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Öz
Bu çalışmanın amacı Yunan işgaline uğramış bir kentte yaşayan bireyler ile Yunan işgaline 
uğramamış bir kentte yaşayan bireylerin Yunanistan ve Yunanlı algılarını karşılaştırmaktır. 
Bunun için Kula ve Samandağ’da 280 kişi ile görüşme yapılarak anket tekniği ile veri 
toplanmıştır. SPSS ve AMOS programları kullanılarak verilerin analizi yapılmıştır. Araştırmada 
ilk olarak kavramsal ve kuramsal çerçeveyi oluşturmak için sosyal kimlik kuramı bağlamında 
kimlik, milli kimlik ve öteki kavramları açıklanmıştır. Akabinde Türk ve Yunan toplumları 
arasında birbirini “öteki” olarak kodlama süreçleri özetlenmiştir. Çalışmanın son bölümünde 
alan araştırması ile elde edilen verilerin analizi gerçekleştirilmiş ve bulgular yorumlanmıştır. 
Çalışmada Normallik Analizi, Güvenilirlik Analizi, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı 
Faktör Analizi, Bağımsız Örneklem t-Testi ve Ki-kare testi kullanılan analiz yöntemleri 
kullanılmıştır. Analizler sonucunda Kula ve Samandağ’dan çalışmaya katılanların Yunanistan 
ve Yunanlı algılarında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
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Abstract
The aim of the study is find out and compare how and to what extent the image of Greek as “the 
other” plays role in the formation of identity among the residents of the two Anatolian towns, 
one which had never seen a Greek occupation during the Liberation War in 1919-1922 and the 
other without such an experience. For this purpose, the data, which is composed after a field 
research among 280 residents of the towns of Kula and Samandağ is to be analyzed through 
SPSS and AMOS. The study primarily defines the concepts of identity, national identity and 
other through the perspective of social identity arguments to establish the theoretical background 
to the research findings. The next part elaborates how the Greek and Turks tend to label each 
other. The rest of the text is allotted to the analysis of the collected data and interpretation of 
the findings. The study employs the Test of Normality, Safety Analysis, Exploratory Factor 
Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Independent Samples t-Test and Chi-Square Test.

Keywords: Greece, the Greek, Identity, the Other, Perception.

Giriş
Türkler ile Yunanlıların birbirlerine karşı giriştikleri savaşların ilginç bir 
durumu vardır. 1821-1829 yılları arasında Yunan ulusal devletini kurabilmek 
için Yunanlılar, “Türklere” karşı savaştılar. Bu olayın üzerinden yüz yıl 
geçtiğinde bu defa Türkler, 1919-1922 yıllarında Yunanlılar ile savaştılar ve 
ulus devletlerini kurdular. Birinin “ötekine” karşı giriştiği savaş neticesinde 
iki ülkenin de ulus devletlerini kurması tarihte eşine rastlanır türden bir olay 
değildir. Bu süreçlerin sonunda Türkler ve Yunanlar birbirlerini karşılıklı 
olarak “ulusun düşmanı” olarak görmeye başladılar (Millas, 2002:21).

Türk ve Yunan toplumları, milli kimliklerin inşa aşamalarında birbirlerini 
“öteki” olarak betimleyen iki toplumdur. Resmi tarih yazımı, ders kitaplarında 
konuların işlenişi ve sözlü tarih aktarımında da aynı kodların izlendiği 
görülmektedir. Milli politikaların oluşumu, ideolojilere ait söylemler, ikili 
ilişkilerde sergilenen tavır ve bunların propagandası esnasında kendini “öteki” 
karşısında daha kuvvetli görme çabası vardır. “Öteki” ile arasındaki ilişki 
kurulurken hiçbir empatiye yer verilmeksizin “ben” süzgecinden geçirilerek 
kurulur (Özsüer, 2015:192).

Türk ve Yunan ulus kimliklerinin inşası birbiriyle ilişkili ve birbirine karşı 
gerçekleşmiş bir süreçtir. Ulus kimliğinde ihtiyaç duyulan “öteki”, her ulus 
için de karşılıklı olarak diğeridir. Yunanlılar için Anadolu’ya çıkış kadar 
Anadolu’dan ayrılış da ulus kimliği inşasının önemli parçalarıdır. Türkler için 
ise büyük ölçüde Yunanlılara karşı verilen Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki 
-Yunanlılar için felaket anlamını taşıyan- zafer Türk ulus kimliğinin 
kuruluşunun temel öğeleridir (Akyıldız, 2018:51).
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Yunanlıların, Anadolu’ya çıkışları; Türkler için “işgal”, Yunanlılar için 
“kurtarma girişimi”dir. Türkler açısından işgalin yaşandığı bir kentte 
yaşamanın, memleketinin orası olmasının, o dönemi yaşamış yakınlarının ve 
akrabalarının olmasının Yunanlı algısı üzerinde etkileri vardır. Bu etki günlük 
dile ve söylemlere de yansımaktadır.

