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ÖZET 

TELEV�ZYON D�Z�LER�NDE KÜRT K�ML���N�N TEMS�L�: 

 “HAYAT TÜRKÜSÜ” ÖRNE�� 

Emine ÇEL�K 

Yüksek Lisans Tezi, Medya ve Kültürel Çal��malar Anabilim Dal� 

Dan��man: Gülüm �ENER ULAGAY 

Ekim, 2013-108 sayfa 

Bugün “Kürt Sorunu” her an her yerde duymaya ba�lad���m�z bir 

kavram haline gelmi�tir. Televizyon dizilerinde say�ca etkisini çok hissetmesek 

de haber bültenlerinde, haber programlar�nda sürekli Kürt sorunundan ve 

çözüm sürecinden bahsedilmektedir. Gelinen nokta itibariyle ister devletin 

kendi politikas� denilsin, isterse ya�anan ac�larla beraber olu�an toplumsal 

bask�lar sonucu devletin mecburi politikas� denilsin art�k bu sorun aç�k seçik 

konu�ulmakta ve tart���lmaktad�r. Osmanl�’n�n son dönemlerinde farkl� 

�ekillerde ba�lay�p Türkiye cumhuriyetinin kurulmas�yla birlikte ulus-devlet 

modelini olu�turma çabas�yla kabul edilen kimlik politikalar� bugüne kadar 

ta��nan problemler a��n�n inkâr edilemez sebebidir.  

Devletin asli kimlik unsuru olan Türk kimli�i d���ndaki kimlikleri öteki 

kabul edip asimile etme politikas�, di�er kimliklere oranla say�ca fazlal��� 

sebebiyle bir görü�e göre tehlike olarak görülen Kürt kimli�inde daha fazla ön 

plana ç�km��t�r. Devlet bu asimile politikas�n� uygulamak için bütün unsurlar�n� 

kullanm��t�r. Bunlar askeri, e�itim ve medya unsurlar� olarak say�labilir.  

Medya unsurunda televizyondan önceki dönemde draman�n güçlü 

etkileri de dü�ünüldü�ünde sinema arac�l���yla ideal kimlik (ulus kimlik) 

olu�turulmaya çal���lm��t�r. Televizyon döneminde ise bu görev televizyon 

dizilerine havale edilir. 80’lerden sonra etkisi azalan Ye�ilçam döneminin 

yerini televizyon ve televizyon dizileri doldurmaya ba�lar. Bu çal��mada Farkl� 

�ekillerde sürdürülen politikalar�n devam etti�ini göstermek amac� ile 

“televizyon dizilerinde Kürt kimli�inin temsili” incelenmi�tir. 90’li y�llar�n 

sonlar�nda do�u atmosferinde çekilen diziler dönemi önemli bir yer tutar. 

“Vasiyet”, “Asmal� Konak”, “Gurbet Kad�n�”, “Yabanc� Damat”, “Zerda” bir 

ç�rp�da say�labilecek dizilerdir ve benzerleri hala çekilmeye devam etmektedir. 

Hem konusu hem farkl� alanlarda bir �eyler söylemesi nedeniyle bunlar�n 
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içinden “Hayat Türküsü” dizisinde Kürt kimli�i temsilleri incelenmi�tir. Fakat 

bu çal��mada cevaplar aranan sorular�n asla sadece do�u hikâyelerinde 

oldu�unu iddia etmiyoruz. Aksine bu temsil sorunun bütün televizyon 

dizilerinde var oldu�unu dü�ünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: televizyon dizileri, Kürt kimli�i, temsil, öteki. 
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ABSTRACT  

REPRESENTATION OF KURDISH    IDENTITY   IN TELEVISION   

SERIALS: THE EXAMPLE OF “HAYAT TÜRKÜSÜ”  

Emine ÇEL�K 

Department of Media and Cultural Studies Postgraduate Thesis 

Supervisor: Gülüm  �ENER ULAGAY 

October, 2013-108 pages 

Today, Kurdish Matter becomes one of the concepts that we heard at 

any time. Though we do not feel much its effects, in news bulletin or in 

newscasts it is always mentioned about Kurdish Matter and also its resolution 

process. In the point arrived at this matter is talked and discussed  loudly and 

clearly any more no matter it is called government's own policy or 

government's compulsory policy caused by social pressure consisting social 

hurts. Identity policies that started at the last  period of Ottoman Empire in 

different forms and accepted with an effort to form  a nation state pattern with 

the establishment of Turkish Republic are indisputable reason of the problem 

network been carried until today. 

The Government's  fundamental identity policy to assimilate via 

accepting identities as ‘other’ which are out of  Turkish identity extremely 

came into prominence in Kurdish identity which is considered as a threat as to 

an idea because the excess in number relatively to other identities. The 

government had used all its factors to perform this assimilation policy. These 

may be listed as military, education and mass media. 

When it is thought the strong impact of drama on media factor at a time 

before TV it is tried to form an ideal identity (nation identity) through the 

instrument of motion pictures. At the period of TV this duty is transferred to 

the television serials. TV and TV serials began to take the place of Ye�ilçam 

period which decreased its effect   after 80’s. In this study, ‘representation of 

Kurdish identity in TV serials’ is analyzed so as to show continuing process of 

the policies that kept in different forms. 
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  Through the ends of 90’s serials in the east atmosphere take an 

important place. VAS�YET, ASMALI KONAK, GURBET KADINI, 

YABANCI DAMAT, ZERDA can be given simply as examples and many 

series like these have still being shoot. Representation of Kurdish identity in 

HAYAT TÜRKÜSÜ was analyzed for both its topic and for its touch to 

different points. But in this study it is not claimed that the questioned problems 

are only in the east stories. On the contrary it is thought that representation 

problem is in all TV serials. 

Key Words: TV Serials, Kurdish identity, Representation, other 
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ÖNSÖZ 

Bir insan�n do�u�tan kazand��� haklar� konu�mak, onun üzerine kitaplar 

dolusu yaz�lar yazmak, ara�t�rmalar yapmak, zaten sahibi oldu�u haklar�n 

sahibi olup olmad���n� tart��mak oldukça dramatik gelmektedir. Sanki 

dünyan�n bütün nimetleri her milletin beyaz zenginleri için yarat�lm��t�r ve 

onlar da canlar� isterse di�erlerinin de bu nimetlerden faydalanmalar�na göz 

yumabilirler. Farkl� bir yakla��mla bu mesele insanl�k tarihinin hiç bitmeyen 

güç-iktidar mücadelesinden ba�ka bir �ey de�ildir. Bu çal��maya ba�larken hiç 

tahmin etmedi�im bir dünyayla kar��la�t�m. Yok say�larak ve olabildi�ince 

ötekile�tirilerek asimile edilmeye çal���lan bir kimli�in dünyas�yd� bu. Oysa 

ba�ta Kürtler olmak üzere ötekile�tirilen bütün bu kimlikler ya�ad�klar� bu 

topraklar� kendilerini bildikleri zamandan beri vatan kabul etmi�ler ve yeri 

geldi�inde hiç dü�ünmeden canlar�n� bile vermi�lerdir. Bu çal��ma bu asimile 

politikalar�na televizyon dizilerinin ne gibi katk�lar sa�lad���n� inceleyerek 

konuyla ilgili önemli sonuçlara varmay� amaçlam��t�r. 

Bu çal��may� yaparken fikirleri, önerileri ve her zaman pozitif 

yakla��m�yla beni destekleyen, çal��mama büyük katk�s� oldu�unu 

dü�ündü�üm dan��man hocam Sn. Yrd. Doç. Gülüm �ENER ULAGAY’a, 

desteklerinden dolay� aileme ve Hayat Türküsü dizisi ile ilgili elindeki verileri 

benimle payla�an sevgili Elif Nihan Akba�’a çok te�ekkür ederim. 

�
�STANBUL, 2013             Emine ÇEL�K 
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G�R�� 

Televizyon dizileri, TRT’nin 80’ler dönemindeki Bizimkiler, Perihan 

Abla, Kaynanalar gibi, aile dizileri bir yana b�rak�lacak olursa 90’lardan 

itibaren içerikleri, konular�, kahramanlar� ve ö�rettikleri ile son 20 y�la 

damgas�n� vurmu�tur. Bir drama türü olan televizyon dizileri, ayn� anda 

milyonlarca ki�iye ula�ma kabiliyeti ile dikkatle üzerinde durulmas�n� gerekli 

k�lmaktad�r. �lk olmalar� nedeniyle TRT dizileri hala nostalji olarak 

haf�zalardaki yerini korumaktad�r. Bu da gösterir ki iz b�rakm��t�r ve 

dolay�s�yla etkilemi�tir. �deolojilerin yeniden üretildi�i medya unsurlar� 

içerisinde televizyon dizileri en çarp�c� olan�d�r. Çünkü televizyon dizileri 

seyirciye dü�üncesinin ve dünya görü�ünün tam tersini bile söylüyor olsa yine 

de kendi söylemini dinlettirmeyi sa�layabilmektedir.  

��te böyle bir mecrada toplumsal temsiller önem kazanmakta ve bu 

sebeple “ben”, “sen”, “o” nas�l temsil ediliyor sorusunu sormaya itmektedir. 

Biraz gündemin en çok tart���lan konusu olmas� biraz da Kürt dünyas�na 

duyulan merak unsuru böyle bir çal��maya iten sebepler olmu�tur. Televizyon 

dizileri ula�t��� seyirci kitlesinin büyüklü�üyle ayn� oranda etkileme gücüne 

sahipken Kürt sorunu da Cumhuriyet tarihi kadar eski ve son y�llarda tansiyonu 

artarak devam eden bir mesele olmaya devam etmi�tir. Özellikle bu iki neden 

göz önünde bulundurularak televizyon dizilerinde Kürt kimli�inin nas�l yer 

ald��� ara�t�r�lm��t�r. Televizyon dizilerinde Kürt oldu�u bilinen karakterlerden 

Kürt diye bahsedilmez. Kürt kelimesinin yerine do�ulu kelimesi kullan�l�r. 

Do�ulularla birlikte kullan�lan kavramlar ve kültürel özellikler �u �ekilde 

s�ralanabilir. Töreye körü körüne ba�l�d�rlar, kan davalar�n� ku�aktan ku�a�a 

sürdürürler, k�z çocuklar�n� çocuk denecek ya�ta evlendirirler, e�itime hiç 

önem vermezler, hele k�z çocuklar�n�n okuma yazma bilmesine gerek bile 

olmad���n� dü�ünürler, kabad�rlar, küfürlü konu�urlar, k�z ve erkek çocuklar� 

aras�nda belirgin bir �ekilde cinsiyet ayr�m� yaparlar, kolayca adam öldürürler 

ve isimleri terörle an�l�r. Görüldü�ü gibi bütün zihinsel ça�r���mlar negatif 

içeriklidir. Çünkü bu ça�r���mlar�n toplumsal kar��l��� da benzer yöndedir. 

Hangisi hangisini etkiledi sorusuna cevap bulmak için ba�ka bir ara�t�rma daha 

gerekli olabilir ama medya üzerine yap�lan kuramsal çal��malarda da 
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görüldü�ü gibi medyan�n toplumun dü�ünce yap�s�n� etkiledi�i ve de�i�tirdi�i 

�eklindeki genel yarg�lar� da dikkate almak gerekir. 

Bu ara�t�rmaya ba�larken öne sürülen hipotezler üç maddede 

toparlanm��t�r. 

1-Televizyon dizilerinde kurgulanan hikâyelerde “Kürt kimli�i” do�ru 

temsil edilmemektedir. “Ulusal kimlik” ideolojisinin bir gere�i olarak, kendini 

“Kürt” olarak tan�mlayan vatanda�lar�n ait olduklar� kimlik “Kürt” 

kelimesinden ar�nd�r�larak sadece bölgesel aidiyete göre tan�mlanmaktad�r. 

 

2-Do�u Anadolu ve Güneydo�u Anadolu bölgelerinin belli ba�l� 

illerinde ya�ayanlar�n hikâyelerinin anlat�ld��� televizyon dizilerinde belirtilen 

illerin vatanda�lar�, olmas� gereken “ulusal kimlik” tan�m�ndan kal�n çizgilerle 

ay�rt edilmi� farkl�l�kta temsil edilmektedir. 

 

3-“Kürt” demeden “do�ulu” olarak tabir edilen bölge insan� genellikle 

negatif kavramlarla birlikte an�lmakta, kan davas� güden, namus cinayetleri 

i�leyen, �iddet uygulayan, uyu�turucu ticareti yapan, törelere körü körüne 

ba�l�, k�z ve erkek çocuklar� aras�nda cinsiyet ayr�m� yapan, k�z çocuklar�n� 

okutmayan, kaba, cahil ve medeni ya�amdan uzak insanlar olarak 

gösterilmektedir. 

�
Kürt kimli�i ile ba�lant�land�r�lmaya çal���ld��� varsay�m�ndan 

hareketle s�ralanan negatif kal�plar devletin ulus-devlet, ulus-kimlik ideolojisini 

olu�turma çabas�n�n ürünüdür. Bu ideolojiyi gerçekle�tirmek için devlet etkin 

bir �ekilde (devletin ideolojik ayg�tlar�ndan biri olarak) medyay� kullanm��t�r. 

Özellikle televizyon dizilerinde do�u ve do�ulu ile ilgili negatif yarg�lar�n, 

bunun kar��s�nda ulus kimli�i temsil eden bat�l�lar ile ilgili pozitif yarg�lar 

olu�mas�n� sa�lam�� ve do�ulular�n (Kürtlerin), bat�l�lar ( devletin ulus kimlik 

anlay���na uygun Türkler) gibi olmas� sonucuna var�lmas�n� istemi�tir. Askeri 

güçleri ve e�itim sistemi ile yok saymaya çal��t��� Kürt kimli�ini dizilerde de 

görmezden gelmi� ve dilini konu�up, kültürel kimli�ini ya�amas�n� 

engellemi�tir. 
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Televizyon dizilerinde Kürt kimli�i temsillerinin incelendi�i bu 

çal��mada konunun kapsaml� bir �ekilde anla��lmas�n� sa�lamak için temsil, 

kimlik, bunlar içerisinde ötekilik ve Kürt kimli�i kavramlar� detayl� bir �ekilde 

incelenmi�tir. Son bölümde ise örnek bir dizi olarak ele al�nan Hayat Türküsü 

dizisi ara�t�r�lan konunun içeri�ini en iyi �ekilde yans�tabilecek yöntem olarak 

dü�ünüldü�ünden Van Dijk’�n söylem analizi yöntemi kullan�larak bu kimlik 

temsilleri incelenmi�tir. Anlamlar söylemler üzerine in�a edildi�i için ara�t�rma 

yöntemi olarak söylem analizi seçilmi�tir. 

Çal��man�n birinci bölümünde temsil kavram� ele al�nm��t�r. Önce 

temsilin ne oldu�u anla��lmaya çal���lm�� sonras�nda medyada temsil kavram� 

üzerinde durulmu�tur. Televizyon, yaz�l� bas�n ve dizi ve filmlerdeki ayr�mlar� 

vurgulanarak dizi ve filmlerdeki temsil gücünün önemine vurgu yap�lm��t�r. 

Temsil ba�l��� alt�nda ideolojinin temsile etkileri, öteki temsilleri, medya 

temsillerinin seyirci üzerindeki etkileri anlat�lm�� ve baz� temsil örnekleri 

verilerek bu bölüm noktalanm��t�r. 

�kinci bölümde ele al�nan konu kimlik kavram� olmu�tur. Kimlik nedir? 

Nas�l ortaya ç�km��t�r? Niçin bu kadar çok tart���lmaktad�r ve neden sava�lara 

götürecek kadar büyük bir çat��ma konusu olabilmektedir? Kimlik ba�l���nda 

bu sorular�n cevaplar� yer almaktad�r. Türkiye’de kimliklerin tarihsel 

olu�umuna k�saca de�inildikten sonra kimlik çe�itlerinden kültürel, yerel, 

dinsel ve milli kimliklerden k�saca bahsedilmi�, ulus kimlik, etnik kimlik ve 

öteki kimlik çe�itleri çal��man�n özüne daha yak�n olmalar� nedeniyle geni� bir 

�ekilde tart���lm��t�r.  

Kuramsal k�sm�n üçüncü ve son bölümünde Kürt kimli�i kavram� 

incelenmi�tir. Bu ba�l�kta Ortado�u co�rafyas�nda ya�ayan Kürt milletlerinin 

tarihi ve kökleri hakk�nda bilgiler verilmi�, geçmi�ten bugüne Kürt kimli�inin 

nas�l bir geli�im ve de�i�im gösterdi�i ve hangi a�amalardan geçti�i 

anlat�lm��t�r. Kürtlerin ya�ad��� kimlik problemleri üzerinde durulmu� ve 

bugün bile içeri�inin ne oldu�u hala tart���lmaya devam edilen “Kürt sorunu” 

olgusunun nedenleri ara�t�r�lmaya çal���lm��t�r.  Kürt sorununu etkiledi�i 

dü�ünülen e�itim, din ve ekonomik faktörler incelenmi� devletin bu faktörler 

üzerindeki etkileri üzerine görü�ler aktar�lm��t�r. 
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Dördüncü ve son bölümde ise bulgular k�sm� yer alm��t�r. Bu bölümde 

hem mekânsal hem içerik olarak bir do�u hikâyesinin anlat�ld��� Hayat 

Türküsü dizisinin muhtelif bölümleri Van Dijk’�n söylem analizi yöntemi 

kullan�larak incelenmi�tir.  Dizide Kürt kimli�ine ili�kin temsiller karakterler, 

kültürel ve sosyal ya�am biçimleri üzerinden çe�itli yönleriyle incelenmi� ve 

nas�l temsil edildiklerine dair sonuçlara var�lmaya çal���lm��t�r. 
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1.BÖLÜM 
TEMS�L KAVRAMI 

 
   1.1. Temsil Tan�mlar� ve Medya Temsil �li�kisi 

1.1.1. Temsil Nedir? 

Temsil kavram� en genel kapsam�yla bir anlat�m biçimi olarak kabul 

edilirse ki�ilerin, mekânlar�n, e�yalar�n ve akla gelebilecek her �eyin çe�itli 

yöntemlerle sunu� biçimi birer temsildir. Medyada Her temsil biçimi ve bu 

temsillerin nas�l yap�ld��� kendi içinde ayr� ayr� sebepler ta��makta ve sorunlar� 

da kendine göre çe�itlilikler göstermektedir. Buna ba�l� olarak temsil kavram� 

ile ilgili tan�mlar ve sorunlar da farkl�l�klar arz etmektedir. Medyada kullan�lan 

temsil için en temel sorun ise temsil edilen her ne ise onunla ilgili olanlar� 

tatmin etmemesi veya rahats�z etmesidir. Ço�unlukla da gerçe�i 

yans�tmad���n�n iddia edilmesidir. 

K�salt�lm�� Oxford �ngilizce Sözlü�ü’nde sözcü�ün temsille ili�kili iki 

tan�m� yer al�r. Bunlardan birincisi bir �eyi temsil etmek onu betimlemek ya da 

tasvir etmek, tan�mlamayarak ya da tarif ya da hayal ederek ak�lda 

canland�rmakt�r; bir �eye ili�kin ak�lda ya da duyularda benzerlik kurulmas�; 

‘Bu resim Habil ile Kabil’in öldürülü�ünü temsil ediyor’ örne�inde verildi�i 

gibi tarif edilir. �kinci anlam�yla Temsil etmek ayn� zamanda simgele�tirme, 

yerine geçme, örne�i olma, ya da ikame etme anlam�na gelir; bununla ilgili �u 

örnek verilir; ‘H�ristiyanl�kta haç �sa’n�n çekti�i ac�lar� ve çarm�ha gerili�ini 

temsil eder’ gibi. (Hall, 1997:16).  Bu iki tan�m öz olarak temsili anlatmaktad�r. 

Birincisi bir çe�it canland�rma, ikincisi temsil edileni sembollerle ifade etme 

olarak k�saca tarif edilmi�tir. 

�rfan Erdo�an bir konunun, olay�n, durumun, insan ya�am�n�n, bir 

ili�kinin veya bir dü�üncenin medyada sunulmas� oldu�unu söyledi�i temsil 

kavram� için gerçe�in yeniden in�as� tan�m�n� yapar: “Medyada temsil, 

gerçe�in haberlerden paparazzilere kadar her tür programlar yoluyla yeniden-

in�as�d�r.” (Erdo�an, 2010:309).  
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1.1.2. Televizyon’da Temsil 

Sevilay Çelenk temsilde televizyonun di�er medya araçlar�ndan hem 

temsil �ekli hem temsil gücü ile ayr�ld���n� ve öne ç�kt���n� söyler. Televizyon 

temsil biçimi, Tart��ma programlar�, yar��ma programlar�, müzik e�lence 

programlar�, �ov programlar�, hatta haber bültenlerinde de s�radan 

vatanda�lar�n kültürel-entelektüel referans çevrelerine, ya�am deneyim ve 

öykülerine yaslan�r. Televizyonun formüle dayal� yap�s� vard�r ve bu 

formüllere göre s�n�rlar� çizilmi� çe�itli programlar�n içi doldurularak 

birbirinden farkl�la�t�rmak için bu farkl� öyküler, ya�am biçimleri deneyimleri 

kullan�l�r. Böylece televizyon temsilleri di�er bütün kültürel temsil 

alanlar�ndan ve di�er ileti�im araçlar�n�n temsil sistemlerinden önemli ölçüde 

farkl�l�klar gösterir. Tüketici kendi ya�am deneyimini televizyonda bizzat 

temsil ettirme olana��n� elde eder. Mesela yaz�l� bas�nda da kendi öyküsünün 

s�ra d��� k�r�lma anlar�n� geni� biçimde bulabilir ama orada deneyimleyen 

bizzat kendisi olmamaktad�r. Gazete muhabirleri, editörler, sayfa sorumlular� 

ve farkl� düzeylerdeki müdahalelerle dolay�mlanm�� bir temsil süreci içerisinde 

olur. Televizyon programlar�nda da kameraman, yönetmen, program sunucusu 

ve daha ba�ka müdahalelerin oldu�u bir dolay�mlama süreci vard�r ama burada 

nihayetinde hikâyeyi anlatan bizzat ekrana ç�kand�r. Burada öyküsü anlat�lan 

ki�inin fizik varl���, dili ve dü�üncesiyle kendisini temsil etti�i bir süreç söz 

konusudur.(Çelenk, 2005:85-86). James Monaco, bir ki�inin ya da olay�n 

sözcüklerle (ve hatta foto�raflarla) tan�mlanmas� ile ayn� ki�i ya da olay�n 

sinemasal kayd� aras�nda önemli bir fark oldu�unu söyler. Çünkü sinema 

gerçekli�in olabildi�ince benzerini verebilmesi nedeniyle yaz�l� ve sözlü 

dillerin nadiren yapabildi�i, kesin bilgi iletebilme özelli�ine sahiptir.(Monaco, 

2011:157). Hem televizyon programlar�nda hem de dizi ve filmlerde aktörün 

fiziki varl���yla seyirciye ula�mas� tüm temsil donan�mlar�na ra�men 

içselle�tirmeyi sa�lar ve etki gücünü çok yukar�lara ç�kar�r. Televizyon 

programlar�nda öyküsü seyredilen gerçek ki�iler gerçeklikleri ile ra�bet 

görürken dizi ve filmlerde karakterler olu�turduklar� hayranl�k alg�s� ile 

temsilin gücüne güç katarlar. Kuzey Güney dizisinde Kuzey karakteri 

yak���kl�l��� yan�nda hal ve tav�rlar� ile temsil etti�i kültürün içinden biri olarak 

daha fazla kabul görmü� ve içselle�tirilmesini kolayla�t�rm��t�r. Hayat Türküsü 
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dizisinde ise Hayat ö�renmen bunu yapar. Bat�l� gibidir filan ama köylülerle 

ili�kileri o kadar s�cak ve samimidir ki bazen onu kendilerinden biri gibi 

görürler. Seyirci onlar�n duygular�n� gözlerinin içine bakarak ya�ar.  

�
1.1.3. Temsil’de Dil, Anlam ve Yeniden �n�a 

Stuart Hall, temsil kavram�n� dil arac�l���yla anlam üretimi olarak ifade 

eder ve kurulan anlam yakla��m�n� savunanlara göre, temsilde, ba�kalar�yla 

anlaml� bir biçimde ileti�im kurmak için, farkl� diller içerisinde düzenlenmi� 

göstergeler kullan�ld���n� söyler. Diller, gerçekli�i tecrübe edilebilen dünyada 

nesneler, insanlar ya da olaylar� simgelemek, yerine geçmek ya da göndermede 

bulunmak amac�yla gösterge kullanabilirler. Fakat göstergeler maddi 

dünyam�z�n hiçbir anlamda parças� olmayan dü�sel �eylere, fantezi dünyalar�na 

ya da soyut dü�üncelere göndermede bulunabilirler. Dil ve gerçek dünya tam 

anlam�yla örtü�mez ve birbirinin tam kar��l��� olamazlar yani dil bir ayna 

görevi göremez. ‘Dil’ diye adland�rd���m�z çe�itli temsil dizgeleri içerisinde 

olu�turulan �ey anlamd�r. Anlam uygulamayla, ‘temsil’ sayesinde üretilir. 

Anlam, ba�ka bir deyi�le ‘anlam üretimi’ anlamlama uygulamalar� sonucu 

kurulur. (Hall, 1997: 25). 

Stuart Hall ‘durum tan�mlar�’ teriminin medyan�n yans�t�c� rolünü 

ku�kuya dü�ürdü�üne de dikkat çeker ve medyan�n varsay�lan do�alc�l���n� 

destekleyen �effaf dil anlay���n� sorunla�t�rd���n� söyler. Ona göre gerçeklik 

basitçe verilen bir olgu olarak görülemez, gerçek gerçekli�in belirli bir tarzda 

kurulmas�d�r der. Medya ‘gerçekli�i’ yaln�zca yeniden üretmez ayn� zamanda 

tan�mlar da. Gerçeklik tan�mlar�, tüm bir dilsel pratikler yoluyla desteklenip 

üretilir ve bu dilsel pratikler arac�l���yla ‘gerçek’in seçilmi� tan�mlar� temsil 

edilir. Yazar temsil etmenin yans�tmadan çok farkl� bir nosyon oldu�unu 

söyleyerek temsil etme, aktif bir seçme ve sunma, yap�land�rma ve 

biçimlendirme i�ini ima eder der. Temsil sadece zaten var olan anlam� 

aktarmaz daha aktif bir �eylere anlam verme i�ini de ima eder. Burada söz 

konusu olan bir anlam prati�i ve anlam üretimidir. Bu daha sonralar� 

‘anlamland�rma prati�i’ olarak tan�mlanm��t�r.(Hall, 1994: 67-68). Dizilerin 

kurgusal dünyas� tam da “temsil”in bu anlam�na kar��l�k gelir. Bir ressam bir 

resmi çizerken tercihini kulland��� renklerle ifade ederken senarist de 
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kurgulad��� hikâyede kulland��� dil ve ba�ka enstrümanlarla tercihini ortaya 

koyar ve bu onu temsil etme eylemine götürür. Medya, dramda senarist, 

gerçe�i sadece yeniden üretmekle kalmaz ayn� zamanda ona istedi�i gibi �ekil 

verir. 

“Temsil ile temsil edilen aras�nda tümüyle örtü�meden, tümüyle 

örtü�memeye kadar de�i�en benze�me olabilir.”(Erdo�an, 2010: 309). �rfan 

Erdo�an bu temsil anlay���n�, d��ar�daki gerçe�in do�ru veya yanl�� olmak 

üzere iki �ekilde temsil edilebildi�i görü�üne dayand�r�r ve buradan hareketle 

Hall’un yeniden in�a etme görü�üne vurgu yapar. Ona göre Hall bu tür bir 

temsil anlay���n�n eski oldu�unu belirtir. Eski anlay��a göre temsil gerçe�i 

yans�t�r veya gerçe�i sapt�r�r. Yeni anlay��a göre ise temsil gerçe�i yeniden 

olu�turur. Bu k�smen do�rudur da. Çünkü medya temsili ile temsil edilenler 

kurulur, olu�turulur ve belirlenir. Belirlemenin karakteri nedeniyle temsil 

in�as�n� yapanlar amaçlar�na uygun bir �ekilde temsili kurarak, olu�turarak 

gerçekler hakk�nda imajlar yarat�rlar. (Erdo�an, 2010: 309). �rfan Erdo�an 

temsille ilgili yanl��lar� üç madde de ifade eder. 

�
 “Temsilin gerçe�in yerini almas� yanl���: Temsil gerçeklik imaj� 
yaratarak gerçe�in yerine geçebilir; fakat as�l gerçek hala vard�r. 

‘Temsilin kar��la�t�r�laca�� bir gerçek olmad���; dolay�s�yla, her 
temsilin/aç�klaman�n gerçe�in olas� anlat�lar�ndan biri oldu�u’ yanl���. Örne�in 
‘ücret politikalar�n�n yoksullu�u sürdürmenin parças� oldu�u’ gibi bir insan 
gerçe�i üzerinde durmak, s�k�nt� verici, rahats�z edici ve risklidir. Onun yerine, 
‘yoksulluk ve sömürü’ anlat�s�n�n olas� aç�klamalardan biri oldu�u, baz�lar�n�n 
ayn� �eyi ‘insanlara i� sa�land��� ve babal�k yap�ld���’ olarak niteledi�i gibi 
anlat�ya gelmek, anlatan için rahatlat�c�d�r, faydal�d�r, verimlidir ve emin bir 
zeminde risksiz ve ödüllendirilmi� bir �ekilde yürümektedir. 

Bir olay temsil edilinceye kadar yoktur. Yani, eski anlat�da temsil olaydan 
sonrad�r, olay�n temsilidir; yeni anlat�da temsil olaydan sonra olmaz; olay�n 
olu�turucusudur; olay�n var olu�unun bir ko�uludur. Dolay�s�yla, temsil olay�n 
d���nda de�ildir, olaydan sonra da de�ildir, olay�n kendi içindedir. Bu oldukça 
ho� edebiyat�n geçerli olmas� için bize somut örnekler verilmesi gerekir: 
Ormanda bir a�ac�n devrildi�ini görmediysek veya duymad�ysak, “ormanda 
a�aç devrildi” diye olay� dü�ünmez veya anlatmazsak, olay gerçek de�il mi, 
olay olmad� m�, ses ç�kmad� m�? D��ar�da var olan� isimlendirmezsem ve 
aç�klamazsam, o olay yok mu? Temsili gerçe�in üzerine çökerterek gerçe�i 
örtme ve yok sayma oldukça faydal�d�r: Gerçe�in yerini sahtenin, yanl���n ve 
haks�z�n almas�n� me�rula�t�rma i�inde, bu tür edebiyat çok 
faydal�d�r.(Erdo�an, 2010: 309-310)” 
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Televizyon dizilerinde anlat�lan bir do�ulu imaj� vard�r. Sadece ki�iler 

baz�nda de�il kapsaml� olarak bir kültür temsili vard�r. Bu temsil ne kadar 

gerçektir. Bat�l� televizyon seyircisi için ba�ka birçok program d���nda 

(haberler, televizyon programlar� vs.) televizyon dizilerinde anlat�lan hikâyeler 

hikâyelerin anlatt�klar� ile s�n�rl� kalabilmektedir. Her ne kadar diziler Kürtlere 

Kürt demese de onlar Kürt olarak ya�amlar�n� devam ettirmektedirler. 

Televizyon, temsili bu nedenle her zaman, bir yandan toplum ve kültürü 

yerellikleri içinde yans�tmad��� temelinde bir ele�tirinin konusu olurken bir 

yandan da kaç�n�lmaz bir biçimde anlam üretimini kültürün s�n�rlar�na 

ba�layan yerel bir vurguya sahiptir. Sevilay Çelenk bu vurgudan hareketle 

temsil ve kültür ili�kisindeki gerilimden bahsederek ikisi aras�ndaki s�n�rlar� 

çizmeye çal���r. Televizyon temsilinin kültürle ili�kisi ya da kültür olarak 

i�leyi�inin gerilimli bir i�leyi� oldu�unu söyler. Televizyon temsilinin 

ikonla�t�rma, gündelik olan� resmetme, toplum ve bireylerin dü�ünce ve de�er 

sistemlerini yans�tmak gibi alg�lanan kültürel i�levinin içerdi�i zorunlu bir 

gerilimdir bu. “Çünkü televizyon, kurmaca ya da olgusal türlerinde, hem her 

zaman ortak anlamland�rma sisteminin dili olarak ‘kültür’dür hem de kültür ve 

toplum ya�ant�s�n�, ideal bir örneklendirme arac�l���yla temsil edemeyece�i 

için hiçbir zaman gere�ince ‘kültür’ de�il(mi�) gibidir.” (Çelenk, 2005:88) 

 
Ryan ve Kellner, Temsillerin içinde yer al�nan kültürden de 

devral�nd���n� ve içselle�tirilerek benli�in bir parças� haline getirildi�ini ifade 

ederler. Özellikle kültürel temsillerin içselle�tirme yoluyla benlikleri ele 

geçirdi�ini ve istedi�i gibi �ekil verdi�ini söyler. Bu nedenle de bir kültüre 

egemen olan temsiller asl�nda can al�c� politik öneme sahiptirler. Bu kültürel 

temsiller yaln�zca psikolojik duru�lar� �ekillendirmekle kalmaz, toplumsal 

gerçekli�in nas�l in�a edilece�ine ili�kin önemli bir rol oynarlar. Yani, 

toplumsal ya�am�n ve toplumsal kurumlar�n �ekillendirilmesinde hangi figür ve 

s�n�rlar�n bask�n ç�kaca�� konusunda model olurlar. Bu yüzden, kültürel 

temsillerin üretimi üzerinde söz sahibi olmak hem toplumsal iktidar�n 

muhafazas� aç�s�ndan kritik önem ta��r hem de toplumsal dönü�ümleri 

amaçlayan ilerici hareketler için vazgeçilmez bir kaynak olu�turur. (Ryan, 

Kellner, 1997: 37) 
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1.2. �deoloji ve Temsil 

Temsil kavram�n� �ekillendiren en önemli unsurlardan biri ideolojidir. 

Ryan ve Kellner temsilde ideolojinin gücüne dikkat çeker ve sineman�n 

günümüzde politik mücadelelerin yürütülmesi aç�s�ndan özel önem ta��yan bir 

kültürel temsil arenas�n� olu�turdu�unu söyler. Filmler, muhtelif temsil 

biçimleriyle, toplumsal gerçekli�in nas�l kavranaca��n�, daha da fazlas�, ne 

olaca��n� belirlemek ad�na bir kap��ma halindedirler. Bunun d���nda yayg�n 

kapitalist söylemin ve kapitalist hükümetin sorgulanmas�n� da sa�lam��lard�r. 

Amerikan toplumunda hükümet ve aile benzeri kurumlara yakla��mlarda 

meydana gelen önemli de�i�ikliklerde sinema gibi kültürel temsillerin önemli 

bir pay� vard�r.(Ryan, Kellner, 1997: 37-38) 

“Temsil ile realite iç içedir. Her temsil realiteyi sembolle�tirme, 

yeniden üretme çabas�d�r. Bu yeniden üretimde yap�lan her türlü seçmece, 

gerçekte, gerçekli�i kendi ideolojin do�rultusunda biçimlendirmedir. 

Medyadaki temsili anlamak, iktidar ve ideolojik güç ili�kilerini anlamak 

demektir.” (Casey-Calvert-French-Lewis, akt. Ar�k, 2003:605). Buradan 

hareketle televizyonda gösterilen her �ey televizyon için kurgulanm�� bir 

üründür ve ideolojik anlay��lara göre seçilir. Temsil “gerçe�in ta kendisi” 

olarak sunulan haber bültenleri, hatta canl� yay�nlarda da vard�r. Çünkü 

televizyonda yer alan her görüntü medya üreticilerinin elinden geçer ve 

televizyona uyumlu hale getirilir. Bu yönüyle televizyon için haz�rlanm�� 

prodüksiyon ürünleridir.(Ar�k, 2003:606). Temsil söz konusu oldu�unda 

ekranda görünenin arkas�nda farkl� ili�kiler i�lemektedir ve bu ili�kiler 

seyirciye kurgulanm�� yeni ürünlerin sunulmas�n� sa�lamaktad�r. 

Sineman�n ekonomik yönüne vurgu yapan James Monaco hem 

sermaye-yo�un hem de emek-yo�un bir sanat oldu�unu ve teknolojik ve 

ekonomik belirleyenlerin her sanat�n temelini olu�turdu�unu söyler. “Her bir 

sanat belirli ekonomik gerçekliklerle s�n�rlan�r. Çok pahal� bir sanat olmas� 

nedeniyle sinema ekonomik spekülasyonlar�n neden oldu�u tahrifatlara çok 

uygundur… Bu ekonomik faktörler de bir sanat yap�t�nda yer alabilecek belirli 

politik ve psikolojik kullan�mlarla ili�kilidir.”(Monaco, 2011:36-37).  

Sineman�n televizyon uyarlamas� olan TV filmleri ve diziler için de ayn� �eyi 
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söylemek mümkündür. Sinema ve diziler var olabilmek için ekonomik bir güce 

ba��ml� olmak zorundad�rlar. Ekonomik gücün sahibi her kim ise anlat�lan �ey 

onun ideolojisini yans�tacakt�r. Bu devlet olabilir, büyük sermaye sahipleri 

olabilir vs. Burada sermaye sahibi üreticinin ve yay�nc�n�n kendisi de olabilir 

bu durumda di�erlerine oranla daha özgür bir anlat�mdan bahsedilebilir. Bu 

sefer ki�inin ideolojisi devreye girer. Ama her ne olursa olsun yönetimin 

gücünün bütün güçlerin üzerinde oldu�u kabul edilirse devlet ideolojisinin 

olmazsa olmaz s�n�rlar� kendini gösterecektir. 

 

Ryan ve kellner’da sineman�n politik gücünün alt�n� çizerler. Sosyal 

gerçekli�in yeniden in�as�na çal��an kültürel temsillerin bir parças� oldu�unu 

ve bunun Marksist teoriye ait ideoloji kavram�n�n geni�letilmesini 

gerektirdi�inden bahsederek temsil kavram�n�n, ezilenlerin kendilerini ezen 

sürece gönüllü kat�l�m�n� sa�lamaya, yani zor kullanmaya gerek b�rakmayan 

tahakküme yönelik bir fikir ve imgeler sistemi olarak tan�mland���n� söyler. 

Yazara göre ideoloji, toplumsal gerilimleri yat��t�rmaya ve toplumsal güçlere, 

e�itsizli�e dayal� toplumsal düzene tehdit olu�turmalar�na meydan vermeyecek 

�ekilde kar��l�k vermeye yönelik bir çabad�r. �deoloji kültürel temsiller 

arac�l���yla dü�ünce ve davran��lar�, düzeni koruyacak �ekilde yönlendirir ve 

uygun hareket �ekillerinin olu�turulmas�n� sa�lar.(Ryan ve Kellner, 1997:38). 

Yeniden in�a, ideoloji temsil ili�kisinde de farkl� de�il. �deoloji kültürel 

temsiller arac�l��� ile sistemi korumaya ve zihinleri istedi�i gibi yönlendirmeye 

devam eder. 

Stuart Hall kültürel temsillerin ideolojik boyutuna dikkat çekerek art�k 

medyaya bak�� aç�s�n�n de�i�ti�ini ve ileti�imin sadece A’dan B’ye mesaj 

iletmek kadar basit bir i�lem olmad���n� ve medyan�n as�l i�levinin bütün 

ideolojik çevreyi biçimlendirmek oldu�unu söyler.   

�
 “�eylerin düzenini, bu düzenin s�n�rland�r�c� perspektifini, �eyleri 
evrensel, do�al ya da ‘gerçeklik’in kendisiyle biti�ikmi� gibi göstererek kutsal 
kaç�n�lmazl�kla donatan bir temsil etme tarz�yd�. Dünyaya ili�kin k�smi ve 
yanl� aç�klamalara evrensel bir geçerlilik ve me�ruluk kazand�rmaya ve bu 
k�smi kurmacalar� ‘gerçek’in sorgulanmaks�z�n kabul edilmesini oturtmaya 
yönelik bu hamle asl�nda ‘ideolojik’ olan�n karakteristi�i ve tan�mlay�c� 
mekanizmas�d�r.” (Hall, 1994: 69).  
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Burada Hall’un görü�ünde dikkat çeken husus kurmacalar�n asl� 

sorgulanmaks�z�n kabul edilmesidir. Bir bak�ma kurmaca olan� gerçekmi� gibi 

kabul etmek. 

