Amerika’da kültür imajı olumsuzdur. Bu iddiayı 

destekleyecek örnekleri yazımızda inceleyeceğiz. Türkiye ve Türk’lere karşı oluşan 

olumsuz imajın temel nedeni Kültürel Kodlarda Avrupa ve Amerika halklarının 

Osmanlı İmparatorluğuna olan tarihsel tepkileri ve barbar oldukları yönünde ki 

algılarıdır. Ayrıca Türkiye bir İslam ülkesidir ve dini anlamda İslam’ın Şeriat 

kanunlarının olması ve bu kanunların çok sert ve acımasız cezalarının olması, 

nüfusun büyük bir oranının yeterli seviyede eğitim almamış olması, Terör, son 

zamanlarda yaşanan internet yasakları, siyaset, Gezi Parkı Olayları ve elbette ki 

kaçınılmaz olarak Kitle İletişim araçlarının yarattığı olumsuz algıların büyük etkisi 

vardır. Tüm bunların yanında 1960’larda başlayan köyünden göç edip Avrupa’ya ya 

da bir şekilde Amerika’ya gidenlerin de buralarda yarattıkları olumsuz imajlar yanlış 

tanınmamıza neden olmaktadır. Genel olarak Türk’lerin Dönerci olarak tanınması, 

göç etmiş Türk’lerin kültürel yapıya tam olarak ayak uyduramaması, kendini tam 

olarak geliştirememesi gibi faktörleri sıralayabiliriz. 

Biraz geriye gidersek özellikle Avrupa’da 14. asırdan bu yana olumsuz Türk imajı 

Batı medyasında, sinemalarında, opera ve halk şarkılarında, eserlerinde yoğun bir 

şekilde işlenmiştir. 14.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar yayınlanan bazı şarkılarda  

Türklerden bahsedilir. Sevilen bazı halk şarkıları da Türk düşmanı güftelerle 

değiştirilerek kiliselerde okunur. Viyana bozgunundan sonra yazılan şarkılarda 

Türklerle alay edilir.(1) 

Verilmek istenen mesajları hatta bilinçaltı kodlamaları en etkili şekilde 

gerçekleştirilebilen alan olan Sinemada da bu olumsuz imaj yaratımını görebiliyoruz. 

Bu noktada Arabistanlı Lavrens,  Ararat, Topkapı, Gece yarısı Ekspresi gibi olumsuz 

Türk imajı çizen yapıtlar başı çekmektedir. Arabistanlı Lavrens filminin konusuna 

bakarsak Türk’ler hakkında yaratılan kötü imajı daha net görebiliriz. Birinci Dünya 

Savaşı sırasında, İngiliz casus T.H. Lawrence’ın Arap Yarımadası’ndaki halkları 

Osmanlılara karşı kışkırtmak ve ayaklandırmak için buraya gelmesinin ardından 

gelişen olayları işlemektedir. Olay örgüsü içerisindeki söylem Türklerin düşman, 

istilacı, özgürlük düşmanı ve hatta tecavüzcü olduğu yönündedir.(2)   
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Bu filmin özellikle yedi Oscar ödülünden altısını alması yapıtın büyük kitlelere hızla 

yayılmasını sağlamıştır, özellikle filmdeki mesajın içeriği değil yapısı ilişkiler ağı ve 

Türk’lerin anlatılışı, çizilen imajı olumsuz bir Kültürel bir Kodlama yapmaktadır. Bu 

bağlamda, barbar, kötü, anlayışsız, cahil gibi olumsuz ifadeler sinematografik olarak 

görsel, sözsel ve imgesel anlamda da pekiştirilmiştir. 

