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Özet
Bu makale, CHICAM (Children in Communication About Migration) adlÕ Avrupa araútÕrma
projesinden yola çÕkmaktadÕr. AraútÕrma, dÕúlanmÕú genç gruplar arasÕnda internet üzerinden
kurulan, kültürlerarasÕ iletiúim hakkÕndaki konulara ve bir kiúisel ifade ve kimlik biçimlenme
aracÕ olarak medya yapÕmlarÕna iúaret etmektedir. Makale, 12-14 yaú arasÕ mülteci çocuklar
tarafÕndan seçilmiú bir dizi medya yapÕmÕ üzerine temellenen ampirik analizlere ba÷lantÕlÕ,
kültürel kuramsal perspektiften baúlamaktadÕr. ÇocuklarÕn üretmiú olduklarÕ medya yapÕmlarÕ,
çeúitli program türleri ve formatlarÕnÕ simgelemektedir. Kimliklerin medya yapÕmlarÕnÕn
üretimi sürecinde nasÕl tekrar yaratÕldÕ÷ÕnÕ bulmak için görsel dilin kullanÕmÕna, temsili
geleneklere dikkat çekilmektedir. Makalede, araútÕrma grubu çocuklarÕn “eski” ve “yeni”
dünyalarÕ arasÕndaki kültürel gerilimlerle ilgili deneyimlerini yansÕtmalarÕna yalnÕzca
ürettikleri yapÕmlarla de÷il, ayrÕca kendi gelecek yaúamlarÕnda ve kendilerini geliútirmede çok
önemli bulduklarÕ úartlara bakÕú açÕlarÕna da de÷inilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Avrupa, kültürlerarasÕ iletiúim, medya yapÕmÕ, göçmen, yeni medya,
görsel dil, gençler.

Abstract
This article starts out from the European research project Children in Communication about
Migration (CHICAM). It addresses questions about intercultural communication via the
internet and about media production as a vehicle for personal expression and identity
formation among excluded youth groups. The article starts out from a cultural theoretical
perspective linked to an empirical analysis, which is based on a series of selected productions
made by 12 to 14-year-old refugees. The productions represent various programme genres
and formats. The use of visual language such as representational conventions are highlighted
in order to find out how identities are (re)created in the process of media production. The
article touches upon these productions as they reflect not only experiences in dealing with
cultural tensions between the “old” and the “new” world, but also their views on their future
life and on the conditions that they find crucial in developing themselves.
Keywords: Europe, intercultural communication, media production, migrant, new media,
visual language, young people
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GøRøù
Medya çocuklarÕn di÷er insanlarla ve di÷er toplumsal kuruluúlarla sosyal
iliúkilerini ifade ettikleri, önemi giderek artan bir platformdur. Medya daha
kullanÕcÕ dostu ve ulaúÕlabilir oldu÷undan beri, bize mülteci çocuklarÕn
yaúantÕlarÕ üzerine farklÕ bir yolla çalÕúma olana÷Õ sa÷lamaktadÕr. Makaleye,
çocuklarÕn yetiúkinlerle aynÕ yolla yaúamlarÕnÕ anlamlandÕran ve sosyal
etkileúimleri aracÕlÕ÷Õyla kimliklerini oluúturan aktif aktörler oldu÷u
varsayÕmÕnÕn altÕnÕ çizerek baúlÕyoruz. ÇocuklarÕn hayatlarÕ toplum ve onun
temel kurumlarÕndan olan aile ya da okul tarafÕndan çerçevelenip, biçimlenmiú
olsa bile, artÕk çocuklar için kendi kültürel alanlarÕnÕ, yetiúkinlerin
dünyasÕndan ayÕrmak için bir mekanlarÕ vardÕr.
Bu makalenin yararlandÕ÷Õ veriler, altÕ Avrupa ülkesindeki mülteci ve
göçmen çocuklarÕn (10-14 yaú) bulundu÷u altÕ medya kulübü üzerine
temellenen, Avrupa AraútÕrma Projesinden gelmektedir: Childeren in
Communication About Migration (CHICAM; örnek için bakÕnÕz, De Block ve
di÷erleri 2004). AraútÕrmanÕn kapsadÕ÷Õ ülkeler Almanya, Yunanistan, øtalya,
Hollanda, øsveç ve Birleúik KrallÕk’dÕr. Bir araútÕrma projesi olarak CHICAM,
ça÷daú Avrupa toplumundaki üç ana yapÕsal de÷iúim sürecine iúaret
etmektedir: Küresel göçteki artÕú, yeni teknolojilerin kullanÕmÕ ve göçmen
çocuklarÕn spesifik ihtiyaçlarÕ. Proje, bu çocuklarÕn farklÕ ev sahibi ülkelerde
kendi göç deneyimlerini nasÕl tanÕmladÕklarÕnÕ ve ifade ettiklerini incelemiútir.
AraútÕrmanÕn en kapsamlÕ hedefi, Avrupa’nÕn e÷itim ve kültürel politikalarÕnÕn
geliúimi hakkÕnda bilgilendirmede, yeni medyanÕn çocuklarÕn bakÕú açÕlarÕna
ne kadar imkan tanÕdÕ÷ÕnÕ araútÕrmaktÕr.
Bu makalenin amacÕ, çocuklarÕn kültürel kimlik deneyimlerinin ne derece
medya yapÕmlarÕna dayandÕrabilece÷ini görmektir. AyrÕca çocuklarÕn
kendilerini, dil, milliyet ve etnisite gibi, hangi açÕlardan di÷er göçmen
çocuklarla iliúkilendirdikleri boyutuna da gönderme yapmaktadÕr. Projenin
ba÷lamÕ çocuklarÕn, örne÷in müzik, görsel kültür ve hikaye anlatÕmÕ
aracÕlÕ÷Õyla, küresel ya da yerel gençlik gruplarÕyla nasÕl kombine olduklarÕ ya
da birbirleriyle kaynaútÕklarÕ hakkÕndaki sorulara cevap vermenin bir yolu
olabilir.
Sosyal ve kültürel kuram, kimli÷in melez ve dinamik bir konsept
oldu÷unu ve bireyin bireysel, sosyal ve kültürel çevreleri arasÕndaki iliúki ve
etkileúimle úekillendi÷ini vurgulamaktadÕr (Giddens, 1991; Hall, 1996b).
Kimli÷in özellikle etnisitenin burada tartÕúÕlan ba÷lamÕyla ilgili farklÕ boyutlarÕ
vardÕr. Etnik kimli÷in gerektirdi÷i ortak bir soy ve kültür (din, ritüel
uygulamalar, dil gibi) hakkÕndaki oryantasyonlar, insanlarÕn kimliklerini
oluúturmada kullandÕklarÕ bir kaynak sa÷lamaktadÕr. Hall, ulusa ve “Õrk”a ba÷lÕ
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olarak etnisitenin baskÕn inancÕ ve etnisitenin temel olmayan inancÕ arasÕnda
ayrÕm yapmaktadÕr. Buna göre:
Biz hepimiz etnik artist ya da film yapÕmcÕlarÕ olarak, belli bir durum tarafÕndan
kontrol altÕnda tutulmaksÕzÕn tanÕmlanan, kendine has belirli bir yerden, belirli bir
tarihten, belirli bir deneyimden, belirli bir kültürden konuúuruz. Hepimiz etnik
olarak konumlanmÕú ve etnik kimliklerimizle kim oldu÷umuz öznel duygusu
içindeyizdir (Hall, 1996a: 447).

Hall’un medya yapÕm uygulamalarÕna gönderimi, onun kimlik inúasÕnÕn
sadece ifadelerde bulunabilece÷i argümanÕndan kaynaklanmaktadÕr;
“hikayeler ile kimlikler ifadelerin dÕúÕnda de÷il, içinde oluúur” (Hall, 1996b:
447). Sonuç olarak, kimlik inúa süreci üretimin ve kendini ifade etmenin her
ikisinde de etkindir.
Medya kullanÕmÕ ve kimlik inúasÕ arasÕndaki iliúkinin neredeyse
tamamÕyla kuramsal olarak varsayÕldÕ÷Õ söylenmelidir (Alasuutari, 1999;
Barker, 1997; Morley ve Robins, 1995). MedyanÕn çocuklarÕn yaúantÕsÕnda
erken ergenlik ça÷Õnda gerçekten ne kadar güçlü bir sosyalleúme enstrümanÕ
oldu÷unu bu alan içerisindeki az sayÕdaki ampirik çalÕúma
örneklendirmektedir (örn; Huntemann ve Morgan, 2001). Gillespie’nin
Asya’nÕn güney bölgesindeki gençlik üzerine yaptÕ÷Õ bir çalÕúma, daha somut
bir düzeyde, insanlarÕn nasÕl da durumlara göre nesnel pozisyonlarÕnÕn
konumunu de÷iútirdiklerini göstermektedir. Ço÷u genç, sadece kimlik
de÷iúimine de÷il, artan küresel kaynaklarÕ çeken bir melez kimli÷i
yasalaútÕrmaya da karÕúmÕútÕr (Gillespie, 2000 >1995@).
Göç, CHICAM projesinde merkezi oldu÷u sürece Dayan’Õn (1999)
diaspora ve medya arasÕndaki iliúki argümanÕ burada konuyla ilgilidir.
