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Özet
Bu çalışmanın amacı yaygın eğitim kapsamında, Mısır’da Türk dizilerinin yabancı dil olarak
Türkçe’nin öğrenimi üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Dil öğretiminde görsel ve işitsel
araçların etkisi büyüktür. Bugün teknolojinin hızla gelişmesiyle görsel ve işitsel araçların
sayısı artmış; dil öğrenimi kolaylaşmıştır. Diziler bu görsel-işitsel araçlar yoluyla Türkçe
öğrenimine önemli bir katkı yapmaktadır. Diziler konuları ve içerikleri ile dil öğretiminin yanı
sıra kültürü de aktarmaktadır. Mısırla Türkiye arasında geçmişe dayanan dilde ve kültürde
derin bir müştereklik bulunmaktadır. Bu yüzden Türk dizileri Mısır’da ilgiyle izlenmektedir.
Mısır halkı diziler sayesinde güncel Türkiye Türkçesine aşinalık kazanmakta ve temel kalıp
ifadeleri öğrenmektedir. Bunun Türk ve Mısır halkları arasındaki duygusal bağı
kuvvetlendirdiği, toplumlar arası dayanışmaya katkı yaptığı anlaşılmaktadır. Türk dizilerinin
dost ve akraba topluluklar hatta başka uluslarla diyalogda ve kültürel değerlerimizin
aktarımında önemli bir yeri olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi ile Mısır’da yaşayan 126 kişiye anket uygulanmış;
veriler tarama yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada ulaşılan veriler analiz edilerek dağılımları
ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Verilerden Türk dizilerinin, Mısır halkının Türkçe öğrenmesine
yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde film ve dizilerin etkileri
üzerinde durulmalıdır.
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THE EFFECT OF TURKISH SOAP OPERAS ON THE ARABIAN NATIVE SPEAKERS IN
TURKISH LANGUAGE LEARNING PROCESS IN EGYPT

Abstract
The goal of this work is to show the effects of Turkish TV series on learning Turkish as a
foreign language in Egypt. The effect of visual and aural sources in language learning is
important. Today by the help of rapid development in technology the number of visual and
aural tools has increased that makes language learning easier. Turkish soap operas form a
significant part of this visual-aural resources. TV series reflect on the culture as well as
language learning with their topics and contents.



Yüksek Lisans Öğrencisi, International Burch University, elifkezel@hotmail.com .
Doç. Dr., International Burch University, mufabeku@idu.ebu.ba



In this work, survey results are collected from 126 people living in Egypt by using qualitative
research method. Distribution and percentages are calculated after analyzing the obtained data
from the research. It has been concluded that Turkish TV series have been helping Egyptians to
learn Turkish language. It should be emphasized on the effect of Turkish films and TV series in
foreign language teaching.
Keywords: Egypt,Turkish series, teaching Turkish as a foreign language, cultural
Transformation , Comunication Tools .

1.Giriş

Tarih boyunca insanlar, başka milletlerin dillerini öğrenmeye ilgi duymuşlardır. Bunun
farklı sebepleri bulunmaktadır. Dil öğrenmek kimileri için bir ayrıcalık kimileri için de
bir ihtiyaç olmuştur. İnsanlar başka kültürleri tanımak, bilgilerini geliştirmek, rakip ya
da düşman saydıkları medeniyetleri daha yakından tanımak, ticaret yapmak, dinlerini
anlatmak gibi maksatlarla dil öğrenimine önem vermişlerdir.
Dil öğrenme çabaları şahsî gayretlerden ibaret olabildiği gibi çoğu zaman da devletler
tarafından teşvik edilmiş, hatta teşvikle kalınmayıp bu alanda ciddi yatırımlar
yapılmıştır. İnsanların dil öğrenmeleri adına metotlar geliştirilmiş ve bu amaçla
kitaplar, sözlükler yazılmıştır. Yabancı dil öğrenimini kolaylaştırmak için yapılan bu
çalışmalar, küreselleşmenin kendisini iyice hissettirmeye başladığı yirminci yüzyılda
ayrı bir boyuta taşınmıştır(Hengirmen, 1993:5-9). Bu alanda yayınlanan eser sayısında
artış olduğu gibi radyo, televizyon ve internet de bu amaçla kullanılmaya başlanmış;
üniversitelerde bu alanda hizmet veren kürsüler açılmıştır. Yabancı dil öğretimi ve
kültür aktarımı çağımızda Uluslararası ilişkilerin en önemli argümanları haline
gelmiştir. Bu alanda yaygın ve örgün öğretim yolları etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Ülkeler arasındaki bilimsel, siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, ticari ve turizmle ilgili
ilişkiler her gün daha da artmaktadır. Bu ilişkilerin sağlam zemine oturtulabilmesi için
ilgili kişilerin iletişim içerisinde oldukları ülkelerin dillerini öğrenmeleri gerekmektedir
(Kılınç; Şahin, 2012:1). Devletler ve şirketler bu sahada eleman istihdamına önem
vermekte; yaygın ve örgün eğitimle her geçen gün ikinci, hatta üçüncü dil öğrenen
insan sayısı artmaktadır. Yabancı dil öğrenmek yeni istihdam imkanları ve iş
başvurularında tercih sebebi olarak değerlendirilmektedir.
Başka bir dili öğrenmek, o dili kullanan insanların baktığı açılardan dünyaya ve
hayata bakmak, kendi kültüründen farklı bir kültür ve dil dünyasının varlığını
keşfetmektir (Köse, 2005:153-172). Farklı bakış açısı sadece genel kültür sahibi olmayı
değil, aynı zamanda ülkesini birçok sahada güzel noktalara taşımayı da
kolaylaştırmaktadır. Bu arada yenilikleri keşfetmenin yanında kültürler arasındaki ortak
noktaların keşfi ve geçmişte kurulan köprülerin varlığı konusunda da fikir ve bilgi
sahibi olunabilmektedir.
Dil, en yaygın ve en etkili iletişim aracıdır. Dil yoluyla toplumlar yaşayış biçimlerini, gelenekgöreneklerini, inançlarını, bilimsel çalışmalarını ve kültürel birikimlerini nesilden nesile
aktarırlar. Dil, kuşaktan kuşağa aktarılırken zenginleşerek, söz varlığı gelişerek edebî inceliğe
kavuşmaktadır. Türk dili yüzyıllardan beri işlene işlene hem zenginleşmiş hem de

güzelleşmiştir. Dilimizin bu güzelliği aslında insanımızın ve kültürümüzün güzelliğinden
kaynaklanmaktadır.
Toplumların kültürel birikimi dilinde toplanmıştır. Dil, aynı zamanda toplumların kültüründeki
çeşniyi de göstermektedir. Türk dili ve kültürü özellikle İslamiyet’in Türkler tarafından kabul
edilmesiyle Arap dili ve kültüründen önemli ölçüde etkilenmiştir. Farklı coğrafyalarda,
birbirinden uzakta yaşayan insanlar aynı âdetleri yaşatır, birçok olaya ortak tepkiler verir;
ağıtlar, masallar, nükteler, fıkralar, özdeyişler, mecazlar ve dilin diğer unsurları onların aynı
kaynaktan beslenmesine ve bir bütünlük oluşturmasına imkan tanımaktadır. Türk dili ve
kültürüne karşı Mısırlıların bu anlamda ilgi ve sevgisi bulunmaktadır.