Temsil ve ideoloji ili�kisindeki bir ba�ka boyutta toplum içerisinde 

tehdit olu�turan �eyleri, etkisiz hale getirecek �ekilde temsil etmektir. 

E�itsizli�e dayal� bir toplumsal düzen vard�r ve ba��bo� b�rak�l�rlarsa bu düzeni 

tersyüz edebilecek güçler ortaya ç�kabilir bunlar� kontrol etmek için ideoloji 

kullan�l�r. �deoloji bu güçleri yönlendirmeye ve yans�zla�t�rmaya çal��arak, 

onlar�n kudretine, yani yads�mak istedi�i �eyin kendisine kan�t olu�turur. Film 

ideolojisi, hem bir yandan düzeni tehdit eden unsurlar� görünmez k�lmaya 

çal���r bir yandan da onlar� sergileme zorunlulu�u ta��r.(Ryan, Kellner, 1994: 

39). Buna, yok sayarken ayn� zamanda olu�turabilece�i tehdit durumunu 

dü�ünerek bir anlamda sus pay� olarak temsil etmek denilebilir. Bir aç�dan 

vicdan� rahatlatma çabas� olarak da dü�ünülebilir 

�
1.2.1. Öteki’nin Medyada Temsili 

Kimlik temsilinin ana eksen de oldu�u bir çal��mada kaç�n�lmaz bir 

�ekilde “öteki” de vard�r.  “Öteki” kavram�, belli bir ki�i ya da belli bir grup 

kimli�i kar��s�nda farkl�l�k gösteren/alt-insan olarak tan�mlan�r. Bu anlamda 

kad�n�n ötekisi erkek, Do�u’nun ötekisi Bat� türünden örneklerde de görülece�i 

üzere, “öteki” nitelemesi/terimi belli bir durumun, konumun, varl���n tam 

kar��s�nda yer alan kar��t ikili�i(Güçlü, Uzun ve di�erleri, akt. Namaz, 2011) 

anlatmaktad�r.  

Sunum, ‘öteki’ni belgeleyerek, onu sureti arac�l���yla ortaya ç�kar�rken, 

temsil ‘öteki’nin suretini yeniden üretir. Her iki durumda da ‘öteki’, sanatç�n�n 

müdahalesiyle yeniden üretilmekte ve izlenilebilir bir durum kazand�ktan sonra 

seyirciyle bulu�turulmaktad�r. �ki durum aras�ndaki fark daha çok sanatç�n�n 

müdahalesiyle ili�kilidir. Sanatç�n�n müdahalesi ‘öteki’nin yeniden üretim 

biçiminde belirgin bir fark yarat�rken, ‘öteki’ temsil edildi�i biçimiyle ba�ka 

bir boyuta ta��nmaktad�r. Temsilde, ‘öteki’ne yüklenen anlamlar sanatç�n�n 

bak�� aç�s�ndan geçer. Seyirci bu ‘öteki’ temsilinde sanatç� ve ‘öteki’ 
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aras�ndaki ili�kiyle ba�ka bir �eye dönü�mü� bir eser izler.(Lay�kel, 2006). 

Yazar burada birbirine benzer iki kavram gibi duran sunum ve temsil 

aras�ndaki farka de�inirken temsilin yine bildik özelli�ini bu sefer “öteki” 

kavram� ile ba�lant�l� olarak ortaya ç�kar�r. Burada “temsil”, “öteki”ni yeniden 

in�a etmekte ve biçimlendirmektedir.  

‘Öteki’ temsili, sanatç� müdahalesi ile çok farkl� biçimler alabilir. 

Burada sanatç�, öteki temsili ve izleyici tepkisi birbiriyle ba�lant�l�d�r. 

Sanatç�n�n ötekine bak��� onun temsil davran���n� etkiler. Ortaya ç�kan temsil 

biçimi ise seyircinin dü�üncesini “sanatç�n�n ötekine bak�� aç�s�na yak�n bir 

�ekilde” �ekillendirir. “Sanatç�n�n müdahalesi ve temsil biçimine dair tercihleri, 

izleyicinin bak���n� büyük ölçüde �ekillendirir, dolay�s�yla bu anlamda 

antropoloji ba�lam�ndaki ara�t�rmac�ya benzer bir biçimde sanatç�ya, bir 

sorumluluk yüklemektedir.” (Lay�kel, 2006).   

“Öteki temsil”in nas�l olu�tu�una yönelik çarp�c� bir ba�ka görü�e göre 

ki�i kendi içinde istemedi�i ve bast�rd��� negatif �eyleri ba�kas�n�n üzerine atar. 

Bu öteki olur. Yazara göre “öteki” özbask� ile s�k�ca ba�lant�l� olan bir 

kavramd�r. Egemen kültürün kabul edemedi�i güdüler ve dürtüler ya yads�n�r, 

bast�r�l�r, yok edilir veya bask�n de�erler için tehlike olan taraflar�ndan 

ar�nd�r�l�p özümsenir. Yazar ötekilik kavram�n�n psikoanalitik yönden önemini 

�u �ekilde ifade eder: “Öteki’nin yaln�zca kültürün ve ki�inin tümüyle d���nda 

kalan �eyleri de�il, ki�inin içinde bast�r�lan ve yads�n�p d��lanarak ki�inin 

d���nda bir �eymi� gibi nefret edilen �eyleri temsil etmesidir. Ki�i kendi içinde 

bast�rd��� �eyi, d��lamak, a�a��lamak ve elden gelirse yok etmek için ötekine 

yak��t�r�r, ‘öteki’nin üstüne atar.”(Demir, 2008).  

Film ve televizyon medyas�, kolektif an�lar�n ve kimliklerin 

olu�mas�nda güçlü bir rol oynar.(Morley, Robins, 1997: 131). Amerikal�lar�n 

Holocaust isimli Alman tarihini anlatan dizisine kar��l�k Almanlar buna bir 

cevap olarak Heimat(ana vatan) isimli diziyi yaparlar. Bu dizi Amerika’da da 

gösterilir ve birçok ele�tirmenden olumsuz tepki al�r. Almanlar’�n Alman 

tarihindeki baz� �eyleri örtbas etmeye çal��t���n� söylerler. Morley ve Robins 

bu iki dizi üzerinden “bir millet ba�ka bir milletin özelini anlatma hakk�na 

sahip midir?” sorusundan hareketle öteki’nin temsilini tart���rlar. Burada 
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uluslararas� bir temsil ve ötekile�tirme vard�r. Amerikal�lar ba�ka bir milleti 

ötekile�tirirken Almanlar kendi ötekilerini anlat�rlar. Bu bir ba�ka okumayla 

bat�n�n küresel düzeni korumak ad�na kulland��� medya gücünü nas�l 

kulland���n� da göstermektedir. 

Postmodern dünya ekran arac�l��� ile “öteki” ile ilgili dü�üncelerini 

bütün dünya ile beraber bizzat “öteki”nin de zihninde iyice oturtmaya çal���r. 

Edward Said teknik olarak ileri teknolojiye dayal� ileti�imin kültürleraras� 

ili�kileri muhakkak daha iyi hale getirmeyece�ini ileri sürer; çünkü medyada 

artan geriletici e�ilimler vard�r. Gerçekten de der Said, elektronik postmodern 

dünyan�n bir özelli�i, do�unun basmakal�p görünümlerinin güçlendirilmesidir: 

“Do�u aç�s�ndan bak�ld���nda, standartla�ma ve basmakal�p kültürel imajlar, on 

dokuzuncu yüzy�l�n akademik ve yarat�c� ‘gizemli do�u’ dü�manl���n� daha da 

yo�unla�t�rm�� bulunuyor”(Said, Akt. Morley, Robins, 1997:182). Burada da 

belirtildi�i gibi ‘gizemli do�u’ bizzat do�u co�rafyas�nda ya�ayan ki�iler için 

bile bir do�u varl���d�r. Do�unun bat�s�nda ya�ayanlar için do�u gizemlidir ve 

kültürel temsiller arac�l��� bu gizem aralanmaya çal���l�r ama ne, nas�l 

gösterilirse do�u ‘o’ olur. O da ötekidir. 

Öteki temsil edilirken görülen en çarp�c� durumun bilmedi�inin ve 

tan�mad���n�n temsilini yapmaya çal��mak oldu�unu kabul etmek gerekir. “Ki�i 

bilmedi�inin dü�man�d�r” özlü sözünden hareketle ki�i bilmedi�ini ve 

tan�mad���n� ötekile�tirir. Burada yazar bir tehlikeye dikkat çeker: “Medya 

vas�tas�yla görmek, dünyan�n kavranmas� aç�s�ndan bir engel dahi olabilir” der 

ve Paul Hartmann ile Charles Husband’�n yapt�klar� bir ara�t�rman�n 

sonuçlar�ndan bahseder. Bu sonuçlara göre �ngiltere’de �rkç�l���n en güçlü 

oldu�u yerler beyazlarla zencilerin gündelik ya�am içinde çok fazla ili�kiye 

girme olana�� olmayan bölgeler oldu�udur ve burada ya�ayan beyazlar�n 

zencilerle ilgili bilgi edinmek için medyaya ba��ml� olduklar�d�r. (Gerçekten, 

�rkç�l�k konusundaki tart��malarda medyan�n “say�lara” olan saplant�s� sonucu, 

ortalama beyaz insan, ülkedeki siyahlar�n say�s�n� oldu�undan on kat fazla 

oldu�unu dü�ünmektedir). (Morley, Robins, 1997:182). Yazar herhangi bir 

�ekilde ili�ki kurulmayan, tan�nmayan, görülmeyen ve oldukça uzakta olan 

yerler ve insanlar hakk�nda ki�ilerin bilgilerinin bütünlü�ü itibariyle medyaya o 

kadar ba��ml� oldu�unu söyler. Bütün bu uzakl�klar gücü elinde bulunduran 
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bat� ve medyas� için dünyaya istedi�i �ekli verme konusunda bulunmaz bir 

f�rsat olur ve bu ciddi bir medya temsilleri sorunudur. Yazar bu anlamda 

bat�n�n medya arac�l��� ile yaratt��� ötekilik kavram�na ciddi ele�tiriler getirir. 

“Bat� medyas�, uluslar aras� ileti�imin tek yönlü ak��� içerisinde bat�l� 

olmayan öbür bütün öteki’leri temsil etme hakk�n� kendinde görmekte ve bize, 

“bizi” “onlardan” ay�rt etme olana�� veren tan�mlar� sa�lamaktad�r.” (Morley, 

Robins, 1997: 183-184). Yazar, öteki’nin bizim için temsil edildi�i televizyon 

ekran�n�n, farkl� birkaç düzeyde çal��t���n� söyler. Bunlar: “Ekrana getirmek 

e�er ‘onlar�’ ‘bize’ temsili olarak göstermek ise, ‘onlar�n’ görüntüsü 

elenmektedir ve böylece sadece belirli görüntüler bize ula�maktad�r.” Der ve 

kavramsal olarak, ekran�n sadece bize görüntülerin yans�t�ld��� bir ortam 

olmad���n�, kendi kimliklerimizi tan�mlad���m�z ve in�a etti�imiz öteki ile ilgili 

korkular�m�z�, dü�lerimizi ve isteklerimizi yans�tt���m�z bir alan oldu�unu 

söyler. (Morley, Robins, 1997: 183-184).  

Cooker seyircinin olaylar� ilk elden de�il de alg�lama ile ya�ant�lad���n� 

söyleyerek alg�lad��� �eyin sahip oldu�u kimli�in do�as�na kaç�n�lmaz olarak 

bireysel bir tepki do�uracakt�r der. Yazara göre dünyan�n dayatt��� ile akl�n 

talep etti�i, ald��� ve �ekillendirdi�i aras�nda hayati bir ba� vard�r. Ekranda 

görülen her �ey, seyirciye kendisi hakk�nda bir �eyler söyler. Seyirciye tepki 

göstermek, gördü�ünü, kendisiyle ili�kilendirmek için bir f�rsat yarat�r ve kendi 

kimlini geçerli k�lmaya zorlar. (Cooker, akt. Morley, Robins, 1997:184). 

Burada yazar�n bahsetti�i temsil, ekran�n sunduklar� ile ekran�n kar��s�ndaki 

ki�ilerin kurdu�u ba� üzerinedir. Ki�iler ötekile�tirilen kimlikler üzerinden 

kendi kimliklerini do�rulayarak bildiklerinin sa�lamas�n� yapar. 

 ‘Biz-iyi’ ‘onlar-kötü’ gibi temel çat��malar�n yeniden üretiminde ve 

in�as�nda ekran önemli bir görev üstlenir. Kobena Mercer “farkl�l�kla 

ya�aman�n güçlü�üne” de�inmektedir ve Paul Hogget, temel kavramsal açmaz 

olarak “farkl�l�k olmaks�z�n birli�in”, sorunlu ki�iliklerin ho�görü 

gösterebilece�i tek birlik biçimi oldu�unu belirtir.”(Morley, Robins, 1997: 

184). Ekran bir �ekilde ötekile�tirme çabalar�na sa�lad��� büyük katk�larla daha 

hastal�kl� ki�iliklerin olu�mas�n� ve yayg�nla�arak kolektif bir dü�ünce sistemi 

haline gelmesini mümkün k�lm��t�r. Farkl�l�klar� reddetmek, kendi gibi 
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olanlarla ya�amak, ekranda ise kendi gibi olmayanlar� negatif kodlarla temsil 

etmek ve kendi gibi olmaya do�ru ilerledi�ini görmek, fark�nda olarak veya 

fark�nda olmadan edinilmi� hastal�kl� bir durumdur. 

Sineman�n üstün yetenekleri ile temsil biçimlerinin ustaca i�lendi�i ve 

seyirciye hiç hissettirmeden mesaj�n� iletti�i yönünde bir görü� ortaya koyan 

Ryan ve Kellner, filmlerdeki ustaca kullan�lan temsil metotlar�na de�inir.  

 

 “Filmler herhangi bir durumu yans�tmaktan çok, o durumun tasarlanan 
belli bir biçimini olu�turmak üzere seçilmi� ve birle�tirilmi� temsili ö�eler 
yoluyla birtak�m tezler ileri sürer, bunu yaparken, seyirciye belli bir konumu ya 
da bak�� aç�s�n� telkin ederler. Biçimsel görenekler de sinemasal yapayl��a 
ili�kin i�aretleri silip süpürerek bu konumlaman�n içselle�tirilmesine katk�da 
bulunur. Tematik görenekler –eril kahramanl�k serüvenleri, romantizm aray���, 
kad�n melodram�, kurtar�c� �iddet öyküleri, �rkç�l��a ve suça ili�kin kli�eler vb.- 
gerçekli�i toplumsal de�er ve kurumlarla ba�lant�land�rarak bunlar�n de�i�mez 
bir dünyan�n do�al ve apaç�k göstergeleri olarak alg�lanmas�n� sa�lar. Bu 
görenekler seyirciyi belli bir toplumsal düzenin temel varsay�mlar�n� 
benimsemeye ve bunlar�n içerdi�i ak�ld���l�k ve adaletsizlikleri göz ard� etmeye 
al��t�r�r. Sava� ya da suç gibi yap�sal toplum sorunlar�n�n ki�isel hayat 
hikâyeleri düzleminde ayr�nt�land�r�lmas�, yürürlükteki düzenin iyi ve ahlakl� 
görünmesini sa�lar. Kamu düzeninin temsilleriyle ki�isel özde�le�me, sömürü 
ve tahakküme dayal� bir sisteme gönüllü kat�l�m� haz�rlayan psikolojik e�ilimi 
yarat�r. (Ryan, Kellner, 1997:18)  

 

Buraya kadar ba�vurulan görü�lerin hemen hemen hepsi gösterir ki 

temsil yerine göre güçlü bir silaht�r ve say�lamayacak kadar çok i�levi vard�r. 

En ba�ta söylenebilecek özelli�i temsil edilen �eyi yeniden in�a eder. Düzeni 

korur, ayr�l�kç� dü�ünce, davran�� ve durumlar� törpüler, e�itsizlikleri ve daha 

birçok bozuklu�u normalmi� gibi göstermeye çal���r. Kimlikleri in�a eder, 

kendi gibi olan seyirciye kendi kimli�ini do�rulat�rken ‘öteki’ seyirciye kimlik 

önerileri sunar. Ba�ta devletler olmak üzere hâkim güçlerin ideolojilerini kabul 

ettirmede kültürel temsiller en önemli sacaya��n� olu�turur.  

Kimlik temsilleri ile ilgili sorunlar üç a�a�� be� yukar� dünyan�n her 

yerinde birbirine benzerlikler gösterir ama en önemli ortak noktalar� 

‘öteki’le�tirmedir. Ayla Kanbur kimlik temsillerinde öteki sorununa Türkiye 

özelinde bir de�erlendirme yapmaya çal���r. Ona göre Türkiye’nin kendi 
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co�rafyas�nda ortaya ç�kan yerel çok kültürlülük belli bir toplumsal ve kültürel 

kimlik tan�m�n� zorla�t�r�r. Hem Her türlü kimlik tan�m� sorunludur hem de 

Türkiye’nin kendi özel tarihi bir kimlik tan�m� çabas�n� karma��kla�t�rmaktad�r. 

Ayla Kanbur ulus kimli�i ‘bat�l�’ olma olarak tan�mlar ve cumhuriyetin 

kabulüyle birlikte ideal bir resmi kimlik politikas� olarak kabul edildi�ini 

söyler. Ama bu bat�l� olma Türkiye’nin güncel gerçekli�i ile yüzle�ince sorunlu 

hale gelir ve bu kültürel kimli�i de sorunlu bir yere ta��r. �ki kimlik aras�nda 

kalan birey -soyut hedef ve somut gerçeklik-, toplum içindeki konumunu 

tan�mlamada da zorlanacakt�r. Temsil ayr�cal���na sahip bireyler, 

entelektüeller, temsil edece�i nesnesiyle ili�kisi aç�s�ndan iki z�t yönün 

aras�nda kalacakt�r.  

�
 “Birincisi, “Türkiye’nin bat� de�erlerine ula�ma” hedefinde, ikincisi, 
Türkiye’deki bu de�erlerin uza��nda durdu�u varsay�lan ‘öteki’ Türkiye’yle 
ili�kisinde… Bat�n�n ileri, do�unun geri, bat�n�n hümanist, do�unun barbar, 
rasyonel-mistik, aç�k-kapal� gibi ikilikler üzerine oturan hâkim oryantalist 
söylem, do�u kimli�inden ar�nma çabas� içindeki bir co�rafyada temsilcilerin, 
dü�ünme biçimini, konumunu �ekillendiren bir etmen olarak kar��m�za ç�kar. 
Kendini ‘bat�’l� konuma yerle�tirdikçe gerçekte ‘do�u’lu olarak 
konumland�rd��� co�rafyas� ve kültürel özellikleriyle ili�kisi ba�kala��r, 
dönü�ür ve bat�n�n kar��s�ndaki ‘öteki’li�i gerçe�ini, kendi “öteki”sini 
yaratarak, kendi gerçekli�ini ‘öteki’le�tirerek a�maya çal���r.”(Kanbur, 
2006:50).  

 

1.5. Medya Temsillerinin Seyirci Üzerindeki Etkileri 

Film yapanlarla, filmsel temsil aras�nda belli bir ili�kinin var oldu�u 

(Kanbur, 2006: 51) gerçe�i bu konunun üzerinde dikkatle durulmas�n� gerekli 

k�l�yor.  

Temsilin gücünü daha iyi ifade etme ad�na televizyon, ideoloji ve 

seyirci ili�kisine dair önemli birkaç kuramdan burada bahsetmekte fayda 

olacakt�r. 

Televizyon seyircilerine TV dizilerini neden seyrediyorsunuz sorusuna 

“dü�ünceme besin oluyor” cevab�n� vermeleri “hemen her tür kurmaca 

program�n, her türlü dizi, seriyal ve televizyon filminin düzenli izleyicilerinin o 

program� kendi gerçek ya�am sorunlar�yla ilgili bir uyaran olarak 
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görebildiklerini ima etmektedir.” (Mutlu, 2005:98). Diziler ve filmler gerçek 

olmad��� bilincine ra�men anlatt��� hikâyeleri gerçekmi� gibi temsil etmeleri 

sayesinde bu alg�y� olu�turabilirler. Bunun yan�nda seyircilerin kendilerine 

inan�lmaz güvenlerini gösteren bir kurama göre “Bireysel izleyiciler 

televizyonda maruz kald�klar� mesajlar�n kendi üzerlerinde olumsuz hiçbir 

etkide bulunmad���n�, buna kar��l�k bu mesajlardan ba�kalar�n�n olumsuz 

olarak etkilenme olas�l���n�n çok güçlü oldu�unu dü�ünmektedirler.” (Mutlu, 

2005:109). 

Televizyonun toplum düzeyindeki etkilerinin bir ba�ka örne�ini ise, 

özellikle bat� Avrupa’da yabanc� dü�manl��� ve �rkç�l���n giderek 

yayg�nla�mas�nda bu arac�n oynad��� rolü ara�t�ran Eser ve Brosius’un 

çal��mas� ortaya koymaktad�r (1996). Eser ve Brosius’un ara�t�rmas�na temel 

te�kil eden soru �udur: Yabanc�lara ve s���nmac�lara yönelik �iddet edimlerini, 

televizyonda bunlar�n reklam�n� yapmaks�z�n nas�l vermek gerekir? 

Televizyonlar�n �rkç� sald�rganl�kla bu sald�rganl���n içinde yer ald��� �iddet 

ba�lam� ili�kilendirilmeksizin, �rkç� gösterileri oldu�u gibi yay�nlamalar� pek 

çok ele�tiri ve yak�nmaya konu olmaktad�r. Televizyonlar�n bu konudaki 

yay�nlar�nda, �rkç�lar�n gösteri yapt�klar� yerlerde ya�ayanlar, gösteriye 

kat�lmasalar bile, gösteriyi kald�r�mdan veya apartman pencerelerinden 

izlerken bunlar� alk��layarak ve sa�c�, �rkç� sloganlar atarak aç�k aç�k 

desteklemektedir ve bu destek televizyonlarda oldu�u gibi gösterilmektedir. 

Kayg�lar ve ele�tiriler, televizyonun ve di�er kitle ileti�im araçlar�n�n bu 

olaylarla ilgili geni� ve sansasyonel yay�nlar�n�n daha sonraki çok say�da �rkç� 

sald�r�y� tetikledi�i gözleminden kaynaklanmaktad�r. Gerçekten de, 

televizyonda bu tür temsil edilen �rkç� gösteriler ve sald�r� olaylar�ndan sonra 

bunlar�n say�s�nda dramatik art��lar oldu�u görülmektedir.(Mutlu, 2005:112). 

Prime-time ku�a��nda yay�nlanan dramatik dizilerin içerik 

çözümlemelerinin yap�ld��� Bir ba�ka ara�t�rma sonucuna göre; “dizilerde 

kurulan dünyan�n, karakterleri, ili�kileri ve eylemleri bak�m�ndan tutarl� bir 

bütün olu�turmakla birlikte, gerçek dünyadaki kar��l�klar�na oransal olarak 

denk dü�medi�i görülmü�tür.” Örnek olarak da meslek sahibi olma ve �iddet 

oranlar� gösterilir. Televizyondaki dünyada beyazlar ve erkeklerin meslek 

sahibi olma konusundaki say�sal hâkimiyetinin gerçek dünyadaki demografik 
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gerçeklerle uyumlu olmad��� tespit edilmi�tir. Bu �iddet konusu içinde 

geçerlidir. Televizyon dünyas�n�n a��rl�kl� olarak �iddet dolu oldu�unu 

göstermektedir ama gerçekte öyle de�ildir. Televizyondaki �iddet olaylar� 

gerçek dünyadaki �iddet olaylar�ndan say�ca çok daha fazlad�r.(Mutlu, 

2005:125). Film yapanlar�n gerçe�i veya gerçe�in ne oldu�una ili�kin 

verdikleri hükümler seyirciyi yan�lt�r ama seyirci bunu hissetmez. Do�ru olan 

gerçe�in ne oldu�u de�il ekrandan gördü�üdür. Buna ba�l� olarak bir ba�ka 

alan ara�t�rmas�nda izleyicilerin gerçekli�e ili�kin inançlar� ile gerçekli�in 

kendisi aras�nda bir kar��la�t�rma yapmak suretiyle televizyonun seyirciler 

üzerindeki ‘yeti�tirme’ etkisini ölçmeyi amaçlarlar. “Ara�t�rmalar�n sonucu, 

televizyonun uzun-dönemde ‘kültürlendirme’ etkisi oldu�unu ortaya 

koymu�tur. Bu etki, televizyona maruz kalma derecesine göre de�i�mekle 

birlikte, toplumda genel bir ‘anayola sokma’ biçiminde görülmektedir.”(Mutlu, 

2005:125). Bu televizyonun ideoloji-temsil ili�kisindeki gerçekli�ini besleyen 

kaç�n�lmaz bir sonuçtur. 

Ien Ang Dallas dizisi üzerine yapt��� ara�t�rmas�nda izleyici ve dizi 

ili�kisini ifade ederken Dallas’� izleyen kad�nlar�n bu diziyi duygusal bak�mdan 

gerçekçi bulduklar� sonucuna varm��t�r. Oysa Dallas’�n gerçeklikten yoksun bir 

dizi oldu�u �eklinde bilinen ele�tiriler vard�r. Bir çeli�ki olarak görülen durumu 

Ang özellikle kültür emperyalizmi tezinin kültür ürünlerine kar�� izleyicilerin 

tepkilerinin karma��kl���n� kavrayamamas� sonucuna ba�lamaktad�r.(Ang, akt. 

Mutlu, 2005:152). 

Ang’a göre, kurmaca bir eserin gerçekçi olmad��� iddias� simgesel 

üretimin do�as�n� yanl�� anlamakt�r. Televizyon program� dünyay� yans�tmaz, 

ama onu üretir.(Ang, akt. Mutlu, 2005:152) 

 

1.5.1. Dramlarda Temsil ve Temsil Örnekleri 

Ayla Kanbur Türk sinemas�nda üretici, temsil ve temsil edilen 

üçgeninde konuyu tart��arak sinemada bu ili�kinin vard��� sonucu ifade etmeye 

çal���r. 1980’lerde Sinemasal temsilde, yönetmenlerin kendi inisiyatifleriyle bir 

ürün meydana getirdikleri ve sorunlar�n ‘provokatif olmadan’ dile getirilmesi 
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gerekti�i dü�üncesinin öne ç�kt���n� söyler. Halktan ‘özgürle�mi�’ film 

üreticileri konu seçiminde de “özgürdürler ve temsil ettiklerini dü�ündükleri 

halk� sorgulamaya ba�larlar. Bu dönemden sonra film üreticileri temsil edenin 

temsil sorunlar�n� görmeye ba�larken di�er yandan günlük hayatta Türk 

sinemas�n�n halktan kopuklu�u tart��malar� ba�lar. Yazar bu kopu� ve 

hesapla�may� 1923 de ba�layan ulusal bir sürecin, küresel bir dönemde 

ya�ayaca�� kriz olarak görür. Bu kriz Sömürge olmam�� ama kültürel 

sömürgele�meye aç�k b�rak�lm��, bu nedenle de kendi kimli�ini talep edece�i 

bir merci ve zemin olarak tarihine yabanc�la�m�� bir bireyin özne olu�unun 

krizi olarak tan�mlar. (Kanbur, 2006: 52) 

�ranl� kad�n yönetmen Ziba Mir Huseyni �ran kad�nlar�n�n hukuk 

kar��s�ndaki duru�lar�n�, olumlu ya da olumsuz kar��la�t�klar� tüm durumlar� 

anlatmaya çal��t�klar� belgesel filmlerinin yap�m a�amas�n� anlat�rken temsille 

ilgili önemli ipuçlar� verir. Demokrasisi ve demokratik yap�s� sorunlu olan �ran 

için bir temsil tart��mas� uç kabul edilebilir ancak demokrasisi geli�mi� ülkeler 

de kendi ç�karlar�n� korumak ad�na medyan�n temsil yönüne etki etmekte ve 

yönlendirmektedirler. Burada kar��lar�na ç�kan en temel sorun neyi nas�l temsil 

edecekleri sorusu olmaktad�r. 

 

 “Her gün projemizi konu�mak üzere �ran’da kad�n haklar� üzerine 
tart��malar yürüten hem dini hem de laik kesimden –akademisyenler, 
hukukçular, gazeteciler- kad�nlardan, dinin egemenli�ine kar�� duru�a sahip 
gözüken film yap�mc�lar�na, TV ve Kültür ve �slami �r�at Bakanl��� 
yetkililerine, kad�n te�kilatlar�na var�ncaya dek bir y���n insan�n kap�s�n� 
çal�yorduk. �zini alabilmek için �ranl� bir film �irketiyle veya kad�n gurubuyla 
i�birli�ine girmeye haz�rd�k. Buna kar��l�k ço�unlu�u temam�z� 
de�i�tirmemizi, filmimizde ‘müspet bir �ran imaj�’ yans�tacak dü�ün töreni, 
kad�n parlamento mensuplar� ya da �ehit anneleri gibi ‘siyaseten do�ru’ bir 
meseleyi ele almam�z� istiyorlard�.” (Huseyni, akt. Tapper, 2007:216). 

 

 Bu, ideoloji ve temsil ili�kisine örnek olarak görülebilecek bir 

durumdur. Devlet, çekimlerine izin verece�i belgesel filmin en ba�ta 

konusunun do�ru olmas�n� istemektedir. Peki, bu kime ve neye göre do�rudur?  
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Uzun tart��malar�n ard�ndan al�nan izinden sonra bu seferde �ran imaj� 

için ‘menfi’ sayd�klar� �eyden ayr��t�rma �art� önlerine getirilir.  Bunun üzerine 

yönetmen �u savunmay� yapar;  

 

 “Savundu�umuz imgeler ve sözcükler farkl� kültürlerle farkl� hisler 
uyand�rmaya namzettiler. Örne�in sava�ta kaybettikleri o�ullar�n� �slam 
yolunda �ehit sayan bir anne, bat�l�lar�n gözünde, �iilikteki adalet ve hürriyet 
u�runa kendini feda etme mefhumundan ziyade, dinsel ba�nazl�k ve fanatiklik 
hakk�ndaki önyarg�lar�n� teyit eden bir mana ifade edecektir. Biz de, “müspet” 
sayd�klar� �eylerin bat�l�lara “menfi” gözükebilece�i gibi, “menfi” sayd�klar� 
�eylerin de bat�l�lara “müspet” gözükebilece�ini; bu açmaza verilecek en 
isabetli yan�t�n seyircilere toplumsal gerçekli�i sunmak ve kendi ba�lar�na bir 
kanaat edinme olana�� sa�lamak oldu�unu” (Huseyni, akt. Tapper, 2007:216-
217). 

 

 Söyler. Burada yönetmen her durumda gerçe�i oldu�u gibi vermenin 

de bir bak�ma ‘müspet’ bir temsil oldu�unu ve �ran imaj�n� tamamen 

düzeltemese de bir ölçüde de�i�tirebilece�ini savunur. 

Sadece r�zas� olanlarla çekimler yap�l�r. Belgeselde yer verecekleri 

ki�ileri seçerken dikkat ettikleri husus onlar�n temsil k�staslar�n� da gösterir. 

Çekimlere ba�lad�klar�n�n birinci haftas� Meryem’i ilk kez koridorda 

gördüklerinde her ikisi de onu filme almay� kafalar�na koyarlar; kendine has bir 

duru�a, güçlü bir karaktere sahip, laf�n� esirgemez birisi izlenimi vermesinin 

ötesinde, davas� tam da filmlerinde i�lemeyi çok istedikleri vesayet meselesiyle 

ilgilidir. Fakat kendisine yakla�t�klar�nda filme al�nmay� �srarla reddeder. 

Ard�ndan çekimlerin ikinci haftas�nda bir gün, yarg�c�n d��ar�da oldu�u bir 

s�rada, koridordaki banklardan birine oturmu�, kad�n davac�larla her zaman 

oldu�u gibi kad�nlar�n hukuki haklar� üzerine tart���rken laf laf� açar, 

tart��malar�n konusu yasalarda yer alan cinsel e�itsizliklerin sürmesine bizzat 

kad�nlar�n r�za göstermelerine gelir. Ziba Mir Huseyni kad�nlar kendi ba�lar�na 

bir �ey yapmad�klar� müddetçe hiçbir �eyin de�i�meyece�ini; kendi haklar�n� 

kad�nlar�n istemeleri gerekti�ini; haklar�n�n tepsi içinde önlerine 

konulmayaca��n�; sadece mahrem oldu�unu dü�ündükleri için s�k�nt�lar�n� 

payla�maktan utand�klar�ndan seslerini ç�karamad�klar�n� söyler.  O s�rada 

orada olan Meryem ertesi gün koridorda yanlar�na gelip “art�k filminizde yer 
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almak istiyorum” der.(Huseyni, akt. Tapper, 2007:234-235). Do�ru bir temsil 

f�rsat� yakalad�klar�nda �srarla pe�inden gitmektedirler. Temsilin gücüne 

muhataplar� veya birlikte i� yap�lacak ki�ileri inand�rmak da çok önemlidir. 

Ziba Mir Huseyni, ideolojisine veya hayalindeki kurguya en uygun aktörü 

bulmaya çal��t���n� söyleyerek temsil eden ve edilen aras�ndaki ili�kiyi 

do�rulamaktad�r. Bir belgeselde kamera önündekine istedi�i temsil modelini 

yükleyemeyece�inden istedi�i temsil modelinin gerçek olan�n� bulmaya 

çal��m��t�r. 

Vefa, temsilde içerden ve d��ar�dan bak�� aç�lar�n� kar��la�t�r�r. Do�u 

özellikle Ortado�u ülkelerinin bat�daki önyarg� kaynakl� menfi temsillerinden 

�ran da nasibini alm��t�r. ABD’de, Kanada’da ve Avrupa’da menfi �ran 

imaj�n�n gölgesinde ya�ayan �ranl� sinema seyircileri -bilhassa �ranl� olmayan 

kimselerin e�li�indeyken- beyaz perdeden yans�yan �ran veya ba�kent Tahran 

görüntülerine utanç ve nefretle kar��l�k vermektedirler. Filmlerin birer kurgu 

oldu�una ald�rmaks�z�n, bat�l� seyircilerin bunlar� �ran’daki hayat� ve kültürü 

konu alan belgesellermi�çesine seyrettiklerine inanmaktad�rlar. �ranl� seyirciler 

ise bu filmlerin azgeli�mi�lik veya geri kalm��l�k emareleri ta��d���n� 

dü�ünerek bu tarz filmlerin yap�lmas�na kar�� çakmaktad�rlar.(Vefa, akt. 

Tapper, 2007:252-253). Filmlerin kurgu oldu�u herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Ancak seyirciler bu kurgu dünyalar üzerinde ciddi tart��malar 

yapabilmektedirler. Kimileri temsillerin gerçe�i sapt�rd���n� söyleyerek öfke 

duymakta, kimileri bunlar� gerçekmi� gibi kabul ederek izlemekte ve bilgilerini 

filmsel referanslarla beslemektedirler. 

�
�ranl�lar izledikleri film veya belgesellerde kendi sosyal s�n�flar�n�n 

temsil edilmedi�ini gördüklerinde o film yap�mc�s�n� dar görü�lülükle itham 

etmektedirler. �ran Usulü Bo�anma (1998) filminde yaln�zca dar gelirli 

kad�nlar�n davalar�na yer verilmesini ele�tirerek e�er istense kendisine avukat 

tutabilecek ve daha medeni bir bo�anma geçirebilecek kad�nlar�n da davalar� 

verilebilirdir. Burada “yap�mc� ve yönetmen sadece onlar� tercih ederek �ran’la 

ilgili negatif bir imaj olu�mas�na neden olmaktad�r” görü�üne sahiptirler. 

Mekân e�er bir s�n�f� temsil ediyorsa daha farkl� bir mahkeme salonu ve farkl� 

bir s�n�ftan ki�iler kameran�n önüne konulmu� olsa �ran imaj� bir anda 
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de�i�ecektir. Kamera önündekilerin ne oldu�u, temsile farkl� bir biçim 

kazand�rmaktad�r.(Vefa, akt. Tapper, 2007:253). 

Vefa dramlarda kullan�lan her unsurun mekân�n temsil gücünü 

etkileyece�i yönündeki görü�ünden hareketle bir mekân�n sinematik i�leni�i, 

film yap�mc�s�n�n mekâna kar�� tutumunu d��a vurmaktad�r der. Kameran�n 

hareketi, kadraj boyutu ve kompozisyonu, ���k, montaj ve ses, diyalog ve olay 

örgüsü gibi öykünün bilinçli yap�sal unsurlar�ndan ziyade teman�n gizli 

mesajlar�n� desteklemektedirler.(Vefa, akt. Tapper, 2007:263-264). Yönetmen 

bütün bu sinematik unsurlarla neyi nas�l anlatmak istiyorsa o atmosferi 

olu�turabilir. ‘Nas�l temsil’in de cevab� budur bir bak�ma. 

Mekân�n kentte veya k�rda olmas�n�n, aç�k veya kapal� alan olmas�n�n 

tercihi, s�kl�kla hikâye, tema veya karakterlerin psikolojileri üzerinden izah 

edilmektedir. Ancak hadiseyi daha yak�ndan inceleyecek olursak, film 

yap�mc�s�n�n belli mekânlarla ve bunlar�n kültürel anlamlar�yla olan yak�nl���n� 

gösteren ve bunlara dönük tutumuna aç�kl�k getiren hikâyenin ötesinde 

unsurlar�n varl���n� ke�fetmemiz mümkündür. Bahis konusu tutum, mekân�n 

���k, kompozisyon, kamera hareketi, kamera aç�s�, çekim boyutu, renk, ses, 

müzik ve kurgu kullan�mlar� üzerinden gözlenebilir. Manzaralar�n, sokaklar�n, 

binalar�n bir karakterin gözünden çekilmemi� olmas�, film yap�mc�s�n�n bu 

mekânlara dönük tutumunun bir göstergesidir (Vefa, akt. Tapper, 2007: 267). 

Vefa, kamera aç�s�, ���k ve kompozisyon yard�m�yla da temsil’in 

kazanabilece�i biçimlerden bahseder. Mekânlar�n bu unsurlar yard�m�yla iyi ya 

da kötü gösterilebilece�ini söyler. Mekânlar kadraja hiç girmiyorsa bunun 

anlam� film yap�mc�lar�n�n bu mekânlardan yabanc�la�t�klar�n�n ya da temsil 

ettikleri kültürel de�erlerle ba�lar�n� koparma arzular�n�n bir göstergesidir. 

Rengârenk bir manzaran�n kasten donuk kur�uni bir renkte gözükece�i bir 

mevsimde filme al�nmas� örnek verilebilir.  Kentlerdeki farkl� farkl� mahalleler 

ayn� zamanda farkl� s�n�flar�n, kültürel de�erlerin ve geleneklerin 

temsilcileridirler. Film yap�mc�s� ve yönetmeni �ehrin varl�kl� semtlerine ve 

modern mimarisine yer vermeyerek kendilerinin s�n�fsal konumlar� veya 

s�n�fsal yak�nl�klar� hakk�nda toplumsal ve politik bir mesaja sahip olduklar�n� 

gösterirler. Burad’ “Kiraz Tad�’n� örnek verir yazar. Ana ak�m kültürün 
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merkezi, pikaresk bir kent olan Tahran, hiç de göze ho� gelmeyecek varo� 

mahalleleriyle öne ç�kart�lm��t�r. Bir ba�ka örnek olan ‘Kutsanm��lar�n 

Evlili�i’nde ise, camide veya evlendirme dairelerinde -iki önemli kurum- yoz, 

tamahkâr kimseler var oldu�u gösterilmi�tir. Oysa bu temsiller ço�unlukla 

geneli yans�tmamakla beraber genel kan�n�n bu yönde olu�turulmaya 

çal���ld���n�n bir göstergesidir denilebilir.  (Vefa, akt. Tapper, 2007: 268). 
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2.BÖLÜM 
K�ML�K KAVRAMI 

 
 

2.1. Kimlik tan�mlar� 

 “Kimlik, yüzeysel olarak k�saca ki�ilerin ve çe�itli büyüklükteki 

toplumsal gruplar�n ‘kimsiniz, kimlerdensiniz?’  sorular�na verdikleri 

cevaplard�r.”(Güvenç, 1993:3). Çe�itli aidiyet unsurlar� (dil, din, kültür, mekân 

vb.) ile ki�inin kendini toplumda tan�mlad��� ve buna göre konumland�rd��� bir 

statüdür. 

