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EBU HAMZA EL MISRİ







“Ben kimim?” sorusu, bütün kimlik tanımlarının çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Kişi, bu sorunun cevabını toplumsallaşma sürecinde öğrenmektedir. 

Toplumsallaşma yalnızca bireyler arasında yaşanan bir süreç değildir. Aile, 
medya, akran grubu, din, spor ve okulun da bulunduğu pek çok toplumsal kurum 

toplumsallaşma sürecini etkiler. 



TEMSİL VE ANLAM
Dil varlığın inşasında hiç kuşkusuz en temel parametredir. Muazzam bir 

soyutlama olarak dil ve ifade neredeyse varolmak’ın üzerinde 

konumlandığı hemen bütün anlamlar bütününü oluşturur.



KİMLİK
Latince “aynı” anlamına gelen “idem” ve “tekrarlanarak” anlamına gelen “identidem” 

kelimelerinden türetilmiş olan kimlik kavramı, “insanların kim olduklarını ve kendilerini 

diğer insanlara nazaran nerede konumlandırdıklarını belirtmek için kullandıkları 

kategoriler” şeklinde tanımlanabilir.



ETNİSİTE VE ETNİK KİMLİK 
Etnik kimlik, doğanın kendi işleyişinin değil, insanların eylem ve özdeşleştirmelerinin bir 

ürünüdür. İşte bu nedenle etniklik kandan ya da soydan gelmek değildir.

Etnik grupların tanımlanabilmesi için 4 özelliğe sahip olmaları gerekmektedir: 

 Biyolojik olarak kendi varlığını sürdürebilen

 Açık bir şekilde ortak bazı temel kültürel değerlere sahip olabilen 

 Karşılıklı etkileşim ve iletişimin olduğu bir alan yaratan 

 Kendisi ve diğer etnik gruplara ait bireyler tarafından bir etnik guruba aidiyetle 

tanımlanan insanlardan oluşan toplumsal kategorilere etnik grup denir. 



ETNİSİTE VE ETNİK KİMLİK 
Medya, söylemsel pratiklerde etnik ayrımcılık üretmekle suçlanmaktadır. Zira etnik kimliğe 

ilişkin haberleri sunuş şekliyle basının tartışmaların odak noktası haline geldiğini söylemek 

mümkündür. Bu bağlamda, “medyanın bu tartışmaların neresinde durduğu” sorusu, etnik 

kimlik tartışmaları arasında önemli bir yer edinmiştir.



MEDYA-TEMSİL-KİMLİK İLİŞKİSİ
Medya temsilleri, anlamların üretildiği ve bizi birer özne olarak konumlandıran 

anlamlandırma pratikleri ve sembolik sistemler içermektedir. Temsiller, kendi 

deneyimlerimizi ve kim olduğumuzun ayrımına varırken kullandığımız anlamları 

üretmektedir.



ETNİK TEMSİLİYETTE 

POZİTİF AYRIMCILIK
Pozitif ayrımcılık, daha sosyolojik bir tanımlamayla, ayrıştırılmış vatandaşlık, 

çok-kültürlülüğün entegrasyon riskine karşı azınlık gruplarına çoğunluk ile eşit 

koşullarda varolabilme hakkı tanıyan kültürel çeşitliliğin korunmasına yardımcı 

olabilecek, önemli bir etkendir.



MEDYA VE ÇOCUK
Modern dünyada çocuğun, her anlamda muhatap kılındığı enformasyon 

neredeyse her bir kaç yılda bir geometrik olarak büyümektedir. Okul ve aile gibi 

formel ve zorunlu olan enformasyon süreçlerinin yanında, konvansiyonel ve 

sürekli gelişen diğer teknolojik altyapılarla medya hiç şüphesiz muazzam etkiler 

yaratmaktadır.



MEDYADA ETNİK TEMSİLDE 

TRT Kurdi Kanalı 2009 yılında, TRT 6 adıyla Kürtçe dilinde bir aile kanalı olarak 
yayına başladı. Geniş bir yelpazede 24 saat yayın yapan kanal, Kurmanci, 

Zazaki, Sorani olarak hazırladığı programlarla ve ortaya koyduğu vizyon ile kısa 
zamanda hedef kitlesinin beğenisini kazandı. 

TRT Kurdi ekranı, kuruluş amacına uygun olarak toplumumuzun Kürtçe konuşan 
her kesimi için açık bir pencere haline getirildi. Siyaset dünyasından dini çevrelere 
kadar birçok ilim, bilim, siyasetçi ve kültür insanı TRT Kurdi ekranlarında ilk defa 
Kürtçe diliyle yer aldı. Vatandaşlarımız müziğini, folklorunu, edebiyatını, şiirini, 

gelenek, göreneklerini gerçek ve tarafsız bir şekilde izleme fırsatı buldu.



Etnik kimlik, sosyal kimlikler içinde en dar ve en yüksek dışlama potansiyeline 

sahip olanıdır. Özellikle etnik kimlik, kültür üzerinden değil, soy ve kan 

üzerinden tanımlanırsa, kolaylıkla ırkçılığa dönebilir.



Ulusal sınırlar içinde yaşayan farklı etnik toplulukları bir arada tutmanın en etkili 

yollarından biri vatandaşlıktır. Sert ve iddialı etnisite vurgusu hakimiyet ve 

iktidar için diğer gruplarla mücadeleyi tetikler. 