2.Mısır’da Türkler ve Türkçenin Etkileri
Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Mısır’da insanlar farklı dönemlerde
farklı dillerle tanışmışlardır. Mısır’daki Türk varlığı 9. yüzyılda Tolunoğulları (868-905) ile
başlamış, 16. yüzyılda Osmanlı’nın Mısır’ı fethiyle (1517) ile yeni bir boyut kazanmıştır.
Mısır’daki Osmanlı-Türk tesiri, Mehmet Ali Paşa’nın Mısır Valiliği’ne atanmasıdan (1805),
Mehmet Ali Paşa hanedanının 1952’ye kadar yönetimde kalmasıyla devam eden süreçte, önceki
döneme (1517-1804) nispetle daha yoğun bir şekilde görülür. Yemek kültüründen, giyimkuşama, musiki ve sanata kadar hayatın her alanında görülür. Farklı bölgelerden Mısır’a göç eden
Türkler beraberlerinde âdet, gelenek ve göreneklerini de getirmişlerdir. Akrabalık ilişkileriyle
kurulan yakınlıklar, maddî ve manevî ortak paydalarda buluşmayla sonuçlanmıştır (İslamoğlu,
2010:144).
Geçmişte bu topraklarda hakimiyet kuran Türk devletlerinin idaresi sırasında Türkçe halka
inmemiş, ancak bazı Türkçe kelimeler Ammiyye denen halk Arapçasına geçmiştir.
Osmanlı’nın, fethettiği topraklarda halkın anadilini değiştirme eğiliminin olmadığı, bilinen bir
gerçektir. Bununla birlikte gerek devlet hizmetinde bulunanlar, gerek aydınlarla temasta olanlar
arasında Türkçe öğrenenler olduğu bilinmektedir. Mısır’da Türkçe öğrenimi, geçmişten bu
yana-belli tarih aralıklarında azalmalar görülmekle birlikte- ilgi görmektedir. Yirminci
yüzyıldan itibaren bu öğrenim faaliyetleri, üniversitelerin çatıları altında yürütülmektedir.
Mısırdaki üniversitelerde Türkoloji ile ilgili çalışmalar, Türkoloji bilim dalı başlığı altında
değil Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları bünyesinde yürütülmektedir.Lisans,yüksek lisans
ve doktora tezi hazırlayanlar Türk tarihi, folkloru, sanatı ,edebiyatı ve dil bilgisi üzerine
çalışmalar yapmaktadırlar.
Öğrenciler hazırlık sınıfında Türkçe öğrenmeye başlamakta ve öğretim süresi boyunca Türkçe
seviyelerini ilerletmektedirler. Mısır üniversitelerindeki Türkçe öğretiminin 1920’lerde
başladığı bilinmektedir. Mehmet Akif Ersoy da Mısır’da bulunduğu yıllarda Kahire
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türkçe dersleri vermiştir (Düzdağ, 2009:35).
Aynuşşems Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı kürsüsünün
açılmasıyla bu alandaki çalışmalar daha sistemli olarak yürütülmeye başlanmıştır. Edebiyat
Fakültesi’nde kurulan Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 1954’te Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı’nın açılmasıyla ilk öğrencilerini kabul emeye balamıştır. Bu bölümdeki eğitim
faaliyetleri önceleri Ezher Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yerine getirilirken
1960’larda bu bölüm mezunlarını vermeye başlamış; Türk Dili’nin gelecekteki hocaları bu ilk
mezunlar arasından seçilen genç asistanlar olmuştur(İslamoğlu,2002:145).
Bugün Mısır’da; Aynuşşems, Ezher, Hilvan, İskenderiye, Kahire, Mansura, Münufiye, Sühac
ve Zagazig Üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı alanında öğretim verilmektedir. Bunlara ek
olarak Beni Suveyf Üniversitesi bünyesinde de bu alanda çalışmalar yapmak üzere girişimlerde
bulunulmaktadır.

Lisans düzeyinde Türkçe Dil Bilgisi,Türkçe Konuşma,Türkçe-Arapça Tercüme Dersi,Osmanlı
Türkçesi, Yazma Eser İncelemesi, Divan Edebiyatı,Tanzimat Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı,
Selçuklular Tarihi, Osmanlı Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihidir. Lisansüstü düzeydeki
öğretim ise Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarih ve Medeniyeti alanlarında verilmektedir.
Üniveristelerin Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dallarının dışında;edebiyat, tarih, sanat tarihi,
kütüphane ve arşivciliğe dair bölümlerde de Türk Dili, Osmanlı Türkçesi dersleri
okutulmaktadır. Özellikle son yıllarda yapılan tez çalışmalarında yeni Türk edebiyatına daha
çok rağbet edildiği gözlemlenmektedir.
Bu fakültelerdeki Mısırlı akademisyenlerin yayınları daha çok edebiyat sahasıyla
ilgilidir.Bunun yanında kültür ve medeniyetle siyaset sahasına dair çalışmalar da
yapılmıştır.Bunlar arasında Türkçe öğretimine dair yayın sayısı oldukça azdır. (İslamoğlu,
2002:143-171)Bu alanda Ahmed Mursi el-Safsafi’nin Türkçe Dersleri ve Arap Öğrencilerine
Türkçe Öğretimi adlı çalışmaları vardır.
Bununla birlikte Türkçe öğretiminde, akademisyenler kendi hazırladıkları ders notlarını
kullanmakta; Gökkuşağı,Hitit gibi yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan kitaplardan
yararlanmaktadırlar.
Bugün Mısır’da Türkçe öğrenimine üniversitelerdeki derslerin sınırlı şekilde etki ettiği,
Türkçeyi daha etkili şekilde öğrenmek isteyenlerin takviye kurslarına başvurduğu
gözlemlenmektedir.Türkler tarafından işletilmekte olan Yunus Emre Dil-Kültür Merkezi ile
Merkez el-Nil, bu alanda her sene çok sayıda öğrenciye öğretim vermektedir.

3.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Kültürel Aktarım Araçları
İnsanlar, yaşadıkları toplum ve ait oldukları kültürün kavramlarıyla kendilerini ifade ederler.
Hedef dildeki her kelime ve kavram,diğer dillerde de olduğu gibi uzun bir geçmişten süzülüp
gelmiştir. Dolayısıyla öğrenilmek istenen dili kullanan toplumun yapısı ve kültürel unsurları o
dili öğrenme aşamasında önem arz etmektedir.
Sözlüklerde sıkça görüldüğü gibi pek çok kelimenin; temel anlamı dışında zamanla kazandığı
yan anlamları vardır. Dilde yan anlamlar; mecaz, benzetme, terim ve diğer dil unsurlarının dilin
zenginleştirilmesinde kullanılmasıyla oluşur. Bu oluşum masa başında ve kısa sürede
gerçekleşen yapay bir şekillendirme değil; yüzyıllarca ve hatta bazı dillerde binlerce yıl devam
eden uzun bir sürecin sonucudur. Bu durumda karşımıza çıkan dili müstakil bir yapı olarak
değil, bir kültürün tanımlayıcısı olarak görebiliriz.
Macar Türkolog Mr.Mundy’nin, Nasrettin Hoca’nın gölde yoğurt mayalama bahanesiyle ders
verdiği fıkrayı ilk okuduğunda, onun gibi sevilip sayılan bir halk bilgesi nasıl olur da çalmak
gibi sevimsiz bir eyleme tenezzül eder diyerek hayretini ifade etmesi, bu fıkranın
anlaşılabilmesi için “maya çalmak” deyiminin kilit taşı mesabesinde olduğunu göstermektedir.
Bu durum özlü sözlerde, masallarda, şiirlerde ve hatta günlük konuşma dilinde de kendisini
sıklıkla göstermektedir.
Türkçe gibi anlam kalıplarının, deyimlerin, benzetmelerin sık kullanıldığı bir dilin öğreniminde
meseleyi gramere yönelik çalışmaların ötesine taşımanın gerekliliği tartışma götürmez. Yeri
geldiğinde bir Türk’ün bile “daha karpuz kesecektik “deyiminin anlamını bilmediği için
kalkmaktan vazgeçip oturmaya devam ederek karpuz beklemesi, dilimizi öğrenmek isteyenleri
bir kavrama sorunuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Burada dilin özellikle bağlamıyla
öğrenilmesi gerektiği düşüncesi önem kazanmaktadır. Türk dizileri aynı zamanda güncel
Türkçenin durumsal bağlamını da oluşturarak kavramaya yardımcı olmaktadır. Bugün dil
öğretiminde gelinen nokta bu durumun fark edilmesinden kaynaklanan dil öğretim
stratejilerinin geliştirilmesini gündeme getirmiştir.