Kemal Karpat kimli�i tan�mlarken onu insanl���n do�u�una kadar 

dayand�r�r. Ki�i, a�iret, kabile gibi temellere dayanan kimlikleri tayin eden 

terimlerin yan� s�ra kolektif kimlikleri ifade eden bir fikir çabas� neticesinde 

olu�an çe�itli kimliklerin varl���ndan söz eder ve bunlar�n aras�nda siyasi 

kimliklerin ön planda yer ald���n� ifade eder. Karpat’a göre siyasi kimlikleri 

geni� çapta ayd�nlar yaratmaktad�rlar.(Karpat, 2011:51). 

Karpat kimlik kavram�n�n, ‘milli devlet’in ortaya ç�kmas� ile güncel bir 

önem kazanmaya ba�lad���n� ve bu kimlik anlay���n�n yeni oldu�u kadar, en 

çok tart��ma yaratan konulardan biri haline geldi�ini ve hakk�nda bir fikir 

birli�ine henüz var�lamad���n� söyler. Kimlik meselesi Her ülkenin kavim, 

millet, sosyal s�n�f, tarihi-sosyal ve kültürel yap�s�na göre �ekil ve yap� 

özellikleri göstermekle beraber Türkiye için di�er ülkelere k�yasla çok farkl� 

özellikler arz etmektedir. Türkiye’nin modernle�mesi bir bak�ma bat�’y� model 

alarak yürütüldü�ünden kimlik meselelerinin de bat� modelinin kavramsal ve 

metodolojik s�n�rlar� içinde ele al�nmaktad�r der.(Karpat, 2011:57). Kemal 

Karpat bu çe�it bir kimlik yakla��m�n� ele�tirerek Türkiye’de tarihi ve 

toplumsal bir çerçeve içinde incelenmesi gerekti�ini söyler.  Asl�nda bu 

çal��man�n konusu da bir �ekilde bat� modernli�i ve geleneksellik 

çat��malar�n�n ürünüdür. Veya modernli�in gelene�i yok etme gayretinin.   

Baz� kimlikler vard�r ki bunlar sonradan yarat�lm�� kimliklerdir. Mesela 

millet, sosyal s�n�f, kral ve imparator tebaas�, vatanda�l�k gibi. Ancak ne olursa 

bütün kimlikler yani temel ve sonradan yarat�lm�� kimlikler sürekli bir de�i�im 
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halindedirler. Temel kimlikler yüzy�llara yay�lan bir de�i�im ya�ad�klar� için 

onlarla ilgili hiç de�i�miyormu� kan�s� olu�maktad�r. Buna a�iret örne�i 

verilebilir. Birbirleriyle kayna�arak veya biri di�erinden koparak h�zla yeni bir 

kimlik de kazanabilirler, tam tersi daha büyük birimlere kat�ld�klar� halde 

yüzlerce y�l kimliklerini koruyabilirlerde.(Karpat,  2011:57) 

Kemal Karpat birçok Afrika ve asya ülkesinde oldu�u gibi Türkiye’de 

tart���lan kimlik sorununun ‘siyasi kimlik’ oldu�unu ve bunun milli devletlerin 

ortaya ç�kmas�yla önem kazand���n� söyler. “Devlet bir ki�inin sahip 

olabilece�i ana kimlikleri yeni bir s�n�fland�rmaya ve canland�rmaya tabi 

tutarak, bu arada tarihi de kendi aç�s�ndan yeniden yorumlayarak, yeni tip bir 

siyasi insan ortaya ç�karm�� ve bu insana, bilhassa geleneksel kimlikler içinde 

bunalm�� insanlara yeni kimlikler benimsetmek için çaba sarf etmi�tir.”(Karpat, 

2011:61). 

�
2.2. Türkiye’de Kimlilerin Olu�umuna Tarihsel Bak�� 

Kemal Karpat günümüz Türkiye'sinde ya�anan kimlik olgusu ve kimlik 

sorunlar�n�n dayanak noktas�n�n Osmanl� Devleti’nde ba�lad���n� vurgulayarak 

meseleyle ilgili önce Osmanl� da kimlikler nas�l ya�an�yordu sorusuna cevap 

olabilecek �ekilde kabaca bir tasvir yapar. �slami bir karaktere sahip olan 

Osmanl� devletinde Müslümanlar için �eriat kurallar� uygulan�yordu ve 

yöneticilerin �slami ehliyetlerini sa�layan da buydu. �eriat�n Müslümanlar 

aras�nda tek tip uygulanmas� kültürel homojenlik sa�lam�� ve böylece elitler 

aras�ndaki mühtedilerin �slam kültürüne uyum sa�lamalar�n� kolayla�t�rm��t�r. 

Mühtediler ana dillerinden vazgeçmeden evlerinde hatta d��ar�da 

hem�erileriyle ana dillerini konu�maya devam ettiler. Baz� mahallelerde en az 

Türkçe kadar S�rpça, H�rvatça, Arnavutça duymak mümkündü. Âlimler 

kitaplar�n� Arapça yazabiliyordu, �airler farsça �iirler yazabiliyorlard� ama 

devletin ve kültürel, dini elitin dili ba��ndan itibaren Türkçeydi. Bu durum 

herhangi bir sorun te�kil etmemektedir çünkü Türkçe hâkim bir etnik grubun 

de�il sadece devletin ve devleti yöneten bir grubun dili olarak görülmektedir. 

E�itim sistemi yereldir ve her cemaat veya etnik grubun kendi ana dilinde 

e�itim veren okullar� vard�r ve bunlar� o cemaatler finanse etmektedir. Zaten 
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19. Yüzy�la kadar tek devlet okulu, yüksek devlet görevlilerinin yeti�tirildi�i 

Enderun’dur.(Karpat, 2011:21).  

Yazar Osmanl� Devleti'nin son dönemlerinde ise kimliklerle ilgili 

alg�lar�n ve davran��lar�n de�i�ti�ine ve belki bugüne kadar gelen kimlik 

ayr��malar�n�n ve çat��malar�n�n da temellerinin o günlerde at�ld���na ili�kin 

bilgiler aktar�r ve önce dini kimli�in ön planda oldu�u bir kimlik politikas�ndan 

bahseder. 2. Abdülhamit (1876-1909) dünyadaki bütün Müslümanlar�n halifesi 

olarak etnik kimli�i (kavmiyet) ve vatan sevgisini �slam’a ve Osmanl� 

devletine yönelmi� en büyük tehditler olarak görmü� ve reddetmi�tir. Bütün bu 

kavramlar�n Müslümanlar�n inanc�n� zay�flatmak amac�yla �ngilizler taraf�ndan 

yay�ld���n� kabul etmi�tir. Bu yüzden Müslümanlar�n bölünmesini hedef alan 

bu tehditleri yok etmek için halifelik unvan�n� ön plana ç�karmaya çal���r ve 

özellikle gençleri  “inanca ve halife sevgisine öncelik verip vatan sevgisini 

ikinci plana atmaya” te�vik eder.(Karpat, 2011:27). 

Bir sonraki dönem ise vatansever Türk kimli�inin olu�turulmaya 

çal���ld��� bir dönemdir. Bunun için kullan�lan temsil yöntemi ise kültürel 

temsil unsuru olarak olu�um halindeki modern Türk edebiyat�d�r ve bunlar 

vatan�, üzerinde ya�ayan milleti ve vatanseverli�i temel alan konular 

seçmi�lerdir. Bu çe�it bir kimlik modeli ulus kimli�e en yak�n özelliklere 

sahiptir.  

Bu dönemde Türk popülist gazeteci�inin ve edebiyat�n�n babas� kabul 

edilen Ahmet Mithat efendi ve Ahmet Rasim taraf�ndan kaleme al�nan 

romanlar ve k�sa hikâyelerde gitgide Türk olarak görülmeye ba�layan bir 

Osmanl� devleti resmi çizerler. Osmanl� topraklar�n�n Türklü�ü, kaybedilen 

topraklarla ilgili nostaljik duygular�, Mehmet emin Yurdakul’un �iirlerinde ve 

Ömer Seyfettin’in hikayelerinde ön plana ç�kart�l�r. Bunlar jön Türkler’in 

dü�ünce yap�s�n� göstermesi aç�s�ndan önemli kabul edilir. Sadece edebiyat 

eserlerinde de�il co�rafya kitaplar�nda da konu kendisini göstermektedir.  

 

 “Standart tan�ma göre ‘Türk’ Turan’da (bu terim aç�kça tarif 
edilmemekteydi), Anadolu’da ve balkanlardaki di�er yerlerde ya�ayan insanlar 
olarak co�rafi aç�dan tarif ediliyordu. Türklerin yan� s�ra, Araplar, Kürtler, 
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Lazlar, Bo�naklar, Pomaklar, Çerkezler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler hep 
birlikte Osmanl�lar olarak bilinmekteydi. Bu ilk ders kitaplar�na göre heyet-i 
müttehide-i Osmaniye, belli ba�l� on iki Müslüman ve sekiz gayrimüslim 
gruptan olu�maktayd�. Konstantiniye, Osmanl� ülkesinin temeli Türklerden 
meydana gelen ba�kentiydi. Ülkenin dili “kayna��n� Türkçeden alan genel bir 
dil” olan Osmanl�cayd�. Di�er co�rafya ders kitaplar�, kuzey Türkistan’daki 
halklar� Türk ve Mo�ol kökenli olarak tan�mlama konusunda daha belirgin bir 
tutuma sahipti. Yine de ‘halis’ Türk olmamalar�na kar��n ‘Tatar’ olarak 
adland�r�lmaktayd�lar.” (Karpat, 2011: 29-30) 

 

"Türkiye Müslüman dünyas�nda ilk kez kavme dayanan bir devlet 

kurdu ve 1923’te kendisini etnik bir Türk cumhuriyeti olarak ilan etti, ard�ndan 

yeni laik etnik kimli�iyle geleneksel �slami kimli�ini uzla�t�racak yollar 

arad�."(Karpat, 2011:95). Böylece son olarak, kurulan yeni devlet kendine, yeni 

bir kimlik de haz�rlam��t�r. Bu yeni kimli�in do�rulu�u veya yanl��l��� 

sorgulanmam��, dönemin yöneticileri kendi do�rular� ile hareket etmi�lerdir. 

Bu vatan topraklar�nda ya�ayanlar yani Türkiye cumhuriyeti vatanda�lar� 

Türklerden olu�maktad�r. Burada Türk kelimesinin etnik ve dilsel özellikler 

ta��d��� göz ard� edilmi�tir. Devletin yapt��� millet tan�m� toplumun genelini 

kapsayamad��� için zamanla büyümü� ve hala çözülemeyen bir sorun olarak 

kalmaya devam etmi�tir.(Karpat, 2011:33). 

 

2.3. Kimlik Çe�itleri 

Kobena Mercer’a göre Kimlik, yap�s� ve yüklendi�i anlamlar nedeniyle 

karma��k bir unsurdur. Bazen tek bir kimlik çe�idinin bile kendi içinde 

çat��malar� vard�r ve sorunludur. Bazen o kadar de�i�ik anlamlar yüklenirler ki 

insanlar�n ayn� �eyden dahi söz etmedikleri ortaya ç�kar. “En az�ndan bir �ey 

aç�k- kimlik, ancak bunal�mda oldu�u zaman, sabit tutarl� ve dengeli oldu�u 

varsay�lan bir �eyin yerini ku�ku ve belirsizlik süreci ald��� zaman, sorun 

haline gelmektedir. Bu aç�dan bak�ld���nda, kimlik üzerine konu�ma hevesi 

ça�da� politikalar�n post modern açmaz�n�n bir belirtisidir.”(Mercer, 1998:49).  

"Kimlik, birbirinden çok farkl� referanslarla tan�mlanabiliyor. Clifford 

Geertz’in örneklemesinden yola ç�karak söylersek,  kimsin? Sen nesin? Ya da 

kendini nas�l tan�ml�yorsun? Türünden kimlik belirleyici sorulara verilen 
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cevaplar etnik(mesela, S�rp), ulusal(mesela, Avusturyal�), uluslarüstü(mesela, 

Afrikal�), dilsel(mesela, Frankofon, Frans�zca konu�an), �rksal(mesela, beyaz), 

kabilesel(mesela, Navajo), ya da dinsel(mesela, Müslüman) veya bunlardan 

ikisi ya da daha fazlas�n�n bir kombinasyonu olarak kar��m�za ç�kabiliyor." 

(Yavuz, 2006). Ki�iler sadece bir tek kimlik ile kendilerini tan�mlasalar bile 

kendilerinin ifade etmedikleri di�er bütün kimliklere de sahiptirler. Ait 

olduklar� etnik kökenler, ya�ad�klar� yer, �rklar�, konu�tuklar� dil, dinleri 

onlar�n ayr� ayr� kimlikleridir. Ki�iye sorulan sen kimsin? Sorusuna verdi�i ilk 

cevap kabul etti�i bask�n kimliktir sadece.  

�
2.3.1. Kültürel kimlik 

Stuat Hall kimli�in dü�ünüldü�ü kadar aç�k seçik ve sorunsuz 

olmad���n� söyler. Kimli�in yeni kültürel uygulamalar�n betimledi�i 

tan�mlanm�� bir olgu oldu�unu dü�ünmektense, bunun yerine onu asla 

tamamlanmam��, her zaman hareket halinde ve her zaman betimlemenin 

d���nda de�il de içinde olu�an bir “ürün” olarak dü�ünmek gerekir der. Bu 

görü�ün ise “kültürel kimlik” teriminin sahip ç�kt��� otoriteyi ve sahicili�i 

sorunlu hale getirdi�ini ifade eder.(Hall, s.174)  

Stuart Hall kültürel kimlik üzerine en az iki dü�ünü� yöntemi 

oldu�undan bahseder.  

�
 “Birinci görü� kültürel kimli�i tek, payla��lan bir kültür, bir tür ortak ‘tek 
gerçek benlik’ ba�lam�nda, pek çok di�er, daha yüzeysel ya da yapay olarak 
yüklenmi�  ‘benlik’lerin içinde sakl�, ortak tarih ve atalar� olan insanlar�n ortak 
noktas� olan ‘benlikler’ anlam�nda tan�mlar. Bu tan�mlama ba�lam�nda, bizim 
kültürel kimliklerimiz ortak tarihsel deneyimlerimizi ve payla��lan kültürel 
kurallar� yans�t�r; bunlar da bizi, gerçek tarihimizin de�i�en bölümleri ve ini� 
ç�k��lar�n�n etkisiyle sabit, de�i�mez ve sürekli alg� dayanaklar� ve anlamlar� 
olan “bir halk” haline getirir. Bu ‘bir’lik bütün di�er, daha yüzeysel 
farkl�l�klardan daha önemlidir ve do�rudur…”(Hall, 1998:174) 

 "Ancak ikinci bir ba�lant�l� ama farkl� bir kültürel kimlik görü�ü daha 
vard�r. Bu ikinci durum, birçok benzerlik noktas�n� kabul eder; ama ayn� 
zamanda derin ve önemli kritik farkl�l�k noktalar� da vard�r ve bunlar 
“gerçekten ne oldu�umuzu” -tarih i�in içine girdi�inden beri- “di�er yön tam 
olarak bizin ne oldu�unu” belirler. Uzun bir süre, kesin bir biçimde, i�in di�er 
yönünü kabullenmeden “tek deneyim, tek kimlik” üzerinde konu�amay�z… Bu 
ikinci anlamda, kültürel kimlik ‘var olma’ kadar bir ‘olma’ meselesidir. 
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Geçmi�e oldu�u kadar gelece�e de aittir. Kültürel kimlik zaten var olan bir �ey 
de�ildir; mekân, zaman, tarih ve kültürün ötesine geçer. Kültürel kimlikler bir 
yerden gelir, tarihleri vard�r. Ama tarihsel olan her �ey gibi, sürekli dönü�üme 
maruz kal�rlar. Sonsuza kadar kökle�mi� bir geçmi�e sabitlenmi� olmaktan çok 
uzakt�rlar; bitmeyen tarih, kültür ve güç ‘oyun’lar�na ba��ml�d�rlar. Bulunmay� 
bekleyen, bulununca da benlik duygumuzu sonsuza kadar güven alt�na, 
yaln�zca geçmi�in ‘geri al�nmas�’na dayanmaktan çok uzakt�rlar; kimlikler bizi 
konumlayan ve kendimizi konumlad���m�z farkl� durumlara verdi�imiz 
isimlerdir, geçmi�in öyküleridir."(Hall, 1998:177).  

�
Bu anlat�ma göre "kültürel kimlik" di�er bütün kimliklerin birle�mesi 

ve etkile�ime girmesiyle ula��lan sonuçtur. Kimliklerin ortaya ç�kard��� 

kolektif ürünlerdir. Bu sonuçlar her zaman ayn� olmaz, zamanla de�i�en 

kimliklerle beraber kültürel kimlikler de de�i�ir ve dönü�ürler. 

�
2.3.2. Yerel Kimlik 

Anthony D. Smith’in s�n�fland�rd��� kimlik çe�itlerinden birini ‘mekân 

ya da ülke/toprak kategorisi’nde yer alan yerel veya bölgesel kimlikler 

olu�turur. Yazar yerel ve bölgesel kimliklerin özellikle modern öncesi 

devirlerde ayn� ölçüde yayg�n oldu�unu söyler. “Yerelcilik ve bölgecilik 

genelde cinsel farkl�la�man�n yoksun oldu�u tutunum sa�lama niteli�ine sahip 

gibi görünür. Ama görüntü çok zaman yan�lt�c�d�r. Bölgeler kolayl�kla yerel 

birimler halinde parçalanabilir, yerel birimler de farkl� yerle�imlere 

ayr�labilir.”(Smith, 1991:18). Türkiye’de bölgesel kimliklerin belirgin oldu�u 

söylenebilir. Rizeli veya Trabzonlu bir ki�iden Karadenizli diye 

bahsedildi�inde onun bölgesel kimli�ine vurgu yap�lm�� olur. Diyarbak�rl� 

veya Karsl� bir ki�i ayn� zamanda do�uludur. Bölgeler aras�nda bir ayr�m 

zihinlerde belirgin bir �ekilde olu�mu�tur. Karadenizli, Egeli, Akdenizli veya 

Orta Anadolu derken genellikle bölgesel özelliklere dayanan bir kimlik kast 

edilirken do�ulu denildi�inde etnik bir kimlik olarak kabul edilen Kürt kimli�i 

ifade edilmeye çal���lmaktad�r.  

2.3.3. Dinsel kimlik 

Smith, dinsel kimli�i di�er toplumsal s�n�f kimliklerinden farkl� 

de�erlendirir. Çünkü dinsel kimlik farkl� bir ölçüte dayan�r ve son derece farkl� 

be�eri ihtiyaç ve eylem alanlar�ndan do�ar. Daha aç�k bir ifadeyle S�n�f 
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kimlikleri üretim ve mübadele alanlar�ndan do�arken dinsel kimlikler ileti�im 

ve toplumsalla�ma alanlar�ndan do�ar, kültür ile kültürü olu�turan unsurlar 

(gelenek ve ritüeller içinde kodlanm�� de�erler, semboller, mitler ve 

görenekler) aras�nda bir hizalan��a dayan�rlar. “Ampirik olan�n daha üstündeki 

bir gerçekli�e ve seyrek olsa bile özelle�mi� kurumlar�n ni�anlar�na at�flar da 

yaparak, belli sembolik kodlar�, de�er sistemlerini, inanç geleneklerini ve 

ritüelleri mü�tereken payla�t�klar�n� dü�ünenleri, tek bir inananlar toplulu�una 

katma e�iliminde olmu�lard�r.” (Smith, 1991:21). 

Dini kimlikler ve etnik kimlikler aras�ndaki ili�kiler kendi özelliklerine 

göre farkl�l�klar gösterir ve yak�ndan ilgilidirler. Mesela dünya dinleri etnik 

s�n�rlar� a��p kald�rmaya çal���r ama belli etnik gruplar da en dindar cemaatler 

haline gelebilirler. Ermeniler, Yahudiler ve monofiziz (�sa’da tanr� ile insan�n 

birli�ini gören bir H�ristiyan tarikat�. Ç.N.) Habe�liler, bu tür bir etnik ve dini 

kimlik kesi�mesine örnektirler. Hatta bu ili�ki daha da yak�n olabilir ve 

tümüyle dini bir cemaat olarak yola ç�km�� olan bir topluluk sonunda kendine 

has etnik bir cemaate dönü�ebilir. (Smith, 1991:21). Bir kimli�in kendi içinde 

dönü�ümünün d���nda bir kimlik çe�idinden ba�ka bir kimlik çe�idine geçi�ten-

dönü�ümden bahsedilir. Kürtler cumhuriyet öncesi dönemde daha ziyade 

Müslüman-Osmanl�lar iken cumhuriyetten sonra ulus kimlik politikalar� ile 

bast�r�lan kimliklerine sahip ç�kma ad�na "Kürt" kimliklerini ön plana 

ç�karm��lar, dini kimliklerini daha gerilere itmi�lerdir. Kürt kimli�inin ya�ad��� 

süreç yukar�da bahsedilen örne�in tam tersi bir durumdur. Bu da bu ülkeye ait 

daha farkl� bir durumu gösterir. Yani dini kimliklerini geri plana itme asl�nda 

ba�ka bir politik tavr�n sonucudur. 

�
2.3.4. Milli Kimlik 

Smith, millet kavram�n� siyasi bir toplulukla birlikte zikreder. Millet 

kavram�n�n kökü çok eskilere dayanmaz. Millet kavram� eski yunanda siyasi 

anlamda kullan�lmam��t�r der. Her biri kendi egemenli�ine tutkuyla ba�l� kent-

devletlerinden olu�an bir topluluklar vard�r.  Bu tan�ma uygun olarak da eski 

bir Yunan milletinden de�il de etnik ve kültürel bir Yunan cemaatinden söz 

eder. (Smith, 1991:24) 
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Dolay�s�yla e�er milli kimlikten bahsedilecekse bu belli anlamda bir 

siyasi toplulu�un varl���n� gerektirmektedir. Siyasi bir toplulu�un olabilmesi 

için de bu toplulu�u olu�turan her bir fert için belli ortak kurumlar�n, ki�i 

haklar�n� ve görevlerini belirleyen bir yasan�n varl��� gerekir. Ayr�ca bu 

toplulu�a mensup bireylerin kendilerini özde�le�tirecekleri, bir aidiyet hissi 

duyacaklar� belli toplumsal mekânlar ve daha önemlisi s�n�rlar� ve hatlar� 

kesinle�mi� bir toprak parças�n� da gerektirmektedir. (Smith, 1991:24) 

Millet kavram�na dair bat�l� ya da sivil modele göre hâkim dü�ünce 

mekansal ya da teritoryal(yerel, bölgesel)dir.  Bu anlay��a göre milletlerin iyi 

tan�mlanm�� ülkelere/topraklara sahip olmalar� gerekir. Halk ile toprak adeta 

birbirlerine ait olmal�d�rlar. Bu toprak parças� herhangi bir yer de�ildir. Tarihi 

olarak bir anlam� da olmal�d�r. Bir toprak daha benimsenmi� haliyle ‘yurt’ 

halk�n ‘be�i�i’ olmal�d�r. Türklerdeki gibi o toprak soyunun köklerini ta��masa 

bile oras� vatand�r. Bu vatanda halk nesiller boyu birbirleri üzerinde ac� tatl� 

payla��mlarda bulunmu�lard�r. Yazara göre oras� tarihi bellek ve ça�r���mlar�n 

mekân� haline gelir. Yurt; ‘bizim’ bilgelerimizin, azizlerimizin ve 

kahramanlar�m�z�n ya�ad�klar�, çal��t�klar�, dua edip sava�t�klar� yerdir der. ��te 

bütün bu özel durumlar� yurdu yeryüzünde e�iz biricik hale getirir. Böylece 

nehirleri, denizleri, da�lar�, gölleri ve daha ba�ka birçok �eyiyle vatanda�lar�n�n 

gözünde ‘kutsal’ hale gelir. Yani derin ve deruni anlamlar� sadece s�rr�n� bilen 

milletin öz evlatlar� taraf�ndan kavranabilecek mübarek yüze yerlerdir. Bu 

topraklardaki do�al kaynaklar da sadece bu vatan�n evlatlar�na ‘millet’ine aittir. 

Yabanc�lar�n kullan�m�na ve sömürüsüne kapal�d�r.(Smith, 1991:25). 

Kutsall�klar ve ba�lar önce vatan� ard�ndan o vatan�n ‘millet’ini 

olu�turmaktad�r. ��te kendisini bir vatan�n parças� olarak görenlerin ve 

kendilerini bu ba� ile ifade edenlerin sahip olduklar� kimlik ‘milli kimlik’ 

olarak kabul edilir. 

�
2.3.5. Etnik Kimlik 

Etnik kimlik dendi�inde akla gelen ilk ça�r���m ayn� soydan gelen ayn� 

dili konu�an topluluklard�r. Etniklik illa bir kökene vurgu yapar. Konuyla ilgili 

görü�ler ise oldukça farkl�d�r.  

�
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Önder, etnik kimli�in do�u�tan al�nd���n� kabul etmez. Temelde, ba�ta 

dil ve dini inanç olmak üzere, töre, gelenek ve benzeri ö�elerin belirledi�i 

kültürel bir olgudur der. Etnik kimli�i belirleyen �ey ki�inin içine do�du�u 

ailenin, içinde yeti�ti�i çevrenin, kültürel de�erlerin, ailenin, çevrenin kimlik 

olarak ‘kendine bak���’d�r(emik)(emik bak��, bir grubun kendi kimli�i ile ilgili 

kendi tan�m�d�r, kendini ‘ne’, ‘kim’ olarak gördü�üdür. Emik bak��ta etnikli�in 

ölçütü tamamen grubun kendi kabulüdür.) diyerek buradan onun do�u�tan 

kazan�lan bir nitelik, genetik, biyolojik, �rki bir özellik olmad��� sonucuna 

var�r. (Önder, 2008:1). 

�
Bu nedenledir ki, etnik kimlik kültür ortam�ndaki de�i�ime ba�l� olarak 

‘de�i�ebilirdir’. Yazar bu iddias�n� �u örnekle ispat etmeye çal���r. Küçük ya�ta 

evlatl�k verilen bir çocu�un ya da göç nedeniyle kültür ortam� radikal bir 

�ekilde de�i�en ki�inin etnik kimli�i, bu de�i�ime ba�l� olarak 

de�i�ebilmektedir.(Önder, 2008:1). 

�
Giddens etniklik kavram�ndan anlam aç�s�ndan bütünüyle toplumsal bir 

kavram olarak bahseder. Kültürel pratiklere ve bir toplumun insanlar�n� 

di�erlerinden ay�rt eden görünümlere at�fta bulundu�unu söyler. Yazara göre 

etnik grubun üyeleri kendilerini ya�ad�klar� toplumdaki di�er gruplardan 

kültürel aç�dan farkl� görürler ve onlar da kar��l���nda di�er grup taraf�ndan 

farkl� görülürler.  

 

 “Farkl� özellikler bir etnik grubu di�erinden ay�rt etmeye yard�mc� 
olabilir ancak, bunlar aras�nda en bilinenler dil, tarih ya da (gerçek ya da 
hayali) atalar, din, giyim ya da süslenme tarzlar�d�r. Etnik farkl�l�klar bütünüyle 
ö�renilmi�tir; bu durum, baz� gruplar�n nas�l s�k s�k ‘yönetilmek için do�mu�’ 
ya da ‘tembel’, ‘aptal’ vb. �eklinde de�erlendirildi�ini hat�rlad���m�zda apaç�k 
ortaya ç�kan bir noktad�r. Asl�nda etniklikle ilgili do�u�tan olan hiçbir �ey 
yoktur. Etniklik, zamanla üretilen ve yinelenen, bütünüyle toplumsal bir 
olgudur. Toplumsalla�ma yoluyla genç insanlar, topluluklar�n�n ya�am 
tarzlar�n�, normlar�n� ve inançlar�n� özümserler.” (Giddens, 2008:535) 
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Etniklik bir bireyin ve grubun kimli�i aç�s�ndan önemlidir. Geçmi�le 

olan ba�lar�n sürdürülebilmesi için önemlidir ve bu ba� kültürel geleneklerin 

uygulanmas� ile canl� tutulur. (Giddens, 2008:535). 

Emine Yava�gel etnik kimli�i nesnel düzeyde ya�anan ve kavranan 

varolu�sal bir aidiyet bilinci olarak tan�mlar ve bir anlamda somut ve nesnel 

verilerden gözlenebilir davran��lara dayal� olarak tümdengelimsel 

ç�karsamalarla yap�land�r�lm�� kavramsal bir �ema olarak tarif eder.(Yava�gel, 

akt. Uluç, 2009:56)  

 

 “Toplumsal kimlik belirli bir alanda, s�n�rlar� belli bir kültürel topluluk 
taraf�ndan ta��nan kimlik olarak s�n�rland�r�ld���nda bir etnik kimlik, 
geni�letildi�inde ise ulusal kimlik de�i�kesidir. Etnosantrizm hem ilkel hem de 
ça�c�l toplumlarda gözlenen, yayg�n bir tutumdur. Her ça�da, her kültür 
insanl���n özünü kendisinin canland�rd��� savunusuna giri�mi�tir. Bunu 
yaparken de di�er halklar� vah�i, barbar nitelemeleriyle a�a��lam��t�r. Etnik 
kimlik, belirli bir grubun üyelerinin kendilerini, di�er topluluk üyelerinden 
ay�rt eden, farkl�la�t�ran bir aidiyet duygusudur. Bu grubun üyeleri böylelikle 
kendilerini ‘biz’ olarak tan�mlarken kendi içlerindeki uyumun, benzerli�in 
aksine ‘onlar’dan farkl�la�maktad�r. ‘Onlar’dan ay�rt edildi�i, farkl�la�t��� 
oranda ‘biz’ sa�lamla�maktad�r. Bir dizi temsillerle kendini tan�mlayan grup 
kimi zaman da ‘onlar’a kar�� ç�kmakta, bunu yaparken de kendine dar bir 
çerçeve olu�turabilmektedir. ‘Biz’in s�n�rlay�c� ve kapal� alg�lan��� beraberinde 
yanl�� �rk dü�üncelerini de ça�r��t�rmakta, kendini överken ve her �eyin 
üstünde konumland�r�rken ‘biz’ aidiyetine dâhil olmayanlar�n d��lanmas�, 
kötülenmesi söz konusu olabilmektedir." (Yava�gel, akt. Uluç, 2009:56-57). 

  

 Buradaki ‘biz’ ve ‘onlar’a verilen konumlar Antonhy Giddens'a göre 

önyarg�larla olu�ur. Ona göre önyarg� bir grubun üyelerinin bir ba�ka grup 

hakk�ndaki fikirleri ve ona tak�nd��� tutuma at�fta bulunur. Önyarg�l� bir 

insan�n pe�in hükümlü görü�leri say�sal ço�unlu�u olan delillere de�il de 

söylentiye dayan�r ve yeni bilgiler kar��s�nda da de�i�meye direnirler. Yazara 

göre insanlar kendilerini özde�le�tirdikleri gruplara yönelik olumlu, di�erlerine 

kar�� da olumsuz önyarg�lar besleyebilir. Dolay�s�yla belirli bir gruba kar�� 

önyarg�l� olan birisi bu grubu tarafs�z bir biçimde de�erlendiremez görü�ünü 

dile getirir. Ayr�ca önyarg�lar bir grubun sabit ve kal�pla�m�� kal�p yarg�lar� 

üzerine in�a edilir der.(Giddens, 2008:538). Olumlu ve olumsuz bu tav�rlar�n 



�

35�
�

yöneticilerde de kaç�n�lmaz bir �ekilde oldu�u dü�ünülürse kimlik 

politikalar�nda neden tarafs�z olunamad��� anla��labilir. 

Burada bir de bat�'n�n di�er milletler üzerindeki kimliklere etkisinden 

söz edilebilir.  Smith'e göre Bat�’n�n standart millet modeli Tarihi ülke, yasal 

siyasi topluluk, topluluk fertlerinin yasal-siyasi e�itli�i ve ortak sivil kültür ile 

ideoloji unsurlar�ndan olu�ur. Bu model Do�u Avrupa ve Asya ülkelerindeki 

millet modellerine bir parça etki edebilmi�tir ama bat� d���ndaki bu milletlere 

ait kendi farkl� �artlar�na çok daha uygun anlaml� yeni unsurlar eklenmi� bir 

millet modeli olu�mu�tur. Yazar bat�l� olmayan bu modeli ‘etnik’ millet 

kavram� olarak tan�mlamaktad�r. Etnik millet kavram�n�n ay�rt edici özelli�i 

do�u�tan, f�tri bir topluluk fikrini öne ç�kartmas�d�r der. Bat�l� millet kavram� 

bireyin, kendi seçebilece�i belli bir millete ait olmas� gere�ini �art ko�arken bu 

bat�l� olmayan ya da etnik kavramla�t�rma böyle bir müsamaha 

göstermemektedir. Birey, kendi toplulu�unda da kalsa, ba�ka bir yere de geçse, 

organik olarak içinde do�du�u toplulu�un mensubu olarak ve sonsuza kadar 

onunla damgalanm�� olarak ya�amak durumundad�r. Ba�ka bir ifadeyle millet 

ortak soydan gelen bireylerin olu�turdu�u bir topluluktur. Smith Bu etnik 

modelin de say�s�z yüzü oldu�undan bahseder. Birinci model ülkeden daha 

fazla soyu ön plana ç�kar�r. Burada millet hayali ‘üst aile’ olarak görülür ve 

özellikle do�u Avrupa ve Ortado�u ülkelerinde kendisini gösterir. Öyle ki 

çetelesi tutulan soy ve �ecerelerinin kökleriyle gurur duyarlar. Böylece 

köklerini isnat ettikleri ortak ecdada kadar götürebilirler. Farkl�la�an tek unsur 

evlilikler yoluyla ailevi ba�lar� olu�an k�z ve erkek karde�ler ve kuzenlerdir. 

(Smith, 1991:29). Kürt topluluklar�n a�iret yap�s� bu görü�e örnek verilebilir. 

Kürtler için a�iretlerini korumak, ya�atmak ve nesilden nesile ad�n� devam 

ettirmek büyük öneme sahiptir. Evliliklerin yak�n akraba ve a�iret içinde 

olmas� bunun bir sonucudur. 

Bat�l� modeldeki ‘halk’ kurumlara tâbi siyasi bir topluluk olarak 

görülürken etnik modelde halk milliyetçi emellerin nesnesini verir ve ça�r�n�n 

nihai retorik merciini olu�turur. Eylemli siyasi bir seferberli�in olmad��� yerde 

bile bu böyledir. Önderler halk�n iradesine ba�vurarak ve onlar�n onaylar�n� 

alarak eylemlerini hakl�la�t�rabilir ve ayn� s�n�f gruplar� bir araya getirebilirler.  
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Bu da etnik kimlik kavram�na di�er kimlikler kar��s�nda yüklenen anlam ve 

önemi gösterir. (Smith, 1991:29). 

�
2.3.6. Ulus Kimlik 

Ulusal kimlik, do�as� gere�i homojen bir yap�ya sahiptir. Bütün s�n�fsal 

ve bireysel kimlikleri tek bir kolektif kimlik alt�nda birle�tirmeyi hedefler. 

Böylece ‘biz’ ve ‘onlar’ kar��tl��� üzerine kurulu ortak bir kültür ve kimlik 

yaratmay� hedeflemektedir. Ulusal kimlik kendi varl���n� tan�mlayabilmek, 

özelliklerini belirleyebilmek için kendisinden farkl� olan, bizden olmayan, ‘biz’ 

için bir tehdit olabilecek ‘ötekiler’in varl���na ihtiyaç duyar.(Akça, 2007:3). 

�
Marx ve Durkheim’in y�k�c� bir e�ilim olarak görüp modern sanayinin 

yaratt��� gitgide artan ekonomik birle�imin etkisiyle h�zla gerileyece�ini 

dü�ündükleri ulusçuluk e�ilimi, asl�nda ça�da� dünyadaki en önemli toplumsal 

hareketlerdendir. Sosyoloji dü�ünürlerinin öngörülerinin aksine yirmi birinci 

yüzy�l�n ba��nda ulusçuluk yaln�zca canl� olmakla kalmay�p dünyan�n kimi 

yerlerinde büyüyüp geli�meye devam etmi�tir.(Giddens, 2008:921) 

�
Yazar ulusçulu�un önde gelen kuramc�s� Ernest Gallner'�n(1925-1995) 

görü�lerinden bahsederek ulusçulu�un ulusun ve ulus-devletin her üçünün de, 

kökenleri on sekizinci yüzy�l�n sonlar�ndaki Sanayi Devrimi’nde yatan modern 

uygarl���n ürünleri oldu�unu ileri sürdü�ünü aktar�r. Ulusçulu�un ve onunla 

ili�kilendirilen hislerin ya da duygusall�klar�n insan do�as�nda derin kökleri 

olmad���n� ve bunlar�n, sanayicili�in yaratt��� yeni büyük ölçekli toplumun 

ürünleri oldu�unu söyler. Yoksa geleneksel toplumlarda ulus fikri de ulusçuluk 

ak�m� da bilinmemektedir der.(Giddens, 2008:921). 

Modern toplumlardaki ulusçuluk modelinin olu�mas�na neden olan 

birkaç sebepten söz edilir. Bunlardan birincisi modern sanayi toplumu 

ekonomik geli�meleri h�zland�rm�� ve karma��k i� bölümlerinin ortaya 

ç�kmas�n� sa�lam��t�r. Ba�ka bir özellik ise modern devlette bireyler 

yabanc�larla etkile�im halinde olma durumunda kal�rlar. Bu nedenle de en 

ba�ta okullarda resmi bir dilin oldu�u kitle e�itimi gereklili�i do�ar. Bu büyük 
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ölçekli bir toplumun örgütlenmesinin ve birli�ini korumas�n�n da ba�l�ca 

arac�d�r. (Giddens, 2008:921). 

Giddens, Gallner’�n kuram�n�n birden fazla bak�mdan ele�tirildi�ini 

söyler. “E�itimin toplumsal birli�i üretme i�levi” gördü�ünü savunan i�levselci 

bir kuram oldu�undan hareketle ele�tirirler. Bu görü� e�itimin çat��ma ve 

bölünme yaratmadaki rolünü küçümseme e�ilimindedir. Ayr�ca Gallner’�n 

kuram�n�n ulusçulu�un uyand�rabildi�i ve genellikle uyand�rd��� tutkular� 

gerçekte aç�klayamad���n� söyler. Çünkü ulusçulu�un gücü yaln�zca e�itimle 

de�il, insanlar için bir kimlik yaratma özelli�iyle de ili�kilidir der. (Giddens, 

2008:921-922) 

Giddens’a göre kimli�e duyulan ihtiyaç modern sanayi toplumunun 

ortaya ç�kmas�yla do�mam��t�r. Dolay�s�yla ele�tirmenler de onun ulusçulu�u 

ve ulusu modernlik öncesi zamanlardan ay�rmas�n� yanl�� olarak 

de�erlendirirler. Evet, belki ulusçuluk birçok aç�dan moderndir ve modern 

unsurlarla daha örtü�mektedir ama ulusçuluk çok daha uzak geçmi�e dayanan 

duygusall�klardan ve simgecilik biçimlerinden yararlan�r. (Giddens, 2008:922).  

Uluslar�n ve ulus devletlerin olu�umu veya sonu dünyan�n 

bölgelerinden bölgelerine farkl�l�klar gösterir. Elbette bu toplumlar�n 

geli�mi�li�i ile ilgilidir. Afrika’n�n kimi bölümlerinde, uluslar ve ulus-devletler 

tam olarak olu�mam��t�r ancak, baz� yazarlar dünyan�n ba�ka bölgelerinde 

çoktand�r küreselle�menin kar��s�nda ‘ulus-devletin sonundan’ söz 

etmektedirler. Japon yazar Kenichi Ohmae’ye göre, küreselle�menin bir sonucu 

olarak,  gitgide artan biçimde, içinde ulusal kimlikler zay�flamaya ve s�n�rlar 

ortadan kalkmaya ba�lam��t�r. �nsanl�k bir �ekilde bu yenidünya düzenine 

do�ru ilerlemektedir. (Giddens, 2008:928). 