Diaspora kuramsal olarak ortaya konmuú ve tartÕúÕlmÕú güncel bir terimdir.
Genellikle kendi anavatanlarÕndan çÕkmalarÕna ra÷men ülkenin kökenine
mütemadiyen ba÷lantÕyÕ sürdüren gruplarÕn göçünü ve yer de÷iútirmesini
tanÕmlamaktadÕr (örn; Braziel ve Mannur, 2005). Dayan, diasporadaki
topluluklarÕn makro-kamu alanÕyla etkileúerek, gittikçe artan bir úekilde
mikro-kamu alanÕnÕ úekillendirdi÷ini ve kendisi ve topluluk için, örne÷in, özel
medya yapÕmlarÕnda uzlaúÕlmÕú kavramlar üretmek için, azÕnlÕk gruplara yer
sa÷ladÕ÷ÕnÕ tartÕúmaktadÕr. Ona göre kimlik inúasÕ süreci sadece özel olarak
kamu medyasÕna odaklanÕldÕ÷Õnda kÕsmen analiz edilebilmektedir. Bu
araútÕrma, özellikli medya ve özel medyayÕ da içermelidir. Burada sunulan
proje özellikle, bu özel medya formatlarÕnÕ hazÕrlamak için kültürel ve sosyal
alanlar verilmiú bireyler olarak çocuklarÕn, kendilerini ifade edebildikleri ve
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bireysel pozisyonlarÕyla, sosyal ve kültürel çevreleri arasÕndaki iliúkiyi
keúfedebildikleri, böylelikle çocuklarÕn kendilerine özgü bir yerden, tarihten,
deneyimden ve kültürden konuúabildikleri bir alan sa÷lama üzerine
odaklanmÕútÕr. Medya kulübünde çocuklar pozisyonlarÕnÕ medya
tüketicisinden medya yapÕmcÕsÕna do÷ru de÷iútirmek zorundaydÕlar. Bu açÕdan
bu de÷iúimi, temel okuma yeteneklerini ve bu yeteneklerin nasÕl anlatÕ,
görüntü ve foto÷raf üretmede kullandÕklarÕnÕ tartÕúmak yararlÕ olacaktÕr.
Medya kulübünde medya yapÕmlarÕ üretmek, çocuklara (yeni) kimliklerin
inúasÕ ve kendi “vatan” (home) nosyonlarÕnÕ yeniden tanÕmlama olana÷Õ
sunmaktadÕr. Bu makale çocuklarÕn üretti÷i medya yapÕmlarÕna de÷inmektedir,
ayrÕca sadece araútÕrma grubu çocuklarÕn “eski” ve “yeni” dünyalarÕ arasÕndaki
kültürel gerilimlerle ilgili deneyimlerini yansÕtmakla kalmamaktadÕr; gelecek
yaúantÕlarÕnda kendilerini geliútirmede kritik bulduklarÕ durumlara da
de÷inmektedir. AyrÕca çocuklar bugün yüksek oranda medyaya doymuú bir
toplumda yaúamaktadÕrlar ve çok erken bir evrede hikaye anlatÕmÕ kodlarÕna
ve geleneklerine aúina olmaktadÕrlar. Görsel düúünmeyi teúvik etme,
çocuklarÕn medyanÕn sözsüz ya da görsel potansiyeline karúÕ hassas olmalarÕna
neden olabilmektedir. Göçmen çocuklarla çalÕúÕrken, görüntüler aracÕlÕ÷Õyla
iletiúim olanaklarÕnÕ keúfetmenin, özel bir anlamÕ olmaktadÕr.
Bu makale CHICAM projesinden, kendini tanÕmlama süreci ve kimlik
inúasÕ örnekleri sa÷lamak için seçilmiú, çeúitli medya türlerinde yüzeye çÕkan
küçük bir grup yapÕma odaklanacaktÕr. Seçilen yapÕmlar çocuklarÕn
akranlarÕyla, aile üyeleriyle ya da anavatanlarÕyla ba÷lantÕlarÕ arasÕndaki sosyal
ve duygusal iliúkilerle ilgili, anlatÕ konularÕ sunmaktadÕr. Çocuklar hayatÕ, úu
anki anlarÕ ya da anavatanlarÕndaki gibi düúünmektedirler.
YÖNTEM-KATILIMCILAR
Çocuklar çok farklÕ ülkeler ve kÕtalardan gelmektedirler: Kosova, Afrika
(Angola, Kongo, Etiyopya, Morakko, Somali), Latin Amerika (Kolombiya,
Ekvator, Peru) ve Asya (Afganistan, Irak, Suriye, Türkiye). Ço÷u aile ya
mülteci ya sÕ÷ÕnmacÕ ya da iú göçü yasalarÕ altÕndaki göçmenler olarak
gelmiúlerdir. BazÕ çocuklar bir anne, baba, erkek ve kÕz kardeúlerle tam bir
çekirdek aile olarak aynÕ evde yaúamaktadÕrlar. Bunun dÕúÕnda çocuklarÕn bir
bölümü de, annenin ya da babanÕn, bazen ikisinin de olmadÕ÷Õ ve bazen de ölü
ya da kayÕp yakÕnlarÕnÕn oldu÷u parçalanmÕú ailelerin yanÕnda yaúamaktadÕrlar.
Ço÷u ailenin, hala ba÷lantÕda olduklarÕ üçüncü bir ülkede akrabalarÕ vardÕr.
Bütün bunlarÕn gösterdi÷i ise çocuklarÕn genellikle, kendi göç koúullarÕyla
iliúkili, bazÕ kopukluk evreleri deneyimlemiú olmalarÕdÕr.
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Diasporada yaúama tecrübesi her aileyi farklÕ etkilemiútir. Bu kopukluk
tecrübesinin, çocuklarÕn hayatÕnda ne kadar büyük bir etkisi oldu÷u dile
getirilmeden sürüp gitmektedir. Pek çok mülteci çocuk için aile hayatÕ sa÷lam
bir nokta de÷ildir. Travmatik tecrübeler geçmiúin anÕlarÕna eúlik etmektedir.
Çocuklar ayrÕca evdeki aile hayatÕyla (ülkenin kökeninin kültürel pratiklerini
gerektiren), ev dÕúÕndaki yeni hayatlarÕ (yeni kültürle gençlik kültürünü
karúÕlaútÕran; Christopoulou ve de Leeuw, 2004) arasÕndaki açÕk gerilimin de
üstesinden gelmek zorundadÕrlar.
Kulüpler, bir yÕl boyunca haftalÕk olarak okul saatleri sonrasÕ, bazÕ ekstra
dolu günlerde ise okul tatillerinde buluúmuúlardÕr. Videolar yapÕp ve onlarÕ
internet üzerinden takas etmiúlerdir. Proje için her ülkede araútÕrmacÕlar ve
medya e÷itmenleri, halihazÕrda çocuklarla çalÕúan gençlik iúçileri ve
ö÷retmenleri iúbirli÷iyle çalÕúmÕúlardÕr. Kulüpler medyayÕ ö÷renme ve
oluúturma yeri olarak sosyal bir merkez haline gelmiútir. ønterneti kullanarak,
web siteleri üzerinden altÕ medya kulübü arasÕnda çocuklarÕn medya
yapÕmlarÕnÕ paylaúÕmlarÕnÕ kolaylaútÕran ve aralarÕnda diyalog kurmalarÕnÕ
sa÷layan bir iletiúim a÷Õ kurulmuútur. AyrÕca videolarÕn sunumu ile ilgili
olarak özel olarak tasarlanmÕú sohbet (chat) odalarÕnda sözlü yorumlara da
ulaúmak mümkün olmuútur.
VERø TOPLAMA
AraútÕrmacÕnÕn yaklaúÕm tarzÕ, etnografik alan araútÕrmasÕdÕr. Bu
araútÕrma, çocuklar ya da gençlerin küçük gruplarÕnÕn, okul ve toplumla sosyal
iliúkileri ve deneyimlerinin, medya yapÕm sürecinin ve kendi medya
yapÕmlarÕnÕn derinlemesine bir çalÕúmasÕdÕr. Bu durumda, çocuklarÕn neler
söyledikleri, nasÕl hareket ettikleri, nasÕl sonuca ba÷layÕp, mücadele ettikleri ve
kendi yerleri ve birbirleri hakkÕnda sosyal kurumlar içinde söylediklerinin
tümü önemli olmaktadÕr. FarklÕ türde veriler spesifik-alan örne÷i
çalÕúmalarÕnda izlenen yol esnasÕnda toplanmÕútÕr. Alan araútÕrmasÕ bazÕ
ülkelerde bir yÕl için, bazÕlarÕnda daha da uzun sürede yürütülmüútür. Hepsi
içinde, 60-80 çocuk üzerine veri mevcuttur (bazÕ çocuklar alan araútÕrmasÕ
esnasÕnda kulüpten ayrÕlmÕú ya da yeni çocuklar kulübe katÕlmÕúlardÕr), fakat
her grup içinde 8-10 çocuktan oluúan bir çekirdek grup, tüm alan araútÕrmasÕ
periyodu esnasÕnda sürece dahil olmuúlardÕr. Veriler úunlarÕ içermektedir;
o ÇalÕúan gurubun katÕlÕmcÕ gözlemi üzerine temellenen detaylÕ alan
notlarÕ; tartÕúmalarÕn ve uygulama hareketlerinin video ve teyp kasetleri,
o Öncesi ve sonrasÕ yapÕm görüúmeleri ve katÕlÕmcÕlarla devam eden
brifing mülakatlarÕ,
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o YardÕmcÕlar ya da ö÷retmenlerle mülakatlar,
o Yerel seyircilerden (örne÷in, ebeveynler ve akranlar) geri bildirimler
o ÇocuklarÕn foto÷raf, çizim ve dijital video biçiminde kendi medya
yapÕmlarÕ
Hedef, “aktivitelerin yo÷un tanÕmlamalarÕnÕ” ve kulüpler içerisinde devam
eden süreci sunabilmektir (Geertz, 1973).