Dil öğrenmek sadece gramer kurallarını öğrenmekle ve o dilin kuralları ile doğru cümleler
kurmakla gerçekleşmez. Öğrenilecek dilin kültür unsurlarını da tanımak gerekir. Çünkü kültür,
bir milletin her şeyini kapsar. Kişinin bir yabancı dili öğrenmesi; dilini öğrendiği milletin
kültürünü de öğrenmesi, bulunduğu duruma göre uygun cümleyi kurmayı öğrenmesi ve
toplumun ifade ettiklerinin ne manaya geldiğini kavraması anlamına gelmektedir (Kırbaş,
2015:1053-1055). Bir yabancı için bunun en güzel yolu dilin sadece metinsel bağlamının değil,
aynı zamanda durumsal bağlamının da yansıtıldığı dizileri ve filmleri izlemektir.
Dil, bir toplumun anlaşma vasıtası olduğu gibi aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı ve
aktarıcısıdır(Özbay, 2022:15). Bu durum dil öğretimine iki şekilde yansımaktadır. Birincisi
akademik ve kültürel saha ile sınırlı, öğretme amaçlı bir yaklaşımdır. Diğerinde ise gelişmiş
ülkelerin dillerini öğretirken sadece geleneksel değil, popüler kültürlerini de aktardıklarını
görürüz. Tabi bu ikinci uygulamada arz-talep ilişkisi etkili olmaktadır. Yani, dilini öğreten
hâkim unsur aynı zamanda ticari sahada da ciddi kazanımlar elde etmekte ve öğrenicilerin
yaşantısında meydana gelen değişikliklerde aktif rol oynamaktadır. Sözgelimi bugün bir
Amerikalı ya da İngiliz’in, dünyanın neredeyse her ülkesinde zorlanmadan yaşayacağı, alış
veriş yapacağı, alışık olduğu tarzda beslenebileceği ortamlar oluşmuştur. Bu, onlara ait dili
öğrenenlerin onların yaşam tarzına uyum sağladığının da göstergelerinden biridir. Bugün
gençler arasında gözlemlenen fastfood kültürü, geleneksel beslenme alışkanlıklarının işlerliğini
çoktan gölgede bırakmıştır.
Kişi, kültür öğelerini ne kadar iyi algılarsa yabancı dili de o oranda iyi öğrenebilmektedir.
Dolayısıyla kültür öğelerinin, yeri geldikçe, bir yabancının öğrenebileceği ölçüde ve doğru
biçimde verilmesi önem taşımaktadır (Barın, 2008:61). Bu da akademisyenleri, kitaplarda yer
alan metinlerin ve uygulamalı derslerin içerikleriyle ilgili yenilikler yapmaya sevk etmiştir.
Yabancılara Türkçe öğretirken kültür unsurlarına yer vererek, onları dilin bağlamına vakıf
kılmak, sosyal ilişkilere yer vermek ve öğrendiklerini sıkça tekrarlatmak gerekir (Barın, 1994:
55). Böylece öğrenciler bir yandan dilbilgisi kurallarını, cümle yapısını, günlük hayatta sık
kullanılan kelimeleri öğrenmekle kalmayıp çay, kahve, salep gibi içeceklerimizle; halk
oyunlarımızla; ebru, tezhip, hat gibi geleneksel sanatlarımızla; bakırcılık, çinicilik ve benzeri
zanaatlarımızla; misafirperverlik, hediyeleşme, bayramlaşma, gelenek ve görenekler gibi somut
olmayan kültürel değerlerimizle de tanışacaktır. Dili öğrendiğinde kullanacağı kelimelerin pek
çoğu bu maddelerle ilgili olacaktır. Dizi filmler somut olmayan kültürel değerlerin bağlamını
veren en etkili araçlardır.
Türkçe’nin yabancı dil olarak yurt dışında öğretilmesinin, Türkiye sınırları içerisinde
öğretilmesinden farklı ve zor bir yönü; Türkçeyi öğrenen yabancıların Türk kültürüne olan
uzaklığıdır. Bu uzaklığın giderilmesinde kitle iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanmak
gerekir(Doğanay, Kırbaş, 2015:1053-1055). Pek çok insanın, örgün eğitim almadığı halde bu
araçlardan aktif olarak yararlanarak dil öğrenmeleri, bunun yararlanılması gereken önemli bir
imkan olduğunu göstermektedir. Modern insanın ilgi ve motivasyonu televizyon, internet gibi
elektronik iletişim araçlarıyla ilişkilidir ve bu iletişim araçları insanların yaşamlarında önemli
bir yer tutmaktadır (Şengül,2011:167;Karçiç,2015:1). Televizyon karşısında uzun zaman
geçirilmesi pek çok insan için faydasız olduğu düşünülse de kimi televizyon programları eğitici
ve faydalı olmaktadır. Bu faydalar arasında özellikle bilgi edinimini ve kültürel etkileşimleri
sayabiliriz. Televizyon bireyleri, toplumu ve milletleri birbirine yaklaştırmakta ve kültürel
objeler yaygınlaşmaktadır. Televizyonun ve filmler aracılığıyla yabancı dil öğretiminde önemli
bir rol oynadığı görülmektedir(İnan, 2012:183). Alt yazılı film izleme hem ana dili
öğreniminde hem de yabancı dil öğreniminde öğrenicilere avantajlar sunmaktadır.
Dil öğretiminde uzun süre çok ortamlı öğretimin değişkenlerini öğretmen ve ders kitabı
oluşturmuştur. Bugün ise eğitimde çağdaş teknoloji imkanlarından yararlanılması sebebiyle
öğretmen-ders kitabı ikilisinin yanı sıra değişik kaynaklar sınıf içindeki çok ortamlı öğretimin
sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Sınıf içinde bu araçlara ne kadar çok yer verilirse

öğrencilerin güdülenme düzeylerinin de o kadar artacağı belirtilmektedir(Demirel, 2007:59).
Öğrenicinin birden fazla kişiyle-dolaylı da olsa-muhatap olmasının, hedef dili farklı ses tonu,
söyleyiş özellikleriyle gözlemleyebilmesinin etkisi bulunmaktadır. Bazı okullarda yabancı dil
öğrenen aynı sınıfın hedef dil derslerine iki ayrı öğretmenin girmesi bile öğrenciye bu yönüyle
bir kazanım sağlarken; televizyonun çok farklı karakterlerle sağlayacağı imkan gözden
kaçırılmamalıdır. Bu konuda İşitsel-Dilsel Yöntem, yabancı dil öğrenim teknikleri içerisinde
önemli bir yere sahiptir(Yıldız, Tuncel, 2012:137). İletişim araçları, öğrenicinin bu yöntemlerle
tanışıp öğreniminin desteklenmesi açısından önemli görülmektedir. Özellikle internet, bu
konuda televizyonu destekleyen önemli bir unsurdur. İnternet yoluyla öğreniciler hem
aradıkları içeriklerin çoğuna ulaşabilmekte hem de süreli olarak takip ettikleri dizi ve
programları kaçırsalar bile ilgili kanalların sanal ortamdaki arşivlerinden, kaçırdıkları bölümleri
takip edebilmektedirler. Önemli olan dil öğretimi alalnında dizi ve filmlerden eğitim öğretime
uygun materyaller üretilmesidir.