Yazar�n buraya kadar tart��t��� ulus-kimlik, ulus-devlet kavram� 

bunlar�n olu�umu, son yüzy�llarda farkl� kültürlerdeki de�i�imleri ve uygulan�� 

biçimlerinden hareketle var�lan sonuçlar� da tart���l�r kabul eder.  Buna göre 

tüm devletler, bu küreselle�tirme süreçlerinden kesinlikle etkilenmektedirler. 

Yukar�da tart���ld��� gibi, ‘devletsiz uluslar�n’ yükseli�inin bile küreselle�meyle 

ba�lant�l� oldu�u söylenebilir.  Buna kar��l�k küreselle�me ilerledikçe, h�zla 

de�i�mekte olan bir dünyada güvenlik kayg�s�yla insanlar s�kl�kla yerel 
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kimlikleri yeniden canland�rmaya yönelik bir tepki verirler.(Giddens, 

2008:928). Yazara göre ulus-devletin sonunun geldi�ini söylemek yanl�� olur. 

Evet, evrensel pazar�n dünyada yay�lmas�yla beraber uluslar�n kendileriyle 

ilgili ekonomik alanlar� daralm��t�r ve ekonomik güçleri de azalm��t�r ama 

bugün, dünyadaki her ülke bir ulus devlettir ya da öyle olman�n özlemini 

çekmektedir ve ulus-devlet evrensel bir siyasal biçim durumuna gelmi�tir. 

(Giddens, 2008:928). 

 

 "Siyasi terminolojide, ‘ulus’ ile ‘devlet halk�’ ayn� kapsamda dü�ünülür. 
Fakat hukuksal tan�mlaman�n ötesinde ‘ulus’, ortak köken, en az�ndan ortak 
dil, kültür ve tarih ile �ekillenmi� siyasi bir topluluk anlam�na da gelir. Devlet 
halk�n�n, bu tarihsel anlamdaki ‘ulus’a dönü�mesi de ancak kendine özgü 
ya�am biçiminin somut bir yap�s�nda gerçekle�ir." (Habermas, 2010:16).  

 

Habermas bu ve benzeri tan�mlamalar�n k�saca terminolojilerin 

san�ld��� kadar masum olmad���n�, bunlar�n belirli bir anlay��� dikte etti�ini 

söyler.  

 

 "Günümüzde ‘etno-milliyetçilik’ biçiminde uyarlanm�� bu yeni sözcük, 
köken terminolojisinde var olan ‘ethnos’ ve ‘demos’ aras�ndaki ayr�m� yok 
eder. Kavram bir yandan, etnikler aras� yak�nl���, yani akrabal�k ili�kilerine 
göre düzenlenmi� politika-öncesi soy topluluklar�n�, di�er yandan, devletsel ya 
da en az�ndan siyasi ba��ms�zl�k çabas�ndaki uluslar� vurgular. Böylece, etnik 
topluluklar�n, uluslara göre ‘daha do�al’ ve evrimsel aç�dan ‘daha eski’ oldu�u 
görü�ü örtük olarak yads�nmaktad�r. Ortak köken inanc�n� payla�an, birbirlerini 
ayn� toplulu�un ‘mensuplar�’ olarak gören ve böylece kendilerini çevreden 
soyutlayan ki�ilerde var say�lan kan akrabal���na ve kültürel kimli�e dayal� 
‘biz-bilinci’, etnik ve ulusal toplumla�man�n ortak çekirde�ini olu�turur. 
Uluslar, bu ortakl�k �����nda ele al�nd���na, di�er etnik topluluklardan genelde 
karma��kl�k ve kapsaml�l�k yönüyle farkl�l�k gösterir: “hissedilen ortakl�k 
ba�lar� nedeniyle bir ki�inin sadakatine hükmedebilen en büyük gruptur; bu 
aç�dan bak�ld���nda, bu tam olarak geni� ailedir.”(Habermas, 2010:38). 

 

Son olarak Kemal Karpat on dokuzuncu ve yirminci yüzy�llar�n ulus 

devletlerin ortaya ç�kmaya ba�lad��� ve beraberinde birer devlet ideolojisi 

haline gelen özel milliyetçiliklerin olu�tu�unu söyler.(Karpat, 2011:97). 
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Türkiye’de de Türk milliyetçi�i devletin ulus kimlik projesini besleyen 

unsurlardan biri olmu�tur. 

Buraya kadar ulus kimlik ba�l��� alt�nda ba�vurulan görü�lerde ortak 

nokta ulus kimli�in devlet ile birlikte an�lmas�d�r. En ba�ta da belirtildi�i gibi 

ulus kimlik asl�nda bireylerin kendilerini ifade etmek için kulland�klar� bir 

kimlikten ziyade ya�ad�klar� devletlerin kendileri için uygun gördü�ü etnik 

kimlikle de do�rudan ba�lant�l� bir kimliktir. Bask�n etnik kimlik gücünün 

milliyetçilik duygusuyla ortaya ç�kard��� ulus devletin en önemli unsuru ulus 

kimliktir. Etnik Türk kimli�inin bask�n bir kimlik olmas� sonucu kurdu�u 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ulus devlettir. Kurucu güçler di�er etnik 

milletleri eriterek ulus devlet kimli�ini güçlendirmeye çal��m��lard�r.  

�
2.4. Ötekile�tirilen Kimlik 

Yukar�da bahsi geçen devletin ulus kimlik olu�turma ve devleti ulus 

devlet haline getirme iste�i ba�ka kimliklerin varl���n� ispat eder. Ulus kimli�i 

kabul etmeyen bu ba�ka kimlikler ‘öteki’ olacaklard�r.  

Öteki'ni öteki yapan �ey farkl�l�kt�r. Rutherford, Bat�’n�n hiyerar�ik 

dilinde yabanc�n�n, ötekili�i, farkl�l�k alan�n� ve korkular�m�zla kayg�lar�m�z�n 

yöneldi�i nesneyi simgeledi�ini söyleyerek ötekilik bu kavramlar�n siyah-

beyaz, eril-di�il, heteroseksüel-homoseksüel olarak kutupla�m�� olmalar�nda 

yatar der. Bu terimlerin biri daima bask�n, di�eri ise zay�ft�r ve sahip olunan 

kimlikler bu yönde biçimlenmi�tir. Farkl�l�k, bu ba�lamda, ötekinin etkisi 

olarak alg�lan�r. Yazar burada farkl�l�k üzerine konu�abilen kültür politikas�n�n 

öneminden bahseder. Buna göre farkl�l�klar�n konu�ulabildi�i durumlar 

ötekili�e ait hiyerar�ileri k�rma, kutupla�ma dilini ve onun e�itsizli�e ve 

ayr�mc�l��a ili�kin maddi yap�s�n� bozma yolunu gösterir.(Rutherford, 1998:8). 

Yazar burada farkl�l�k sözcü�ünün, kesinli�in yok edilme güdüsü anlam�nda 

kullan�labilece�ini söyler. Buna göre farkl�l���n, bir de�i�im, dönü�üm ve 

melezle�me deneyimini simgeledi�ini ve de�i�ime e�lik eden bütün o 

tamamlay�c� korkular�n, endi�elerin, karma�alar�n ve tart��malar�n odak noktas� 

olarak hareket etti�i için ra�bet gördü�ünü söyler. Ama kültürel politikaya bir 



�

40�
�

yakla��m biçimi olarak da neler oldu�unu anlamaya yard�mc� olur:(Rutherford, 

1998:9) 

 

 “Bir kuram, politika, kültürel deneyim ve kimlik çe�itlili�ini yeni 
ittifaklar ve ak�mlar içinde bir araya getirerek yeni uygulamalar ve diller için 
ba�lang�ç noktas� olabilir. Bu tür bir politika, kimlikleri, eninde sonunda 
homojen bir do�alar� oldu�unu varsayan temel bir bütünlük içine sokmaya 
gerek duymaz. Tersine, o özcü�ün ve tek kültürlülü�ün bir ele�tirisidir, 
kimlikleri sabit olmayan ve ‘üst belirlenme’ öne ç�kart�r. Farkl�l���n kültürel 
politikas� hem kimliklerin birbirine ba��ml� ve ba��nt�l� do�alar�n� hem de 
onlar�n birbiriyle k�yaslanmazl�klar�n� ve özerk olmaya ili�kin siyasi haklar�n� 
kabul eder.”(Rutherford, 1998:9) 

 

Politik anlamda kullan�lan ötekilik ve ötekili�e kar�� al�nan önlemler 

büyük korkular�n bir sonucudur. Dolay�s�yla Merkez, kendini koruma 

refleksiyle öteki olan� büyük korkular�yla ve deh�etiyle ku�at�r. Merkez, 

kendisinin da��lma korkusuyla kendi s�n�rlar�n� belirleme ve güvence alt�na 

alma mücadelesinde ak�ld��� nefreti ve dü�manl��� besler.  Hem kendi hem 

öteki, kendilerini olu�turan kimliklerin evrensel oldu�unu dü�ünebilirler ama 

çe�itli farkl�l�klardan bir �ekilde e�itsizlikler do�ar. Yazar burada kimli�in 

kültürel, cinsel ve �rksal ikili�ini koruma mücadelesinin toplumsal egemenlik 

ve e�itsizlik biçimlerini olu�turdu�unu ve yeniden üretti�ini söyler. 

(Rutherford, 1998:9-10). Politik ötekilik kendi varl���n� koruma içgüdüsünden 

do�ar. Korku içgüdüsüdür bu. E�er di�er kimlikleri kabul ederse kendi kimli�i, 

bu kimlikle in�a etti�i düzen da��l�p gidebilir. 

Schnapper, ötekini dü�ünme yollar�n�n antikça�dan bu yana geli�erek 

bugünün insan�na miras kald���n�, yenidünyan�n ke�finin ya�am tarzlar�n�n 

sonsuz çe�itlilik içinde olabilece�ini dayatt���n� söyler ve daha sonra ortaya 

ç�kan modern siyasal toplumun iki temel k�r�lmaya yol açt���n� anlat�r. 

"Modern toplumun özgül oldu�una dair soru�turma geçmi�i d��layamaz. 

Öteki’ni tasarlaman�n iki temel yolunu ya da Durkhem’in üslubuna uygun 

olarak öteki ile ili�kinin iki temel biçiminin kabul etmek kaç�n�lmazd�r.” 

(Schnapper, 2005:25). Yazar bunlar�n yenilenmi� tarihsel biçimlerini birkaç 

örnekle aç�klar. Buna göre birinci durumdaki dü�ünce, fark� saptamaya 
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dayan�r. "öteki ötekidir, insan toplumlar� çe�itlidir. Bu fark, kaç�n�lmaz olarak 

a�a��da olma ba�lam�nda yorumlan�r. ‘Ben’, öteki’ne de�er biçerken ‘benim’ 

kültürümün ölçütlerini kullan�r ve bunu genel anlam�yla kültürle kar��t�r�r. Bu 

durumda öteki, kendisinin eksik halinden ba�ka bir �ey olamaz. Öteki bu farkla 

kabul görür, ancak de�i�tirilmesi mümkün olmayan bir a�a��da olma hali 

içinde donup kal�r."(Schnapper, 2005:26). Bir di�er �ekilde farkl�la�t�r�c� 

tutum, sald�rgan biçimiyle ortaya ç�kar bu da öteki'nin reddini önerir. "Kendi 

ile öteki aras�ndaki fark, farkl� olan�n ç�kar�lmas�, d��lanmas� ya da en uç 

durumda yok edilmesiyle sürdürülmeye çal���ld�." (Schnapper, 2005:25). Bu iki 

durumda öteki için vahim bir sonuçtur. Biri a�a��lar di�eri yok sayar. 

Yazar bu iki tutumun tam kar��s�nda olu�an tutumu evrenselcilik ilkesi 

ile tan�mlar. Bu ilke, farklar�n saptanmas�ndan ziyade insan türünün birli�ini 

öne sürer. Bütün insanlar�n s�rf insan olduklar� için e�it olduklar�n�, zihinsel ve 

ahlaki kapasitesinin ya da yeterlili�inin gerçekle�mesinde farklar olmas�n�n bu 

e�itli�i bozamayaca��n� söyler. Yine ayn� �ekilde yetenek bak�m�ndan 

gösterdikleri performans da e�it olmayabilir ama özgürlük bak�m�ndan ayn� 

nedeni ve e�ilimi ta��d�klar� için bu alanda da e�it olduklar�n� söyler. Yani 

kimliklerin özgürlükleriyle ilgili birinin ötekine üstün olmas� yönündeki 

bahaneler yersiz ve anlams�zd�r. “Dolay�s�yla gerek insan haklar�, gerekse her 

bireyin onuru ve ona gösterilmesi gereken sayg� bak�m�ndan insanlar aras�nda 

ilkesel olarak bir s�n�rlama yoktur.”(Schnapper, 2005:27). Peki, bu ilke 

uygulanabilir mi? Yazar bir sonraki sat�rlarda bunu tart���r ve daha tehlikeli 

ba�ka sonuçlar do�urabilece�i gerçe�ine vurgu yapar. "Bu ilkenin toplumsal 

düzendeki somut uygulamas�, insanlar ile toplumlar� ay�ran farklar�n nesnel 

gerçekli�iyle, ayn� ya da farkl� toplumlar içindeki bireylerin iktidar ve kapasite 

alan�ndaki e�itsizlikleriyle kaç�n�lmaz olarak çarp���r” der. Dolay�s�yla 

evrenselcilik ilkesi e�er geçmi�e ait bir uygulama olarak kabul edilecekse 

asimilasyonculu�a do�ru gerileme tehlikesi ta��r.  

 

 “Bu durumda, ‘ben’ öteki’yi, bütünlü�ü olan, benle ayn� haklar� ta��yan 
insani bir varl�k olarak görür. Ne var ki, ba�kas�n�n özde� oldu�unu 
dü�ünmeden e�it olabilece�ini tasarlamak zor oldu�u için ‘ben’ onu kendi 
özgürlü�ü içinde alg�lamaz. Öteki, ‘ben’ gibi olmak durumundad�r. Evrensel 
olan, “ben”in kültüründe asimile edilir. Böylelikle “ben” asimilasyoncu siyaseti 
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uygulamaya koyabilir; sonunda öteki’nin kültürünü kökten kaz�r ve kendinde 
so�urur. Bütün insanlar�n e�it olduklar� ilan edilmi� olsa da ötekinin kimli�i 
oldu�u gibi kabul edilmez. Ve ayn� zamanda hem e�itli�i hem de farkl� 
dü�ünme yoksunu olundu�u için alt-insanl�k ya da insan olmamadan söz 
edilerek baz�lar�n� mahkûm etme tehlikesiyle kar�� kar��ya kal�n�r. En sald�rgan 
siyasal biçimiyle bu, emperyalist/sömürgeci ya da asimilasyoncu �rkç�l���n 
mant���d�r. Burada söz konusu olan öteki’ni d��lamak de�il, kendine 
benzetebildi�i ölçüde onu inkâr ederek içine almakt�r.” (Schnapper, 2005:27).  

  

Türkiye’nin kimlik politikalar�n�n evrenselcilik ilkesi ile örtü�tü�ünü 

televizyon dizilerindeki temsillere bakarak söylemek mümkün. Bir öteki olarak 

Kürt kimli�i d��lanmam��t�r da ideal ulus kimli�e benzetilmeye ve bu 

yap�l�rken de Kürt kimli�i inkâr ettirilmeye çal���lm��t�r. 

Dikkate de�er oldu�undan burada yer verilen örnekte Amerika’n�n 

ke�fi ile tan���lan K�z�lderililerle yenidünyan�n yeni misafirlerinin ötekilik 

ili�kisi irdelendi�inde yukar�da bahsedilen durumun ortaya ç�kt��� görülür. Ben 

ötekini kendi özgürlü�ü içinde kabul etmez onu kendine benzetmeye ve 

eritmeye çal���r. Yazar K�z�lderililere gösterilen tutumun asimilasyonculu�un 

vard��� en uç nokta oldu�unu kabul eder. Zengin olma hayalleri ile gidilen bu 

yeni k�taya gidi� amac� için yüklenen di�er anlam H�ristiyanl�k inanc�n� 

yaymakt�r. Kristof kolomb dinsel amaçlar u�runa imkânlar yaratmaya 

çal���rken alt�nlara el koymu�tur. Alt�nlar önemli de�ildir önemli olan dini 

amaçlar�d�r. Bu yüzden K�z�lderilileri anlamaya çal��mam��t�r sadece onlar� 

döndürmeyi dü�ünmü�tür. Onlarla ilgili bir fikri yoktu, dillerini, dinlerini, 

geleneklerini anlam�yordu ve bunun bir cehalet oldu�unu da ak�l edemiyordu. 

“Ötekileri olduklar� gibi alg�lam�yordu. Kesin olarak olumsuz bir biçimde 

betimliyordu onlar�: “her �eyden yoksun”, “ne mezhep var ne de put”, 

“silahlar� da yok yasalar� da”. Fiziksel olarak giysiden yoksun olan 

K�z�lderililer imandan, kraldan, yasadan, k�sacas� kültürden yoksun olduklar� 

için H�ristiyanl�k kültürü ile �spanyol kültürüne asimile edilmeye uygundular.” 

K�z�lderilileri birbirinden ay�rt etmek mümkün olmad��� için kendi durumuna 

ve mizac�na göre ya hepsini iyi ve güzel ya da hepsini kötü ve zalim kabul 

ediyordu. Onlar� kendi kültürel donan�mlar� içindeki bireysellikleriyle 

alg�lamay� reddediyordu. Kendi davran��lar� ile onlar�nkini kar��la�t�rd���nda 

kendisine bir üstünlük veriyor ve fark�n kar��la�t�r�lamayaca��n� dü�ünüyor. 
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Hatta daha ileri gidip bu farklardan dolay� onlar�n insan bile olmad�klar�n� 

söylüyor.  Bunu ispat etmek istermi� gibi K�z�lderilileri birer e�ya gibi 

bitkilerle, egzotik ku�larla, zanaatkârlar�n silahlar� ve eserleriyle birlikte 

seyirlik birer unsur olarak Avrupa’ya ta��m��lard�r. “K�z�lderililer özne olarak 

görülmediler, aksine nesne konumuna indirgendiler; bu bak�� aç�s� 

asimilasyoncu siyasetin hem i�areti hem de arac�d�r.”(Schnapper, 2005:56) 

Ötekile�tirme, siyasetin ikiyüzlü gerçe�inde kendine üretti�i 

bahanelerle yap�lan modern sömürgele�tirme çabas�d�r. Yazar bu çabay� 

gerçekle�tirmek için kullan�lan iki formülden bahsetmi�tir. Birincisi 

“evrenselci tutum” ikincisi “sayg� gösterilmesi” siyasetidir. Birincisi beyaz 

insan�n, uygarla�t�rma misyonunun ard�na s���n�p asimilasyon siyaseti yapmas� 

�eklinde tezahür ederken, di�eri ise biraz ho� görerek, biraz a�a��layarak ve 

biraz da y�k�c� farkl�l�klar yaratarak olu�turulan birer ötekile�tirme 

politikas�d�r. Yazar bu iki durumdan ikincisinin, ahlaki yarg�daki kar��l���na 

bakmadan en az�ndan k�sa vadede daha istikrarl� ve siyasal bak�mdan daha 

masrafs�z olarak görüldü�ünü söyler.(Schnapper, 2005:63).  

Güliz Uluç da farkl�l�k ve öteki aras�ndaki s�k� ba�dan söz eder ve 

bunun sosyal bilimlerin en problematik konular�ndan biri oldu�unu söyler. 

Öteki nas�l insanl�k tarihi kadar eski bir olguysa insan�n kendi tarihi içinde bu 

böyledir. Bir bebek kendi uzuvlar�n� ke�fetmeye ba�lad��� zaman bir ben 

kavram� olu�ur. Ben kavram�yla beraber öteki alg�lanmaya ba�lar ve bu süreçte 

öznenin ötekine ba��ml�l���n� kabul etmesinin zorunlulu�u ortaya ç�kar. Uluç, 

Geçmi�e dair çal��malarda bir konsept olarak ötekinin kendisinin yabanc� ve 

uygunsuz ba�lamda görülebilece�ini söyler. Bat� dü�üncesinde öteki kavram� 

görece yeni bir fikir olabilir ve hatta tarihçiler de fazla üzerinde 

durmayabilirler ama birçok alanda öteki varl���n� hissettirir. Buna göre öteki, 

maduniyet çal��malar�, feminist edebiyat ele�tirisi, film çal��malar� ve 

antropoloji alanlar� ile ilgilidir. Tüm insani ili�kilerde kurucu olarak öteki fikri, 

bireysel ve kolektif düzeylerde ben ile öteki aras�nda daha geni� ölçekte 

uygulanabilir. Ötekilik farkl�l���n de�i�mez hat�rlat�c�s�d�r.(Uluç, 2009:32-33) 

Edward Said bir kimli�in varl���n� besleyen unsurun ba�ka 

kimlikler(öteki kimlikler) oldu�unu söyler. Her kültürün geli�mesi ve 
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sürdürülebilmesi için farkl�, rakip kimliklere yani alter ego’lara (öteki ben) 

ihtiyaç duyulur. Kimliklerin in�a edilmesi için ötekilerin ne oldu�unun ve 

onlar�n farkl�l�klar�n�n tespit edilmesi gerekir. Öteki’nin bizden farkl�l�klar� 

kesintisiz ve yeniden yorumlamalara konu olur. Said, her ça� ve her toplumun 

kendi ötekilerini yeniden yaratt���n� dolay�s�yla dural bir �ey olmayan kendinin 

ya da ötekinin kimli�i, tekrar tekrar elden geçirilen tarihsel, toplumsal, 

dü�ünsel, siyasal bir süreçtir der. Sonuç olarak tüm toplumlarda bu süreç, 

bireyler ile kurumlar�n kat�ld�klar� bir çeki�me olarak ortaya ç�kar.(Said, akt. 

Uluç, 2009:33) 

Herkül Millas da yine benzer �ekilde biz ve öteki’nin konumunu 

aç�klar. Yazara göre ki�i biz dedi�inde yeni bir kimlik sahibi oldu�unda ve 

bunu dile getirdi�inde ba�ka bir yerde kendisinden olmayan birilerinin de 

varl���n� alg�lamaktad�r ayn� zamanda.  

 

 “Öteki, öznenin k�yasland��� ama ondan farkl� oland�r. Ötekinin yabanc�, 
bizden farkl�, farkl� oldu�u için de tuhaf, giderek bir tehlike gibi ve olumsuz 
anla��lmas� ise sorunsald�r. Biz kimli�i bir tane de�ildir, yaln�z milli de�ildir. 
Dinimiz, memleketimiz(köyümüz, semtimiz) soyumuz, mesle�imiz, 
ideolojimiz, aile içindeki yerimiz(baba, ya�l� bir büyükanne, çocuk vb. 
olmam�z), futbol tak�m�m�z, cinsiyetimiz(erkek, kad�n) insan halimiz de öne 
ç�kar, bunlar da bir “biz” kimli�i olu�turur.”(Millas, akt. Uluç, 2009:40).  

 

Yazar�n Connollye’den aktard��� görü�lerde kimliklerdeki hangi 

farkl�l�klar�n öteki’ni sonuç verdi�ini anlat�r. 

�
  “Ya�am�n gerekli bir boyutu olarak her kimlik bir dizi farkl�l�kla 
ba�lant�l� olarak ve bu farkl�l�klardan baz�lar�n�n da kötü, anormal veya 
ak�ld���, özetle ‘öteki’ olarak tan�mlanmas� üzerine kurulur. Öteki s�rf varl��� 
ile bile kimli�in kesinli�ini, do�rulu�unu, normalli�ini, usçulu�unu �üpheli 
k�lar. Bu yüzden de öteki, tarih boyunca hep ‘do�ru’ kimli�i benimsemeye 
davet edilmi�, olmuyorsa üzerine bask� kurulup, fethedilmi�, o da olmuyorsa 
yok edilmi�tir. Connolly, bu tavr�n kökeninde Nietzsche’den ödünç ald��� bir 
kavram olarak ‘h�nç’ görür.” (Connolly, akt. Uluç, 2009:55).  
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Son olarak Stuart Hall’de kimli�in varl���n�n öteki’nin varl���na ba�l� 

oldu�unu gösteren bir fikri dile getirir ve kimli�i daima, kendi olumlusunu 

sadece olumsuzun dar bak���yla elde edebilen yap�lanm�� bir temsil olarak 

ifade eder. “Kendini in�a edebilmesi için, kimli�in ötekinin i�ne deli�inden 

geçmesi gerekir. Kimlik oldukça ayk�r� bir kar��tl�klar kümesi üretir.”(Hall, 

1998:41).  

Buraya kadar aktar�lan görü�lerde ortaya ç�kan ortak nokta kimli�in 

ötekine ihtiyaç duydu�udur.  Kendi kimli�ini do�rulamak ve devam�n� garanti 

alt�na almak için öteki ile mücadele etmek zorundad�r. Bu mücadele hem 

bireysel hem kitlesel �ekilde ve sahip olunan bütün imkânlarla devam edip 

gider. Ötekini negatif görüp onu yok etmek de�i�tirmek ve dönü�türmek 

isteyen güçlü olan tarafsa veya devlet, merkez ise öteki alt�ndan kalkmas� güç 

ac�larla yüzle�mek durumunda kal�r. Çünkü merkezin ötekini dönü�türmek için 

kulland��� yöntemler ço�u zaman adaletten, ahlaktan ve merhametten yoksun 

olmaktad�r. 
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3. BÖLÜM 
KÜRT K�ML��� 

 
 
3.1. Kürtler’in Kökeni 

Kürtlerin kökenleri ve tarihlerine yönelik ara�t�rmalara bak�ld���nda 

ço�unlu�u yabanc� ara�t�rmac�lar�n olu�turdu�u görülür. Bununla ilgili çe�itli 

komplo teorileri de olmakla birlikte en önemli nedenin bölgenin stratejik 

öneme sahip bir yer olmas�ndan kaynakland��� söylenebilir.  

�
Kürtler’in m.ö. 3000-4000 y�llar�na kadar uzanan bir tarihinden 

bahseden Kutlay Mezopotamya co�rafyas�n�n zengin kültürünün Kürdistan’� 

etkiledi�ini söyler. “Politik ve ekonomik egemenlik için bu zengin bölgede, 

da�l�k Kürdistan’da askeri güç kullanmak gerekiyordu. Ba�ar�l� ve ba�ar�s�z 

dönemler birbirini izledi ve böylece günümüze dek gelindi.” (Kutlay, 2002:17).  

�
Mehrdad R. �zady Ortado�u’da ya�ayan halklar�n tarihlerinin genelde 

egemen konumdaki devlet tarihçileri taraf�ndan yaz�ld���na dikkat çekerek bu 

görevin son yüzy�lda ulus devletler taraf�ndan üstlenildi�ini söyler. Yazara 

göre bu modern devletler tarihi kendi i�lerine gelecek �ekilde yazm��lard�r ve 

bu tarihte Kürtlerin tarihe ve uygarl��a yapt�klar� katk�lar�n göz ard� edildi�ini 

yazar. Kürtler 800 y�ld�r aç�k bir egemenlik kuramad�klar� için onlar�n tarihleri 

ba�kalar� taraf�ndan yaz�lm��t�r. Resmi olarak bin y�ll�k bir tarihten bahsedilse 

de Erbil yak�n�ndaki Shanidar Caves(ma�aralar�) yerle�im birimlerinde yap�lan 

ara�t�rmalarda burada 50 bin y�ldan beri ya�ayan insanlar�n oldu�unu 

göstermi�tir. Bunun üzerine de tarihçiler bu bölgedeki ve özellikle de Kürtler 

üzerindeki ara�t�rmalara önem vermeye ba�lam��lard�r. Yazar Kürt tarihinin 

antikli�ine ve canl� bir kültüre sahip olmas�na kar��n yeteri kadar tan�nmad���n� 

söyleyerek Ortado�u’da egemenliklerine sahip olamayan Kürtlerin, kolektif 

milli kimliklerini ve farkl�l�klar�n� bilmelerine kar��n, bunu hukuksal düzeye 

kavu�turamad�klar�na ve gururla ta��d�klar� kimliklerini ulusla�t�rmada geri 

kald�klar�na vurgu yapar. Kürtlerin devlet olamamalar� ba�ka aç�lardan 

tart���labilir ancak onlar�n bu durumu bölgedeki ulus-devletlerin Kürt 

kimli�inin geli�mesini engellemesi gerçe�ini ortaya ç�kar�r. Bu engellemeler 

zengin ve orijinal olan kültürlerinin de inkâr edilmesine neden olur. Bölge 
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devletleri, üstün olman�n rahatl���yla Kürtlerin tarihi geli�melerini öngören 

eylemlerde anla��p onlara sahte kimlikler vermi�lerdir. “Türkiye’de “da�l� 

Türkler”, Suriye’de ve Irak’ta ise yezidi Kürtlere “Arap ümmiler” dedikleri 

gibi.” Bunun yan�nda �ran, Sovyet Azerbaycan’� ve Türkmenistan’da Kürt 

kimli�i giderek silikle�mektedir.(�zady, akt. Kutlay, 2002:17). Devlet 

ideolojisinin kimlik politikalar� üzerindeki çal��malar�yla o kimli�in tarihinden 

ba�layarak �ekillendirildi�inden bahsedilir. Kürt kimli�i de bu kimli�in tarihsel 

süreci de kendisini ku�atan devletlerin politikalar� do�rultusunda �ekillenmi�tir. 

 

Kürt ara�t�rmac�lar�n�n önde gelenlerinden Rus yazar Bazil Nikitin 

Kürtlerin ya�ad��� co�rafyay� detayl� bir �ekilde anlat�r. Son yüzy�lda Kürtlerin 

ya�ad��� co�rafya, Ba�dat’�n do�usundaki Mendeli kasabas�ndan ba�layarak 

�ran-Irak s�n�r�n�n iki yan�nda, sonra Ararat’a kadar Türkiye-�ran s�n�r�n�n iki 

yakas�nda olmak üzere, güneyden kuzeye geni� bir bant halinde uzanm��t�r ve 

kuzeyde de Transkafkasya’ya(Sovyet Ermenistan’� ve Azerbaycan’�) kadar 

yay�lm��lard�r. Birinci dünya sava��na kadar ermeni yaylas�nda Ermenilerle iç 

içe ya�ayan Kürtler de vard�r ama Türkiye’deki kuzey yerle�me s�n�r� Erzurum 

enlemine kadard�r. Güneyde Mezopotamya ovas�n�n kenarlar�na kadar inen 

Kürtlerin Bat�daki s�n�rlar� genellikle F�rat(daha do�rusu Karasu) nehri ile 

çizilir. Kürtlerin ya�ad��� bölgeler sadece bunlarla s�n�rl� de�ildir. Sivas’�n 

güneydo�usundaki bölgede ve küçük küçük bölgeler halinde Konya ve Kilikya 

yöresinde de yerle�mi�lerdir. Böylece Akdeniz’e kadar sokulmu�lard�r. Ancak 

Kürtler küçük Asya’ya da sivri bir uç gibi girerler ve Sivas’�n güney-

do�usundaki bölgeyi i�gal ederler; ayr�ca tek tek adac�klar halinde Konya ve 

Kilikya yöresine de da��l�rlar ve böylece hemen hemen Akdeniz’e kadar 

sokulurlar.(Nikitin, 1976:80) Türkiye topraklar�n� ilgilendiren k�sm�yla Do�u 

Anadolu ve Güneydo�u Anadolu bölgeleri Kürtlerin yo�un olarak ya�ad��� 

bölgelerdir. Bugün bile her ne kadar bu bölgelerle s�n�rland�r�lmaya çal���lsalar 

da do�al veya zorunlu göçlerle bat�ya ta��nan Kürt nüfusu hat�r� say�l�r �ekilde 

varl���n� devam ettirmektedir. 

 
David Mc Dowel bir ulusu ulus yapan etmenlerin neler oldu�undan 

hareketle Kürtlerin ulus olup olamad���n� kültürel ve siyasi baz� sorunlar 

üzerinden tart���r ve sordu�u sorular üzerinden cevaplar bulmaya çal���r. 
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Kürt’ler bir ulus mudur? E�er bir ulus ise, bu ulus nas�l olu�tu? Bir ulus ile 

etnik gurubun fark� nedir? �nsanlar�n mü�terek dil, soy ve kültürleri varsa 

gerçek bir etnik toplulu�u olu�tururlar. Dinsel konumundan çok Kürt olu�una 

göre hareket ederse insan, davran��, politik, sosyal fikirler ve dayan��ma söz 

konusu mudur diye dü�ünülebilir. Buna cevap bulmaya çal��mak daha zor yeni 

sorular�n ç�kmas�na neden olur. Bir kimli�in ulus olabilmesi için bu toplulu�un 

bir toprak üzerinde uluslar aras� bir kabul görmesi beklenir. Ama önce 

ulusçuluk kavram�n�n tüm gerçekleri en geni� �ekilde tart���lmal�, kurum ve 

bireylerin görü�leri al�nmal�d�r. Bir ad�m sonras� anayurttur. Bu durumda 

insanlar�n vatanda�l�k ideolojisine, kültürel düzeylerine, toplumsal amaçlar�na 

ve ba�l�l�k duygular�na bakmak gerekti�i ifade edilir. ��te o zaman bütün bu 

kriterleri gören ve ke�feden ki�iler ve gruplar için bir dayan��ma duygusu 

olu�ur. Kürtlerin ulus olma konusundaki bir di�er handikaplar� dil olabilir. 

Çünkü ayn� dili konu�malar�na kar��n farkl� bölgelerdeki Kürtler Kürtçeyi çok 

farkl� lehçelerle konu�maktad�rlar. Ve üstelik bu lehçeler ciddi farkl�l�klar 

göstermektedir. Sadece bu da de�il, kulland�klar� alfabe de ya�ad�klar� devletin 

alfabesi olunca bu durum Kürtlerin edebiyat ve yaz�mlar�na da yans�m��t�r. 

Rusya’da Kiril, Türkiye ve Suriye’de Latin, �ran, Irak ve yine Suriye’de Arap 

alfabesini kullanmaktad�rlar. Bunun yan�ndan Kürtçenin kar��la�t��� ikinci bir 

sorun ise Farsçan�n bir diyalekti olarak kabul edilmesidir. Ama dilcilerin büyük 

ço�unlu�u bu görü�ü kabul etmezler ve Kürtçenin ayr� bir dil oldu�unda 

birle�irler. Kürtlerin bir ulus olamamas�n�n etkenlerinden biri olarak Kürt 

halklar�n�n birlik içinde olmay��lar� yarg�s� hâkimdir. Bunda Kürtlerin 

ya�amakta olduklar� topraklar�n s�n�rlar�n�n sorunlu olmas� ve bölge 

devletlerinin Kürtlerin varl���n� yads�malar� etken olarak görülmektedir. Buna 

kar��l�k Kürtlerin politik gruplar� Kürdistan’�n s�n�rlar�n� birbirine yak�n bir 

�ekilde belirlemektedirler ve bu gruplar�n, mitolojik siyasi bir Kürdistan 

dü�ünceleri vard�r.(McDowal, akt. Kutlay, 2002:28). Yine buradan da hâkim 

devletlerin benzer bir Kürt politikas� i�ledi�i anla��l�r ve buna kar��l�k Kürtlerin 

kendileri ile ilgili mitolojik Kürdistan dü�üncesi dile getirilir. 

�
Yazar Kürt kimli�inin de mitsel geçmi�, sembol ve gerçek tarihsel 

geçmi�le olu�tu�unu söyleyerek Kürt kökenlerine ili�kin anlat�lan mitleri 

s�ralar ve bunun bir kimlik için önemine vurgu yapar. Kürt kimli�i de t�pk� 
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di�er kimliklerin olu�umu gibi mitsel geçmi�, sembol ve gerçek tarihsel 

geçmi�le olu�mu�tur. Burada Kürtlerin kökenine ili�kin bilinen çe�itli 

mitlerden bahsedilir. “Dayaktan kaçanlar�n çocuklar�, kral Süleyman’�n 

cariyelerinden do�an çocuklar olduklar� ya da baz�lar�n�n küçültücü anlamda 

kulland�klar� ‘cinlerin soyu’ndan geldikleri gibi. Tarihteki ünlü ki�ilerle 

akrabal�k kurma da bu mitlerin bir parças�d�r. Bir iddiaya göre Hz. �brahim'in 

kar�s� Sarah, Harranl� bir Kürt’tü.” Bunun gibi daha birçoklar� say�labilir. 

Yazar bunlar�n Bilimsel olarak bak�ld���nda, anlams�z ve gerçeklere uymayan 

mitolojiler oldu�unu ancak ‘millet’in olu�mas�nda önemli i�levleri oldu�unu ve 

bu do�rultuda anlam kazand�klar�n� söyler. Çünkü bu mitler normal Kürt 

kimli�ine sahip insanlar taraf�ndan anlat�ld���nda kutsal olduklar�na 

inan�lmakta ve kimliklerine yak�nla�malar�n� sa�lamaktad�r der. Üstelik bu 

durum sadece Kürtlere özgü de�ildir, tüm topluluklar için bu böyledir. Bunun 

yan�nda uluslar�n olu�um ve geli�iminde mitoloji gibi tarih de önemli bir rol 

oynar. Son 50-60 y�lda Kürt tarihine ili�kin eserlerin yay�nlanmaya ba�lamas�, 

bu konu üzerine yap�lan ara�t�rmalar�n ço�almas� konunun önemini 

göstermektedir.(McDowal, akt.  Kutlay 2002:28) 

 
Dawid McDowel ayr�ca Ortado�u’da ya�ayan Kürt nüfusunun 

yo�unlu�undan ve ülkelere göre say�sal oranlar�ndan bahseder. Kürt nüfusunun 

oran� az�msanmayacak kadar fazlad�r ve bu oran h�zla artmaktad�r.  

 

 “Bugün Ortado�u’da 24-27 milyon Kürt ya��yor. Bunun yar�s� kadar� 
Türkiye’dedir. Yakla��k olarak Türkiye halk�n�n %19-20 kadar�d�r. Türkiye 
yöneticilerini endi�elendiren bir durum, Kürt ailelerin Türk ailelerinden daha 
çok çocuk yapmalar� nedeniyle bu oran�n 20 y�l sonra %23 dolay�nda 
olaca��d�r. Dört milyonun üstündeki Irak Kürtleri, %23 civar�ndad�r. �ran’daki 
oran ise, %10 kadard�r. Yani �ran nüfusunun 5-6 milyon kadar� Kürt’tür. Bir 
milyonu Suriye’de, 700.000 Avrupa’n�n de�i�ik Ülkelerinde ve 400.000 bin 
kadar� eski Sovyetler birli�i cumhuriyetlerinde ya��yor”.(McDowal, akt. Kutlay 
2002:28). 

 

 

 Bilgesam taraf�ndan yap�lan ara�t�rma sonuçlar�na göre de Ad�yaman, 

A�r�, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbak�r, Erzurum, Elaz��, Gaziantep, Hakkari, 

Kahramanmara�, Malatya, Mardin, Mu�, Siirt, �anl�urfa, ��rnak, Tunceli ve 

Van illerinde ya�ayan nüfusun %55,59’u Kürt, %30.55’i Türk, %6,64’ü Arap, 
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%6,73’ü ise Zaza’lardan olu�ur. Bu illerdeki Kürt ve Zaza’lar�n toplam nüfusu 

yakla��k 11 milyon civar�nda verilmi�tir.(Bilgesam, 2009:16-17) Ayn� 

ara�t�rmaya göre kendini Kürt olarak tan�mlayan vatanda�lar ana dillerini de 

Kürtçe olarak belirtmi�lerdir. “Do�u illerindeki do�urganl�k oran�n�n Türkiye 

ortalamas�n�n yakla��k iki kat� olmas�, bölgede yap�lan aile planlamas� 

faaliyetlerinde ba�ar�l� olunamad���n� göstermektedir.” Bilgesam’�n Türkiye’de 

Kürtler ve Toplumsal Alg�lar ara�t�rmas�nda yer alan bu ifadeler aile 

planlamas�n�n gereklili�i yönünde bir meyli gösterir. Kendi sosyal yap�lar�n�n 

bir gere�i ve sonucu olan çok çocuk sahibi olmak engellenmesi gereken bir 

durum olarak kabul edilmektedir. Bu ifadeler Dawid McDowel’�n Kürtlerin 

çocuk say�s�ndaki fazlal�l��� nedeniyle nüfuslar�n�n daha h�zl� artmas� üzerine 

yapt��� “Türk yöneticilerini endi�elendiren bir durum” tespitini de hakl�la�t�r�r.  