Türkiye 21. Yüzyılda küreselleşen Dünya’da ticaret, siyaset, kültürel, turizm v.b. 

birçok alanda başarı sağlayabilmek, ilişkilerini kuvvetlendirebilmek ve kendisi 

aleyhinde yapılan olumsuz propagandalara karşı imajını değiştirebilmek için tanıtım 

faaliyetleri yapmak zorundadır. Türkiye’nin ve Türk’lerin imajı Avrupa ve 

Amerika’da ciddi şekilde olumsuzken bunu değiştirmenin en önemli ve etkili 

yöntemi ülkemizin güzelliklerini ve gelişen Türkiye’nin global Dünya’ya ayak 

uydurabilir duruma geldiğinin anlatılması gerekmektedir.   

Bu noktada son zamanlarda yürütülen aktif tanıtım kampanyası olan ve Türkiye’nin 

başlattığı ‘’Home Of…’’ serisi tanıtımların Ülke imajı üzerindeki etkilerini 

incelemek doğru olacaktır. Go Turkey ismiyle sanal ortamda bir web sitesi 

oluşturulmuş ve bu web sitesi alan adını (Web sitesi adresi) .com uzantısıyla 

kullanarak tüm dünyanın ulaşabileceği online bir platform yaratılmıştır. Web sitesi 

içerikleri 5 farklı dilde sunulmaktadır. 24 saat ülkemizin tüm kültürel ve doğal 

güzelliklerinin tanıtılmasının yanında etkinlikler, organizasyonlar ve arkeolojik kazı 

çalışmaları gibi faaliyetlerin duyurulmasına da aracılık etmektedir. (3) Resmi adresi 

https://www.goturkey.com/tr olan internet sitesinde seyahat öncesi, seyahat anı ve 

sonrasında neler yapılabileceği de anlatılmaktadır. 

 

2013 tarihinde Türkiye’nin tanıtımı kapsamında TRT Belgesel kanalında yayınlanan 

19 dakika 24 saniyelik tanıtım filminde kullanılan müzik, anlatım dili ve görseller 

etkileyici ve Türkiye’nin tarihsel zenginlikleri ile Kültürel miraslarını anlatmaktadır. 

Burada dikkati çeken bir yön ise hazırlanan Home Of görselleri ile tanıtım filmi 

arasındaki farktır. Hem TRT Belgesel kanalında yayınlanan tanıtım filmi, hem de 

Home Of serisi kapsamında çekilen TV Reklam filmi birbirinden farklıdır. 

 

Geçmiş ve Geleceğin Köprüsü, Binlerce Yılın Öyküsü, Gizemler Ülkesi, İnanç ve 

Duygu, Masal ve Gerçek, Tarih ve Mimari, Çanakkale’de bulunan Truva atını 

göstererek vurgu yapılan Aşk ve Savaş cümleleri filmin sonunda kullanılan etkileyici 

ifadelerdir. Bu kampanyanın hedefiyse Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız 

2023'te Türkiye'yi dünyanın en çok turist çeken 5 ülkesinden biri haline getirmek 

var. (4) 
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Türkiye’nin “Home” konsepti ile 2014 yılı reklam kampanyası Los Angeles ve 

İstanbul’da ofisleri bulunan Iconısus & I Mean It firması ile yürütülüyor. Bu 

beraberinde birçok tartışmaya neden olmuştur çünkü, gerek Ülke tanıtımını yabancı 

bir firma ile yapmak gerekse ayrılan 50 Milyon Dolar gibi büyük bir bütçeye rağmen 

pek de başarılı bulunmayan tanıtım stratejileri ve görselleri kullanmak Türkiye 

imajına bir katkı sağlamayacak ve başarılı bir kampanya olmayacak endişesi 

yaratmaktadır. Marka logo demek değildir, insanların onu gördüklerinde ya da 

düşündüklerinde ne hissettikleridir.  