PROJENøN SOSYAL BAöLAMI
Projenin yerini buldu÷u ba÷lam, medya yapÕmlarÕnÕn kritik önemdeki
sonuçlarÕdÕr. AyrÕca kulübün sosyal ba÷lamÕ, etnografik alan araútÕrmasÕ için
temeldir. AraútÕrmacÕlar oturumlar esnasÕnda ekstra birer yardÕmcÕ gibi hareket
etmiúlerdir, fakat onlarÕn rolü esasen kulüpteki ilgili süreçler ve devam eden
faaliyetleri gözlemlemek ve notlar almaktÕr. Ortam, çocuklar, e÷itimciler ve
araútÕrmacÕlar arasÕndaki zengin ve hararetli söylemler için bir arenadÕr. AyrÕca
çocuklarÕn görüúmeleri ve hikayeler geliútirmelerine iyi bir fÕrsat sa÷lamÕútÕr;
çocuklarÕn redaksiyonlarÕ, izleyici bilgileri kadar iyidir. Medya yapÕm alanÕ ve
söylemleri içerisinde ima edilen seyirci hayal edildi÷i ve yaratÕldÕ÷Õ için
gerçekte proje, yapÕmÕn etnografisine ihtiyacÕmÕz oldu÷unu öneren Tulloch
(1999) tarafÕndan örneklendirilen, Alasuutari’nin (1999) “üçüncü kuúak”
alÕmlama tipi çalÕúma olarak sÕnÕflanabilir. YapÕm sürecini gözlemleyerek,
alÕmlama hakkÕnda da bazÕ úeyler ö÷renmekteyiz.
Tulloch’un izinde (Tulloch, 1999), sosyo kültürel süreçleri, örnekleri ve
çocuk gruplarÕnÕn uygulamalarÕnÕ nispeten informel bir ortamda (okulun
aksine) bütünsel olarak algÕlama denenmiútir. Tulloch’un “anlama” kavramÕ,
öznel refleksiviteye bir vurgu içermektedir. “Süreç” sosyal durumlarÕ
tanÕmlayan, retorik ve metinlerarasÕlÕk rekabetine bir vurgu içermektedir ve
“bütünsellik” içerisinde medyanÕn tartÕúÕldÕ÷Õ, söylemlerin geniú sosyolojik
ba÷lamÕ içerisinde günlük etkileúimlerini anlamayÕ vurgulamaktadÕr (1999:
153). Bundan baúka Tulloch, hareketlerimizi anlaúÕlabilir kÕldÕ÷ÕmÕz retorik,
úemalar ve mitolojileri tanÕmlamaya çabalamaktadÕr.
Proje sürecinde baútan itibaren medya e÷itimcilerinin önemli fonksiyonlarÕ
vardÕr ve kulüpler aracÕlÕ÷Õyla, e÷itimcilerin ö÷retme stilleri de, e÷itimde daha
geri planda durup, gerekti÷inde adÕm atmaya hazÕr e÷itimciden, otoriteryan
tutumlu ve müdahale eden yaklaúÕm tarzÕna sahip e÷itimciye do÷ru farklÕlÕk
göstermiútir. Bu tür farklar, kiúilik, tecrübe, e÷itimsel arka plan ve pedogojik
felsefe gibi faktörlerin karÕúÕmÕyla da ilgilidir. AyrÕca, ö÷retmenlerin
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tutumlarÕnÕn de÷iúiminin kÕsmen de olsa ö÷rencilerin ergin olmalarÕ ve
yaúlarÕyla ba÷lantÕlÕ oldu÷u bulunmuútur. Örne÷in, Yunanistan ve Hollanda
gibi bazÕ kulüplerde, ö÷retmenlerin daha destekleyici ve müdahaleci yaklaúÕm
tarzÕnÕ gerektiren, az sayÕda da olsa küçük yaúta çocuklar vardÕr.
MEDYA YAPIMLARI ÜRETøM SÜRECø
CHICAM projesinin önemli bir hedefi, çocuklarÕn dijital medya
teknolojilerini kullanarak göç deneyimlerini ifade edip geliútirmede özgür ve
rahat hissedecekleri bir ortam yaratmaktÕr. E÷itimciler ve araútÕrmacÕlarÕn rolü
dinlemek ve çocuklarÕn inisiyatifini cesaretlendirmektir. Bununla birlikte,
CHICAM kulübü gibi bir düzenlemenin çocuklarÕ, hassas ve bazen de
travmatik deneyimlerini derhal açÕkça tartÕúma ve daha ayrÕntÕlara inmeye
davet etmesi beklenemez. Tüm bunlarÕn sonucunda kulüplerin üzerinde
çalÕúmasÕ gereken temalar, aúa÷Õda görüldü÷ü gibi çocuklarÕn hayatlarÕndaki
anahtar sorunlarÕ yansÕtanlarÕ tanÕmlamÕútÕr:
Akranlar: ArkadaúlÕk sorunlarÕnÕ yakalamak için –örne÷in- dahil olma ve
dÕúlanma
Aile: Anavatan ve ev sahibi ülke ile ilgili olarak, çocuklarÕn “yuva/vatan”
(home) ve aidiyet bakÕú açÕlarÕnÕ yakalamak için,
Okul: Bir ö÷renme ve oyun yeri olarak çocuklarÕn okula bakÕú açÕlarÕnÕ
yakalamak için (bu tema daha spesifik olarak baúka bir yerde de tartÕúÕlmÕútÕr,
örne÷in, Passoni ve Rydin, 2004).
Medya yapÕmlarÕna bakÕldÕ÷Õnda, genelde çocuklar için, okuldaki
arkadaúlÕklar, dÕúlanma, dahil olma ya da aile ortamÕndaki iliúkileri içeren
filmler gibi karÕúÕk temalara odaklanÕrken, farklÕ temalarÕ birbirinden ayÕrt
etmeleri zor olmuú gibi gözükmektedir. Bu makalenin baúÕnda da belirtildi÷i
gibi sÕklÕkla yeni iliúkiler, geçmiúle ba÷lantÕlar ya da iliúkiler kurma üzerine bir
vurguyla birlikte, akranlar ve aile hakkÕndaki hikayelerle ilgili olan temalara
odaklanmÕúlardÕr. Kulüp çalÕúmasÕ kursu esnasÕnda çocuklarÕn giderek artan
oranda, kendilerini özgür bir biçimde ifade etmekle ilgilendikleri gözlenmiútir.
Örne÷in kendileri daha spontane ve kiúisel ifadeler üretme yoluna gitmiúlerdir.
BaúlangÕçta teknoloji büyük bir engelken, daha sonra çocuklar, yapÕlandÕrÕlmÕú
(structured) bir e÷itim olmadÕ÷Õ zaman, daha az biçimsel (formal) formlar
geliútirmiúlerdir. Örne÷in, Hollanda’daki çocuklar, bir yetiúkinin gözetimi
olmaksÕzÕn, kendi baúlarÕna olabilecekleri bir odaya girebilmiúlerdir. øsveç’te
çocuklar okul koridorlarÕnÕ kullanabilmiú ya da kamerayla dÕúarÕya
çÕkabilmiúlerdir.
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TARTIùMA - KURGU
Çocuklar “akran iliúkileri” üzerine düúüncelerini betimleyen bir kurgu
serisi yapmayÕ kararlaútÕrmÕúlardÕr. Bu iúin sonuçlarÕnÕn bazÕ ortak paydalarÕ
olsa da, di÷er yandan kulüpler arasÕnda büyük farklar da vardÕr. HazÕrlÕk
sürecinin ana hatlarÕ úöyledir: AraútÕrmacÕlar ve e÷itimcilerin yapÕmÕn
dÕúlanma ve dahil olma konularÕyla ilgisi olmasÕ gerekti÷i üzerine ortak bir
fikirleri vardÕr. Bu görev üzerine bir duyum oluúturmak için, çocuklardan
“arkadaúlÕk” hakkÕnda düúünmeleri istenmiútir. Tüm kulüpler göreve,
çocuklarÕn arkadaúlÕ÷Õn gerçekte onlara ne anlam ifade etti÷ini tartÕúabildikleri
bir beyin fÕrtÕnasÕ ile baúlamÕútÕr. Konu ayrÕca kapsamlÕ grup dinamiklerini
teúvik etmiú ve büyük miktarda tartÕúma, görüúme, öneri ve fikirlere yol
açmÕútÕr. Grup anlatÕlan hikaye üzerinde bir úekilde fikir birli÷ine varana
kadar, fikirlere ya karúÕ çÕkmÕú ya da o fikri de÷iútirmiúlerdir. Böyle bir
durumda genellikle hikaye daha az ya da çok detayla storyboard üzerine
yazÕlmÕú ve çizilmiútir. BazÕ klüplerde, çocuklar görevi daha iyi idare edilebilir
hale getirmek için küçük gruplara bölünmüúlerdir.