4.Mısır’da Türk Dizileri ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimine Etkisi
Türkiye, son yıllarda farklı coğrafyalardaki çok sayıda ülkeye dizi film satmıştır. Bu sahada
Türkiye’nin en önemli alıcıları Arap ülkeleridir. Dil öğretiminde dizilerin etkisine geçmeden
önce Arap coğrafyasında Türk dizilerine karşı gözlemlenen büyük ilgiye değinmek, yerinde
olacaktır. Bu konuda yayınlanan bir makalede kayda değer bilgilere yer verilmektedir:
“Suudi kanalı MBC’de 2008’de dublajlı gösterilen Türk pembe dizisi ‘Noor(Gümüş)’hemen
popüler oldu.Dizinin yüksek reyting oranı kısmen de olsa alışılmadık biçimde yerel Arapça’nın
kullanımına bağlıydı.MBC’nin resmi sözcüsü ve halkla ilişkiler,pazarlama ve reklam grup
direktörü Mazen al-Hayek,”Noor’un 30 Ağustos 2008’de gösterilen son iki bölümünü
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde (Dolayısıyla Mısır’da,E.K.)85 milyon kişi izledi,
bunların 50 milyonu kadın seyircilerdi, dedi.Türk dizileini 2008’de yayınlamaya başlayan
MBC yaklaşık olarak 20 dizi yayınladı.Diğer dizilerse Abu Dabi TV gibi Arap kanallarında
yayınlandı.Geçen birkaç yılda Arap kanallarında hedef haline gelen diziler için talep son
aylarda yayın bölgesinin genişlemesi ve bazı aksan problemlerinin hlledilmesinden sonra daha
da arttı.Özellikle iki büyük televizyon yapım kenti Kahire ve Şam’da bir yıldan uzun süren
politik karmaşa sonucu üretilen dizi sayısı düşüşe geçince Türk dizilerine olan talep arttı.
“Gümüş” Türk dizilerinin öncüsüydü. “Nur” şeklinde yeniden adlandırılan ve karakterlerine
yeni Arapça isimler verilen dizi Arap dünyasında fenomen haline gelmişti. Dizi o kadar
başarılıydı ki 2008 yılında yayınlanan finali izlemek için 85 milyon Arap, televizyonlarının
karşısına geçmişti. Sadece on yıl önce Türk dizilerinin uluslararası platformda satış geliri bir
milyon Amerikan dolarından daha az iken, büyük ölçüde Ortadoğu’da yayınlanan dizilerin
muazzam başarısı sebebiyle, 2010 senesindeki satış gelirleri elli milyon doları buldu… Peki
tam olarak Türk dizilerinin Mısırlı film yapımcıları üzerindeki etkisi nedir? Dizileri takip eden
Mısırlı aktör Nour El-Sherif, dizilerin Arap kadınına çekici geldiğini söylemektedir. Ortadoğu
uzmanı Mohamed Zayed, bunu “Arap dünyasındaki dramatik ve duygusal boşluğa bağlayarak,
Türk dizilerin bu anlamda bir boşluğu doldurduğunu ifade etmektedir. (Zayed , 2013:35-42).
Makalede dile getirilen bu hususları, diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Mısır’da da
gözlemlemekteyiz. “Gümüş” dizisi o derece ilgi görmüştü ki 2010’ların başlarında Türkiye’ye
gelen Arap turistler arasında , Gümüş’ün çekimlerinin yapıldığı konağın önünde fotoğraf
çektirmek adet haline gelmişti.2011’de Türkçe öğrenim sürecinde pratik yaptırma amacıyla
Türkiye’ye getirdiğimiz Arap öğrencilerle İstanbul Sarıyer sahilinde dolaşırken rehberimizden,
yakınımızdaki bu konağın , dizinin çekimlerinin yapıldığı yer olduğunu ve Arap ülkelerinden
gelenlerin buraya uğrayıp kapısında fotoğraf çektirdiğini öğrendik.

Uluslararası iktisadi ve siyasi bağların güçlendirilmesinin yanında, toplumlar arası bağların
kurulması bakımından televizyon dizileri vazgeçilmez bir tanıtım aracıdır. Çünkü günümüzde
toplumun kültürünü en iyi şekilde tanıtan araçlar, kitle iletişim araçları, özellikle televizyondur.
Türkiye’de Türkçe’yi öğrenenler için kültürü benimseyip dil ile bağlantı kurmak doğal bir
süreçken, yurt dışındaki öğrenciler için bu durum zorlaşmaktadır. Yurt dışında Türkçe
öğrenenler, kültürel unsurları teknoloji vasıtasıyla görerek öğrendikleri dil ile bağlantı kurmaya
çalışmaktadır. Bu koşullarda öne çıkan öğretim materyali kuşkusuz dizi ve filmlerdir
(Doğanay, Kırbaş, 2015:1054).
Yabancı dil ve kültür öğretiminde rağbet gören bir içerik unsuru olarak televizyon dizileri,
geniş bir kitleye hitap ettiği için zamanla kültürel içeriği sunan ve kitlelere ileten bir medya
elemanı olarak ortaya çıkmıştır. Televizyon dizileri, konusunu kimi zaman tarihi bir olay kimi
zaman insanların ilgisini çekebilecek güncel bir olaydan alabilir. Her iki durumda da televizyon
dizileri üretildikleri ülkelerin az ya da çok hayat şartlarını, toplumsal yapısını, tarihi geçmişini
yansıtır…kültüre ait kodlarla donanmış televizyon dizileri, yabancı dil öğrenenler ve farklı bir
kültürü tanımak isteyenler için gerek konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin
geliştirilmesinde gerekse içeriğinde yer alan kültür unsurları ile eşsiz bir yabancı dil ve kültür
öğretimi aracıdır (İnan, 2012:183-184). Bu tezin etkileri yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
Mısırlılar içerisinde dizileri ilgi ile izleyenlerin kat ettikleri seviye ile de görülmüştür.
Televizyon dizi ve filmleri yalnızca kültür aktarımında etkin olarak kullanılan araçlar değildir.
Bu dizilerin aynı zamanda yabancı dil öğrenenlerin hedef dile yönelik konuşma, dinleme,
okuma, yazma ve dilbilgisi becerilerini de geliştirdiği; yapılan birçok araştırmada ortaya
çıkmıştır. Sözgelimi Arap coğrafyasındaki öğrenicilerin kavramakta son derece zorluk
çektikleri belirtili isim tamlaması yapısı çoğu zaman sınıf ortamındaki temrinlerle
aşılamamakta, aşılsa da bu kısmî başarı dışarıya taşınamamaktadır. Öğreniciler her defasında
“annem evi, senin kalem” gibi eksik yapılarla konuşmaya devam etmektedir. Fiil çekimlerinde
başlangıç aşamasında özellikle üzerinde durulan şimdiki zamandan sonra diğer zamanlara
geçmekte oldukça zorlanılmaktadır. Gelecek zaman eki yerine ısrarla şimdiki zaman eki
kullanılmaktadır. Bu ve benzeri sıkıntılar, dizi izleyenlerde daha kolay aşılmakta, öğrenme tabi
bir süreçte gerçekleşmektedir.
Dil eğitimi için hazırlanmış videolar ve filmler, dinleme becerilerini geliştirmede çok
önemlidir. Filmler ait oldukları dilde seslendirilir, yani ana dilin en doğal halini temsil ederler.
Bu doğal konuşmaları dinleyerek pratiklerini geliştiren öğrenciler, hedef dili daha rahat
konuşurlar. Günlük konuşma dili, eksik cümleler ve birçok hatayla doludur. İnsanlar bazen
mırıldanır, bazen de garip bir ses tonuyla konuşurlar. Bu konuşmalar, bölgesel ve etnik yapı
farklılığı gösterir. Bütün bu söylenilenleri kitaplarda göstermek zordur. Fakat filmlerde bu tip
diyaloglara rastlamak olağandır. Bu bağlamda filmler, aktörlerin -uygun vücut dili ve diğer
pragmatik davranışları birleştirmeleriyle-doğal dili nasıl kullandıklarını gözleme fırsatı verir.
Ayrıca öğrenciler kelimelerin anlamları yerine filmdeki hikayeye odaklanırlarsa yoğun
biçimde dinleme pratiği yapma fırsatını bulabilirler (LIOU,KATCHEN ve WANG, 2003:224).
Bu uygulama hem öğrenmeyi hızlandırmakta hem de öğreniciyi başlangıç safhasında
ayrıntılara takılıp kalarak öğrenme isteğini yitirmekten kurtarmaktadır.
Diziler, bir sonraki bölümü seyretme isteği uyandırdıkları için, izlemede süreklilik sağlanmakta
ve belli bir öğrenme süreci oluşturmaktadır. Diziler sayesinde öğrencinin kelime hazinesi
genişlemekte; bu arada öğrenci yeni atasözü ve deyimlerle tanışmaktadır. Dizilerde kullanılan
kelime grupları ve cümle kalıpları genel itibarı ile toplumun günlük hayatta kullandığı kelime
grubu ve cümle kalıplarıyla uyuştuğu için; izlenilen bu diziler öğrencinin günlük hayatta
kendisini ifade edebilecek kadar Türkçe öğrenmesine katkı sağlayacaktır.

