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TIIVISTELMÄ   
 
Pro gradu -tutkielma perustuu televisio-ohjelman sisällön sekä kielelliseen että visuaaliseen 
analysointiin. Tutkimusaineistona ovat iranilaisen Sahar2-tv:n kurdinkieliset Zayele-ohjelmat. 
Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin, millaista identiteettiä Sahar2:n kurdinkielinen 
Zayele-ohjelma rakentaa ja tarjoaa, minkälaiset diskurssit ovat vallitsevia kyseisessä ohjelmassa ja 
keitä ohjelmalla tavoitellaan. 
 
Pro gradu -tutkielmassa on käytetty laadullista tutkimusmenetelmää, jonka avulla pyritään 
analysoimaan tutkimusmateriaalia sekä selvittämään Zayele-ohjelman tarjoamaa ja rakentamaa 
identiteettiä. Tv-ohjelman tarkastelun avulla yritetään saada selville, millaisia keskusteluaiheita 
enemmistömedia tarjoaa vähemmistölle.  
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu vähemmistökielistä mediasisältöä, jota valtamedia 
tarjoaa vähemmistön omalla äidinkielellä. Tutkielmassa tukeudutaan etniseen ja kansalliseen 
identiteettiin vähemmistökielisen ohjelman sisältöä analysoitaessa. Tutkielmassa on tarkasteltu 
lyhyesti ja yleistasolla myös kurdien historiaa, poliittista asemaa ja sananvapaustilannetta etenkin 
Iranissa, sillä näillä kaikilla on merkityksensä tutkimusaiheen kannalta. Tutkimuksen tärkeimmät 
käsitteet ovat kulttuuri, uskonto ja kieli.  
 
Vähemmistökielinen media on tärkeä vähemmistön kielen ja kulttuurin säilymisen kannalta. 
Erityisesti näin on kurdien kohdalla, sillä useimmissa asuinmaissa heillä ei ole oikeutta harjoittaa 
omaa kieltään ja kulttuuriaan. Poikkeuksena ovat Irakin kurdit, joilla on tätä kirjoitettaessa maan 
pohjoisosassa oma itsehallinnollinen alueensa, jossa julkaistaan runsaasti erilaisia kurdinkielisiä 
lehtiä ja ohjelmia. Iranin kurdit kaipaavat omakielistä mediaa kipeämmin kuin Irakin kurdit, joilla 
on siis lukuisia omakielisiä tiedotusvälineitä. Johtopäätöksenä on, että Iranin valtion tulisi turvata 
omakielinen media kurdivähemmistölle, jota uhkaa sulautuminen enemmistökulttuuriin. 
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1 JOHDANTO 

 

Maailmanlaajuisesti kurdeista on tehty jonkin verran tutkimuksia. Suurin osa näistä tutkimuksista 

keskittyy kurdien historiaan ja politiikkaan. Kurdinkielistä mediaa sen sijaan on tutkittu vähän 

erityisesti kurdien omalla asuinalueella. Syynä tähän voi olla kurdien poliittinen tilanne. Leena 

Filppulan (2005) mukaan kurdeihin liittyvissä tutkimusasioissa moni akateeminen tutkija ilmaisee 

voimakkaasti oman mielipiteensä. Kurdeista tehdyissä tutkimuksissa tutkijat ovat Filppulan mukaan 

jakautuneet kahteen ryhmään: joko kurdien puolesta tai heitä vastaan (emt.).  
 

Sahar2 on Iranin valtion omistama televisiokanava, joka lähettää ohjelmiaan ympäri vuorokauden. 

Suurin osa ohjelmista on vieraskielisiä. Päivässä muutaman tunnin ajaksi on annettu lähetyslupa 

vähemmistökielisille ohjelmille, joista kurdinkielinen ohjelma on yksi. Vähemmistökielistä 

suurimmilla esitettävät televisio-ohjelmat ovat saaneet päivässä lähetysaikaa yhdestä tunnista 

kahteen. Sahar2 on satelliittikanava, joten sitä ei voi seurata Iranissa, koska satelliitin käyttö 

Iranissa on kiellettyä. Moni iranilainen käyttää kuitenkin satelliittia salaa ja laittomasti. Iranin 

Sahar2:n kurdinkielinen ohjelma on tarkoitettu Iranin ulkopuolella asuville kurdeille. Ohjelman 

kesto on kaksi tuntia päivässä. 

 

Iranissa ei ole yksityisesti omistettuja televisiokanavia, vaan kaikki kanavat ovat valtion 

omistuksessa. Ohjelmat ovat tiukan sensuurin valvonnassa. Toimittajat, juontajat ja haastateltavat 

joutuvat läpäisemään tarkan valintaseulan. Vähemmistökieliset ohjelmat ovat vielä muita ohjelmia 

vahvemmin valtion sensuurin kohteena. Valtion omistamien kanavien työntekijöiltä edellytetään 

tyypillisesti ”puhdasta historiaa”. Käsitteellä tarkoitetaan, että heillä tai heidän lähisukulaisillaan ei 

saa olla minkäänlaista poliittista taustaa Iranin hallitusta vastaan. Pro gradu -tutkielmani on tärkeä 

myös sananvapauden näkökulmasta. 

 

Sahar2:n kurdinkielinen ohjelma on makasiinityyppinen televisiolähetys, johon sisältyy uutiset 

kahdella kurdinkielen päämurteella, sarjafilmejä, uskonnonopetusta, keskustelu-, tiede- ja kulttuuri- 

ohjelmia sekä hartausohjelmia. Viime aikoina yhteiskunnallisia asioita käsittelevien ohjelmien 

määrää on lisätty. Saharin verkkosivujen mukaan vieraskielisten ohjelmien tarkoituksena on Iranin 

hallituksen politiikan sekä islaminuskon levittäminen muualle maailmaan, erityisesti naapurimaihin. 

Ohjelmia tarjotaan useilla eri kielillä, joten kurdinkielinen ohjelma on vain yksi monista. 
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Olen valinnut tutkimuskohteeksi yhden kurdinkielisen keskusteluohjelman, jonka nimi on Zayele. 

Kyseisessä ohjelmassa käsitellään Irakin kurdien nykytilannetta ja islamilaisten puolueiden roolia 

sekä Kurdistanin paikallisessa että Irakin keskushallinnossa. Zayele on vain yksi ohjelmaosioista 

Sahar2:n kurdinkielisen makasiinin kokonaisuudessa. Tässä työssä lähestyn tutkimusaihettani 

enimmäkseen uskonnon, politiikan ja kulttuurin kautta, sillä Sahar2:n kurdinkielisessä Zayele-

ohjelmassa näillä käsitteillä on tärkeä rooli. 

 

Zayele on kiinnostava tutkimuskohde, koska Iranin hallitus – päinvastoin kuin useimmat muut 

Kurdistanin aluetta hallitsevat valtiot – tunnustaa kurdien olemassaolon Iranissa, ja käyttää heistä 

kansanosana erillistä nimitystä ”alkuperäiset iranilaiset”. Toisaalta kurdeilta on Iranissa kielletty 

opiskeleminen omalla äidinkielellään, ja heidän saamansa lähetysajat televisiossa ovat lyhyitä. 

Kyseinen kurdinkielinen ohjelma on suunnattu Iranin ulkopuolella asuville kurdeille, erityisesti 

naapurimaa Irakissa asuville. Kyseisessä ohjelmassa puhutaan kahta kurdin kielen päämurretta, 

sorania ja kurmancia. Ohjelman päätarkoituksena näyttää olevan Iranin hallituksen omien etujen 

ajaminen enemmänkin kuin kurdien kielen ja kulttuurin edistäminen.  

 

Pro gradu -tutkielmassa tutkin Zayele-ohjelman sisältöä identiteetin kautta. Identiteettikäsitteenä 

käytän etnistä ja kansallista identiteettiä. Näiden lisäksi tarkastellussa ohjelman jaksossa kyse on 

politiikasta ja sananvapaudesta, joten aion yleistasolla käsitellä myös Iranin sananvapaustilannetta, 

jolla on suuri merkitys valitsemani ohjelman sisällönanalysoinnin kannalta.  
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2 OMAKIELISTEN TIEDOTUSVÄLINEIDEN MERKITYS ETNISELLE 

VÄHEMMISTÖLLE 

 

Omakielinen media ei ole pelkästään tiedottamisväline, vaan se pitää yllä ja vahvistaa kieltä ja 

kulttuuria. Sillä voi olla myös haittavaikutuksia: omakielinen media voi esimerkiksi tarkoituksella 

levittää valheellisia mielikuvia, aivopestä vähemmistökansan edustajia ja muokata kyseisen kansan 

kielellistä ja kansallista identiteettiä. Omakielinen tiedotusväline myös rakentaa ja ylläpitää etnistä 

identiteettiä. Vähemmistökielen käyttö tiedotusvälineissä tukee vähemmistön kielen säilymistä ja 

kehittymistä.  

 

Tutkijoiden mielipiteet omakielisten tiedotusvälineiden vaikutuksesta ja merkityksestä vaihtelevat 

suuresti. Rigginsin (1992) mukaan etnisten tiedotusvälineiden vuorovaikutussuhde niiden 

kohdeyleisöön on sekä yleisempi että kiinteämpi kuin valtamedioilla. Etniset vähemmistöt 

seuraavat omakielisiä tiedotusvälineitä vaihtelevasti. Rigginsin mukaan etnisen aktiivisuuden ja 

etnisten medioiden yhteys ei ole aina itsestään selvä, eikä vähemmistöjen etnisen aktiivisuuden 

nousu ole ainoa mahdollinen vaihtoehto etnisten tiedotusvälineiden kasvulle (Riggins 1992, 282–

286). Valtaväestön ylläpitämä etninen media määrittelee ja yksinkertaistaa eikä anna kovinkaan 

paljon mahdollisuuksia vähemmistölle tuoda ääntänsä kuuluville. Usein valtaväestön omistama 

vähemmistökielinen tiedotusväline myös palvelee eniten valtaväestön tarkoitusperiä. Eri maissa 

ovat hyvinkin erilaisia. 

 

Raittilan (2002) mukaan etnisyys on monimerkityksellinen. Yhtäältä etnisyyttä käytetään rodun 

kaltaisesti ihmisten luokitteluun ja hierarkisoimiseen. Etninen ryhmä ja siihen liittyvät tai siltä 

kielletyt oikeudet määritelläänkin ulkoapäin, usein enemmistön tai vallalla olevan ryhmän 

näkökulmasta. Tässä käytössä etnisyys liittyy marginaalisuuteen, syrjintään ja vähemmistöasemaan. 

Toisaalta Raittila pitää etnisyyttä arvokkaana ja ainutlaatuina resurssina, joka sitoo ihmiset yhteen, 

synnyttää tunteen yhteenkuuluvaisuudesta ja omasta, erilaisesta identiteetistä. Etnisen ryhmän 

jäseniä yhdistävät kulttuuriset piirteet, yhteinen menneisyys ja usein myös yhteiset elinolot. 

Kulttuuriset piirteet vaihtelevat kielestä uskontoon, perinteisiin, tapoihin ja elämäntapaan. 

Menneisyys voi olla historiallinen tai myyttinen, ja elinolosuhteisiin luetaan niin poliittiset, 

kulttuuriset kuin taloudellisetkin reunaehdot (Raittila 2002, 17–21). 

 

Raittilan (2004) mukaan etnisyys on yksi yhteiskuntatieteiden tutkituimpia aiheita maailmassa, ja 



4 
 

tämä koskee myös journalismin ja joukkoviestinnän tutkimusta. Raittila määrittelee etnisyyden 

yksilön ja ryhmän tavaksi jäsentää itseään suhteessa toisiin. Etninen samastuminen ja erottelu 

voivat perustua syntyperään, historiaan tai kulttuurin erityispiirteisiin, ja etnisten identiteettien 

muotoutuminen on jatkuva prosessi. Etninen erottelu ei välttämättä sisällä ryhmien välistä 

eriarvoisuutta ja vieroksuntaa, mutta varsinkin enemmistöryhmän ”ulkoa” käsin tekemät etniset 

erottelut voivat olla myös syrjinnän ja peitellyn rasismin perustana (Raittila 2004, 17–18). 

 

Fitzgerald (1991) pitää tiedotusvälineitä sosiaalisen ja kulttuurisen identiteetin merkittävimpinä 

uudelleenmuokkaajina. Kielellä on Fitzgeraldin mukaan merkittävä rooli sekä yksilön 

sosiaalistumisessa että koko maailmankuvan muotoutumisessa. Hänen mukaansa etnisten 

vähemmistöjen identiteetin säilyminen on riippuvainen vähemmistön omakielisistä 

tiedotusvälineistä (Fitzgerald 1991, 193–199). Fitzgerald katsoo omakielisten ohjelmien olevan 

tärkeitä vähemmistölle. Omakieliset tiedotusvälineet vahvistavat vähemmistön identiteettiä ja 

parantavat vähemmistön kielen asemaa (emt.). 

 

Etninen identiteetti on yksi yksilön monista sosiaalisista identiteeteistä. Siinä yksilö samastuu 

tiettyyn etniseen ryhmään. Etnisellä identiteetillä tarkoitetaan etnisen ryhmän jäsenten tunteita ja 

oletuksia niistä arvoista, symboleista ja jaetusta historiasta, joiden kautta tämä ryhmä identifioituu 

erilliseksi ryhmäksi (Oinanen 1999, 16–19).  

 

Etnisissä medioissa kiinteä vuorovaikutussuhde yleisöön on tyypillisempää kuin valtamediassa, 

koska etninen media ei ole pelkästään ulkopuolinen tarkkailija, vaan etniset tiedotusvälineet voivat 

samaan aikaan toimia myös vähemmistöyhteisöjen puolestapuhujina ja organisaattoreina (Skön & 

Torkkola 1997, 12–16). Esimerkiksi Iranin kurdinkielisten tiedotusvälineiden ja varsinkin televisio-

ohjelmien lisääntymisen syynä eivät ole kurdien omat tarpeet, vaan ohjelma-ajan kasvattamisen 

tarkoituksena on Iranin hallituksen poliittisen ideologian ajaminen. Tämä valtion tai enemmistön 

poliittisen ideologian ajaminen etnisen median avulla ei ole mikään poikkeuksellinen tapaus, vaan 

monissa muissakin maissa sama ilmiö toistuu tarkoituksellisena. 

 

Iranin kurdit seuraavat omakielisiä tiedotusvälineitään hyvin vaihtelevasti. Suurin osa heistä seuraa 

Irakin Kurdistanin tiedotusvälineitä satelliitin ja internetin kautta, ja monet taas seuraavat Iranin 

persiankielisten tiedotusvälineiden kurdinkielistä ohjelmaa, jonka lähetysaika on lähes kaksi tuntia 

päivässä. Viime vuosina kurdinkielisten satelliittikanavien määrä on kasvanut huomattavasti. 
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Erityisesti useimmilla kurdipuolueilla on oma kurdinkielinen televisio-ohjelmansa, joka välittää 

ohjelmiaan satelliitin kautta ympäri vuorokautta. Suurin osa Iranin kurdeista kuitenkin seuraa Iranin 

valtion persiankielisiä televisiokanavia, koska Iranissa satelliitin käyttö ei ole sallittua. 

 

Iranissa persia on valtakieli ja virallinen kieli, ja asemalla on vahva vaikutus persiankielisten 

tiedotusvälineiden seuraamiseen. Suurin osa Iranin kurdeista ei osaa kirjoittaa tai lukea kurdia 

ollenkaan. Siksi identiteetin säilyttämiseksi olisi tärkeätä, että heille annettaisiin edes muutaman 

tunnin omakielinen televisio-ohjelma päivässä. Iranin nykyisin sallima kurdinkielinen ohjelma on 

todellisuudessa tarkoitettu Iranin ulkopuolella asuville kurdeille, mutta silti monet Iranin kurdit 

seuraavat kyseistä ohjelmaa salaa satelliitin kautta. Kurdinkielisellä ohjelmalla on joka tapauksessa 

merkityksensä ainakin kurdien etniselle identiteetille, koska sanotaan, että etninen identiteetti on 

yhteydessä kielen kanssa (Skön & Torkkola 1999, 15). 

 

Tiedotusvälineiden vaikutus identiteettiin ja erityisesti etniseen identiteettiin on merkittävä. Monet 

identiteetin tutkijat pitävät tiedotusvälineitä sosiaalisen ja kulttuurisen identiteetin merkittävimpinä 

uudelleenmuokkaajina. Etnisten vähemmistöjen identiteetin säilyminen ja uusiutuminen ovat 

riippuvaisia vähemmistön omakielisistä tiedotusvälineistä (emt.). Vaikka valtaväestö yrittää tarjota 

jotain muuta etnisen vähemmistökielisen median kautta, silti tällä medialla on tärkeä vaikutus 

vähemmistökulttuurin, yhteiskunnan ja kielen säilymiseen ja olemassaoloon. Sellaiset ohjelmat 

vahvistavat vähemmistön kulttuurista ja kielellistä identiteettiä ja asemaa.  

 

Oma katsantokantani on, että kurdinkielisillä tiedotusvälineillä on kurdien etniseen identiteettiin 

sekä kielteistä että myönteistä vaikutusta. Kielen ja kulttuurin säilymisen kohdalta kurdinkielinen 

tiedotusväline voi olla hyödyllinen. Ongelmana on se, että Sahar2 lähettää ohjelmiaan satelliitin 

kautta ja Iranissa satelliitin käyttäminen on täysin kiellettyä. Siksi enemmistö Iranin kurdeista ei voi 

katsella kyseistä ohjelmaa. Monet Iranin kurdit ovat kuitenkin valmiita käyttämään satelliittia salaa, 

ja he seuraavat sen kautta muitakin kurdinkielisiä televisiokanavia, joiden lähetykset tulevat joko 

Irakin Kurdistanin itsehallintoalueelta tai ovat Iranin kurdipuolueiden ylläpitämiä.  
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2.1 Vähemmistömedian haitat ja hyödyt 

 

Sinikka Torkkolan ja Kirsi Skönin (1997) mukaan monet valtaväestön pitämät vähemmistökieliset 

tiedotusvälineet ovat piilorasistisia, vaikka väittävät palvelevansa vähemmistöä (Skön & Torkkola, 

1997, 8–10). Vanhoissa vähemmistömediatutkimuksissa on usein kiinnitetty huomiota valtaväestön 

näkökulmaan etnisen median merkityksestä, ja useimmiten tutkimuskohteena on ollut valtaväestön 

media. Syitä tähän voi olla useampiakin, kuten esimerkiksi, että enemmistöllä on vähemmistöä 

enemmän valtaa myös vaikuttaa tutkimuksiin ja että valtaväestöllä on enemmän tutkimusaineistoa 

ja lähteitä aiemmista, samoja aihepiirejä käsitelleistä tutkimuksista. Viime vuosina kuitenkin 

tutkijoiden kiinnostus vähemmistömediaa kohtaan on kasvanut, ja se on saanut uuden käänteen, 

merkityksen ja näkökulman. Monissa maissa omakieliset tiedotusvälineet nähdään paitsi kulttuurin 

ja kielen säilyttämisen välineinä, myös keinona estää vähemmistön vieraantumista valtaväestöstä, 

hillitä poliittisia kiistoja tai vahvistaa yhteiskunnallista vakautta (emt.). Monissa maissa omakielistä 

mediaa ei katsota tarpeelliseksi, koska niissä maissa virallinen kieli on itsestään selvä valtakieli. 

Esimerkiksi Iranin kurdit osaavat persiaa jopa paremmin kuin omaa äidinkieltään. Iranissa myös 

päiväkotien, koulujen ja korkeakoulujen opetuskieli on persia.  

 

Vähemmistömedian tehtäväkenttä ja asema esitetään usein monimutkaisempina ja merkittävämpinä 

kuin ne todellisuudessa ovat. Syynä tähän on, että tiedotusvälineet voivat samalla sekä palvella 

vähemmistöä että toisaalta aiheuttaa vääristymiä. Käytännössä tämä tarkoittaa etnisen väestön 

edustajien merkityksen korostamista ja toisaalta heidän sulauttamistaan väestökulttuuriin. Etnisen 

median toimijat voivat jopa olla täysin tietämättömiä kaksoistehtävästään. Vähemmistömedia voi 

alkuperäisistä tarkoitusperistään huolimatta vaikuttaa vähemmistökulttuurin sulautumiseen 

valtakulttuuriin (emt.).  

 

Sellainen vähemmistön omakielinen media, joka on täysin riippumaton muiden tahojen 

taloudellisesta ja poliittisesta tuesta, kuten monet Irakissa ilmestyvät kurdinkieliset lehdet, voi olla 

täysin eri asemassa kuin valtion tuottama mediasisältö. Itsenäisen välineen tarkoituksena on usein 

yksinomaan edistää kansanosan omaa kieltä, kulttuuria, politiikkaa. Sellaiset tiedotusvälineet voivat 

olla ei-toivottuja valtaväestön näkökulmasta. Esimerkiksi nykyään kurdeilla on useitakin 

riippumattomia tiedotusvälineitä, kuten itsenäinen Hawlati-lehti. Lisäksi kurdipuolueilla on omia 

kurdinkielisiä televisiokanavia, radiokanavia ja lehtiä, jotka yrittävät elvyttää kurdien kulttuuria, 

kieltä ja identiteettiä. Vaikka nämä tiedotusvälineet ovatkin puolueellisia ja kurdipuolueiden 
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omistamia, ne ovat suosittuja kurdien keskuudessa ja jopa ärsyttäviä kurdialuetta hallitseville 

valtioille. ROJ-televisio on maailmanlaajuinen kurdinkielinen televisio, jonka lähetysasema on 

Belgiassa ja jolle lähetysluvan on myöntänyt Tanska. Viime vuosina Turkin valtio on yrittänyt 

painostaa Tanskaa kyseisen kurdikanavan lakkauttamiseen. Euroopan unionin parlamentti oli 

päätöslauselmassa vuonna 2005 huolissaan Turkin hallituksen yrityksistä lakkauttaa Tanskassa 

tuotettu ja maailmanlaajuisesti lähettävä RojTV, ja se on kehottanut Turkin hallitusta lopettamaan 

RojTV:n vastaiset toimensa ja poistamaan kaikki yleisradiotoiminnan ja vähemmistökielisten 

opetuksen alalla jäljellä ovat rajoitukset sekä harjoittamaan politiikkaa, jolla edistetään aidosti 

vähemmistöjen kulttuuri-identiteettiä enemmän kuin tämän päivän todellisuutta. Euroopan unioni 

kehottaakin kannanotossaan Turkkia tukemaan ohjelmien, opetuksen ja median kautta muita 

äidinkieliä kuin pelkästään turkkia (EU, päätöslauselma 2005).  

 

Vähemmistökieliset tiedotusvälineet ja erityisesti sähköiset mediat, kuten televisio, ovat myös 

merkittäviä välineitä äidinkielen kehittäjinä ja säilyttäjinä. Ne voivat yhdistää erilaisia murteita, 

kuten kurdinkielisissä televisio-ohjelmissa, jossa ohjelmia tarjotaan soranin, kurmancin, hawramin 

ja zazan murteilla. Vaikka etninen media tukisi ja kehittäisi vähemmistökieltä, silti toisaalta sen 

vaihtuminen valtakieleen nopeuttaa vähemmistökielen sulautumista valtakulttuurin ja -kieleen. 

Esimerkiksi Iranin Sahar-television kurdinkielisessä ohjelmassa käytetään paljon persiankielistä 

sanastoa. Suurin osa Saharin toimittajista on opiskellut toimittajaksi persian kielellä, ja lapsuudesta 

pitäen heidän opetuskielenään on ollut persia, mikä vaikuttaa heidän kurdin kielen taitoonsa. Tällä 

heikolla kielitaidolla on vaikutusta journalistisen ilmaisun tasoon, mikä voi karkottaa yleisöä ja 

heikentää myös kuulijoiden äidinkieltä. Kielen lisäksi vähemmistömedia voi muillakin keinoilla 

vaikuttaa vähemmistön sulautumiseen. Yksi tärkeistä keinoista voi olla ohjelmien ja uutisaiheiden 

valinta: kyse on esimerkiksi siitä, minkälaisia aiheita ja tapahtumia valitaan ja otetaan puheeksi tai 

päinvastoin jätetään käsittelemättä (Skön & Torkkola 1997, 10–12). 

 

Iranissa ilmestyy useitakin kurdinkielisiä lehtiä. Suurin osa niistä on valtion omistamia 

aikakauslehtiä. Viime vuosina on syntynyt myös sitoutumattomia pienlehtiä. Suurin osa niistä on 

lakkautettu valtion määräyksestä, koska niiden julkaisijat eivät ole noudattaneet lakia. Se tarkoittaa, 

että kyseiset lehdet ovat käsitelleet kiellettyjä asioita, kuten kurdeihin liittyviä poliittisia aiheita, tai 

ne ovat kritisoineet Iranin hallituksen asemaa ja toimintaa kurdialueella. Kansainvälisen Journalistit 

ilman rajoja -järjestön mukaan Iranissa on maailman neljänneksi huonoin lehdistövapaustilanne. 

Järjestön mukaan sananvapausrajoitukset Iranissa ovat 2000-luvun alusta lähtien tiukentuneet; 
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satoja toimittajia on pidätetty, kidutettu ja karkotettu maasta. Iranin sananvapaustilannetta on usein 

kritisoitu eri kansainvälisillä foorumeilla. Iranin hallituksen mielestä median tehtävä on tukea sen 

toimia ja politiikkaa, eikä arvioida ja kritisoida niitä. Eri lähteiden mukaan Iranin valtio on estänyt 

pääsyn yli 10 miljoonalle ”moraalittomana pitämälleen nettisivustolle”. Vuosittain YK, EU ja 

monet muut kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt huomauttavat Irania ihmisoikeustilanteen ja 

sananvapaustilanteen parantamiseksi.  

 

Omakielisellä ohjelmalla on suuri merkitys etniselle vähemmistölle. Omakielinen ohjelma tavoittaa 

monia kohderyhmiä kuten nuorisoa ja ikäihmisiä, lukutaidottomia ja kouluja käyneitä, maalaisia ja 

kaupunkilaisia edistäen ja kehittäen samalla äidinkieltä. Erityisen tärkeää oman kielen tarjonta on 

kurdilapsille, jotka pienestä pitäen saavat kaiken opetuksensa toisella kielellä. On muistettava, että 

pelkästään Irakissa kurdeilla on oikeus kurdinkieliseen opetukseen. Iranin kurdien opetuskieli on 

persia, Turkin kurdien opetuskieli on turkki, ja Syyrian kurdien opetuskieli on arabia.  