 

Her ne kadar internet yasaklarının olduğu sancılı bir dönemin içinden geçiyorsak da 

hala Dünya Google üzerinden çok ciddi haber elde etmekte ve bilgi sahibi 

olmaktadır. Ülkenin turizmde enformasyon ile toplumsal, kültürel ya da tarihsel 

özelliklerine yine internet üzerinden kolayca erişilebilmektedir. Özellikle Avrupa ve 

Amerika noktasında Türkiye’ye daha önce hiç gelmemiş ve Kültürel Kodlarında 

Türkler ve Türkiye için olumsuz yaratılmış imajın var olduğu bir kişi ülkemize turist 

olarak gelmek istediğinde nasıl bir marka algısı olur sizce? Bunun cevabını 

bulabilmek için en kolay bilgi edinme yöntemi olan internete yani Google arama 

motoruna hakkımızda merak ettiklerini yazarak. Google bu konuda pek de hoş 

olmayan cevaplar dönüyor olacak. Bugün Google’a ‘’Turkey People, Turkey 

Culture, Turkey Goverment’’ kelimelerini yazdığınızda çıkan sonuçlar pek de iç 

açıcı değil. Bu nedenle bugün Kitle iletişim araçları ile Televizyon, Radyo, Gazete, 

Dergi ile aynı zamanda İnternet ve Sosyal Medya kavramlarını da eklemek 

gerekmektedir. Kitle iletişim araçlarının toplumlar üzerindeki etkisi oldukça 

kuvvetlidir. 

 

Home Of tanıtım görsellerini Gösterge Bilim ile turizm ve tanıtım açısından 

inceleyerek Pierce’in Semiyotik üçlemesi tekniği üzerinden yorumlama yapılmıştır.  

Semiyotik, işaretlerin (signs) yorumlanmasını, üretilmesini veya işaretleri anlama 

süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesini içeren bir 

araştırma sahasıdır. Disiplinlerarası bir alan olan semiyotik, değişik işaret 

sistemlerine dayanan anlam ve bildirişim konularıyla ilişkili yeni bir bilimdir.(5) 

 

Pierce’in yaklaşımına göre aşağıdaki üçgende Türkiye (Signified) gösterilen, Türkiye 

tanıtım fotoğrafları Home Of…(Signifier) gösteren ve tek bir araştırmacının               

(interpretantion) bakış açısıyla analiz edip yorumlayarak 2014 yılı için hazırlanan 

Turkey Home of…. kampanyasında kullanılan görsellerin Türkiye ve Türk kültürü 

imajına sağlayacağı katkılar analiz edilecektir. 
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Şekil 1: Pierce’in Semiyotik Üçgeni 

 

 

 
 

 

I. Home Of Kapsamında Kullanılan Fotoğrafların Gösterge Bilim 

Açısından Analizi 

 

 

Fotoğraf 1: Fotoğrafta 

Safranbolu’nun tarihi 

evlerinin yer aldığı 

mimarisiyle otantik bir 

havanın hakim olduğu bir 

mekan gösterilmeye 

çalışılmış. Buraya 

geldiğinizde Osmanlı motifli 

tarihi yapısı bozulmamış özel 

evleri görebilirsiniz imajı 

verilmek istenmiş. 

Fotoğraftaki gökyüzüne 

baktığımızda bize güneşin henüz yeni batmış olduğunu anlatıyor, serin bir havanın 

hakim olduğu rahat bir ortamı gösteriyor. Ayrıca resimde bize doğru bakan eli 

belinde, hafifçe yaşlı, göbekli, post bıyıklı ve kültürel kıyafetimiz olarak gösterilen 

yine Osmanlı kültürüne ait giyim tarzı karşımıza çıkıyor. 

 

 

Fotoğraf 2: Fotoğrafta 

farklı göstergelerle 

Türkiye imajı hakkında 

olumlu bir izlenim 

yaratılmaya çalışılmıştır. 