KonularÕn seçiminde, bazÕ göze çarpan benzerlikler vardÕr. Örne÷in
çocuklar arkadaúÕn, güvenebilecekleri ve sÕkÕntÕda olduklarÕnda kendilerine
yardÕm eden bir insan oldu÷u yönünde bir arkadaúlÕk miti geliútirme e÷ilimi
göstermiúlerdir. SÕkÕntÕlar genellikle somut ve fizikseldir, örne÷in, “karakter
önemli bir úey kaybetti÷inde ve arkadaúÕ onun kaybetti÷i objeyi (örne÷in
bozuk para cüzdanÕ gibi de÷erli ya da oyuncak ayÕ gibi rahatlatÕcÕ bir obje)
bulmasÕna yardÕm etmektedir. Bu örnekte oldu÷u gibi çocuklar, temel evrensel
konularÕ düúünmüúlerdir. Çocuklar, nadir olarak kendi özel göç durumlarÕ
hakkÕnda düúünmüúlerdir. Hikaye stili apaçÕk oldu÷undan izleyicilerin
kavramsallaútÕrmasÕna gerek duymamaktadÕr. ÇocuklarÕn daha çok, film ya
TV’den adapte edilen, bilinen türlere ya da geleneklere güvendikleri
görülmüútür.
Bununla birlikte, bir Yunan yapÕmÕ olan “Ali ve Vladimir” bu kuralÕn bir
istisnasÕdÕr. Yunan kulübünde beyin fÕrtÕnasÕ oturumu yeni ülkedeki yalnÕzlÕk,
iúsizlik ve güvensizlik hakkÕndaki bir tartÕúmaya yönelmiútir. Böylesine neúeli
bir tartÕúmada, bu konunun yükselmesinin bir nedeni, çocuklarÕn bu örnekte
güvensiz ve tehlikeye açÕk bir durum algÕlamalarÕndan kaynaklanmaktadÕr.
Di÷er kulüplerin aksine Yunan klübü, bir mülteci merkezinde bulunmaktadÕr:
Burada göze çarpan önemli bulgu, çocuklarÕn eski arkadaúlÕklarÕna gönderme
yapmadaki açÕklÕklarÕdÕr: Kaybettikleri arkadaúlarÕ, özledikleri arkadaúlarÕ, ayrÕ
kaldÕklarÕ arkadaúlarÕ, tekrar karúÕlaútÕklarÕ arkadaúlarÕ, seyahatlerde edindikleri
arkadaúlarÕ, “düúledikleri” arkadaúlarÕ. Göçün bozuk rotasÕ, çocuklara bir oyundaki
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kelimeler gibi gelmektedir: Türkiye, Afganistan, Yunanistan, Almanya ve Belçika
gibi. Kendi köken ülkelerinden ve ayrÕca yeni ülkelerindeki güvensizlik ve
yalnÕzlÕklarÕndan söz etmiúlerdir. DÕúlanma hissinden ve entegrasyonun
zorluklarÕndan, fakat aynÕ zamanda önemli anlarda deneyimledikleri desteklerden
söz etmiúlerdir. økincisi daha çok akÕllarÕnda kalmÕú gibi gözükmektedir. AyrÕca
sÕklÕkla arkadaúlar olarak adlandÕrdÕklarÕ, gelirken yolda, botta, mülteci kampÕnda
karúÕlaútÕklarÕ, hayatlarÕnÕn kritik noktalarÕnda tanÕútÕklarÕ insanlara göndermeler
yapmÕúlardÕr (Christopoulou ve Rydin, 2004).

Film köken ülkesindeki arkadaúlarÕnÕ özleyen, sÕla özlemi çeken ve ait
olmadÕ÷ÕnÕ hissetti÷i geldi÷i yeni ülkenin insanlarÕ tarafÕndan izole edilmekten
kaynaklÕ acÕ çeken mülteci bir çocu÷un sessiz adÕmlarÕyla baúlamaktadÕr. Bu
tecrübe, onun kendi yaúlarÕndaki çocuklarÕn akran iliúkilerine kolaylÕkla
giremedi÷i gerçe÷iyle vurgulanmaktadÕr. Kritik bir anda, o da göçmen olmasÕ
gereken bir çocukla tanÕúÕp arkadaú olur. Yeni ülkede ikisinin de yüzleútikleri
benzer problemler gibi, aynÕ zamanda ortak bir geçmiú tecrübesi çocuklarÕ
birbirine ba÷lamaktadÕr. ArkadaúlÕklarÕ, bir çocu÷un göç etme durumu ve bu
sürecin belirsizli÷i, tehdide açÕk olan (babasÕ iúini kaybetmiú) aile problemleri
nedeniyle tekrar gitmek zorunda kalmasÕ gerçe÷i ile bozulmaktadÕr. Filmin
doruk noktasÕ, iki çocuk arasÕndaki veda sahnesi ve arkadaúlÕklarÕnÕn sembolü
olan yadigârlarÕ takas etmeleridir (Christopoulou ve Rydin, 2004).
“Ali ve Vladimir” örne÷inde, sahne planlamasÕ e÷itimci ve araútÕrmacÕlar
tarafÕndan yapÕlan program kurulumunu takip etmiútir. Çekim, farklÕ setlerde,
açÕk havada ve kapalÕ mekanlarda birkaç aktörle birlikte birkaç hafta
sürmüútür (Christopoulou, 2004). Filmde bir yere kadar sembolik bir dil
kullanÕlmaktadÕr; bir çocu÷un, moralinin kötü oldu÷u ve ona ne olaca÷ÕnÕ
önemsemedi÷ini simgeleyen bir úekilde kÕrmÕzÕ ÕúÕkta caddeden karúÕya
geçmesi gibi. KÕrmÕzÕ trafik lambasÕ yakÕn plan gösterilmektedir. Bir di÷er
sahne, o÷lanÕn bakÕúlarÕnÕn çocuklarÕn oynadÕ÷Õ, gürültülü çocuk parkÕna
dönmesiyle onun ruhsal durumunu göstermektedir; bu onun yalnÕzlÕ÷ÕnÕ
vurgulamak için kullanÕlmÕútÕr. Bu yapÕm ayrÕca, bu yapÕmÕ üreten çocuklarÕn
kliúe ve basmakalÕp bilgileri oldu÷unu da kanÕtlamaktadÕr; mülteci çocuklar,
insanlarÕn göçmenlere bakÕú açÕlarÕ sebebiyle endiúelidirler, örne÷in, filmin bir
sahnesinde göçmen bir annenin soka÷Õ temizledi÷ini göstermiúlerdir. Çocuklar
ortamÕn “fakir” görünmesi gerekti÷ini düúünmüúlerdir. Bu medya yapÕmÕ aynÕ
zamanda, profesyonel bir medya sanatçÕsÕ olan bir medya e÷itimcisinin
rehberli÷inde uygulanmÕútÕr. Filmin yüksek kalitesi, redaksiyonunun biraz
zaman aldÕ÷Õ hissini vermektedir. Film, çocuklarÕn kendi kiúisel
deneyimlerine, göç deneyiminin kolektif anÕlarÕna ve gerçek olabilecek daha
ötelere de geliútirilebilecek bir hikayeye dayalÕdÕr. Hikaye geleneksel
dramaturjik yöntem ve kodlar kullanÕlarak süslenmiútir; ayrÕca gelenekler ve
hikaye anlatÕmÕ kÕsmen çocuklarÕn kendilerinden de etkilenmiútir.
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BELGESEL FORMATINDA GERÇEK HAYAT HøKAYELERø
AraútÕrma esnasÕnda kiúisel hikayelerin gösteriminin çok zor oldu÷u
keúfedilmiútir. Kurgu, çocuklarÕn hayatlarÕnda deneyimleyebilecekleri gerçek
(otantik) olgularÕn üstesinden gelmek için en uygun format gibi
gözükmemektedir. Bir ana akÕm realite úov, kiúisel hikayeleri tanÕmlamada
ilham kayna÷Õ olabilece÷ini göstermiútir. øsveç kulübündeki çocuklar
tarafÕndan, Realite dizisi Big Brother’dan esinlenen bir örnek video
yapÕlmÕútÕr. Küçük bir grup çocuk bitiúikteki odaya gidip, bir kamerayla Big
Brother’Õ çekiyormuú rolüne girmiúlerdir fakat yapÕmÕn çÕktÕsÕ baúlangÕçta
çocuklar için çok özel oldu÷undan, çocuklar onu göstermeye gönülsüz
davranmÕúlardÕr. Fakat er geç, onu medya e÷itimcileri ve araútÕrmacÕlarÕna
göstermiúlerdir ancak bu, uzun süreli alan araútÕrmasÕ esnasÕnda kurulan güven
sayesinde olmuútur. Big Brother itirafÕ sÕrasÕndaki tartÕúma ile arkadaúlÕk
konusu aydÕnlanmÕútÕr. Çektikleri görüntüler daha çok, göçmen çocuklar
arasÕndaki aúk hikayeleri üzerinedir; sarÕúÕn ya da esmer olmak hakkÕnda de÷il,
“güven” hakkÕndadÕr. “SarÕúÕn” kavramÕ genel olarak øsveç insanlarÕnÕ akla
getirdi÷inden, bu durum çekimlerde bir çeúit de÷iúkenlik olarak ifade
edilmiútir. YapÕmda iki kÕz, sarÕúÕn ve esmer erkekler hakkÕnda itirafta
bulunuyor gibi gözükmelerine ra÷men, sonunda e÷er kendin esmersen esmer
birini tercih etmen gerekti÷i çünkü o insanÕn güvenilir olaca÷Õ sonucuna
varmÕúlardÕr. øsveç delikanlÕlarÕ üzerine itirafta bulunurken, güven hakkÕnda
konuúmamÕúlardÕr. Di÷er bir hikaye itirafÕnda, iki kÕz arasÕndaki yakÕn
arkadaúlÕktan ve arkadaúlÕklarÕna bir olayÕn meydan okumasÕndan
bahsedilmektedir. øki filmde de çocuklar yeni kimliklerini Arnavut olarak
belirtmiúlerdir. Arnavutluk kökenine olan güçlü duygusal ba÷lantÕlarÕnÕ ve
aynÕ zamanda øsveç toplumuna dahil olma dileklerini de ifade etmiúlerdir. øki
örnek de konuúmadaki kimlik durumu çözümlemesini örneklendirmektedir.