4.1.Yöntem
Bu çalışmada Türk dizilerinin, yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimine ve Türk kültürünün
tanıtımına etkisi anket yöntemiyle tarama ve inceleme-araştırma yöntemiyle incelenmiştir.
Anket verileri çerçevesinde ortaya çıkan frekansların karşılığı olan rakamlar, yuvarlanarak
yazılmıştır. Ankette deneklere yöneltilen sorular yoluyla ulaşılan sonuçlar sadece rakamlara
göre değil, uzun süreli gözlemler ışığında yorumlandı. Araştırmaya katılan 126 deneğe göre
Mısır’da izlenilen Türk dizilerinin, Mısırlılar’ın Türkçe öğrenimine etkisi araştırıldı ve
aşağıdaki bulgulara ulaşıldı:
4.2.Hipotezler
Hipotez 1:Mısır Arapçası ile Türkiye Türkçesi arasında müştereklikler mevcuttur.
Hipotez 2: Mısır'da Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine olumlu etkisi
bulunmaktadır.
Hipotez3: Mısır’la
belirginleşmektedir.

Türkiye

arasında

kültürel

müştereklik

dizilerle

daha

da

4.3.Bulgular ve Yorumlar
Araştırmaya katılan 126 deneğe göre Mısır’da izlenilen Türk dizilerinin, Mısırlıların Türkçe
öğrenimine etkisi araştırıldı ve aşağıdaki bulgulara ulaşıldı:

Tablo 1:Yabancı dilde dizi izlerim.
Hayır; 15

Evet, 85

Günümüzde televizyon en önemli iletişim araçlarından biridir. İnsanlar özellikle
gelişmiş ülkelerde günün önemli bir kısmını televizyon karşısında geçirmektedirler.
Televizyonu bir yaygın öğretim aracı olarak faklı sektör ve alanlar etkin bir şekilde
kullanmaktadır. Yaygın olarak Türkçe öğretimine ve öğrenimine de televizyonun
katkısı olacaktır. Mısır’da da, özellikle çocuklar ve gençler arasında televizyon izleme
oranı oldukça yaygındır. Bunda popüler kültürün etkileri yanında, diğer Arap
ülkelerinde de açıkça gözlemlenebilen günlük yaşamla ilgili alışkanlıkların da etkisi
vardır. Arap ülkelerinde genellikle hayat günün geç saatlerine kadar devam etmekte,
özellikle merkezî yerleşim mekanlarında, sokaklarda ve caddelerde bir canlılık
gözlemlenmektedir. Aynı hareketliliğe evlerde de rastlamak mümkündür. Misafirlikler,
arkadaş ortamları ilerleyen saatlere kadar devam ettiği gibi aile fertleri de bu vakte
kadar televizyon karşısında oturabilmektedir. Filmler ve spor programlarının izlenme

oranları hayli yüksekse de özellikle yabancı dizilerin izlenme oranları dikkat
çekmektedir. Ankette yöneltilen “Yabancı dizi izler misiniz?” sorusuna %85 oranında
evet cevabının verilmesi de bu ilginin bir göstergesidir. Bu diziler içinde bugüne kadar
adından çokça bahsedilen Türk yapımları Asi,Aşk-ı Memnu,Aşk ve Ceza,Bin Bir
Gece,Ezel,Gümüş, Fatmagül’ün Suçu Ne, Kara Day, Lale Devri, Kurtlar Vadisi,
Muhteşem Yüzyıl, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Sıla olmuştur.
Tablo 2: Türkçe filmler izlerim.

Hayır; 15

Evet, 85

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, Türk dizileri izlemektedir. Bu oranın yüksek
olmasında, ankete katılanların Türkçe öğrenimiyle ilgili olması etkilidir. Mısır’da son
10 yıl içinde Türk dizilerinin izlenme oranında ciddi bir yükselme gözlenmektedir.
Gümüş, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi, Fatmagül’ün Suçu Ne ve Aşk-ı Memnu
dizileri özellikle ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte televizyon kanalları dışında
internet erişimi yoluyla da pek çok Türk dizisi izlenmektedir. Televizyon kanallarında
yayınlanan Türk dizileri Türkçe ve Türkiye’ye ilgiyi artırdığı için Türkçe öğrenmek
isteyenler daha çok Arapça alt yazılı Türkçe dizilere ve bazı dizilerin internet
sitelerindeki Türkçe versiyonlarına yönelmektedir. Ekip 1,Hakkını Helal Et, Kollama,
Lale Devri, Tek Türkiye, Hakkını Helal Et, Ekip 1 dizileri bunlardan bazılarıdır.
Türkçe öğrenenlere hizmet vermekte olan “arapcadersanesi.com” gibi siteler de
arşivlerinde bulundurdukları Arapça alt yazılı Türkçe dizilerle, takipçilerine bu sahada
kolaylık sağlamaktadırlar. Sonuç olarak özellikle Türkçe öğrenenler arasında Türk
dizileri yoğun olarak izlenmektedir. Bu da yaygın eğitim kurumlarında yabancı dil
olarak Türkçe öğrenenlere dil öğretiminde farklı etkinliklerle(dinleme-anlama, izlemeanlama) karşılaşma imkanı ve yoğunluğu sunmaktadır. Ayrıca, Türk dizileri
aracılığıyla öğrendikleri Türkiye Türkçesinin doğal bağlamını kavrama ayrıcalığına da
kavuşmaktadırlar. Mısır’da Türkiye Türkçesinin öğretimi açısından bu önemli bir şans
olarak değerlendirilmektedir.
Tablo 3:Dizi /film seyrederek, günlük hayatta insanlarla anlaşabilecek kadar yabancı
dil öğrenilir.

