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G ünümüzde, yazılı ve gör-
sel medya toplumları
yönlendiren en önemli

araçlar arasında gösterilmektedir.
Özellikle görsel medya, günümüz
toplumlarını belirli amaçlar doğ-
rultusunda konsolide etme nok-
tasında öne çıkmaktadır. Küresel-
leşen dünyada, hızlı teknolojik ge-
lişimin desteklediği kitle iletişim
araçlarının bilgiye kolay ulaşımı
sağlaması, toplumların kal-
kınma hızlarını da artır-
mıştır. Günümüzde
medyanın gücünü or-
taya koyabilmek adı-
na, çalışmaları litera-
türde önemli bir yer
kapsayan Murdock ve
Golding’in konuya iliş-
kin tartışmalarına de-
ğinmek yerinde olacak-
tır. Medyanın ekonomi
politiğinin temel hede-
fini tartışan Murdock ve
Golding’e göre; günümüz
kapitalist toplumlarında üretim
araçlarını elinde bulunduran ka-
pitalistler, düşünce üretiminin
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kontrolü ve dağıtımında da söz
sahibidirler. Böylece, modern top-
lumlarda, düşünce üretiminin mül-
kiyeti de üretim araçları sahiple-
rinin elinde bulunmaktadır. 

Egemen devletler,
bünyesindeki bu denli
büyük medya şirketleri
aracılığıyla tüm dünyayı
etki altında alarak sosyo-
kültürel, siyasi ve ekonomik
avantajlar elde
etmektedirler. Yumuşak
güç olarak da adlandırılan
bu araç; global dünyada,
özellikle de, Hollywood
örneğinde olduğu gibi ABD
tarafından yoğun olarak
kullanılmaktadır. 

Küreselleşme ile birlikte ortaya çı-
kan küresel medya kuruluşları,
iletişim ve düşünce üretim araçları
hakimiyetini dünya pazarına yay-
mışlardır. Örneğin ABD’de Time,
Warner Bross ve AOL kuruluşla-
rının 1989’da birleşmesi ile oluşan
Time Warner şirketi global medya
pazarında önemli bir yere sahiptir.
ABD televizyon pazarının %25’ine
sahip olan şirket; Batman ve Su-
perman gibi karakterlerin patent
hakkını elinde bulundurmaktadır.
AT&T, Sony, AOL/Time Warner,
Bertelsmann, Liberty Media, Vi-
vendi Universal, Viacom, General
Electric, Disney, Nevs Corparation
gibi benzer global medya kuru-
luşlarının; 2000 yılı itibari ile dün-
yada iletişim sektörünün elde ettiği
250-270 milyar dolarlık toplam
yıllık gelirin üçte ikisinden fazla
gelir ettiği belirtilmektedir. Bu ci-

rolar dünyada birçok az gelişmiş
ülkenin toplam gayri safi yurt içi
hasılasından fazladır.

Egemen devletler, bünyesindeki
bu denli büyük medya şirketleri
aracılığıyla tüm dünyayı etki altında
alarak sosyo-kültürel, siyasi ve
ekonomik avantajlar elde etmek-
tedirler. Yumuşak güç olarak da
adlandırılan bu araç; global dün-
yada, özellikle de, Hollywood ör-
neğinde olduğu gibi ABD tarafın-
dan yoğun olarak kullanılmaktadır.
Yumuşak güç etkisinin yanında,
özellikle film ve dizi sektörünün
ekonomik etkileri de oldukça çar-
pıcıdır. Film ve diziler aracılığı ile
tanıtımı yapılan bölgelerdeki turist
sayısı artışları önemli gelirler sağ-
lamaktadır. Bunun yanında, dizi
sektörü ihracat kalemleri arasında
önemli bir yer edinmeye başla-
mıştır.

Bir Yumuşak Güç Unsuru
Olarak Türk Dizileri
İhracatı

Yumuşak güç kavramı son yıllarda
literatürde oldukça popüler hale
gelmiştir. Kavramın kurucusu da
olan Joseph S. Nye, yumuşak gü-
cün tanımını; bir ülkenin sahip
olduğu değerler nedeniyle ona
hayranlık duyan ülkelerin, o ülkeyi
takip etmesi ve izlemesi şeklinde
yapmıştır. Nye, yumuşak güç için
açıkladığı üç temel kaynağın ilkini
kültür olarak belirlemiştir. Bir ül-
kenin kültürünün aktarıldığı ülke
halklarınca ilgi görmesi kültür ih-
racı yapan ülke adına yumuşak
güç oluşturmaktadır. Bu hususta
ülkeler, yumuşak güç kullanımında
kültürel ve siyasi faktörleri kulla-
narak bir ortak değer oluşturabil-
mekte, böylece ekonomik ve askeri