Di÷er bir deyiúle çocuklar konuúma ve diyaloglarÕnda melez kimliklerini icra
etmektedirler (Tate, 2005).
Bu örnek, çocuklarÕn realite formatÕnÕ itiraf odasÕndaki kendi kiúisel
arkadaúlarÕ haricinde (kameraman, bir o÷lan ve bir kÕz), daha geniú bir izleyici
düúlemeksizin, sahip olduklarÕ ilgilere nasÕl uydurduklarÕnÕ kanÕtlamaktadÕr.
Kiúisel deneyimleri bu yolla resmetmenin, duygusal açÕlarÕ ve hisleri
kararlaútÕrÕlmÕú bir iúten daha otantik bir yolla elde edebilece÷ine inanÕyoruz.
øtiraflar, hayatlarÕndaki gerçek duygusal anlara daha yakÕn olan çocuklarÕn
gerçekli÷inin sosyal inúasÕ olmaktadÕr. Burada bize arka plana giriú izni
verildi÷inde bir arkadaúlÕk filminin, bir kurguda oldu÷undan daha kompleks ve
de÷iúken oldu÷unu göstermektedir (Goffman, 1969>1959@). Vansiha’nÕn
(1985) sözlü kültür çalÕúmasÕnda çift portreler (double portraits) diye
gönderme yaptÕ÷Õ ve kiúisel ile kamusal görüntü arasÕnda bir ayrÕm çizmesini
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resmetmektedir. Onun analizlerine göre özel görüntüler çeliúkili anÕlar içerip
ve korku, endiúe iúaretlerini açÕ÷a çÕkarmaktayken, kamusal görüntü
(Goffmann’Õn terminolojisindeki “ön sahne”) yapÕlara ve emirlere göre
úekillenmektedir (örne÷in geleneksel olarak kurgulanmÕú bir hikayede). Kiúisel
deneyimlerin hayalde canlandÕrÕlan, stoklanan materyallerine sahip olmakla,
çocuklar bu hayalde deneyimlere dayanan bir kurgu üretebilmektedirler.
Dikkati çeken nokta çocuklarÕn, simülasyonlar (canlandÕrma) yaptÕklarÕnda
ortak basmakalÕp betimlemeleri geriye atmalarÕdÕr. (Buckingham, 2003).
Bunun yerine gerçek hayatÕn karmaúÕklÕ÷ÕnÕ muhafaza edip, “rolüne girdikleri”
hikayeden daha farklÕ bir çerçeve içerisinden yapÕm sürecine baúlamaktadÕrlar.
Aile hayatÕnÕn etrafÕnda, kiúisel hikayelerin yavaú yavaú geliúti÷i
örneklerde, çocuklar onlara çok daha zor gelen geçmiúe odaklanmaktansa,
gelece÷e, buraya ve úimdiye yo÷unlaúmaktadÕrlar. Bu durumu bir kÕz, kiúisel
aile hikayesini, yeni ülkesi olan øsveç’te “Hana’nÕn Ailesi” adlÕ yapÕmda
örneklendirmektedir. Özetle, bu projenin aúamalarÕ úöyledir: Hana bir kamera
ödünç almÕú ve evine getirmiútir; kamerayÕ medya e÷itimcisinin
süpervizörlü÷ü olmadan istedi÷i gibi kullanmakta özgürdür. Filmi çekmiú ve
ço÷u zaman anlatÕcÕ rolünü almÕútÕr. AyrÕca tüm sahneleri ve bölümleri seçmiú
ve son olarak rehberlik olmaksÕzÕn kendi baúÕna filmin redaksiyonunu
yapmÕútÕr. Sonuç, ünlü aile röportajlarÕndan esinlenen bir film olmuútur; bu da
aile türlerine metinlerarasÕ gönderme yapmaktadÕr. Hana’nÕn filmi onun yeni
ülkedeki iyi hayatÕnÕ sunmayÕ tercih eden, aile hayatÕndaki mutlu anlar
hakkÕndaki bir anlatÕmdÕr. Baúta, kendi yatak odasÕnÕ sunarak, kendi kiúisel
alanÕna odaklanmÕú, oradaki tüm kÕymetli nesneleri taramÕútÕr: Duvardaki
resimleri, tüm yumuúak oyuncaklarÕnÕ, yata÷ÕnÕ ve di÷er yadigârlarÕ. Daha
sonra bakÕúÕnÕ aile hayatÕna çevirmiú, kamerayÕ açÕk alana çÕkarmÕú, kÕz kardeúi
ve annesiyle birlikte a÷abeyinin evine yaptÕklarÕ yürüyüúü göstermiútir
(Hana’nÕn ailesi, hiç úüphesiz erkek kardeúinin ailesini de içermektedir).
Filmdeki son görüntüde a÷abeyinin bebe÷iyle ilgilenmektedir. Filmi
redaksiyon yaparken, hayatÕndaki önemli insanlara vurgusunu gösteren bir
biçimde kareleri hareketsiz úekilde dondurmuútur. Buna örnek olarak özellikle
güldüklerinde ve gülümsediklerinde annesi, kÕz kardeúi ve küçük bebe÷in
kareleri verilebilir. Göze çarpan nokta, Hana’nÕn aile içerisindeki mutluluk
görüntüsünü sa÷lam bir úekilde belleklere kazÕma dile÷idir. Büyük bir ailenin
en genç bireyi olarak, di÷er kardeúlerinin evden ayrÕlmasÕnÕ, ailenin
küçülmesini ve belki de ailedeki azalan bütünleúmeyi deneyimlemiútir. Bu
“mutlu aile” görüntüsünün, hayatÕndaki aksaklÕklar ve Kosova’dan kaçÕúlarÕyla
ilgisinin olabilece÷i düúünülebilir çünkü Hana, di÷er projelerde de “mutlu
aile” fikrini iúleme ve “yuva”nÕn (home) idealize edilmiú sunumuna
odaklanmÕútÕr.
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PERFORMANSLAR
Performans gösterimleri bol miktarda e÷lenceyle sonuçlanmÕútÕr. Ço÷u
çocuk kameranÕn önünde performans sergilemekten, hareketlerini iletmekten,
jestlerden ve bunun gibi úeylerden hoúlanmÕúlardÕr. Bu, çocuklarÕn, özel
hayatlarÕnda TV’de gördükleri performanslarÕ taklit etmelerinden çok farklÕ
olmayabilir (Britney Spears ya da Shakira’nÕn hareketlerini ve break dans
figürlerini taklit etmeleri gibi). Bu, MTV ya da di÷er pop müzik kanallarÕ
tarafÕndan sunulan gençlik partilerinin baskÕn úekli olan nosyonla ba÷lantÕlÕdÕr.
Bu kanallar, performans gösteren starlar aracÕlÕ÷Õyla, genç insanlar için kimlik
inúasÕ oluúturan yaúam tarzlarÕ sunmaktadÕr (Frith, 1993). Hollanda grubunda,
iletiúimin baúlangÕcÕnÕ ve di÷er insanlarla iliúkileri úekillendiren farklÕ
selamlaúma úekillerinin hayal edildi÷i, spontane fikirler ortaya çÕkmÕútÕr.
Selamlaúmadaki kültürel kodlar ve úemalar, örne÷in “Merhaba/selam”
demenin farklÕ tarzlarÕ, spontane ifadeler ve genel yapÕ hakkÕndaki bilgi
kombinasyonuna dayanarak tersyüz edilmiútir. KÕzlar erkeklerden ayrÕ olarak
çalÕúmÕúlardÕr ve ayrÕca farklÕ selamlaúma stilleri de (farklÕ kültürlerden)
cinsiyete özgü olarak de÷iúiklik göstermiútir. KÕz çocuklar zarif el kol
hareketleri ve küçük danslar yaparken, o÷lan çocuklar en çok Rap müzikten
alÕnan “sert-çocuk” el kol hareketleri yapmÕúlardÕr. KÕzlar kendi açÕk sözlü
küçük müzik videolarÕnÕ yaparken, görüntülere eúlik etmesi için kendi favori
pop müzik parçalarÕnÕ da eklemiúlerdir.