�
�
3.2. Kürtler’in Kültürel özellikleri ve Sosyal Yap�s� 

 
Kürtler’in karakterleri ve özellikleriyle ilgili anlat�mlar�n genellikle 

tarafl�, küçümseyici ve çeli�kili ifadeler içerdi�ini söylemek mümkün. Bunda 

elbette bu ifadeleri dile getirenlerin Kürtlerin içinden veya bu topraklardan 

insanlar olmamas�n�n etkisi büyük. �yi bir �ey söylüyormu� gibi davran�p kötü 

�eyler ifade etmektedirler. �lerleyen sat�rlarda görülece�i gibi dürüst ve 

namuslu insanlar olduklar� anlat�l�p ama ba�ka bir yerde sebepsiz insan 

öldürmeyi marifetmi� gibi onlar�n a�z�ndan anlatt�r�rlar. 

�
Ki�ilerin sosyal ya�amlar�n� ve kültürel yap�lar�n� biçimlendiren en 

önemli etkenlerden birisi karakter özellikleridir. Wigram buradan hareketle 

Kürtlerin karakteri üzerine görü�lerini aktar�r. Yazara göre m.ö. 1000 

y�llar�ndan yak�n tarihe kadar Kürtlerin karakterlerini hiç de�i�memi� 

görmektedir. Wigram’�n ifadelerine göre Kürtler güçlü, yetenekli ve birçok 

bak�mdan çekici bir tipe sahiptirler. Ayr�ca birçok �ngiliz memuru onlarla dost 

olman�n oldukça kolay oldu�unu söylemi�lerdir. Kürtlerle ilgili ilginç bir 

tespiti de vard�r. Do�duklar� da�lar�n karakterinden midir, yoksa olu�umlar�nda 

eksik kalan bir �ey bulunu�u yüzünden midir Kürtler ‘yar�m kalm�� bir tip’tir 

der. Daha da ileri gidip geli�im bak�m�ndan hiçbir zaman ‘a�iret evresi’nden 
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kurtulamad�klar�n� ve hala bu evrede ya�ad�klar�n� söyler.(Wigram, akt. 

Nikitin, 1976:147).  

 

Nikitin Kürtlerle ilgili ara�t�rmalar yapan Aboviya’n�n görü�lerini 

payla��r. Aboviyan’�n Kürt profili olumlu ve olumsuz özelliklerin yan�nda 

kendi içinde çeli�en bir profil çizer. 

 

 
 “Aboviyan, Kürtlerin, e�er daha yerle�ik bir hayat sürselerdi, kelimenin 
tam anlam�yla do�unun �övalyeleri ad�n� alabileceklerini söyler. Sava�ç� bir 
karakter, do�ruluk ve dürüstlük, prenslerine s�n�rs�z bir ba�l�l�k, verilen sözü 
k�l� k�l�na yerine getirme, konukseverlik, kan davas� gütme, en yak�n akrabalar 
aras�nda bile kabile dü�manl���, çapul ve haydutluk tutkusu, kad�nlara kar�� 
s�n�rs�z bir sayg�: bunlar bütün kavimde bulunan ortak erdem ve niteliklerdir.” 
(Aboviyan, Akt. Nikitin, 1976:147-148). 

 

 

 Bu ifadelerde bütün özellikleri s�ralan�r ama bunlar aras�nda iyi-kötü 

ayr�m� yap�lmaz. Hepsi onlar�n karakterlerinin ve ya�am biçimlerinin bir 

parças� olarak kabul edilir. 

 
Nikitin Kürtlerle ilgili bir hikâye aktar�r. Bu hikâye asl�nda onlar�n nas�l 

bir karaktere ve dünya görü�üne sahip olduklar� hakk�nda fikir vermeye 

çal��mas� aç�s�ndan önemlidir. Bunun yan�nda seçilen hikâyenin içeri�i de 

önemlidir.  

 

 “…Abdi ile Aziz’in kavgas�, kürdün ta�k�n ve öfkeli karakterinin yi�itli�i 
ve pervas�zl���yla atba�� gitti�ini gösterir. Hikâyemizin kahramanlar�, Mizuri 
Juri adl� ayn� a�iretten ve Argu� köyünden olduklar� gibi, üstelik Mem-�aran 
adl� ayn� kabiledendirler. Abdi bu kabilenin r�spi’si(en k�demli ki�isi),  karde�i 
Ahmo ise pa�mirdir(a�iret yetkililerinden biri). Türklerin bir sürü asker 
gönderip a�iretlerden a��r bir vergi toplad�klar� bir y�l bir ho�nutsuzluk belirir 
ve Kürtler, i�lerin bu hale dönmesinden kendilerine göre sorumlu bulduklar� 
Abdi’yi reislikten uzakla�t�rmaktan söz ederler. Tehdit edilen Abdi 
öfkeleniverir: “Hadi görelim bakal�m, biri beni yerimden atmaya kalks�n, o 
yere oturacak itin o�lunu �inikim’e(eski model tüfek) ni�an tahtas� ederim”. 
Aziz bu tehdidin alt�nda kalmaz: “E�er öyleyse, seni ben yerinden ataca��m, ne 
olacaksa görelim”. �kinci bir kar��la�maya kadar günler geçer. �unu belirtelim 
ki Mizurilerde birbirleriyle kar��la�t�klar�nda hude kuta hango medet(Allah 
yard�mc�n olsun) demek adeti vard�r. Bir gün Abdizoma’s�ndan(yaz bar�na��) 
elinde silah�yla dönerken, öküzlerini götürmekte olan ve üzerlerinde yaln�z 
hançerleri bulunan Ahmo ile Aziz’in yan�ndan, tek kelime etmeden geçip 
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gider. Bundan al�nan Aziz: “Bu itin surat�nda ar kalmam��” diye ba��r�r ve 
Abdi’ye küfreder. Abdi ate� edip Aziz’i yaralar, ama Aziz “henüz s�cak 
yaras�yla” Abdi’ye iki hançer darbesi indirmeyi ba�ar�r. Aziz bir eliyle 
bö�rünü, öbürüyle kur�unun girdi�i yeri tutar, ama inlemez. Abdi ise yeti�in 
diye ba��r�r. Ahmo Abdi’ye yakla��r, f��k�ran kan� görür, Aziz’inse hiç sesi 
ç�kmad���ndan Abdi’nin kur�unuyla vurulmad���n� san�r ve ona sövüp saymaya 
ba�lar: “Evi yanas�ca, Abdi gibi bir akrabay� niye öldürdün?” Aziz yine ses 
ç�karmaz ama Ahmo küfürlerini bitirince, inler: “Bana küfredece�ine �u 
kur�unu ç�kar, karde�”. Ahmo kemeri çözer, karde�inin yaras�n� görür. Hançeri 
kap�p Abdi’ye do�ru ko�ar, ama Aziz, zay�f bir sesle �öyle der: “Dur, karde�, 
ona öyle bir darbe indirdim ki, art�k sa� ç�kmaz; sen beni s�rtla da eve götür 
�imdi”. Evlerine götürülen iki yaral� da ak�ama ölür. Bu hoyrat ve bönce 
hikâye Kürt’ü iyi anlatmaktad�r: Can çeki�en Aziz, karde�i Ahmo’ya, Abdi’yi 
temizlemek için “zahmete girmemesini” söylüyor. ��i bitiktir onun! (Nikitin, 
1976:152-153).  
 

  

Bu hikâyede birinci olarak Kürtlerin Türk idarecilerden zulüm gördü�ü 

sonucu ç�kar. Çok küçük bir sebepten birbirlerini öldürebilirler. A��zlar� 

kötüdür; küfrederler. Hikâyenin sonunda da kendi ifadeleri ile “hoyrat ve bön” 

hikâye tan�m�n� yapar. Hoyrat ve bön dedi�i hikâyenin kahramanlar�d�r bir 

bak�ma. Bu mitler ve hikâyeler hiç bitmez. Yüzy�llar boyunca anlat�l�r hatta 

son yüzy�lda anlat�m araçlar� geni�ler ve daha geni� kitleler bu hikâyeleri 

dinleyerek Kürtler hakk�nda fikir sahibi olurlar.  

�
�
3.3. Etnik Kimlik ve Kürt kimli�i 

 
Etniklik birçok farkl� ölçütle tan�mlanabilen esnek bir kavramd�r. Genel 

olarak, benimsedikleri soy(köken), dil, din ve sahip olduklar� kültür itibariyle 

di�er gruplardan farkl� olan gruplar etnik olarak nitelenir.(Önder, 2008:1). Bu 

tan�mdan hareketle(etnik kimlik tüm esnek tan�mlar�na ra�men özünde bu 

tan�mla benzerlik gösterir.) Kürt’lerin di�er bütün kimliklerini de kapsayacak 

�ekilde Kürt kimli�inin etnik kimlik kabul edilmesi mümkündür.  

 
Kimlikler de�i�ir mi? Bir insan do�du�u andan ba�layarak öldü�ü ana 

kadar birçok kimlik de�i�tirmek zorunda kal�r. Çocuk, genç, olgun ve ya�l� 

olur. Kimlik de t�pk� insan gibi ya�ayan, canl� bir olgudur.  �nsan ömrü kadar 

k�sa olmasa da as�rlar süren zaman süreçlerinde sürekli de�i�erek bir kimlikten 

ba�ka bir kimli�e evrilir. Bu de�i�imler etnik kimlik için de geçerlidir. Önder 
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etnik kimli�in pek çok nedene ba�l� süreç içindeki de�i�ken yap�s�n� tarihten 

verdi�i örneklerle göstermeye çal���r. Hun, Hitit, Sümer, �skit, Got, Viking gibi 

kendi dönemlerine damgas�n� vurmu� birçok etnik grubun, bugün art�k 

“kimlik” olarak varl���ndan söz edilemez. Elbette ki bu kimlikler ve etnik 

gruplar bir anda yok olup gitmediler, tarihi süreç içerisinde ba�ka gruplarla, 

topluluklarla kar��arak etnik grup niteliklerini kaybettiler veya ba�ka etnik 

gruplar içinde eriyerek dönü�tüler. (Önder, 2008:9). 

 
Önder kendi kaynaklar�ndan ve ara�t�rmalar�ndan yola ç�karak Kürt 

kimli�inin kökeninin Türk unsurlara dayand���n� söyler. “Ara�t�rmalarla 

kan�tlanm��t�r ki, birçok özbeöz Türk unsur Kürtle�mi�tir. 24 O�uz boyundan 

biri olan Av�arlar�n Beydilliler’in bir bölümünün yan� s�ra, Dö�erler, Kalaçlar, 

Kikiler, Türkanlar, Karakeçililer önemli say�labilecek ölçüde Kürtle�mi�lerdir." 

(Önder, 2008:9) 

 
Özellikle bu co�rafya için kabul edilebilecek daha milliyetçi bir 

yakla��mla yazar Türklü�ü etnik olarak üst kimlik kabul eder. “Etnolojik 

olarak üst kimlik, ayn� kökene sahip alt gruplar�n ana kimli�idir. Bu anlamda 

Türklük; K�rg�zlar, Özbekler, kazaklar, Azeriler, Türkmenler, Yakutlar, 

Gagavuzlar vb. için üst kimliktir.”(Önder, 2008:11). Buna göre Kürt kimli�i 

de bir alt kimliktir. Tarihine bakarken görüldü�ü gibi hiçbir zaman devlet 

olamam�� olmalar� da bunun bir göstergesidir.  

 
Türkiye’de ya�ayan bütün kimlikler için önem arz eden anayasadaki 

vatanda�l�k tan�m� burada alt kimlik üst kimlik ba�lam�nda tart���l�r. Yazar 

siyasi anlamda üst kimli�i, farkl� etnik gruplara mensup ki�ilerin, vatanda�l�k 

bilinciyle benimsedi�i temsili ulusal kimlik olarak tan�mlar. Bu kimlik genelde, 

ülkenin kurucu egemen unsurunun kimli�idir diyerek anayasadaki tan�m� 

aktar�r. T.C. anayasas�n�n 66. Maddesinde ulusal kimlik, ‘Türk’ olarak bu 

anlamda tan�mlanm��t�r. Bu tan�mda esas al�nan ölçütün, etniklik de�il, 

vatanda�l�k oldu�unun alt� çizilir. Buna göre anayasan�n 66. Maddesinde Türk; 

“Türk devletine vatanda�l�k ba�� ile ba�l� olan herkes” olarak tan�mlanm��t�r. 

(Önder, 2008:11). Bu ifadelere bak�ld���nda asl�nda Kürtler için rencide edici 

bir durum görülmemektedir. Di�er bütün demokratik devletlerin 

uygulamalar�nda görülece�i gibi alt kimliklerden ve bir üst kimlikten 
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bahsedilebilir ki bu gereklili�i olan bir durumdur. Burada önemli olan �ey ise 

“ki�inin özgür iradesiyle, bilinçli olarak duyumsad���, özümsedi�i kimli�in, 

kökeni ne olursa olsun, o ki�i için bir üst kimlik de�il, asli kimlik oldu�udur.” 

(Önder, 2008:12). Ki�inin ya�ad��� kimlik as�l kimli�idir. Öyleyse kökeni ne 

olursa olsun bugün kendini Kürt kimli�i ile tan�mlayanlar bu kimliklerini 

korkmadan hissederek ve özgürce ya�ayabilmekte midirler? 

 
Etnik kimlik ve Kürt kimli�i üzerinde yap�lan okumalar bunlar�n var 

oldu�unu ve kabul edilmeleri gereklili�i üzerinde dururken Hüsamettin Arslan 

ba�ka bir okuma yap�yor ve bir kimli�i etnik kimlik olarak tan�mlaman�n 

asl�nda onu yok etme projesi oldu�unu öne sürüyor.  

 

 “Kürtler ‘etnik’ bir halk ya da ‘etnisite’ de�il, ‘otantik’ bir halk, yani bir 
‘otantisite’dir. ‘Etnisite’ ‘otantisite’ de�ildir. Yozgatl� Türkmenler, Antalyal� 
Yörükler ne kadar ‘otantik’ iseler Mardinliler ve Hakkarililer, Zazalar ve 
K�rmançiler de o kadar ‘otantik’tir. ‘kimlik’ sorunu modern bir sorun, 
modernlerin sorunu, ‘kimlik’ kavram� da ‘modernle�en’ halklar�n sorunudur; 
otantik halklar�n ‘kimlik’ problemi yoktur; ‘kimlik’ kavramlar� da yoktur. 
Kimlik kimli�ini kaybedenlerin problemidir; kendili�inden kimli�ini 
ya�ayanlar�n problemi de�il. Kimli�ini kaybedenler, kimli�ini kaybetme 
sorunu ya�ayan ve endi�esi ta��yanlar otantik halklar�yla ba�lar�n� ve temas 
noktalar�n� kaybedenlerdir; Türkün ‘Türk’, Kürdün ‘Kürt’ olmaya ihtiyac� 
yoktur. ...otantik halklar kimliklerini ‘�rklar�yla’ tan�mlamaz. Irkç�l�k modern 
bat�n�n insanl��a ihanetidir. Etnisizmin ve etnisistin kaderi jakobenizmdir; 
otantik halk ‘adam’ edilmeli ve ‘ulus’ format�na sokulmal�d�r.”(Arslan, 
2009:111).  

 

O zaman var�lan sonuç �u oluyor; modernle�meye ba�layan Kürtler için 

kimlikleri hem kendileri için hem de di�er kimlikler için bir sorun olmaya 

ba�lad�. Oysa genel kanaat yasaklarla bu kimli�in yok edilmeye çal���ld��� 

yönündeydi.  

 
Gültekin Avc� bat�dan ihraç edilen “etnik kimlik” kavram�n�n 

Türkiye’deki kar��l���nda Kürtlere uygulan���n�n negatif sonuçlar do�urdu�unu 

ve kar��s�na menfi milliyetçilik kavram�n�n ç�kmas�na neden oldu�unu söyler:  

 

 “Menfi milliyetçilik mantalitesi, Devlet-i Aliye’nin s�rt�ndaki efsunlu 
pelerini ciddi �ekilde y�rt�lm�� ve pelerinin örttü�ü, devlet s�rt�nda mevcut 
unsurlar� aç��a ç�karm��t�r. Bu serencamda ‘etnik kimlik bilinci’ dü�üncesinin 
do�u’ya ihrac� ve kabulünün temini, bat�’n�n do�u’ya yönelik en y�k�c� ve en 
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vurucu operasyonu say�labilir. Sihirli pelerini y�rt�klar�na ra�men ta��yan 
Osmanl�n�n hitam�yla cumhuriyet dönemine geçilmektedir. Cumhuriyetin 
kurulu� felsefesinde hakim paradigma olarak beliren ‘menfi milliyetçi’ bak�� 
aç�s�, Kürt sorununda kronikle�menin ba�lang�c�d�r. Zira kurulan cumhuriyet, 
bat� telaffuzuyla ‘etnik kimlikleri’ ba�r�nda eritebilecek dinamiklere sahip 
de�ildir. Resmi manada y�rt�k da olsa sihirli bir ‘pelerin’i yoktur.” (Avc�, akt. 
De�irmenci, 2009:56-57). 
  
 

3.4. Bir Sorun Olarak Kürt Kimli�i ve Görü�ler 

3.4.1.Devletin Kürt Politikalar� 

Hasan Cemal 1968 y�l�nda Trabzon’da yedek subayl���n� yaparken 

ya�ad��� bir olay� anlat�rken buradan hareketle okuyucusuna kendi 

önyarg�lar�n� ve dolay�s�yla genel önyarg�lar�n vard��� noktay� göstermeye 

çal���r. Bu devletin kimlik politikalar�n�n dil üzerindeki etkisini gösterirken bir 

anlamda empati yapmaya, kendini onun yerin koyarak dü�ünmeye davet 

etmektir.  

 

“Tak�mdaki askerlerin ço�unlu�u Kürt kökenliydi. Çavu� Haso’nun bir 
al��kanl��� vard�. Her ak�amüstü ayn� saatte gelip benden transistorlu radyomu 
isterdi. Bir gün merak edip, arkas�ndan ko�u�a gittim. Beni fark etmediler. 
Radyodan yükselen yan�k sese dal�p gitmi�lerdi. Türkçe de�ildi dinledikleri. 
Beni görünce biraz �a��rd�lar. Nereyi dinlediklerini sorunca, kabahat i�lemi� 
çocuklar gibi önüne bakt� Haso, “Erivan radyosu komutan�m, �ark�lar…” dedi. 
Ermenistan’dan Kürtçe yay�n yapan bir istasyondu. Bir ko�u�, bir tahta masa. 
Transistorlu bir radyonun etraf�nda kafa kafaya vermi� sekiz on asker. Yabanc� 
bir istasyondan kendi anadillerinde, Kürtçe �ark� dinlerkenki o halleri…” 
(Cemal, 2006:171).  
 

  

Hasan Cemal bu sahneyi hiç unutamad���n� söyleyerek bir insan�n 

anadili, kimli�i ve kültürel benli�i üzerinde daha çok durmaya ba�lad���n� 

anlat�yor.  

 
Yine Hasan Cemal’in anlatt��� ba�ka bir hikâye Türkiye’de devletin 

Kürt politikas�na ayna tutar niteliktedir. Türkiye’nin bat�s�nda ya�ayan 

insanlar�n bu hikâyelerden haberi bile yoktur belki de. Çünkü ne medyada ne 

de televizyon dizilerinde bu hikâyelere yer verilmez. Daha do�ru bir ifade ile 

yer verilemez. Bu hikâye Mardin’in �dil ilçesi, P�narba�� köyünden 
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Abdurrahman Motor’un hikâyesidir ve yazar hikâyeye Aral�k 1986 tarihini not 

dü�mü�tür.  

 

 “Türk-Irak petrol boru hatt�na yönelik sabotaj giri�imine kar��m��, 
aran�yor. Babas� Ramazan Motor, yetmi� ya��nda. Sabotaja ad� kar��an o�lunu 
ba�lang�çta kendi eliyle jandarmaya teslim etmi�. Ama on üç gün sonra 
hapisten kaçm�� o�lu. Abdurrahman aranmakta! Babas� Ramazan’a jandarma 
bask�s�: Ya o�lunu bulup yeniden teslim edersin ya da yirmi bir ki�ilik aile 
efrad�nla birlikte köyden at�l�r gidersin!  Ya kaçak bulunacakt�, ya da Motor 
ailesi bir sabah vakti kamyona doldurulup P�narba�� köyünden sürgün 
edilecekti. Yetmi�lik Ramazan Motor tedirgindi. Kaçak o�lunun bebeleri, sekiz 
ya��ndaki Beytullah ve be� ya��ndaki Medeni’yi kuca��na çekmi� anlat�yordu: 
“Abdurrahman kaçt���nda Medeni daha birkaç ayl�kt�. Kimsemiz yok. 
Hayvan�m�z, bu�day�m�z var. K��ta k�yamette nereye gideriz? Devlet bana bir 
yer versin, giderim. �imdi bizi yirmi bir nüfus orta yerde b�rakmak istiyorlar. 
Abdurrahman bizi terk ettiyse ailesinin ne suçu var? Aradan birkaç gün geçti. 
P�narba�� köyünde kimsenin a�z�n� b�çak açm�yordu. Korku vard�. Herkes 
sinmi�ti. Köye var�ld���nda, Ramazan Motor’un nerede oldu�u soruldu�unda 
kimse cevap vermek istememi�ti bu soruya. Oysa P�narba�� köyünün üzerinde 
uçu�an ku�lar�n bile haberi vard� ne olup bitti�inden. Yetmi� ya��ndaki baba, 
Ramazan Motor iki gün önce be� köylüyle birlikte gözleri ba�lanarak 
götürülmü�tü evinden al�narak”….(Cemal, 2006:85) 
 
  

Gazeteci-yazar Hasan Cemal’in aktard��� bu iki küçük ya�anm�� 

hikâyecik Kürt sorunun temellerine ���k tutmaktad�r. Devletin Kürtler üzerinde 

uygulad��� politikalar ve yakla��mlar ayr�mc�l��� körükler, bir halk�n kendisini 

itilmi� hissetmesini ve bir savunma mekanizmas� olarak terörün ortaya ç�k���na 

zemin haz�rlar. Bu iki hikâye de zorbal��� ve yasaklamalar� anlat�yor. Elbette 

bu ara�t�rma Kürt sorununu irdelemiyor ama bunu anlamadan medyada Kürt 

kimli�inin temsil edili� biçimini anlamak zor olacakt�r.  

 
Bilal Samur zihinlerde olu�turulan mitler ve önyarg�lardan beslenen bir 

Kürt sorunundan ve herkesin az çok tan�d�k oldu�u alg�lardan bahsederek 

Kürtlerin gayr-i medeni, �iddet e�ilimli, ilkel bir halk oldu�u, hiçbir insanl�k 

de�eri tan�mayan, kad�n� ezen kaba insanlar oldu�u �eklindeki negatif profilin, 

her türlü vas�tayla toplumun kolektif bilinçalt�na yerle�tirildi�ini söyler. 

Kürtler insans�zla�t�r�larak sunulmakta bu da her türlü önyarg�n�n olu�umuna 

kaynakl�k etmektedir.(Samur, akt. De�irmenci, 2009:28). ��te bütün bunlar 

toplumun ciddi bir kesiminde olumsuz Kürt imaj�n�n olu�mas�na ve Kürtlerle 

ilgili, onlar�n haklar� ile ilgili kat� yarg�lar ve hükümler vermelerine sebep 
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olmaktad�r. Bu yarg�lar ve hükümler iki tarafl� olunca kutupla�malar 

ba�lamakta ve ciddi anlamda bir Kürt Sorunu’ndan bahsedilmektedir. 

 
Halk� kendi ideolojileri do�rultusunda yönetmeye çal��anlar onu sorun 

haline getirdikten sonra da dönüp ‘Kürt Sorunu’ demeye ba�lam��lard�r. Bir 

kimlik nas�l sorun olur sorusuna cevap bulmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Kürt kimli�ine sahip halk� ile ili�kilerine bakmak yeterli olacakt�r. Aslan 

De�irmenci bu konuyu k�saca �öyle özetliyor:  

 

 “Resmi ideolojinin tehdit alg�lay���na göre bölge halk�n� bask� alt�nda 
tutmak ve �iddet politikalar�na dayal� önlemler almak sorunun derinle�mesine 
destek olurken, iç ve d�� dü�manlar�n saltanatlar�n� sürdürebilmek ad�na 
yapt�klar� provokasyonlar ise meydana gelen olaylara tuz biber ekti. Aç�lan 
yara kangren oldu. Etnik kökenlerini tehlike olarak görmek, ka��mak, ayr�mc� 
politikalar ile bölge halk�n� yaln�zla�t�rma ve yeteri derecede ekonomik 
tedbirlerin al�nmamas� ise meseleyi çözümden iyice uzakla�t�rd�. Bölge halk� 
potansiyel tehlike olarak gösterilip, tek tipçi, merkezci siyasal yap� terk 
edilmedi�i için sorunun temeline y�llard�r inilemedi. Darbeler ile bölge halk�na 
reva görülen dayatmalar ise devlete olan güvensizli�i perçinledi. Bölgede 
yeteri kadar sanat evleri ve kütüphaneler aç�lmad�, dini ve ahlaki de�erler veren 
kurumlar ihdas edilmedi, dinle bar��mak yerine hukuksuz yasaklar 
me�rula�t�r�ld�, çocuk esirgeme kurumlar�n�n say�s� art�r�lmazken sokak 
çocuklar�na yönelik projeler geli�tirilmedi. Dayatmalar ve bask�lar sonucunda 
bo�alt�lan köylerden zorla göç ettirilenlere ise dönü� için kapsaml� çal��malar 
hayata geçirilemedi. Göç etmek zorunda kalanlar ise bir dilim ekme�e muhtaç 
edildi. Oysa bu insanlar onurluydu. Kendi köyünde kendi a�as� olanlar kentli 
insanlar�n evlerinde kap�c� olmak zorunda kald�.”(De�irmenci, 2009:11-12). 
 
 

3.4.2.Kürt Sorununda Ekonomik Faktörlerin Etkisi Dil ve E�itim Sorunu 

 
Kürt sorunu ile yak�ndan ili�kili olan etkenlerden biri ekonomik 

durumdur. Fakirlik mi sorunlar� do�urdu? Sorunlar m� fakirli�e sebep oldu? 

Bilinmez ama hâlihaz�rda bölge insan�n�n ekonomik aç�dan s�k�nt� ya�ad��� bir 

gerçektir. Aslan De�irmenci bu gerçe�i ara�t�rma sonuçlar�ndan hareketle 

göstermeye çal���r. Buna göre Hane gelirinde bölgeler aras� farklara 

bak�ld���nda en dü�ük gelir diliminin yüzde 45’ini Güneydo�u Anadolu bölgesi 

olu�turmaktad�r. Yani ülkenin en yoksullar�n�n ya�ad��� yer Güneydo�u 

Anadolu bölgesidir. Orta Anadolu’dan itibaren tüm do�u bölgelerinde e�itim 

hala ülke ortalamalar�n�n çok gerisinde bulunuyor. Sadece 8 y�ll�k temel e�itim 



�

58�
�

veya daha az e�itim alm�� olanlar güneydo�uda yüzde 79.45 oran�ndad�r. 

(De�irmenci, 2009:12). 

 
Kürt sorununun belki de en önemli sebeplerinden biri de dil sorunudur 

ve bu ‘dil’ yasa�� çözülmeye çal���l�rken bile farkl� siyasi partiler 

ideolojilerinin k�rm�z� çizgilerinde �srar etmektedirler. De�irmenci, TRT �e�’in 

aç�lma sürecinde partilerin ve tabanlar�n�n görü�lerini anlat�rken 

ötekile�tirmedeki boyutlar� da gözler önüne sermektedir.  TRT �e� yay�n 

hayat�na ba�lad���nda uzmanlar devlet eli ile yap�lan bu ad�m� ‘karde�li�i 

güçlendirir’ �eklinde de�erlendirilirken; Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet 

Halk Partisi ve Demokratik Toplum Partisi TRT �e� kanal�n�n Kürtçe yay�n 

yapmas�ndan rahats�z olmu�lard�r. Kimliklere yakla��mlar� aç�s�ndan çok farkl� 

görü�lere sahip bu partilerin böyle bir konuda mutab�k olmalar� ise ilginç 

kar��lanm��t�r. Hatta üç partinin liderleri kürsüden tepkilerini dile getirmekten 

çekinmemi�leridir. Partilerin tav�rlar�n�n asl�nda tabanlar�nda kar��l��� da 

vard�r. (De�irmenci, 2009:13)  

 

 “A&G ara�t�rma �irketinin 33 ilde yapt��� ara�t�rman�n Kürtçe TV ile 
ilgili bölümünde hem MHP hem CHP hem DTP’li oldu�unu söyleyen 
vatanda�lar, Kürtçe Tv’ye �iddetle kar�� ç�k�yor. TRT taraf�ndan Kürtçe yay�n 
yap�lmas�n�, kat�l�mc�lar�n yüzde 39.9’u do�ru bulurken, yüzde 46.4’ü yanl�� 
buldu�unu söyledi. Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ‘yanl�� 
buluyorum’ cevaplar� genel ortalaman�n üzerinde ç�kt�. Ak Parti seçmeninin 
yüzde 58.8’i Kürtçe kanal� do�ru buldu�unu, MHP seçmeninin 70.1’i, CHP 
seçmeninin ise yüzde 59.1’i yanl�� buldu�unu söyledi. DTP’lilerin de yüzde 
53’üne göre Kürtçe TV yanl��…” (De�irmenci, 2009:13).  
 

  

Bu sonuçlara bak�larak elbette çok farkl� okumalar yap�labilir. Ama 

neredeyse ortalamas� yüzde 50’nin üzerinde bir kesim taraf�ndan Kürt 

kimli�inin ötekile�tirildi�ini söylemek mümkün olacakt�r. Daha önce ifade 

edilen ve devlet politikas� olarak kabul edilen uygulamalar�n bu sonuçlar� 

do�urdu�unu söylemek yanl�� olmayacakt�r. 

 
Yine “B�LGESAM” taraf�ndan 2012 y�l�nda yap�lan “Türkiye’de 

Kürtler ve Toplumsal Alg�lar” çal��mas�nda da benzer tespitler ve sonuçlar 

ortaya ç�km��t�r. 192 ki�i ile derinlemesine mülakat yap�larak elde edilen 
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sonuçlar bir hayli çarp�c�. Bölge insan�nda ö�renim düzeyi bat� illeri ile 

k�yasland���nda oldukça dü�ük kalmaktad�r.  

 

 “PKK eylemlerinin fazla ya�anmad��� Do�u ve Güneydo�u Anadolu 
illerinde Kürt kökenli kad�nlar aras�nda okuma yazma bilmeyenlerin oran� 
%13,3 (erkeklerde %3,1) iken, bu oran PKK eylemlerinin yo�un olarak 
ya�and��� illerde %17,4’e(erkeklerde %4,9) ç�kmaktad�r. Bu oranlar artan ya� 
ile birlikte yükselmektedir. Eylemlerin ya�and��� illerde 15-25 ya� grubunda 
okuma yazma bilmeyenlerin oran� %2,6(erkeklerde %1,0) iken, bu oran 56 ya� 
ve üzerindeki grupta %77,6’ya(erkeklerde %23,3) ç�kmaktad�r.(Bilgesam, 
2009).  
 

 

Bu sonuçlara bakarak, bölgedeki terör eylemlerinin e�itim faaliyetlerini 

çok net bir �ekilde etkiledi�i söylenebilir. 

 
Son y�llarda Okul ve derslik yap�m�na yönelik ciddi at�l�mlar olmu�tur 

ama çözüm için yeterli de�ildir. Bilgesam’�n ara�t�rma sonuçlar�na göre 

bölgede derslik say�lar� hala yetersizdir. S�n�flar kalabal�k, ö�retmen ihtiyac� 

vekil ö�retmenlerle giderilmeye çal���lmaktad�r. Bunun yan�nda ba�ka önemli 

bir problem e�itimin niteli�i ile ilgilidir. Özellikle do�uya atanan ö�retmenler 

yeni mezun ve stajyer ö�retmenler olmakta ve görev süreleri 2-3 y�l� 

geçmemektedir. Zaten do�uya giden her ö�retmen bir an önce bölgeden 

ayr�lma çabas�nda olmaktad�r.  Okula ba�layan çocuklar�n pek ço�unun 

Türkçeyi bilmemesi ise ba�ka bir problemdir. Bölgede e�itim ile ilgili görülen 

bir ba�ka problem çocuklar�n okula gelmede ya�ad�klar� s�k�nt�d�r. Ailelerin 

maddi yetersizlikleri çocuklar�n� da i� gücü olarak görmelerine sebep 

olmaktad�r. Çocuklar okul saatleri d���nda ya sokaklarda ya da mevsimlik i�çi 

olarak çal��t�r�lmaktad�r. Bu da çocuklar�n ö�retim y�l�n�n tamam�nda okula 

devaml�l�klar�n� zorla�t�rmaktad�r.(Bilgesam, 2009). Ekonomik sebepler, dil, 

okul ve derslik yetersizli�i, e�itimci azl��� ve sosyal ya�am�n gelenekleri 

s�ralanan e�itim problemleri olarak gösterilmektedir. Bütün bunlar�n siyasi ve 

ekonomik politikalar�n bir yans�mas� oldu�u söylenebilir. 

 
Bu politikalar terörün beslendi�i kaynaklar�n neden tükenmedi�ini, 

insanlar�n çektikleri onca ac�lara ra�men neden hala örgütü desteklediklerini de 

anlatmaktad�r. Özellikle lise mezunu gençlerde fazla gözlenen ayr�l�kç� fikir ve 
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görü�leri sorgulad�klar�nda, i�siz olmalar�, okulda ve d��ar�da yap�lan 

propagandalar�n da etkisiyle kendilerine ayr�mc�l�k yap�ld���na inanmalar�, bir 

gruba veya ideolojiye ait olma yönünde hissedilen açl�k, gençlik ve 

delikanl�l���n verdi�i heyecan ve muhaliflikle birle�ti�inde bu gençler en 

keskin gruplar�n birer parças� olmaktad�rlar.(Bilgesam, 2009). 

 
Yüksekoval� Kürt bir gazeteci e�itimle ve belki Kürtlerin beklentileri 

ile ilgili �u çok önemli tespiti yapmaktad�r:

 “Hükümet okul, yol, köprü yap�m�ndan önce gönül köprüsünü kursun. 
Yaylalar serbest b�rak�ls�n, insanlar da�dan insin, karde�lik ortam� olu�sun, 
e�itimi, ticareti, üretimi biz hallederiz. Yeter ki gönül köprüsü 
kurulsun.”(Bilgesam, 2009). 

 
 

Bölgenin e�itimle ilgili önemli sorunlar�ndan biri de k�z çocuklar�n� 

okula göndermemeleridir. Bingöllü medrese mezunu bir kanaat önderi bu 

konudaki tespiti, sorunun da kayna��n� göstermesi bak�m�ndan önemlidir. Bu 

kanaat önderi bir zamanlar kim k�z�n� okula gönderirse kâfir olur dü�üncesi 

hâkimdi, hala böyle dü�ünenler var diyerek önemli bir problemi 

hat�rlatmaktad�r.(Bilgesam, 2009). Problemin yanl�� dini referanslarla 

desteklenmesi kemikle�mi� daha derin problemlerin göstergesidir. 

 
E�itimle ilgili bir di�er önemli konu da hâlihaz�rda da çokça tart���lan 

ve yeni yeni çözüm üretilmeye çal���lan dil problemidir. Bilgesam’�n ara�t�rma 

sonuçlar� bu konuda da önemli bir tespitte bulunmaktad�r. Bölgede özellikle 

k�rsalda ya�ayan çocuklar Türkçeyi okula ba�lad�ktan sonra ö�renmektedirler. 

Bu süreç ilkö�retimde baz� çocuklar için 2-3 y�l� bulmakta, bu da ana dili 

Türkçe olan çocuklara göre bu çocuklar�n müfredattan geri kalmalar�na neden 

olmaktad�r.(Bilgesam, 2009). 

�
Bölgenin ekonomik durumu da yine terör faaliyetlerine ba�l� olarak 

�ekillenmi�tir. Bilgesam’�n ara�t�rma sonuçlar� bu tezi destekler mahiyettedir. 

Terör eylemlerinin etkisiyle son 25 y�lda bölge ekonomisi ciddi anlamda 

gerilemi�tir. Terör nedeniyle yayla ve meralar�n yasaklanmas� ve ya�anan 

göçler pek çok il ve ilçede tar�m ve hayvanc�l��� bitirme noktas�na getirmi�tir. 

Güvenlik problemleri ve bölgeye özel olumsuzluklar�n da etkisiyle sanayi ve 
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ticaret yat�r�mlar� hiçbir zaman istenilen düzeylere gelememi�, te�viklere 

ra�men bölgeye bat�l� sermaye çekilemedi�i gibi, bölgedeki sermaye de bat�ya 

yönelmi�tir. Tüm bu olumsuz geli�meler ve bölgenin ekonomik geri kalm��l��� 

durumun örgüt taraf�ndan istismar edilerek bir propaganda arac�na 

dönü�türülmesine neden olmu�tur.  Sonuç olarak rakamlarla verilen i�sizlik 

oranlar� durumu anlamaya yard�mc� olacakt�r. PKK eylemlerinin yo�un olarak 

ya�and��� illerde kendisini i�siz olarak tan�mlayanlar�n oran� erkeklerde 

%19,2’dir. ��sizlik oran� yükselen ö�renim düzeyi ile birlikte dü�mektedir. 

2009 y�l� itibariyle i�sizlik oran� Türkiye ortalamas� %14 iken bu oran 

erkeklerde %13,9 ve k�rsalda %8,9’dur.”(Bilgesam, 2009). Hepsi birbirine 

organik ba�larla ba�l� ve biri kötü oldu�unda hepsi kötü olan bir sistemdir bu. 

Ekonomi, e�itim, dil ve din. Ulusal kimlik politikas�n�n geldi�i noktada 

kar��la��lan problemler bunlard�r.  

�
 

3.4.3.Kürtlerin Ya�ad��� Kimlik Problemleri ve Beklentiler 

 
Ayr�mc�l�k alg�s� Kürt kelimesine yüklenen anlamla birlikte 

ba�lamaktad�r. Kürt sözcü�ünün Güneydo�u Anadolu’da �ehirden uzak köy ve 

mezralarda ya�ayan insanlar� tan�mlamak için de kullan�lm�� olmas� ve bu 

kelimeye, e�itimsiz, kaba vb. olumsuz anlamlar yüklenmesi, günlük ya�amda 

daha fazla hata yap�lmas�na ve bu insanlar�n hor görülmesine neden olmu�tur.  

 
Ayr�ca bölge insan�, yoksulluk, e�itim ve sosyal ya�am seviyesinin 

dü�üklü�ü sonucu sosyal tabaka temelli bir ayr�mc�l��a maruz kalm��; kültürel 

farkl�l�k ve kullan�lan dil/�ive farkl�l��� günlük ya�amdaki ayr�mc�l��� 

art�rm��t�r. Sinema ve televizyon filmlerinde, tiyatro oyunlar�nda Kürt 

insan�n�n k�r�k Türkçe �ivesinin komedinin bir unsuru haline getirilmesi ve bu 

�iveyi kullanan insanlar�n ikinci s�n�f rollerde yer almas� bölge insan�n� rencide 

etmi� ve bilinçalt�nda olumsuz kal�c� izler b�rakm��t�r.  