 

Internetin käyttö on viime vuosina yleistynyt Iranissa, joten nykyään moni seuraa kurdinkielisiä 

tiedotusvälineitä myös verkossa. Useita opposition televisiokanavia, radioasemia ja julkaisuja on 

mahdollista seurata internetin välityksellä. Pääsy tiedotusvälineiden kotisivuille on tavallisesti 

estetty, mutta moni keksii keinot tällaisten estojen kiertämiseen. Kiellettyjen nettisivustojen 

seuraaminen edellyttää kuitenkin kykyä esimerkiksi sisältösuodattimien ohittamiseen. 

 

London School of Economicsissa mediaa ja vähemmistöjä tutkivan Myria Georgioun mukaan 

nettiyhteisöjen suosio haastaa valtakulttuurin asettamat rajat, jotka erottavat ”meitä ja muita”, 

esimerkiksi persialaisia ja kurdeja. Verkkoviestintä antaa vähemmistöille uusia mahdollisuuksia 

siirtyä tuotantopuolelle ja tekijöiksi mediassa ja taistella sitä kulttuurista ja poliittista poissulkemista 

vastaan, jota valtamedia edistää. Toinen verkkoviestinnän etu etnisille ryhmille on sen tarjoama 

mahdollisuus valtion kontrollin ja sensuurin ohittamiseen jossain määrin (Suhkunen Minna 2003: 

Georgiou 2002, 3–6).  

 

Georgiou korostaa, että monille yhteisölle ja erityisesti kurdeille internetistä on tullut merkittävä 

väline. Kurdit ovat kohdanneet fyysisessä maailmassa marginalisointia ja poissulkemista. Tällä 

tarkoitetaan, että kurdeille ei ole annettu oikeutta tai tilaa puhua vapaasti julkisuudessa omista 

vaatimuksistaan. Kurdit ovat kuitenkin löytäneet tilan internetistä, jossa he voivat vapaasti esittää 

omia vaatimuksia kurdivaltiosta sekä kurdikulttuurin ja kielen varjelemisesta ja toisaalta neuvotella 
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etnisen ryhmänsä sisällä kurdiuden merkityksestä nykymaailmassa (emt.). 

 

 

 

2.2 Tutkimuskysymykset 

 

Analysoimalla Zayele-nimistä Iranin television keskustelu-ohjelmaa yritän saada selville, mitä 

identiteettiä kyseinen ohjelma tarjoaa. Olen kiinnostunut tästä aiheesta ennen muuta siksi, että 

vaikka Iranissa asuvien kurdien määrä on noin 12 miljoonaa, Iranin valtio ei tarjoa oman maansa 

kurdiväestölle omakielisiä tiedotusvälineitä, vaan suuntaa sen sijaan kurdinkieliset tv-ohjelmansa 

muissa maissa asuville kurdeille. Yrittääkö Iranin valtio tarjoamalla tämänkaltaisia ohjelmia Iranin 

ulkopuolella asuville kurdeille keskittyä muiden maiden sisäisiin asioihin ja samalla välttää oman 

maansa sisäisiä ongelmia? 

 

Tarkoituksenani on lähestyä tutkimuskysymyksiäni kahdella tapaa: Ensinnäkin tutkin 

vähemmistömediaa identiteetin ja etnisyyden avulla. Tarkoituksena on myös analysoida ohjelman 

sisältöä sekä kielellisesti että visuaalisesti. Tutkimustyössäni keskityn aineiston sisältöanalyysiin. 

 

Tutkimuksessani on kolme pääkysymystä:  

 

1) Millaista identiteettiä Sahar2:n kurdinkielinen Zayele-ohjelma rakentaa ja tarjoaa?  

 

2) Minkälaiset diskurssit hallitsevat?  

 

3) Keitä Zayele-ohjelma puhuttelee? 

 

 

Diskurssit ovat sellaisia puhetapoja tai ajattelutapoja esittää jokin kohde tai aihe, jotka tuottavat 

merkityksellisiä tietoja kohteestaan. Kyseinen tieto vaikuttaa sosiaalisiin käytäntöihin, ja sillä on 

todellisia seurauksia ja vaikutuksia. Toisaalta diskurssit ovat vallan levittäytymistä ja samalla myös 

sen kyseenlaistamista (Hall 1999, 105). Sahar2:n kurdinkielisen ohjelman kautta yritetään levittää 

Iranin hallituksen omaa poliittista ja uskonnollista ideologiaa myös Iranin ulkopuolella, ja paras 

keino tähän on kohderyhmän omakielinen media. Samalla yritetään puuttua Irakin Kurdistanin 
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sisäisiin asioihin nostamalla esille eri kurdipuolueiden keskinäisiä erimielisyyksiä ja ristiriitoja. 

Tässä tutkimuksessa diskurssikäsitteillä ei ole keskeinen rooli, joten mainitsen niistä vain yleisellä 

tasolla. Perusteellisesti analysoin tutkimusaineistoani tarkastelemalla keskustelu-ohjelma Zayelen 

juontajan ja haastateltavien kielirakennetta sekä puhetapoja.  

 

Valitsemallani metodilla tutkin lähinnä sitä, mihin Sahar2:n ohjelman mielenkiinto kohdistuu 

suhteessa etnisiin vähemmistöihin, erityisesti kurdeihin. Tarkasteltavia alueita ovat etnisten ryhmien 

merkitys identiteetin rakentajana, etniset konfliktit ja etnisten vähemmistöjen omakielinen media. 

Tässä tutkimustyössä tärkeimmät käsitteet ovat uskonto, kulttuuri, kieli ja politiikka. Sahar2:n 

kurdinkielisen ohjelman näkyvimpänä tarkoituksena on Iranin islamilaisen tasavallan nykyisen 

politiikan ja islamin uskonnon levittäminen Iranin ulkopuolella asuville, erityisesti Irakin 

autonomiselle kurdialueelle. Voidaan väittää, että Sahar2:n satelliittikanava on perustaltaan 

propagandakanava, jonka tehtävänä on esitellä Iranin valtion poliittista ideologiaa, islamilaista 

uskonnonopetusta ja iranilaista kulttuuria kyseisen ohjelman kohderyhmän omalla äidinkielellä.  

 

Työni liittyy identiteettitutkimuksen suuntaukseen, koska Iranin kurdinkielisessä ohjelmassa on 

kyse identiteetistä ja vähemmistömediasta. Zayele-ohjelma esittää kurdikansan kokonaan erilaisena 

ja eri nimellä kuin mitä se itse on tottunut itsestään ajattelemaan ja käyttämään. Tässä ohjelmassa 

kysymys on myös toiseudesta. Aineistoa analysoidessa käytän erilaisia identiteettejä, muun muassa 

poliittista, kansallista ja etnistä identiteettiä, sillä valitsemani ohjelman jakso käsittelee poliittista 

aihetta, joka koskee etnistä vähemmistöä. 

 

Identiteettiä on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti huomattavan paljon. Samoin on tutkittu 

paljon vähemmistö- ja omakielisten tiedotusvälineiden merkitystä eri kansoille. Toiseutta ja etnisiin 

vähemmistöihin liittyvää tutkimusta on myös toteutettu viime aikoina runsaasti sekä tiedotusopin 

että sosiologian laitoksella. Viestinnän alalla tutkimukset ovat useimmin keskittyneet valtamedian 

antamaan kuvaan etnisistä vähemmistöistä. Pro gradu -tutkielmani liittyy mainittujen tutkimusten 

jatkoksi, ja toivon, että se antaa mahdollisuuden jatkotutkimuksen tekoon.  

 

Ennen kuin siirryn tarkastelemaan tutkimukseni keskeisiä käsitteitä, tarkastelen lyhyesti sitä, keitä 

kurdit ovat. 
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3 KEITÄ OVAT KURDIT? 

 
3.1 Historia 

 

Kurdit ovat maailman suurin kansa, jolla ei ole omaa virallista valtiota. Kurdeilla ei ole koskaan 

ollut omaa valtiota, mikä voi tehdä heistä käsitteellisesti etnisen ryhmän tai vähemmistökansan. 

Kurdien asuttama maantieteellinen alue, jota kutsutaan Kurdistaniksi, jakautuu viiteen valtioon, 

jotka ovat Turkki, Iran, Irak, Syyria ja Armenia. Kysymys on kuitenkin yhteisestä etnisestä 

identiteetistä, maailmankatsomuksesta, perinteistä sekä vakaasta kurdeja yhdistävästä uskosta, 

jonka perusteella he kuuluvat samaan ryhmään ja heillä kuuluisi olla oma valtio (Janné 2007). 

Vaikka nykyisin kurdeilla ei ole omaa itsenäistä valtiota, yhteistä kulttuuria, kieltä ja uskontoa, 

heitä yhdistää kurdilaisuus ja kurdi-identiteetti on heille erityisen tärkeä.  

 

Kurdien historia on usein näyttänyt synkältä ja väkivaltaiselta. Monet hallitsijat ja valtiot ovat 

yrittäneet hallita heidän maataan, jota kutsutaan Kurdistaniksi. Kurdistan on kurdien asuttama alue. 

Kurdistan on ollut sekä taloudellisesti että strategisesti merkittävä alue. Esimerkiksi Kurdistanista 

saavat alkunsa kaksi historiallisen Mesopotamian tärkeintä jokea, Eufrat ja Tigris, ja alueella ovat 

Lähi-idän tärkeimmät öljylähteet. Kurdit ovat asuneet samalla maantieteellisellä alueella yli 4000 

vuotta (Janné 2007).  

 

Ensimmäisen kerran kurdit ovat käyttäneet Kurdistan-nimeä 1100-luvulla. Kurdistan-nimi sai 

alkunsa, kun aluetta hallinnut sulttaani Seldzuk Sandzar loi laajan erillisen pronssin, jolle sulttaani 

antoi nimeksi Kurdistania. Alue rajautuu idässä Iskenderunin kaupunkiin ja Antitaurusvuoreen. 

Pohjoisessa se päättyy Pontisiin vuoriin. Idässä Kurdistanin rajan muodostaa Urmiajärvi ja etelässä 

Zagrosvuoriston eteläpää sekä Hemren vuorijono. Alueen koko on noin 500 000 neliökilometriä 

(Nerweyi 1991, 14–15). Sen jälkeen kun Kurdistan-niminen pronssi kutistui täysin 1400-luvulla, 

sekä Ottomaanien valtakunnassa että Turkin imperiumissa Kurdistanin maakunta muodosti vain 

osan alueesta, josta tuli kurdien asuttama alue ja missä he olivat enemmistönä. Persia ja Turkki 

olivat 1500-luvullakin Aasian suurmahdit. Nämä imperiumit olivat sodassa keskenään ainakin 

puolet ajanjaksosta 1515–1639. Silloin kurdeja kohdeltiin kiistan välineinä, ja samalla heitä 

käytettiin pelinappuloina, kun Persia ja Turkki järjestelivät suhteita ja maanrajojaan (emt.). 
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Ottomaanien vallan kaudella 1700–1826  kurdien asuttamat alueet koostuivat autonomisista 

kurdivaltioista. Noina aikoina kurdeista oli suurta hyötyä ottomaaneille, sillä kurdit suojasivat 

tehokkaasti ottomaani-imperiumia. Mahtavimmat kurdiprinssit jopa löivät omat rahayksikkönsä, 

mitä pidettiin ensisijaisena yhtenäisyyden merkkinä islamilaisessa maailmassa. Rahayksikköjen 

merkitys oli kuitenkin enemmän islamilaisuuteen kuin kurdilaisuuteen liittyvä. Noihin aikoihin 

kurdien olosuhteet olivat Persian puolella melkein samanlaiset kuin ottomaanien valtakunnassa. 

Kolme kurdihallitsija hallitsi tuolloin Persiaa. Silloin kurdit eivät vielä vaatineet kurdialueidensa 

yhdistämistä ja itsenäistymistä (Nerweyi 19991, 67–69).  

 

Toinen maailmansota toi mukanaan synkkiä muutoksia kurdeille. Huolimatta kaikista kurdeille 

annetuista lupauksista ja Kurdistanin itsenäisyyden puolesta tehdyistä vetoomuksista Kurdistan 

jaettiin toisen maailmansodan jälkeen neljään osaan: Turkin, Iranin, Irakin ja Syyrian kesken. Jaon 

jälkeen alkoi kurdien historiassa katastrofaalinen jakso, kun Kurdistanin hallitsijavaltiot ryhtyivät 

kukistamaan kurdien vapautusliikkeitä (emt. 70–72).  

 

Kurdistan on ollut aina tärkeä alue sekä strategisesti että taloudellisesti. Kurdistan sijaitsee idän ja 

lännen välillä. Myös kansanvälisessä politiikassa suurvaltojen edut ovat menneet kurdiasukkaiden 

etujen edelle. Kurdistanilla on useita tärkeitä luonnonrikkauksia kuten öljyä, kromia, kuparia, rautaa 

ja hiiltä. Öljystä käydään kovasanaista kiistaa, kun neuvotellaan Kurdistanin itsenäistymisestä tai 

autonomiasta (emt.). Vaikka kurdit ovat vuosikymmenien aikana taistelleet oikeuksiensa puolesta, 

heidän kansallinen liikehdintänsä on kukistettu ja heidän olemassaolonsa on useimmiten kielletty. 

Kurdit olivat saada oman itsenäisen kurdivaltion 1920-luvulla. Vuonna 1946 kurdit perustivat 

toistamiseen oman valtion, jota he kutsuivat Kurdistanin tasavallaksi. Kurdistanin tasavalta oli 

lyhytaikainen valtio, joka kesti vain yksitoista kuukautta. Kyseinen valtio sijaitsi nykyisen Iranin 

luoteisosassa, kurdien asuma-alueen itäosissa. Kurdistanin tasavalta oli perustettu Neuvostoliiton 

tuella. Kun Neuvostoliiton joukot vetäytyivät alueelta, Iranin armeija otti alueen haltuunsa, kukisti 

kurdivaltion, ja kurdipresidentti Qazi Muhammad hirtettiin Mahabadin keskustassa maaliskuussa 

1947. Historian konflikteista huolimatta tämän päivän Iran tunnustaa kurdien olemassaolon, vaikka 

kohteleekin heitä iranilaisena heimona eikä kurdikansana. Irakin kurdien tilanne on huomattavasti 

parempi kuin muiden maiden kurdeilla. Vuodesta 1991 lähtien Irakin kurdeilla on ollut autonomia 

ja tällä hetkellä liittovaltio. Muutama kurdikaupungeista ei edelleenkään kuulu Irakin Kurdistanin 

alueeseen. Näistä alueiden liittämisestä liittovaltioon on käyty kovia keskusteluja, mutta lukuisista 

lupauksista huolimatta tavoite ei ole toteutunut (McDowall 2004).  
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3.2 Määrä 

 

Kurdien määrästä ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Tällä hetkellä kurdeja varsin yleisesti arvioidaan 

olevan noin 30–40 miljoonaa. Puolet määrästä asuu Turkin valtion alueella, loput Iranissa, Pohjois-

Irakissa, Syyriassa ja entisen Neuvostoliiton alueella sekä siirtolaisina Länsi-Euroopassa. Arviot 

kurdien määrästä vaihtelevat suuresti. Eri arvioiden mukaan Turkin kurdeja katsotaan olevan noin 

15–20 miljoonaa, Iranin kurdeja 10–12 miljoonaa, Irakin kurdeja 5-6 miljoonaa ja Syyrian kurdeja 

2–3 miljoonaa. Epätarkat tiedot kurdiväestön määrästä voi johtua niiden maiden politiikasta, joissa 

kurdeja asuu. Nämä maat ovat vuosikymmenien aikana tavoitelleet kurdikansan kukistamista ja  

sulauttamista. Useat valtioista eivät edes tunnusta kurdien olemassaoloa, saati anna tarkkoja 

tilastoja kurdien määrästä kyseisen maan sisällä. Esimerkiksi Turkissa kurdien olemassaolo on 

edelleen julkinen salaisuus. Turkin perustuslaki väittää, että kaikkien Turkin kansalaisten äidinkieli 

on turkki ja kieltää puhumisen mistään, mikä voisi jakaa kansakuntaa. Muissa kurdien asuinmaissa 

paitsi Irakissa – kuten Turkissa, Iranissa ja myös Syyriassa – vähemmistöoikeuksien, itsehallinnon 

tai itsenäisyyden tavoittelu on laitonta (Komsi 2006, Nerweyi 19991, MCDowall 2004). 

 

 

 

3.3 Kieli 

 

Kurdeilla on oma kieli, jota kutsutaan kurdin kieleksi. Kurdin kieli koostuu monesta päämurteesta 

ja monista pienemmistä murteista. Jopa tutkijoiden mielipiteet ja näkemykset kurdin kielestä ja 

murteiden määrästä vaihtelee. Näistä näkemyksistä huolimatta yksi kurdeja eniten yhdistävistä 

tekijöistä on kurdin kieli. Usein eri murreryhmiin kuuluvat kurdit eivät ymmärrä toistensa kieltä. 

Tämä johtuu siitä, että kieli jakautuu neljään eri päämurteeseen, jotka jakautuvat vielä yhteensä 18 

alamurteeseen. Kurdin kielen päämurteet ovat kurmanji, sorani, zaza ja horami. Pohjoisessa suurin 

osa kurdeista puhuu kurmanjia, etelässä eniten sorania (McDowall 2004, 10). Toisaalta Pire Babi 

jakaa kurdin kielen murteet kolmeen pääryhmään: eteläiseen soraniin, pohjoiseen ja luoteiseen 

kurmanjiin sekä kaakkoiseen kirmanshani-lekiin (Pire Babi 1999, 52–54). Kurdin kielen murteiden 

jaottelut vaihtelevat eri tutkijoiden esityksissä. Kurdin kielen murteet kuuluvat indoeurooppalaisiin 

kieliin. Kurdien kieltä voidaan luonnehtia kieleksi, joka koostuu useista erilaisista ja toisistaan 

poikkeavista murteista (emt.).  
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Kurdit ovat usein joutuneet omaksumaan valtakulttuurin kieltä ja tapoja. Suurin osa kurdeista on 

kaksikielisiä. Moni kurdi ei osaa puhua äidinkieltään. Syynä tähän on alueen valtioiden politiikka, 

joka kieltää vähemmistökielen harjoittamisen. Esimerkiksi Turkissa kurdin kielen puhuminen oli 

pitkään täysin kiellettyä. Iranissa ja Syyriassa taas kurdit saavat käyttää omaa kieltään keskinäiseen 

viestintään, mutta virallinen ja opetuskieli myös kurdeille on valtakieli, maasta riippuen persia tai 

arabi. Suurin osa kurdeista puhuu ja kirjoittaa valtakulttuurin kieltä sujuvammin kuin äidinkieltään. 

Koska muualla kuin Irakissa – ja sielläkin vasta maan nykyisissä oloissa – kurdit eivät saa opiskella 

omalla kielellään, monet ovat jopa unohtaneet äidinkielensä. Murteista kurmanji on puhutuin, ja sitä 

kirjoitetaan latinalaisin aakkosin. Sorania on useimmiten kirjoitettu arabialaisin aakkosin, mutta 

käytetään myös latinalaisia aakkosia. Kurdin eri murteita ovat rikastuttaneet lainasanat sen maan 

kielestä, jossa kurdiryhmä asuu (Nerweyi 1991, 56–57). Kurdin kieli ja kulttuuri ovat niin tärkeitä 

kurdeille, että välillä sen harjoittamiseksi käytetään jopa voimakeinoja. Kielellä on myös hyvin 

tärkeä roolinsa kurdinationalismissa. Hasanpoorin (1999) mukaan kurdin kieli on murre-eroista 

huolimatta tärkein väline kurdien yhdistämiseen. Kurdikielen käytön ja harjoittamisen estämisellä 

on pyritty ja pyritään edelleen eliminoimaan kurdien nationalismia. Kurdin kieltä onkin käytetty 

juuri kansallisen identiteetin symbolina. Hasanpoorin mukaan 1500-luvulla kurdirunoilijat alkoivat 

käyttää kurdin kieltä kirjoituksissaan erottuakseen turkkilaisista, persialaisista ja arabeista 

(Hasanpoor 38–47). 

 

Nykyään kurdikielen harjoittaminen on Iranissa ja Turkissa aiempaa helpompaa. Iranissa ilmestyy 

useitakin kurdinkielisiä lehtiä; on olemassa myös omakielisiä paikallisia radio- ja televisiokanavia, 

jotka ovat valtion sensuurin ja kontrollin valvomia. Näistä tiedotusvälineistä on silti paljon hyötyä 

kielen ja kulttuurin kehityksen kannalta. Viime vuosina Turkissa on myös perustettu yksittäisiä 

kurdinkielisiä tiedotusvälineitä. Sekä Turkissa että Iranissa järjestetään yksityisiä kurdin kielen 

opetuskursseja. Irakissa kurdien tilanne on tätä kirjoitettaessa suotuisampi kuin koskaan. Kurdeilla 

on oma hallitus, presidentti ja eduskunta. Myös opetus tapahtuu kurdin kielellä. Irakin Kurdistanissa 

kurdinkieliset tiedotusvälineet ovat kehittyneet jatkuvasti, ja tällä Kurdistanin alueella on lukuisia 

omakielisiä tiedotusvälineitä ja myös sitoutumattomia päivä- ja aikakausilehtiä (emt.). 
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3.4 Uskonto 

 

Zarathustralaisuus oli kurdien pääuskonto ennen islaminuskon tuloa ja sen leviämistä kurdialueelle. 

Suurin osa kurdeista kääntyi islaminuskontoon arabien nopean valtaantulon aikana 600-luvun 

alkupuoliskolla. Kielen ja kulttuurin jälkeen kurdeja seuraavaksi vahvimmin yhdistävä asia on 

uskonto (Lehtonen 2004).  

 

Tutkijoiden näkemykset ja mielipiteet menevät ristiin myös kurdien uskonnosta keskusteltaessa. 

Kurdit kuuluvat eri uskontokuntiin. Suurin osa kurdeista on muslimeja. Kurdien joukossa on myös 

jezidejä, juutalaisia, kristittyjä ja baha'i-uskon kannattajia. Suurin osa kurdeista on sunnimuslimeja. 

McDowallin arvion mukaan 75 prosenttia kurdeista on sunnimuslimeja, ja suurin osa heistä kuuluu 

shaafilaisen koulukuntaan. Suurin osa kristityistä kurdeista on armenialais- ja assyrialaiskristittyjä 

(McDowall 2004). Kendal (1997) puolestaan arvioi muslimikurdeja olevan 99 prosenttia. Monet 

tutkijat pitävät kurdien alkuperäisenä uskontona jezidiläisyyttä (emt.). McDowallin (2004) mukaan 

jezidismi on saanut vaikutteita lähes kaikilta alueella vaikuttavilta uskonnoilta, kuten esimerkiksi 

manikealaisuudelta. Hän arvioi jezidikurdeja olleen ainakin vajaa satatuhatta vuonna 1992. Kurdien 

keskuudessa on muitakin ryhmiä: erityisesti Luoteis-Kurdistanin kurdeissa on McDowallin mukaan 

myös alevikurdeja. Alevismi on shiialaisuuden epäortodoksinen muoto (emt. 13–15).  

 

Pireh Babin (1999) mukaan islamilla on ollut tärkeä rooli siinä, että se on yhdistänyt suurimman 

osan kurdiyhteisöistä sunniyhteisöksi. Islamilla ei kuitenkaan katsota olleen tärkeää rooli kurdi-

identiteetin alkaessa muodostua uudelleen 1900-luvun alussa. Kurdien nationalismi on ollut sekä 

muodostuessaan että kehittyessään sekularistinen liike, jonka innoittajia ovat olleet kansanomainen 

historia, suullinen perinne ja kansanusko. Esimerkiksi jezidikurdien puhuma kurdimurre kurmanji 

kategorisoi jezidejä kurdeiksi. Pireh Babin mukaan jezidikurdit määrittelevät ensisijaisesti itseään 

jezideiksi ja vasta toissijaisesti kurdeiksi (emt. 52–57).  

 

Nerweyi (1991) toteaa, että yleisesti ottaen Kurdistania hallitaan islamin periaatteiden mukaisesti ja 

islamilainen kulttuuri näkyy myös kurdinaisten ja -miesten välisissä suhteissa (Nerweyi 1991, 43–

45). Kurdien keskuudessa islamin oppien tulkinnat vaihtelevat suuresti. On myös vaikea erottaa 

yhteisön omia käsityksiä islamin opeista. Islamin oppien eritteleminen kurdien traditioista voi olla 

hankala tehtävä, sillä kurdit itse enempää kuin tutkijatkaan eivät pysty täysin erottamaan näitä 

asioita toisistaan.  
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Kurdiyhteisössä sheikeillä eli uskonnollisilla johtajilla on ollut arvovaltaa ja on edelleen. Nerweyi 

kertoo, että Kurdistanissa maallistunut koulutus ja yhteiskunnalliset muutokset ovat vähentäneet 

uskonnollisten johtajien arvovaltaa. Kuitenkin islamin vaikutus kurdiyhteisössä on pysynyt 

vahvana. Jopa valtaosa kurdeista muodostaa maailmankuvansa islamin oppien perusteella. Usein 

uskonnollinen autonomia kurdikylissä on mullaheilla.  Kurdistanissa mullah on yleensä kylän ainoa 

oppinut ja hänellä on paljon vaikutusvaltaa. Mullahit olivat pitkään klassisen kulttuurin, runouden, 

kirjallisuuden ja teologian pääasiallisia vaalijoita ja vartijoita. Uskonnolliset johtajat ovat olleet 

myös mukana politiikassa. Usein mullahit ovat jopa johtaneet kansanliikettä paikallishallintoa 

vastaan. Nykyään, valtion ylläpitämien koulujen ja opetuksen maallistumisen myötä, uskonnollisten 

johtohahmojen vaikutusvalta kurdiyhteiskuntaan on kuitenkin vähentynyt (emt.).  