Katılmıyorum; 7

Kesinlikle
Katılıyorum; 15

Kararsızım; 35

Katılıyorum; 39

Katılımcıların % 54’ü dizi seyredilerek dil öğrenilebileceğini düşünmektedir ki, bu
önemli bir orandır. Soruya % 15’le kesinlikle katılıyorum ve % 39’la katılıyorum
cevaplarının verilmesi; bu kesimin konuyla ilgili ikna sürecini aştığı hususunda fikir
vermektedir. Soru da temel seviyede Türkçe öğrenimi açısından değerlendirilmiştir.
Özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bu seviyede böyle bir değer
oluşturmak eğitim açısından bir motivasyon kaynağı olabilir. Nitekim, Balkan
coğrafyasında da Türk dizilerinin yayınlanmasıyla Türkiye Türkçesinin öğretimine
gözle görülür bir talep artması yaşanmıştır.
Bu soruya evet cevabı verenler, görüşlerini pratikle de desteklemektedir. İzleyerek
öğrendikleri sözcük ve cümle kalıplarını kullanmaları ve bunları çevrelerindeki
Türklerle paylaşmaları hem öğrenim sürecini hızlandırmakta hem de muhtemel hatalı
kullanımların düzeltilmesini sağlamaktadır.
Tablo 4:Diziler/filmler, temel seviye dil öğreniminde yaygın öğretimden (okul veya
kurslardaki öğretimden) daha motive edicidir.

Katılmıyorum; 11;
11%

Kesinlikle
katılmıyorum; 8%

Kesinlikle
katılıyorum; 31;
31%

Kararsızım; 23;
23%

Katılıyorum; 27;
27%

Mısır’da Türkçe öğrenen kişiler, gözlemlediğimiz kadarıyla günlük hayatta kendilerini
ifade edecek seviyeye ulaşmakta zorlanmaktadır. Bunda, öğrenmekte oldukları dili
dışarıda aktif olarak kullanamamaları/bu olanağa sahip olmamaları büyük rol
oynamaktadır. Bununla birlikte Türkçeyi yeteri kadar kullanabilen insan sayısı da az
değildir. Bu konuda belli bir seviye kat edenler Türk-Mısırlı evliliği gerçekleştirenler,
Türk şirketlerinde çalışanlar ve Türkçe öğrenimini yoğun izleme-dinleme
faaliyetleriyle destekleyenler arasından çıkmaktadır. Dizilerin dil öğretiminde
kurslardan daha etkin rol oynadığını düşünenlerin oranının da %60’a yakın olması, bu
konuda fikir vermektedir. Buradan bir yabancı dilin doğal ortamıyla öğrenilmesinin
önemi ve değeri anlaşılmaktadır. Bahsedilen değer de en çok motivasyon konusunda ön
plana çıkmaktadır. Örgün olarak Türkiye Türkçesinin yabancılara öğretimi konusunda
en temel meselenin motivasyon olduğu düşünülürse yabancı dil öğretiminin doğal
ortamıyla verilmesinin önemi anlaşılacaktır.
Tablo 5:Dizilerdeki oyuncuların beden dili-davranışları ile görsel ve işitsel unsurlar,
anlamaya yardımcı olmaktadır.
Kesinlıkle
katılmıyorum, 8
Katılmıyorum,
12

Kesinlıikle
katılıyorum, 30

Kararsızım, 22

Katılıyorum, 27

Dilin doğal ortamıyla öğrenimi, konuşma dilinin öncellendiği bir durumdur. Konuşma
dili ise her ulusa has olan ve dil öğretim kitaplarında yer almayan dilin
prosodi(bürünsel) özelliklerini içermektedir. Bunlar, bir dilin doğallığını tamamlayan
en önemli özelliklerdir. Arap coğrafyasında yaşayanları(özellikle Mısır
insanını)gözlemlediğimizde; beden dili, vurgu ve tonlamanın son derece başarılı
şekilde kullanıldığını görünmektedir. Öyle ki, bu durum, okuma-yazma, edebiyat, şiir
gibi kültür öğelerinden uzak olan insanlar için de çoğu zaman geçerli olmaktadır.
Bugün Mısır’da Türkçe öğrenmek isteyenler genellikle tahsilli ve Arapçayı güzel
kullanan insanlardır. Türk dizilerini izleyenler bu özelliklere sahip oldukları için,
izledikleri sahnelerde konuşulanları destekleyen jest, mimik, vurgu ve tonlamaları
kavramakta da başarılı olmaktadır. 5. tablodaki değerin yaklaşık % 60 gibi bir karşılık
bulması, bu açıdan önemli bulunmaktadır.

Tablo 6:Dizilerde kullanılan içerik(muhteva), günlük konuşmada kullanılan cümle ve
kelimelerin tekrarı olduğundan; öğrenme daha etkili ve kalıcıdır.
Kesinlikle
katılmıyorum, 14

Kesinlikle
katılıyorum, 18

Katılmıyorum, 18

Katılıyorum; 36

Kararsızım; 14

Dil öğreniminde temel yaklaşımlardan biri tekrarın yeriyle ilgilidir. Dizilerde günlük
konuşma içerisinde kalıp ifadelerin sık sık tekrar edilmesi bilgilerin pekiştirilmesi
açısından son derece önemlidir. Bu aşamada dizilerin izlenme süresi arttıkça dil
birimleriyle ilgili tekrarlar da artacaktır. Bireylere dili kullanırken temel kelimeler ve
cümle kalıplarını öğrenmede zengin bir olanak sağlanmış olacaktır. Mısırlı
katılımcıların vermiş oldukları cevaplar da bu düşüncemizi %54 oranıyla
desteklemektedir.
Tablo 7: Türk Dizileri/filmleri insan ilişkilerini; gelenek ve görenekleri, topluma ait
özellikleri yansıttığı için Türk diline ve kültürüne ilgiyi arttırır.
Kesinlikle
katılmıyorum, 11

Kesinlikle
katılıyorum, 16

Katılmıyorum, 21

Katılıyorum, 32
Kararsızım, 20

Türk dizilerinin Türk kültürünü aktardığı tartışma götürmez bir gerçektir. Bu dizilerin
kültürel müştereklik çerçevesinde ortak kültürel yaşanmışlıkları ve benzer toplumsal
sorunları işlemesi ilginin bir diğer kaynağıdır. Türk dizileri Ortadoğu toplumlarıyla bir
tanışmadır. Bu tanışmada aynı kültürel değerlerin hayat içerisindeki yeri gönül, duygu
ve kültürel akrabalığı akla getirmiştir. Onun için ilgi bu kadar yoğun olmuştur. Bu
yüzden katılımcıların %48’i kültürel yakınlıktan dolayı yabancı dil olarak Türkçe
öğrenimine motive olmuşlardır.
Tablo 8:Türkçeye olan ilgim dizilerle başladı.