Buradaki bir baúka örnek olan rap müzi÷i, kulüp içerisinde ve kulüp
sÕnÕrlarÕ boyunca birli÷i teúvik etme ihtimali olan küresel bir dildir. Erkek
çocuklarÕ için bu, kulüplerdeki di÷er boú zaman faaliyetlerinden biri olan
break dans gibi kendilerini ifade etmek için önemli bir yoldur. Her iki müzik
türü de erkek çocuklar arasÕnda tam olarak iletiúimi sa÷layan gençlik (erkek)
kültürünün çok büyük bir parçasÕ ve “bu bizim dünyamÕz ve biz bu dünyayÕ iyi
anlÕyoruz.” demektedirler. Sadece erkek çocuklarÕ rap videolarÕ yapmÕúlar ve
yine en çok onlar di÷er kulüplerin yaptÕ÷Õ rap videolarÕna tepki göstermiúlerdir
(de Leeuw, 2004). Rap örne÷i, Frith’in (1996) iúaret etti÷i pop müzik ve
kimlik arasÕndaki yakÕn iliúkiyi örneklemektedir. Müzi÷in sundu÷u, vücudun
do÷rudan deneyimleri, zaman ve giriúkenlik, genç insanlara kendilerini
yaratÕcÕ bir kültürel kimlik içine konumlandÕrmalarÕna imkan vermektedir
(Frith, 1996). Maddesel bir yolda, erkek çocuklar, ortak bir kültürel zemin
aramÕúlar ve kendilerini spesifik sosyal ve kültürel gruplara konumlamÕúlardÕr.
Erkek çocuklarÕn müzik seçimleri ergenlik ça÷Õ baúlangÕcÕndaki statüleriyle
ilgilidir. Pop müzik içinde iletilen, erkek, siyah ve maço insan imajÕndan
etkilenmiúlerdir. Göçmen erkek çocuklarÕ için modern toplum ba÷lamÕnda
erkek kimlikleri dengesizken, durum daha da kompleks hale gelmiútir.
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Güvensizlik durumlarÕ, içinde bulunduklarÕ topluma yönelen sert tutumlarla
telafi edilmiútir (De Block ve Rydin, 2006; Sernhede, 2002).
Performans gösterimi kendini tanÕmlamadÕr, bireylerin kendinden daha
emin olmalarÕna yardÕm etmektedir ve kiúisel yetkilendirmelerinin er geç
geliúmesi için temel úartlarÕ sunmaktadÕr. Kamera gerçekten de, kendi
tasarladÕklarÕ ideal portreler üzerine çocuklar ve sosyal dünya arasÕnda bir
aracÕ haline gelmiútir. Sahne performanslarÕ, rap ve animasyon, aúa÷Õda
tartÕúÕldÕ÷Õ gibi, çocuklarÕn hem yeni yetme (teenager) tarzÕ hem de bireysel
(alt kültür) tarzlarÕnÕ ifade etmelerine izin veren, en yardÕmcÕ formatlara
dönüúmüútür.
ANøMASYON FORMATI
Animasyon hikayeler yaratmada, çocuklarÕn fantezi ve görsel olarak
düúünme yetenekleri teúvik edilmiútir. AyrÕca çok fazla yüz yüze olmaksÕzÕn
kiúisel deneyimlerini tartÕúmalarÕna imkan verilmiútir. Mülteci çocuklara kendi
ortamlarÕnÕ, karakterlerini ve objelerini çizim, kil ya da bir parça úekerle
yaratabilme imkanÕ verildi÷inden, çocuklarÕn seçimleri onlarÕn görsel imajlar
hakkÕnda ne düúündüklerini yansÕtmÕútÕr. BazÕ çocuklar, daha çok fantezi ve
gerçekçi olmayanlarÕ tercih ederken, di÷erleri tamamen do÷al modda
çalÕúmayÕ seçmiúlerdir. Görselleútirdikleri hikayenin içeri÷iyle hiç ilgisi
yoktur. BazÕlarÕ animasyonun asÕl yaratÕcÕ potansiyelini yakalamaya çalÕúan
e÷lenceli hikayelerle gelirken, bazÕ hikayeler do÷rudan çocuklarÕn sosyal
çevrelerinden alÕnmÕútÕr; örne÷in Yunanistan’da bir dilenci hakkÕnda çizilmiú
olan animasyon gibi. Filmlerin hikayeleri örne÷in úunlar hakkÕndadÕr: birbirini
seven bir çift ve kalbin üstüne iúeyerek, çiçeklerin üzerine dÕúkÕlayarak onlarÕn
iliúkilerini rahatsÕz eden bir köpek (anime kalp ve çiçekler aúkÕ görselleútirme
anlamÕna gelmektedir); bir Alman úehrindeki banka soygunu (tanÕmlanabilen
Alman polis arabalarÕ); bir elektrikli süpürge, Õslak çamaúÕrlarÕ çekerken;
pantolonu yÕrtÕk küçük bir adam ve futbol (baúrolde David Beckham).
Animasyon formatÕ evde sorumluluk almak gibi daha kiúisel deneyimleri
göstererek de de÷erini kanÕtlamÕútÕr. Hollanda kulübünden Kongolu bir
çocu÷un meyankökünün her çeúidini kullanarak yaptÕ÷Õ, “Kwik, Kwek,
Kwak”da, Kongolu çocuk, üç küçük kÕz ve erkek kardeúlerine nasÕl baktÕ÷ÕnÕn
hikayesini anlatmaktadÕr. Filmde Kongolu çocu÷un kardeúleri çok
yaramazdÕrlar ve bazen de küçük tahtadan küpleri kullanarak savaú oyunlarÕ
oynamaktadÕrlar. Kongolu çocuk TV izledi÷inde kardeúleri kafasÕna küpleri
atarak, onu çok sinirlendirmektedirler. AçÕkça Kongolu çocuk, üç küçük
kardeúi yaramazlÕk yapmadÕklarÕ sürece sorumluluk düúüncesini kafasÕna
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takmamaktadÕr. Kongolu çocuk ailenin en büyü÷ü de÷ildir, onlarla aynÕ evde
yaúamayan bir a÷abeyi ve annesinden çok daha fazla sorumluluk taúÕyan, çok
az Flamanca konuúabilen, onun yerine FransÕzca ve “aile dili” Kongoca’yÕ
bilen ve bu nedenle anneleri için çevirme yapmasÕ beklenen bir ablasÕ vardÕr.
Kongolu çocu÷un animasyonu ayrÕca, evdeki en favori aktivitelerinden birinin
müzik video kliplerini izlemek oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. Animasyonda,
ailesinin duvardaki resimlerinin oldu÷u beú çerçeve tasarlamÕútÕr: ølk olarak
ablasÕ, sonra kendisi, daha sonra üç küçük kardeúi. Çocuk, aile portrelerini
harfi harfine çizerek, aile ba÷larÕnÕ teyit etmektedir. AyrÕca kendini müzik
video kanallarÕnÕ izleyen ve küresel gençlik kültüründen hoúlanan, ortalama
bir yeni yetme olarak tanÕmlamaktadÕr. Bununla birlikte, AfrikalÕ arka planÕnÕ
da saklamamÕútÕr ve animasyon çizimlerinde Afrika sembollerini kullanmÕútÕr.
Kongolu çocuk, aile ba÷larÕnÕ tasvir etmede duygusal olarak ba÷lanma yoluyla
eklemlenmenin yanÕnda, kendisini hem ailesinin bakÕmÕna muhtaç hem de
ailesine yardÕmcÕ olarak inúa etmiútir. øúte bu, farklÕ kültürlerin kavúak noktasÕ
olan evin özel alanÕ içerisinde kendini açÕkça gösteren aile hayatÕ ile
ba÷lantÕlÕdÕr.
Köken kültürü olan ev kültürüne bu türdeki göndermeler, anavatanÕndaki
kumsal olan bir yerde geçen bir hikaye sunan Tunuslu bir çocu÷un, Alman
yapÕmÕ olan “Kumsal”da bulunabilmektedir. ølk olarak, birkaç görüntüyle bir
Afrika ülkesinin yeúil çevresi tanÕtÕlmaktadÕr (çok do÷al). Bu ortamda, kilden
yapÕlmÕú üç futbol oynayan çocuk hakkÕnda küçük bir hikaye geliúmektedir;
aralarÕndan birine di÷erleri çarpmakta ve daha sonra birlikte oyun oynamaya
baúladÕklarÕ di÷er bir çocuk onu kurtarmaktadÕr. Tunuslu göçmen çocuk,
Tunus’taki foto÷raflarÕ kendisi çekmiú ve kumlarÕn da Tunus’tan gelmesini
önermiútir. Kumlar bej renkli banyo havlularÕ kullanÕlarak yaratÕlmasÕna
ra÷men, intranetteki açÕklamasÕnda bunu Tunuslulu÷a, dolayÕsÕyla otantik
kökene ba÷lamÕútÕr: “KumlarÕ TUNUS’tan getirdim.” Tunuslu çocuk bir hile
kullandÕ÷ÕnÕ itiraf etmek istememiútir. øzleyicilerinde yarattÕ÷Õ gerçeklik
efektinden çok gururlanmÕú gözükmüú ve yarattÕ÷Õ etkiyi sürdürmek için
cevaplarÕnda yanlÕú bilgi kullanmaya davranmÕútÕr (Holzwarth ve Maurer,
2004).