 

 

 

3.5 Kurdistan jaettuna maana 

 

Kurdien ja persialaisten asumisella samassa valtakunnassa on pitkä historia. Kurdistan-sana on 

saanut alkunsa parsilaisten eli farsi- ja kurdilaisten ensimmäisen hallitsijasta, joka perimätietojen 

mukaan oli kurdi ja maailman vanhimman valtion perustaja. Kurdistanilla tarkoitetaan tavallisesti 

kurdien asuttamaa aluetta, jota ei ole koskaan tunnustettu omaksi tai itsenäiseksi valtiokseen. Kurdit 

puhuvat tyypillisesti Kurdistanista viitatessaan kurdien asuttamaan alueeseen. Lisäksi useat tutkijat 

ovat käyttäneet Kurdistan-termiä tutkimuksissaan ja julkaisuissaan. Siksi en pidä ongelmallisena 

käyttää Kurdistan-termiä työssäni, vaikka sana ei esiinnykään kartoissa. 

 

Kun Kurdistan jaettiin ensimmäistä kertaa, rajalinjat pilkkoivat alueen Turkin, Iranin, Irakin, 

Syyrian ja Neuvostoliiton kesken. Kütük Zekin (2003) mukaan Kurdistanin jakamiseen viiteen 

maahan vaikutti se, että Kurdistan on ollut luonnonvaroiltaan rikas ja strategisesti tärkeä alue, jolta 

on löydetty myös öljyä. Hänen mukaansa nämä asiat vaikuttivat siihen, ettei itsenäisyys tulisikaan 

kysymykseen (Kütük 2003, 132–134). 

 

Suomalainen tutkija Kristiina Koivunen on tutkinut kurdeja pro gradu -työssään, 

lisensiaatintutkimuksessaan ja väitöskirjassaan. Hän on myös tehnyt tutkimustyötä ulkomailla ja 

vieraillut Kurdistanissa erityisesti Turkin ja Irakin kurdialueilla. Koivusen (2002) mukaan ennen 

1900-lukua kurdeilla ei ollut kansallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ensimmäisen maailman 
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sodan aikana Kurdistan jaettiin eri maiden kesken. Siitä lähtien Kurdistanin hallitsijamaat ovat 

pyrkineet sulauttamaan kurdikulttuuria valtakulttuuriin, sillä vähemmistön etninen kulttuuri on 

nähty uhkana valtion yhtenäisyydelle. Kurdit itsekin ovat olleet esteenä yhtenäisen kurdivaltion 

perustamiselle, sillä kurdiyhteiskunnan heimoihin pohjautuva rakenne on estänyt kurdeja 

perustamasta itsenäistä valtiota (Koivunen 2002, 115–116).   

 

Kurdistanin hallitsijamaat ovat useaan otteeseen toteuttaneet kurdien pakkosiirtoja muille alueille. 

Esimerkiksi Irakissa Saddam Husseinin hallinto siirrätti satojatuhansia kurdeja kurdikaupungeista 

Etelä-Irakiin, jossa asuu arabeja, ja heidän tilalleen tuotiin arabeja kurdikaupunkeja asuttamaan. 

Jotkut kurdialueet ovat autioituneet myös kansanmurhien seurauksena (Hasanpoor 1999, 37–40).  

Kurdistanin ydinaluetta – Kaakkois-Turkkia ja Pohjois-Irakia – ei nykyisin pidetä turvallisena 

alueena. Erityisesti monet Euroopan maat kehottavat kansalaisiaan turvallisuussyistä välttämään 

matkustamista näille alueille. Faik Nerweyin (1991) mukaan Kurdistanin levoton tilanne voisi 

rauhoittua vain demokraattisten hallitusten valtaantulolla ja tunnustamalla kurdien kansalliset 

oikeudet näissä maissa, joissa kurdit asuvat (Nerweyi 1991, 5–7).  

 

Kurdistanin alue on pinta-alaltaan noin 500 000 neliökilometriä. Kurdit ovat asuneet alueella yli 

4500 vuotta. He kuuluvat näin Lähi-idän vanhimpiin kansoihin ja muodostavat samalla maailman 

suurimman kansan vailla omaa valtiota. Kurdialuetta on kutsuttu Kurdistaniksi jo 1200-luvulta 

lähtien, ja nimitys vakiintui 1500-luvulla. Vaikka Kurdistania ei tunnusteta valtioksi, se on silti 

muutakin kuin pelkästään maantieteellinen alue, sillä kyseinen nimi viittaa myös alueen ihmisten 

kulttuuriin. McDowallin (1992) mukaan Kurdistania voidaan pitää myös poliittisena ja sosiaalisena 

käsitteenä (McDowall 1992, 6–7).  

 

Eri uskonnoista ja murteista huolimatta kurdit näkevät itsensä etnisenä ryhmänä, jolla on yhteinen 

alkuperä, kieli, kulttuuri, historia ja jossakin määrin yhteiset pyrkimykset, kuten oman valtion 

perustaminen tai mahdollisuus oman kielen ja kulttuurin harjoittamiseen vapaasti (emt.). 

 

Vaikka valtiota nimeltä Kurdistan ei virallisesti ole olemassa, on olemassa lukuisia karttoja, jotka 

esittävät Kurdistanin aluetta ja sen sijaintia. Kurdistanissa asuu kurdien lisäksi myös muita etnisiä 

ryhmiä kuten arabeja, assyrialaisia, turkkilaisia ja azereja. Kurdeja on väestöstä suurin osa eli 

enemmistö. Tässä on Kurdistanin kartta, jossa näkyvät sen sijainti ja naapurimaat. 
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Kurdistanin kartta 

 
Lähde: http://www.thevanguard.org/graphics/maps/kurdistan_map.jpg  

 

 

Kurdien tavoitteena on usein pidetty itsenäisen Kurdistanin valtion muodostamista, mutta itsenäisen 

valtion perustaminen ei ole kaikkien kurdien tavoite. Monet kurdeista tavoittelevat oikeutta oman 

kielensä ja kulttuurinsa harjoittamiseen sekä hallitsijamaiden virallista tunnustusta kurdikansalle. 

Toisille tavoitteena on itsehallintojärjestelmä. Osalle kurdeja Kurdistanin itsenäistyminen on niin 

tärkeä tavoite, että he käyvät sotaa sen saavuttamiseksi. 

 

Kaikista kurdialueista vain Irakissa kurdit ovat edistyneet itsehallintopyrkimyksissään viimeksi 

kuluneen vuosisadan aikana. McDowallin (2004) mukaan Kurdistanin hallitsijamaat eivät halua 

tunnustaa Kurdistania itsenäiseksi valtioksi maan rikkauksien takia. Kurdistanin vesi- ja öljyvarat 

ovat olleet merkittäviä tulolähteitä hallitsijamaille toisen maailman sodan jälkeen. Esimerkiksi 
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Eufrat- ja Tigris-joet, jotka virtaavat Kurdistanin halki, ovat merkittäviä vesilähteitä väestön ja 

maatalouden kastelutarpeiden näkökulmasta. Kurdistan on tärkeä myös karjankasvatuksen sekä 

maanviljelyn kannalta. Sen keskeiset ja tärkeimmät tuotteet ovat tupakka ja puuvilla (McDowall 

2004, 5-8). 

 

Östen Wahlbeckin (1999) mukaan Kurdistanin kansalliset, paikalliset ja kansainväliset konfliktit 

nivoutuvat toisiinsa tilanteessa, johon vaikuttavat etniset identiteetit, ihmisten taloudellinen epätasa-

arvoisuus, uskonnolliset jaot ja poliittiset ideologiat. Kurdit ovat usein taistelleet oikeuksiensa 

puolesta, ja erityisesti 1980-luvulta lähtien kurdien ja hallitsijamaiden väliset konfliktit ovat 

pahentuneet. Nämä konfliktit ovat vaikuttaneet kurdien pakenemiseen joko naapurimaahan tai 

muualle Eurooppaan (Wahlbeck 1999, 63–64).  

 

Kurdien nationalistisissa projekteissa korostetaan kurdien yhteistä historiaa, kieltä, kulttuuria ja 

identiteettiä. Toisaalta Kurdistanin hallitsijavaltiot painottavat, että kurdit eivät ole yhtenäinen 

kansakunta, ja jotkut valtioista, kuten Turkki ja Syyria, eivät edes tunnusta kurdien olemassaoloa 

maansa sisällä. Myös kurdipuolueiden tavoitteet poikkeavat toisistaan; osa puolueista tavoittelee 

itsenäistä Kurdistania, osa taas itsehallintoa. Sosialismilla ja kommunismilla on oma vaikutuksensa 

kurdien politiikkaan. Wahlbeckin (1999) mukaan tämä tulee ymmärrettäväksi huomioimalla 

Kurdistanin taloudellinen kehittymättömyys sekä kurdien poliittinen, sosiaalinen ja kulttuurinen 

syrjintä. Kehittymättömyydellä tarkoitetaan tässä korkeaa työttömyyttä, lukutaidottomuutta, 

huonoja terveydenpalveluita ja suurta syntyvyyttä (emt. 40–45). 

 

Suurin osa kurdeista asuu Turkin puolella. Pelkästään Turkissa asuvien kurdien lukumääräksi 

arvioidaan 15–20 miljoonaa. Pireh Babin (1999) mukaan Turkin alueella kurdius on kurdien ja 

turkkilaisten sosiaaliluokkien jakautumisen ja sosiaalisen etäisyyden tulos. Pireh Babi korostaa 

kurdien etnisyyden merkitystä ideologian muotona ja että se tulisi nähdä suhteessa turkkilaiseen 

ideologiaan, sosiaalisiin ongelmiin ja rakenteisiin, jotka ylläpitävät ideologista taistelua ja 

heijastuvat siihen (Pireh Babi 1999, 67–68). 

 

Vuodesta 1908 alkaen Kurdien tilanne muuttui täysin Turkin sotilasvallankaappauksen ja Mustafa 

Kemalin valtaannousun myötä. Vähemmistöjen ja erityisesti kurdien sulattaminen valtaväestöön oli 

Mustafa Kemalin mielestä tärkeä edellytys uuden turkkilaisen kansakunnan luomisprosessille. Pian 

Kurdistanissa alkoivat yhteenotot sotavoimien kanssa sekä kurdien kansannousu, joka kukistettiin 
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raa’asti voimakeinojen avulla. Kurdivähemmistö yritettiin karkottaa Kurdistanista. Useita tuhansia 

kurdikyliä tyhjennettiin, ja yli miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan sotaa kurdialueelta (Nerweyi 

19991, 27–28).   

 

Turkin hallituksen vuonna 1983 säätämän lain mukaan kurdien kielen käyttö on täysin kielletty. 

Esimerkiksi kurdinkielisen nimen antaminen lapselle on ristiriidassa Turkin kansallisen kulttuurin 

kanssa eikä sellaista nimeä voida rekisteröidä. Samassa yhteydessä useiden kurdinkielisten kylien ja 

kaupunkien nimi vaihdettiin kurdinkielistä turkinkieleen (McDowall 2004, 424–426). Turkin valtio 

ei tunnusta kurdien olemassaoloa, eikä lainsäädännössä mainita kurdin kieltä edes vieraana kielenä. 

Vuonna 1922 Turkki sitoutui Lausannen sopimuksessa kunnioittamaan vähemmistöjä, mutta 

kurdeja ei mainita sopimuksessa vähemmistönä, eikä heidän kohtelunsa ole kovinkaan paljon 

parantunut. Aiemmin kurdimusiikin kuuntelu tai kurdinkielisen kirjallisuuden lukeminen olisi 

voinut johtaa vankilaan. Viime vuosina kurdien asema on jonkin verran helpottunut. Kurdeja ei 

edelleenkään tunnusteta vähemmistöksi eikä kurdin kieltä kieleksi. Turkin kurdialueilla on silti 

perustettu kurdinkielisiä paikallisradio- ja tv-ohjelmia, joissa ei kerrota, mistä kielestä on kysymys. 

Kurdinkielinen opetus Turkissa on ollut myös mahdotonta, sillä Turkin lain mukaan ainoa laillinen 

kieli Turkissa on turkki (emt.).  

 

Viime vuosina Turkin lainsäädäntöä on muutettu jonkin verran. Tästä huolimatta kurdien asema ei 

ole parantunut ratkaisevasti, ja syrjintä jatkuu edelleen. Pakkoassimilointi valtaväestön kulttuuriin 

ja yhteiskuntaan on yleistä. Tämän myötä monet assimiloidut kurdit ovat päässeet hyviin asemiin, 

jopa pääministeriksi tai presidentiksi asti. Kurdi-identiteetin tai oman kulttuurin harjoittaminen on 

kuitenkin kiellettyä, sillä se koetaan vaaraksi Turkin kansalaiselle yhtenäisyydelle. Turkki kiistää 

kurdiongelman, koska heidän mielestä ei ole olemassa kurdeja, vaan vuoristoturkkilaisia, jotka 

asuvat vuoristoalueella. Vuoristoturkkilaisilla tarkoitetaan kurdeja, joiden asuinalue on lähellä 

Kurdistanin vuoristoja (Howe 2000, 75–88). 

 

Viime vuosina kurdikysymys on ollut yksi tärkeimmistä keskustelunaiheista Turkin ja Euroopan 

Unionin välillä. Ihmisoikeusjärjestöt ja EU ovat arvostelleet Turkkia ihmisoikeusrikkomuksista 

erityisesti kurdien kohdalla. Gulistan Gurbeyn (2002) mukaan kurdien tilanteen ratkaisu edellyttää 

Turkilta kurdi-identiteetin tunnustamista, sananvapautta, lakiin perustavaa oikeutta harjoittaa kurdin 

kieltä ja kulttuuria vapaasti ja saada koulutusta kurdin kielellä. Vaikka Turkissa on tapahtunut 

joitakin muutoksia, huolimatta näistä muutoksissa Turkilla voi olla pitkä tie kohti Euroopan 
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Unionin jäsenyyttä, jos kurdikysymyksiä ei ratkaista (Gurbey 2002, 23–25).  

 

Eurooppaan muuttaneet Turkin kurdit ovat pystyneet perustamaan ja lähettämään kurdinkielisiä tv-

ohjelmia, julkaisemaan omakielistä kirjallisuutta sekä luomaan kontakteja ihmisoikeusjärjestöihin. 

He ovat myös perustaneet poliittisia ja kulttuurisia yhdistyksiä ja järjestöjä. Internetistä on tullut 

tärkeä yhteydenpidon väline kurdeille. Turkki on useita kertoja pyrkinyt lopettamaan Euroopan 

Unionin maissa toimivan kurdinkielisen tv-kanavan (Koivunen 2002, 105).   

 

Iranin kurdeilla oli tärkeä rooli vuoden 1978 vallankumouksen toimeenpanossa, sillä he pyrkivät 

saavuttamaan aiempaa laajempia oikeuksia kurdeille. Iranin islamilaisen tasavallan uskonnollinen 

johtaja oli luvannut kurdeille itsehallinnon. Valtaan tulon jälkeen Khomeini perui lupauksen, kurdit 

leimattiin kapinallisiksi ja sotatoimet heitä vastaan aloitettiin. Sodan seurauksena tuhannet kurdit 

pakenivat Iranista ulkomaille. Kurdipuolueiden jäseniä joko vangittiin, teloitettiin tai karkotettiin 

maasta. Kurdien kidutukset ja teloitukset jatkuvat edelleen, ja heidän poliittista aktiivisuuttaan 

rajoitetaan (Hasanpoor 1999, 62).  

 

Vuonna 1942 kurdinationalistien unelma itsenäisestä kurdivaltiosta toteutui ensimmäistä kertaa. 

Valtion nimi oli Mahabad, mutta se oli olemassa vain vuoden. Tasavallan virallinen kieli oli kurdi, 

ja sen presidentiksi valittiin Qazi Mohammad. Kurditasavalta perustettiin Neuvostoliiton tuella ja se 

kesti valtiona vain vuoden, sillä Iranin armeijan hyökkäyksen kohteeksi jouduttuaan Mahabadin 

tasavalta kukistettiin ja sen johtajat hirtettiin.  Sekä Mahabad että Kurdistan ovat yleisiä nimiä 

tytöille. Näiden nimien antamisella kurdit haluavat ottaa kantaa poliittisiin asioihin (McDowall 

2004, 240–246).  

 

Nykyhetkellä kurdien tilanne Iranissa ei näytä kovin valoisalta. Virallinen ja opetuskieli maassa on 

persia. Kurdien syrjintä, teloitukset, kidutukset ja sananvapauden rajoitus jatkuvat edelleen. Iranissa 

on olemassa paikallisia kurdinkielisiä tiedotusvälineitä, joita sensuroidaan ja uhkaillaan jatkuvasti 

lakkautuksella. Usein kurdinkielisiä tiedotusvälineitä onkin lakkautettu. Viime vuosina myös Iran 

on saanut huomautuksia ihmisoikeusrikkomuksista erityisesti kurdeja kohtaan Euroopan Unionin ja 

ihmisoikeusjärjestöjen tahoilta (emt.). 

 

Irakissa joukko armeijan upseereita kaappasi vallan vuonna 1958 ja julisti uuden tasavaltaisen 

järjestelmän perustetuksi. Uuden hallituksen perustuslaissa todettiin kurdien olevan tasavertaisia 
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kansalaisia. Vuonna 1963, Baath-puolueen valtaan tulon jälkeen, ei kurdeja enää perustuslaissa 

tunnustettu tasavertaisiksi kansalaisiksi arabien rinnalla. Tästä seurasi kurdien ja hallituksen välisiä 

yhteenottoja, joiden seurauksena satoja tuhansia kurdeja surmattiin ja karkotettiin maasta. Vuonna 

1970 kurdien oikeudet tunnustettiin, mutta vuosina 1974–75 käydyn sodan jälkeen kurdeja alettiin 

uudelleen karkottaa eteläisen Irakin autiomaahan. Irakin hallitus aloitti kurdien kylien tuhoamisen 

(Nerweyi 1991, 30–33).  

 

Irakin viime vuosien kehityksen ansiosta kurdien tilanne Irakissa on muuttunut. Kurdien elämä on 

tällä hetkellä Kurdistanin alueen valtioista vapainta Irakissa, maan kurdialueella. Irakin kurdit ovat 

eläneet käytännössä itsenäisellä suoja-alueellaan vuodesta 1991. Irakista on tullut kurdien, shiiojen 

ja sunnien liittovaltio. Kurdeilla on oma hallitus, eduskunta ja presidentti. Virallinen kieli on myös 

kurdi. Suurin osa kurdeista haluaisi kuitenkin mieluummin itsenäisen valtion, mutta Turkin, Iranin 

ja arabien vastustuksen tavoite se ei ole toteutunut. Irakin Kurdistanissa sananvapaus tilanne on 

suotuisampi kuin koskaan kurdien historian aikana. Irakin Kurdistanissa on perustettu lukuisia 

kurdinkielisiä tiedotusvälineitä. Suurin osa tiedotusvälineistä on kurdipuolueiden omistamia, mutta 

yksityisiäkin tiedotusvälineitä on perustettu (emt.).  

 

Syyriassa kurdit menettivät oikeuksiaan Syyrian itsenäistyttyä vuonna 1946. Vuodesta 1950 alkaen 

kurdit saivat oikeuden kurdikulttuurin ja poliittisen toiminnan epäviralliseen harjoittamiseen, mitä 

myöhemmin vaikeutettiin. Myös Syyriassa kurdit ovat vainon kohteena. Esimerkiksi kurdin kielen 

ja kulttuurin harjoittaminen on kiellettyä. Virallinen ja opetuskieli on arabia. Vuonna 1961 Syyrian 

valtio riisti kurdeilta kansalaisuuden ja monilta evättiin jopa henkilöllisyystodistus (McDowall 

2004, 120–125).  

 

Kurdien huono kohtelu jatkuu Syyriassa. Kurdiaktivisteja on toistuvasti vangittu, ja kurdien 

kansalaisjärjestöt ovat täysin laittomia. Näistä esteistä huolimatta maasta paenneet Syyrian kurdit 

ovat olleet aktiivisesti perustamassa kansallisjärjestöjä sekä kurdinkielisiä tiedotusvälineitä kuten 

lehtiä ja Internet-sivustoja.   
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4 ETNISYYS JA KANSALLINEN IDENTITEETTI 
 

Kurdeja on tutkittu vähän suhteutettuna siihen, että kyse on maailma suurimmasta kansasta, jolla ei 

ole omaa maata ja valtiota. Viime vuosina kurdien tilanne ja siihen liittyvät aiheet ovat kuitenkin 

kiinnostaneet tutkijoita eri puolelta maailmaa. Antero Leitzingerin (2001) mukaan lähes joka neljäs 

Turkin ja Irakin kansalaisista on kurdi. Tästä huolimatta kirjallisuudessa, joka käsittelee Turkin, 

Iranin, Irakin, Syyrian ja Armenian kansoja, kurdeja ei yleensä mainita. Valtaosassa kirjallisuutta 

kurdeja ei eroteta näiden maiden muista kansallisuuksista, vaan kurdeja käsitellään iranilaisina, 

turkkilaisina, syyrialaisina ja irakilaisina (emt.).  Kristiina Koivusen (2002) mukaan kurdien 

maantieteellistä, poliittista ja taloudellista marginalisointia nähdään usein myös kurdien 

marginalisointia koskevissa tutkimuksissa (Koivunen 2002).  

 

Kurdeista löytyy jonkin verran tietoja, mutta ei silti tarpeeksi. Suurin osa kurdeista on kotoisin 

Turkista, Iranista, Irakista ja Syyriasta. Näiden maiden valtakulttuurilla on ollut suuri vaikutus 

kurdikulttuuriin ja sen kansallisen ja kielellisen identiteetin muokkaamiseen (Janné 2007, 39–43). 

Yleisesti kurdit luokittelevat itsensä sen maan kurdiksi, johon he ovat syntyneet. Myös kyseisen 

maan valtakulttuuri vaikuttaa heidän kulttuuriinsa. Kurdeilla ei olemassa ole yhtä, kaikille samaa 

kulttuuria ja kieltä, sillä heidän kulttuurinsa, tapansa ja kielensä vaihtelevat heidän asuinmaansa ja  

-alueensa mukaan. Esimerkiksi suurin osa Iranin kurdeista kutsuu itseään iranilaisiksi, ja heidän 

kurdin kielessään kuulee usein persiankielisiä sanoja. Sama ilmiö koskee muita kurdeja. Koska 

Turkissa kurdin kielen harjoittaminen on ollut kiellettyä, suurin osa Turkin kurdeista edelleen 

puhuu ja ilmaisee itseään turkin kielellä.  

 

Kurdeilla ei ole yhteistä kieltä ja uskontoa. Murteet ovat niin kaukana toisistaan, että kurdien on 

jopa vaikea ymmärtää toistensa kieltä. Eri kielestä ja uskonnosta huolimatta kurdit pitävät itseään 

yhtenä kansana ja heitä yhdistää kurdilaisuus ja yhteinen maantieteellinen alue nimeltä Kurdistan. 

Kurdit tuntevat kuitenkin voimakasta yhteenkuuluvuutta keskenään, erityisesti maansa suhteen. 

Noin 85 prosenttia kurdeista on sunnimuslimeja. Muut kurdit ovat shiiamuslimeja, kristittyjä, 

zarathustralaisia, jezidejä ja juutalaisia. Eniten kurdeja on Turkissa, Iranissa, Irakissa ja Syyriassa. 

Myös Armeniassa, Venäjällä ja Libanonissa on kurdiyhteisöjä. Suurin osa kurdeista haluaa oman 

valtion nimeltä Kurdistania tai vähintään oikeutta puhua omaa äidinkieltään ja harjoittaa vapaasti 

kurdikulttuuria. Toistaiseksi tämä on ollut vaikeaa, koska edelleen monissa maissa kurdikielen ja  

-kulttuurin harjoittaminen on ollut kiellettyä. Esimerkiksi Turkissa kurdien etnistä identiteettiä on 
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Turkin valtion perustamisesta lähtien pidetty suurena uhkana Turkin valtion kansalliselle 

yhteisyydelle (Pireh Babi 1999, 50–53). 

 

Yleensä kurdit määritellään etniseksi ryhmäksi. Anna Maria Viljasen (1996) mukaan etnisyydellä 

tarkoitetaan yhteisiä kulttuurisia ominaisuuksia, joita puhujan elämänpiirin ulkopuolelle kuuluvalla 

ihmisryhmällä on (Viljanen 1996, 143–144). Viljasen mukaan etnisyydessä on kyse ryhmän ja 

yksilön tavasta jäsentää itseään suhteessa toisiin. Etnisyyden kriteereinä Viljanen pitää kieltä, 

uskontoa, historiaa ja moraalisia arvoja. Nämä kriteerit voivat vaihdella eri ryhmien välillä ja jopa 

saman ryhmän sisällä. Tämä johtuu eri ryhmien ja yksilöiden etnisyyden käsitteestä; siitä, miten ja 

kuinka etnisyyttä määritellään (emt. 145–150).  Näkemykset ja mielipiteet etnisyyden määrittelystä 

vaihtelevat. Leif Höckerstedtin (1999) mukaan etnistä ryhmää määrittävät alkuperä, alue, uskonto, 

kieli, taloudellinen perusta, perherakenne ja kulttuuri. Höckerstedtin mukaan etnisyyteen liittyy 

minäkuva, kuinka yksilö määrittelee minäkuvansa etnisen ryhmän jäsenenä, sillä tietyn ryhmän 

jäsenen minäkuva vahvistaa yksilön etnisen aseman kyseisessä etnisessä ryhmässä (emt.).  Viljasen 

ja Höckerstedtin kriteereiden perusteella kurdit voidaan määritellä etniseksi ryhmäksi, koska moni 

näistä etnisyyden määritelmistä täyttyy kurdien kohdalla. Kurdit näkevät itsensä nimenomaan 

kurdeina huolimatta eri uskonnoista, kielistä, murteista ja tavoista.  