güç kullanımına gerek kalmadan
hedef devleti/devletleri etkileye-
bilmektedirler. Bu bağlamda Tür-
kiye, tarihsel perspektifte kültürel
yakınlığa sahip olduğu Ortadoğu
ülkeleri üzerinde kurabileceği yu-
muşak gücü besleyecek önemli bir
kültür zenginliğine sahiptir. Tam
da bu noktada, Türk dizilerinin
Ortadoğu ülkeleri başta olmak
üzere, dünyanın birçok ülkesinde
ilgi görmeye başlaması, bu yeni
ihracat kaleminin bir yumuşak
güç olarak tanımlanmasına vesile
olmuştur. Bir başka deyişle, kül-
türün bir ihracat-ithalat unsuru
haline gelmesinden Türk dizileri
de etkilenmiştir. 

Yapılan çalışmalar, Arap ve Türk
toplulukları arasındaki kültürel
yakınlığın, Türk dizilerinin Arap
dünyasındaki başarısının neden-
lerin biri olduğunu ifade etmek-
tedir. Arap izleyicilerin, bazı Türk
dizilerinde karşılaştığı birçok ge-
lenek ve görenek, benzer yaşam
tarzları, müzikler, evlilik ve aile
hayatının Arap izleyicilerin ilgisini
çeken diğer faktörler olduğunu
söylemek mümkündür. Zira, kü-
reselleşmenin kültür üzerindeki
etkisinin kitle iletişim araçları ara-
cılığıyla yayıldığı bir gerçektir. Gü-
nümüz de bu etkiyi yaratan fak-
törler arasında internet ve sosyal
medya gibi faktörler sayılsa da en
büyük payı televizyon almaktadır.
Ülkeler arasındaki ekonomik, sos-
yolojik, kültürel ya da siyasi fark-
lılıklara rağmen dünyanın birçok
yerinde insanlar günlük hayatla-
rının önemli bir kısmını televizyon
izleyerek geçirmektedir. Bu bağ-
lamda televizyon, ülkelerin bir-
birleri ile olan kültürel etkileşim-
lerini de etkilemektedir. Türk tel-
evizyon dizileri,  Türkiye ve Orta-
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doğu’nun kültürel yönlerinin ben-
zer yapıda olduğu gerekçesi ile
Arap Dünyası’nda  popülerlik ka-
zanmıştır.

Yumuşak güç bağlamında siyasal
ve ekonomik alanlarda göstermiş
olduğu başarılı faaliyetler, Türki-
ye’nin Ortadoğu ülkeleri için bir
rol model olması sonucunu ortaya
çıkarmaktadır. Türk dizilerine gös-
terilen yoğun ilgi sayesinde Türkiye
ve Ortadoğu ülkeleri ile arasında
ortaya çıkan kültürel etkileşim,
Türkiye’yi bu bölgede popüler ve
etkili bir ülke konumuna getir-
miştir. Son yıllarda, Türkiye’nin
dizi ve film prodüksiyonları birçok
ülkeye ihraç edilmektedir. Arap
televizyon pazarı, Arap izleyiciler
tarafından izlenen Türk dizilerinin
en büyük ithalatçılarından biridir.
Bu dizilerin yaklaşık %60'ı Orta-
doğu ve Kuzey Afrika televizyon-
larında yayınlanmaktadır. Bu di-
ziler, Ortadoğu, Balkanlar, Rusya,
Afrika, Avrupa ve Latin Amerika
gibi ülkelere de ihraç edilmektedir.
Türk sinemasının önemli aktör-
lerinden biri olan Göksel Arsoy’un
başrol oynadığı 1966 yapımı “Altın
Çocuk” isimli film, Türkiye’den
Arap ülkelerine ilk kez ihraç edilen
film olmuştur. Arsoy’un ismi, “Mu-
hammed” olarak değiştirilerek top-
lumun dikkati çekilmeye çalışmış-
tır.  Zira, bireylerin nitelendiril-
dikleri isimler, içinde bulundukları
toplumun kültürünü, gelenekleri
ve zihniyetini yansıtmaktadır. Bu-
nunla birlikte, isimler, toplumsal
ve kültürel değişimi ortaya koyan
bir gösterge niteliğindedir. 