Mekanın neresi olduğu 

tam olarak 

bilinmemektedir ancak 

görünen o ki bir cami 



 

avlusudur. 2 şerbetçi figürü biri eğilmiş şerbet dolduruyor, diğeri gülerek bize ‘’Hoş 

geldiniz’’ diyor. Her iki kişinin de üzerindeki yöresel kıyafetler ve mekanı da dikkate 

aldığımızda şerbetin Osmanlı’dan bu yana gelen çok eski bir içecek olduğunu bu 

nedenle kıymetli ve Türk kültüründe yeri olduğunu anlıyoruz. Bize gülümseyerek 

‘’Hoş Geldiniz’’ diyen kişinin esmer ve post bıyıklı oluşu, Türk’lerin genel olarak 

Arap’lar gibi kara, kalın bıyıkları olan başlarında sürekli fes olan kişiler olduğu 

izlenimi yaratıyor. 

 

 

 

Fotoğraf 3: Kahvenin çok 

eskilerden Osmanlı 

zamanlarında saraylarda 

içilen ve keyif alınan bir 

içecek olduğu bu 

fotoğrafta anlatılmak 

istenmiştir. Küçük 

fincanda gelen kahvenin 

‘’Türk Kahvesi’’ olduğunu 

görüyoruz ve Türk’lerin 

çok önceleri kullandıkları 

küçük fincanlarda kahve 

içme zevkini Türkiye’ye geldiğinizde yaşabilirsiniz ifadesini görüyoruz. Kahve 

tanıtımı için kullanılan hizmet edilen ve hizmet eden kadın figürlerinden Osmanlı 

kültüründe saray etkilerinin günümüzde de var olduğu algısı Türkiye’yi hiç 

tanımayan biri düşünebilir. 

 

 

Fotoğraf 4: Bu 

fotoğrafta birden fazla 

gösterge görüyoruz. 

Genç bir çift gün 

batımında 

pamukkale’nin eşsiz 

güzelliğinde yürüyorlar. 

Güneşin batışı romantik 

bir atmosfer yaratıyor. 

İnsanı rahatlatan ve 

UNESCO Dünya Miras 

Listesinde yer alan 

Traverterler’de 

yürümenin bulunmaz keyfini anlatıyor. Ayrıca güneşe doğru yürümenin özgürlük ve 

huzuru anlattığını da söylememiz gerekir. Burayı ziyaret etmek isteyen yabancı 

turistlerin ilgisini çekecek bir çalışma. 

 

 



 

Fotoğraf 5: Fotoğrafta 

Kapadokya Peri 

Bacalarında Balon 

turları yapılabileceği 

anlatılmak istenmiş. 

Birden fazla kişi ile bir 

grup ile havada özgürce 

süzülebilmek her insan 

için farklı bir 

deneyimdir.  

Eğer yükseklik 

korkunuz yoksa ve 

seyahatinizde macera 

yaşamayı seviyorsanız 

burası tam size göre. Peri Bacaları görselinin yanında ve teknik olarak ön planda 

bulunan yöresel kıyafetleri ile bize gülümseyen genç bir kızı görüyoruz. Burada yöre 

halkının sıcakkanlı olduğu ve sizi güler yüzle karşılayacakları anlatılmak istenmiş. 

Tam kapatmamış olsa da başörtüsü figürü kullanılmış. Çağdaş bir genç kız imajı 

yerine başörtüsü figürü kullanılması yöresel kıyafet ya da dinsel sebeplerden olsa 

dahi olumlu bir imaj yaratmamaktadır. 

 

 

Fotoğraf 6: Bu 

fotoğrafta 

Mehteranları 

görmekteyiz. 

Osmanlı imajını 

mehteran takımı ile 

anlatıyor ve ön 

sırada davul tutan 

ufak bir çocuk. 

Ayrıca yoğun bir 

kırmızı renk ile 

yavaş yavaş fonda 

silinen sülietler 

görüyoruz. Bu 

şekilde tasarlanmış uluslararası tanıtımda mutlaka değinmekten vazgeçilmeyen 

Osmanlı ve Mehteran figürlerini burada da güçlü olarak görüyoruz. Yetişen tüm 

nesillerin Osmanlı torunu olduğu algısının vurgulandığı açık. 