 

 

 

4.1 Identiteetti  

 

Identiteetti on suosittu käsite, ja juuri tästä syystä sen määrittäminen ja hahmottaminen eivät ole 

kovin helppoja tehtäviä. Jokainen hahmottaa ja tulkitsee identiteettiä omasta näkökulmastaan ja eri 

tavalla. Identiteettiä käyttävät käsitteenä psykologit, sosiaalipsykologit, sosiologit, sosiolingvistit, 

kulttuuritutkijat ja jopa tavalliset ihmiset arkikielessään. Identiteettiä on tarkasteltu eri tavoin 

määritelmällisesti, ja luonnollisestikin sitä on tutkittu. Politiikan maailmaan 1990-luku toi uusia 

katsantokantoja, jotka ovat ymmärrettävästi sidoksissa uudenlaiseen tilanteeseen. Eräs näistä 

käsitteistä on identiteetti, joka kylmän sodan loputtua on korostunut entisestään. Harlen (1993) 

mukaan identiteetti näyttää äkkiä katsoen itsestään selvältä käsitteeltä, jota ei tarvitse määritellä 

erikseen. Myös poliittisessa maailmassa yksi tärkeistä käsitteistä ja keskustelun aiheista on 

identiteetti. Kylmän sodan loputtua identiteettiä koskeva keskustelu on korostunut entisestään. 

Identiteetillä tarkoitetaan jonkin ihmisen, asian tai ilmiön erityis- ja ominaislaatua, jolla on 
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havaittavissa oleva historiallinen jatkuvuus (Harle 1993). Pro gradu -tutkielmassani ei tarkastella 

identiteettiä yksilötasolla vaan enemmän kollektiivisen identiteetin näkökulmasta. 

 

Identiteettiä tarkastellaan useilla eri tasoilla, kuten yksilötasolla, kansallistasolla, paikallisella, 

alueellisella ja globaalitasolla. Identiteettikäsitteen määrittäminen riippuu yksinkertaisesti siitä, 

kuinka ja mistä näkökulmasta ja tieteenalasta identiteettiä katsotaan. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, 

että identiteetti on vaikea käsite erityisesti sen monivivahteisuuden takia ja sen tutkiminen on vielä 

vaikeampaa (emt.). Identiteetti-termi perustuu latinankieliseen sanaan idem eli sama. Identiteetti-

sanan loppuosa eli entity tarkoittaa entiteettiä eli kokonaisuutta. Termi viittaa siis kokonaisuuteen, 

joka pysyy samana, tai kokonaisuuteen, joka sisältää samoja pysyviä piirteitä tai osasia myös 

muuttuessaan. Kokonaisuudessa idem + entity = jotakin, joka on kaikille samaa. Identiteettiä 

voidaan ymmärtää joko yksilötasolla tai kollektiivisella tasolla (Kaakkurinen 2001).  

 

Tutkijoiden mielipiteet ja näkökulmat identiteetin määritelmästä ovat keskenään suuresti 

vaihtelevia. Kulttuuritutkimuksen identiteettikäsitys eroaa sosiaalipsykologian tarjoamasta 

identiteettikäsityksestä. Kulttuuritutkimuksessa identiteetti ymmärretään kokonaisina prosesseina. 

Toisaalta sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa identiteetin prosessimaisuus perustuu yksilöiden ja 

ryhmien rakenteen ominaisuuksiin. Stuart Hallin (1996) mukaan identiteettiteoriassa kyse on 

enemmän diskursiivisten käytäntöjen teoriasta. Hall näkee identiteetin yhtymäkohdaksi, jossa 

subjektit muotoutuvat. Yksilössä voi olla myös piiloutuneita identiteettipiirteitä, joita ei nähdä 

ulkoapäin. On myös mahdollista, että muut tahot tarjoavat väkisin yksilölle tai ryhmälle tiettyjä 

ominaisuuksia, joita yksilö tai ryhmä tietämättä omaksuu (Hall 1996). Identiteetti on laaja käsite, 

jonka määrittely ei ole helppoa ja yksinkertaista. Esimerkiksi Turkin kurdien kohdalla turkkilaiset 

eivät tunnusta minkäänlaista kurdi-identiteettiä, vaan heidän mielestään kaikki Turkin asukkaat ovat 

turkkilaisia. Toisaalta kurdit taistelevat oman identiteettinsä tunnustamisen puolesta. Identiteetin 

määrittely ja ymmärtäminen riippuu siis myös jokaisen tahon mielipiteestä, näkökulmasta ja 

tavoitteesta tarjota oman tavoitteen mukaan tiettyjä identiteettikäsitteitä muille.  

 

Turtiaisen (1998) mukaan identiteetin käsite psykologiassa kytkeytyy eniten minän ja egon 

käsitteisiin, mutta kollektiivinen identiteetti on enemmän kulttuurinen ilmiö kuin psykologinen 

(Turtiainen 1998, 15–17). Toisaalta Stuart Hall erottaa kolme erilaista ja aikakausiin liittyvää 

identiteettikäsitystä: (1) valistuksen subjektin, (2) sosiologisen subjektin ja (3) postmodernin 

subjektin käsitykset. Valistuksen subjekti käsittelee yksilöä, jolla on eräänlainen yhteinen kausi ja 
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jolle on annettu järki, tietoisuus ja toimintakyky. Sosiologisen subjektin sisäinen ydin ei ole 

valistuksen subjektin tapaan autonominen, vaan se muotoutuu suhteessa muihin. Nämä muut 

välittävät subjektille arvot, merkitykset ja symbolit. Sosiologinen subjekti joutuu tasapainottamaan 

sisäisen ytimensä ja ulkoisen maailmansa välistä eroa. Postmoderni subjekti taas on epävakaa ja 

pirstoutunut. Se koostuu monista identiteeteistä, jotka ovat jopa keskenään tietyiltä osin ristiriitaisia 

(Hall 1999, 21–23).  

 

Zygmunt Baumanin (1996) mukaan ei ole olemassa mikään valmista identiteettiä vaan ainoastaan 

oletettuja ja tavoiteltavia identiteettiä. Identiteetti ja sen ymmärtäminen ovat aina sidoksissa aikaan 

ja paikkaan. Vaikka yksilön identiteetti on yksilöllistä, silti se on yhteydessä sosiaalisiin arvoihin, 

normeihin, symboleihin ja historiaan kuten kulttuuriin, taustaan, uskontoon ja ympäristöön, jossa 

hän on kasvanut (Bauman 1996, 19–20). Castelles (1997) katsoo identiteettiä prosessina, jonka 

kautta sosiaalinen toimija, sekä yksilö että ryhmä tunnistaa itsensä ja tuottaa olemassaolonsa 

mielekkyyden. Identiteettiä analysoitaessa voidaan puhua sekä sen sisällöstä, sen rakenteesta että 

varsinaisesta identiteettiprosessista. Identiteetin sisällöllä tarkoitetaan kaikkia niitä käsitteitä, joita 

voidaan liittää ”objektiminään” eli joilla identiteettiä voidaan kuvata. Sisältö koostuu identiteetin 

”rakennepalikoista”, siis kaikesta siitä, mitä ihminen on, mikä kuuluu hänelle tai mistä hän on 

(Castells 1997, 5–7). 

 

Tutkimustyöni koskee vähemmistökielistä mediaa, joten identiteettikäsitteenä toimii parhaiten 

etninen ja poliittinen identiteetti. Koska tutkimassani keskusteluohjelma Zayelessa käsitellään 

kulttuurisia, poliittisia, kielellisiä, uskonnollisia ja yhteiskunnallisia asioita, etninen identiteetti on 

pääosassa tässä tutkimustyössä. Etninen identiteetti on tarpeeksi laaja identiteettikäsite, koska siihen 

sisältyy useita osa-alueita kuten kulttuurinen, uskonnollinen, kansallinen ja kielellinen identiteetti. 

Jopa vähemmistön poliittinen asema voi sisältyä vähemmistöryhmän etnisen identiteettiin. 
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4.2 Etnisyys 

 

Etnisyydellä tarkoitetaan ihmisen etnistä taustaa tai historiaa. Sen mukaisesti jokainen kuuluu 

johonkin etniseen ryhmään ja on osa etnistä ryhmää perimältään, sosiaaliselta osaltaan, tavoiltaan ja 

kulttuuriltaan. Etnisyys on oleellinen osa ihmisen identiteettiä. Etninen ryhmä eli kansa tai 

kansallisuus koostuu joukosta ihmisiä, jotka itse katsovat muodostavansa kielen, uskonnon, rodun, 

alkuperämaan tai kulttuurin perusteella erillisen ryhmän. Etniset ryhmärajat eivät ole pysyviä, vaan 

ne voivat muuttua yhteisön ja yhteiskunnan muuttuessa. Ryhmän käsitys omasta etnisyydestään, tai 

se miten etniset ryhmät ja yksilöt määrittelevät itseään, voi muuttua. Myös monet ulkoiset tekijät, 

kuten taloudellisen vaurauden tavoittelu, psyykkisen turvallisuuden etsintä ja media vaikuttavat 

etniseen itsemäärittelyyn. Esimerkiksi kurdit ovat etninen ryhmä tai kansa, jolla on yhteinen kieli, 

kulttuuri, historia ja maantieteellinen alue. Vaikka kurdeilla on erilaiset murteet ja he kuuluvat eri 

uskontoryhmiin, silti he katsovat kuuluvansa samaan ryhmään, mikä tekee heistä etnisen ryhmän 

(Fitzgerald 1991, 103–110).  

 

Sosiaalipsykologisesta näkökulmasta etnistä identiteettiä pidetään osana yksilön sosiaalista 

identiteettiä. Sosiaalinen identiteetti muodostuu yksilön sosiaalisista, rooleihin liittyvistä 

käsityksistä, tunteista ja yksilön minäkuvasta sosiaalisessa yhteisössä. Etnistä identiteettiä pidetään 

ensisijaisesti psyyken rakenteellisena ominaisuutena. Etnisyyttä on määritelty sekä objektiivisin että 

subjektiivisin kriteerein. Etnisyyden itsemäärittelyä korostavien näkemysten mukaan subjektiiviset 

kriteerit eivät kuitenkaan korvaa objektiivisia kriteereitä vaan täydentävät niitä. Näiden näkemysten 

perusteella etnisillä ryhmillä on olemassa objektiivisesti määriteltävissä oleva ydin, jossa yhdistävä 

tekijä voi olla biologinen, kulttuurinen tai alueellinen. Biologisina tekijöinä voidaan pitää biologista 

sukulaisuutta, syntyperää, heimoa ja rotua. Kulttuuriset tekijät ovat kieli, uskonto, uskomukset, 

tunnukset, tavat, arvostukset, ominaisuudet ja normit. Alueellisina tekijöinä voidaan pitää 

kansallisuutta, kotipaikkaa, aluetta ja valtiota (Skön & Torkkola 1997, 40–43).    

 

Näkemykset etnisyyden määrittelystä vaihtelevat. Moni näkee etnisyyden koskevan vain 

vähemmistöryhmiä, kuten pienet kansaryhmät tai erilaiset maahanmuuttajaryhmät. Monien 

tutkijoiden mielestä sekä vähemmistöt että enemmistöt ovat etnisiä ryhmiä. Kieltä pidetään 

kuitenkin merkittävänä etnisyyden suhteen. Fishmanin (1977) mukaan kieli on etnisyyden symboli 

ja samalla väline etnisyyden ilmaisemiseksi. Erityisesti sellaiset vähemmistöryhmät, joilla ei ole 

oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin, yrittävät voimakeinoin suojella ja säilyttää äidinkieltään ja 
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kulttuuriaan. Esimerkiksi kurdit korostavat eniten kielen ja kulttuurin merkitystä identiteetilleen. 

Kurdeille, erityisesti Turkin ja Syyrian kurdeille, äidinkielen säilyttäminen on tärkeää. Turkissa ja 

Syyriassa kurdin kielen tilanne on melko kriittinen, koska näissä maissa kurdien olemassaoloa ei 

tunnusteta ja kurdien kielen ja kulttuurin harjoittaminen on täysin kiellettyä. Viime aikoina Turkissa 

on tapahtunut jonkin verran muutoksia: on esimerkiksi perustettu kurdinkielisiä tiedotusvälineitä ja 

kurdeille sallitaan yksityiset kielikurssit. Iranissa virallinen kieli on persia, mutta kurdit saavat 

harjoittaa omaa kieltään ja kulttuuria. Irakissa puolestaan kurdeilla on mieleisensä tilanne, koska 

opetus on kurdin kielellä, ja äidinkielen ja kulttuurin harjoittaminen on vapaata ja vahvalla pohjalla. 

Puhekielen säilyminen, omakielinen kirjallisuus, kansanrunous ja muu suullinen kansanperinne, 

oman kielen opetus ja koulutus säilyttävät ja elvyttävät tärkeällä tavalla kurdien kulttuuri-

identiteettiä. Pelkkä kielen säilyminen ei kuitenkaan yksin auta ja pelasta vähemmistöä ja sen 

tulevaisuutta, vaan taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten asioiden pitää olla myös kunnossa 

(Fishman 1977, 24–25). Kieli on etnisyyden tärkein ja merkittävin symboli. Toisaalta kieli ei ole 

pelkästään kommunikointiväline, vaan myös väline oman etnisyyden ilmaisemiseksi. Usein 

vähemmistöt, kuten kurdit, korostavat kielen merkitystä kulttuuri-identiteetilleen. Äidinkielen 

säilyminen sekä puhekielellisesti että kirjallisuusmuodossa, kansanrunous, opetus äidinkielellä, 

omakielinen koulutus ja media tukevat vähemmistön identiteetti-kulttuurin säilyttämistä ja 

elvyttämistä. On hyvä mustaa, että pelkkä puhekielen harjoittaminen ei yksin riitä kulttuurin 

säilymiseen, vaan koko vähemmistön tulevaisuus riippuu myös taloudellisista, sosiaalisista ja 

poliittisista tekijöistä. Iranin kurdeilla on oikeus äidinkielen harjoittamiseen vain ja pelkästään 

epävirallisissa tilanteissa: kurdit saavat esimerkiksi keskustella keskenään kurdiksi. Silti opetus- ja 

virallinen kieli on persia. Kurdeilla ei ole poliittisia oikeuksia Iranin sisällä. Toisaalta Iranin lain 

mukaan kurdit ovat iranilaisia, mikä tarkoittaa, että heillä pitäisi olla samat oikeudet kuin muillakin 

iranilaisilla. Käytännössä kurdeja syrjitään, eikä heillä ole oikeutta poliittisiin toimiin. Esimerkiksi 

kurdihenkilö ei voi olla presidentti, koska hän on kurdi, ja toinen peruste tähän on, että suurin osa 

kurdeista on sunnimuslimeja. Iranissa ainoastaan shiioilla on oikeus tulla presidentiksi (Skön & 

Torkkola 1997, 42–45).  

 

Kielen ja kulttuurin eroavaisuudet eivät ole ainoa tapaa tutkia etnisyyttä. Etnisyys on laaja käsite, 

jonka ymmärtäminen vaatii monien muiden asioiden tutkimista suhteessa etnisyyteen. Etnisyyden 

ymmärtäminen yhteiskunnallisena suhteena tarkoittaa kaikkien osapuolten näkemysten huomioon 

ottamista, ei pelkästään kyseisen ryhmän omia näkemyksiä itsestään. Tavallaan tuolla tarkoitetaan 

sitä, että etnisyyden tunnustaminen vaatii myös muiden ryhmien tai osapuolten hyväksyntää. 
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Esimerkiksi Iranissa ja Irakissa kurdit tunnustetaan etnisenä kansallisuutena. Toisaalta, vaikka 

maailmanlaajuisesti kurdit nähdään etnisenä kansallisuutena, silti Turkissa ja Syyriassa kurdien 

olemassaolo kiistetään eikä heitä tunnusteta virallisesti etnisenä ryhmänä tai kansallisuutena. 

Turkissa kurdien tilanne on kuitenkin edennyt koko ajan parempaan suuntaan. Erityisesti luvan 

antaminen kurdinkielisten tiedotusvälineiden toiminnalle on pieni askel kurdien olemassaolon 

tunnustamisessa. Yhden ja muutaman omakielisen tiedotusvälineiden salliminen ei kuitenkaan 

yksin riitä. Vähemmistökielisten tiedotusvälineiden lisäksi tarvitaan omakielisiä kouluja ja valtion 

muita palveluita. Pelkkä omakielinen tiedotusväline ei voi elvyttää vähemmistön kieltä ja kulttuuria. 

Myös enemmistön tuki vähemmistökielisille tiedotusvälineille, opetukselle, sekä taloudellisesti että 

sosiaalisesti on vähemmistön identiteetin tunnustamista. Valtiovallan tehtävänä on lisäksi huolehtia 

etnisten ryhmien hyvinvoinnista ja sovitella heidän vaatimuksiinsa liittyviä eturistiriitoja: muuten 

koko yhteiskuntaa uhkaavat etnisten ryhmien väliset konfliktit, kuten useissa maissa – esimerkiksi 

Turkissa, Syyriassa, Iranissa, Irakissa ja myös monissa Euroopan maissa – etniset ryhmät taistelevat 

omien oikeuksien puolesta, mistä voi olla seurauksena ikävyyksiä tai jopa sota (Skön & Torkkola, 

1997, 42–45). Kurdikansan tunnustamisella on ollut suuri merkitys kurdeille Turkissa. Aiemmin 

vähemmistöjä, kuten kurdeja, ei näkynyt julkisuudessa ja niiden olemassaolo kiistettiin. Nykyään 

samoille ryhmille on sallittu tiettyjä omakielisiä televisio-ohjelmia ja jopa lehtijulkaisuja, joita 

valvotaan tarkasti.  

 

Etnisyys ja identiteetti liittyvät toisiinsa. Stuart Hall (1990) katsoo etnisyyden olevan kulttuurinen 

identiteetti. Hän ymmärtää kulttuurisen identiteetin kahdella tavalla. Ensinnäkin kulttuurinen 

identiteetti nähdään pysyväksi ominaisuudeksi, todelliseksi minuudeksi, joka on jäänyt epäaitojen 

minuuksien taakse. Toiseksi Hall (emt. 220–226.) ei sido kulttuurista identiteettiä paikoilleen 

tietyiksi ominaisuuksiksi, vaan hänen mukaan kulttuurinen identiteetti on jatkuva prosessi, jossa 

diskursiiviset käytännöt muotoutuvat. Etninen identiteetti – aivan samoin kuin identiteetti – on 

kulttuurinen prosessi, johon vaikuttavat mennyt, nykyinen ja tuleva, ja joka muuttuu. Myös 

erilaisten ryhmien keskinäisellä vuorovaikutuksella on vaikutuksensa osapuolten kulttuuriin. 

Valtaväestökin vaikuttaa vähemmistön kulttuurin muokkautumiseen, sillä kun kaksi ryhmää tai 

kansaa on tekemisissä keskenään, automaattisesti ja tietämättä voidaan muokata toisen tapoja tai 

tiettyjä asioita (emt.). 

 

Etnisten ryhmien sulautuminen valtakulttuuriin vaihtelee suuresti valtaväestön tarpeiden ja 

tarkoitusten mukaan. Sulautumisprosessin vaihteet eivät kuitenkaan ole selkeitä, koska ei ole 
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olemassa yhtenäistä assimiloitumismittaria. Samoin kurdien assimiloituminen vaihtelee heidän 

asumisalueidensa mukaisesti. Esimerkiksi Turkissa valtaväestö yrittää kaikin keinoin sulauttaa 

kurdivähemmistöä enemmistöön eli turkkilaiskulttuuriin. Iranissa kurdien tilanne on jonkin verran 

suotuisampi siinä mielessä, että kurdien olemassaolo tunnustetaan, mutta maan virallinen kieli on 

myös kurdeille persia. Irakissa kurdit tunnustetaan ja heillä on omia oikeuksiaan, kuten omakielinen 

opiskelu, ja virallinen kieli kurdialueella on kurdi. Syyriassa kurdien olemassaolo kiistetään (emt.).  

 

Toisaalta yksilöllinen identiteetti kertoo ihmisen tai yksilön fyysistä ja psyykkisistä 

ominaisuuksista, kuten kunkin ihmisen luonteesta, temperamentista, kyvyistä ja ulkonäöstä. 

Sosiaaliseen identiteettiin kuuluvat ihmisen suhteet ympäristöön ja hänen lukeutumisensa johonkin 

tiettyyn sosiaaliseen ryhmään. Käytännössä yksilön ja sosiaalisen identiteetin erottaminen toisistaan 

ei ole kovin helppoa, koska yksilöllä ja sillä sosiaalisella ryhmällä, johon hän kuuluu, on vahva 

keskinäinen vuorovaikutus. Yleensä yksilö on kanssakäymisessä muiden kanssa ja omaksuu tiettyjä 

muilta opittuja tapoja. On hyvin mahdollista, että etnisyys hallitsee myös yksilön identiteetin muita 

osia. Esimerkiksi diasporassa asuvien kurdien, erityisesti ensimmäisen sukupolven, sosiaalisessa 

kanssakäymisessä korostuu heidän etninen ja kansallinen identiteettinsä (Skön & Torkkola 1997, 

39–42).  

 

Tutkimustyössäni tarkastelen etnisyyttä osana identiteettiä. Etnisyys ja identiteetti ovat sidoksissa 

toisiinsa, joten niitä ei voi erottaa. Tutkimukseni aiheena on vähemmistömedia, ja sen kohteena 

ovat kurdit etnisenä ryhmänä. Kurdien etninen identiteetti on myös muuttuva kuten muidenkin 

etnisten ryhmien kohdalla. Kurdien kohdalla oman paikalliskulttuurin, kielen, uskonnon, 

kansallisen ja poliittisen aseman lisäksi myös valtakulttuurilla on vaikutusta kurdien etniseen 

identiteettiin, ja se vaihtelee kurdien asuinalueiden ja eri valtakulttuurien vaikutusten mukaisesti.  

 

 

 

4.3 Kurdien etninen ja kansallinen identiteetti 

 

Ei ole olemassa yhtenäistä teoriaa, käsitystä tai näkökulmaa siihen, kuinka etnistä identiteettiä 

määritellään. Identiteetin ja etnisyyden erottaminen toisistaan ei ole helppoa, koska etnisyys on osa 

identiteettiä. Siksi pidän tutkimuksessani identiteettiä osana yksilöiden ja myös kulttuurin 

ominaisuuksia. Etninen identiteetti voi olla hyvin yksilöllistä. Jokainen voi kokea sitä 
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henkilökohtaisena kokemuksena. Toisaalta etninen identiteetti rakentuu myös yhteiskunnallisin 

perustein. Esimerkiksi jokainen yksilö perii tai omaksuu tiettyjä ominaisuuksia ympärillä olevilta 

ihmisiltä, jotka kuuluvat samaan yhteisöön. Etnisyys ei siis ole pelkästään yksilön tai tietyn ryhmän 

ominaisuus vaan kulttuurinen prosessi, johon sisältyy myös etninen media.  

 

Mikko Lehtosen (2004) mukaan jokainen yhteisö kuuluu alueeseen kiintyvänä toiminnan ja 

tietoisuuden yhdistelmänä, joka näyttäytyy siihen osallistuville identiteettiä vahvistavana 

vuorovaikutusjärjestelmänä (Lehtonen 2004, 10). Ihmisten ja kansojen identiteetti usein on 

määritelty ulkoisten tekijöiden perusteella, kuten maantieteellisin ja poliittisin perustein. Etninen ja 

kielellinen identiteetti ovat tärkeä osa kansallista identiteettiä, koska ne perustuvat kulttuurin 

sisäisiin tekijöihin. Tuhoamalla kielellistä, etnistä ja kulttuurista identiteettiä myös vähemmistön 

kansallinen identiteetti tuhoutuu (Koivunen 1998). Kurdistania hallitsevat maat ovat yrittäneet 

nimenomaan kieltämällä vähemmistöjen, erityisesti kurdien kulttuuria ja kieltä, tuhota kurdien 

kansallista identiteettiä.  

 

Etnisyyden nousuun Kurdistanissa voi olla monta vaikuttavaa tekijää. Ensinnäkin etnisyyttä on 

nostanut pintaan koko kansan olemassaolon kiistäminen, kielen ja kulttuurin harjoittamisen 

kieltäminen, vahva kontrolli ja sensuuri. Monesti sensuurin ja kontrollin käyttö pakottaa 

vähemmistöä reagoimaan ja käyttämään puolustusaseenaan tietynlaisia itsesuojelun keinoja.  

Esimerkiksi Turkissa kurdin kielen puhuminen julkisilla paikoilla on ollut kiellettyä vuodesta 1924 

lukien. Kurdin kieli on kuitenkin säilynyt kurdialueella kotien ja kylien tärkeimpänä kielenä, eikä se 

ole ollut erityisessä vaarassa, sillä useimpien kurdien elämä ei ole ulottunut näitä paikkoja 

kauemmaksi. Toisaalta kurdin kieli ei ole voinut kehittyä luonnollisesti tieteellisen kehityksen 

mukaan (emt.). 

 

Pelkästään vähemmistöryhmä ei voi yksin määritellä itseään etniseksi ryhmäksi, vaan siihen 

tarvitaan myös muiden osapuolten hyväksyntä ja tunnustaminen. Kun vähemmistön olemassaolo 

kiistetään, sen edustajia ei esimerkiksi näy politiikassa eikä heistä puhuta julkisuudessa. Virallisella 

tunnustamisella on myös vastaavasti positiivisia vaikutuksia vähemmistön kokonaistilanteeseen. 

Vähemmistön taloudellisessa ja sosiaalisessa vaatimuksessa kyse on sosiaalisen ja taloudellisen 

tasa-arvoisuuden saavuttamisesta. Yleensä on valtion tehtävä hoitaa ja valvoa vähemmistöjen 

poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Mikäli valtio epäonnistuu tehtävässään, siitä voi 

seurata vähemmistöjen välisiä konflikteja tai konflikteja valtion kanssa. Vähemmistöongelmien 
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ratkaisematta jättäminen voi olla iso uhka koko yhteiskunnalle, sillä siitä voi pahimmillaan seurata 

sota (emt. 45–47.). Esimerkkinä voi olla kurdien tilanne vaikka Iranissa. Kurdeilla ei ole poliittisia, 

taloudellisia eikä sosiaalisia oikeuksia. Seurauksena Iranin hallituksen ja kurdien väliset konfliktit 

ovat aiheuttaneet ikäviä seurauksia. 