Bu çalışmanın amacı işgale uğramış bir kent ile uğramamış bir kentte yaşayan 
bireylerin Yunanlı ve Yunanistan algılarının karşılaştırmasını yapmaktır. 
Bunun için öncelikle Sosyal Kimlik Kuramı bağlamında kimlik, milli kimlik 
ve öteki kavramları tanımlanmış ve sonrasında Türk-Yunan “ötekileşme” 
süreci kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Algı farklılığını tespit etmek için 
ise Yunan işgaline uğramış bir kent olarak Kula (Manisa’nın ilçesi), Yunan 
işgaline Uğramamış bir kent olarak da Samandağ’da (Hatay’ın ilçesi) veri 
toplanmış ve bu verilerin sonuçları analiz edilmiştir.

Kimlik ve Milli Kimlik
Kimlik, sosyal bilimler çalışmalarının popüler kavramlarından biridir. 
1900’lerin ortalarından itibaren bilimsel çalışmalara konu olması giderek 
artmıştır. Kimlik kavramının yer aldığı çalışmalar çok farklı disiplinlerde 
görülebildiğinden, kavramın tanımlanması konusunda da büyük bir çeşitlilik 
söz konusudur. 

“Ben kimim?” sorusu, bireylerin kendilerine sordukları ve arayışlara 
yöneldikleri soruların başında gelmektedir. Mutlak, kesin ve kalıcı bir kavram 
olmaktan ziyade; değişken, sürekli parçalanıp yeniden inşa edilen bir kavram 
olan kimliğin ne olduğu, sosyal bilimlerin anlamaya ve açıklamaya uğraştığı 
konulardan biri olmuştur (Kenar, 2020:1).

Terim anlamı olarak kimlik Türk Dil Kurumu Sözlüğünde; toplumsal bir 
varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve 
özelliklerin bütünü olarak tanımlanmıştır. Sosyal Bilimler sözlüğünde kimlik; 
bir insanın kişiliği ya da bir grubun niteliğini belirleyen ayırdedici özellikler, 
bir bireyin “ben kimim?” ve “ne olacağım?” sorularına verdiği yanıtların 
tümü; süreklilik ve aynılık bilinci, bir insanın dünyada bir yer alma duygusu 
olarak açıklanmıştır (Arda, 2003:350).

Kimlik, kavramsal olarak bir toplumda yer alan sosyal yapının en temel ve 
en önemli kökenini ifade etmektedir. Kimlik, bireylerin kültürel, sosyal, 
ekonomik ya da dini statülerini ya da yaşam biçimlerini gösteren çok boyutlu 
bir kapsama sahiptir. Kimlik, bireylerin ve değişik nitelik ve büyüklükteki 
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sosyal grupların “kimsiniz, kimlerdensiniz?” sorusuna verdikleri cevaplardır 
(Güvenç, 1993:3).

Bauman’a göre ise “kimlik” belirsizlikten uzaklaşmanın adıdır: Kişi, ne zaman 
aidiyet duygusunu sorgular ve bu konuda endişe hissederse, kimlik üzerine o 
zaman düşünür (Dalbay, 2018, s.63). Kimlikler ile ilgili unutulmaması gereken 
noktalardan biri de kimliklerin kurgulanabilen, şekillendirilen, değiştirilen ve 
hatta dayatılabilen edilebilen niteliklere sahip olmasıdır. Foucault’ya göre 
kimlikleri kuran söylemlerdir (Öztürk, 2014:3).

William Conolly’e göre (1995:92-93); kimliğin toplumsal anlamda kabul 
edilmiş bir takım farklılıkla olan ilişkisi, kimlik oluşturulmasında önemli rol 
oynar. Söz konusu farklılıklar kimlik açısından son derece önemlidir. Bazı 
farklılıkların ötekiliğe, kötülüğe ya da onun yerine ikame edilebilecek çokça 
şeyden birine dönüştürülmesi kimliğin varlığını sürdürebilmesi için gereklidir. 
Kimliğin varlığını devam ettirebilmesi için farklılığa ihtiyacı vardır. Bu 
bağlamda kendi kesinliğini sağlama almak için farklılığı ötekiliğe dönüştürür.

Smith’e göre (2010:24); milli kimlik az da olsa bir siyasi topluluğu gerektirir. 
Siyasi bir topluluk da topluluğun bütün üyeleri için en azından bir takım ortak 
kurumların, hak ve ödevlere dair tek bir yasanın varlığını ima eder. Milli kimlik 
ve millet, birbiriyle ilişkili etnik, kültürel, bölgesel, ekonomik ve yasal-siyasal 
pek çok unsurdan meydana gelen karmaşık yapılardır (Smith, 2010:33). Milli 
kimliğe ilişkin temel özellikleri Smith aşağıdaki gibi sıralamıştır:

a. Tarihi bir toprak/ülke ya da yurt
b. Ortak mitler ve tarihi bellek
c. Ortak kitlesel kamu kültürü
d. Topluluğun bütün bireyleri için geçerli ortak yasal hak ve görevler
e. Topluluk bireylerinin ülke üzerinde serbest hareket imkanına sahip 

oldukları ortak bir ekonomi.

Öyleyse millet, tarihi bir toprağı ya da ülkeyi, ortak mitleri ve tarihi belleği, 
kitlesel bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, ortak yasal hak ve görevleri 
paylaşan bir insan topluluğunun adı olarak tanımlanabilir (Smith, 2010:31-
32).