 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Turkey Home Of için kullanılan 

görsellerin çoğu yeni ve modern Türkiye’yi değil eski ve olumsuz olarak hatırlanan 

Osmanlı algısını yaratmaktadır.  

 

 

 

 
*Fotoğraflar Turkey Home Of Facebook Sayfasından alınmıştır. 

 



 

 

II. 2014 yılında yayınlanan Türkiye Tanıtım Filminin İncelenmesi 

 

 

Home Of kapsamında 2014 yılında yayınlanan Türkiye tanıtım filmini (6) 

incelediğimizde metroda Azra AKIN ile başlayan bir açılışla karşılaşırız, elinde 

muhtemelen tuttuğu bir gazete ile Türkiye’yi düşünür ve onun gözüyle fantastik bir 

yolculuğa çıkarız. Dağların, evlerin ve gökdelenlerin arasından geçen kayıkla gezen 

Osmanlı figürü görürüz. Ardından Türk Hamamı gelir ve burada suyun içinde yüzen 

iki kişi görünür suyun rahatlatıcı ve ferahlatıcı özelliği hamamda rahat bir ortamda 

bir zaman geçirebileceğini anlatmaktadır. Çok kısa bir süre Pamukkale’yi görürüz. 

Sonra Boğaz Köprüsünün içinden geçen bir atlı belirir burada yine Osmanlı 

motifinde bir atlı görüntüsü vardır ki ilk bakışta İstanbul’un fethini hatırlattığını 

söylemek mümkün. Cami görüntüsü üzerinde dans eden ve davul çalan bayanlar ve 

sonrasında bir kez daha yakın planda gördüğümüz Boğaz köprüsünden geçen atlı 

Türkiye’nin bir başka parçasında yoluna devam etmektedir. Fonda kullanılan müzik 

geleneksel motifleri taşımaktadır. Nemrut dağında sema dönen semazenler mitolojik 

yapıların üzerinde mesnevi bir görüntü çizmektedir. Film sonrasında tekrar başladığı 

yere Metro durağına gider ve hikayede şehirleri dolaşan atlıyı tekrar görürüz Şaha 

kalkan at bir kez daha antik yapıların olduğu mekanda görünür ve sonrasında 

kahramanımıza gül yaprakları yağmaya başlar ve filmin bitişi ‘’ Turkey Welcomes 

You’’ Türkiye Hoş Geldiniz ifadesiyle yapılır. 

 

Görüldüğü gibi tanıtım filminde Osmanlı motifleri son derece çok kullanılmıştır. 

Oryantalist yapı filmin içinde göze çarpmakta ve algıda eski Türkiye, eski Türk algısı 

devam etmektedir. Modern Türk ve Türkiye filmi yalnızca Metro ile verilmiştir 

ancak Türkiye’nin modernliği yalnızca bu şekilde anlatılmamalıdır. Filmin sonunda 

kullanılan ‘’Turkcey Welcomes you’’ ifadesi bu tanıtım filmini izleyenlerin 2014 

Türkiye’sinin yeni yüzüne değil eski yüzüne hoş geldiğini düşünmesine neden 

olacaktır. Türkiye’nin tanıtım filmi elbette ki Türkiye’nin tanıtılması ve imajına katkı 

sağlayacaktır ancak Avrupa ve Amerika’nın Türkiye ve Türk imajına olan olumsuz 

bakış açısını etkileyebilecek ve fark yaratarak olumlu katkı sağlayacak bir çalışma 

olduğunu söyleyemeyiz. Bu çalışmaların sadece tanıtım filmleriyle kısıtlı kalmaması 

Kitle iletişim araçlarının tamamında olumlu etki yaratacak ve düzenli şekilde yer 

alacak şekilde yeni stratejiler geliştirmek gerekmektedir. 
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