 

Kurdi-identiteetin määrittäminen on vaikeaa, sillä kurdit kuuluvat sellaisiin kansaryhmiin, joiden 

identiteetti on pirstoutunut osiin. Kurdikansan identiteetin muodostumisessa on ollut vaiheita, joihin 

ovat vaikuttaneet epäyhtenäinen uskonto, erilaiset murteet ja hallitsijamaiden sulautumispolitiikka. 

Kurdeilta myös puuttuu yhtenäinen kirjoitus- ja puhekieli, mikä johtuu kurdien jakautuneisuudesta 

usean valtion alueelle. Kurdeilla ei ole omaa valtiota, joten heidän keskinäinen kansankäymisensä 

on ollut vaikeaa. Viime vuosina eri alueiden kurdien kanssakäyminen on lisääntynyt Irakin 

Kurdistanin autonomian johdosta. Kurdinkielisten tiedotusvälineiden kasvu maailmanlaajuisesti on 

antanut eri alueiden kurdeille mahdollisuuksia seurata koko Kurdistanin tilannetta, tutustua toisen 

alueen kurdien kulttuuriin ja kieleen. Kurdipakolaisten määrän kasvaessa ulkomailla eri alueiden 

kurdeilla on ollut enemmän mahdollisuuksia olla kanssakäymisessä toistensa kanssa. Eri alueiden 

kurdien keskinäiset avioliitot ovat yleistyneet, mikä tarkoittaa kurdien keskinäisen kanssakäymisen 

yli valtionrajojen lisääntyvän (Sheikhani 2004, 4-6.).  

 

Sheikhanin (2004) mukaan kurdien väliset suhteet ovat historiallisesti muuttumassa, mutta 

muutokset ovat hitaita, joten muutoksilla ei ole ollut suuria vaikutuksia kaikkiin yhteiskuntaosiin. 

Sheikhani näkee alueen identiteetin olevan erilainen verrattuna länsimaihin (emt.). Vilho Harlen 

(2003) mukaan identiteetti voikin olla monitahoinen ilmiö, ja eri tutkimusten näkökulmasta sen 

määrittäminen voi vaihdella. Identiteettipolitiikassa erotetaan ”meidän” ja ”muiden” tai ”minän” ja 

”toisen” tekemiset ja poliittinen toiminta toisistaan: monet seikat, kuten uskonnot ja niiden erilaiset 

haarat ja jakautumisprosessit eri maiden kesken (Turkki, Iran, Irak, Syyria, Armenia) ovat omalla 

tavallaan vaikuttaneet kurdi-identiteetin muodostumiseen ja ilmenemiseen. Näistä syistä kurdien 

identiteetin määrittäminen ei ole kovin helppoa. Kurdistanin hallitsijamaat ovat myös yrittäneet 

sulauttaa kurdeja enemmistöön käyttäen erilaisia keinoja, kuten kieltämällä heidän kulttuurinsa ja 

kielensä harjoittamisen tai järjestämällä pakkosiirtoja valtaväestön asuinalueille. Kurdi-identiteetti 

muodostuu myös vuorovaikutuksessa muiden kansanryhmien kanssa, jotka ovat kanssakäymisessä 

kurdien kanssa, kuten turkkilaiset, persialaiset ja arabit (Harle 2003, 102). 
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Kurdeista on kirjoitettu aika paljon, mutta kurdi-identiteettiä on tieteellisesti tutkittu liian vähän. 

Kurdien olosuhteita tutkineet tutkijat ovat eri mieltä kurdien juurista ja heidän historiastaan. Tähän 

voi vaikuttaa se, että harva tutkijoista on ollut täysin ulkopuolisena kurdikysymyksessä. Usein joko 

tutkijat ovat kääntyneet kurdien puolelle tai heitä vastaan, ja se näkyy myös heidän tutkimuksissaan. 

On muistettava, että kurdeilla ei ole ollut omaa valtiota. Monet kurdit ovat sitä mieltä, että kurdeilla 

on ollut oma valtio jo vuonna 612 eKr. Noina aikoina Kurdistanin joukot hyökkäsivät Ninivien 

kaupunkiin, hajottivat Assyrian imperiumin ja perustivat Meedian imperiumin. Meedian 

imperiumin vallasta syöksemisen jälkeen kurdeilla ei ole ollut edelleenkään omaa valtiota. Kurdien 

maan, siis Kurdistanin, sijainti on vaikuttanut kurdien kohtaloon ja identiteetin muodostumiseen. 

Ennen islamin uskontoakaan kurdien identiteetti ei ollut muodostunut niin, että kurdit olisivat 

voineet määrittää itsensä erilliseksi kansaksi. Tähän vaikutti eniten se, että ennen islamia kurdeilla 

ja persialaisilla oli yhteinen uskonto, Zarathustra (Sheikhani 2004, 15–17). 

 

Kurdi-identiteetti on monimutkainen ja vaikeasti selitettävissä. Tähän vaikuttaa kurdien 

jakautuminen moneen eri maahan, joissa valtaväestönä on jokin muu kansa kuten turkkilaiset, 

persialaiset ja arabit. Näissä maissa valta on ollut valtaväestöllä, joka on päättänyt myös kurdien 

kohtalosta ja asemasta siinä yhteiskunnassa. Valtaväestön kulttuurin lisäksi islamin uskonnolla on 

ollut vaikutuksensa kurdien identiteetin muotoutumiseen. Kurdien identiteetti on saanut vaikutteita 

politiikasta ja eri uskonnoista – erityisesti islamista ja monikulttuurisuudesta, sillä kurdit ovat 

kanssakäymisessä myös muiden kuin pelkkä kurdien kanssa. Kurdistanissa asuu kurdien lisäksi 

useita vähemmistökansoja, kuten assyrialaiset, arabit ja azerit, jotka ovat asuneet kurdialueella 

satoja vuosia (emt.).   

 

 

 

4.4 Iranin lähestymistapa muuttaa kurdien identiteettiä  

 

Historiallisilla prosesseilla on vaikutuksensa identiteetin muotoutumiseen. Kyse on tunnistetuista 

merkityksistä, joita pitkässä historiallisessa rakentamisprosessissa käytetään ”meidän” ja ”heidän” 

tunnistamiseen ja erottamiseen toisistaan. Myös politiikka kuuluu tekijöihin, jotka määrittelevät 

samankaltaisuuden ja erilaisuuden. Erityisesti ne ryhmät, joilla on valta, voivat helposti liittää tai 

leimata tiettyjä kielteisiä nimikkeitä etnisiin ryhmiin ja päinvastoin. Samankaltaisuuden ja 

erilaisuuden määrittely voi olla myös poliittista, sillä kun määritellään tietyn kansan tai ryhmän 
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tunnusmerkkejä ja heidän oikeuksiaan, samalla määritellään, ketkä eivät kuulu kyseiseen ryhmään 

tai eivät ole oikeutettuja samanlaisiin oikeuksiin (Liebkind 1988, 65–66). 

 

Globalisoituneessa maailmassa päätöksenteko ja vaikutusmahdollisuudet ovat yhä vain siirtyneet 

kansainvälisille instituutioille. Globalisaation vaikutukset eivät kuitenkaan ole ulottuneet kurdien 

olosuhteisiin, Kurdistanin hallitsijamaiden valtioihin eikä niiden hallintojärjestelmiin. Se johtuu 

Kurdistanin hallitsijamaiden valtioiden reaktiosta globalisoitumista kohtaan, sillä ne ovat 

vastustaneet globalisaatiota. Nämä valtiot välttelevät globalisoitumista ehkä sen vuoksi, että niiden 

hallitsijat pelkäävät muiden kansainvälisten tahojen puuttumista näiden maiden sisäisiin asioihin, 

kuten ihmisoikeustilanteeseen. Globalisaatio on suonut kurdeille jonkin verran mahdollisuuksia 

ainakin modernin teknologian avulla välittää kurdeja koskevaa tietoa Kurdistanin ulkopuolelle. 

Kurdidiasporalla on ollut oma osuutensa globalisoitumisessa, sillä kurdidiasporan määrä on koko 

ajan ollut kasvussa (Vihervuori 1989, 281–283).  

 

Eri arvioiden mukaan pelkästään Iranin kurdien määrä on yli 10 miljoonaa. Silti Iranissa kurdi-

identiteettiä ei hyväksytä täysin, eikä heitä tunnusteta itsenäiseksi kansaksi vaan heimoksi tai vain 

iranilaisiksi. Kurdistanin hallitsijamaat ovat usein toimineet oman valtapolitiikkansa mukaisesti ja 

vaikuttaneet alueen muotoutumiseen sekä poliittisesti että maantieteellisesti. Iranin vuoden 1978 

vallankumous tarjosi uuden mahdollisuuden kurdeille. Kaikista annetuista lupauksista huolimatta 

uusi keskushallitus osoittautui uudeksi diktatuuriksi kurdeja kohtaan. Kurdien ja Iranin hallituksen 

neuvotteluista ei tullut mitään, joten seurauksena olivat aseelliset selkkaukset, jotka jatkuvat 

edelleen (Sheikhani 2004, 21–22).  

 

Iranin hallitus ja erityisesti persialaiset väittävät kurdien olevan heimo eikä kansa, jonka juuret 

linkittyvät persialaisiin. Persialaisten mukaan kurdit ovat rodultaan alkuperäisiä iranilaisia ja heidän 

kielensä yksi tärkeimmistä Iranin kieliryhmistä. Iran ei tunnusta kurdikysymystä eikä -ongelmaa, 

sillä se heikentäisi maan poliittista ja maantieteellistä yhtenäisyyttä.  

 

Iran – päinvastoin kuin Turkki ja Syyria – tunnustaa kurdien olemassaolon Iranissa. Käytännössä 

tunnustus tarkoittaa, että Iranin valtio myöntää virallisesti kurdien olemassaolon, mutta kurdeille ei 

ole sallittu oman kulttuurin ja kielen harjoittaminen virallisesti. Iranissa jopa yhden läänin nimi on 

Kurdistan. Muita kurdialueita kutsutaan Länsi-Azerbaidzhaniksi. Iranissa kurdeja nimitetään 

heimoksi, jonka jäsenet ovat iranilaisia ja joilla on oma kieli ja kulttuuri. Iranissa kurdeille on suotu 
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joitakin omakielisiä valtamedian lähetyksiä ja paikallisten tiedotusvälineiden ylläpito. Suurin osa 

kurdinkielisistä tiedotusvälineistä on valtion omistamia, ja niiden lähetysaika on muutama tunti 

päivässä tai viikossa. Toimitukset ovat kovan valvonnan ja sensuurin alla. Viime vuosina Iranissa 

on ilmestynyt lukuisia sitoutumattomia kurdinkielisiä lehtiä, joita on lopetettu eri syistä, mutta koko 

ajan niiden tilalle on ilmestynyt uusia lehtiä, joiden kohtalo on ollut samansuuntainen. Iranin kurdit 

kuten muutkin Iranin kansalaiset käyvät persiankielistä koulua. Iran on monikansallinen maa, jossa 

elää eri kansallisuuksia, kulttuureja ja uskontokuntia.   

 

Harlen (1991) mukaan hyökkääjä nähdään yleensä uhkana alueelliselle koskemattomuudelle tai 

omalle ideologialle, ja sille annetaan usein pahan vihollisen kuva. Puolustaja taas nähdään hyvänä 

osapuolena, joka puolustaa omia oikeuksiaan pahuutta vastaan (emt. 19–21). Sheikhanin (2004) 

mukaan kurdit pitävät Kurdistanin hallitsijavaltioita uhkana omalle identiteetilleen, koska nämä 

valtiot ovat yrittäneet parhaansa mukaan muuttaa kurdien identiteettiä ja sulauttaa heidät 

valtaväestöön. Toisaalta hallitsijavaltiot pitävät kurdeja uhkana, sillä he ovat taistelleet oman 

kulttuurinsa ja identiteettinsä suojelemisen puolesta (emt. 23). Iranissa kurdikaupunkien kylien 

nimiä on muutettu kurdinkielisistä persiankielisiksi. Iranissa myös kurdinkieliset nimet ovat olleet 

kiellettyjä, joten kurdivanhemmat joutuvat antamaan lapsilleen joko arabialaista tai persialaista 

nimeä. On myös erikoistapauksia, joissa kurdinimen antaminen lapselle on sallittu, ja käytäntö on 

koko ajan yleistymässä.  

 

 
4.5 Iranin valtion politiikka kurdeja kohtaan   

 

Kurdien etnisen identiteetin muodostumisen juuret johtavat niihin aikoihin, kun kurdit alkoivat 

kutsua itseään kurdeiksi ja osoittaa olevansa erilainen ryhmä verrattuna muihin. Kurdi-identiteetin 

kannalta tärkeimmät asiat ovat äidinkieli, siis kurdi, ja pitkäaikainen asuinalue, jota kutsutaan 

Kurdistaniksi. On mainittava, että Kurdistan-sanan käyttämisessä on oltu hyvin varovaisia, sillä 

Kurdistan-sanan käyttö voi tarkoittaa kurdien olemassaolon ja kurdien asuinalueen tunnustamista, 

mikä voi suututtaa kurdien hallitsijamaita. Kansainvälisissä yhteyksissä kurdeja on usein kutsuttu 

turkkilaisiksi, iranilaisiksi, irakilaisiksi ja syyrialaisiksi. Pelkästään Irakin kurdialueesta käytetään 

Kurdistan-nimeä, mikä johtuu siitä, että siellä alue on autonominen. Iranissa taas vain yhtä lääniä 

kutsutaan Kurdistaniksi ja muita kurdialueita länsi-Azerbaidzhaniksi. Turkin kielen Azerbayjan 

tarkoittaa azerien asuinaluetta. 
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Kurdistanin hallitsijavaltioiden suhtautuminen kurdeihin on vaihtelevaa. Hallitsijavaltioiden 

identiteettisuhde vaihtelee keskenään, ja poliittisesta näkökulmasta katsoen sitä voidaan pitää 

kyseisten valtioiden sisäisenä identiteettiongelmana. Esimerkiksi Turkissa ja Syyriassa kurdeja ei 

tunnusteta virallisesti. Taas Irakissa kurdeilla on autonomia, oma lippu, presidentti ja eduskunta, 

joka päättää kurdialueen sisäisistä asioista. Iranissa kurdeja tunnustetaan, mutta heitä käsitellään 

iranilaisina eikä erillisenä kansana. Virallinen kieli myös Iranin kurdialueella on persia. Iranissa on 

olemassa kurdinkielisiä tiedotusvälineitä, joita valvotaan tarkasti. Muutoinkin Iranissa hallituksen 

arvostelu on kiellettyä, ja siitä seuraa rangaistus, usein vankeustuomio. Kurdeilla on oma kulttuuri 

ja kieli; kurdinkieli on sukua persian kielelle, joten kurdeilla on ollut myös kulttuurisiteitä ja 

vuorovaikutusta enemmän persialaisten kuin arabien tai turkkilaisten kanssa. Suurin osa kurdeista 

on sunnimuslimeja, mutta heidän joukostaan löytyy myös shiiamuslimeja, kristittyjä, juutalaisia, 

jezidejä ja zarathustralaisia. Hallitsijamaat ovat usein pitäneet kurdeja huonoina tai hankalina 

kansalaisina, koska he taistelevat asuinmaidensa hallituksia vastaan. Iranin valtion lähestymistapa 

kurdeja kohtaan on ristiriitainen, sillä Iran tunnustaa kurdien olemassaolon, ja toisaalta heillä ei ole 

oikeutta moniin perusasioihin. Esimerkiksi Iranissa kurdeja syrjitään, alistetaan, ja kurdin kielen 

käyttö valtion virastoissa on kiellettyä. 

 

Persialaisten ja kurdien identiteettisuhde perustuu eniten kansojen väliseen kanssakäymiseen ja 

vuorovaikutukseen, sillä kurdit ja persialaiset ovat eläneet yhdessä tuhansia vuosia. Molemmat 

osapuolet ovat saaneet toisiltaan kulttuurivaikutteita. Monet väittävät kurdin ja persian kielen 

olevan toisilleen sukua. Vaikka persia ja kurdi ovatkin täysin eri kieliä, on hyvin mahdollista, että 

ne olisivat sukua toisilleen. Kurdien ja persialaisten kesken on solmittu myös lukuisia avioliittoja, 

jossa toinen osapuoli on ollut toista kansallisuutta, mikä lisää persialaisten ja kurdien keskinäisen 

vuorovaikutuksen tiiviyttä.  

 

Iranin politiikka kurdeja kohtaan on monimutkainen ilmiö. Iranissa persialaiset muodostavat 

enemmistön, jolla on myös eniten valtaa maassa. Iranin tärkeimmät hallintoelimet ovat persialaisten 

muodostamia ja hallitsemia: tästä esimerkkejä ovat ylimmät poliittiset virat, eduskunta ja valvojien 

neuvosto. Persialaiset päättävät näin myös muiden iranilaisten kansojen kohtalosta. Persialaiset 

väittävät, että nykyisen Iranin alueelle perustettu ensimmäinen, Meedi-niminen valtio oli kurdien 

perustama mutta myöhemmin meediläisten johtajat antautuivat persialaisille. Iranilaiset pitävät siis 

kurdeja aitoina iranilaisina. Käsitys on taas ristiriidassa todellisuuden kanssa, sillä kurdeja syrjitään 

juuri heidän kansallisuutensa vuoksi. Toisaalta Iranin hallitus pitää kurdeja vihollisenaan, sillä he 
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voivat vaarantaa Iranin valtiollisen yhtenäisyyden. 

 

Iranissa virallinen kieli on persia kaikille Iranin kansalaisille. Iranissa on persialaisten lisäksi muita 

vähemmistöjä, joilla on oma äidinkieli ja kulttuuri. Persian kielellä on ollut toisin sanoen vaikutusta 

muihin kieliin. Valtaväestön kieli muokkaa myös muita vähemmistökieliä. Nykyään kurdin kielessä 

kuuluu paljonkin persian kielestä lainattuja sanoja. Iranissa kurdit ovat saaneet kulttuurivaikutteita 

persialaisilta ja se näkyy kurdimusiikissa, kirjallisuudessa ja erityisesti nuorison käyttäytymisessä. 

Nuoriso on vanhempia sukupolvia alttiimpi omaksumaan valtaväestön tarjoamaa kulttuuri- ja kieli-

identiteettiä. Vali Abbasin (2001) mukaan kurdikansan identiteettipiirteet ovat heille ominaisia 

piirteitä ja yhteydessä heidän kansansa yhteiskunnallisiin piirteisiin (emt. 9).  

 

Zygmunt Baumanin (1996) mukaan identiteetti on oletettua, eikä ole olemassa mitään valmista 

identiteettiä. Yleensä tiettyyn identiteettiin turvautuminen on tapaa pohtia, mihin ryhmään ihminen 

kuuluisi (emt. 18–20.). Iranissa kuten muissakin maissa, jossa asuu kurdeja, hallitsijavaltioiden 

tavoitteena on sulauttaa vähemmistöjä ja erityisesti kurdeja valtaväestöön. Nämä valtiot ovat 

yrittäneet eri keinoin muuttaa kurdien identiteettiä muovaamalla heidän identiteettiään omien 

käsitystensä mukaan. Esimerkiksi kutsumalla kurdia iranilaiseksi, turkkilaiseksi, irakilaiseksi tai 

syyrialaiseksi voidaan ymmärtää niin, että he kuuluvat näihin kansoihin. 

 

Sillä, hyväksyykö valtaväestö etnisen ryhmän olemassaolon, on tärkeä merkitys vähemmistöjen 

asemalle kyseisessä yhteiskunnassa. Myös vähemmistöryhmän jatkuvuus, olemassaolo ja kiinteys 

ovat kiinni heidän asemastaan yhteiskunnassa ja enemmistön näkemyksestä heitä kohtaan (emt.). 

Enemmistön tukea vähemmistön edustajille on myös näiden identiteetin hyväksyminen. Iranissa on 

lukuisia tiedotusvälineitä, joista suurin osa on valtion omistamia ja persiankielisiä. Persiankielisissä 

tiedotusvälineissä otetaan harvoin puheeksi Iranin muita vähemmistöryhmiä ja heidän asemaansa. 

Päinvastoin, Iranissa yritetään välttää vähemmistöaiheisia keskusteluja tiedotusvälineissä. Iranin 

lain mukaan kansalaiset ovat tasa-arvoisia lain edessä riippumatta siitä, mihin etniseen ryhmään 

kuuluvat. Tämäkin lainsäädäntö on ristiriidassa käytännön kanssa. Esimerkiksi kurdien asuma alue 

poikkeaa täysin muista Iranin kaupungeista siinä, että kurdialue ei edelleenkään ole teollistunut, 

eikä Iranin valtio ole perustanut kovin paljon teollisuushankkeita kurdialueelle. Iranin kurdit eivät 

taistele pelkästään kulttuurinsa ja etnisen identiteettinsä säilyttämisen puolesta vaan poliittisten, 

sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon puolesta (Skön & Torkkola 1997, 45–47).   
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Kurdit ovat Kurdistanissa alistetussa asemassa, minkä sen seurauksena on syntynyt 

väkivaltaisuuksia ja konflikteja kurdien ja keskushallitusten välille. Keskushallitusten kurdeja 

kohtaan harjoittama assimilaatiopolitiikka on tehnyt kurdeista epävarmoja kansalaisia. Kurdien 

asuinalue Kurdistan on luonnonvaroiltaan rikas. Silti kurdialue ei ole teollistunut, ja kurdialueet 

ovat tavallisesti sangen köyhiä verrattuna maidensa muihin alueisiin. Poikkeuksen tähän tekee 

Irakin Kurdistan. Keskushallitusten sulauttamispolitiikan onkin haluttu johtavan kielelliseen ja 

kulttuuriseen eikä taloudelliseen ja sosiaaliseen integraatioon (Hyvänen & Mäkelä, 1991, 26–28). 

Iranissa kurdeja syrjitään kielen, kansalaisuuden ja kulttuurin lisäksi myös uskonnollisesti. Iranin 

asukkaista enemmistö on shiiamuslimeja. Suurin osa kurdeista on sunnimuslimeja. Virallinen 

uskonto Iranissa on shiialaisuus ja kieli persia, joten maan perustuslaissa on vahvasti säädetty 

shiialaisuuden ja persian kielen virallisuudesta (Vali 1994, 5–6). 

 

Sheikhanin (2004) mukaan Iranin islamilaisten vallankumousten aikana kurdien tilanne ei ole 

mitenkään parantunut parempaan suuntaan, ja maan enemmistö, siis persialaiset, ei ole tukenut 

kurdien kulttuurista, kansallista ja kielellistä identiteettiä, vaan on yrittänyt sulauttaa kurdeja 

valtaväestöön. Iranin vallanpitäjien mukaan kurdit elävät heidän hallitsemassaan maassa veljinään 

muiden iranilaisten kanssa, eikä ole olemassa mitään kurdiongelmaa (emt. 27).  Iranissa maan 

pitäminen yhtenäisenä on enemmistön, siis persialaisten, tärkeä tavoite, joten kutsumalla kurdeja 

iranilaisiksi yritetään heidän identiteettiään muuttaa kurdiudesta iranilaisuudeksi. Jossain määrin 

Iranin vähemmistöjen sulautumispolitiikka on onnistunut, sillä ihmisten käsitys identiteetistään 

vaihtelee: moni kurdi pitää itseään iranilaisena, kun taas moni pitää itsensä kurdina, jolla ei ole 

mitään tekemistä iranilaisuuden kanssa. Iranin hallitus ei tunnusta kurdien asiaa poliittiseksi 

ongelmaksi. Iranin johdon mielestä kyse on pelkästään eriävistä kielellisistä ja uskonnollisista 

haaroista (Vali 1994, 10–11).  Kieltämättä Iranissa on nähty myös positiivisia muutoksia kurdien 

tilanteeseen. Esimerkiksi iranilaista tasavaltaa edeltäneellä shaahin valtakaudella kurdeilla ei ollut 

oikeutta omaan kieleen ja kulttuurin harjoittamiseen, ja jopa perinteisen kansallispuvun käyttäminen 

oli täysin kiellettyä.  
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5 TELEVISIO-OHJELMA ZAYALE 

 
5.1 Onko Sahar2 puolueeton tiedotusväline? 

 

Sahar2 on Iranin valtion tärkeimpiä tiedotusvälineitä: maailmanlaajuinen satelliittikanava on 

perustettu vuonna 1992. Sahar2 lähettää ohjelmiaan 19 tuntia vuorokaudessa eri kielillä, muun 

muassa englanniksi, ranskaksi, urduksi, bosniksi, azeriksi ja kurdiksi. Sahar2:n ohjelmia ei nähdä 

Iranissa, koska se on satelliittikanava ja satelliitin käyttö maassa on kiellettyä. Joten Sahar2:n 

lähetykset on tarkoitettu ulkomaailmalle. Sahar2:n internet-sivuston mukaan televisiokanavan 

tarkoituksena on Iranin islamilaisen vallankumouksen, sen historian, yhteiskunnan, politiikan, 

islamilaisen vallankumouksen voiton syiden sekä Imam Khomeinin persoonan ja mielipiteiden 

esittely. Ajatollah Imam Khomeini on Iranin islamilaisen tasavallan perustaja ja hengellinen johtaja, 

joka kuoli vuonna 1989. Kyseisen televisiokanavan tarkoituksena on Iranin islamilaisen tasavallan 

politiikan edistäminen myös kotimaan ulkopuolella ja yhteyden luominen muslimimaailman ja 

muiden maiden kansalaisten kesken tarjoamalla ja esittämällä "oikea ja aitoa kuvaa" iranilaisten 

kulttuurista, yhteiskunnasta, politiikasta ja taloudesta. Pyrkimyksenä on samalla taistella ei-

islamilaisen kulttuurin vaikutusta vastaan sekä ”imperialististen diktatuurien” taka-ajatusten, 

pyrkimysten ja politiikan paljastaminen muissa maapallon osissa, eritoten Lähi-idässä. Näiden 

lisäksi Sahar2:n tavoitteena on maailman uutistapahtuminen välittäminen ja vahvistaminen – 

erityisesti Iranin, islamilaisen maailman ja ”vapautusliikkeiden” tukeminen niiden taistelussa 

länsimaalaista ja ”sionistista” mediaa vastaan. Sionismi eli juutalaisnationalismi on poliittinen 

ideologia, jonka juutalaisen tulkinnan mukaan juutalaisilla on oltava oma kansallisvaltio.  