Milli kimliğin siyaset açısından en belirleyici işlevi, millete özgü kişilik ve 
değerleri tanımlaması, halkın gelenek, görenek ve adetlerini yansıtması, ortak 
yasal hakların ve kurumların görevlerinin meşrulaştırıcısı olmasıdır. Milli 
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kimlik, bugün toplumsal düzen ve dayanışmanın meşruiyeti açısından temel 
referans noktası haline gelmiştir (Smith, 2010:35).

Smith’e göre milli kimlik (2010:270), diğer kolektif kültürel kimlik türlerinden 
daha tesirli ve kalıcı bir etkiye sahiptir. Milli kimliğin esas işlevi, insanları 
şahsen unutulmaktan kurtarmak ve kolektif inancı ihya etmek için “tarihi 
kaderi olan güçlü bir topluluk” duygusu oluşturmaktır (Smith, 2010:247).

Öteki
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde öteki; diğeri, öbürü, sözü edilen veya benzer iki 
nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan, toplum bilimi anlamında 
mevcut kültürün içinde dışlanmış olan şeklinde tanımlanmıştır. Öteki kavramı 
sosyoloji, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, edebiyat gibi oldukça çeşitli 
alanlarda çalışılan, tanımlanan ve yorumlanan bir kavramdır. Bu yüzden 
öteki kavramı ile ilgili çok farklı yaklaşımların görülebileceği tanımlamalarla 
karşılaşmak mümkündür.

Kimliği aynı olan unsurlar üzerinden tanımlamaya çalışan yaklaşımlar 
vardır. Ancak kimlik çoğunlukla öteki üzerinden tanımlanır ve aktarılır. 
Birey benliğini, kendi olmayanları reddederek belirler ve benliğini diğer 
benliklerden farkıyla ortaya koyar. Bu süreçte, reddedilecek ‘öteki’ daima 
kimlikle bir arada bulunur. ‘Öteki’ ne ölçüde varsa ve belirginse, kimlik de o 
ölçüde belirginleşmektedir (Selçuk, 2011:41).

Ötekinin ortaya çıkarılması bir toplumsal süreçtir. “Biz”in karşısına “öteki”nin 
yerleştirilmesi bir grup önyargısı geliştirme süreci ile gerçekleştirilir. Grup 
önyargısı; bir grubun üyelerinin bir başka grup ve üyeleri hakkındaki ortak 
önyargılardır şeklinde tanımlanabilir. Bu önyargılar genel anlamda da 
olumsuzluk içerirler (Tekeli, 1996:105).

Sosyal kimlik kuramı açısından bakıldığında ben ve öteki, biz ve diğerleri, iç 
grup veya dış grup gibi tanımlamaların altında, bireylerin kimlik arayışları ve 
benlik imajlarını güçlendirme, pekiştirme istek ve arzuları vardır. Kimliğin 
öteki üzerinden inşa aşamasında öteki doğal konumu gereği olumsuzluk içeren 
taraftır. Öteki negatif anlamıyla bizden farklı olan ya da bizden olmayandır. 
Bu bağlamda ötekinin mevcudiyeti, bireyin kendini kötülüklerden arındırması 
için gereklidir. Ötekine yüklediği nitelik ve anlamlarla birey kendini rahatlatır 
ve sosyal düzenini korur (Özsüer, 2012:270-271).
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Kimlik gelişimi açısından ben ve öteki, biz ve onlar karşıtlıklarını açıklarken, 
ötekine dair algılarımızın zaman zaman kurmaca ya da aşırı genellemeden 
doğduğu söylenebilir. Bir sosyal sınıflandırma sisteminin etkin olması için 
aktörlerin ona inanması gerekir. Kendi gruplarını, diğer grupların üyelerinden 
ayıran farklılıklar konusunda ikna edilmeleri gerekir. Stereotipler, başka 
gruplarda var olduğuna inanılan kültürel özelliklerin basitleştirici tasvirleridir. 
Burada kullanılan etnik kalıplar çoğu zaman aşağılayıcıdır (Akyıldız, 2018:50-
51).

“Biz”den olmayan “öteki”dir. İnsanlar kendi kimliklerinin özelliklerini 
taşımayan sosyo-kültürel çevreleri yabancılaştırmaya yatkındırlar. Söz 
konusu yabancılaştırmayı en doğru açıklayan kavram ötekidir. “Irk, etnisite, 
din, mezhep, hemşerilik, aşiret, akrabalık, cinsiyet” gibi çeşitli kavramlara 
göre tanımlanabilen ve konjonktürel duruma göre değişebilir olan öteki, farklı 
olanı ifade eder. Bunun yanında düşman olanı da ifade edebilir ya da potansiyel 
olarak düşmanlaştırma eğilimini içinde barındırır (Selçuk, 2011:43-44).

Kimlik açısından, ötekiliğin anlam kazanan bir kavram olması, kimlik 
oluşumunun özdeşleşme ve farklılaşma süreçlerini bir arada barındırması 
olağan süreçler olarak yorumlanmaktadır. Bu bağlamda birey kendi kimliğine 
olan güvenini koruyup güncellemek için farklılığı ötekiliğe dönüştürmektedir 
(Selçuk, 2011:41). Kimlik temelli düşmanlık duygusu ötekileştirmeyi de 
beraberinde getirmektedir (Üste ve Aydın, 2020:20).