 
Kürtlerin baz�lar� kendi içlerinde de ötekile�tirilmeye maruz 

kalmaktad�rlar. Bu köydeki Kürtlere �ehirdeki Kürtler aras�nda ya�anan bir 

ayr�mc�l���n var oldu�u gerçe�idir. Güneydo�u illerindeki �ehirlerde ya�ayan 

Kürtler, yo�un göç nedeniyle bat�yla beraber ya�ad�klar� �ehrin merkezine 
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ta��nmaktad�rlar. �ehir merkezinin yerlileri olan Kürtler ise bu durumdan 

rahats�zl�k duymaktad�rlar. Çünkü köyden gelen Kürtlerin �ehrin sosyal 

dokusunu ve yerle�ik kültürünü bozdu�unu ifade etmektedirler. Bu sadece 

söylemlerde kalmay�p olumsuz tav�rlar �eklinde davran��lar�na da yans�y�nca, 

bu durum köyden göçen insanlar�n ayr�mc�l�k alg�s�n� beslemektedir. Burada 

Kürtler taraf�ndan hissedilen sosyal içerikli ayr�mc�l���n, Güneydo�uda Kürtler 

taraf�ndan kendi �rkda�lar�na da uygulad���n�n kabul edilmesi gereklili�ine 

vurgu yap�larak ayn� temeldeki, sosyokültürel içerikli ayr�mc�l���n Orta 

Anadolu veya Bat� Anadolu’ya göç etmi� Kürt vatanda�lara kar�� yap�lmas�n�n 

da kaç�n�lmaz oldu�u ifade edilmektedir. Söz konusu ayr�mc�l���n etnik 

nedenlerden ziyade psiko-sosyal bir vak�a oldu�u dikkat çekmektedir. 

(Bilgesam, 2009). 

 
Do�u bölgelerinde olan �ey asl�nda devletin bütün imkânlar�n� 

kullanarak(bunlara devletin ideolojik ayg�tlar� da denilebilir) kendi istedi�i gibi 

bir kimlik yaratma çabas�d�r. Ferhat Kentel bunun marjinalle�tirme yoluyla -ki 

bunun için kullan�lan en güzel yöntem diziler ve sinema filmleridir- yap�ld���n� 

söylüyor. 

 
 “Böyle bir modernlik içinde, güç ili�kileri içinde ortaya ç�km�� olan, 
hayat� medenilik- gayri medenilik diye ay�rm�� olan bu modernin kimlik 
meselelerine daha spesifik bir �ekilde bakmaya çal��al�m. Dedik ki bu alan�n 
içinde uzmanla�arak var oluyoruz, bize bir ad veriliyor. Çünkü bu hikâyeye 
ba�lad���m�z paketin içinde bir de modern ulus-devlet var. Bu asl�nda benim 
siville�meme, modernle�meme tekabül edecek bir aidiyet meselesi. Bu aidiyet 
meselesi bana Türklü�ümle, Frans�zl���mla, Amerikal�l���mla sa�lanm�� olan, 
bu kimlikle sa�lanm�� olan bir durum. Bu hayat gayri me�rular� irrasyonel, geri 
vs. ilan ederken gayri medenile�tirirken; asl�nda geçmi�te var olan aidiyet 
meselelerini de sorguluyordu. Onlar� bir �ekilde devre d��� b�rak�p 
marjinalle�tirmeye çal���yordu. Neydi marjinalle�tirme? Az önce söyledi�im 
örnekler: Fabrikada “Sen burada i�çisin, sosyal kategorisin;  burada etnik, 
dinsel kategorilerin esamesi okunmaz.” derken… Peki, ben i�çi olarak oraya 
gidiyorum. Ben o burjuvayla ayn� kal�p alt�nda nas�l kalaca��m? Burjuva bana 
maa��m� veriyor, ben onlarla nas�l e�it olarak var olabilirim? Daha önceki 
toplumda biliyorduk, örne�in bu köyde hepimiz Müslüman’d�k, 
H�ristiyan’d�k… Ve yüzy�llard�r olu�mu� kodlar�m�z vard�, dedelerimizden, 
atalar�m�zdan böyle ö�renmi�tik. Onlar� tekrar ediyoruz. Böyle evleniliyor 
bizim köyde: Gidilir, görücü usulü birisi istenir, ya da camdan bak���l�r, çe�me 
ba��nda görülür vs. kalk�p k�z�n elinden tutup “yürü diskoya gidece�iz” gibi bir 
�ey ak�l almaz. Orada bilinen �ey k�z ve erke�in böyle ili�kiler kurdu�u, askere 
gidildi�i, çocuk yap�ld���, çocu�un nas�l e�itildi�i, çeyiz haz�rland��� gibi 
tekrar eden bir �ey var. Çeyiz haz�rlanm�yorsa ya da k�z annesine babas�na 
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haber vermeden evleniyorsa bunlar ak�l alacak �eyler de�il. Bunlar bizi 
destabilize eden, bizim bütün o dengemizi bozan �eyler. Demek ki geleneksel 
toplumda- hiçbir toplum salt geleneksel ya da modern de�ildir – benim 
uzmanla�t���m bir �ey söz konusu de�il. Biz hepimiz ayn� yerde, ayn� zamanda 
bulunabiliyoruz. Mesela �öyle canland�ral�m: Köyde çobanl�k yapmak. Çoban 
çok spesifik bir i� yapan bir adam gibi görünüyor ama o çoban hayvanlar� 
otlat�p köye götürdükten sonra köy kahvesine girdi�i zaman di�erleriyle ortak 
bir zemini payla��yor. Çünkü o çoban koyunu, ine�i kurda kapt�rd�. “Kurda 
kapt�rmak” olay� nedir sizce? Nas�l bir sonuç yarat�r? Hangi aç�lardan kötüdür? 
Sizin söylediklerinizi yaz�yorum: 

- ��ini do�ru yapmam��, maddi kay�p, 
- Statüsünü yitirir, 
- Mal� koruyamam��t�r, 
- Güvensizlik. 

 Bir koyunun güdülmesi ya da kaybedilmesi sadece ekonomik bir boyutta 
al�nabilecek bir �ey de�il. O koyun ayn� zamanda oradaki insanlar�n “kutsal 
varl�klar�” asl�nda. O do�a bir bütün. Kaybetti�iniz zaman dengede parça 
eksiliyor. Bütünlük bozuluyor. Çoban bir bütünün parças� asl�nda. Çoban bir 
�ey yapmasa da hem ekonomik, hem dinsel, hem polisiye (koruma i�levi var 
çünkü). Çoban hiçbir zaman “�u fonksiyonum, bu fonksiyonum” diye 
dü�ünmüyor. Bu hepsi beraber olan bir �ey. Böyle bir dünyam�z varken 
yüzy�llar içinde ba�ka bir dünyada bulduk kendimizi. Ben i�çiyken di�er 
insanlarla köydekiler gibi olamayaca��m art�k. Çünkü biz hepimiz 
Müslüman’d�k örne�in, hepimiz Kürt a�iret’iydik vs. biz birbirimiz için bir 
bütün anlam�nda “anlaml�yd�k”, bir mekanik dayan��ma söz konusuydu. 
Birebir birbirimizi anlay�p tamamlayabiliyorduk. �imdi “organik 
dayan��ma”dan bahsediyoruz örne�in. Vücudumuzun beyni ve aya�� aras�ndaki 
birbirine de�meyen ama ili�kili olan bir �ey. Kars’taki adam vergi veriyor. Ben 
Edirne’de Kars’taki adam�n vergisinden yararlan�p SSK’yla hastaneye 
gidiyorum veya emeklilik hakk�m� kazan�yorum. Biz birbirimizi tan�mayan 
insanlar art�k ba�ka birtak�m �ebekeler içinde bulu�uyoruz. Dedik ki “ben i�çi 
olarak �u fonksiyonu icra ediyorum. Burjuva �unu yap�yor, i�veren bunu 
yap�yor, tüccar bunu yap�yor...” Peki bizi ne bir arada tutacak? Nas�l duraca��z 
bir arada? ��te ona ba�l� olarak yurtta�l�k ve ulusal kimlik bu modernli�in fiilen 
gerçekle�mesinde en önemli unsurlardan biri. Nas�l burada sivilize olmay�, 
medeni olmay� ö�rendik; Türk olmay� ö�rendik, Frans�z olmay� ö�rendik, 
modern Frans�z olmay� ö�rendik. Bu topraklarda ya�ayan di�er insanlarla ortak 
aidiyet sahibi olmay� ö�rendik. O zaman benim daha önceden var olan cemaat 
kimli�ime, Müslüman, Kürt, Türkmen, göçebe, Yörük, Ermeni, S�rp, Bo�nak, 
Müslümanlar, Ortodokslar… Gibi bir yap�n�n ötesinde biz Türkiye 
Cumhuriyeti’nin üzerinde ba�ka bir düzeyde yeni bir kimlik ö�rendik, yeni bir 
tarih ö�rendik.” (Kentel, 2006). 

 
 

 Ferhat Kentel’in uzun bir söyle�isinin sadece bir parças� olan bu 

sat�rlar bölgede olup bitenler hakk�nda genel bir bak�� aç�s� yakalayarak daha 

net görülmesini sa�layabilece�i dü�üncesiyle aktar�ld�. �ster modernle�me 

siyaseti denilsin ister ulus-devlet projesi denilsin her iki durum için de uygun 
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olan geli�meler bölgede Ferhat Kentel’in de anlatt��� gibi bir kimlik de�i�imi 

olarak ya�anm��t�r veya ya�att�r�lm��t�r.  

 
Asl�nda sadece bir kimlik de�i�imi olsa belki çok sorun olmayacakt�r 

ama bu kimlik de�i�imi veya istenilen kimli�e sokulma çabas� o kadar hoyratça 

olmu�tur ki Kürtler bile kendilerinin öteki olduklar�na inanm��lard�r. Devlet 

y�llarca uygulad��� politikalarla Kürtleri kendisine yabanc�la�t�rm�� ve 

neredeyse dü�man haline getirmi�tir. Terörün varl���n� uzun y�llar 

sürdürebilmesinin bir sebebidir bu.  

 
Aslan de�irmencinin bölgeyle ilgili ki�ilerle yapt��� görü�melerden de 

benzer tespitler ve benzer sonuçlar ortaya ç�k�yor.  

 
�

 “Ya�anan ac� tecrübeler, Kürtlerin iç dünyalar�nda korkunun köklü bir 
�ekilde kurumsalla�mas�na neden olmu�tur. Kürtlerin iç dünyalar�nda kurulan 
bu korku duvar�n� a��p ne istediklerini ifade etmeleri için, onlar�n ikna 
edilmeye ihtiyaçlar� vard�r.” (Samur, akt. De�irmenci, 2009:18).  

 
 

Samur ancak Kürtler konu�tu�u zaman onlar�n ne istediklerinin 

anla��labilece�ini ve ancak o zaman sorunun sahici bir �ekilde 

tart���labilece�ini söylüyor. Samura göre �imdiye kadar Kürtlerle ilgili her �eyi 

Kürt olmayanlar konu�mu� ve tart��m��lard�r ve bu yüzden hiçbir zaman sahici 

olmam��t�r.(Ayn� durum medya,  film ve diziler içinde geçerlidir.) Bilal Samur 

var olan Kürt sorununun resmi devlet çizgisinin bak�� aç�s�ndan beslendi�ini, 

bir bölünme korkusu ve Türkiye’den toprak koparma olarak sunuldu�unu 

söylemektedir.  

 

 “Sadece diaspora Kürtleri içindeki çok küçük gruplar, Türkiye’den 
toprak kopar�lmas�n� ve tam ba��ms�zl��� dü�ünmektedirler. Ancak Kürtlerin 
büyük bölümünün Türkiye’den toprak koparmak ya da tam ba��ms�zl�k gibi bir 
talep ve arzular� bulunmamaktad�r, çünkü buna gerek ve ihtiyaç 
duymamaktad�rlar. Ba�ka bir ifade ile Kürtler Anadolu’dan bo�anmak de�il, 
kendi özgül kültürel kimliklerini koruyarak bar�� içerisinde di�er toplumsal 
kesimlerle bir arada ya�amak istiyorlar. Kürtler, toprak ve çak�l ta�� de�il, 
özgürlük, hukuk ve demokrasi istiyorlar. (Samur, akt. De�irmenci, 2009:20). 
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“Kürtler, gerçek bir liberal demokratik hukuk devletinde Kürt kimlikleriyle 
tan�nmak ve sayg� görmek istiyorlar. Kürt olduklar�ndan dolay� hiçbir �ekilde 
bask� görmemek, Kürt kimli�inin inkâr ve imha edilmemesini istiyorlar.” 
(Samur, akt. De�irmenci, 2009:20).  

 
 

Samur’un söyledi�i bu birkaç cümle bu çal��man�n da niçin yap�ld���n� 

özetler niteliktedir. Burada insan onurunun bir parças� olan en temel haklardan 

bahsedilmektedir.  

 
Samur, Kürt sorunu ile ilgili çok s�kça kar��la��lan bir ba�ka durumdan 

da bahseder. Milliyet gazetesinde yay�nlanan bir yaz� dizisinde do�uda görev 

yapan komutanlar�n itiraflar�d�r bunlar. Komutanlar Kürt kimli�inin 

bast�r�lmas�n�n yanl��l���n�, Kürtçeye getirilen yasa��n anlams�zl���n�, Kürtler 

hakk�nda yanl�� bilgiler ö�retmenin sak�ncalar�n� ve sosyal bir soruna 

zaman�nda gerekli tedbirleri almaman�n problemleri i�in içinden ç�k�lmaz hale 

getirdi�ini ifade etmi�lerdir.(Samur, akt. De�irmenci, 2009:22). 

 
Aslan de�irmencinin konuyla ilgili röportaj yapt��� bir ba�ka ki�i olan 

Eski Kara Kuvvetleri Komutan� emekli orgeneral Aytaç Yalman’�n anlatt�klar� 

Bilal Samur’un bahsini etti�i itiraflar� somutla�t�rmaktad�r.  

 

 “Kürtler dilini konu�mak, �ark�s�n� söylemek istiyordu ama biz ‘Kürt 
yoktur’ diye e�itilmi�iz. Sosyal talepleri bile y�k�c� faaliyet sayd�k. Hem sosyal 
sorunu hem de terörün ba�layaca��n� fark edemedik.”(De�irmenci, 2009:59). 

 

 
Hemen kar��l��� olmas�na gerek duyularak burada aktar�labilecek bir 

görü� bizzat devlet bask�s�na maruz kalm�� Fikret Ba�kaya’n�n ya�ad�klar�d�r. 

Yazar ya�ad�klar�ndan hareketle devlet, medya, yarg� ve siyasete a��r 

ele�tirilerde bulunuyor.  

 

 “T.C. Rejimi tam bir yasaklar ve tabular cumhuriyetidir. Bu yüzden ne 
parlamento gerçek anlamdaki parlamentoya benziyor, ne siyasi partiler siyasi 
partiye benziyor, ne yarg� yarg�ya benziyor, ne medya medyaya benziyor… 
Bunca yasak, tabu ve “resmi do�rular�n” söz konusu oldu�u bir rejimin 
demokratikli�i tam bir yaland�r ve ahmaklar� aldatmaya yar�yor. Birileri ad�n� 
öyle koydu diye öyle olmas� gerekmiyor. Uza�a gitmeye gerek yok bana bak 
anlars�n. Fransa’da doktoray� tamamlay�p Türkiye’ye döndü�ümde hemen 
askere ald�lar ve yedek subay okulundan “sak�ncal� piyade” ç�kar�p Erzurum’a 
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(oltu) sürgün ettiler. Gerekçe evlere �enlik: kötü dü�ünce sahibi olmak… Siz 
hiç böyle bir gerekçe duydunuz mu? Böyle bir rejim modernlik, ça�da�l�k, vb. 
iddias�nda bulunabilir mi? Burada bulunabiliyor zira insanlar�n dü�ünme 
yetene�i resmi ideoloji taraf�ndan dumura u�rat�lm�� durumda… Kürt 
sorununu tart��maya cüret etti�im için ve yazd���m bir kitaptan ötürü hem 
üniversiteden kovuldum hem de hapis ve para cezas�na çarpt�r�ld�m. Daha 
sonra Kürt sorunuyla ilgili bir yaz�dan yine hapse girdim… TCK’n�n 
yarg�lanmad���m ilgili maddeleri yok gibidir ve hakk�mda aç�lan davalar�n 
say�s�n� bilmem…” (Ba�kaya, akt. De�irmenci, 2009:52). 
  

 

3.4.4. Kürt Kimli�inde Çözüm Faktörü Olarak Din Olgusu 

 
Türkiye devleti çat�s� alt�nda ya�ayan halklar�n ortak kimliklerinden biri 

de dindir. Hem Bilal Samur, hem Gültekin Avc�’n�n anlat�mlar� hem de 

Bilgesam’�n yapt��� ara�t�rma sonuçlar� dinin Kürt kimli�i içindeki yerine 

zorunlu bir bak���n gerekli oldu�unu gösteriyor. 

 
Bilal Samur dinin i�levinden hareketle önemine vurgu yapar. Bir 

toplumun farkl� unsurlar� aras�nda yap�c� ili�kiler a��n�n kurulmas�nda dinin 

büyük i�levi oldu�unu söyler. Ba�ka bir ifade ile din, insanlar için ortak bir 

etos sunar. Yazar dinin birle�tirici yönünden bahsederek Türkiye’de farkl� 

sosyal kesimleri birbirine ba�lamada �slam’�n ortak manevi çerçeve ve etos 

i�levi gördü�ünü söyler. Dolay�s�yla Dini ve moral de�erlerin zay�flamas�, 

Kürtler ve di�er sosyal kesimler aras�nda manevi kopu�a neden olmaktad�r der 

ve bu manevi kopu�un derinle�mesi halinde Kürt sorununun, çok daha 

kompleks ve içinden ç�k�lmaz hale gelece�inin alt�n� çizer.(Samur, akt. 

De�irmenci, 2009:43). 

 

�
 “Bask�, inkâr, �iddet ve ölümlerle büyüyen Kürt sorununun maneviyat 
noktas�nda çok önemli sonuçlar� bulunmaktad�r. Dünyan�n büyük dinleri, 
insan� ilahi bir öz ta��mas�ndan dolay� manevi bir varl�k olarak 
de�erlendirmektedir. Manevi bir varl�k olarak insan, onur ve özgürlük sahibi 
bir varl�k olarak dü�ünülmektedir. Kürt sorununu meydana getiren uzun 
tarihsel süreçte ya�ananlar, vazgeçilmez temel de�erler olan insan onurunu ve 
özgürlü�ünü zay�flatm��t�r. �nsan hayat�n�n kutsall��� ilkesi göz ard� edilerek 
faili meçhuller, katliamlar ve cinayetler i�lenmi�tir.”(Samur, akt. De�irmenci, 
2009:44).  
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Yazar burada bütün dinlerin insana verdi�i öneme de�inerek ki�ilerin 

din ile ba�lar� kopar�ld���nda nelerin olabildi�ini anlat�yor. Kürt sorununun 

ancak insan onurunu ve özgürlü�ünü esas alan manevi bir yakla��m içerisinde 

çözüme kavu�turulabilece�ini söylüyor. Yazara göre �nsan hayat�n�n kutsall��� 

ve hiçbir �ekilde dokunulmazl��� dü�üncesi yeniden gündeme getirilmelidir ve 

Kürtler dinleri ve milliyetleri aras�nda bir tercihte bulunma durumuyla yüz 

yüze getirilmemelidir diyor. Ona göre hem milliyet hem din do�al haline 

b�rak�lmal� ve hiçbir �ekilde müdahale edilmemelidir.(Samur, akt. De�irmenci, 

2009:44). 

 
Türkiye’deki uygulama �ekliyle ilgili farkl� görü�lerin ve tart��malar�n 

oldu�u bilinen laiklik kavram�n� Gültekin Avc� Kürt sorununda gündemine 

al�yor ve yanl�� bir laiklik uygulamas�n�n bu sorunu büyüttü�ünü iddia ediyor.  

 

 “Bat�n�n kastetti�i manada bir laiklik anlay���n�n tatbik edilmemesi, 
laikli�in adeta bir seküler dayatma olarak tatbikiyle yara kangren halini 
alm��t�r. Gelinen encamda büyük ölçüde mütedeyyin olan Kürt kitlesinin 
devletle ba�lar� kopma noktas�ndad�r. Art�k etnik kimlik bilinci çizgisinde 
‘Türk Kimli�i’ ile ‘Kürt Kimli�i’ yol ayr�m�na getirilmi�tir. Bat�n�n y�llarca 
sahneledi�i oyunun son perdesi mi? Cumhuriyetin kurucu ideolojisi etnik 
milliyetçi ve tekçi bir yap�ya istinat etti�inden Kürt gerçekli�i, kendisini 
‘d��lanm��l�k ve inkâr edilmi�’ psikolojisi içinde bulmu�tur. Cumhuriyetle 
birlikte hayat bulan d��lay�c�, reddedici ve irfan� bo�ucu bir laisizm garabeti ise 
Kürtleri mütedeyyin bir kitle olarak en mühim kutsiyetleri olan �slam’dan 
koparma etkisi göstermi�tir.” (Avc�, akt. De�irmenci, 2009:57). 
   

 

Ulus-devlet kriterlerinin de bir din olgusu vard�r ve bu din onlar�n 

çizdi�i bir çerçevede olmal�d�r. Bir ki�i ‘benim dinim bu �ekildedir’ diyebilir 

ama devlet bütün imkânlar�n� kullanarak o dini kendi çizgisine getirir. ��te o 

zaman birle�tirici din olgusu ortadan kalkar. 

 
Gültekin Avc� özellikle bölgede dinin önemine ili�kin çok daha çarp�c� 

bir iddiada bulunuyor. Ortado�u’da belirleyici kimlik olgusunun etnisite de�il, 

dinler ve mezhepler oldu�unu söylüyor. Bu yüzden bölgede geçmi�te var olan 

devlet yap�lar� imparatorluk �eklinde ortaya ç�kan yönetim �ekilleriydi. Etnik, 

dini ve mezhepsel farkl�l�klar� olan gruplar birbirleri ile çat��an küçük devletler 

yerine kendilerini ku�atan büyük devletlerin egemenli�inde ya�amay� tercih 
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etmi�lerdir. Yazar, Ortado�u’nun tarihi gerçek manada imparatorluklar 

tarihidir diyerek Roma, Med, Pers, Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve 

Osmanl� dönemlerini bunun aç�k örnekleri olarak verir. Böylelikle Türkiye’de 

mevcut ulus-devlet modelinin Kürt sorununa merhem olamayaca��n� iddia 

eder.(Avc�, akt. De�irmenci, 2009:58). 

 
Bölge insan� dini kriterlere göre(buna dinin yanl�� yorumlar�n�n bir 

sonucu demek daha do�ru olur) k�z çocuklar�n� okula göndermezken devlet 

çözüme yönelik do�ru ad�mlar atmam��t�r. Hatta hiç ad�m atmad���n� söylemek 

daha do�ru olur. Diyanet taraf�ndan atanan din adamlar� herhangi bir kriti�e 

tabi tutulmadan atanmaktad�rlar ve bunlar bölge insan�na herhangi bir katk� 

sa�layamamaktad�rlar. K�z çocuklar�n�n okutulmas�n�n dinen yasak olmad���n� 

anlatabilecek din adamlar�ndan bile yoksun b�rak�lm��t�r. Viran�ehir’den bir 

veterinerin tespiti sorunun kayna��n� gözler önüne seriyor:  

 

 “Genç ve tecrübesiz insanlar. Bölge halk�n�n dillerini bilmemeleri bir 
eksikliktir. Ben köylere s�k s�k gidiyorum özellikle bu y�l �lahiyat mezunu 
imamlar� Diyanet buralara, köylere atam��. Bu iyi olmu�tur. Ancak halka 
sorsan�z bu ilahiyatç�lar� m� yoksa medreseden yeti�enleri mi istersiniz? 
�nsanlar medresede yeti�en imamlar� istiyoruz diyeceklerdir. Çünkü onlar 
halk�n dilini biliyor.”(Bilgesam, 2009). 
 

 

Dil problemi dinin de kar��s�na ç�k�yor. Görevini sadece cemaate namaz 

k�ld�rmaktan ibaret gören din görevlisi halk ile ileti�im kurma problemi 

ya�ad���ndan dinin birle�tirici olma unsurunu da kullanamam�� oluyor. 
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4. BÖLÜM 
BULGULAR 

HAYAT TÜRKÜSÜ D�Z�S�NDE KÜRT K�ML���N�N TEMS�L� 
 
 

4.1. Hipotezler 

  

1-Televizyon dizilerinde kurgulanan hikâyelerde ‘Kürt kimli�i’ do�ru 

temsil edilmemektedir. ‘Ulusal kimlik’ ideolojisinin bir gere�i olarak, kendini 

‘Kürt’ olarak tan�mlayan vatanda�lar�n ait olduklar� kimlik ‘Kürt’ kelimesinden 

ar�nd�r�larak sadece bölgesel aidiyete göre tan�mlanmaktad�r. 

 

2-Do�u Anadolu ve güneydo�u Anadolu bölgelerinin belli ba�l� 

illerinde ya�ayanlar�n hikâyelerinin anlat�ld��� televizyon dizilerinde belirtilen 

illerin vatanda�lar�, olmas� gereken ‘ulusal kimlik’ tan�m�ndan kal�n çizgilerle 

ay�rt edilmi� farkl�l�kta temsil edilmektedir. 

 

3-‘Kürt’ demeden ‘do�ulu’ olarak tabir edilen bölge insan� genellikle 

negatif kavramlarla birlikte an�lmakta, kan davas� güden, namus cinayetleri 

i�leyen, �iddet uygulayan, uyu�turucu ticareti yapan, törelere körü körüne 

ba�l�, k�z ve erkek çocuklar� aras�nda cinsiyet ayr�m� yapan, k�z çocuklar�n� 

okutmayan, kaba, cahil ve medeni ya�amdan uzak insanlar olarak 

gösterilmektedir. 

 

   4.2. Yöntem 

Her anlat� türü, ait olduklar� toplumlar�n politik, sosyal, ekonomik 

yap�s� konusunda bilgi verir. Çünkü o toplumun kültürel ürünüdür. Medya 

metinlerini ele�tirel bir �ekilde okumak gerekmektedir. “Ku�kusuz bu 

okuman�n kal�pla�m�� bir �ablonu yoktur. Bu okuma biçimi toplumsal iktidar 

ili�kilerini, dilin anlamland�rma mücadelesinin bir arac� oldu�unu ak�lda 

tutarak çözümleyen bir yöntemsel çaba gerektirmektedir.”(Durna, 2010:7) Van 

Dijk’�n formüle etti�i söylem çözümlemesi yöntemi; metnin içeri�i, retori�i, 

semanti�i ve anlat�s�n� kapsamaktad�r. Yöntem mikro ve makro yap�n�n 

çözümlenmesi �eklinde tasarlanm�� olup mikro yap� ba�lam�nda metnin sesleri, 

sözcükleri, cümle yap�lar� ve anlamlar� ele al�nmaktad�r. Makro yap� 
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çözümlemesinde ise metnin temas�, tematik yap�s� ve konusu gibi söylemin 

bütün boyutlar� ele al�nmaktad�r.(Van Dijk, akt: Devran, 2010:64) 

Türkiye’de en çok izlenen televizyon ürünlerinden TV dizileri 

toplumsal alg�n�n olu�turulmas�nda ve in�as�nda önemli bir etkiye sahip 

olduklar�ndan bu dizilerden hem mekânsal hem konu itibariyle resmi ideolojiyi 

yans�tt��� dü�ünülerek Hayat Türküsü dizisinde, söylem analizi ile dil, görüntü 

ve imalar üzerine inceleme yap�ld�. Söylenmeyenler de analize tabi tutuldu. 

 
 

4.3. Dizi Künyesi ve Karakterler 

 
YAPIM ��RKET�: KOL�BA F�LM 

YAPIMCI: ATA TÜRKO�LU 

SENARYO: GRUP FLAM�NGO 

YÖNETMEN: HAKAN GÜRTOP 

YAYINCI KANAL: TRT1 

 

KARAKTERLER 

HAYAT Ö�RETMEN: DEV�N ÖZGÜN ÇINAR 

YUSUF KOMUTAN: MEL�H GÖRGÜN 

CEMAL: TOLGA EVREN 

HACER: MELTEM PAM�RTAN 

�SMA�L: U�UR ÇAVU�O�LU 

SEVCAN: CANAN GÜVENÇ 

KUMRU: JALE AYLANÇ 

BAYRAM: HALDUN BOYSAN 

CEM�LE: EM�NE �ANS UMAR 

GÜLNAZ: ÖZLEM BA�KAYA 

MAHMUT: HÜSEY�N BAYLAN 

GAL�P: MUSTAFA �EN 

BEK�R: CEM ZEYNEL KILIÇ 

Z�YNET: ÖZLEM GÜR 

ZEL�HA: �PEK ATAGÜN 

HAYR�YE: EBRU AYTÜRK 
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4.4. Dizinin Konusu 

 
Ça�da� ya�am� destekleme derne�inin ‘kardelenler’ ve devletin ‘haydi 

k�zlar okula’ projelerine katk� sa�lamak amac�yla özellikle do�uda çe�itli 

sebeplerle okutulmayan, okula gidemeyen k�z çocuklar�n�n e�itim hikâyelerini 

anlatmaktad�r.  

 
�

4.5. Dizinin Hikâyesi 

 
Hayat, annesi Gülcihan, onun en yak�n arkada�� Leyla ve onun k�z� 

Ebru ile beraber �stanbul’da ya�amaktad�r. Leyla emlak i�leri yapmakta Hayat 

ve Ebru ayn� üniversitede, Ebru sinema TV bölümünde, Hayat e�itim 

fakültesinde okumaktad�r. Hayat ve Ebru bir hafta arayla do�mu� ve karde� 

gibi büyümü�lerdir. Birbirlerinin annelerine ‘Gülcihan anne’, ‘Leyla anne’ 

demektedirler ve kendilerini karde� olarak görmektedirler.  

 
Leyla uzun y�llar önce asker e�inin do�u görevi ile beraber Van’da iki 

sene bulunmu� ve Gülcihan’la da bu s�rada yollar� kesi�mi�tir. Gülcihan henüz 

genç bir k�zd�r o s�ralar. Sonra Leyla’n�n tayini ba�ka bir yere ç�kar ve böylece 

ayr�l�rlar. Gülcihan ise do�ulu k�zlara özgü bildi�imiz hikâyeyi ya�am��t�r. 

Ailesi taraf�ndan istemedi�i biri ile ni�anlanm��, dü�ününe üç gün kala sevdi�i 

genç Kemal ile kaçm��t�r. Kemal’e bir asker arkada�� yard�m etmi�tir. 

�stanbul’da kendilerine bir düzen kurmu�ken Gülcihan’�n abisi Ömer onlar�n 

izini bulur. Töre gere�i namusunu temizleyecektir. Kemal ve Ömer birbirlerine 

silah çekerler, önce Ömer ate� eder hemen sonra Kemal silah�n� ate�ler. Kemal 

sadece yaralan�r ama Ömer orada hayat�n� kaybeder. Kemal içeri girer. 

Gülcihan karn�nda bebe�i bir ba��na kal�r. Kemalin asker arkada�� ise yaln�z 

olan Gülcihan’a sark�nt�l�k eder ve onun elinden zor kurtulan Gülcihan Van’a 

gitmek için geldi�i tren gar�nda Leyla ile kar��la��r. Leyla’n�n yan�nda 4-5 

ya��ndaki o�lu emre vard�r ve ayn� zamanda hamiledir. E�i ��rnak’ta �ehit 

olmu�tur ve o da o�luyla beraber �stanbul’a dönmü�tür. �ki genç kad�n�n yollar� 

burada bir daha kesi�ir ve birbirlerine yolda� olur bir daha hiç ayr�lmazlar. 

Gülcihan bundan sonra bir daha ne köyüne gitmi� ne de onlara bir haber 

yollam��t�r. Onlar da Gülcihan’dan bir daha haber alamam��lard�r.  
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Gülcihan k�zlar�n final s�navlar� için Kocaeli’ne gittikleri bir ak�am 

rahats�zlan�r ve hastaneye kald�r�l�r. Doktor kalbinde büyüme oldu�unu ve bu 

�ekilde uzun süre ya�ayamayaca��n� Leyla’ya söyler. Bunun üzerine Leyla 

üzerine titremeye ba�lar. Gülcihan sanki bir �eyler hissetmi� gibi bir sabah 

sessizce Kocaeli’ne k�z�n� görmeye gider. Hayat’�n en büyük hayali annesiyle 

beraber Gülcihan’�n köyüne gitmek ve orada ö�retmenlik yapmakt�r. Köydeki 

ö�rencilerin bir hayat ö�retmene ihtiyaçlar� vard�r. Gülcihan burada k�z�na 

“ke�ke benim de 30 y�l önce senin gibi bir hayat ö�retmenim olsayd�” der. 

Okuyamam�� olman�n buruklu�unu ya�amaktad�r. 

 
Gülcihan döndükten sonra finaller biter diplomalar�n� al�rlar. Bu s�rada 

ba�vurular da yap�lm�� sonuçlar� beklemektedirler. Hayat internetten sonuçlara 

bakar ve ‘Van’a tayininin ç�kt���n� ö�renir. Ebru ile beraber heyecanla eve 

gelirler ama Gülcihan’�n kalbi daha fazla dayanamam��t�r, onun cans�z bedeni 

ile kar��la��rlar. 

 
Hayat’�n Van yolculu�u ba�lar. Hayat’la ayn� otobüste yolculuk eden 

Cemal de vard�r. Hayat bunu çok sonra ö�renecektir, Cemal Hayat’�n babas�n�n 

öldürdü�ü day�s� Ömer’in o�ludur. Cemal veterinerlik fakültesinden mezun 

olmu�tur ve köydeki tarlalar�n� satarak annesi ve ninesini de yan�na al�p 

�stanbul’a dönmeyi planlamaktad�r. Bir arkada�� ile beraber veteriner klini�i 

açacak ve yapmak istedi�i �eyi yapacakt�r.  

 
�stanbul’da annesiyle kalan Ebru ise Amerika’daki sinema okulundan 

kabul mektubunu al�nca ne yapar eder annesini raz� eder ve sevgilisi Burak’la 

beraber Amerika’ya gider. 

 
Hayat ilk olarak gitti�i Van Milli E�itim Müdürlü�ü’nde merkezde en 

güzel okula tayinin ç�kt���n� ö�renir ama o köy ö�retmenli�i yapmak 

istedi�inden bir gün bekleyip müdürle görü�ür ve tayini Kevenli köyüne ç�kan 

ba�ka bir ö�retmen aday� ile yerlerinin de�i�tirilmesini sa�lar.  

 
Hayat virane bir okula gelir. Hepsi birbirinden ilginç insanlarla ve 

ailelerle dolu bir köydür buras�. Her �ey Hayat’�n �a�k�nl���n� bir kat daha 

art�racak ve zamanla hepsine al��acakt�r. Köyün di�erlerinden farkl� karakteri 
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filozof Musa ve üste�men Yusuf’un yard�mlar� ile okulu yenilerler. �lk gün 

okula gelen ö�rencilerle beraber istiklal mar��n� okuyarak okulun aç�l���n� 

yaparlar. S�ra olmu� ö�rencilerin en arkas�nda 13-14 ya�lar�ndaki Zeynep ve 

okul bahçesinin az ilerisinde koyunlar�n� otlat�rken onlar� seyreden 16 

ya��ndaki Sevcan da vard�r.   

 
Sevcan’�n annesi yatalakt�r ve babas� ikinci bir e� alm��t�r. Üç tane de 

erkek karde�i vard�r. S�rf üç o�lan verdi�i için bile üvey annesi Ziynet 

babas�n�n gözünde çok k�ymetlidir. Ziynet Sevcan’� bir hizmetçi gibi 

çal��t�rmaktad�r. Yemek, temizlik, su ta��ma, hayvanlar� suya götürme getirme, 

otlatma, sütlerini sa�ma ve anas�na bakma hepsi Sevcan’�n i�idir. Sevcan be�i 

bitirmi� ama daha ilerisini okuyamam��t�r. Buna tabii ki üvey annesi Ziynet 

izin vermemi�tir. Onun yürek burkan bu hali Hayat’a çok dokunur ve onun 

e�itimine devam edebilmesi için elinden geleni yapar. Aç�ktan ilkö�retimi 

bitirmesine yard�mc� olur. Ziynet’ten gizli gizli ders çal���rlar ve s�navlara 

girerek ilkö�retimi bitirir. Aç�k liseye kayd�n� yapt�r�r ama Ziynet bundan 

haberdar olur ve devam etmesine izin vermez. Babas�n� fitler, o da Hayat 

ö�retmeni tehdit ederek Sevcan’�n okumas�na izin vermeyece�ini söyler. 

Burada Hayat’�n da giri�imleriyle il milli e�itim müdürlü�ü devreye girer. Van 

iline bir ziyarete gelen milli e�itim bakan�na Hayat ö�retmenden ve 

Sevcan’dan bahsederler. Milli e�itim bakan� Kevenli köyüne gelir Sevcan’�n 

babas� ile konu�arak onun bütün masraflar�n� kar��layacaklar�n� söyleyerek 

okumas�na izin vermesini ister. Bir devlet büyü�ünü geri çeviremeyecektir ki 

izin verir. Sevcan lise bitirme s�navlar�na girer. 

 

Cemal topraklar�n� satma ve hayallerini gerçekle�tirme duygular� ile 

geldi�i köyünde çe�itli engellerle kar��la��r. Cemal’in annesi cemile, Ömer 

ölünce babas�n�n evine dönmemi�, kay�nvalidesi kumru nene ile beraber 

ya�ay�p gitmi�tir. Onun da en büyük hayali o�lu Cemal’in okuyup köyüne 

dönmesi i�lerinin ba��na geçmesidir. Cemal’in küçük halas� Gülnaz ayn� 

zamanda akrabalar� da olan �smail ile evlenmi�tir ama çocuklar� olmam��t�r. 

Bunun ezikli�i sürekli kendisine hissettirilmi�tir. Gülnaz’�n kay�npederi 

Bayram ba�lar�nda bir erkekleri olmayan kumru nene ile anla�m��, topraklar�n� 

besi çiftli�i kurulmas� için kiraya vermi�tir. Bayram kötü niyetli biridir ve 
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sadece kendi ç�karlar�n� dü�ünmektedir. Cemal ise bunu kabullenmek istemez 

ve Bayram’� mahkemeye vererek topraklar�n� geri almaya çal���r. Onlar�n bu 

mücadelesi uzun zaman devam eder. Bayram Cemal’i öldürtmeye bile te�ebbüs 

eder ama ba�aramaz.  

 
Hayat ve Yusuf zamanla birbirlerinden ho�lanmaya ba�larlar. Dizilerin 

olmazsa olmaz� olan a�k Hayat Türküsü’nde de ana karakterler etraf�nda 

örgülenir. Bu arada Cemal Hayat’tan ho�lanmaya ba�larken Yusuf’un önceden 

beri arkada�� olan Doktor Özlem de tek tarafl� olarak Yusuf’u sevmektedir. Bu 

durum iki kahraman�n k�skançl�klar�na bir küsüp bir bar��malar�na ve böylece 

hikâyenin sürükleyicili�ine katk� sa�lar. Cemal Hayat’�n gerçek duygular�n� 

ö�renince kendini geri çekmeye çal���r ve tam bu s�rada Ebru kevenli köyüne 

gelir. Ebru Amerika’da umdu�unu bulamam��, sevgilisi Burak çok de�i�mi� ve 

ayr�lm��lar o da okulu b�rak�p geri dönmü�tür. Cemal ve Ebru burada tan���rlar 

ve bu arkada�l�klar� evlili�e kadar gider. 

�
 

4.6. Hayat Türküsü Dizisinde Kürt Kimli�i Temsilleri 

 
4.4.1. Konular  

 
Van Dijk, Söylemin anlam� söylemde yer alan sözcüklerin ve 

tümcelerin anlamlar�yla s�n�rl� olmad���n� söylemektedir. Bu ba�lamda konular 

ana fikri ya da söylemin en önemli bilgisini temsil ederler ve küresel olarak 

söylemin ne ile ‘ilgili’ oldu�unu anlat�rlar.(Van Dijk, 2003: 58).  

  
Yazara göre konular somut olarak özetler, al�nt�lar, ba�l�klar ya da 

al�nt�larda ortaya ç�kmaktad�r.(Van Dijk, 2003: 58-59). Hayat Türküsü 

dizisinde konular ana hikâye ve onu destekleyen yan hikâyelerden olu�ur. 