Burada en çok dikkati çeken, göçmen çocuklarÕn kiúisel diasporik
tarihlerine gönderme yapan bir úekilde yapÕmlarÕna aksanlar eklemeleridir
(Naficy, 2001). Naficy (2001), sürgün ve diasporik film yapÕmÕ üzerine olan
kitabÕnda, sürgünde ya da diasporada yaúayan film yapÕmcÕlarÕnÕn nasÕl etnik
farkÕndalÕk ve farklÕlÕ÷Õ yansÕtan aksanlÕ filmler yaptÕ÷ÕnÕ tartÕúmaktadÕr.
Burada ele alÕnan örnekler, göçmen çocuklar arasÕnda gözlemlenen,
yapÕmlarÕna kendi aksanlarÕnÕ koyma gereksiniminidir ki bu gereksinim kendi
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(etnik) köken duygusunun ayÕrt edicili÷ini yansÕtma gereksiniminden
kaynaklanmasÕna ra÷men, Naficy, profesyonel fakat ana akÕm olmayan film
yapÕmcÕlÕ÷ÕnÕ ele almaktadÕr.
Animasyon ayrÕca çocuklara hakkÕnda açÕkça konuúmanÕn zor oldu÷u
mülteci deneyimlerine yeniden bir biçim verme imkanÕnÕ sunmuútur. Çizilmiú
bir animasyon filmi olan “SÕ÷Õnma Yeri Arama Merkezi”nde, Suriyeli bir kÕz,
oluú ve var oluú belirsizli÷ini ifade ederek, evsizlik durumundaki aile hayatÕna
anlÕk bir bakÕú sunmaktadÕr. Çizimler kamerayla filme çekilmiú, ayrÕ olarak
kaydedilmiú ve daha sonra seslendirilmiútir. ølk olarak SÕ÷Õnma Yeri Arama
Merkezi’ni, ardÕndan da kendini ve oynayan bir arkadaúÕnÕ takdim etmektedir.
Sadece birkaç görüntüde, merkezde mültecilerin baúÕna gelebilecek olaylarÕ ya
da gerçekten kendi hayatÕnda olmuú olaylar dizisini sunmaktadÕr: BabanÕn
ölümü, ailenin küçük bir karavan içindeki hayatta kalma savaúÕ, sÕnÕr dÕúÕ
edilmek üzere karavandan polis tarafÕndan çÕkarÕlma korkusu, muhtemel bir
mutlu son; kendine ait bir ev… Suriyeli göçmen kÕz, animasyon filmi
aracÕlÕ÷Õyla, kendi deneyimleri ve endiúelerini yeniden iúleyebilmiútir. Onun
için SÕ÷Õnma Yeri Arama Merkezi’nde yaúama deneyimi hala çok önemlidir
ve dünyayÕ algÕlamasÕnda da çok önemlidir. Yine bu özel animasyon,
Naficy’nin aksanlÕ film yapÕmÕ argümanÕnÕ örneklemektedir. Burada ele alÕnan
yapÕmlar, Naficy’nin belirtti÷i gibi, “kiúisel ve tektirler”, çünkü bu yapÕmlar
hem yazara özgü (authorial), hem de otobiyografiktirler (Naficy, 2001: 34).

GEÇMøùø KAVRAMSALLAùTIRMAK øÇøN FOTOöRAF VøDEO
KOLAJLARI
AraútÕrma esnasÕnda, çocuklar ve ailelerinin bir úekilde, geçmiú ile
ba÷lantÕda olma ve yeni yerlerinde kökenlerini canlÕ tutma ihtiyacÕ meydana
çÕkmÕútÕr. Geçmiú ile ba÷lantÕda olma ve yeni yerlerinde kökenlerini canlÕ
tutma ihtiyacÕnÕn her ikisi de, göçmen ailelerin hayatlarÕndaki aksaklÕklar ve
yerinden edilmiúliklerden çektikleri acÕlarÕ öne çÕkaran hassas ve zor
konulardÕr. Sonuçta bu konu tüm medya kulüplerinde öne sürülmemiútir.
Bununla birlikte birkaç kulüpteki çocuk, foto÷raflarÕn önemini do÷rulamÕútÕr.
Foto÷raflar “oradaki” aile hayatÕnÕn en somut tanÕ÷Õ gibi gözükmektedir ve
anÕlarÕ canlÕ tutmaya yardÕmcÕ olmaktadÕr. Birkaç örnek çocuklarÕn kendini
ifade etme ve kendini tanÕmlama dönemlerindeki muhtemel resimleri
örneklendirebilir (de Leeuw, 2005).
Birleúik KrallÕk kulübünde, çevreye ve úartlara göre bir yÕldan fazladÕr,
aile hikayelerinin de÷iúti÷i ya da hikayelerin farklÕ anlatÕldÕ÷Õ açÕktÕr. Somalili
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Sahra, aile ve hayatlarÕ hakkÕnda konuúmaya çok istekli olsa da, anlattÕklarÕnÕn
mevcut gerçek olmadÕ÷Õ, artÕk geçmiú olan hikayeleri, daha mutlu zamanlarÕn
hikayelerini anlattÕ÷Õ açÕ÷a çÕkmÕútÕr. Sahra bu hikayeleri, bir hayali sürdürmek
ve úu anki kötü zamanlarÕ atlatmasÕna yardÕmcÕ olmasÕ için anlatmÕútÕr.
Kulüplerin baúlangÕcÕnda yapÕlan bir videoda, ailesinin resimlerini göstermiútir
(özellikle ölen babasÕnÕn) ve Somali hakkÕnda konuúmuútur. Sahra’nÕn filmi
daha çok onun geçmiúine dayanmaktadÕr.
Hollanda kulübünde, her çocuk evlerinde seçip kulübe getirdikleri aile
resimlerine dayanan bir aile video úovu yapmÕúlardÕr: ølk olarak çocuklardan
birbirlerine resimleri anlatmalarÕ, ardÕndan bir seçim yapmalarÕ istenmiútir; bu
seçimi dijital kamerayla çekmeleri ve her çocuktan daha sonra resme eúlik
edecek ve dublajÕ yapÕlacak bir metin yazmalarÕ istenmiútir. Resimlerle ve
ailelerin farklÕ yollarla onlarÕn nasÕl üstesinden geldikleri özellikle, hangi
ailelerin, kaybettikleri yuvalarÕnÕ temsil eden diasporadaki anavatanlarÕyla
ba÷lantÕda kaldÕklarÕnÕn açÕklayÕcÕsÕdÕr. Bir çocuk, kendi ülkesi Somali’yi
gösteren pek çok resim getirmiútir. Resimler, “orada” hayat devam
etmekteyken, büyükbabasÕ topraklarÕnÕ gösterirken, sahip olduklarÕ develerle,
içmeler, güzel ÕúÕk, kumlarÕn rengi ile hayatÕ tanÕmlamaktadÕr. Afrika hayatÕnÕn
özlem nosyonlarÕ, çocu÷un resimle birlikte anlattÕ÷Õ, babasÕnÕn kendi
babasÕndan, onun da kendi babasÕndan duydu÷u bir hikayede yazÕlmÕú ve
desteklenmiútir. Sözlü hikaye anlatma gelenekleri aracÕlÕ÷Õyla, ailenin kendi
kültürünü korumasÕ ve tarihini canlÕ tutmasÕ çocu÷un video kolajÕnda yeniden
gerçekleútirilmiútir. Bir di÷er çocu÷un, anavatanÕ olan Kongo Demokratik
Cumhuriyeti ile ilgili otobiyografik anÕlarÕ yoktur. Kulüpte ailesinin elinde
olan bazÕ resimlerle bir aile videosu yapmÕú ve bunlarla kendisinin anlattÕ÷Õ
yeni bir hikaye oluúturmuútur. Ailesinde anlatÕlan karÕúÕk hikayelerden ve
örne÷in TV’de ya da bir gazetede duymuú ya da okumuú olabilece÷i
hikayelerden yeni hikayeler icat etti÷i gözlemlenmiútir. AçÕkça çocu÷a, úu anki
kimli÷ini geliútirmesi amacÕyla, kendisi için bir aile tarihi gerekmektedir ve
böylece medya onun amacÕnÕ yerine getirmesine yardÕm etmiútir. Resimler ve
yorumlarÕn bu kombinasyonu, “orada” ve “burada”nÕn ba÷lantÕlÕ oldu÷u süre
giden bir hikaye olarak, ona aile tarihini anlatma imkanÕ vermiútir. ÇocuklarÕn
yapÕmlarÕnda, Hoskins’in (2001) foto÷raf albümlerini, ev videolarÕnÕ ve
benzerlerini iúaret etti÷i “anÕ araçlarÕ”nÕn kullanÕmÕ aracÕlÕ÷Õyla, kiúisel tarihin
aktif inúa sürecinin gerçekleúti÷i gözlemlenmiútir. Araç (medium) çocuk için,
en azÕndan bir dereceye kadar bir anÕ olmuútur.
Bir di÷er örnek, medyanÕn geçmiú ve günümüz arasÕnda gerçekten de tam
anlamÕyla nasÕl arabuluculuk yaptÕ÷ÕnÕ örneklemektedir. KosovalÕ Ibish, øsveç
kulübünde aile foto÷raflarÕnÕ gösteren tek üyedir. Birkaç ayÕn ardÕndan, bir
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vesileyle, iyi úekilde muhafaza edilmiú bir grup foto÷raf getirmiútir.