Türkler ve Yunanlılar kimlik inşa süreçlerinde birbirlerini öteki olarak 
tanımlayan, siyasal söylem, basın-yayın dili, edebiyat, tarih yazımı gibi 
hemen her alanda öteki dilini çok fazla kullanan, bunu da yetiştirdiği nesillere 
aktaran iki toplumdur. Bu durumu karşılaştırmalı olarak ayrıntılarıyla ve 
somut dokümanlarla ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur. Bu 
çalışmada amaçlanan bir karşılaştırma yapmak değil, özellikle Türkiye’de 
yaşayan insanların Yunanlı ve Yunanistan algılarına odaklanmaktır. 

Türk-Yunan Ötekileşme Süreci
İki toplum arasındaki tarihi objektif olarak ortaya koymak meşakkatli 
bir uğraştır. Sözünü ettiğimiz kimlik oluşumu ve bu süreçte tanımlanan 
öteki, tarihin okunuşunu, yorumlanışını etkilemektedir. Millas’a göre iki 
toplum arasında tarihin algılanışı geçmişten başlayıp günümüze gelmez, 
dönemimizden başlayıp gerilere doğru gider. Bunu yaparken de geçmişte 
yaşanan olayları yorumlayarak, seçmeci bir yöntemle, arada ihtiyacı olanları 
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görerek, kimilerini de görmezden gelerek ya da eklemeler yaparak ele alır 
(Millas, 2002:19).

Fransız Devriminin de etkisiyle 18. yüzyıldan itibaren ulusların tarihleri 
yazılmaya başlanmıştır. 19. yüzyılda ise bu girişimler doruğa ulaşmıştır 
(Millas, 2015:17).  Bu dönemde devlet kurma, devlet sürdürmek ya da korumak 
anlayışı ile etnik grupların varlığı, haklarının savunulması ulusçu ideoloji 
ile desteklenmeye başlamıştır. Bu anlayış hızla bütün dünyada yayılmış ve 
politik, ideolojik ve kültürel gelişmeleri etkilemiştir (Millas, 2015:19).

Ulusçuluğa yaklaşım anlamında Türkler ve Yunanlılar arasında önemli 
farklılıklar bulunmaktadır. Yunan ulusçuluğu daha eskidir. Yunan ulusçuluğu 
küçük ve genişleyen ve bağımsızlığı ilk kez deneyimleyen bir ülkenin girişimi 
olarak ortaya çıkmıştır. Türk ulusçuluğu ise gerileyen ve daralan koca bir 
imparatorluğun devamı olarak gelişmiştir ve bağımsızlık Türk toplumu için 
yeni ve bilinmeyen bir şey değildir (Millas, 1995:125).

1829 yılında Yunan devletinin kurulması, Yunanlıların yaşamında önemli bir 
aşamadır. Osmanlı İmparatorluğunda o güne kadar bir cemaat olarak algılanan 
Rumlar/Yunanlılar, birden yabancı bir devletin yani Yunan devletinin uzantısı 
olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu süreçte Osmanlı yönetimi ve Rumlar/
Yunanlılar arasında karşılıklı kuşku ve güvensizlik durumu oluşmuştur. 
Rumlar, Osmanlı’ya karşı yabancılaşmaya ve kendilerini Yunan devletine 
yakın hissetmeye başlamışlardır (Millas, 2014:213).

Her ulusçuluk hareketi, aşırılığı ile orantılı olarak karşı-ulusçuluğunu yaratır. 
Bu bağlamda Yunan ulusçuluğu, Türk ulusçuluğuna hız vermiştir. Yunan 
ulusçuluğunun din öğesi, Türk ulusçuluğunun dini yanını körüklemiştir 
(Millas, 1995:126).

Türkler ile Yunanlıların birbirleri ile yaptıkları savaşlar ve bu savaşlara giden 
olaylar ile sonuçlarının her iki toplumun kendi içlerinde ele alınış ve anlatılış 
biçimi, ötekileştirmenin, “biz”e karşı “öteki” yaklaşımının temelini oluşturan 
ve bu süreci pekiştiren öğelerin başında gelmektedir. 

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı 
ve akabinde Kurtuluş Savaşı ile Türkler ve Yunanlılar 20. yüzyıla adeta 
savaşarak girmişlerdir. Bu savaşların sonuncusu olan 1919-1922 Türk-Yunan 
Savaşı her iki toplum tarafından farklı şekilde tanımlanmakta ve okunmaktadır. 
Türkler için bu savaş İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı ya da Milli Mücadele 
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isimleri ile anılır. Yunanlılar için bu savaş Yunan vatanının bir parçası 
saydıkları Küçük Asya’yı yani Batı Anadolu’yu ele geçirme ve buradaki “esir 
kardeşleri” kurtarma savaşıdır. Bu yüzden Yunanlılar bu savaşı Küçük Asya 
Savaşı adıyla anarlar ve bazı kaynaklarda da bu savaştan “Kurtarma Savaşı” 
diye söz ederler (Umar, 2002:v).