Koska Israelin valtio on jo olemassa, nykyään sionismi käytännössä tarkoittaa Israelin valtion 

kannattamista. Iran ei tunnusta Israelin valtion olemassaoloa, joten maan johtajat ja heitä edustavat 

tiedotusvälineet välttelevät käyttämästä sanaa Israel. Sen sijaan ne käyttävät ”sionismi”-termiä.  

 

Sahar2 on valtiollinen televisiokanava, jonka tarkoituksena on Iranin valtion politiikan 

palveleminen ja edistäminen Lähi-idässä ja muualla maailmalla. Kyseinen televisiokanava on 

ulkomaalaisille tarkoitettu tiedotusväline, jonka kautta välitetään Iranin valtion viestejä muualle 

maailmalle. Kun tiedotusväline on jonkin tahon palveluksessa, sen toimittajien täytyy myös palvella 

ja suojella kyseisen tahon etuja. Sahar2:n ohjelmiston ja Internet-sivustojen perusteella voi päätellä, 

että Sahar2 ei ole puolueeton media, eikä kyseinen televisiokanava itsekään sitä kiistä: päinvastoin 

se toteaa tehtäviinsä kuuluvan Iranin islamilaisen tasavallan, islamilaisen maailman ja kulttuurin 
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esittelemisen. Tällaisia tiedotusvälineitä voi kutsua myös propagandistiseksi mediaksi. 

 

 

5.2 Sahar2:n vähemmistökieliset televisio-ohjelmat 

 

Sahar2 tärkeimmät ja useimmin toistuvat ulkomaanlähetykset koostetaan englannin, azerin, bosnin, 

ranskan, kurdin ja urdun kielillä. Näiden kielten lisäksi Sahar2 lähettää ohjelmiaan muun muassa 

turkin ja arabian kielellä. Lähetyskielistä kurdi, arabi ja azeri kuuluvat vähemmistökieliin Iranissa. 

Vähemmistökielellä tarkoitetaan kieltä, jota puhuu vähemmistö maan väestöstä. Vähemmistö taas 

tarkoittaa ryhmää, jonka edustajia on tietyn otoksen, näkökulman tai alueen sisällä vähemmin kuin 

muiden ryhmien edustajia. Esimerkiksi kurdit kuuluvat etnisiin ryhmiin, sillä heillä on oman 

maansa sisäpuolella vähemmän edustajia tai huonompi asema kuin muilla ryhmillä kuten 

persialaisilla, arabeilla tai turkkilaisilla. Eri arvioiden mukaan Iranissa kurdien määrä on 10–12 

miljoonaa, azerien määrä on 15–20 miljoonaa ja arabien määrä puolestaan 2–3 miljoonaa. Tässä 

esimerkkitaulukko Sahar2:n kieliohjelmistosta: 

 

 

Saharin aktiivisimmat ohjelmistot ja niiden perustamisvuosi        

Azerinkielinen ohjelma     vuonna 1992 

Bosniankielinen ohjelma     vuonna 1996 

Kurdinkielinen ohjelma      vuonna 1997 

Englanninkielinen ohjelma      vuonna 1997    

Ranskankielinen ohjelma      vuonna 1999  

Urdunkielinen ohjelma      vuonna 2001 

    Lähde: Sahar2:n Internet-sivusto 
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Sahar2:n vähemmistökieliset ohjelmat eivät näy Iranissa, sillä ne on tarkoitettu ulkomaalaisille. 

Kurdeja, azereja ja arabeja asuu myös Iranin ulkopuolella. Saharin internet-sivustojen mukaan 

azerinkielisen ohjelman tarkoituksena on – yllämainittujen syiden lisäksi – Iranin muslimien ja 

Azerbaidzhanin muslimikansalaisten välisten suhteiden ylläpitäminen ja vahvistaminen. Iran on 

Azerbaidzhanin eteläinen naapuri. Suurin osa Azerbaidzhanin kansasta on shiiamuslimeita ja 

etnisesti azereita. Kurdinkielisen ohjelmiston tarkoituksena on poliittisten, kulttuuristen ja 

taloudellisten suhteiden ja yhteydenpidon edistäminen muiden maiden, erityisesti Irakin kurdien 

suuntaan. Sekä ohjelmissa että Saharin internet-sivustoissa ei mainita mitään Iranin vähemmistöihin 

liittyvää, vaan keskitytään samoihin kieliryhmiin oman maan ulkopuolella. Tässä esimerkki 

ohjelmien lähetysajasta ja sisällöstä:  

 

       

Sahar2:n ohjelmiston järjestys ja rakenne 

Televisio-ohjelmien lähetysaika  

kieli Vuoden 

ensimmäiset 

kuusi kk 

Vuoden 

seuraavat kuusi 

kk  

 Ohjelmiston rakenne  

 Ranska 12/30-09/30 11/30-08/30 
Uutiset, viikon uutisaiheet, 

uusintoja uusia ohjelmia 

 Kurdi   14/30-12/30 13/30-11/30 
Uutiset, viikon uutisaiheet, 

uusintoja uusia ohjelmia 

 Azeri 17/00-14/30 16/00-13/30 
Uutiset, viikon uutisaiheet, 

uusintoja uusia ohjelmia 

 Urdu 18/30-17/00 17/30-16/00 Ei uusintaa 

 Azeri 21/00-18/30 20/00-17/30 Ei uusintaa 

 Kurdi 23/00-21/00 22/00-20/00 Ei uusintaa ja uusinta 

 Bosni 00/30-23/00 23/30-22/00 Ei uusintaa 

 Englanti 04/30-00/30 03/30-23/30 
Uutiset, viikon uutisaiheet, 

uusintoja uusia ohjelmia 

  Lähde: Sahar2:n Internet-sivusto 
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5.3 Sahar2:n kurdinkielinen Zayele-ohjelma 

 

Sahar2 aloitti kurdinkielisen ohjelmistonsa lähettämisen vuonna 1997. Alussa ohjelman lähetysaika 

oli vain puolisen tuntia, mutta myöhemmin lähetysaikaa lisättiin kahdesta tunnista neljään tuntiin 

päivässä. Kyseinen ohjelma on tarkoitettu Iranin ulkopuolella asuville kurdeille, erityisesti Irakin 

kurdeille, sillä Irakin Kurdistanilla ja Iranilla on yhteinen raja. Sen lisäksi Iranilla ja Irakilla on 

tiiviit diplomaattiset suhteet. Saddam Husseinin hallinnon kaatamisen jälkeen Iran on yrittänyt 

vahvistaa suhteitaan Irakin nykyiseen hallintoon: erityisesti välejä on yritetty lämmittää kurdien 

paikallishallinnon ja shiiojen kanssa. Sahar2:n verkkosivustojen mukaan kurdinkielisen ohjelman 

tarkoituksena on luottamuksen ja suhteiden vahvistaminen Iranin muslimien ja kurdien kesken. 

Toisaalta kurdi ja persia ovat sukukieliä toisilleen.  

 

Kurdinkielinen ohjelmisto sisältää erilaisia ohjelmia. Sahar2:n kurdinkielistä ohjelmaa voi kutsua 

makasiiniohjelmaksi, johon sisältyy uutiset, sarjoja, dokumentteja, kulttuuriohjelmia, uskonnon 

opetusta, keskusteluohjelmia ja musiikkia. Osa ohjelmista on alkuperältään persiankielisiä ohjelmia, 

jotka on dubattu eli jälkiäänitetty kurdinkielelle, erityisesti dokumentit ja sarjat. Uutislähetykset 

ovat kahdella kurdikielen päämurteella, soraniksi ja kurmanjiksi. Soranin murretta puhuvat kurdit 

asuvat Iranin ja Irakin puolella. Kurmanjin murteella puhuvia kurdeja taas asuu eniten Turkin ja 

Syyrian puolella. Suurin osa uutisaiheita varten haastateltavista ihmisistä on Iranin viranomaisia, 

jotka puhuvat persiaa, mutta heidän puheensa tulkataan kurdin kielelle. Keskusteluohjelmissa eniten 

keskitytään Irakin, erityisesti Kurdistanin nykytilanteeseen.  

 

Pro gradu -tutkielmaani varten valitsin Sahar2:n kurdinkielisen makasiiniohjelman kokonaisuudesta 

Zayele-nimisen keskusteluohjelman, jonka aiheet vaihtelevat kulttuurista politiikkaan. Zayelen 

keskusteluohjelmassa käsitellään eniten ajankohtaisia aiheita. Kuitenkin suurin osa aiheista liittyy 

Irakin kurdien tilanteeseen. Zayele-ohjelma kuten muutkin Sahar2:n kurdinkieliset ohjelmat on 

tarkoitettu Iranin ulkopuolella asuville kurdeille, erityisesti Irakin kurdeille.   
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Tässä yritän lyhyesti ja yleistasolla kuvata yhden päivän Sahar2:n esimerkkiohjelmasta, jotta 

lukijalle syntyisi parempi käsitys koko ohjelmasta.  

 

Kurdinkielinen ohjelmisto aloitetaan jumalan nimellä, mikä on tapana islamilaisissa maissa. Sen 

jälkeen ruutuun tulee päivän ohjelmisto ja sen jälkeen alkaa uutislähetys. Saman päivän aikana 

uutisia luetaan molemmilla kurdin päämurteilla, sekä soraniksi että kurmanjiksi. Uutisankkurina 

toimii sekä nainen että mies. Molemmat ovat pukeutuneet täysin islamin sääntöjen mukaisesti. 

Esimerkiksi naisella on musta puku päällä ja hiuksia ei näy. Miehellä ei ole solmiota, sillä se on 

kiellettyä Iranin islamilaisessa tasavallassa. Soranin murteen uutiset keskittyvät enimmäkseen 

       SAHAR2:N  
SATELLIITTIKANAVA 

   
 KURDINKIELINEN               
MAKASIINIOHJELMA 

      
 
     ZAYELE-OHJELMA 
        ”Irak tällä hetkellä” 
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Yhdysvaltojen, arabimaiden, Irakin ja erityisesti Irakin kurdialueen tapahtumiin. Sillä soranin 

murteen ohjelmisto on tarkoitettu Irakin kurdeille ja muualla maailmalla asuville soranin murteella 

puhuville kurdeille. Kurmanjin murteen uutiset taas on tarkoitettu Turkissa ja Syyriassa asuville 

kurdeille. Suurin osa ohjelmista on kuitenkin soranin murteella. Sillä yritetään luoda parhaiten 

kontaktia Irakin kurdeihin. Uutisissa ei kovinkaan usein mainita Iranin kurdeja, paitsi yhdessä 

kohdassa, jossa Iranin kurdialueen armeijan komentaja kertoo haastattelussaan, että Iranin kurdit 

ovat kunnollisia ja uskollisia Iranin islamilaista tasavaltaa kohtaan.  

 

”Iranin kurdit ovat alkuperäisiä iranilaisia ja uskollisia Iranin hallitukselle. Monet ulkopuoliset 

tahot yrittävät väkisin luoda ongelmia hallituksen ja kurdien välille, mutta he eivät tule 

onnistumaan, sillä Iranin kurdit ovat uskollisia Iranin islamilaiselle tasavallalle...” 

 

Ulkopuolisilla tahoilla tarkoitetaan Yhdysvaltoja ja myös Iranin oppositiota, erityisesti 

kurdipuolueita. Uutisissa asioihin otetaan kantaa. Onhan Sahar2 Iranin valtion äänitorvi. Sen 

uutisissa esimerkiksi Yhdysvaltoja kutsutaan miehittäjäksi, Israelia sionistiksi ja muslimeja 

uhreiksi.  

 

”Sionistisen armeijan hyökkäyksessä kuoli yksi miehittäjän sotilas ja neljä palestiinalaista joutui 

marttyyriksi...” 

 

Uutisten jälkeen alkaa persialainen sarjafilmi, joka on dubattu kurdin kielelle. Sarjassa käsitellään 

persialaisperheiden sisäistä kanssakäymistä, perhe- ja parisuhdeongelmia. Kyseisessä sarjassa 

yritetään noudattaa islamin sääntöjä. Iranissa nais- ja miesnäyttelijät eivät saa koskettaa toisiaan 

näytelmissä, elokuvissa tai sarjafilmeissä, vaikka he näyttelisivätkin aviopariroolia, koska silloin he 

rikkoisivat lakia. Iranissa voimassa olevien islamin sääntöjen mukaan vain aidot avioparit saavat 

koskettaa toisiaan, eikä sekään saa tapahtua julkisilla paikoilla. Sarjafilmin avulla yritetään 

tutustuttaa katsojia iranilaiseen kulttuuriin. Tämä voi olla ristiriidassa todellisuuteen kanssa, sillä 

Iran on monikansallinen maa ja maassa asuu useitakin kansallisuuksia, joilla on oma kulttuuri ja 

kieli, jotka poikkeavat toisistaan suuresti.  

 

Sarjan jälkeen alkaa mainoskatko, jonka aikana näytetään kuvia maailman muslimeista, koraanin 

säkeistä, Iranin uskonnollisista johtajista, lapsista lukemassa koraania, moskeijasta ja ihmisistä 

rukoilemassa. Iranissa uskonnolla on keskeinen vaikutus politiikkaan, kulttuuriin, mediaan ja 
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yhteiskuntaan. Uskonto on osa ihmisten arkea. Myös Iranin laki on sidoksissa islamin uskoon.  

 

Mainoskatkon jälkeen alkaa Sahar ja katsoja -ohjelma, joka on suora lähetys. Ohjelman aiheet 

vaihtelevat viikoittain kulttuuriaiheista politiikkaan. Ohjelman alussa miesjuontaja aloittaa 

puheensa jumalan nimeen. Sen jälkeen näytetään kuva jostain moskeijasta ja annetaan katsojien 

arvata, missä kyseinen moskeija sijaitsee. Katsojat saavat myös osallistua keskusteluun puhelimitse. 

Suurin osa soittajista on Irakin kurdeja. Ohjelman vieraana on usein Irakin kurdeja kuten poliittisten 

tahojen edustajia.  

 

Sahar2:n kurdinkielisessä ohjelmassa käsitellään myös Iranin uraanirikastamisohjemaa ja sen 

tarkoitusperiä. Ohjelmassa korostetaan Iranin uraanirikastamisen tapahtuvan rauhanomaisiin  

tarkoituksiin. Iranin uraanin rikastaminen on nostattanut poliittisia kiistoja, sillä useat muut maat – 

etenkin länsimaiden hallitukset – epäilevät Iranin hankkivan rikastamalla itselleen asekäyttöön 

soveltuvaa uraania ja ydinaseen. Ohjelmassa annetaan ymmärtää, että Iranin hallituksella ei ole 

aikomusta hankkia ydinaseita, vaan kyseessä on ainoastaan rauhanomainen ohjelma, joka pyrkii 

luomaan öljyn rinnalle energialähteen maan kasvavan väestön ja talouden tarpeisiin.  

 

Kurdinkieliseen ohjelmaan sisältyy myös Makasiini-niminen ohjelmaosio, joka koostuu viikon 

tärkeimmistä uutisaiheista iranilaisissa tiedotusvälineissä. Mielenkiintoista on se, että kaikki lehdet, 

joita mainitaan kyseisessä ohjelmassa, ovat persiankielisiä ja Iranin valtion omistamia. Tämän 

ohjelman jälkeen alkaa ”Koraanin tunnetuimmat persoonat”, jossa esitellään niiden uskonnollisten 

persoonien elämäkertoja, joita mainitaan muslimien pyhässä kirjassa koraanissa. Tämän jälkeen 

esitellään Iranin tärkeimpiä hedelmätarhoja.  
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Kuvaesimerkki Sahar2:n Zayele-nimisestä keskusteluohjelmasta 

 
Lähde: Sahar2:n Internet-sivusto 

 

 

Yleistasolla suurin osa ohjelmista keskittyy uskontoon, uutistapahtumiin, luontoon, kulttuuriin, 

teknologiaan ja politiikkaan. Ohjelman aikana kuullaan myös kurdinkielistä musiikkia, joka on 

sallittua Iranin sääntöjen mukaisesti. Iranissa ei sallita kaikenlaisia musiikkityylejä. Laulut, joissa 

luonto, uskonto ja jumala ovat keskipisteenä, ovat sallitun musiikin listalla. Suurin osa ohjelmista 

on persiankielisiä, ja ne on dubattu kurdin kielelle. Välillä näkyy myös alkuperäisiä kurdinkielisiä 

ohjelmia, jossa esimerkiksi kurdimiehet pelaavat keskenään perinteistä kurdimiesten leikkiä.  
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5.4 Kurdinkielisen ohjelman katsojat 

 

Tutkielmaani varten olen seurannut useita Sahar2:n kurdinkielisiä ohjelmia. Materiaalin 

analysointia varten olen valinnut yhden keskusteluohjelman, jonka aiheena on Irakin kurdien 

tilanne. Tutkimuksen kannalta katsojamäärällä ei ole merkitystä, vaan olen kiinnostunut kyseisen 

ohjelman kohdeyleisöstä, siis siitä ketkä ohjelmaa seuraavat ja keitä se tavoittelee. Valitsemani 

ohjelma on sopiva aineisto tätä tutkimustyötä varten, sillä katsojat saavat osallistua kyseiseen 

keskusteluohjelmaan puhelimitse ja sähköpostitse. Myös tämä ohjelma käsittelee poliittista aihetta, 

mikä sopii hyvin valitsemani identiteettikäsitteeseen. Kuten alussakin mainitsin, kyseinen ohjelma 

on tarkoitettu Iranin ulkopuolella asuville, erityisesti Irakin kurdeille.  

 

Valitsemani ohjelman nimi on Zayele. Zayele on kurdinkielinen nimi, joka tarkoittaa huminaa. 

Kyseinen ohjelma on ajankohtainen keskusteluohjelma, johon osallistuu haastateltavia. Myös 

katsojat saavat osallistua ohjelmaan puhelimitse tai sähköpostitse. Valitsemani ohjelman 

lähetysaika on noin tunti. Ohjelman juontajana toimii kurditoimittaja, joka on mies. Ohjelman 

aiheet vaihtelevat politiikasta kulttuuriaiheisiin. On mainittava, että Iranissa naistoimittajilla on 

harvoin oikeus tai mahdollisuus osallistua poliittiseen keskusteluun, sillä vanhoillisen iranilaisen 

järjestelmän mukaan politiikka on enemmän miesten kuin naisten tehtävä.  

 

Tutkimani ohjelman otsikko on ”Irak tällä hetkellä”, ja siinä käsitellään Irakin kurdien roolia ja 

asemaa maansa nykyhallituksessa. Studiovieraana on Irakin Kurdistanin islamilaisen liikkeen 

edustaja. Lisäksi keskusteluun osallistuu Irakin Kurdistanin isänmaallisen puolueen edustaja 

Sahar2:n Irakin Kurdistanin studiosta. Ohjelman aikana vain yksi katsoja pitää yhteyttä ohjelmaan 

ja osallistuu ohjelmaan esittämällä kysymyksiä haastateltaville. Kyseinen katsoja väittää olevansa 

Sanandajin kaupungista, joka kuuluu Iranin kurdikaupunkeihin, mutta nimensä ja puhemurteensa 

perusteella hän on Irakin kurdi.  

 

"Ensinnäkin kiitän teitä hyvästä ohjelmasta ja toivotan vieraanne tervetulleeksi. Minulla olisi kolme 

kysymystä esitettävänä. Aluksi sanon, että kurdipuolueiden yhdistäminen ja yhteistyön tekeminen 

olisi tosi tärkeää kurdien kannalta ja myös kansainvälisen maailman näkökulmasta. Saavatko 

kurdit taas ulkoministerin virkapaikan? Miksi edelleen pääministerin apulaisten nimittäminen on 

epäselvää? Kuinka kurdipuolueet jakavat näitä ministeripaikkoja keskenään, puolueen suuruuden 

mukaan vai miten?" 
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Katsoja sanoo ottavansa yhteyttä Sanandajin kaupungista, joka on Iranin kurdikaupunki. Se 

tarkoittaa, että myös Iranissa kyseistä televisiokanavaa seurataan, vaikka satelliitin käyttö on 

kiellettyä. Kellosta huolimatta iranilaiset siis seuraavat satelliittikanavia. Katsojaa kiinnostaa 

edelleen Irakin kurdien tilanne ja kehitys. Sahar2:n katsojamäärästä ei ole tilastoja, joten sitä on 

mahdotonta arvioida. Joka tapauksessa Iranin ulkopuolella asuvat kurdit – erityisesti Irakin, Turkin 

ja diasporassa asuvat kurdit – muodostavat suurimman osan katsojista. Viime vuosina kuitenkin 

kansainvälisten kurdinkielisten televisiokanavien määrä on ollut kovassa kasvussa. Suurimmalla 

kurdipuolueella on oma maailmanlaajuinen televisiokanava. Sahar2:n islamilaisuuden ideologian 

perusteella voisi päätellä, että suurin osa ohjelmiston katsojista on muslimeja, joille islamilaiset 

arvot ovat tärkeitä. 

  

 

 

5.5 Kenen ideologian edistäjänä? 

 

Sahar2:n tavoitteena on ennen kaikkea Iranin islamilaisen tasavallan politiikan edistäminen myös 

oman maan rajojen ulkopuolella. Tämän kaltaisten tiedotusvälineiden tarkoituksena ei ole 

vähemmistöetuuksien palveleminen vaan enemmän oman enemmistövallan näyttäminen etniselle 

vähemmistölle. Toisaalta kyseiset ohjelmat palvelevat tahtomattaan myös vähemmistöä erityisesti 

kielen ja kulttuurin säilyttämisen merkityksessä. Usein valtaväestön tarjoaman vähemmistökielisen 

tiedotusvälineen tarkoituksena on vähemmistön sulauttaminen tarjoamalla vähemmistökielistä 

mediasisältöä. Esimerkiksi Sahar2:n kurdinkielisessä televisio-ohjelmassa yritetään esitellä 

islamilaista maailmaa ja iranilaista kulttuuria kurdeille heidän äidinkielellä. Silloin kurdien 

lähestyminen ja heidän manipuloimisensa on helpompaa (Skön & Torkkola 1997, 9–10). 

 

Valitsemani keskustelu-ohjelma Zayele käsittelee Irakin kurdien nykyistä tilannetta ja heidän 

rooliansa Irakin nykyhallituksessa. Ohjelma välitetään suorana lähetyksenä, jonka studiovieraaksi 

on valittu Kurdistanin islamilaisen puolueen edustaja. Kyseinen puolue on Irakin Kurdistanin 

islamilainen puolue, jonka tavoitteena on islamin arvojen edistäminen Irakin Kurdistanissa. 

Kyseinen puolue toimii oppositiona Irakin Kurdistanin autonomisessa hallituksessa. Yllämainittua 

puoluetta ja Irania yhdistävät suurin piirtein samankaltaiset uskonnolliset ideologiat. Ohjelman 

toisena vieraana on PUK:n eli Kurdistanin isänmaallisen puolueen edustaja, joka osallistuu 

keskusteluun Erbilin studiosta. Kyseinen puolue on Irakin Kurdistanin toinen pääpuolue, jonka 
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johtaja Jalal Talabani toimi Irakin presidenttinä.  

 

Kurdistanin islamilaisen puolueen edustajan valitseminen kyseiseen ohjelmaan antaa enemmän 

painoarvoa kyseiselle puolueelle, jolla on muita enemmän yhteistä Iranin islamilaisen tasavallan 

arvomaailman kanssa ja arvoista tärkein on islamin uskonto. Iranilla ja kyseisellä puolueella on 

hyvät diplomaattiset suhteet. Aluksi esitetään kohteliaasti joitakin yleisiä kysymyksiä Kurdistanin 

islamilaisen puolueen edustajalle, minkä jälkeen mennään varsinaiseen aiheeseen. Pääkysymys 

käsittelee Irakin kurdien asemaa Irakin nykyisessä hallituksessa.  

 

”Arvoisa, mitä Irakin ministeristön virkoja annetaan kurdeille?” 

 

Studiovieras aloittaa vastauksensa jumalan nimeen, kuten muslimeilla yleensä on tapana. Koska 

studiovieras kuuluu oppositiopuolueeseen Irakin Kurdistanin autonomisessa hallituksessa, hänen 

puoleensa ei ole mukana kysymyksen tarkoittamassa päätöksenteossa.  

 

”Kuten olen kuullut tiedotusvälineistä, tällä hetkellä keskustelut jatkuvat edelleen. Kuulemma 

ministeriön virkojen jakamisesta päätökset on jo tehty, mutta en vieläkään tiedä, mitä ministerin 

virkoja annetaan kurdeille. Tietääkseni ainakin ulkoministeriön ja pääministeriön apulaisvirka 

pysyy kurdeilla. Nämä virkapaikat ovat tärkeitä kurdeille, joten yritetään pitää niistä kiinni.” 

 

Seuraava kysymys koskee islamilaisten puolueiden roolia Irakissa. Se koskee kaikkia islamilaisia 

puolueita, erityisesti kurdipuolueita, joilla on islamilainen linja. Irania ja Irakin Kurdistanin 

islamilaisia puolueita yhdistää uskonto, jonka edistäminen on niiden päätavoite.  

 

”Mikä on islamilaisten puolueiden rooli hallituksessa? Saavatko he ollenkaan ministeriövirkoja?” 

 

Irakin Kurdistanissa PUK ja PDK ovat pääpuolueita, joten niillä on vahva asema sekä kurdialueella 

että Irakin keskushallituksessa. Muut, pienemmät puolueet ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle. 

Pienimmillä kurdipuolueilla on edustajia Kurdistanin paikallisessa eduskunnassa, mutta ei Irakin 

hallituksessa. Kurdialueella islamilaisilla puolueilla on iso joukko kannattajia, mutta silti niiden 

asema paikallisessa hallituksessa ei ole kovin vahva.  

 

”Kurdien pääpuolueet PUK ja PDK eivät edes ole edes kysyneet meidän ja muiden puolueiden 
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mielipidettä asiasta, joten en usko että muut kurdipuolueet saisivat minkäänlaista ministeriövirkaa 

Irakin keskushallituksessa.” 