E�itim, k�z çocuklar�n�n okutulmas�, törelerin olumsuz sonuçlar� ve cinsiyet 

ayr�m� esas konular� olu�tururken, aile yap�lar�, kuma, cehalet, kaba davran�� 

biçimleri alt ba�l�klar olarak yer al�r.  

 
Hayat Türküsü dizisi dizi olmas�n�n de ötesinde bir projedir. 

‘Kardelenler’ ve ‘haydi k�zlar okula’ projesidir. �lk etapta bak�ld���nda bu son 

derece önemli bir sorumluluk bilincidir. Birazdan örneklerle gösterilecektir ki 
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bu iyi niyetli çaba, ön kabuller, önyarg�lar ve bilinçalt� bellek sayesinde 

ötekile�tirmenin ve dönü�türme çabas�n�n önemli bir örne�i olarak kar��m�za 

ç�kacakt�r. 

 
Gülcihan’�n ölümünün hemen ard�ndan Leyla, Hayat ve Ebru onun 

güvercinlerine yem verirken konu�maktad�rlar. Oldukça duygulu bir sahnedir. 

Leyla: “O k�� kar bir ba�ka türlü ya�m��t� günlerce... Her taraf bembeyazd�, 

göz gözü görmeyecek kadar beyazd�. Günlerdir Orhan’dan haber alamam��t�m. 

A�l�yordum. Sonra birden anneni gördüm bana i�aret ediyordu. Ko�tum 

bahçeye ç�kt�m. Elimi tuttu birlikte dola�maya ba�lad�k. Sonra karlar�n alt�ndan 

bir çiçek bana bakt�”. Hayat tamamlar: “Kardelen”.  Leyla: “Annen en umutsuz 

an�mda hayat�n güzelli�ini göstermi�ti bana. O hep hayata inand�. S�k� s�k� 

sar�ld�. ��te bu yüzden senin ad�n� Hayat koydu.”(2. Böl/05.59.00). Hemen 

ard�ndan gelen sahnede annesinin mezar�na koydu�u çiçekler kardelendir. 

Dizinin giri� jeneri�inde okul s�ras�nda bir k�z çocu�u kardelen çiçe�ini bir 

demet yapmaktad�r. Daha en ba��ndan bu hikâyenin seyirciye neyi 

anlataca��n�n ipuçlar� verilir.  

 
Hayat minibüsle köye do�ru yol al�rken yol kenar�nda bir kad�n ve pe�i 

s�ra s�rt�nda iri saman balyalar� dü�e kalka yürüyen k�z çocu�unu görür.(2. 

Böl/06.54.00) Hayat�n gözü ile olay�n içine giren seyirci de o k�z için üzülür. 

 
Hayat okula gelir gelmez ilk önce okula gider. Tam bir viranedir buras�. 

Küçücüktür zaten. Kap�s� aç�lmaz. Etrafta k�r�k dökük s�ralar, kap�s�nda kilit 

vard�r. Etraf� incelerken biri gelir. Köyün muhtar� oldu�unu söyler. Evine davet 

eder. Hayat önce bir okula baksayd�k der. Muhtar da “bana sorarsan�z daha ilk 

günden hiç moralinizi bozmay�n derim. Aha okul bu iç d��tan göründü�ünden 

daha peri�and�r. Lojman ise ondan daha beter. Bir buçuk y�ld�r ö�retmen yüzü 

gördü�ümüz yok. Çoluk çocuk okulun ne oldu�unu hepten unutmu�tur. Benim 

iki tane o�lan köyden 3-5 tanesi a�a�� köye gidip gelmektedir”(3. Böl/04.49-

07.16). Hayat �a�k�nl�kla dinlemektedir. Okula girerler. Gerçekten de 

peri�and�r. Her yer her yerdedir.(3. Böl/07.47-08.01) E�itim için gerekli 

fiziksel �artlardan biri olan okulun bu hali önemli bir engeldir ve kahraman�m�z 

hayat bu engeli elbette a�acakt�r. Seyirci bu ön kabul beklentisini Hayat’�n 

nas�l gerçekle�tirece�i merak�yla diziyi seyreder. 
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Sevcan yatalak annesine yemek yedirirken üvey annesi Ziynet gelir 

s�rt�na bir atk� al�p ç�kacakken Sevcan’� tembihler: “Ben gelene kadar 

bula��klar bitsin. Hayvanlara da bak�ver. Çocuklar� d��ar� salma hava serin 

bugün. Hasta olurlarsa senden bilirim”. Sevcan “beni dinlemiyorlar ki” deyince 

Ziynet ç�k���r: “Bir laf yeti�tirme bana, laf yeti�tirme”(3. Böl/19.30-20.02). 

Üveylikle desteklenen bir ayr�mc�l�k vard�r. E�er Sevcan bir erkek olsayd� 

muhtemelen babas� onu üvey anas�n�n ezmesine izin vermeyecekti. Veya zaten 

erkek olmak üstün olmak demekti. Ba�ka bir zaman Sevcan’�n üç erkek karde�i 

aralar�nda dövü�ürlerken bir arbede olur biri di�erine vurur. Sevcan araya girip 

onlar� ay�rmaya, can� ac�yan karde�i ile ilgilenmeye çal���rken babalar� içeri 

girer. Hemen o�lan� Sevcan’�n ellerinden çekip al�r ve “ne yapt�n k�z çocu�a” 

diyerek anlamadan dinlemeden Sevcan’� suçlar. A�layan çocuk ise “baba 

ablam de�il, Muhammed vurdu” der. Bu örnek de baba için erkek evlatlar�n�n 

ne kadar k�ymetli oldu�unu gözler önüne serer. K�z çocuklar� her zaman ezilen, 

azarlanan, suçlanan ve hizmetçi gibi çal��t�r�lan çocuklard�r.  

 
Töre kurallar�, do�unun ve do�ulunun adeta kaderidir. Töre söz konusu 

oldu�unda insan insanl�ktan ç�kar, kanunlar kurallar anlam�n� yitirir sadece 

onun sözü geçer. Cemal akrabas� bayram amcan�n topraklar� kiraya verdi�ini 

ö�renince hesap sormak için onun evine gelir. Nenesi kumru da cemali ikna 

etmesi için bayramla konu�maya oraya gelmi�tir. Cemal kendisine sormadan 

nas�l topraklar�n� kiraya verdi�ini sorar. Bayram alttan al�r “hakl�s�n ama 

benim bir torunum yok. Sen bizim tek varisimizsin, i�lerin ba��na geçer çekip 

çevirirsin”. Cemal isyan eder “benim karar�m kesin satacam bu topraklar� 

deyince Kumru nene “satt�rmam, ben hayattayken o topraklar� satamazs�n” der. 

Cemal “nene yapma böyle hep beraber �stanbul’a gidece�iz ne var bizi burada 

tutan”. Deyince kumru koynundan bir resim ç�kar�p Cemal’e uzat�r. Bu 

Hayat’�n day�s� Ömer’dir. “Hayat�n�n bahar�nda kara topraklara giden da� gibi 

Ömer. Hani baban�n kan�? Niye bulup getirmedin? Niye yüre�imi so�utmad�n? 

Ama ben senden kan istemedim. Okusun oca��m�z� tüttürsün istedim. Bunun 

için mi okuttum ben seni?” Cemal: “B�rak�n bu eski davalar�. E�er halam�n 

pe�inden babam� yollamasayd�n�z �imdi ya��yor olacakt�. Töreye kurban ettiniz 

onu. Gülcihan halama da, onun kaçt��� adama da ne oldu�u ne olaca�� benim 
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umurumda de�il. Benim meselem ba�ka. Kendime bu topraklardan ba�ka 

yerlerde ba�ka bir gelecek kuraca��m. Bunun önünde ikiniz de duramazs�n�z” 

der. Bunun üzerine Kumru restini çeker: “Ya gözünü aç ya da gözün ç�ks�n. 

�imdi nereye gideceksen git. Defol” der. Gelenekçi karakterler töreleri 

savunurken e�itimli okumu� yazm��lar yenilikleri savunmakta ve törelerin kötü 

sonuçlar�n� idrak etmi� olarak gösterilmektedirler.(3. Böl/23.50-27.00) 

 
 
4.6.2. Tan�m Düzeyi, Ayr�nt� Derecesi 
 

Van Dijk, bir olay hakk�nda çok ya da az say�da ayr�nt� vermenin de 

ideolojik bir tercih oldu�unu söyler (Van Dijk, 2003: 59).   

Do�u’nun köylüsü dendi�inde zihinlerde beliren alg� a�a�� yukar� 

bellidir. Birbirlerine kar�� kabad�rlar. Nazik, kibar, ricac� konu�ma asla yoktur. 

Hayat ö�retmen köye gitmek için geldi�i hareket noktas�nda Kevenli’ye 

gidecek minibüsü bulur ve köylülerle tan���r. Köylülerden Filozof Musa Hayat 

ö�retmenle tan��t�ktan sonra “bizim köyü çok seveceksin, köyümüz çok güzel 

bir köydür” der. Di�er bir köylü onlar� dinlemektedir, lafa girer “bu böyle i�te 

ben Galip” diyerek Musa’ya döner. “La bizim köyün neyini sevecek o�lum. 

Da�lar�n�, ta�lar�n�, karl� yollar�n� m�? Gölgesine s���nacak bir a�aç bile zor 

bulursun. Sall�yor i�te. Bu hayata tozpembe bak�yor da biraz”.(2. Böl/06.52.00) 

Hayat gülümseyerek onlar� izler. Esprili bir tarzla kurduklar� cümleler daha 

sempatik olmalar�n� sa�larken kendilerine ait olan bir �eyi de a�a��lamaktad�r.  

 
Hayat ö�retmen muhtarla okula bakarken bir çocuk ko�arak gelir “baba 

annemgiller kavgaya tutu�tu. Nenem ‘çabuk gelsin’ dedi”. Muhtar “töbe töbe. 

Lan bu kad�nlar beni dinden imandan ç�karacak”. Sonra ö�retmene döner 

“kusura kalma ö�retmen han�m ben �imdi gelirim”. Diyerek o�luyla beraber 

ç�kar.(2. Böl/08.15) Çocuk annemgiller diye bahsetti ki�ilerden. Muhtar da 

bizim kar�lar dedi. Kuma o kadar do�al ki bir adam�n birden fazla e�leri olmas� 

s�radanm�� gibi alg�lanmaktad�r.  

 
�imdi muhtar�n evine gelmi�lerdir. Hayat muhtar�n e�lerine nas�ls�n�z 

diye sorunca onlar daha bir �ey diyemeden muhtar onlar�n yerine cevap verir. 

“Eyler eyler hem de ele eyler ki yemleri fazla geliyor kuduruyorlar”. Hayat 
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anlamam�� gözlerle bakar.(2. Böl/12.32) Muhtar han�mlar�ndan bahsederken 

sanki hayvanlar�ndan bahsetmektedir.   

 
Köylü olanlar e�itimsiz olduklar� için e�itimin kazan�mlar� olan edep ve 

adaba vak�f de�ildirler. Hitap �ekilleri kabad�r. En ufak �eyden hemen kavgaya 

tutu�urlar. Birbirlerini dinleyemezler. Gelenek ve göreneklerine körü körüne 

ba�l�d�rlar. Yanl�� veya do�ru onlar� çok ilgilendirmez biz böyle gördük 

öyleyse do�rusu budur gibi. Her sahne de ve her davran�� biçiminde bu 

olumsuz imajlar ön plana ç�kar�l�r. Köylülerin içerisinde daha normal olanlar 

da vard�r ama bunlar�n say�s� çok azd�r zaten onlar�n bir k�sm� da hikâyede 

dönü�ümü ya�ayacak hedef kitledir. Bunlar da daha çok törenin ma�dur 

ettikleridir. 

 
Bunun yan�nda etnik anlamda herhangi bir kimliklerinden bahsedilmez. 

Jenerikte gördü�ümüz Türkiye siyasi haritas�nda ‘Van’ ilinin s�n�rlar� içinde bir 

köyde ya�ayan köylülerden biri olmak d���nda bir kimlikleri yoktur. ‘Van’ 

ilinde ya�ayan yerli halk�n büyük ço�unlu�u ‘Kürt’ kimli�ini ta��mas�na 

ra�men önceki bütün örneklerinde oldu�u gibi Hayat Türküsü dizisinde de bu 

kimlik hiçbir �ekilde telaffuz edilmez. 

� � � � �
 

4.6.3. �malar ve Önvarsay�mlar 

 
Genelde söylenenle birlikte bir de ima edilen yani söylenmeye çal���lan 

�eyler vard�r. Bu genellikler, gereklilikler, varsay�mlar, iddialar, ça�r���mlar 

�eklinde yap�lmaktad�r. Van Dijk, dü�manlar�m�z ya da bizim d�� grup olarak 

dü�ündüklerimizin kötü �eyleri hakk�nda dinleyiciyi bilgilendiren herhangi bir 

bilgi, metin ya da herhangi bir �eyin konu�mada aç�k �ekilde ifade edilmedi�ini 

söyler(Van Dijk, 2003: 60).  Böyle bir anlat�m daha çok duygusal sahnelerle 

verilmeye çal���l�r. E�er bir anlat�m biçimi seyircinin yüre�ine dokunuyorsa 

amac�na ula�m�� demektir. Cemal ve Gülnaz halas� Hayat’la ilgili gerçekleri 

konu�maktad�rlar. Onlar bilmektedir ama Hayat’�n hiçbir �eyden haberi yoktur. 

Gülnaz duygulu bir biçimde “doyas�ya konu�mak istiyorum Hayat’la. Ablam�n 

resimlerine bir bir bakmak istiyorum. Neler ya�ad�lar neler gördüler”. Cemal 

“birlikte büyüyebilirdik biz Hayat’la”(20. Böl/11.28-12.00). Törenin ayr� 
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dü�ürdü�ü, birbirinden kopard���, hatta birbirine dü�man etti�i akrabalardan 

söz edilmektedir. Ama bu hasret, ayr�l�k ac�s� ve a�k duygular�yla ifade 

edilince daha dokunakl� olmakta ve dizinin genelinde oldu�u gibi bu sahneyi 

seyredenlerin adeta yüre�i burkulmaktad�r. Yine oldukça dokunakl� Ba�ka bir 

sahnede Hayat ve Sevcan ders çal��maktad�rlar. Sevcan endi�elerinden 

bahseder “Ziynet anam yakalayacak diye ödüm kopuyor. �u ilkö�retimin 

sonucu bir belli olsa!” Hayat: “Geçersin ondan merak etme” Sevcan: “Sonra... 

Lise d��ar�dan bitirme.” Hayat: “Sonra da üniversite s�nav�.” Sevcan o kadar 

heyecanlan�r ki: “Hii, ya�ayacak m�y�m o günleri. Üniversite s�nav�na girmi�im 

sonucu bekliyorum”.  Hayat: “Sevcan Kara e�itim fakültesini kazand�n�z”. 

Sevcan için bunun hayalini kurabilmek bile çok büyük bir geli�medir. “Yok o 

gün kesin benim kalbim durur. Ya da kanatlar�m ç�kar uçar�m sevinçten”. 

Hayat hemen toparlan�r “hadi hadi bo�lamayal�m. Biz derslerimizi iyi çal��al�m 

ayaklar�m�z� yere sa�lam basal�m”(15. Böl/8.25-9.14). Yar� lo� bir odada 

kurulan hayaller. Sevcan’�n ya�ad��� ve ya�ayaca�� zorluklar� görmüyoruz. 

Ama onunla beraber bu hayallere biz de ortak oluyoruz. Ve onun hayallerinin 

mutlaka gerçekle�ece�ine inan�yoruz. Ve bu hayalin sadece onun de�il onun 

gibi e�itimi engellenen binlerce genç k�z�n hayali oldu�unu hissediyoruz. 

 
Hayat büyük hayaller kuran, geldi�i yeri adam edecek, çocuklar�n 

okumas�n� sa�layacak onlar� cehaletten kurtaracak bir karakterdir. Ama bu 

niyet bu �ekilde kabaca ifade edilmez hiçbir zaman. �ehirde al��veri� yapm��t�r 

okulu yenileyecek malzemeler alm��t�r. Avukat arkada�� ile görü�meye �ehre 

gelen Cemal’le kar��la��r. Bir çay bahçesinde oturup çay içerlerken Hayat 

ya�ad�klar�n� ve hayallerini anlat�r: “Tayin oldu�um köyde çok güzel bir yer 

biliyor musun? Bir da��n ete�ine kurulu tam hayalimdeki gibi. Böyle küçük 

küçük s�ra s�ra evleri var. Sonra okulumu bir görsen minicik. Gerçi biraz tamire 

ihtiyac� var ama olsun. Ben iki günde hallederim onu. Cemal: “buralarda böyle 

güzel bir köy oldu�unu bilmiyordum ismi neydi?” diye sorar. Hayat: “Kevenli” 

deyince Cemal donup kal�r. Hayat devam eder: “Köylülere de çok kan�m 

kaynad� biliyor musun? Hepsi yard�ma ko�tular. Hatta �imdi çal���yorlard�r.” 

(Oysa Musa’n�n zorla toparlay�p getirdi�i birkaç ki�i kaç�p gitmi�lerdir). Cemal 

bundan sonra ba�ka bir ruh haline girer. Kendisinin kurtulmak istedi�i yer için 

bir yabanc� gözlerinin içi gülerek hayaller kurmaktad�r. “Bir sürü boya ald�m. 
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Okulu boyayaca��m. Sonra bahçeye de el ataca��m. Akasya a�açlar� dikece�im 

her yere. Sonra o akasyalar çiçek açacak. O bahçede çocuklar oynayacak ben 

de dünyan�n en mutlu insan� olaca��m.(2.Böl/06.54.00) Cemal bunun 

gerçekle�ece�ine inanmamaktad�r. “�imdi ben bunu sana söylüyorum diye 

bana k�zacaks�n ama hiçbir �ey sand���n gibi olmayacak. A�açlar�n kuruyacak. 

Çünkü sen dayanamay�p çekip gideceksin” Hayat hala gülümsemektedir. 

“Yan�l�yorsun. Hiçbir yere çekip gitmeyece�im”. Cemal: “Gideceksin çünkü 

kimse çocuklar�n� okula göndermeyecek” Hayat oldukça saf: “Gönderecekler. 

Göndermek zorundalar. �lkö�retim zorunlu.” Cemal gerekçelerini s�ralar: 

“Baharda o�lanlar hayvanlar�n ba��nda olacak, k�zlar tarlalarda çal��maya 

ba�layacak. Baz�s� kocaya gidecek. Okulun bombo� kalacak. Sen de 

dayanamay�p çekip gideceksin”. Hayat “hiçbir �ey söyledi�in gibi olmayacak 

çünkü ben olmas�na izin vermeyece�im tamam m�?” diyecek ve kalk�p 

gidecektir (2.Böl/06.55.00). Hayat’�n kaderini de�i�tirmeyi planlad��� bölge 

için kulland��� cümlelerle bunun kar��l���nda Cemal’in söyledikleri çok özenle 

seçilmi� cümlelerdir. Burada kötü �eyler olmaktad�r bizim gibi e�itim alm�� 

insanlar bu kötü gidi�e dur diyecektir. Devletin kurgulad��� ulusal bir kimlik 

vard�r ve as�l hedefleri o kimli�in olu�mas�n� sa�lamakt�r. Bu hiçbir zaman 

aç�kça ifade edilmez de dolayl� yollardan viraneleri onarmak, da�lar� ba�lara 

çevirmek olarak ifade edilir. Buna o yörenin okumu�lar� da katk�da bulunur. 

Daha sonra Hayat’�n kararl�l���n� gören ve ona kar�� baz� duygular besleyen 

Cemal de bir �eylerin de�i�ebilece�ine inan�r hatta akasya a�açlar�n� bahçeye o 

diker. 

�
�

4.6.4. Yerel Tutarl�l�k 

 
Van Dijk tutarl�l�ktan kas�t olarak yerel(bir metnin içerisinde art arda 

gelen cümlelerin tutarl�l���) ve küresel(bir metnin bütünündeki) tutarl�l�ktan 

bahsetmektedir. Yerel tutarl�l�kta önermelerin zaman, durum, sebep ve sonuç 

gibi ili�kilerle ba�l� olaylara at�fta bulunurken, küresel (genel) bir semantik 

bütünlükten de söz edilmektedir.(Van Dijk, 2003: 61).   

 
Sevcan ve Zeynep di�er yanda Hayat ve Ebru. Dizinin ba��ndan sonuna 

kadar hikâyelerini takip etti�imiz en önemli karakterler Hayat ö�retmen ve 
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onun karde�i gibi bildi�i Ebru, di�erleri de Hayat’�n Ö�retmenlik yapt��� iki 

köylü k�z. Ba�tan sona bütün bir hikâye boyunca Sevcan ve Zeynep çok önemli 

bir Dram�n parças�d�rlar ve önlerindeki bu örnekler onlar�n hayallerine aç�lan 

bir kap� gibidir. Sevcan ve Zeynep okumazlarsa önceki benzerlerinde oldu�u 

gibi ya ailelerinin münasip gördü�ü ki�ilerle belki kuma olarak evlenecekler ya 

da buna itiraz edip sevdiklerine kaçacaklar sonunda da törenin kurban� olarak 

ac�lardan ac� be�eneceklerdir kendilerine. Dizi boyunca ba�ka bir seçene�e 

rastlanmaz. Birine kuma gitmeyenler veya üzerlerine bir kuma gelmeyenler en 

�ansl� olanlard�r.  

 
Gülnaz’�n çocu�u olmad��� için e�i �smail bir kuma almak ister. Önce 

köylerine ba�ka bir köyden gelen Hacer’in amcak�z� Ay�e’yi ister. Ama 

Ay�e’nin sevdi�i bir genç vard�r. Çoban Gazi. Hacer ve Galip araya girip 

babas�n� ikna etmeye çal���nca Ay�e’nin babas�: “Olmu�un bitmi�in üstüne söz 

söylemek haddin de�ildir. Ben babas�y�m bunun sözünü vermi�im. Kar�� gelen 

töreye kar�� gelmi� demektir”. Der. (15. Böl/) Ay�e’den bahsederken “bunun” 

demektedir. Bir ad� bile yoktur. Dü�ünün olaca�� gün ise Hayat Hacer’le 

i�birli�i yaparak Ay�e’nin Gazi ile kaçmas�na yard�m eder. Yusuf komutana da 

haber verir. Ay�e kaçt���nda babas� ard�ndan öldürecem sizi diye ba��r�nca 

Yusuf araya girecek ve “e�er onlardan birinin t�rna�� k�r�lsa senden bilirim. 

Alt�ndan kalkamazs�n” diyecektir. Bu sahne ayr�ca devletin adaletli yüzünü de 

gösterir.  �smail Ay�e’yi kaybeder ama vazgeçmez bu sefer de muhtar�n 

yönlendirmeleriyle Sevcan’la evlenmek ister. E�er önünü açacak biri olmazsa 

Sevcan’�n kaderi de kuma gitmek olacakt�r. Ayn� �ey Zeynep’in de ba��na 

gelir. Zeynep ailesinin bir s�k�nt�s� yüzünden kendinden ya�ça epey büyük hiç 

tan�ma f�rsat� bile bulmad��� bir adamla ba�l�k paras� kar��l���nda evlendirilir 

ve Van’a gelin gider. Gitti�i evde yatalak bir kay�npederi ve kendisini hizmetçi 

gibi çal��t�ran bir de görümcesi vard�r. Zeynep henüz 13 ya��nda bebeklerle 

oynayacak resimler çizecek ya�ta bir çocuktur ama kafese koyulmu�tur. 

Zeynep üstelik kendisine bir umut olacak Hayat Ö�retmeni gördükten sonra bu 

kafese girince buras� ona dar gelir ve intihara kadar gider.  

 
Hayat bu iki genç k�z�n modelidir. Bir sahnede Sevcan annesinin 

saçlar�n� tararken bir yandan da kendisine cevap veremeyen annesi ile konu�ur: 
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“Saç�n uzam�� ana pek güzel olmu�. Ö�retmenin saç� da böyle uzun biliyon 

mu? Hem de seninki gibi simsiyah. Öyle güzel bak�yor ki ö�retmen ana, 

gülünce sanki gözlerinin içi gülüyor. Kan� kayn�yor hemencecik insan�n. Sesi 

de pek güzel. Yumu�ac�k. Hani ya�mur ya�ar ya baharda sesi bir ho� eder 

insan�. Ayn� onun gibi. Ben de okuyayd�m ö�retmen olayd�m ne güzel olurdu 

de�il mi ana. Gülümser kad�n�n k�z� okumu� da ö�retmen olmu� derlerdi. 

Sevcan ö�retmen diye ça��r�rlard� beni. Sevcan ö�retmen. Belli mi olur belki 

okurum de�i�ir yazg�m”(4.Böl/37.58-39.00). Sevcan ve Zeynep’in hikâyeleri 

sadece birer örnektir. Do�uda ya�ayan bütün k�zlar�n kaderi a�a�� yukar� 

ayn�d�r. Hayat türküsü dizisinde anlat�lan hikâyeler ve örnekler bunu 

göstermektedir. 

 

4.6.5. E� Anlaml�l�k, Yeniden Anlat�m 

 
Yeniden anlat�mlar tipik olarak tam de�il ancak a�a�� yukar� ayn� 

anlama sahip ifadelerdir ve genellikle farkl� sözcüklerle olu�turulurlar(Van 

Dijk, 2003: 62). Böylece farkl� sözcüklerle zihinsel modeli peki�tirmek 

amaçlan�r.  

 
Hayat Türküsü dizisinde ‘Kürt’ olarak belirtilmeyen ama do�unun 

köylüsü olarak gösterilen insanlar için olu�turulan zihinsel model farkl� 

anlat�mlarla ve aktörleri de�i�en hikâyelerle peki�tirilir. E�itimi engellenen 

k�zlara Sevcan ve Zeynep d���nda ba�ka k�zlar da örneklendirilir. Hayat s�n�fta 

ders anlat�rken bir kad�n s�n�fa dalar ve en öndeki k�z� al�p götürmek ister. 

“sana okula gitmeyeceksin demedim mi” diyerek çeki�tirir. K�z kar�� durur 

“ana, ana b�rak” diye yalvar�r. Kalemi defteri kitab� yerlere saç�l�r. Hayat engel 

olmak ister ama kad�n k�z� çekti�i gibi al�p ç�kar. Hayat pe�inden gider. K�z 

minik elleri ile kap�lara tutunup annesine direnmeye çal��maktad�r. K�z� bir 

kad�n bir Hayat çeker ama tam bu s�rada oraya gelen muhtar k�z� anas�na verir 

ve hayata “daha ilk günden köylüyle inatla�ma belad�r bunlar.” Der. 

(4.böl/59.29-01.00.37). 
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4.6.6. Kar��tl�k 

 
Hayat Türküsü dizisinde “Biz” ulusal bir kimli�i ve bu kimli�e uygun 

ya�ayan bireyleri temsil eder. Bunlar Hayat Ö�retmen, Ebru, Yusuf Komutan 

ve Cemal örneklerinde bize sunulan temsillerdir. Hepsi üniversite mezunu, 

giyim ku�amlar� olmas� gerekti�i gibi modern, ili�kileri sayg� çerçevesinde 

kurulu, ne istediklerini bilen, hayallerini gerçekle�tirmek için herhangi bir 

engelle kar��la�mayan ki�ilerdir. �stediklerine â��k olabilirler, a�klar�n� ya�arlar, 

istemedikleri biri ile evlenmek zorunda de�ildirler. ‘Onlar’ yani bu standartlara 

uymayan insanlar ise hep bir kar��tl�k içerisinde verilmi�tir. ‘Biz’in özellikleri 

istenen beklenen özelliklerdir ama ‘onlar’�n özellikleri(töreler, gelenekler, 

cehalet) elbette kötü özelliklerdir ve bu �ekilde olmaya devam ettikleri sürece 

hep öteki olarak kalacaklard�r.  

 

4.6.7. Örnekler ve Aç�klamalar 

 
“Daha genel olarak Biz ve Onlar hakk�ndaki söylem, dolay�s�yla da 

�rkç� söylem ço�unlukla Bizim iyi eylemlerimiz ve Onlar�n kötü davran��lar� 

hakk�ndaki hikâyeler �eklinde örnekler ve aç�klamalarla tan�mlan�r. ��levsel 

olarak böyle önermeler(ya da tüm hikâyeler) bir ba�kas�n�, kan�t ya da delil 

sunabildi�i için ço�unlukla daha önce ifade edilen önermeyi, desteklemeye 

hizmet eder” (Van Dijk, 2003: 63).  

 
Do�uda hala okula bile gidemeyen k�zlar varken bat�da k�zlar bir 

ba�lar�na ba�ka ülkelere gidebilmektedirler. Ebru Amerika’daki sinema 

okulundan kabul mektubunu al�nca ne yapar eder annesinin de gönlünü raz� 

edip Amerika’ya gidebilir. Oysa Kevenli köyünde k�zlar bir ad�m uzaktaki 

okula bile gidememektedirler. Türkiye’nin do�usu ile bat�s� birbirinden çok 

farkl�d�r. Do�udaki vatanda�larla bat�daki vatanda�lar da çok farkl�d�r.  

 
Ö�retmen ve asker figürleri tekrar tekrar iyi ve do�ruyu gösteren olarak 

vurgulan�r. Dizinin ba��ndan sonuna kadar her olayda bu iki kahraman�m�z 

iyili�i ve do�ru olan� temsil ederler.  
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Hayat �ehirden malzemelerle gelir. Musa kahveden toparlad��� 

köylülerle o gelene kadar ortal��� derleyip toparlayacakt�r. Ama bir gelir ki 

kimse yok her �ey b�rakt��� gibi. Musa tek ba��na ç�rp�n�p durmaktad�r. �kisi de 

öylece ne yapacaklar�n� bilemez halde oturup kal�rlar. Tam bu s�rada yolun 

öteki ucundan ç�k�p gelen askeri arac� görürler. Araç gelir okulun önünde 

durur. Yusuf komutan ve askerleri inerler. Yusuf komutan: “Ne zamand�r 

okulun bu hali bana da çok dokunuyordu”. Cümlesini kurar. Yanlar�nda 

getirdikleri malzemelerle hemen i�e koyulurlar ve ak�ama kadar süren 

hummal� bir çal��ma ile okul ders yap�labilecek hale gelir. Köylüler kendi 

çocuklar�n�n e�itim alacaklar� okulun tamiri ile hiç ilgilenmezken bizim 

kahramanlar�m�z ba�kalar�n�n çocuklar� için fedakârl�k yapabilmektedirler. 

 
Bunun yan�nda birbirlerine olan duygular�n� ba�kalar�n�n yan�nda da 

rahatça ifade edebilirler.  

 
Cemal dizinin kötüleri taraf�ndan öldürülmeye çal���lm�� ama bu 

giri�imleri ba�ar�l� olamam�� ve ba�ar�l� bir ameliyattan sonra Hayat’�n da kan 

vermesiyle kurtulmu�tur. Hayat ve Yusuf köye dönerlerken aralar�nda �öyle bir 

diyalog geçer: 

 
Yusuf: Düzelir yak�nda. Güçlü biri o. Söylediklerim �imdi bo� 

geliyordur hakl�s�n. Senin için zor bir durum tabii. Bu kadar önem verdi�in biri 

ölümle yüz yüze. 

Hayat: Ne demek istiyorsun? 

Yusuf: Son günlerde Cemal hep okuldayd�. Baya yak�nd�n�z. 

Hayat: (�oföre) Durdurur musun arabay�? 

Arabadan iner ve yürümeye ba�lar. Yusuf da arkas�ndan gider. Askerler 

de inmi�tir.  

Hayat: Sen ne biçim insans�n ya. Cemal hastanede ölümle 

pençele�irken söylenecek laf m� bu? 

Yusuf: Ben gördüklerimi söylüyorum. Yalan m�? Son günlerde hep 

okulda de�il miydi Cemal? 

Hayat: Evet okuldayd� ama kütüphane yap�yordu. Anlad�n m�? 

Kütüphane. Ayr�ca o benim arkada��m. Sadece arkada��m. Sadece arkada��m. 

Kaç defa söyleyece�im bunu sana. 
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Yusuf: B�rak hayat, bu masal� ba�kalar�na anlat. Kütüphane filan 

yapmak hep sana yak�n olmak için bahane. Sen arkada��m diyorsun ama Cemal 

sana körkütük â��k anl�yor musun? Fark�nda olmad���n� söyleme bana 

(10.Böl/11.40-13.40) 

 
Aralar�nda her ne olursa olsun, Yusuf her ne kadar Cemal’in arkada�l�k 

niyetini farkl� yorumlasa da(bunda hakl� da çünkü Cemal gerçekten de hayat� 

sevmektedir) bunu konu�abilmekte, tart��abilmektedirler. Cemal ve Hayat 

aras�nda bir �eyler oldu�una dair söylentiler Yusuf’un anlad��� kadar�yla 

kalmaz, Cemal’in annesi Cemile’nin onlarla ilgili niyetini ö�renen muhtar�n 

kar�s� Hayriye evleneceklermi� dedikodusunu yayar. Bu dedikodular Cemal’i 

ve Hayat’� çok zor durumda b�rak�r ama Hayat için bu a��lmaz bir sorun 

de�ildir. Kumru nene: “Oldu bi kere o�lum. Hem siz evlenmeyecek misiniz? 

Yapar�z bir dü�ün, kapat�r�z köylünün a�z�n�”(15.Böl/49.55-50.05).  Onlar için 

her �ey bu kadar basittir ama Hayat gibi bir karakter kendi hayat�n� ilgilendiren 

bir karar� ba�kalar�n�n sözüne b�rakacak de�ildir. Hayat ve Yusuf birbirlerini 

sevmektedirler ve dolay�s�yla kendilerini ilgilendiren bir konuda verecekleri 

kararda özgürdürler. �nsanlar�n kendi hayatlar�n� diledi�ince ya�ama özgürlü�ü 

vard�r. ‘Bizler’ bu özgürlü�e sahip olan Hayat, Yusuf, Cemal ve Ebru gibi 

karakterlerdir. 

  
Jandarmaya bir cinayet ihbar� gelir. Bir kad�n öldürülmü�tür ve 

�üphelinin Kevenli köyünde olma ihtimali vard�r. Yusuf komutan 

beraberindeki askerlerle kevenli köyüne arama yapmaya gelir. Hacer’lerin evde 

ak�am yeme�i yenecekken Galip’in halao�lu Selman ç�kar gelir. Oturur 

beraber ak�am yeme�ini yerler Selman müsaade isteyip gider. Biraz sonra 

askerler oraya da gelir. Evi arayacaklar�n� söylerler. Askerler ah�rda saklanan 

Selman’� bulup getirirler. Galip “suçu nedir” diye sorunca Yusuf komutan: 

“K�z karde�ini öldürmü�”. Cevab�n� verir. Hacer ve Galip ah vah ederken 

Selman: “Kocas�na kar�� gelmi�tir. Evden kaçm��t�r. Cezas� ölümdü”. Diyerek 

yapt��� fiili törelere dayand�r�r ve hakl� oldu�unu vurgular. Seyirci burada onun 

bu davran���na kar�� nefret duygular� ile dolar. “Nas�l bir insan� s�rf kocas�na 

kar�� gelip evden kaçt� diye öldürebilir”. Dü�üncesi yerle�tirilir. Onlar i�te 
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böyle insanlard�r. Kendi hür dü�ünceleri ile de�il de törelerin ve töreleri 

uygulayanlar�n verdi�i kararlarla ya�amaktad�rlar. 

�
�

4.6.8. Önerme Yap�lar� 

�
4.6.8.1. Aktörler 

 
Biz ve Onlar kim? Aktörler ortakla�a ya da bireysel, iç grup (biz) ya da 

d�� grup (onlar), özel ya da genel olarak isimleri, gruplar�, meslekleri ya da 

i�levleriyle tan�mlanan ki�isel ya da ki�isel olmayan rollerde vb. pek çok k�l�kta 

ortaya ç�kabilirler. Aktörler, ideolojinin sözcüleridir. (Akt. Çoban, 2003: 65). 

�
 

4.6.8.1.1.  Ana Karakterler 

 
Hayat Ö�retmen (Devin Özgün Ç�nar): Hayat ö�retmen bu dizinin 

kahraman�, dizideki baz� karakterlerle beraber binlerce belki milyonlarca genç 

k�z�n rol modelidir. Konu�mas�, giyim ku�am�, her ya� grubundan ve her sosyal 

statüden insanlarla ili�kileri, kararl�l���, özgür dü�üncesi ile di�erlerinden 

ayr�lmakta ve olumlu gösterilen davran��lar�yla sevilen bir karakter olmas� 

sa�lanmaktad�r. Çocuklara her zaman bir anne �efkatiyle yakla�an, �iddete her 

zaman kar�� ç�kan, kavgadan de�il bar��tan yana tav�r alan evrensel de�er 

yarg�lar�n� bir ya�am biçimi olarak kabul eden önemli bir figürdür. 

 
Yusuf Komutan (Melih Görgün): Do�u illerimizde ya�ayan 

vatanda�lar�m�zla askerler aras�nda genel olarak nas�l bir ili�ki oldu�u 

hakk�nda bir fikrimiz yoksa bu dizi bize nas�l oldu�unu gösteriyor. Yusuf 

komutan seçilen oyuncu itibariyle s�cak, güzel yüzlü, ba�ta askerleri olmak 

üzere herkese kar�� �efkatli ve adil olmaya çal��an bir komutand�r. �zmirli’dir, 

mühendistir ve genel kimlik profiline uygun bir karakterdir. Hayat’�n en büyük 

destekçisidir. Zaten fikirleri itibariye ayn� dü�ünmelidirler ki birbirlerine de 

uygun olabilsinler. Dizilerde ulusal kimlik figürüne uygun olan biri ile buna 

uygun olmayan veya geleneklere körü körüne ba�l� ki�iler asla birbirlerini 

sevmezler. E�er bir a�k olacaksa bu sadece ve sadece dü�ünceler ayn� çizgiye 

geldi�inde mümkün olur. 
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Cemal (Tolga Evren): Cemal, halk�n içinde büyümü� büyük�ehirde 

e�itimini, ayn� zamanda dü�ünce evrimini de tamamlayarak geri dönmü�tür. 

Törelerin sonuçlar�n� ac� �ekilde tecrübe eden biridir. Babas� törenin kurban� 

olmu�tur. Kendisi de�i�mi�tir ama bu topraklar�n ve bu topraklarda 

ya�ayanlar�n kaderinin de�i�mesi ile ilgili bir önerisi yoktur ba�lang�çta. 

Sadece kendisinin ve ailesinin kaderini de�i�tirebilece�ine dair hayalleri vard�r. 

Fakat kar��s�na ç�kan Hayat ö�retmenin bir �eyleri de�i�tirme çabas�n� ve bunu 

ba�arabilece�ini görünce ben de yapabilirim dü�üncesi olu�maya ba�lar. Kendi 

mesle�ini icra edebilece�i bir mecra bulur. Do�ru ve sa�l�kl� hayvanc�l�k en 

çok ihtiyaç duyulan �eylerden biridir. 

 
Ebru (Asl� Y�lmaz): Ebru, hayallerinin pe�inden gidebilen, bunun için 

önüne ç�kan engelleri tatl�l�kla ve medeni bir �ekilde a�maya çal��an, giyimi 

ku�am�, konu�mas� ile normlara uygun, sempatikli�i ile kendini herkese 

sevdirebilen bir karakterdir. Dizinin Van’da geçen hikâyesi bitip �stanbul’a 

geldikten sonra Ebru karakteri daha da ön plana ç�kar. Sevcan’�n önündeki 

örnek art�k bir de�il iki olmu�tur.  

�
 

4.6.8.1.2. �yiler, Töreye Kar�� Gelenler ve Töre Ma�durlar� 

 
Filozof Musa (Süleyman Atan�sev): Musa, söylemlerinden sanki solcu 

oldu�unu ç�kard���m�z bir karakterdir. En zarars�z, kendi halinde herkesin 

yard�m�na ko�an birdir. Okumaya â��kt�r. Hayat ö�retmeni ‘Çal�ku�u’na 

benzetip o kitab� defalarca okudu�unu söylemi�tir bir keresinde. Küçücük 

köyde okuduklar� sayesinde daha insani olmu�tur. �nsan sevgisi ama ayr�m 

yapmaks�z�n, hayvan sevgisi, a�aç sevgisi onun karakterini yans�t�r. Dizinin 

belki de genel söylemin d���ndaki en olumlu karakteridir.  