Kurtuluş Savaşı ya da Yunanlıların deyimiyle Küçük Asya Savaşı esnasında 
yaşananlar bugün her iki toplumda da hem yazılı hem de sözlü olarak 
aktarılmaya devam etmektedir. Özellikle Yunan işgalinin yaşandığı şehirlerde, 
işgal yıllarına dair nesilden nesile aktarılan hikayelerin, olayların olduğu 
görülmektedir. Savaş ve işgal dünyanın neresinde olursa olsun, insanlar 
üzerinde yıkıcı etkiler bırakmaktadır. Bunların yaşandığı yerlerde, savaşılan 
tarafın süreç içerisinde “ötekileştirildiği” gözlemlenmektedir. Savaş yıllarına 
ait Yunanlı’nın “öteki” olarak kodlandığı, bu bağlamda aşağılandığı ya da hor 
görüldüğü hikâye ya da sözlerin çokça örneği mevcuttur.

Siyasetin dili, resmi tarih anlatımı, romanlar ya da basın yolu ile “Yunanlı”nın 
“öteki” konumunda aktarılması, Yunanlılara karşı tüm Türkiye genelinde bir 
bakış açısının oluşması durumunu düşündürebilir. Ancak Yunan işgalinin 
yaşandığı bir kentte yaşayan bireyler ile yaşanmadığı bir kentte yaşayan 
bireylerin Yunanistan ve Yunan algıları aynı mıdır? Bu algılar ne derece 
benzeşmekte ya da farklılaşmaktadır?

Araştırma Yöntemi
Bu bölümde çalışmanın alan araştırmasına ilişkin bulgular yer almaktadır. Bu 
anlamda amaç, yöntem, örneklem ve bulgular açıklanacaktır.

Araştırmanın Amacı, Örneklemi ve Ölçüm Aracı
Bu çalışma ile Yunan işgaline uğramış bir kentte yaşayan bireyler ile Yunan 
işgaline uğramamış bir kentte yaşayan bireylerin Yunan ve Yunanistan 
algıları arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 
Yunan işgaline uğramış bir kent olarak Kula, Yunan işgaline uğramamış bir 
kent olarak Samandağ seçilmiştir. Alan araştırması için seçilen kentlerden 
Kula’da 118 katılımcı, Samandağ’da ise 162 katılımcı olmak üzere toplam 
280 katılımcıya ulaşılmış ve anket aracılığıyla sorular yöneltilmiştir. 

Anket formunda kullanılan soru ve ölçekler daha önce Balkanlar’da Türkiye ve 
Türk Algısı isimli çalışmadan uyarlanarak hazırlanmıştır (Bilgiç ve Akyürek, 
2012:97). Daha sonra alan uzmanları ile görüşülerek araştırmanın amacına 
uygun olması için bazı sorular eksiltilmiş ve bazı yeni sorular eklenmiştir. 
Ankette yer alan ölçekler için 5’li Likert tipi derecelendirme 
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(1- Hiç Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum, 
5- Tamamen Katılıyorum) kullanılmıştır.

Anket dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik 
özelliklerini ortaya koyan sorular bulunmaktadır. 280 katılımcının verdiği 
cevaplar incelendiğinde örneklemin cinsiyete göre dağılımının %50 erkek %50 
kadın olduğu görülmüştür. Soruları cevaplayan bireylerin %68,9’u 26-55 yaş 
aralığındadır. Çalışmaya katılan bireylerin %61,1’i üniversite, %21,8’i lise, 
%10,4’u ise lisansüstü mezunlarından oluşmaktadır. %45 ile katılımcıların 
büyük çoğunluğunu kamu çalışanları oluşturmaktadır. Onu %23,2 ile özel 
sektör/serbest meslek ve %19,6 ile öğrenciler takip etmektedir. Çalışmaya 
katılanlardan %59,3’ünün hiç yurt dışı seyahat deneyimi bulunmazken, %25’i 
1-3 defa yurt dışı seyahatine çıkmıştır. 

Anketin ikinci bölümünde katılımcılara daha önce bir Yunanlı ile tanışığı 
tanışmadığı, arkadaş, komşu olmak isteyip istemediği gibi cevabı evet/
hayır olan sorular yöneltilmiştir.  Anketin üçüncü bölümünde katılımcıların 
Yunanistan algılarını ölçmeye yönelik sorular ile oluşturulan ülke algısı ölçeği 
yer almaktadır. Ölçek 9 sorudan oluşmakta ve ülke algısını tek boyut olarak 
ölçmektedir. 

Anketin dördüncü bölümünde bireylerin Yunanlıların kişilik özelliklerine 
ilişkin algılarını tespit etmek için hazırlanan ölçek soruları bulunmaktadır. 11 
sorudan oluşan ölçek Yunanlıların kişilik özelliklerini iki boyutta ölçmektedir.