 

Kolmas kysymys esitetään PUK:n edustajalle, joka osallistuu ohjelmaan Sahar2:n Irakin 

Kurdistanin studiosta. Esitettyjen kysymysten perusteella voi päätellä, että haastateltava olisi 

tietoinen Irakin keskushallinnon päätöksistä.  

 

”Mitkä ministeriöpaikat annetaan kurdeille?” 

Haastateltava on yhden kurdipuolueen edustaja, joten hän puhuu puolueensa puolesta. Irakin 

kurdipuolueista vain pääpuolueet PUK ja PDK ovat mukana Irakin keskushallituksessa. Nämä 

pääpuolueet ovat siis jakaneet keskenään Irakin kurdeille varatut ministeriöiden johtopaikat. Muut 

kurdipuolueet ovat kuitenkin mukana sekä Irakin keskushallinnon parlamentissa että Kurdistanin 

paikallisessa eduskunnassa. Haastateltava ei halua antaa suoraa vastausta, vaan antaa pikemminkin 

vihjeitä hallituksen uudesta rakenteesta. 

 

”Toivottavasti samat ministeriöpaikat edelleen pysyvät kurdeilla. Mutta luulen, että joudutaan 

luopumaan kolmesta tai neljästä ministeriöpaikasta, sillä tällä hetkellä myös sunnit aikovat 

osallistua hallitukseen.” 

 

Keskusteluohjelma keskittyy kurdien asemaan ja rooliin Irakin nykyisessä hallituksessa. Useimmat 

kysymyksistä liittyvät ministeripaikkoihin maan uudessa hallituksessa. Juontaja yrittää saada 

selville kurdipuolueiden ehdokasnimet Irakin keskushallinnon ministeriötehtäviin.  

 

”Kuulemma kurdit saavat pääministerin apulaisviran, mutta kurdeilla ei edelleenkään ole ketään 

ehdokasta tähän tehtävään. Voitteko sanoa, onko olemassa joku ehdokas ja kuka hän voisi olla?” 

 

Haastateltava vastaa kysymykseen yleistasolla. Hän ei mainitse yhtäkään ehdokkaista nimeltä, 

mutta antaa vihjeitä tietyistä ministeriöpaikoista, joita annetaan kurdeille. Haastateltava puhuu 

monikkomuodossa, sillä hän kuuluu PUK:iin, joka on kurdien toiseksi suurin puolue.  

 

”Juuri ennen kuin tulin tänne, kuulin, että ulkoministeriön paikka pysyy edelleen kurdeilla. 

Pääministerin apulaisvirasta emme vielä ole päättäneet. Valitsemme jonkun sopivan ehdokkaan 

kyseiseen tehtävään.” 



51 
 

Juontaja antaa taas puheenvuoron studiovieraalleen, joka kuuntelee toisen haastateltavan puhetta. 

Molemmat haastateltavat ovat Irakin kurdipuolueiden edustajia, mutta toinen on pääpuoleen ja 

toinen opposition jäsen, joten heidän mielipiteet ovat keskenään erilaiset.  

 

”Saavatko muut sitoutumattomat tai oppositio minkäänlaista ministeriöpaikkaa 

kurdihallituksessa?” 

 

Ohjelman tarkoituksena on käsitellä Irakin kurdien roolia Irakin keskushallinnossa kurdien omasta 

näkökulmasta. Ohjelmassa annetaan puheenvuoro kahdelle eri näkökulmalle, jotka poikkeavat 

toisistaan sekä Irakin että Kurdistanin alueellisen hallituksen osalta. 

 

"Eduskuntavaaleissa olemme voineet saada kuusi paikkaa 120:stä, joten eduskunnassa olemme 

vähemmistö. Periaatteiden mukaan meillä olisi oikeus saada vähintään kaksi ministeriöpaikkaa, 

mutta meille on tarjottu vain yhtä ministeriöpaikkaa kurdihallituksessa, joten olemme hyväksyneet 

sen ehdotuksen. Sillä me emme välitä määrästä vaan laadusta. Osallistumalla hallitukseen meidän 

tarkoituksena on palvella kansaamme...” 

 

Ohjelmassa annetaan huomattavan paljon merkitystä islamilaisille arvoille, sillä Iranin valtion 

tavoitteena on islamin uskonnon levittäminen muualle maailmalle.  

 

Iranissa kurdien määrä arvioidaan olevan 10–12 miljoonaa, mutta Iranin valtio ei ole tarjonnut 

omakielisiä televisiolähetyksiä. Toisaalta valtio tarjoaa ohjelmaa Iranin ulkopuolella asuville 

kurdeille, joilla on jo mahdollisuus omankielisiin tiedotusvälineisiin. Kurdinkielisen ohjelman 

tarkoituksena on näin ollen vaikuttaa maan ulkopuolella asuviin kurdeihin ja levittää heille tietoa, 

josta on hyötyä Iranin omien poliittisten, uskonnollisten, kulttuuristen ja ideologisten tavoitteiden 

edistämisessä ja kehittämisessä. Toisaalta samalla annetaan puheenvuoro etnisen vähemmistön 

edustajille, mikä tahtomatta korostaa heidän etnistä, kulttuurista ja poliittista identiteettiään.  
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5.6 Kurdinkielisen Zayele-ohjelman tarjoama identiteetti 

  

Yleensä omakielisillä tiedotusvälineillä on suuri merkitys etnisen ryhmän oman kielen tukemisessa. 

Vähemmistökieliset tiedotusvälineet ovat usein kansallisten kielten ja kulttuurien ylläpitäjiä. 

Vähemmistökielisten tiedotusvälineiden tehtävänä on parantaa vähemmistön tietoisuutta omasta 

kielestään ja kulttuuristaan ja kehittää sen identiteettiä. Vähemmistökielisen median tehtävään 

kuuluu samojen palvelujen tarjoaminen kuin enemmistöllekin. Vähemmistökielinen media tuo koko 

vähemmistöryhmän esille valtamedian ja enemmistön tietoisuuteen. Kaikki nämä tehtävät edistävät 

kansalaisten aktiivista suhdetta yhteiskuntaan, ihmisten hyvinvointia sekä kulttuurista rikkautta ja 

moninaisuutta riippumatta kieli- ja kulttuurieroista (Moring 2004, 9–10).  

 

Yritän etsiä yhtymäkohtia Sahar2:n kurdinkielisen ohjelmiston ja omakielisten tiedotusvälineiden 

tarjoaman etnisen identiteetin välillä. Selvitän samalla sitä, minkälaisen kuvan omakielinen media 

kurdeista antaa. Näiden lisäksi ohjelman sisällön analysoinnin avulla selvitän omakielisen median 

suhdetta kurdien etniseen identiteettiin. Tässä tutkimuksessa kysymys on pääasiassa nimenomaan 

enemmistön tarjoamasta vähemmistökielisestä mediasta, sillä valtaenemmistön ideologia hallitsee 

ja kontrolloi vähemmistön omakielistä mediaa. Kuten Sahar2:n internet-sivustossakin mainitaan, 

Saharin vähemmistökielisten ohjelmistojen tarkoituksena ei ole vähemmistön kielen ja kulttuurin 

palveleminen vaan niiden tarkoituksena on tutustuttaa muita kansalaisuuksia iranilaiseen kulttuuriin 

ja islamin uskontoon. Kyse on siis Iranin omien etujen edistämisestä vähemmistön omalla kielellä.  

 

Sahar2:n kurdinkielisessä ohjelmassa puhutaan usein iranilaisesta kulttuurista, mikä on ristiriidassa 

todellisuuden kanssa. Iran on monikansallinen maa, jossa asuu erilaisia kansalaisuuksia, joilla on 

oma kieli, kulttuuri ja uskonto. Kyseisessä ohjelmassa ei puhuta Iranin kurdeista vaan enemmän 

Iranin rajojen ulkopuolella asuvista kurdeista, erityisesti Irakin kurdeista.  

 

Yleensä persialaiset kutsuvat kurdeja heimoiksi. Sosiaaliantropologiassa heimo tarkoittaa 

tyypillisesti sadan tai muutaman tuhannen ihmisen yhteisöä, jolla on löyhä yhteinen identiteetti, 

mutta ei poliittista hierarkiaa tai keskitettyä valtajärjestelmää. Toisaalta heimo voi tarkoittaa myös 

muunlaista kylien, sukujen, klaanien, asutusten tai muiden vastaavien yhteisöjen muodostamaa 

yhteyttä, jossa yleensä vallitsevat sama kulttuuri ja kieli. Valtaenemmistön antama käsite kurdeista 

on ristiriidassa kurdien historian ja nykytilanteen kanssa.  
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Ohjelmassa keskitytään oman maan ulkopuolella asuviin kurdeihin, joten Iranin antama käsitys 

Irakin kurdeista voi olla jonkin verran erilainen kuin omien kurdien kohdalla. Valitsemani 

keskusteluohjelman vieraiksi on valittu kurdien omat edustajat, mikä antaa toisenlaisen kuvan 

kurdeista. Tällä kertaa kurdit itse luonnehtivat itseään omasta näkökulmastaan eivätkä enemmistön 

tai kyseisen median tarjojan näkökulmasta. Stuart Hallin (1999) mukaan vähemmistön näkyminen 

valtaenemmistön mediassa ei välttämättä merkitse enemmistön herruuden vähenemistä, vaan 

tarjoamalla omakielistä mediaa enemmistö valitsee vähemmistöryhmän paikan toiseksi.  

 

 

 

 

5.7 Kielirakenne 

 

Johanna Laakson (2003) mukaan kieli on luonteeltaan kahtalainen ilmiö: se on minkä hyvänsä 

kulttuuri-ilmiön – kuten elinkeinon, uskonnon tai kansanrunouden – kaltainen ja usein sidoksissa 

niihin. Kulttuuri-ilmiöiden tapaan kielikin voi siirtyä ihmiseltä toiseen ja koko ajan se muuttuu ja 

kehittyy. Kieli kuten kulttuuri ottaa koko ajan myös vaikutteita kaltaisiltaan kuten naapureilta tai 

muilta kieliryhmiltä. Vaikka useimmiten jokaisella kansalla on oma äidinkielensä, silti kansat 

omaksuvat myös toisiltaan kielellisiä vaikutteita. Usein vähemmistökieliset kansat joko tietoisesti 

tai tietämättään ottavat vastaan kielivaikutteita valtaenemmistöltä, sillä enemmistön on helpompaa 

vaikuttaa vähemmistöön sekä kielellisesti että kulttuurisesti. Erityisesti vähemmistöryhmien, joiden 

oman äidinkielen harjoittaminen on kiellettyä, on helpompaa alistua omaksumaan valtaenemmistön 

kieltä kuin ylläpitää omaansa (Laakso 2003).  

 

Kieli voi helposti ottaa vastaan vieraita vaikutteita, esimerkiksi sanoja, äänteitä, ääntämistapoja ja 

lauserakenteita, jopa kieliopillisia aineksia. Maailmassa on lukuisia vähemmistöjä, jotka hallitsevat 

valtaenemmistön kieltä täydellisesti ja käyttävät sitä enemmän kuin omaa äidinkieltään (emt.). 

Seurauksena oma äidinkieli ei enää välity omaehtoisena systeeminä jälkipolville. Konkreettinen 

esimerkki tästä ovat kurdit, jotka ovat pitkään asuneet maissa, joiden valtaenemmistö on muu kuin 

kurdit itse, joten valtaenemmistön kulttuurilla ja kielellä on ollut suuria vaikutuksia kurdin kieleen. 

Esimerkiksi Turkin puolella asuvat kurdit käyttävät turkin kielen sanontoja puhuessaan kurdia 

keskenään. Taas Irakissa ja Syyriassa asuvat kurdit käyttävät arabiankielen sanontoja puhuessaan 

kurdin kieltä. Jopa moni kurdi on omaksunut valtaenemmistöltä otettuja sanontoja omakseen.  
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Iranin kurdeilla on oma puhekielen murteensa, mutta siitä huolimatta ohjelmassa haastateltavat 

puhuvat yleistä kirjakieltä. Iranin kurdien puhekielessä esiintyy muutoin paljon persiankielisiä 

sanontoja, mutta sekä juontaja että haastateltavat yrittävät välttää niiden käyttöä. Juontajan puheesta 

kuulee jonkun verran persian- ja arabiankielisiä sanoja. Se voi johtua kahdesta syystä: ensinnäkin 

Iranin kurdit ovat ottaneet kielivaikutteita valtakielestä siis persiasta. Toisaalta Iranissa virallinen 

kieli kaikille Iranin kansalaisille huolimatta heidän äidinkielestä on persia. Arabiankielen sanojen 

käyttäminen taas johtuu haastateltavien taustasta, sillä he ovat Irakin kurdeja, ja Irakissa arabian 

kieli on valtakieli, jolla on suuri vaikutus kyseissä maassa asuviin kurdeihin. 

 

Sahar2 on Iranin valtion omistama televisiokanava, joten se ei voi olla puolueeton tiedotusväline. 

Toisaalta sen tehtävänä onkin Iranin islamilaisen tasavallan ja persialaiskulttuurin ja uskonnon 

esittäminen Iranin ulkopuolella asuville kurdeille heidän omalla äidinkielellään. Oman äidinkielen 

kuuleminen helpottaa vieraankin lähettäjän viestin vastaanottamista, ja se voi olla helppo keino 

manipuloida vastaanottajia hyväksymään tarjottuja näkökulmia. Sahar2:n kurdinkielisessä 

ohjelmassa tarkoituksena on omien etujen palveleminen ja edistäminen, joten oma (siis Iranin 

valtion) näkökulma hallitsee kyseistä mediaa ja sen sisältöä.  

 

Saharin kurdinkielinen ohjelma edustaa Iranin valtion ideologista politiikkaa, ja parhaiten tämä 

välittyy kielenkäytön kautta. Suurin osa ohjelmistosta käsittelee islamilaista ideologiaa, persialaista 

kulttuuria ja Iranin nykyisen hallituksen politiikkaa. Koska kyseinen ohjelmisto on tarkoitettu Iranin 

ulkopuolella asuville kurdeille, keskusteluohjelmissa käsitellään eniten Irakin kurdien tilannetta ja 

suurin osa haastateltavista on itse Irakin kurdeja.  

 

Ohjelmassa käsitellään kurdeja osittain Irakin kansalaisina. Keskusteluohjelmassa Irakin kurdialue 

liitetään osaksi Irakin keskushallintoa, sillä sitä kutsutaan Irakin Kurdistaniksi. Usein toistuvalla 

sanavalinnalla tarkoitetaan, että tämä Kurdistan on osa Irakia eikä itsenäinen valtio. Keskusteluun 

liittyvässä reportaasissa taas Irakin kurdialueesta käytetään monesti pelkästään Kurdistan-termiä 

ilman Irakia lisämääreenä. Kurdistan-sanan käyttäminen voi viitata itsenäiseen Kurdistaniin tai 

pelkästään maantieteelliseen alueeseen, jolla kurdit asuvat. Yleensä Kurdistania hallitsevat valtiot 

välttävät käyttämästä Kurdistan-sanaa ja kutsuvat kurdeja mieluiten heidän asuinmaansa mukaan, 

esimerkiksi Irakissa asuvia kurdeja irakilaisiksi ja Irakin kurdien asuinaluetta Pohjois-Irakiksi. 
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Keskusteluohjelmassa korostetaan Irakin Kurdistanin turvallisuustilanteen myönteisyyttä verrattuna 

muihin Irakin alueisiin. Toisaalta tuodaan esille kurdipuolueiden keskinäisiä erimielisyyksiä vallan 

jaosta keskenään.  

 

”Kurdit odottavat kurdipuolueiden yhtenäistymistä, erityisesti lähentymistä pääpuolueiden PUK:n 

ja PDK:n välillä. Irakin Kurdistanin hyvä turvallisuustilanne erottaa sitä muista Irakin alueista. 

Irakin kurdipuolueiden yhteistyön lisääntyminen edesauttaa kurdien poliittisen ja taloudellisen 

tilanteen paranemista ja edistämistä...” 

 

Saharin kurdinkielisestä ohjelmasta voi todeta, että suurin osa ohjelmistosta esitetään valtaväestön 

näkökulmasta, mutta keskusteluohjelmassa myös vähemmistön eli siis kurdien oma rooli tuodaan 

esille. Ohjelman vieraat ovat kurdien edustajia, jotka saavat puheenvuoron kommentoidakseen 

kurdien asemaa ja roolia Irakin nykyisessä tilanteessa. Puheenvuoron antaminen valtamediassa 

vähemmistölle ei välttämättä ole valtaenemmistön ystävyyden osoitus, vaan se voi näin vapaasti 

määrittää vähemmistön paikan yhteiskunnassa, manipuloida ja tarjota tiettyä oman käsityksensä 

mukaista identiteettiä, joka on sopiva valtaenemmistölle itselleen.  

 

Valtamedian tarjoamaa vähemmistökielistä tiedotusvälinettä perustellaan yleensä 

yhteiskuntarauhan, siis vähemmistön vieraantumisen, poliittisten kiistojen ja separatismin 

ehkäisemisen näkökulmasta. Sahar2:n kurdinkielisessä ohjelmassa kysymys ei ole vähemmistön 

huomioimisesta, sillä kyseinen ohjelma on tarkoitettu Iranin ulkopuolella asuville kurdeille, joita ei 

voi pitää vähemmistöryhmänä Iranin näkökulmasta. Toisaalta Irakin ja Turkin kurdit asuvat Iranin 

naapureina, ja näiden maiden välillä tapahtuu taloudellista ja poliittista kanssakäymistä. Tarjoamalla 

kurdinkielistä ohjelmaa Iran saattaa haluta ylläpitää suhteita naapurimaihinsa: vahvistaa poliittista ja 

taloudellista suhdettaan Irakin kurdeihin, joilla on itsehallintoalue. 

 

Vähemmistökielisen ohjelman kautta yritetään myös määrittää vähemmistön paikkaa. Esimerkiksi 

Saharin kurdinkielisessä ohjelmassa korostetaan toistuvasti, että kurdialue Irakin puolella on osa 

Irakia, eikä se voi itsenäistyä. Ohjelmassa korostetaan samoin useaan otteeseen kurdipuolueiden 

keskinäisiä erimielisyyksiä ja kiistoja. Näin halutaan antaa sellainen kuva, että naapurimaalla on 

vaikutusvaltaa puuttua kurdien tilanteeseen myös naapurimaissa.  
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Saharin kurdinkielisessä ohjelmassa juontajan ja haastateltavien kielenkäytössä ja puhetavassa on 

eroja. Ensinnäkin, vaikka juontaja on itse kurdi, hän on kuitenkin Iranin valtamedian palveluksessa 

ja joutuu noudattamaan valtamedian asettamia sääntöjä. Juontaja esimerkiksi käyttää kurdeista 

termejä, jotka sopivat Iranin valtiolle, kuten Irakin kurdialue, Irakin Kurdistan tai Irakin kurdit. 

Haastateltavat käyttävät useammin Kurdistan-sanaa ilman, että sitä liitettäisiin toiseen kyseisen 

ryhmän kurdiutta määrittävään maahan, siis Irakiin. Irakin kurdialue ei ole itsenäinen, vaan 

autonominen alue, jolla on paikallinen hallinto, joka päättää alueen sisäisistä, toisinaan jopa 

ulkosuhteisiin kuuluvista asioista. Kurdien kurdialueesta ja kurdeista käyttämät termit eroavat 

valtaväestön näkökulmasta ja samalla kielenkäytöstä, jolla kurdeihin ja heidän hallitsemaansa 

alueeseen viitataan. 

 

Keskusteluohjelmassa nostetaan esille enemmän kurdien kielteisiä puolia kuin positiivisia. 

Juontajan esittämät kysymykset liittyvät kurdeihin Irakin puolella. Suurin osa kysymyksistä koskee 

Irakin nykyhallituksen ja kurdien välisiä ristiriitoja, kurdipuolueiden keskinäisiä erimielisyyksiä, 

korruptoitumista ja kurdien sisällissotaa, josta on jo yli kolmetoista vuotta aikaa. Ohjelmassa ei 

puhuta siitä, kuinka kurdialueen tilanne on parantunnut, kurdipuolueet ovat tehneet sovinnon 

keskenään, taloustilanne on kohentunut ja kurdien tilanne on parempi kuin koskaan.  

 

Tiedotusvälineillä on yleensä paljon vaikutusta identiteetin muokkautumiseen. Usein valtamediat 

harjoittavat vähemmistön etnisen identiteetin muokkaamista vähemmistön omalla äidinkielellä. 

Saharin kurdinkielisessä ohjelmassa kurdeja käsitellään irakilaisina, muslimeina ja Iranin valtion 

ystävinä, vaikka suurin osa kurdeista käyttää itsestään kurdi-nimeä ja nimittää asuinaluettaan 

Kurdistaniksi. Suurin osa kurdeista on muslimeja, mutta kurdien joukosta löytyy myös ei-

muslimiryhmiä kuten kristittyjä, jezidejä ja juutalaisia. 

 

Valtaväestön edustama media voi harjoittaa myös piilorasismia vähemmistön oman äidinkielen 

avulla. Se näkyy aiheen valinnassa ja kielenkäytössä; siinä kuinka vähemmistöä kuvataan ja siihen 

kuuluvien paikkaa yhteiskunnassa määritellään. Saharin kurdinkielisessä keskusteluohjelmassa 

kurdeja kuvataan usein ei-yhtenäisenä kansana, joka ei tule toimeen valtaväestön kanssa eikä 

keskenään.  

 

Sahar2:n kurdinkielisessä ohjelmassa eniten puheenvuoroja saa islamilaisten puolueen edustaja, 

jolla on paljon yhteistä Iranin nykyhallituksen kanssa. Tärkein asia, joka yhdistää Irania ja Irakin 
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Kurdistanin islamilaista puoluetta, on islamin uskonnon korostaminen tärkeimpänä päämääränä. 

Molemmat osapuolet haluavat levittää islamilaista ideologiaa. Useiden Irakin Kurdistanin 

islamilaisten puolueiden tavoitteena on myös islamilainen kurdihallinto, joka ottaisi mallia Iranin 

islamilaisesta tasavallasta. Ohjelmassa korostetaan eniten islamilaisten puolueiden roolia Irakin 

nykyisessä hallituksessa ja erityisesti kurdihallinnossa. Kuten Saharin verkkosivuilla korostetaan, 

vähemmistökielisten ohjelmien tarkoituksena on islamin uskon levittäminen muualle maailmalle, 

erityisesti naapurimaihin. Uskonnolla ja politiikalla on siksi keskeinen rooli kyseisessä ohjelmassa. 

Kielirakenteen perusteella voi päätellä, että Sahar2:n kurdinkielisessä ohjelmassa hallitsevimpana 

on valtaenemmistön, Iranin islamilaisen tasavallan näkökulma, persialaiskulttuurin korostaminen, 

oman uskonnon ja kulttuurin levittäminen. 

 

 

 

5.8 Kulttuurikäsitteet ja uskonto 

 

Stuart Hallin (1999) mukaan kulttuurinen identiteetti nähdään pysyvänä ominaisuutena, todellisena 

minuutena, joka on jäänyt epäaitojen minuuksien alle. Toisaalta kulttuurinen identiteetti mukautuu 

diskursiivisiin käytäntöihin ja se on muuttuva. Kulttuurinen identiteetti ei voi olla pelkästään 

sidoksissa vanhoihin perinteisiin vaan se on kulttuurinen prosessi, johon vaikuttavat menneet, 

nykyiset ja tulevat kokemukset yhdessä kokonaisuutena (emt.). Usein etnisyyden ymmärtäminen  

ja hahmottaminen ryhmien ja yksilöiden näkökulmasta muuttaa muotoaan. Kurdit voivat olla hyvä 

esimerkki Hallin identiteettiprosessin käsitteestä, sillä kurdien identiteetin rakentuminen on 

ristiriitainen, jatkuva ja muuttuva prosessi. Kurdeilla on kuitenkin yhteisiä ja pysyviä kulttuurisia 

identiteettejä. Samaan aikaan niiden käsitteet vaihtuvat. Siihen voi vaikuttaa kurdien jakautuminen 

moneen eri maahan, valtakulttuurin vaikutus ja kurdikulttuurin sulautuminen valtaenemmistöön.  

 

Omakielisten tiedotusvälineiden seuraaminen yleensä vahvistaa omaa kieltä ja kulttuuria. Silti 

vähemmistön suhtautuminen valtaenemmistön tarjoamiin omakielisiin tiedotusvälineisiin voi 

vaihdella. Moni hyväksyy kyseisen ohjelman tarjoaman sisällön ja maailmankuvan helposti; 

monille muille se on mahdotonta. Sahar2:n kurdinkielisen ohjelman kohdalla tilanne voi olla 

samanlainen tai vähän ristiriitaisempi, sillä kyseinen kurdinkielinen ohjelma on tarkoitettu Iranin 

ulkopuolella asuville kurdeille. Vaikka kurdit ovatkin asuinmaissaan vähemmistöjä, kuuluvatko he 

Iranin valtion näkökulmasta vähemmistöryhmään, sillä kysymys on maan ulkopuolella asuvasta 
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vähemmistöryhmästä? Kuinka sitten kurdit määrittelevät itsensä suhteessa Iraniin? Sekin on oma 

lukunsa, sillä Irakin, Turkin ja Syyrian kurdit katsovat olevansa kurdeja ja samalla asuinmaansa 

kansalaisia. Näin ollen ainoa tekijä, joka yhdistää heitä Iraniin, ovat Iranin kurdit, joiden kanssa 

heillä on yhteinen kieli ja kulttuuri, yhteinen maantieteellinen raja ja uskonto. 

 

Iranissa persialaiset kuuluvat enemmistöön, vaikka Iran on monikansallinen ja -kulttuurinen maa. 

Suurin osa iranilaisista on muslimeja ja shiioja. Suurin osa kurdeista taas on sunnimuslimeja. Koska 

historian kuluessa kurdit ovat kuuluneet vähemmistöön, he ovat helposti joutuneet valtakulttuurin 

vallankäytön kohteeksi. Sekä valtaenemmistön kulttuurilla että kielellä on ollut vaikutuksensa 

kurdikulttuuriin ja kieleen. Tässä tutkimuksessa keskityn enimmäkseen persialaisten ja kurdien 

kulttuurieroihin ja yhtäläisyyksiin, sillä tutkimusmateriaalini koskee pääosin näitä kahta ryhmää.  