Kesinlikle
katılmıyorum,
16
Katılmıyorum,
13

Kesinlikle
katılıyorum, 16

Katılıyorum, 32
Kararsızım, 24

Veriler Mısırlıların yaklaşık % 50’si, dizilerin Türkçe öğrenmekte olan Mısırlılar’ın
Türkçe’ye olan merakının başlamasında etkili olduğu yönündedir. Bunun yanında
birçok Mısırlı’nın Türkçe öğrenim serüveni iş dünyasındaki arayış ve hedeflerle
ilgilidir. Mısırlılarda Türk dizileriyle başlayan ilgi biraz da Türkiye’nin Ortadoğu’da
yıldızının parlamasına bağlanmaktadır. Buradan şunu da ifade edebiliriz ki, bir dilin ve
kültürün popüleritesi onu taşıyan milletlerin dünya çapındaki etkinliği ile de ilgilidir.
Değerlere bakıldığında sonuç olarak Türk dizileri yüzde elli gibi yüksek bir oranla
Türkçe’ye ilgiyi artırmaktadır.Ancak şu da bilinen bir gerçektir ki farklı sebeplerle
Türkçe’ye karşı ilgi duyanların öğreniminde de bu diziler etkili rol oynamaktadır.

Tablo 9:Mısır’da ortak kültürden dolayı Türk dizileri ilgimi çeker.
Kesinlikle
katılmıyorum, 10

Kesinlikle
katılıyorum, 10
Katılıyorum, 21

Katılmıyorum,
24

Kararsızım, 35

Özellikle Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethinden sonra yapılan nüfus mübadeleleri ile
iki ülke arasında karşılıklı göçler yaşanmıştır. Bugün iki toplum arasında çok sayıda
kültürel benzerlik vardır. Köken itibarı ile kimlerin hangi noktalarda kimlere ne derece
etki ettiği ayrı ve derin bir araştırma konusudur. Bugün Mısır’da özellikle beşinci,
altıncı, yedinci kuşak dedeleri Türk olan insanların sayısı hiç de az değildir. Aynı
oranda olmasa da bu durum Kıbrıs ve Anadolu’da yaşayan bazı aileler için de
geçerlidir.
Dizilerin büyük çoğunluğunun popüler kültürden beslenmesi, bu oranın %48’lerde
kalmasında etkili olmuştur. Buradaki gözlemlerimiz, iki halk arasındaki ortak
noktaların dizilerdekinden çok daha fazla olduğu yönündedir. Anadolu kültürünü daha
etkili şekilde işleyen dizilerin yayınlanması ,bu değerdeki rakamları yükseltecektir.
Misafir uğurlanırken ayakkabılarının kapıya doğru çevrilmesi, düğünlerde takıların ilan
edilmesi ve hatta bazı illerimizde olduğu gibi deftere yazılması, gelin çıkarma ve çeyiz
görümü ,düğün hamamı, bazı mekanlara nazar niyetiyle beş parmak işareti veya nal

çakılması ,nazar değmesiyle ilgili hassasiyetler, misafire getirdiği şeyin ikram
edilmesinin ayıp sayılması, isimlerin kısaltmalarla ifade edilmesi ve sayılarını
artırabileceğimiz pek çok motif burada da karşımıza çıkmaktadır.
İzleyicinin bu dizilere olan ilgisi, devrimden sonra Mısır’da yaşanan Türk mallarını ve
dizilerini boykot çağrıları karşısında kanallara geri adım attıramamış ve dizilerin
yayınları devam etmiştir. Üstelik dizi sayısında azalma yerine artma olmuştur. (Soultan
,AMIRA;2013) Bir dönemde görüldüğü gibi izlenme rekorları kırmasa da bunlar hala
ilgiyle takip edilmektedir.

Tablo 10:Mısır’da popüler kültüre olan meraktan dolayı Türk dizileri ilgi çekmektedir.

Katılmıyorum,
13

Kesinlikle
katılmıyorum. , 5

Kesinlikle
katılıyorum, 27

Kararsızım, 24

Katılıyorum, 31

Yukarıdaki veriler %58 oranında popüler kültürü işaret etmektedir. Bu değer,Türkçe
öğrenenlerle ilgili bir fikir vermektedir. Türkçe öğrenenler Türkçenin doğal ortamını
merak etmektedir. Türkçenin bağlamına ilgi duymaktadır. Belki de geçmişe dayalı
kültürel müşterekliğin popüler kültüre yansımalarını araştırmakta ve böylece bir
karşılaştırma yapmaktadır.
Popüler sözcüğü Latince “Popularis” kavramından türemiştir. Fransızcadan Türkçeye
geçen bu sözcük, “halkın zevklerine uygun, halk tarafından benimsenen, beğenilen”
anlamlarında kullanılmaktadır (Kızıldağ,2001:27). Sözcüğün “yaygın olarak beğenilen
ve hızlı bir şekilde tüketilen anlamını içermektedir (Bostancı,2013:25).
Bugün popüler kültürün günlük hayat yansımaları ele alındığında dünyanın farklı
yerlerindeki pek çok ülkeler gibi Mısır ile Türkiye arasında da çok sayıda benzerlik
vardır.Bu benzerliklerin Mısırlı öğreniciler arasında Türk dizilerine olan ilgisi inkar
edilemez.
Tablo 11:Türk dizileri/filmleri Türkiye’ye karşı ilgi uyandırmaktadır.

Kesinlikle
katılmıyorum,
15
Katılmıyorum,
10

Kesinlikle
katılıyorum, 21

Katılıyorum, 26
Kararsızım, 28

Veriler diziler sayesinde Türkiye’ye ilginin %47 olduğunu göstermektedir. Hatta
Mısır’da, Türkiye’ye karşı ilgi uyanmasında dizilerin etkisinin daha da fazla olduğu
dile getirilmektedir. Bu ilgi bir vesilesiyle Türkiye’yi görme şeklinde tahakkuk
etmektedir. Son yıllarda evlenen genç çiftlerin balayı için Türkiye’yi tercih ettikleri,
Gümüş dizisini izleyip çocuklarına Mehmet ve Nur ismi verenlerin varlığı, dizilerde
işlenen mekanların güzellik ve temizliğinin ilgi çektiği gözlemlenmektedir (İbrahim,
2015).

Tablo 12:Dizilerde/filmlerde geçen bazı sözcükler Arapça’da da kullanıldığı için
Türkçe’ye ilgi artmaktadır.
Kesinlikle
katılmıyorum, 13
Katılmıyorum, 8

Kesinlikle
katılıyorum, 23

Katılıyorum, 21
Kararsızım, 35

Bu değerler, dizileri dil öğrenmek için izleyenlerde daha da etkilidir. Öğrenciler,
dizilerde tespit ettikleri Arapça kelimeleri çevrelerindeki Türklerle paylaşmakta,
böylece bilgilerini pekiştirmektedirler. Her iki dilde aynı anlam gelen sıfat, fiil, zarf ve
diğer dil birimlerini Türkçedeki şekilleriyle öğrenmeleri; öğrenim sürecini olumlu
yönde etkilemektedir. Türkçe’nin bünyesinde bulunan; doğrudan veya dolaylı yoldan
sözcük, tamlama, deyim olarak kullanılan ve sayıları binleri bulan örnekler; öğrencilere
kendi kelimelerini kullanarak Türkçe konuşma imkanı sunmaktadır. Söz gelimi bu
öğreniciler günlük hayatta sık kullanılan “Allah aşkına, ya sabır, el insaf, yahu, be,
selam, selametle, Allah’a emanet.. gibi bazı Türkçe ifadeleri ve eklerle birlikte
kullanılan Arapça söz ve söz öbeklerini gözlemleyebilmekte ve kullanmaya

başlamaktadır. Mısırlıların Türkçe meraklarını dolayısı ile tek bir gerekçe üzerinden
açıklayamayız.