Analiz ve Bulgular
Araştırmada elde edilen verilerin analizi için AMOS ve SPSS paket 
programından yararlanılmıştır. Normallik Analizi, Güvenilirlik Analizi, 
Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Bağımsız Örneklem 
t-Testi ve Ki-kare Testi (Chi-Square Test) kullanılan analiz yöntemleridir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerim güvenilirliklerinin belirlemek amacıyla 
güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Bunun için Cronbach’s Alpha 
değerlerine bakılmıştır. Cronbach’s Alpha değerinin en az 0,70 veya üzerinde 
olması bir ölçeğin güvenilir kabul edilmesi için gerekli olan değerlerdir 
(Babadağ, 20018:223). Bu bağlamda Yunanistan’a yönelik ülke algısı 
ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri 0,903’tür. Yunan algısını ölçmek için 
kullanılan kişilik özellikleri ölçeği Cronbah’s Alpha değeri 0,875’tir. Yunan 
algısına yönelik yapılan ölçeğin iki alt boyutu bulunmaktadır ve bu alt 
boyutların da güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Olumlu kişilik özelliklere 
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ilişkin alt boyut Cronbach’s Alpha değeri 0,862’dir. Alt boyut açısından 
olumsuz kişilik özelliklerine ilişkin güvenilirlik Cronbach’s Alpha değeri 
ise 0,840’tır. Elde edilen bu değerler bize kullanılan ölçeklerim güvenilir 
olduğunu ifade etmektedir. 

Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini ve boyutlarını tespit etmek amacıyla 
açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. KMO (Kaise Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy) değerinin 0,50’den büyük olması, verilerin faktör 
analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. Bunun yanında küresellik 
derecesinin (Bartlett’s Test of Sphericity) ,000 olması elde edilen verilerden 
anlamlı faktörler çıkacağını ifade etmektedir (Babadağ, 2018:223). Bu 
doğrultuda 9 ifadeden oluşan Yunanistan algısı ölçeğinin açıklayıcı faktör 
analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Yunanistan Algısı Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi
Faktörler Faktör 

Yükleri
Özdeğer Açıklanan 

Varyans
Toplam 
Varyans

Yunanistan Algısı 5,095 56,613 56,613

Modern bir ülkedir. ,724

Bölgesel büyük bir güçtür. ,646

Gelişmiş bir demokrasiye sahiptir. ,820

Azınlıkların haklarını gözetir. ,771

Güvenli bir ülkedir. ,817

Güçlü bir ekonomiye sahiptir. ,672

Yaşam standardı / kalitesi yüksektir. ,782

Düşünce özgürlüğü vardır. ,740

Farklı din ve kültürlere saygı vardır. ,781

K.M.O= ,904             Küresellik Derecesi (Barlett’s)= 1312,453            p= ,000

Tablo 1’de Yunanistan algısı ölçeğinin tek boyut altında toplandığı 
görülmektedir. KMO ile Küresellik Derecesi ölçütlerinin gerekli sonuçlara 
sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçek maddeleri, toplam varyansın %56,613’ünü 
açıklamaktadır. Faktörü oluşturan değişkenlerin faktör yüklerinin 0,646 ile 
0,820 arasında olduğu tabloda görülmektedir.

Katılımcıların Yunan algısını ölçmeye yönelik yapılan kişilik özellikleri ölçeği 
11 sorudan ve iki boyuttan oluşmakta olup bu ölçeğe ilişkin veriler Tablo 
2’de verilmiştir. Yunan algısı ölçeği için de KMO ve Küresellik Derecesi 
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ölçütlerinin gerekli değerlere sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğe ilişkin 
veriler Tablo 2’deki gibidir.

Tablo 2. Yunan Kişilik Özellikleri Algısı Ölçeğine İlişkin 
Açıklayıcı Faktör Analizi

Faktörler Faktör 
Yükleri

Özdeğer Açıklanan 
Varyans

Toplam 
Varyans

1. Faktör: Olumlu Kişilik Özellikleri 3,468 31,523 31,523

Misafirperverdir. ,797

Çalışkan / üretkendir. ,785

Yardımseverdir. ,771

Alçak gönüllüdür. ,753

Kurallara uyar. ,724

Dürüst / güvenilirdir. ,591

2. Faktör: Olumsuz Kişilik Özellikleri 3,220 29,275 60,799

Zalim/acımasızdır. ,851

Irkçıdır. ,819

Önyargılıdır. ,725

Agresiftir. ,706

Kabadır. ,663

K.M.O= ,872             Küresellik Derecesi (Barlett’s)= 1397,695            p= ,000

Ölçeklerin faktör yapısının uyumunu tespit etmek amacıyla doğrulayıcı faktör 
analizi yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin modifikasyonu akabinde 
uygulanan doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla elde edilen uyum iyiliği 
indeksleri sonuçları ve değer aralıkları (Babadağ, 2018:226) aşağıdaki Tablo 
3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Ölçeklere İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksi Sonuçları
Değişkenler CMIN/DF RMR CFI IFI TLI RMSEA

(0< x2/sd ≤ 5) (≤,10) (≥,90) (≥,90) (≥,90) (<,05-≤,08)

Yunanistan 
Algısı 2,200 ,042 ,980 ,980 ,967 ,066

Yunan Algısı 2,539 ,066 ,953 ,953 ,938 ,074

Ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği belirlendikten sonra araştırma sorularını 
(Yunan işgalinin yaşandığı bir kentte yaşayanlar ile yaşanmadığı bir kentte 
yaşayan bireylerin Yunanistan ve Yunanlı algıları aynı mıdır? Bu algılar ne 
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derece benzeşmekte ya da farklılaşmaktadır?) cevaplama aşamasına geçilmiştir. 
Bu kapsamda öncelikle veri setinin basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılarak 
ölçeklerin normal dağılım gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Ölçeklerin 
basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ile +1 arasında olduğundan verilerin normal 
dağılıma uygun olduğu kabul edilmiştir (Babadağ, 2018:222). Bu sonuca 
bağlı olarak parametrik testler içerisinde yer alan Bağımsız Örneklem t-Testi 
ile araştırma soruları değerlendirilmiştir. Bağımsız Örneklem t-Testi bulguları 
Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Yunanistan ve Yunan Algısına İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi

Kent N Ortalama Standart 
Sapma

t-Testi

  t                P 
Değeri

Yunanistan Algısı
Kula 118 2,524 0,754

4,954 0,000
Samandağ 162 3,023 0,883

Olumlu 
Yunan Algısı

Kula 118 2,798 0,799
3,328 0,001

Samandağ 162 3,123 0,814

Olumsuz 
Yunan Algısı

Kula 118 2,918 0,961
-1,115 0,266

Samandağ 162 2,791 0,929
 
Tablo 4 incelendiğinde Kula ve Samandağ’daki katılımcıların Yunanistan 
algılarının birbirinden anlamlı olarak farklı olduğu görülmektedir (p<.05). 
Samandağ’daki katılımcıların Yunanistan algılarının, Kula’daki katılımcılara 
göre az da olsa daha olumlu olduğu bu veriler ışığında söylenebilir. Benzer 
şekilde Kula ve Samandağ katılımcılarının Yunanlılara ilişkin olumlu kişilik 
özellikleri algılarında da anlamlı farklılık olduğu Tablo 4’ten anlaşılmaktadır 
(p<.05). Kula ve Samandağ katılımcılarının Yunanlılara ilişkin olumsuz 
kişilik özellikleri algılarında ise anlamlı bir farklılık olmadığı Tablo 4’te 
görülmektedir (p>.05).

Yunanistan ve Yunanlı algılarına ilişkin analizlerin ardından katılımcıların 
Yunanlılara ilişkin cevabı evet ya da hayır olan sorulara verdikleri yanıtlar 
incelenmiştir. Bu verilerin analizinde Ki-kare Testi uygulanmıştır. Verilerin 
analiz sonucuna göre yüzdesel dağılımları ve bulgular aşağıdaki Grafik 1’de 
verilmiştir.
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Grafik 1. Yunanlılara İlişkin Evet/Hayır Sorularının Dağılımı

Grafik 1 incelendiğinde Samandağ ve Kula’daki katılımcıların hayatlarında 
bir Yunanlı ile karşılaşma oranları hemen hemen birbirine yakın olmasına 
karşın; bir Yunanlı ile iletişim/etkileşim kurma isteğine ilişkin sorulara 
verilen olumsuz yanıtlar karşılaştırıldığında Samandağ ve Kula arasında 
anlamlı farklılıklar olduğu şeklinde değerlendirme yapılabilir. Samandağ’da 
Yunanlı ile arkadaş olmak istemem diyen oranı %27,8 iken, Kula’da bu 
oran %43,2’dir. Bu soru için verilen yanıtların Ki-kare Testi sonucu (p<.05) 
anlamlı çıktığından, iki kent arasındaki farkın anlamlı olduğu söylenebilir. 
Samandağ’da komşu olmak istemem diyen oranı %29 olarak karşımıza 
çıkarken bu oran Kula’da %45,8’e çıkmaktadır. Bu soruya verilen yanıtlarda 
da Ki-kare Testi sonucunun anlamlı (p<.05) olduğu görülmüştür. Türkiye’ye 
daha fazla Yunanlı ziyaretçinin gelmesini isterim ifadesine verilen cevaplara 
uygulanan Ki-kare Testi sonuçlarında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir 
(p>.05).
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Sonuç ve Değerlendirmeler
Türk ve Yunan toplumlarının arasında, birbirlerini “öteki” olarak gördüğü, 
kodladığı bir ilişki vardır. Bu durumun elbette tarihi ve siyasal sebepleri 
mevcuttur. İki toplumun birbirleri ile yaptıkları son savaşın üzerinden geçen 
süre henüz yüz yılı doldurmamıştır. Devletler nezdinde düşünüldüğünde 
bu süre aslında oldukça kısadır. Ayrıca geçen bu yüz yıllık süre içerisinde 
Türkiye ve Yunanistan arasında birçok kriz ve gerginlik yaşanmıştır. Bunun 
yanında her iki ülkede kullanılan dil “öteki”lik meselesini pekiştiren bir ortam 
oluşturmaktadır.

Bu çalışma ile “Yunan işgalinin yaşandığı bir kentte yaşayanlar ile 
yaşanmadığı bir kentte yaşayan bireylerin Yunanistan ve Yunanlı algıları aynı 
mıdır? Bu algılar ne derece benzeşmekte ya da farklılaşmaktadır?” sorularının 
cevapları aranmıştır. Elde edilen bulgular bize çalışmaya katılan bireylerin 
yaşadıkları şehirlere göre Yunanistan algılarında anlamlı farklılıklar olduğunu 
göstermektedir. Yunan işgaline uğramış kent olan Kula’dan çalışmaya 
katılan bireylerin Yunanistan algılarının, Yunan işgaline uğramamış bir kent 
olan Samandağ’dan çalışmaya katılan bireylere göre daha olumsuz olduğu 
anlaşılmıştır. Kula’nın daha önce Yunan işgaline uğraması ve bu sebeple 
kentte Yunan işgalinden kurtuluş günü olarak her yıl kutlamaların yapılıyor 
olması, işgal yıllarına dair “Yunan mezalimi” başlığı altında olayların ağızdan 
ağıza aktarılıyor olması ve Ege bölgesinde yer alan bir kent olması sebebiyle 
Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan siyasi/askeri gerginlikler konusunda 
belki de daha hassas ve yakın hissediyor olmaları gibi sebepler sıralanabilir.

