
 

 

 



 

 

 

VİZYON BELGESİ 

TÜRKİYE - KORE ARAŞTIRMA PROJESİ 2017 
“Kore’nin Denizaşırı Kültürel Kapasitesinin Teşviki Temelinde  

Türkiye ve Orta Doğu’nun Kültürel Kodları” 

( 22 Mayıs 2017, Ankara ) 

 

TASAM, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Kore Cumhuriyeti Kültür Spor ve Turizm 

Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Kore’nin Denizaşırı Kültürel Kapasitesinin Teşviki 

Temelinde Türkiye ve Orta Doğu’nun Kültürel Kodları” konulu ortak araştırma projesinden 

faydalı ve somut netice alınması hedeflenmektedir. Bunun için çalışmanın hem teorik bir arka 

plana sahip olması, hem de “işlevsel ve pratik” çıktılar sağlayabilecek bir zeminde ilerlemesi 

öngörülmektedir.  

 

Kore büyüyen ekonomisi ve tarihî kültürel birikimi ile orantılı olarak dünyanın çeşitli yerlerinde 

etkin kültürel faaliyetler yürütmektedir. Bu özelliği ile Kore Cumhuriyeti ABD, İngiltere ve 

Japonya gibi kültür ihracatçısı ülkeler grubunda yer almaktadır. Kore Cumhuriyeti ekonomik 

imkanlarıyla harmanlayarak dünyaya sunma düzeyine getirdiği kültürel gücü ile kayda değer bir 

yumuşak güç imkanına kavuşmuştur. Bu çerçevede cep telefonu, otomobil başta olmak üzere 

teknoloji, TV dizileri, filmler, yemek ve kıyafet kültürü, müzik (K-pop olarak bilinen pop müzik) K-

drama, dans, spor, film organizasyonları, çocuk programları gibi doğrudan doğruya geniş 

kitlelerin zevkine hitap eden ve Kore’nin özgünlüğünü ortaya koyan faaliyetler icra edilmektedir. 

Kore dizileri, filmleri ve pop müziği sadece Japonya, Vietnam ve Malezya gibi Doğu ve Güney 

Doğu Asya ülkelerinde değil, Avustralya, Türkiye gibi uzak bölgelerde de beğenilen kültürel 

araçlar hâline gelmiştir.  Bu çerçevede Güney Asya ülkeleri yanında Avustralya ve Hindistan gibi 

ülkelerde de Kore kültürel değişim programları düzenlenmektedir. Kore Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı diğer bakanlıklarla koordineli olarak bir takım düzenli etkinlikler hazırlamakta ve 

medya, akademi sinema sektörü gibi çevrelerden tanınmış kişileri bu etkinliklere davet 

etmektedir.   

 

Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasında İslam dini ve coğrafi yakınlık gibi nedenlerden 

kaynaklanan ciddi ve göz ardı edilmesi imkansız benzerlikler bulunmaktadır. Bununla birlikte iki 

taraf arasında kültürel anlamda ciddi farklılıklar da bulunmaktadır.  

 



 

 

 

Orta Asya kültürü ve Uygur kültürü yanında Türklerin Anadolu’ya yolculukları sırasında 

karşılaştıkları devletlerin ve toplumların, İslam kültürüne ilaveten, Farslar başta olmak üzere 

diğer Asya kavimlerinin ve Anadolu halklarının kültürlerinden etkilenmeleri Türkiye’nin kültürel 

hamurunun temel bileşenlerini teşkil etmiş ve özgün bir kültürel terkip oluşmuştur. Bu kültür 

hoşgörü ile cesareti, çalışkanlık ile diğerkâmlığı, özgün değerleri yaşatma çabasıyla kuşatıcılığı, 

“kızıl elma” ufku ile siyasi istikrar arayışını tek bir potada işlevsel ve kalıcı bir şekilde 

harmanlamayı başarmış ve nevi şahsına münhasır dengeli bir terkip oluşturmuştur. Ne var ki, 

geleneksel dönemde oluşan bu değerler ve kültür, modern dönemlerin koşulları gereği bir 

dönüşüm süreci içerisindedir.  

 

Kore’nin Asyalılık yanında Orta Asya kültürü ile benzerlikleri, Türkiye’nin ise Orta Asya kökenleri 

bilinen bir gerçektir.  Bu etkinlik her iki ülkenin tarihî - kültürel yolculuklarındaki benzerlik ve 

farklılıkları ortaya koymak, tarihî bağlantılar ve Asyalı ortak kimliği üzerinden ortak kültürel 

faaliyetler üzerinde akademik çalışmalar yapmak üzere tasarlanmıştır.  

 

 

Ana Tema  

“Kore’nin Denizaşırı Kültürel Kapasitesinin Teşviki Temelinde Türkiye ve Orta Doğu’nun 

Kültürel Kodları” 

 

Alt Temalar  

- Türkiye’nin Kültürel Anlamda Yegâne Oluşu ve Diğer Orta Doğu Ülkeleri ile Arasındaki 

Kültürel Nüanslar 

 

- Popüler Türk Kültürünün Referansları ve Geleneksel Türk Kültürü ile İlişkileri 

 

- Türk Kültürü ile Çin, Kore, Rusya, Hindistan, Fars gibi Asya Kültürleri Arasındaki Etkileşim  

 

- Güney Kore ve Türkiye Arasındaki Kültürel Benzerlikler, Farklılıklar, Tarihî Bağlar ve Bu 

Bağların Günümüzdeki Kültürel İlişkilere Yansımaları 

 

- Türkiye ile Orta Doğu Ülkeleri Arasındaki Kültürel Benzerlikler ve Farklılıklar: Orta Doğu’da 

Türkiye - Kore İşbirliği İmkânları  

 

 



 

 

 

Yöntem  

 

- İlk etapta, çalışılacak konuda TASAM tarafından Ankara’dan sağlanacak bir uzmanın, Kore 

Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde konu üzerinde gerekli araştırma sürecini 

yürütmesi ve koordinasyonu sağlaması, 

 

- Konuyla ilgili, çalışılacak alt temaların belirlenmesi ve düzenli aralıklarla, TASAM’ın sağladığı 

uzman ile araştırmacının, dar çerçeveli ve derinlemesine tartışmalar içeren birkaç müşterek 

değerlendirme yapması, 

 

-  Yapılan çalışmaların çıktısını alabilmek için ilgili uzman, akademisyen, medya mensupları, 

bürokratlar ve siyasetçilerin de katılımının sağlanacağı bir seminer düzenlenmesi ve burada 

yapılacak çalışmaların basıma uygun hâle getirilip toplanması ve bir rapor hâlinde 

yayımlanması. 

 