Foto÷raflar, tüm aile Kosova’ya, eskiden yaúadÕklarÕ köyü ziyaret etmeye
giderken, yolculuk esnasÕnda çekilmiútir. Birkaç foto÷raf ise iç savaú
esnasÕnda yanan evlerinin kalÕntÕlarÕna odaklanmÕútÕr. ArdÕndan babasÕnÕn yeni
bir ev yaptÕ÷ÕnÕ gösteren foto÷raflar vardÕr. Bir foto÷raf, a÷açlar arasÕnda
küçük bir kulübeyi ön plana çÕkarmÕútÕr. Kulübe yeniymiú gibi gözükmektedir.
Savaútan sonra yardÕm olarak verilen bir kulübedir ve çiftli÷in restorasyonu
sÕrasÕnda orada yaúamak zorunda kalmÕúlardÕr. Ibish evin kalitesinin iyi
olmadÕ÷ÕnÕ ve çatÕnÕn su akÕttÕ÷ÕnÕ söylemiútir. Bir gölü ve bir koyun bazÕ
kÕsÕmlarÕnÕ gösteren di÷er resimler çok güzeldir. Köy haritada olmadÕ÷Õ halde,
Ibish köyün bulundu÷u noktayÕ haritada iúaret etmiútir. AyrÕca harita
üzerindeki resmin SÕrp-HÕrvat dilinde oldu÷una da iúaret etmiútir. Ibish, ço÷u
zaman köydeki anÕlarÕna dönmüútür. AyrÕca köyün ve büyükbabasÕnÕn
gömüldü÷ü mezarlÕ÷Õn çizimini yapmÕútÕr. Aile tarihindeki farklÕ anÕlarÕ ve
resimleri bir hikaye içerisinde birleútiren Ibish için bir sonraki adÕm, bunlarÕ
yeniden ele almak olacaktÕr. Spesifik medya formatlarÕnÕn, çocuklarÕn aile
hayatlarÕnÕn kiúisel yönlerini yeniden ele almalarÕna yardÕmcÕ oldu÷unun
farkÕna varÕlmÕútÕr. Foto÷raf ve video kolajÕ onlara, aile tarihini gösteren kiúisel
materyallerle çalÕúmalarÕna olanak tanÕmÕú, foto÷raflar ile anÕlar da bunlarÕn
medya formlarÕna dönüútürülmesini mümkün kÕlmÕútÕr. Bu hikayeler açÕkça
onlarÕn kayÕp evlerinin, tarihlerinin ve etnik kimliklerinin bir parçasÕ olan
anÕlarÕnÕ sunmaktadÕr.

SONUÇ
Çocuklar kendilerini ifade eden medya yapÕmlarÕnda, kendileri hakkÕnda
apaçÕk bir biçimde konuúmuú ve aslÕnda böyle yaparak, oyunsal bir yol da olsa
kimlik inúasÕ sürecine girmiúlerdir. MedyayÕ kullanÕúlÕ ve anlamlÕ bir forma
dönüútürmek, hem kiúisel (anÕlarÕnÕn farklÕ alanlarda oynadÕ÷Õ farklÕ roller)
hem de kolektif (kültürel de÷erleri ve standartlarÕ vurgulamak; din, milliyet ya
da etnisite dönemleri gibi) kimliklerin yapÕlanma yetene÷i nosyonu anlamÕna
gelmektedir. ÇocuklarÕn medya yapÕmlarÕnda, Barker (1997) tarafÕndan
tanÕmlanan, kültürel kimliklerin karmaúÕklÕ÷ÕnÕ nasÕl ifade ettikleri
anlaúÕlmÕútÕr. Medya yapÕmlarÕ fark ve eúitlik nosyonunu yansÕtmÕútÕr ve yine
medya yapÕmlarÕ Barker’Õn karúÕlÕklÕ olarak anlaúÕlmÕú iki kategorinin iki
devrede tanÕmladÕ÷Õ, farklÕ kültür boyutlarÕ boyunca kategorize edilebilmiútir.
Bununla birlikte yapÕmlar, bireylerin kimliklerinin inúasÕnÕ geliútirdi÷i kuralsÕz
yetene÷e bakÕúla bütünleúmiú olabilir (Baumann, 1999). ÇocuklarÕn Alman ve
Tunuslu olmak gibi iki farklÕ kimlikte barÕndÕrdÕklarÕ “içe dönük” (içeriye
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do÷ru bakÕú) bir yaklaúÕm, kendi ürettikleri medya yapÕmlarÕnda
görülebilmektedir, animasyonda ise Tunuslu olmak vurgulanmÕútÕr. “Yerelötesi” (Trans-lokal) bakÕú (dÕúarÕya do÷ru bakÕú), kimliklerin inúasÕnda farklÕ
kaynaklarÕn içinde, yeni bir kimlikte birleútikleri daha melez bir kimlik
inúasÕndan bahsetmektedir; her iki animasyonu da seçmeyen, fakat bir
Hollanda-Kongo kimli÷i sunan Kongolu çocuk gibi (Barker, 1997). Kimli÷in
ço÷unlu÷u ve melezli÷i, çocuklarÕn medya yapÕmlarÕnda anavatanlarÕna,
dinlerine, tarihlerine ve soylarÕna yaptÕklarÕ göndermelerle vurgulanmÕútÕr.
Naficy (2001)’nin de ele aldÕ÷Õ gibi, bireysel farklÕlÕk ve kiúilik gibi, aksanlar
da grup kimli÷inin ve dayanÕúmasÕnÕn en üstü kapalÕ ve güçlü iúaretleridir.
Çocuklar, bu aksanlar aracÕlÕ÷Õyla kÕsmen, kendi kiúisel deneyimlerini ve
algÕlarÕnÕ dile getirmiúlerdir.
Çocuklar kurallarÕ ve kameranÕn muhtemel etkilerini daha iyi anlamayÕ
ö÷rendiklerinde, kendilerini kamera önünde sunma ve deneyimlerini
görselleútirme yetene÷i kazanmÕúlardÕr. Medya yapÕmÕ üretme yanÕnda ayrÕca
bütüne bakmak, onlarÕn medya estetiklerine olan duyarlÕlÕklarÕnÕ arttÕrmÕútÕr.
Çocuklar medyanÕn, özellikle TV’nin yaratÕcÕ bir potansiyelinin oldu÷unu ve
pasif olarak tüketilmedi÷ini keúfetmiúlerdir. Buckingham’a (2003) göre,
“medya yapÕmlarÕ, ö÷rencilere medyada kendi zevklerini ve duygusal
sorumluluklarÕnÕ keúfedebildikleri, eleútirel analiz örneklerinden çok daha
fazla öznel ve neúeli bir yolla keúfedebildikleri bir alan sa÷lamaktadÕr” (2003:
162). Bundan baúka, mülteci olarak hayatlarÕ saldÕrÕ ve tehdide açÕk olduklarÕ
halde, keyif de çocuklarÕn yapÕmlarÕna sinmiútir. BazÕ úeyleri ciddiye almaya
karúÕ koyuyor gibi gözükmüúlerdir, fakat atmosfer postmodern içerikler olan
ironi ve parodi gibi, daha çok e÷lence ve oyun tarafÕndan sunulmuútur.
Çocuklar kendilerini sürekli olarak farklÕ görüntüler ve pozisyonlarda
göstererek, farklÕ özne pozisyonlarÕ denemiúlerdir. AyrÕca stil ve anlamlÕ
iletiúim düzeyinde kendi medya yapÕmlarÕnÕ yaratmak, kimlik inúasÕnÕn devam
eden sürecine olanak sa÷lamÕútÕr. Ana akÕm e÷lence programlarÕnÕn,
çocuklarÕn aklÕnda yapÕmlarÕnÕ üretme esnasÕnda esin kayna÷Õ oldu÷u açÕktÕr.
Bu e÷ilim, çocuklar kendilerini ifade etmede serbest bÕrakÕldÕ÷Õnda daha da
fazla ortaya konmuútur. Seçilen formatlar ya da türler, bazen geleneksel
oldu÷u halde, daima kiúisel deneyimlerden kaynaklanan hikayeler
anlatÕlmÕútÕr.
Gelecek için e÷itimsel politikalarla yönetilen projenin “action” (motor)
kÕsmÕ, sanki yaratÕcÕ medya yapÕmlarÕnÕ üretmek için bir medya alanÕ
sa÷lanmasÕnÕn kiúisel geliúimin geliútirilmesine yardÕmcÕ olacak gibi
gözükmektedir. Medya ile çalÕúmanÕn göçmen çocuklarÕn kendini tanÕmlama
sürecini teúvik etti÷i görülmektedir. ÇocuklarÕn üretti÷i yapÕmlar (geçmiú ve
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úimdiki hayatlarÕ hakkÕnda), onlar için kimliklerini onaylayan ve gelecek
hakkÕnda fantezi kurabilecekleri yeni yaratÕlarla doludur. Medya kulübü
ayrÕca, özellikle “evdeki, okuldaki ya da toplumdaki özgür alanlara” giriúleri
sÕnÕrlanan göçmen çocuklar için, üretken bir alan sa÷lamaktadÕr.
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