Katılımcıların %71,8’nin hayatları boyunca hiçbir Yunanlı ile tanışıklığının 
olmadığı görülmüştür. Ayrıca katılımcıların %90’ı hayatları boyunca 
Yunanistan’ı görmemiştir. Yani katılımcıların Yunanistan ve Yunanlı algıları, 
kişisel deneyimlerden ziyade aktarım ya da öğrenme yoluyla oluşmuştur 
diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında katılımcıların Yunanlılar hakkındaki fikirleri 
olumlu ile olumsuz arasında kararsıza yakınsamaktadır. Ancak Yunanlıları 
olumlu kişilik özellikleri ile tanımlayan sorulara verilen sonuçlarda gene 
Kula ve Samandağ arasında anlamlı farklılık görülmektedir. Samandağ’da, 
Yunanlılara karşı olumlu algı, Kula’ya göre daha yüksektir. Yunanlılara ilişkin 
olumsuz kişilik özellikleri boyutu incelendiğinde Kula ve Samandağ arasında 
anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte küçük bir fark ile de olsa Kula’da 
olumsuz algının daha fazla olduğu sonucu gözlenmiştir. 

Kula ve Samandağ katılımcılarının “Bir Yunanlı ile arkadaş olmayı isterim.” 
ile “Yunan komşum/komşularım olmasını isterim.” ifadelerine verdikleri 
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yanıtlar arasındaki fark da bize iki kent arasındaki Yunanlı algısı arasındaki 
farkı anlamamız için fikir vermektedir. Samandağ’da Yunanlı ile arkadaş olmak 
istemem diyen oranı %27,8 iken, Kula’da bu oran %43,2’dir. Aynı şekilde 
bir Yunanlı ile komşu olmak istemem diyenler karşılaştırıldığında da aradaki 
farklılık göze çarpmaktadır. Samandağ’da komşu olmak istemem diyen oranı 
%29 olarak karşımıza çıkarken bu oran Kula’da %45,8’e çıkmaktadır. 

Genel olarak katılımcılardan alınan yanıtlar düşünüldüğünde, cevapların çok 
uçlarda yer almaması, olumlu ile olumsuz arasında, belki bazı başlıklarda 
olumsuza kayıyor olsa da kararsızlık seviyesinde olması; katılımcıların 
Yunanistan ve Yunanlı algılarında çok keskin olumsuz düşüncelere sapmadığı 
sonucunu da bizlere verebilir. “Öteki” çoğu zaman bireye yüklenen, öğrenilen 
ve öğretilen bir kavram, kişi ya da toplum olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda 
Türk ve Yunan toplumlarının karşılıklı olarak ve kendi içlerinde birbirlerinden 
bahsederken kullandıkları “öteki” dilini terk etmelerinin, karşılıklı algılar 
konusunda belirli bir süre sonunda olumlu yönde sonuçlar elde edilebileceğini 
bize göstermektedir. Bu konunun aşılamayacağını savunan görüşler iki 
toplumda da mevcuttur ve gerekçe olarak da en önce iki ülke arasında yaşanan 
son savaş gösterilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki; I. ve II. Dünya Savaşları 
gibi dünya tarihinin gördüğü en kanlı savaşlarda birbirleri ile savaşan Avrupa 
devletleri, II. Dünya Savaşının sona ermesinden kısa bir süre sonra Avrupa 
Birliğinin temelleri olan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nu kurarak bir araya 
gelmişlerdir. 

Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmalarda genellikle başka toplumlardaki Türk 
algısı araştırılmaktadır. Türk toplumu nezdinde başka bir toplumun algısına 
ilişkin genel anlamda fikir belirtilir ama bu konuda yapılmış alan araştırmasına 
rastlamak biraz zordur. Bu açıdan bu çalışma ile Türkiye’de Yunanistan 
ve Yunanlı algısı konusunda bir alan araştırması yapılarak literatüre katkı 
sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular ile bundan sonra 
yapılacak bilimsel çalışmalarda Yunanistan ve Yunanlı algısı konusunda bulgu 
ve yorumlar daha ileri seviyelere taşınabilecektir.

Birçok çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da birtakım sınırlılıklar söz 
konusudur. Öncelikle bu çalışma iki kentte de ulaşılabilen katılımcılarla 
gerçekleştirilmiştir bu yüzden genellenemez ve katılımcıların görüşleri 
ile sınırlıdır. Ayrıca bu çalışma kesitsel bir çalışma olup belirli bir zaman 
aralığında gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda sonuçlar, çalışmaya katılan 
bireylerin, sorulan sorulara ilişkin o dönemdeki fikirleri ile sınırlı olarak 
değerlendirilmelidir.
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