 
Hacer (Meltem Pamirtan) ve Galip (Mustafa �en): Dizinin yine 

pozitif karakterleridir. Yönlendirilmeye, de�i�tirilmeye ve genel söyleme 

uygun bir çizgiye getirilmeye en uygun karakterlerin ba��nda onlar gelir. 

Sevimli sempatiktirler. Birbirlerini belki severek evlenmemi� olabilirler ama 
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durumlar�n� oldu�u gibi kabullenmi� �ikâyetçi de de�illerdir. Çocuklar�n�n 

okumas�n�, kendileri gibi olmamas�n� dilerler. K�z erkek ayr�m� yapmazlar.  

   
Sevcan (Canan Güven): Sevcan zeki bir k�zd�r. Ona dayat�lanlar ve 

ya�ad��� dünya bütün k�zlar�n kaderidir. Hayat gelene kadar belki o da önceki 

örneklerinde oldu�u gibi olacak ve bir köle gibi hayat�n� ya�ay�p gidecekti. 

Buna ya�amak denirse. Ama onun kar��s�na Hayat ç�kar. Onun kaderini 

de�i�tirir. Hayal kurmas�n� ve bu hayallerini gerçekle�tirmesini sa�lar. Dizinin 

61. Final bölümünde Sevcan üniversiteyi bitirir, bir Anadolu iline tayin olur. 

Okulun ilk gününde o da t�pk� kendisi gibi bir k�zla kar��la��r. Ba��nda sar� 

yazmas� s�rt�nda odun ta��yan bir k�zd�r bu. �imdi bu k�za Sevcan bir Hayat 

ö�retmen olacakt�r. Bunun yan�nda Sevcan giyimi ku�am�yla da art�k tam bir 

ö�retmen olmu�tur. Makyaj�, saçlar� gömle�i ete�i hepsi eskisinden çok 

farkl�d�r.  

 
Gülnaz (Özlem Ba�kaya): Gülnaz, töre ma�duru olanlardand�r. 

Çocu�u olmad��� için e�i üzerine kuma almak isteyince ya�ad��� ba�ka ac� 

olaylar geçici olarak akl�n� kaybetmesine sebep olur. Sonra Cemal’in de 

deste�iyle kocas�ndan ayr�l�r ve kendine yeni bir hayat kurmaya çal���r. Normal 

�artlarda her �eyi kabullenip e�inin her yapt���n� sineye çekecekken o �ansl�d�r 

ki Cemal ve Hayat gibi iki ye�eni vard�r da elinden tutmu�lard�r. Törenin ac� 

kurallar� alt�nda ezilip gitmemi�tir. 

 
Cemile (Emine �ans Umar): Cemile de törenin ma�dur 

ettiklerindendir. E�i Ömer elim olayda hayat�n� kaybedince o da kay�nvalidesi 

Kumru’nun yan�nda ömrünü geçirmi�tir. Tek umudu o�ludur.  

 

4.6.8.1.3. Töreyi temsil edenler 

�
Kumru Nene (Jale Aylanç): Töreyi temsil edenlerin ba��nda gelir ama 

daha sonra Cemal’in de çabalar� ile kat� fikirlerinden kurtulur ve daha insani 

ya�amaya ba�lar.  
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Bayram (Haldun boysan): Hiç de�i�mez. Kaba bir kötüdür. Kendi 

ç�karlar�n� dü�ünür, töreleri de kendi ç�karlar� do�rultusunda kullanmaya 

çal���r. Akl� paradan ba�ka bir �eye çal��maz. 

 

�smail (U�ur Çavu�o�lu): O da babas� gibidir. Kaba ve c�v�k bir 

adamd�r. Çocu�u olmad��� için k�z� ya��ndaki biri ile evlenmeyi dü�ünür. 

Bölgesel yakla��mlara göre asl�nda bu çok da normaldir. 

 
Muhtar (Hüseyin Baylan): Herkesin adam�d�r. Herkesin gönlünü 

yapmaya çal���r. Birine yard�mc� olmas� gerekti�inde onun do�ru ya da yanl�� 

oldu�uyla ilgilenmez sadece yard�m eder. Hayat ö�retmene okul için yard�m 

eder, �smail’e de Sevcan’la evlenebilmesi için yard�m eder. 

 
Ziynet (Özlem Gür): Sevcan’�n üvey annesi, salt kötü bir kad�nd�r. 

Sevcan’�n hayallerinin önündeki en büyük engeldir.  

 
Galip (Cem Zeynel K�l�ç): Sevcan’�n babas�, kendisine üç erkek evlat 

verdi�inden olsa gerek ziynete çok k�ymet verir. Sevcan ezilirken hiç sesini 

ç�karmaz. 

 
Zeliha (�pek Atagün) ve Hayriye (Ebru Aytürk): Muhtar’�n k�skanç 

han�mlar�. Amcak�zlar�d�rlar. Biri muhtarla evlenince di�eri de ne yapm�� 

etmi� muhtara varm��t�r. Evde k�skançl�klar� sürüp gider. Dedikoducudurlar. 

Varl�k sebepleri e�lerinin gönlünü ho� tutmakt�r. Bu da muhtar�n i�ine 

gelmektedir. 

Karakterler dramlar�n çat��ma unsurunu besleyen ve destekleyen en 

önemli unsurlardan biridir. �yi-kötü, bask�n-pasif, kahraman-anti kahraman, 

ezen ve ezilen gibi z�t karakterler kar�� kar��ya getirilerek seyirci ve karakter 

aras�nda kurulan ba� ile hedeflenen amaç daha kolay elde edilir. Burada da 

drama kurallar�na uygun olarak çe�itlendirilmi� karakter tipleri yer alm��t�r. 

Seyircinin sevmesi istenen karakterler ba�roller ve iyiler, seyircinin nefret 

etmesi ve do�al olarak ötekile�tirmesi istenen karakterler ise kötü karakterler 

olarak(kötü niyetli ve kötü filler yapan insanlar) yaz�lm��lard�r. Seyirci iyileri 

severken asl�nda ideal kimli�e �s�nmakta, onu kabul etmekte ve olmas� 

gerekenin o oldu�una inanmaktad�r. Kötülerden nefret ederken de Kürt 
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kimli�ini, kendinden olmayan� itelemekte onun yanl�� oldu�unu dü�ünmekte 

ve ötekile�tirmektedir. Bu projede iyi karakterler davran�� biçimleri, giyim 

ku�amlar� ve konu�malar� ile ideal ulus kimli�i temsil ederken tam kar��s�ndaki 

kötüler kabul edilmeyen, yok say�lan, ideal olana dönü�türülmeye çal���lan bir 

kimli�i(öteki Kürt kimli�i) temsil etmi�lerdir. 

�
 

4.6.9. Kiplik 

 
Van Dijk’e göre, önermelerin -meli, -mali ya da -du�u biliniyor gibi 

farkl� kiplik taraf�ndan nitelendirilmesi belli bir ideolojiyi temsil eder. Örne�in 

“Pek çok Afrikal� mülteci ülkeye ula�t�” yerine “Pek çok Afrikal� mültecinin 

ülkeye ula�t��� biliniyor” gibi yetkililerce yap�lan aç�klama me�rulu�u ifade 

eder (Van Dijk, 2003: 65). 

 
Hayat Türküsü Dizisi’nin ‘bizler’ olan karakterleri Hayat, Yusuf ve 

Cemal köylülerle iç içedirler. Hayat, Hacer ve Galip’in evinde kalmakta, 

buray� hiç yad�rgamamakta, sanki onlardan biriymi� gibi davranmaktad�r. 

Yusuf komutan uzun zamand�r buralardad�r ve köylü onu kendilerinden biri 

olarak görmektedir. Cemal ise zaten bural�d�r. Ebru köye geldi�inde köylülere 

o kadar s�cak yakla��r ki sanki k�rk y�ll�k ahbaplar� ile kar��la�m��t�r. Çocuklar� 

öper koklar, kad�nlarla sar�l�r sohbet eder. Espriler yapar. Bu karakterlerle ilgili 

verilen bütün söylemlerle bizde sizlerden biriyiz imaj� olu�turulmaya 

çal���lmaktad�r.  

�
�

4.6.10. Kan�tsall�k 

 
Bir önerme o konuda daha yetkili ve etkin biri taraf�ndan ifade 

edildi�inde hedef kitle üzerindeki etkisi o nispette artacakt�r. E�itimin önemli 

oldu�unu biliyoruz bunu ö�retmen, asker ve güvendi�imiz ba�ka karakterler 

üzerinden ö�reniyoruz ama bunu bir de milli e�itim bakan� arac�l���yla verirsek 

daha etkili olacakt�r.  

  
Milli E�itim Bakan� Van’a gelmi�tir. Bu bizim reelde de bildi�imiz 

aslen de Van’l� olan Milli E�itim Bakan� Hüseyin Çelik’tir. “Haydi K�zlar 
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Okula” kampanyas� bir devlet projesi oldu�undan ana konusu itibariyle k�zlar�n 

okumas�n� anlatan “Hayat Türküsü” dizisi devlet taraf�ndan da desteklenir. Dizi 

zaten bir devlet kanal�nda yay�nlanmaktad�r. Vali Milli E�itim Bakan�na 

rakamlarla ne kadar k�z ö�rencinin daha okula gitti�ini anlatt�ktan sonra Hayat 

Ö�retmen'den ve onun ö�rencisi Sevcan’dan bahseder. Bakan beraberindeki 

heyetle beraber Kevenli köyüne Hayat’�n okuluna gelir. Fedakârca yapt��� 

çal��malar�ndan dolay� bir te�ekkür belgesi ve dizüstü bilgisayar hediye eder. 

Önümüzdeki y�l 5 derslikli modern bir okul yapt�raca�� sözünü verir. Sonra 

Sevcan babas� Bekir’le beraber okula gelir. Bakan Sevcan’�n bütün e�itim 

masraflar�n� kar��layaca��n� söyleyerek Sevcan’� aç�k lise s�navlar�na 

göndermesi sözünü al�r. Bunun üzerine Sevcan aç�k lise s�navlar�na girer. 

(20.Böl/46.57-58.45). 

 
Burada ayr�ca hep beraber yirmi bölüm boyunca okuma iste�inin 

gerçekle�mesini bekledi�imiz ve arzulad���m�z Sevcan’�n daha güçlü bir el 

taraf�ndan bütün engellerinin kald�r�lmas�n� da görüyoruz. Devlet güçlüdür. 

�sterse bütün engelleri a�abilir. Söyledikleri de do�rudur. Üstelik bunu 

söyleyen devlet büyü�ü onlar�n içinden ç�km�� biridir.  

�
�

4.6.11. Biçem ve Retorik 

 
 “Biçem, farkl� kelimeler ya da farkl� sözdizimsel yap�lar kullan�larak, 

ayn� �eyin az ya da çok korundu�u çe�itli alternatif yollar aras�nda yap�lan 

seçimin metinsel bir sonucudur” habercinin kimli�i de bu seçimi etkiler. 

(Beyaz, erkek ve orta s�n�f bir muhabir, kalabal�k ve göstericiler yerine çete ve 

serseriler sözcüklerini seçebilir) (Van Dijk, 2003: 74). Retorik ise daha çok 

teknik ve üslupla ilgili �eylerdir. Söz alma, söz kesme, hitabeti nas�l, ne�eli mi 

gergin mi bunlar da ideolojik olabilir.  

 
Köylüler ve baz� karakterler kendi cümleleri ile kendileri ve di�er 

köylüler hakk�nda negatif bir söyleme sahiptirler. Muhtar k�z�n� okuldan almak 

isteyen kad�na k�z�n� vermesini söylerken “daha ilk günden köylüyle inatla�ma, 

belad�r bunlar” cümlesini kurmaktad�r. Yani topluca köylü için seçilen kelime 

‘bela’ d�r.  
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Model karakterler ve köylü karakterler aras�nda giyimleri ve konu�ma 

biçimleri bak�m�ndan ciddi farl�l�klar vard�r. Köylüler herhangi bir özelli�i ve 

bir kimli�i olmayan basit basma elbiseler giyinmekte, üzerlerine birer atk� 

almaktad�rlar. Erkekler ayn� �ekilde Pazar usulü basit giyinmektedirler. Model 

karakterler ise modern ve güzel giyinmektedirler. Yine model karakterler 

�stanbul Türkçesi ile ve terbiye kurallar�na uygun konu�urken köylüler belirgin 

bir do�u �ivesi ile konu�maktad�rlar. Hatta zaman zaman kaba, ay�pl� ve 

küfürlü de konu�maktad�rlar.  

Model karakter Hayat her zaman diyalogdan yana ve insanlar� 

konu�arak ikna eden biridir. Ö�rencilerinden Gürkan s�n�fta a�lay�nca önce 

konu�arak içini dökmesini sa�lar. Sonra da etkili cümlelerle onu rahatlatacak 

�eyler söyler. Gürkan'�n babas� �stanbul'a gitmi� bir daha da dönmemi�tir. 

Gürkan da art�k ondan umudunu kesmi�tir. Hayat bunun üzerine "bak, baban 

çok çal���yordur ondan gelmemi�tir ama eminim o da seni çok özlemi�tir. Hep 

seni dü�ünüyordur. Üzülme. Tamam m�?" Gürkan ikna olur ve "tamam" 

der.(10. Böl./25.14) 

Köylü karakterler olaylar kar��s�nda kayg�s�z, kendilerine dokununca 

kavgac� ve sonunun ne olaca��n� dü�ünmeden hareket eden tiplerdir. Genellikle 

"i�e yaramazlar" yarg�s�n� olu�turabilmek için seçilmi� bir tutum ve profildir. 

 
�

4.7. Kürt Kimli�i ile Ba�lant�lanan Unsurlar 

Türkiye’de yay�nlanan televizyon dizilerinde kimlik temsilleri ile ilgili 

en temel sorun “yok sayma” yöntemidir. Do�u Anadolu illerinin büyük bir 

k�sm�nda, Güneydo�u Anadolu bölgesinin neredeyse tamam�nda kendini Kürt 

kimli�i ile tan�mlayan vatanda�lar ya�arken onlarla ilgili hikâyelerin anlat�ld��� 

dizilerde “Kürt” diye söz edilmez. Kürtler sadece do�u illerinde de�il 

Türkiye’nin ba�ka birçok ilinde de ya��yorlar ve çe�itli mesleklerde çal��arak 

ya�amlar�n� sürdürüyorlar. Toplumun her meslek grubunda çal���yor olmalar�na 

ra�men �stanbul’da geçen bir televizyon dizisinde de “Kürt” vatanda�a 

rastlanmaz. Baz� karakterler do�uludur ama bu birkaç do�ulu özelli�i(�ive, 

giyim ku�am gibi) ile verilir.  
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Dizilerde özellikle do�ulu olanlarda yerel kimlikler olumsuz 

karakterlerle veya olumsuz imajlarla verilerek ötekile�tirilir bunun yerine ulus 

kimlik kodlar� ta��yan olumlu karakterler ve olumlu imajlarla verilir ve örnek 

kimlik biçimi olarak sunulur, temsil edilir. Hayat Türküsü dizisinde Hayat 

ö�retmen ulus kimlik özelliklerini ta��yan iyi örnek bir karakter olarak 

verilirken muhtar yerel kimlik özelliklerini ta��yan ve bunun için kötü örne�i 

temsil eden bir karakter olarak verilir. Biri yüceltilir di�eri ötekile�tirilir. 

Muhtar yerel kimlik özellikleri ile hatta bu kimliklere sahip oldu�u için olumlu, 

sayg�n ve erdemli iyi örnek bir karaktere sahip olamaz m�yd�? 

Yine dizilerde Kürt kimli�ine sahip olanlar(bunlar daha önce de 

belirtildi�i gibi "Kürt" olarak zikredilmez, mekânsal kimliklerinden hareketle 

öyle olduklar� tahmin edilir.) terörle ba�lant�l�d�rlar. Birçok dizi bu konuyu ana 

eksende i�lememesine ra�men alt metinlerde veya küçük yan hikâyeciklerde 

verir. Hayat Türküsü dizisi e�itim ve töreler etraf�nda �ekillenen bir dizi iken 

terörün y�k�c� sonuçlar�n� da i�ler. Yusuf komutan ve askerleri bir çat��ma 

ya�arlar.(Bu çat��ma terör örgütü ile Türk askeri aras�nda geçer.) Çat��mada 

Yusuf komutan a��r bir �ekilde yaralan�r ve uzun süre komada kal�r. Kendine 

geldi�inde ise yürüyememektedir. Yusuf komutan�n askerlerinden Muharrem 

ise �ehit olur.  

Do�u hikâyesi olan bir dizinin olmazsa olmaz� törelerdir. Do�u da 

geçmiyor olsa da karakterlerden biri veya bir kaç� do�ulu olsa illa orada bir 

töre vard�r. Kan davas�ndan kaç�p gelmi�tir. Kendisini kuma vermek 

istemi�lerdir o da bir yolunu bulup kaçm��t�r. Abileri veya babas� pe�isira 

gelirler namuslar�n� temizlemeye. Vs. Bu örnekler ço�alt�labilir. Hayat 

Türküsü dizisinin hikâyesi de bir 'töre'nin üzerine kurulmu�tur. Hayat'�n 

annesinin törelere kar�� gelip sevdi�iyle kaçmas�, day�s�n�n pe�lerinden gelip 

onlar� öldürmek istemesi ama kendisinin ölmesi hep törelerin gere�inin bir 

sonucudur. Törelerde bir genç k�z�n istedi�i ki�i ile evlenme özgürlü�ü yoktur. 

Sevdi�i ki�i ile kaç�p gitmesi namussuzluktur. Namussuzluk yapanlar�n cezas� 

ölümdür ve bu infaz� en yak�nlar� uygular. Bu insanlar için devlet var m�d�r yok 

mudur? Bu devletin kanunlar� ne i�e yarar? Belli de�ildir. K�sacas� bütün 

hukukun üstünde onlar�n kendi hukuklar� vard�r. 
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Televizyon dizilerinde Kürt kimli�ini ta��yanlar�n en belirgin özelli�ini 

e�itimsiz olmalar� gösterir. Yine Kürt demeden do�ulu olarak temsil edilen 

karakterler �stanbul dizilerinde maksimum ilkokul düzeyinde e�itimlidirler. 

Baz�lar� okuma yazma bilmez. Zenginseler e�itimsiz olmalar�ndan dolay� 

görgüsüzdürler, Fakirseler in�aat i�çisi, kap�c� veya hizmetlilerdir. Do�uda 

geçen hikâyelerde ise kendileri e�itimsiz olduklar� gibi e�itime de külliyen 

kar��d�rlar. E�itimde belirgin bir �ekilde cinsiyet ayr�m� vard�r. Erkeklerin az 

zeki olup okuma heveslisi olanlar�n� da kendi i�lerine yarayacak mesleklerde 

okutmay� tercih ederler. Veteriner, ziraatçi vs. K�zlar�n okuma yazma bilmeye 

bile ihtiyaçlar� yoktur. Hayat Türküsü dizisinde bu konu bütün yönleri ile ve 

her duruma uygun örneklerle geni� bir �ekilde anlat�l�r. 

Yok sayma, ulus kimli�e dönü�türme, töre, e�itim ve terör gibi öne 

ç�kan temsil problemlerinden ba�ka daha pek çok durumda Kürt kimli�i negatif 

kodlarla donat�l�r ve ötekile�tirilir. Giyim ku�am farkl�l�klar�, konu�ma 

farkl�l�klar�, medeni olma veya olamama ustaca ideolojik söyleme uygun 

�ekilde temsil edilir. 
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SONUÇ 

Kökenleri kimi ara�t�rmac�lara göre 50 bin y�l, kimilerine göre m.ö. 3-4 

bin y�l öncesine dayanan ama en kesin haliyle bin y�ld�r Ortado�u ve Anadolu 

co�rafyas�nda var oldu�u bilinen Kürtler bugüne kadar a�iret yap�s� içinde 

varl�klar�n� devam ettirmi�lerdir. Bu süre zarf�nda bir devlet olamam��lar ama 

unsuru olduklar� devletler için de herhangi bir sorun te�kil etmemi�ler, bunun 

da ötesinde o devletlerin öz varl��� olarak kabul edilmi� ve kendilerini de öyle 

görmü�lerdir.  Ulus devletlerin olu�maya ba�lamas� ve bunun bir dalga halinde 

dünyaya yay�lmas� bu co�rafyada da Kürtleri etkilemi�tir. Kürt kimli�i ulusal 

kimlik u�runa feda edilmeye çal���lm��, buna direnen Kürtler yerlerinden 

yurtlar�ndan sürgün edilmi�, çe�itli zulümlere maruz kalm��lard�r. Bu yok etme 

ve sindirme politikalar� da iddialara göre bir terör örgütünün do�mas�na sebep 

olmu�tur. Ortaya ç�k�� sebebi ne olursa olsun 25-30 y�ld�r Türkiye’nin terör 

eylemleri ile kangren haline gelen Kürt sorunu bölgenin geli�mesini 

engellemi�, e�itim faaliyetlerini sekteye u�ratm��, ekonomisine katk� 

sa�layacak yat�r�mlar�n yap�lmas�na engel olmu� ve y�llarca ola�an üstü hal 

bölgesi kabul edilerek yerinde durmak bir yana geriye gitmesine neden 

olmu�tur. Hem Türklerde hem Kürtlerde nefret duygusu olu�mu�tur. Suçunun 

ne oldu�unu bile bilmeden y�llarca Diyarbak�r cezaevinde i�kencelere maruz 

kalan Felat Cemilo�lu isimli Kürt vatanda� “hapishanden kurtuldu�um zaman 

genç olsayd�m, en az�ndan soru�turma, gözalt�, 5 no’lu hapishane cehennemine 

tekrar haks�z yere girmemek için da�a ç�kard�m”(Cemal, 2006:34) diyecek 

duyguya getirilmi�tir. Di�er yandan �ehit olan binlerce asker… Necati Özgen 

Pa�a: “Çok �ehit verdik, ço�u kuca��mda öldü!” demi�tir, gözya�lar�n� 

gizlemeye çal��arak.(Cemal, 2006:36).  

Sad�k Yals�zuçanlar �ark bülbülü olarak da bilinen Diyarbak�rl� Celal 

Güzelses’in hikâyesinden hareketle Kürt sorunu üzerine dü�üncelerini 

payla�t��� bir denemesinde asl�nda insan olarak sahip olunmas� gereken 

duygulara tercüman oluyor. Yazara göre bizim miras�m�z Yalç�n Koç’un 

‘Anadolu mayas�’ dedi�i cevherle kar�lm��t�r ve hangi �rktan olursa olsun bu 

maya ile mayalananlar Nasrettin hoca gibi bindi�i dal�, yani di�er 

‘kimlik’lerini ve rasyonel yetiyi terk etmi�, zemine dü�mü� ve bu zeminde 

di�erleriyle bir yola koyularak birlikte yürümü�lerdir. Oysa �imdi bu maya 
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tehlike alt�ndad�r. Çünkü insanlar kimliklerini ötekile�tirerek ya�amaya 

ba�lam��lard�r. E�er Diyarbak�rl� Celal hem Türkçe hem Kürtçe söyleyebilmi� 

olsayd�, ona �ark bülbülü diyenler taraf�ndan do�uda ço�unlukla Kürtlerin 

ya�ad��� bir topluluk oldu�unu, onlar�nda bir dilleri, edebiyatlar�, dengbejleri, 

destanlar�, Mem ile Zin’leri, Mele Cezerileri, Ahmed-i Hanileri oldu�unu 

bilselerdi diyor onlar�nda Anadolu mayas� ile mayaland���n� görebileceklerdi. 

Hatta diyor bu mayan�n bir kültür olmad���n�, onu da etkileyen ve ku�atan daha 

derin, zengin, geni� ve kozmik bir ö�reti oldu�unu dü�ünselerdi, kendi dilini 

konu�maktan, �ark� söylemekten daha normal, ola�an ve hakça bir �ey 

oldu�unu ak�l etmi� olsalard� bugün bu sorunlar ya�anmayacak ya�an�p kansere 

dönü�meyecekti.(Yals�zuçanlar, 2008:84). Asl�nda sorun haline getirilen �eyler 

en temel haklar�n yok say�lmas�ndan kaynakland���n� söylemek mümkün. 

Yazar�n söyledi�i gibi kendi dilini konu�mak konu�tu�u dilde �ark�lar 

söylemek niçin suç olsun? Hasan Cemal’in anlatt��� hikâyede insanlar kendi 

dillerinde �ark� dinlemek için niçin ta Ermenistan’dan yay�n yapan bir radyo 

istasyonuna muhtaç olsunlar?  

Bir topluluk içerisinde ya�ayan insanlar�n fert olarak veya gruplar 

olarak ayn� dü�ünce yap�s�na sahip olmas� beklenemez. Kimileri egemen 

söylemin yan�nda yer al�rken kimileri de kar��s�nda, muhalif olarak 

durmaktad�r. Burada önemli olan hangi taraf�n kendi dü�üncelerini geni� 

kitlelere aktarabildi�idir. Oldukça pahal� bir alan olan ve bu nedenle kesinlikle 

ekonomik ba��ml�l��� bulunan medya sektörü devlet ideolojisi ile paralel 

söylemler üretmek zorundad�r. Bir medya kurulu�u muhalif taraftan insanlara 

veya gruplara ait olabilir ama bu durumda paralel söylemler üretmiyorsa bile 

kar��s�nda da olmamaya özen göstermek durumundad�r.  

Türkiye cumhuriyeti devleti kuruldu�u günden bugüne kadar ulus 

kimlik projesini resmi devlet ideolojisi olarak kabul etmi�, bütün 

faaliyetlerinde bu ideolojisini gerçekle�tirmeye çal��m��t�r. Di�erlerine göre 

say�ca ço�unluklar� nedeniyle devletin bu kimlik politikas�ndan en çok Kürtler 

etkilenmi�lerdir. Çünkü devlet say�sal çokluklar� ve ya�ad�klar� co�rafyan�n 

geni�li�i ve önemi nedeniyle Kürt kimli�ini tehlike olarak görmü� ve onu 

kontrol alt�nda tutmak için bazen ak�l almaz yöntemlere ba�vurmu�tur. Sürgün 

ederek topraklar�ndan ve köklerinden koparma, götürülenlerin sebeplerini bir 
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türlü kavrayamad�klar�, hapishanelerde i�kencelerle sürüp giden 

mahkûmiyetler, faili meçhul ölümler ve sürekli geriye götüren ekonomi ve 

e�itim politikalar� bu yöntemlerden sadece birkaç�. 

Televizyon dizilerinde Kürt kimliklerinin temsilleri incelenirken 

ya�anan gerçeklerle ve televizyon gerçeklerinin ba�ka dünyalarda ilerledi�i 

görülmü�tür.  Birinde devlet ideolojisi u�runa inan�lmaz ac�lara mahkûm edilen 

bir millet, di�er tarafta televizyon hikâyelerinde hastal�kl� ve tedavi edilmesi 

gereken bir bölge insan� profili çizilmi�tir.   

Bu projeye ba�larken Kürt kimli�inin do�ru temsil edilmedi�i, Kürt 

vatanda�lar�n “Kürt” olarak ifade edilmedi�i, do�ulu vatanda�lar�n kültürel 

olarak ulusal kimlik tan�m�ndan kal�n çizgilerle ay�rt edildi�i,  do�ulu kimli�e 

sahip vatanda�lar�n genellikle negatif kavramlarla birlikte an�ld��� ve dizilerde 

bu �ekilde temsil edildikleri varsay�mlar�ndan hareket edilmi�tir.  

Temsilde medyay� özellikle de dramlar� önemli k�lan unsur güçlü 

etkileridir. Bireysel seyircilerin televizyonun kendi üzerlerinde hiçbir olumsuz 

etkide bulunmad���n� ama ba�ka seyircilerin etkilenme olas�l���n�n çok güçlü 

oldu�unu dü�ünmeleri(Mutlu, 2005:109) onun gücüne inand�klar�n� 

göstermektedir. Seyirci kendi dü�üncesine ve de�i�meyece�ine güveniyorsa o 

zaman ondan kaçmayacak ve seyretmeye devam edecektir. Yani televizyon 

ki�inin kendisi için bir tehlike de�ildir. Dolay�s�yla seyredileceklerini bilen 

yap�mc�lar ürünlerini istedikleri gibi kurgulayarak seyircinin be�enisine 

sunabilirler.  

Seyirci temsil edilenin gerçekle örtü�üp örtü�medi�ini sorgulamaz onun 

gerçek oldu�unu dü�ünür. Dallas dizisini seyredenler dizi de olup bitenlerin 

gerçekleri yans�tt���n� dü�ünmelerine kar��n dizideki temsillerle gerçe�i 

aras�nda ciddi farkl�l�klar oldu�u ve gerçeklikten yoksun bir dizi oldu�u 

üzerine tart��malar olmu�tur.(Ang, akt. Mutlu, 2005:152). Diziler ve onlar�n 

kurdu�u dünyadaki temsiller sanki gerçekmi� gibi sunulmaktad�r. Türkiye’de 

a�al� diziler olarak da bilinen do�u hikâyelerinin anlat�ld��� diziler seyircide bir 

do�u ve do�ulular temsilinin olu�mas�na neden olmu�tur. Kimsenin onlar� 

bizzat gidip görme birlikte ya�ama �ans� yoktur dolay�s�yla dizilerin anlatt��� 

belgeselmi�çesine do�ru kabul edilir ve televizyon ekran�ndan görülen 
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temsiller onlar�n imaj�d�r art�k. “Medya temsili ile temsil edilenler kurulur, 

olu�turulur ve belirlenir. Belirlemenin karakteri nedeniyle temsil in�as�n� 

yapanlar amaçlar�na uygun bir �ekilde temsili kurarak, olu�turarak gerçekler 

hakk�nda imajlar yarat�rlar.”(Erdo�an, 2010: 309). Hayat Türküsü dizisi de 

do�u insan� ile ilgili kendi temsillerini kurmu�, belirlemi� ve bunu gerçeklerle 

de desteklemi�tir. Tamamen kurgu olan bir dizi hikâyelerini anlat�rken “burada 

bunlar sürekli ya�anmaktad�r biz sadece birkaç�n� aktar�yoruz” izlenimi 

verilerek gerçeklik alg�s� güçlendirilmeye çal���lm��t�r. Hatta dizinin bir 

bölümünde hem e�itimin önemine vurgu yapmak hem k�z çocuklar�na yap�lan 

ayr�mc�l�k konular�n� daha gerçekçi i�lemek ad�na milli e�itim bakan� konuk 

oyuncu olarak gerçek kimli�i ile dizide yer alm��t�r. Buradan hareketle �u da 

rahatl�kla söylenebilir hayat türküsü dizisi devletin egemen ideolojisini 

desteklemekte ve onunla paralel söylemler üretmektedir. �deolojileri temsille 

desteklemek filmlerin en önemli alan�d�r. “Filmler, muhtelif temsil 

biçimleriyle, toplumsal gerçekli�in nas�l kavranaca��n�, daha da fazlas�, ne 

olaca��n� belirleme”(Ryan, Kellner, 1997:37-38) ad�na önemli bir i�levi yerine 

getirirler. Hayat türküsü dizisi hem kurdu�u temsillerle hem de önerileriyle 

temsil in�ac�s� görevi üstlenmi�tir. Temsil etti�i karakterlerin hangisi do�ru 

hangisi yanl��, yanl��lar nas�l do�ruya dönü�türülür bunlar� teker teker anlat�r. 

Hayat ö�retmen her yönüyle do�ru bir karakterdir ve ulus kimlik imaj�n� 

destekleyen bir temsil örne�idir. Dizi toplumsal temsil in�as�n� hayat ö�retmen 

üzerinden gerçekle�tirir. Zeynel karakteri kötü bir temsil örne�idir. K�z�n� 

okula göndermez, e�inin ona hizmetçi muamelesi yapmas�na izin verir. Erkek 

çocuklar� ile k�z� aras�nda cinsiyet ayr�mc�l��� yapar, kaba ve cahil bir adamd�r. 

Hacer karakteri iyidir ho�tur, insanc�l biridir ama yine de cahil bir kad�nd�r. 

Kendisi oldu�u gibi kal�r gider ama dizinin ö�retilerini benimser ve onlar�n 

do�rulu�unu kabul eder. “Biz böyle geldik böyle gideriz, ama siz bizim gibi 

olmay�n, de�i�in” mesaj�n� verir. Sevcan karakteri bu mesaj�n ete kemi�e 

bürünmü� halidir. Sevcan, geleneklerin, törenin itekledi�i yolda direnmeyi, 

onlar�n yanl��l���n� göstermeyi hedefler. Anne babas�n�n tüm kar�� ç�kmalar�na 

ra�men hayallerinin pe�inden gider ve sonunda hayat ö�retmen gibi biri olur. 

Sevcan’�n dram� ile ba�layan dizi Sevcan’�n hayallerine ula�mas�yla son bulur. 
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Bütün di�er dizilerde oldu�u gibi Hayat Türküsü dizisinde de “Kürt” 

kimli�i yoktur. Dizi do�u Anadolu bölgesinin Van ilinde geçmektedir. Van 

ilinin nüfusunun büyük ço�unlu�u kendisini Kürt olarak tan�mlayan 

vatanda�lardan olu�ur ama dizi de “Kürt” yoktur. Resmi kimlik ideolojisinin 

yok sayarak ötekile�tirme ve onun varl���ndan kurtulma çabas�n�n dizilerdeki 

temsil biçimi de görmezden gelme olarak kendini gösterir. Devlet güvenlik 

güçleri ve devlet görevlileri (vali, kaymakam, imam, ö�retmen) arac�l���yla 

“Kürt” yoktur dedirtir ve Kürtleri de buna inand�rmaya çal���rken medya 

arac�l���yla da onun varl���n� silikle�tirmeye ve öyle bir kimlik yokmu� gibi 

göstermeye çal���r. 61 bölüm yay�nlanan dizinin hiçbir yerinde “Kürt” kelimesi 

telaffuz edilmemi�tir. Bu dizideki insanlar “Van”l� Türkiye cumhuriyeti 

vatanda�� Türklerdir. 

Hayat Türküsü dizisi incelendi�inde ifade edilen varsay�mlar�n 

do�ruland��� görülmü�tür. Kürt kimli�ini yok sayarak onu ulusal kimlik 

çizgisine getirmeye çal��mak, do�ulu kimlikleri e�itimsiz, törelere ba�l�, kaba 

ve ço�unlu�u fakir olmak üzere negatif unsurlarla birlikte göstermek ve onlar�n 

de�i�mesi gerekti�i dü�üncesine hem Kürt kimli�i sahiplerini hem de egemen 

ideal kimlik sahiplerini inand�rmak.  Hayat Türküsü dizisinde Kürt kimli�i yok 

say�lm��t�r, bütün kötü töreler gösterilmi�tir ve bu insanlar özellikle henüz genç 

ve çocuk olanlar ideal kimli�e sahip bireyler haline getirilmeye çal���lm��lar. 

Kürt veya dizilerdeki ifade biçimiyle do�ulu kimli�e sahip karakterlerin 

negatif söylemlerle birlikte an�ld���na yönelik öne sürülen varsay�m�n bu 

çal��mada elde edilen sonuçlarla büyük oranda do�ruland���n� söylemek 

mümkün. Dizi ba�lad��� ilk andan itibaren seyirci, törelerin hayatlar�na yön 

verdi�i insanlar�n hikâyesine tan�kl�k eder. Dizinin ba�rol oyuncusunun babas� 

ve annesi törelerden etkilenmi�, köklerinden, topraklar�ndan kopup ba�ka 

yerlerde ya�amak mecburiyetinde kalm��lard�r. Babas� hiç istemeden katil 

olmu�, dramatik bir biçimde Hayat’�n day�s�n�n ölümüne neden olmu�tur. 

Do�u kimli�i ile en çok ili�kilendirilen kan davas� ve namus cinayeti bu 

hikâyede i�lenmi�tir. Bir ba�ka negatif söylem olan k�z ve erkek çocuklar� 

aras�ndaki cinsiyete dayal� ayr�mc�l�k da Hayat Türküsü dizisinde geni� bir 

�ekilde kendisine yer bulmu�tur. Hayat Ö�retmen k�z çocuklar�n� okula 

getirebilmek için bir hayli u�ra�mak ve anne babalar� ikna etmek için onlarla 
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çat��mak durumunda kalm��t�r. 61 bölüm yay�nlanan dizide k�z�n� okutmak için 

hevesli olan do�ulu bir karakter bulmak mümkün de�ildir.  

Televizyon dizilerinde Kürt kimli�inin temsilleri ile ilgili kar��la��lan 

sorunlar en ba�ta “do�ru temsil” edilememe olarak kendini göstermektedir. 

Sonra di�er bahsedilen temsil sorunlar� gelmektedir. Bir yanda kendilerini 

etnik Kürt kimli�ine sahip olarak tan�mlayan bir kimlik, di�er tarafta do�as� 

gere�i homojen bir yap�ya sahip bütün s�n�fsal ve bireysel kimlikleri tek bir 

kolektif kimlik alt�nda birle�tirmeyi hedefleyen ulusal kimlik(Akça, 2007:3) 

yer almaktad�r. Bunlar�n gerçekteki çat��malar� televizyon dizilerinde temsil 

edenin bak�� aç�s�na göre yorumlanmaktad�r. Sorun burada ba�lamaktad�r. 

Çünkü temsil edenler asl�nda temsil ettikleri hakk�nda kesin ve do�ru bilgilere 

sahip de�ildirler. Dizi senaristleri bir do�u hikâyesi yazarken hikâyeye konu 

olan insanlarla, ya�ad�klar� mekânlarla, kültürleriyle, ne yiyip ne içtikleriyle, 

dilleri, gelenek ve görenekleriyle ilgili bilgi sahibi olmak için ekstra bir 

ara�t�rma yapma gere�i duymamaktad�rlar.  Bu bir ileti�im problemidir ve 

asl�nda bu problem devlet ve Kürtler aras�ndaki ileti�im kopuklu�unun bir 

sonucudur. Bilgesam ara�t�rmas�nda yer alan bir Kürt vatanda��n cümlelerinde 

oldu�u gibi “devlet Kürtleri anlamaya çal��mad�, gönül köprüleri kurmad�” 

demi�tir.  

Temsil probleminin bir ba�ka önemli boyutunu da temsil edenlerin 

kimlikleri olu�turmaktad�r. Almanlar kendileri ile ilgili dizi yapan 

Amerikal�lar� “siz bizi nas�l temsil edebilirsiniz ki?” sorusundan hareketle 

yapt�klar� ele�tiri ve akabinde kendilerini temsil eden ba�ka bir filmle onlara 

cevap vermeleri temsil edenin kimli�inin önemini göstermektedir. Dolay�s�yla 

Kürtleri Türkler ne kadar do�ru temsil edebilirler sorusu sorulabilir. Egemen 

kimlik Türk, egemen medya Türk, medya da çal��anlar�n ço�unlu�u da Türk’se 

o zaman bir problemden söz edilebilir. Bu durumda alternatif olarak Kürtler’in 

kendilerini temsil ettikleri medya ürünleri, filmler ve diziler olmas� gerekir. 

Asl�nda bu da kendi içinde s�k�nt�l� bir durumdur. Yine Bilgesam’�n 

ara�t�rmas�nda yer ald��� gibi Kürtlerin yo�un olarak ya�ad��� illerde �ehir 

merkezinde ya�ayan Kürtler köyden gelen Kürtlerden rahats�z olduklar�n� ifade 

etmi�lerdir. Bir kimli�in ba�ka bir kimli�i ötekile�tirmesinin d���nda ayn� 

kimlik içinde bu sefer ba�ka yönlerine at�fta bulunan ötekile�tirilmeler 
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ya�anmaktad�r. Dolay�s�yla asl�nda kim kimi temsil ediyorsa etsin temelde 

tan�maya çal��mak, ön yarg�lardan ar�nm�� olmak ve kendini onun yerine 

koymak daha do�ru temsil ürünlerinin ortaya ç�kmas�n� sa�layacakt�r. Bu hem 

devlet için, hem medya için, hem sermaye sahipleri için, hem de bizzat süreci 

ya�ayan herkes için geçerlidir. 
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