Tablo 13:Türk dizilerinden sonra Mısır'da Türkçeden tercüme eserlere ilgi artmıştır.
Kesinlikle
katılmıyorum,
16

Katılmıyorum,
24

Kesinlikle
katılıyorum, 16

Katılıyorum, 32

Kararsızım, 12

Verilerde görüldüğü gibi Türk dizilerinden sonra Mısır’da Türkçe öğrenimine karşı
ilginin artması,beraberinde Türkçe eser okuma ihtiyacını da doğurmuştur. Öğrenicilerin
okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi ve Türkçe cümle yapısını daha iyi
kavrayabilmesi için buna gereksinim duyulmaktadır.
Gökkuşağı Yayınları’nın yabancılar için temel seviye okuma kitapları dışında
Hitit,Gökkuşağı,Açılım,Sevgi Dili,Ebru gibi yabancılar için hazırlanan Türkçe öğretim
kitaplarındki metinler de belli ölçüde açığı kapatmaktadır.Ancak bu sahada henüz
istenilen noktaya ulaşılamamıştır.

Tablo 14:Türk dizilerinden Türkçe öğrendim.
Kesinlikle
katılmıyorum, 8
Katılmıyorum,
16

Kesinlikle
katılıyorum, 18

Katılıyorum, 26
Kararsızım, 34

Bu tabloda olumlu cevap verenlerin oranı % 44 olmakla beraber, bu yolla Türkçe
öğrenenlerin basit cümle kalıpları dışında Türkçe’yi yeteri kadar öğrenebildikleri
söylenemez. Diziler, başlı başına öğrenme aracı olarak kullanılmaktan ziyade öğrenim
sürecini destekleyici olarak kullanıldığında, öğreniciye daha fazla katkı sağlamaktadır.
Ayrıca, Türkçe öğrenim sürecine dahil olmada duyuşsal değer oluşturma ve
motivasyon sağlamada bir araçtır.

Tablo 15: Türkçe dizileri Arapça altyazılı seyretmek dil öğrenmeyi hızlandıran bir
yöntemdir.
Kesinlikle
katılmıyorum, 10
Katılmıyorum, 20

Kararsızım, 23

Kesinlikle
katılıyorum, 31

Katılıyorum, 16

Orijinal dilde alt yazılı dizi seyretmek dil öğrenmeyi hızlandırmakta; kelime, kelime
grubu, cümle kalıbı, vurgu ve tonlama, jest ve mimiklerin kullanımı gibi noktalarda
öğreniciye kolaylık sağlamaktadır. Öğrenci, kelime dağarcığı genişledikçe bu metodu
daha faydalı şekilde kullanabilmekte; böylece deyim, mecaz ve diğer dil öğelerinin
Arapça’daki karşılıkları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.

Tablo 16:Türk dizileri Türkçe'yle ve Türkler'le ilgili düşüncelerimi olumlu yönde
değiştirmiştir.
Kesinlikle
katılmıyorum, 16

Kesinlikle
katılıyorum, 20

Katılmıyorum, 16

Katılıyorum, 23
Kararsızım, 25

Bu tabloda olumlu görüş bildiren katılımcıların oranı, bu değerle ilgili doğru ipuçları
vermektedir. Mısır’da özellikle popüler Türk dizileri genellikle aynı hayat tarzına sahip
insanlar arasında kabul görüp izlenmekte ve beğenilmektedir.
Tablo 17:Türk dizileri Türkiye ve Mısır arasında kültürel müşterekliğin olduğunu
göstermektedir.

Kesinlikle
katılmıyorum, 15

Kesinlikle
katılıyorum, 15

Katılmıyorum, 15

Katılıyorum, 32
Kararsızım, 23

Türk dizilerini izleyen Mısırlılar; yemekler, kız isteme, düğün, cenaze ,el sanatları,
zanaatler, dînî yaşantı, müzik ve benzeri hususlarda müşterekler olduğunu
gözlemlemektedir. Her iki ülkenin sokaklarında rastlanan ve günlük hayatın motiflerini
oluşturan ortak manzaralara da rastlanmaktadır: Tablacılar, pazar yerleri, şerbetçiler,
amele pazarları, ramazan ayında yol üstünde bekleyip iftar vaktinde gelen geçene
ikramda bulunanlar, yüksek sesle müzik çalarak hız yapan araçlar vb. Elbette, Türk
dizilerine olan ilginin birçok gerekçesi bulunmaktadır. Bu ilginin en somut
neticelerinden biri ise temel seviyede Türkiye Türkçesinin öğrenimi olarak veriler ve
gözlemler çerçevesinde tespit edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Yurt dışında Türkçe’yi yabancı dil olarak öğrenenlerin, yaygın eğitim araçlarıyla
desteklenmesi öğrenime bilişsel ve duyuşsal katkısı olacaktır. Nitekim, araştırmaya
konu olan Mısırlı öğrenciler açısından bu sonuç ortaya çıkmıştır. Türk dizileriyle
birlikte Türkçe öğrenime ilgi artmıştır.
Bireyler yaygın öğretim araçları ya da medya aracılığığla herhangi bir yabancı dili
kendi kendilerine ve belli bir düzeyde öğrenebilirler. Çalışmaya konu olan Mısırlılar da
Türkiye Türkçesini temel seviyede öğrendiklerini belirtmişlerdir.
Herhangi bir yabancı dilin öğreniminde hedef dilin doğal ortamının bilinmesi ve
görülmesi önem arz etmektedir. Böylece dili bağlamıyla öğrenmek mümkün olacaktır.
Özellikle yurt dışında Türk dizilerinin önemi daha çok artmaktadır. Veriler, Mısırlıların
Türkçeyi öğrenimleri açısından bu konuda Türk dizilerinin önemini ortaya
koymaktadır.
Diziler ve filmler kültürel aktarıma katkıda bulunmaktadır. Türk dizilerini izleyen
Mısırlılar dizilerden dil öğreniminin yanında Türk kültürüyle ilgili değerlere de aşına
hale geldiklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle dizilerin içeriklerinde, aktardıkları
kültürel motifler ve değerlere özen gösterilmelidir.
Yabancı dil öğretiminde hedefe ulaştıran bir araç olarak altyazılı dizilerin dil
öğretimine olan katkısı önemsenmeli ve öğrenciler bu şekilde hazırlanan dizilerle
desteklenmelidir. Bu tür diziler öğrencinin hem ana dili bilgisini hem de hedef dil
bilgisini geliştirecektir.

Dizi ve filmlerde yer alan hedef dile ait deyim, atasözü, mecaz gibi önemli dil
birimleri; öğrenicinin söz varlığını geliştirecektir. Özellikle kalıp ifadelerin bağlamıyla
öğrenilmesine ciddi katkısı yadsınamaz. Mısırlı katılımcılar açısından her iki dilde de
ortak olan kalıp ifadelerin kavranması açısından önemli bulunmuştur.
Dil öğreniminde dört temel becerinin gelişmesi genel olarak izleme-anlama ve
dinleme-anlama etkinliklerine bağlı olduğu düşünülürse dizi ve filmlerin önemi daha
iyi anlaşılacaktır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bu tür etkinliklere diziler,
filmler ve ses bantları üzerinden bolca yer verilmelidir.
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