Türkiye’nin 2001 senesinde Ka-
zakistan’a ihraç ettiği “Deli Yürek”
dizisinin, sonraki yıllarda da ihraç
edilecek birçok Türk dizisinin önü-

nü açtığı söylenebilir. Özellikle,
2008 yılında, “Gümüş” (Nur) ve
“Ihlamurlar Altında” (Senevat ed’
Dıya’) dizileri Arap dünyasında ol-
dukça popüler hale gelmiştir. Gü-
müş dizinin aktörü Kıvanç Tatlıtuğ
“Muhenned”, Ihlamurlar Altında
dizisinin aktristi Tuba Büyüküstün
ise, “Lamis” ismi ile izleyicilere su-
nulmuştur. Bu dizi, Arap dünya-
sının en çok izlenen uydu kanal-
larından biri olan MBC'de yayın-
lanmıştır. Bu iki dizinin kurgu stil-
leri, çekim kalitesi, Türk müziği
efektleri, oyuncuların çekici giyin-
me stilleri ve oyunculuk kabili-
yetleri Arap dünyasında geniş bir
izleyici kitlesi yaratmıştır. 

Son verilere göre; Türkiye,
dünya genelinde, ABD'nin
ardından en büyük ikinci
TV dizisi ihracatçısı
konumuna gelmiştir.
Türkiye, 2023 yılına kadar
dizi ihracatı gelirlerini iki
milyar ABD doları
seviyesine yükseltmeyi
hedeflemektedir.

Türk televizyon dizilerinin küresel
başarı öykülerinden bir diğeri ise;
Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan
Süleyman'ın yaşadığı dönemi an-
latan “Muhteşem Yüzyıl” dizisidir.
Türkiye yapımı bu dizi, 43 ülkede
gösterilmiştir ve Türkiye'nin tel-
evizyon yapımları tarihinde ya-
yınlanan en pahalı eseri olarak ni-
telendirilmiştir. Bu dizi, 200 mil-
yondan fazla kişi tarafından iz-
lenmiş ve bir bölümünün değeri
yaklaşık olarak 500.000 $’a kadar
ulaşmıştır. Son verilere göre; Tür-

kiye, dünya genelinde, ABD'nin
ardından en büyük ikinci TV dizisi
ihracatçısı konumuna gelmiştir.
Türkiye, 2023 yılına kadar dizi ih-
racatı gelirlerini iki milyar ABD
doları seviyesine yükseltmeyi he-
deflemektedir. 

Türk dizilerinin Ortadoğu ve Kuzey
Afrika ülkelerinde hızla yayılması
ile Türk yıldızların popülerliği de
oldukça artmıştır. Bu artışın so-
nuçlarından biri olarak kimi işlet-
melerin tanıtımında Türk ünlülerin
isimleri kullanılmaya başlanmıştır.
Benzer şekilde, birçok Türk ünlü-
nün resmi “Nur” (Gümüş) ve “Se-
nevat ed’ Dıya’” (Ihlamurlar Al-
tında) adı ile tişörte ve çeşitli he-
diyelik eşyalara basılmıştır. Birçok
ebeveyn, yeni doğan çocuklarına
bu dizilerdeki karakterlerin adını
vermeye başlamıştır. Örneğin, Ür-
dün'de, “Lamis” adını taşıyan kadın
sayısı “Senevat ed’ Dıya” dizisi
başlamadan önce Ocak 2008'de
sadece 13 iken; serinin yayılması-
nın ardından aynı yıl Haziran ayın-
da bu sayı 106'ya yükselmiştir ve
yaklaşık %715'lik bir artış yaşan-
mıştır. Benzer şekilde “Muhenned”
adını taşıyan yeni doğan çocukların
oranı da % 210 artmıştır. 

Öte yandan, her geçen gün popü-
laritesi artan Türk dizileri, İslami
din adamları tarafından eleştiril-
miştir. Suudi Müftüsü ve Müslü-
man Alimler Derneği Başkanı, Ab-
dulAziz Al-sheikh, bu dizileri iz-
lemenin yasadışı, yozlaşmış, zararlı
ve İslam’a uygun olmadığını ifade
eden bir fetva yayınlamıştır. Bu
tür engellemelere ve uyarılara rağ-
men dizilerin popülaritesi giderek
artmaya devam etmektedir. Ayrıca,
Türk dizilerinin Arap kültürü üze-
rindeki etkisine ilişkin algıları in-
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celeyen kimi çalışmalar; Türk di-
zilerinin Arap kültürü için herhangi
bir tehdit oluşturmadığını ileri
sürmektedir.

Bir Ekonomik Katalizör
Olarak Türk Dizileri İhracatı

Türk dizilerinin dünyanın çeşitli
bölgelerine ihraç edilmeye başla-
masının bir diğer önemli etkisi
ekonomiye olmuştur. Günümüze

kadar bu pastadan yeterli payı ala-
mayan Türkiye, dizi sektöründe
yaşanan gelişmeler neticesinde
son yıllarda atağa kalkmıştır.
ABD’nin ardından dünyada dizi
ihracatında ikinci sıraya kadar tır-
manan Türkiye, bu sektörün en
önemli aktörlerinden biri olmayı
başarmıştır. Türkiye, yabancı turist
sayısı bakımından dünyadaki ilk
10 destinasyon arasında yer al-

maktadır. Aynı zamanda, global
turizm piyasasında en etkili ak-
törlerden biri konumundadır. Do-
layısıyla, turizm sektörü, Türki-
ye'nin en hızlı büyüyen ve en
önemli sektörlerinden biridir. İma-
lat sanayiinin ardından ikinci
önemli döviz kazancı kaynağını
temsil etmektedir.

Turizm sektörünün bu önemine
atfen, Türk dizileri, Türkiye’nin
turist destinasyonlarının tanıtıl-
masında en temel araçlar arasına
girmiştir. Örneğin, Gümüş dizisi-
nin çekildiği Abud Efendi Yalısı,
Arap gezginler için bir turizm mer-
kezi haline gelmiştir. Yalıya giriş
bedeli, Topkapı Sarayı'nın giriş be-
delinin yaklaşık beş katı kadar
yani 60 dolardır ve tur rehberleri
seyir turları sırasında bu yalının
önünden geçildiği sırada sunum-
larında yalı hakkında konuşmaya
başlamaktadırlar. Aynı zamanda
Gümüş dizisinde kullanılan yalı,
tur operatörlerinin müşterilerini
bir seyir turu almaya ikna etmeleri
için bir araç haline de gelmiştir.
Türk dizileri ile Arap turistler ta-
rafından ülkemize karşı artan yo-
ğun ilginin sonuçlarından biri de
ülkemize gelen Arap turistlerin

Tablo 1. Film ve Dizilerin Turizme Etkisi

Kaynak: Hudson ve Rithchie, 2006: 389

Film veya Dizi Lokasyon Ziyaretçi say�s� ve Turizm gelirlerine etkisi
Braveheart Wallace Monument, �skoçya Ziyaretçi say�s�nda %300 art��
Heartbeat Goathland, North Yorkshire, �ngiltere 1991’de normal turist say�s�n�n 3 kat� turist
Dances with Wolves Fort Hayes, Kansas %25 art��
Thelma and Louse Moab’daki Arches Ulusal An�t�, Yutah 1992’de %19.1 art��
Dallas Southfork Ranch, Dallas Y�lda 500 bin ziyaretçi
The Lord of the Rings Yeni Zelanda 1998’den 2003’e kadar her y�l %10 art��
Last of the Mohicans Chimney Rock Park�, Kuzey Karolayna %25 art��
Little Women Orchard House, Concord, Massachusetts %65 art��
Harry Potter �ngiltere’de çe�itli platolar Tüm mekanlarda %50 ziyaretçi art���
Mission: Impossible 2 Sydney Ulusal Parklar� 2000’de %200 art��
Miami Vice Miami 1985’ten 1988’e kadar Alman ziyaretçilerde %150 art��
Troy Çanakkale, Türkiye Turizmde %73 art��
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sayısındaki artış olmuştur.  2002
senesinde 975 bin civarında Arap
turist ülkemizi ziyaret etmiş iken
bu sayı 2010 yılında 3.5 milyondan
fazladır. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, film
ve dizilerin turist destinasyonla-
rının belirlenmesindeki rolü ve
ülke ekonomisine turizm nokta-
sında katkısı oldukça fazladır. Gü-
nümüzün önde gelen yapımlarının
çekildikleri bölgelere olan katkısı
hem kültürel hem de ekonomik
olarak büyüktür. Örneğin, Brave-
heart filminin ardından İskoç-
ya’daki Wallace Monument’e zi-
yaretçi sayısı %300 artmıştır. Tüm
dünyada izlenme rekorları kıran
bu tarz yapımlar tanıtımını yaptığı
bölgenin kültürünü tanıtmanın
yanında turizme katkısı ile eko-
nomik olarak da katkı sağlamak-
tadır.

Türk dizilerinin ihracatının artıyor
olması birçok araştırmayı da be-
raberinde getirmiştir. Bu dizilerin
popülaritesinin araştırıldığı çalış-
malar, Türk dizilerinin elde etmiş
olduğu başarıyı ortaya koymuştur.
Ürdün’de yapılan bir araştırma,
halkın %83’nün Türk dizilerini iz-
liyor olduğu sonucuna varmıştır.
Irak’ta yapılan bir araştırmaya göre
ise, halkın %97’sinin Türk dizilerini
izliyor olduğu ortaya konmuştur.
Benzer şekilde, Suriye’de yapılan
bir araştırmada, halkın Türk dizi-
lerine karşı ilgi düzeyinin %85
gibi yüksek bir oranda olduğu tes-
pit edilmiştir. Ortadoğu ülkeleri
genelinde ise bölge halkının
%78’inin en az bir kere Türk dizi-
lerini izlediği sonucu ortaya çık-
mıştır. Bununla birlikte, 2010 yı-
lında yapılan bir ankete göre, Türk
dizilerini en çok izleyen Arap ül-

keleri, %78 ile Irak ve Suriye olarak
belirlenmiştir. 

Bu denli büyük ilginin ülkenin
ekonomisine turizm sektörü dı-
şında etkileri de mevcuttur. Öyle
ki; yurt dışında yayınlanan Türk
dizilerinden, belli bir çağın anla-
tıldığı tarih dizilerinde kullanılan
klasik, avangart ve lüks mobilya-
ların izleyiciler üzerinde ilgi çekici
bir etki yarattığı ortaya çıkmıştır.
Bu sayede 2018 yılı itibari ile Bir-
leşik Arap Emirlikleri’nde mobilya
ihracatının %13, İsrail’de %24,
Umman’da %28 ve Kuveyt’te
%34 oranında artış ol-
duğu belirtilmekte-
dir. Türk dizileri-
nin gün geçtikçe
popüler hale
geldiği bir diğer
dest inasyon
olan Güney
Amerika ülkelerin
de benzer durum
gözlemlenmek-
tedir. Örneğin,
Brezilya'da %38,
U r u g u a y ' d a
%52, Şili'de
%83 ve Arjan-
tin'de %234
artış görülmüş-
tür. Türkiye
Cumhuriyeti Ti-
caret Bakanlığı İh-
racat Genel Müdürlüğü
Maden Metal ve Orman Ürünleri
Dairesi’nin hazırladığı Mobilya
Sektör Raporu, dünyanın birçok
yerine yapılan mobilya ihracatının,
2018 yılında bir önceki yıla göre
%13 artış gösterdiği ve 3 milyar
131 milyon dolara ulaştığını gös-
termektedir. Mobilya ihracatındaki
bu oran içindeki en yüksek pay
458 milyon dolar ile Irak’a aittir. 

TRT’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul
isimli dizinin, Körfez ülkelerinde
bir fenomen haline gelmesi ile bir-
likte bölgeye yapılan e-ihracat ra-
kamları da artış göstermiştir.  Türk
markalı ürünleri, yurt dışına mikro
ihracat kapsamında sunan bir plat-
form olan Bazarea’nın ortakları,
Türk kültürüne ait belli ürünlere
çok fazla ilginin olduğunu ve hatta
aşırı talep dolayısıyla, e-ticaret
kullanıcılarının Diriliş Ertuğrul'un
şapkası, tespihi, yüzükleri ve ak-
sesuarları ile baklava, lokum ve

Türk kahvesi taleplerini karşıla-
makta zorlandıklarını ve

en fazla talebin Suudi
Arabistan’dan geldiğini

belirtmişlerdir. 

Tüm bu bilgiler ışı-
ğında, film ve dizi
ihracatında dünya

piyasalarında önemli
bir yer edinmiş Tür-

kiye, elde ettiği bu
avantajı sürdürü-

cü adımlar at-
mak durumun-
dadır. Haliha-
zırda devlet
destekli pro-

jeler ile konu-
munu kalıcı hale

getirmek ve hatta en
büyük rakibi ABD’yi

yakalamak niyetinde
olan Türkiye, doğru ve stra-

tejik hamleler ile hem yumuşak
gücünü pekiştirmek hem de eko-
nomik anlamda kendine bu zor
günlerde yeni bir alan açmak ni-
yetindedir. Özellikle, komşusu olan
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkele-
rinde kültürel etkisini pekiştirecek
projelerin önünü açmak berabe-
rinde birçok imkana kapı aralaya-
caktır. 