 

Sekä persialaisten että kurdien keskuudessa uskonnolla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys. 

Erityisesti Iranin peruslaki on sidoksissa uskontoon, joten uskontoa ei eroteta politiikasta. Myös 

tutkimusaineistossani uskonnolla on merkittävä rooli, sillä se on näkyvillä kautta ohjelman. 

 

Islamin uskonnosta on tullut rutiinia iranilaisten enemmistölle. Uskonnosta on tullut jopa osa 

kulttuuria. Tämä näkyy paitsi Sahar2:n kurdinkielisen ohjelman sisällössä, myös juontajien, 

näyttelijöiden ja haastateltavien esiintymisessä. Esiintyjät noudattavat islamin sääntöjen mukaista 

pukeutumista. Naisilla on pitkiä kaapuja yllään ja huivi päässään. Naiset saavat meikata, mutta eivät 

kovin voimakkaasti. Miehillä on usein puku päällä ilman solmiota. Iranin islamilaisessa tasavallassa 

solmion käyttö on kiellettyä paitsi hääjuhlissa. Toisaalta vieraiden maiden mieshaastateltavat saavat 

käyttää solmiota, jos niin haluavat. Kaikki ohjelmassa esiintyvät naiset joutuvat noudattamaan 

islamilaista pukeutumissääntöä. Puhuessaan useimmat ihmiset käyttävät uskonnollisia sanontoja, 

vaikka he eivät olisikaan uskovaisia.  

 

”Jumalan nimeen, jumalan tahdolla, jumalan avulla, kiitos jumalalle ja…” 
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Sahar2:n kurdinkielinen naispuolinen uutisankkuri 

 
Lähde: Sahar2:n Internet-sivusto 

 

Kaikki ohjelmat aloitetaan jumalan nimellä, jopa uutiset. Jokainen juontaja aloittaa puheensa 

sanomalla ensimmäisenä ”jumalan nimeen”. Moni lausuu sitä arabiaksi ”besmellahe rahmane 

rahim” tai omalla äidinkielellään. Myös keskusteluissa usein kuullaan uskonnollisia sanontoja, 

rukouksia tai toivomuksia. Esimerkiksi ”Insha allah” on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa 

jumalan tahdolla tai jumalan avulla.  
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Muslimien pyhä kirja koraani 

 
Lähde: Sahar2:n Internet-sivusto 

 

 

Iranin islamilaisessa vallankumouksessa myös tiedotusvälineet islamisoitiin. Boby Pirseyedin 

(2002) mukaan valtiollisiin radio- ja televisioyhtiöihin nimitettiin islamilaiselle järjestelmälle 

uskonnollinen johto, jonka tehtäviin kuuluu islamilaisten normien ja sääntöjen valvominen 

iranilaisessa mediassa. Muuttunut ohjelmapolitiikka näkyy uskonnollisten ohjelmien määrän 

suurena kasvuna sekä uutistoiminnan mukauttamisena tukemaan islamilaista järjestelmää. Myös 

lehdistön islamisointi toteutettiin määräämällä lehdet islamilaisen järjestelmän äänenkannattajiksi. 

Kriittisesti islamilaisiin vallanpitäjiin suhtautuneet julkaisut ja journalistit on hiljennetty kovin 

ottein (emt, 184). Konkreettisella tasolla muutos on näkynyt uskonnollisten ohjelmia kasvussa ja 

korostamisessa. Esimerkiksi ulkomaista, erityisesti länsimaista ohjelmistotuotantoa on vähennetty 

huomattavasti. Ulkomaalaisia elokuvia on sensuroitu: erityisesti ”sopimattomia” kohtia, jotka ovat 

ristiriidassa islamilaisten sääntöjen kanssa, kuten vaikkapa naisten ja miesten lähikontakti. Jokainen 

ohjelma aloitetaan jumalan nimeen tai ohjelman alussa luetaan pätkä koraani säettä. Studiovieras 

ennen kaikkea aloittaa puheensa jumalan nimeen ja kiittää jumalaa.  

 

”Jumalan nimeen! Kiitos jumalalle…” 
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Uskonnolla on suuri vaikutus myös kulttuuriin. Islamin uskon mukaan lähikontakti eli koskettelu 

naisten ja miesten välillä on kiellettyä, paitsi jos nainen ja mies ovat lähisukua toisilleen tai ovat 

aviopari. Televisio-ohjelmissa, esimerkiksi elokuvissa, vaikka nainen ja mies esittäisivät 

rooleissaan avioparia, he eivät silti saa koskea toisiinsa, sillä he eivät ole aito aviopari vaan 

ainoastaan näyttelevät sitä roolia. Iranilaisissa elokuvissa, sarjoissa tai näytelmissä mies- tai 

naisnäyttelijä ei myöskään saa koskea aikuiseen lapseensa, joka edustaa toista sukupuolta, vaikka 

todellisuudessa iranilais- ja kurdikulttuurissa korostetaan perheen yhtenäisyyttä. Kurdikulttuurissa 

perheen merkitystä korostetaan jopa enemmän kuin persialaiskulttuurissa, ja kurdien perhekäsitys 

on laajempi. Kurdikulttuurissa perheeseen voivat kuulua ydinperheen lisäksi myös isovanhemmat, 

tädit, sedät ja enot, jopa maalaiskulttuurissa serkutkin. Läheisyys ja kosketus lähisukulaisten kesken 

ovat hyvin yleistä ja normaalia käytöstä, joka kielletään tiedotusvälineissä. Televisiossa kuitenkin 

naiset saavat halata ja suukotella toisiaan ja sama pätee miehiin.  

 

”Naisten tulee noudattaa islamilaista pukeutumissääntöä, sillä jos nainen ei tee niin, hän herättää 

paljon sopimatonta huomiota. Myös naisen täytyy kunnioittaa ja totella miestään…”  

 

Kurdi- ja persialaiskulttuuri ovat saaneet vaikutteita toisistaan. Islamin uskon lisäksi kurdeja ja 

persialaisia yhdistävät myös moni perinteiset tapahtumat kuten keväinen juhla Norouz. Norouz on 

persiankielinen sana, joka tarkoittaa uutta päivää. Kurdeille taas se on Nawroz. Maaliskuuta 21:s on 

sekä iranilaisille että kurdeille uuden vuoden päivä, joka on peräisin zarathustralaisuudesta, yhdestä 

maailman vanhimmista monoteistisistä uskonnoista. Sekä persialaiset että kurdit juhlivat Nawrozia 

suurin piirtein samalla tavalla. Molemmat kulttuurit ovat saaneet vaikutteita zarathustralaisuudesta 

(Alavi 2005, 160–163). 

 

Iran on miesvaltaisen kulttuurin maa. Naisten ja miesten paikat on erotettu useimmissa julkisissa 

paikoissa kuten busseissa, urheilukentillä ja kouluissa. Iranissa naiset joutuvat tiedotusvälineissä 

noudattamaan islamin pukeutumissääntöjä, kun taas Irakin Kurdistanissa naiset saavat pukeutua 

länsimaalaisiin vaatteisiin tai hijabiin. Hijab on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa islamin 

sääntöjen mukaisesti pukeutumista. Molempien kurdialueiden tiedotusvälineissä naisedustajien 

määrä on aika vähäinen. Erityisesti naistoimittajien osallistuminen poliittiseen ohjelmaan ei ole 

kovin yleistä, aivan kuin politiikka olisi vain miestoimittajien osa-aluetta. Myös valitsemani 

ohjelman juontaja ja kaikki haastateltavat ovat miespuolisia. Vaikka keskusteluohjelmassa on 

aiheena kurdien nykytilanne Irakissa, keskusteluissa korostetaan enemmän islamilaista politiikkaa 
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ja islamilaisten puolueiden roolia hallituksessa. Tämän perusteella voi päätellä, että politiikassa 

islamin uskonnon asemalla on enemmän merkitystä kuin kurdien tai Irakin kokonaistilanteella. 

 

”Mikä on islamilaisten puolueiden asema hallituksessa?” 

 

Historian aikana Irakin kurdeilla on ollut ongelmia ja erimielisyyksiä arabien kanssa, jotka 

muodostavat enemmistön huolimatta kahdesta eri uskontosuuntauksestaan. Suurin osa Irakin 

arabeista on muslimeja, mutta he jakaantuvat kahteen uskontoryhmään: sunneihin ja shiioihin. 

Huolimatta shiia- ja sunniarabien keskinäisistä ristiriidoista, molemmat osapuolet pitävät yhtä 

silloin, kun kysymys on kurdeihin liittyvistä asioista. Valitsemassani keskusteluohjelmassa ei silti 

mainita shiiojen kantaa kurdeihin vaan ainoastaan sunniarabien.   

 

”Tiedätte, että Irakin sunnipuolueet vastustavat kurdeja, sillä heidän mielestään Irak on arabimaa. 

Mitä jos sunniarabit eivät muuta mieltään?” 

 

 

Musliminainen, joka on pukeutunut hijabiin 

 
Lähde: Sahar2:n kurdinkielinen Internet-sivusto 
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Sahar2:n kurdinkielinen ohjelmatarjonta on monipuolista, sillä kahden tunnin ohjelmaan sisältyy 

muun muassa uutiset, makasiini-ohjelmaa, reportaaseja, dokumentteja, sarjafilmejä, taidetta, 

musiikkia, keskustelu-ohjelmia, islamin uskon levittämistä sekä iranilaisen kulttuurin esittelyä. 

Suurin osa ohjelmista edustaa iranilaista kulttuuria ja islamin uskoa, joita tarjotaan kurdinkielellä, 

sillä vastaanottajan on helpompaa vastaanottaa ja hyväksyä kyseinen ohjelmatarjonta omalla 

äidinkielellään. Toisaalta kyseinen ohjelma tarjoaa myös kurdikulttuuria, sillä ohjelmien joukosta 

löytyy kurdinkielistä musiikkia, taidetta ja sarjafilmejä. Silti jokaisessa ohjelmassa uskonto on 

olennainen osa sisältöä. Uskonnon vaikutukset näkyvät kaikkialla, vieläpä taiteessa.  

 

Myös valitsemani ohjelma käsittelee politiikan lisäksi uskontoa. Studiovieras on Irakin Kurdistanin 

islamilaisen puolueen edustaja. Haastateltava on pukeutunut islamin sääntöjen mukaisesti ja hänellä 

on parta, mikä on yleistä uskovaisille muslimeille. Ohjelmassa käsitellään islamilaisten puolueiden 

roolia Iranin naapurimaan Irakin nykyisessä hallituksessa. Suurin osa juontajan kysymyksistä 

koskee islamilaisten puolueiden asemaa sekä Irakin keskus- että Kurdistanin paikallishallinnossa. 

Omakielisen median avulla yritetään tukea islamilaista ideologiaa myös muualla kuin pelkästään 

omassa maassa. Sahar2:n kurdinkielinen ohjelma edustaa voimakkaimmin persialaiskulttuuria ja 

islamin uskontoa, joten se tarjoaa persialaista kulttuuri-identiteettiä vähemmistön omalla kielellä. 

Samalla kyseinen ohjelma palvelee kurdikulttuuria ja kieltä tarjoamalla kurdinkielistä ohjelmaa. 

 

Iranin ja myös Kurdistanin paikallishallinnon nykyisessä poliittisessa järjestelmässä 

valtaenemmistönä ovat miehet. Yksittäisiä naisia näkyy parlamentissa sekä Iranissa että Irakissa. 

Kurdistanin paikallishallinnossa 25 prosenttia parlamenttipaikoista on varattu naisedustajille.  

Kaikki ohjelman osallistujat ovat miehiä. Asetelman voi ymmärtää niin, että politiikka on miesten 

osa-aluetta, eivätkä naiset voi osallistua tämänkaltaisiin ohjelmiin. Iranissa ja myös kurdialueella 

suurin osa erityisesti uuden sukupolven naisista on korkeasti koulutettuja. Tästä huolimatta naisten 

osallistuminen politiikkaan on harvinaista. Iranilaisessa mediassa politiikka nähdään usein vain 

miestoimittajien tehtävänä, aivan kuin pelkästään miehet olisivat alan asiantuntijoita. Tämä voi 

johtua sekä paikalliskulttuurin että uskonnon antamista vaikutteista, joiden mukaan naisten rooli 

yhteiskunnassa määritellään.  
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Sahar2:n uskonnollinen keskusteluohjelma 

 
Lähde: Sahar2:n Internet-sivusto 

 

 

Valitsemani keskusteluohjelma käsittelee enimmäkseen politiikkaa. Kuitenkin ohjelmassa näkyy 

jonkun verran uskonnollisia ja kulttuurisia vaikutteita vaikkapa pukeutumisessa, käyttäytymisessä 

ja puheessa.  

 

 

 

5.9 Politiikka 

 

Nasrin Alavin (2005) mukaan yksi Iranin suurimmista paradokseista lienee maan esi-islamilainen 

historia, jonka kulttuurivaikutukset ovat vuosisatojen aikana sekoittuneet politiikan ulkopuolisen 

islamin perinteisiin, vaikka ne olisivatkin yhteneväisiä Khomeinin perustaman ideologisen valtion 

kanssa (Alavi 2005, 154). Ajatollah Khomeinin poliittisen ajattelun lähtökohtana oli näkemys siitä, 

että islamilaisen hallituksen perustaminen on uskonnollinen velvollisuus, jonka tarkoituksena on 

estää ihmiskunnan ajautuminen turmeltuneisuuteen ja anarkiaan (Pirseydi 2002). Iranin laissa 

politiikka on vahvasti sidoksissa uskontoon, ja jopa Iranin lainsäädäntö on rakennettu islamin 
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uskonnon perustalle. 

 

Islamilaista maailmanjärjestystä tavoittelevan ulkopolitiikan ensimmäiseksi vaiheeksi iranilaiset 

määrittivät islamilaisen vallankumouksen ja sen sanoman levittämisen muihin muslimivaltioihin. 

Muslimien yhdistämisen ottaminen tavoitteeksi perustui Iranin vuoden 1979 perustuslakiin 

kirjattuun näkemykseen, jonka mukaan kaikki maailman muslimit kuuluvat samaan 

islaminuskoiseen yhteisöön. Tällä periaatteella on keskeinen merkitys Iranin ulkopoliittisen johdon 

tavassa jäsentää kansainvälistä järjestelmää, jonka mukaan islamin eettiset ja oikeudelliset normit 

eivät ole voimassa. Iranin islamilainen hallitus katsoo uskovien yhteisön kokoamisen yhtenäisen 

islamilaisen valtion piiriin olevan sen vastuulla. Persianlahden arabivaltiot olivat ensimmäinen 

kohde, johon Iran pyrki levittämään islamilaista ideologiaansa, ja sitä tarkoitusta varten käytettiin 

mediaa levittämään islamilaista politiikkaa (emt.). Iran on tukenut myös taloudellisesti islamilaisia 

järjestöjä useissa maissa. erityisesti Palestiinassa, Libanonissa ja Irakissa. Tuen tarkoituksena on 

ollut kasvattaa Iranin poliittista ja ideologista vaikutusvaltaa muiden maiden muslimien 

keskuudessa ja samalla luoda kanava, joka tarjoaisi Iranille väylän vaikuttaa Lähi-idän asioihin.  

 

Iranissa suurin osa tiedotusvälineistä on valtiollisia, joten niitä – erityisesti radio- ja tv-kanavia – 

käytetään tärkeänä propagandavälineenä, jonka tehtävänä on valtion politiikan edistäminen ja 

levittäminen muslimimaihin ja ennen kaikkea naapurimaihin. Ohjelmia tarjotaan eri kielillä. 

Esimerkiksi Irakin ja Turkin kurdeille tarkoitettu ohjelmisto on kurdien omalla äidinkielellä. 

Valitsemani keskusteluohjelma käsittelee Irakin kurdien tilannetta Irakin nykyhallituksessa. 

Ohjelmassa käsitellään eniten islamilaisten kurdipuolueiden roolia sekä Irakin keskus- että 

Kurdistanin paikallishallinnossa.  

 

Irak on ollut yksi Iranin tärkeimmistä naapurimaista, ja siellä Iran on yrittänyt vahvistaa asemaansa 

tukemalla Irakin oppositiota sekä taloudellisesti että poliittisesti. Sahar2:n arabian- ja kurdinkielinen 

ohjelma on suunnattu Irakin shiiamuslimeille ja kurdeille. Iranin kurdien määrä on noin 12 

miljoonaa. Iranin kurdeilla ei ole omakielistä televisio-ohjelmaa, vaikka Iran tarjoaa kurdinkielisiä 

televisio-ohjelmia Irakin kurdeille, joilla on jo ennestään kymmeniä kurdinkielisiä tiedotusvälineitä. 

Iranin hallitus yrittää kaikin keinoin pysyä ajan tasalla Irakin tilanteesta ja käyttää maan nykyistä 

epävakaa tilannetta hyväkseen. Media on yksi väline, jonka avulla Iran yrittää levittää omaa 

politiikkaansa ja islamin uskoa.  
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Valitsemani Sahar2:n kurdinkielinen ohjelma koskee Irakin kurdien tilannetta ja islamilaisten 

puolueiden asemaa sekä Irakin keskus- että Kurdistanin paikallishallinnossa. Valittu keskusteluaihe 

on kiistatta ajankohtainen ja tärkeä. Toisaalta se koskee toisen maan sisäistä politiikkaa. Ohjelman 

perusteella keskusteluaihe näyttää olevan tärkeä Iranin hallitukselle, sillä kysymys on islamilaisista 

puolueista, jotka ovat Iranin tärkeimmät yhteistyökumppanit Irakissa. Ohjelmaan valittu 

studiovieras edustaa islamilaista ideologiaa kuten myös Iranin nykyinen valtio. Vaikka ohjelman 

varsinainen aihe liittyy kurdien asemaan Irakissa, suurin osa kysymyksistä koskee silti islamilaisten 

puolueiden asemaa Irakissa. 

 

Kyseinen ohjelma ajoittuu suurin piirtein sekä Irakin että Kurdistanin paikallishallinnon 

eduskuntavaalien seutuun. Ohjelman alussa nostetaan esille Kurdistanin rauhallista tilannetta, 

taloudellista kehitystä, kurdipuolueiden keskinäistä yhteistyötä ja maan jälleenrakentamista. 

Ohjelmassa juontaja käyttää Kurdistanin paikallishallituksesta puhuessaan termiä Irakin 

Kurdistanin paikallishallinto, kun taas studiovieraat käyttävät sanaa Kurdistania ilman Irak-

määrettä. Tästä voi päätellä, että Iranin valtion näkökulma eroaa kurdien näkökulmasta. Iranin 

mielestä Irakin kurdialue on osa Irakia. Toisaalta kurdien mielestä Irakin kurdialue voisi olla 

itsenäinen valtio, jos se vain tunnustettaisiin kansainvälisesti, ja pelkkä Kurdistan-sanan 

käyttäminen saattaa olla vihjaus tästä tai pyrkimisestä itsenäisen Kurdistanin perustamiseen.  

 

Ohjelmassa korostetaan islamilaisten kurdipuolueiden asemaa Kurdistanin paikallishallituksessa. 

Korostamalla islamilaisten puolueiden asemaa kurdihallituksessa yritetään tukea islamilaista 

ideologista politiikkaa myös oman maan ulkopuolella. Jos islamilaisten liikkeiden asema 

kurdihallituksessa on vahvempi, silloin Iranin hallituksella on enemmän pelivaltaa Kurdistanin 

autonomisella alueella. Miksi Irania kiinnostaa puuttua toisen maan eli Irakin sisäisiin asioihin? 

Tähän voi olla monta syytä. Yksi tärkeä syy voi olla Irakin poliittisen tilanteen valvominen, koska 

Iran on kiinnostunut erityisesti kurdien tilanteesta Irakin puolella. Onhan Irakin kurdien tilanne 

muihin kurdeihin verrattuna parempi, ja se huolestuttaa Irania ja muita maita, joissa asuu kurdeja. 

Irakin kurdit elävät Kurdistanin autonomisella alueella, mikä on rohkaissut muita kurdeja vaatimaan 

hallitsijamailtaan vähintään itsehallintoa. Kurdien pyrkimykset itsehallinnon tai itsenäisen valtion 

perustamiseen vaarantaisivat hallitsijamaiden yhtenäisyyttä.  

 

Vaikka ohjelmassa juontaja yrittää painostaa islamilaisen ideologian korostamiseen, siitä huolimatta 

studiovieras painottaa enemmän kurdien yhtenäisyyttä poliittisesta näkökulmaerosta huolimatta. 
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Myös toinen studiovieras korostaa kurdien yhtenäisyyttä. Puhetapa kertoo siitä, että ennen kaikkea 

kurdeille ovat tärkeitä tavoitteita yhtenäisyys ja yhteistyökyky. Vastaamalla kielteisesti juontajan 

kysymykseen haastateltava ei halua nostaa esille Irakin eri ryhmien sisäistä erimielisyyttä, vaan 

enemmän yhteistyötä eri ryhmien keskuudessa.  

 

”Me kurdit haluamme tehdä yhteistyötä muiden Irakin osapuolten kanssa. Mutta se mitä te sanotte, 

ei pidä paikkansa. Sillä vain yksi henkilö on sanonut vastustavansa kurdien osallistumista Irakin 

nykyhallitukseen.” 

 

Ohjelmassa otetaan puheeksi monenlaisia kurdien negatiivisia puolia ja heikkouksia kuten 

kurdipuolueiden keskinäisiä ristiriitoja, tai kurdien ja Irakin arabisunnimuslimien välisiä 

erimielisyyksiä. Kysymyksissä nostetaan esille sunnimuslimien kurdivastaisuus, eikä puhuta 

shiiamuslimeista ollenkaan. Irakin enemmistöryhmän muodostavista shiioista ja sunneista suurin 

osa eli yli 90 prosenttia on arabeja. Iranissakin enemmistön muodostavat shiiamuslimit. Iranilla on 

tästä syystä hyvät suhteet Irakin shiiamuslimeihin, ja se on pitkään tukenut shiioja sekä poliittisesti 

että taloudellisesti. Irakin shiiamuslimit haluaisivat perustaa Iranin kaltaisen islamilaisen hallituksen 

myös Irakiin.     

 

”Kuten tiedätte, Irakin sunnipuolueet vastustavat kurdeja, erityisesti presidentin ja ulkoministeriön 

paikkoja kurdeille. Heidän mielestään Irak on arabimaa. Mitä, jos sunnit eivät muuta mieltään? 

Oletteko silloin valmis luopumaan ulkoministeriön virkapaikasta?” 

 

Juontaja kyseenalaistaa kurdien pää- ja pienpuolueiden ministeripaikkajaon hallituksessa. Kurdien 

pääpuolueet PDK ja PUK muodostavat enemmistön sekä parlamentissa että hallitsevat suurta osa 

ministeriöistä. Muut puolueet saavat enintään yhden ministeriöpaikan. Kysymyksen hyvä puoli on 

vähemmistöryhmien tilanteen esille nostaminen ja huono puoli kurdipuolueiden välisten riitojen 

lietsominen. 

 

”Irakissa ja Kurdistanissa olisi pitänyt huomioida kansalaisten ääntä, mutta valitettavasti 

Kurdistanissa ei arvosteta kansalaisten mielipiteitä. Pääpuolueet PDK ja PUK ovat jakaneet 

ministeriöt keskenään. Meille islamilaiselle puolueelle on annettu vain yksi ministeriö ja sekin on 

ympäristöministeriö. Olemme hyväksyneet tämän, sillä me haluamme palvella maatamme ja 

hallituksen yhtenäisyys on tärkeintä meille ennen kaikkea. Samalla pyydämme jäsentemme 
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vapauttamista ja myös, että pääpuolueet suostuisivat antamaan meille toisenkin ministeriöpaikan. 

Jos PDK ja PUK eivät hyväksy ehdotustamme, he itse joutuvat katumaan. Sillä jos me emme 

osallistu hallitukseen, niin emme voi ottaa vastuuta mistään.” 

 

Vaatimalla lisää ministeriöpaikkoja ja islamilaisten puolueiden jäsenten vapauttamista studiovieras 

yrittää varoittaa kurdien pääpuolueita siitä, että heidän hallituksensa joutuu vaikeuksiin. Juontaja 

esittää toistuvia ja samankaltaisia kysymyksiä eri muodoissa. 

 

”Arvoisa, niin kuin itsekin olette tietoinen asiasta, ennen seitsemän tärkeintä ministeriöpaikkaa 

meni PDK:lle ja kaksi PUK:lle, mutta nyt tilanne on muuttunut, sillä molemmat pääpuolueet ovat 

saaneet tasapuolisesti ministeriöpaikkoja, siis jokainen yksitoista ministeriöpaikkaa. Mikä on syynä 

tähän strategiseen muutokseen?” 

 

PUK:n edustaja kiistää juontajan esittämät väitteet ja epäsuoranaisesti pyytää naapurimaita olemaan 

puuttumatta Irakin ja erityisesti Kurdistanin paikallishallinnon sisäisiin asioihin. Sen sijaan hän 

pyytää naapurimaita tukemaan Irakia. Haastateltava ei suoranaisesti mainitse Irania vaan puhuu 

naapurimaista, ja siihen kuuluu myös Iran.  

 

”Me emme näe asioita niin kuin te väitätte. Meillä kahdella pääpuolueella on ollut yhteinen 

vaalilista, ja sekin on verisen taistelun ja kansalaisten painostuksen tulosta, mikä on kaikkien 

osapuolten etu. Eikä ministeriövirkojen jaottelu ole tasapuolista näiden kahden pääpuoleen kesken 

vaan niitä jaetaan puolueen koon mukaan. Minä itse en kiistä islamilaisten, kristittyjen, jezidien, 

turkmeenien ja muiden puolueiden olemassaoloa. Hekin ovat osallistuneet vallankumoukseen. 

Puolueet ovat tulleet siihen tulokseen, ettei enää kannattaisi taistella keskenään. Toivonkin 

naapurimailta, että kurdit ja Irakin Kurdistan eivät enää olisi näiden maiden kokousten keskeinen 

teema. Me omasta puolestamme yritämme luoda hyvät suhteet sekä naapurimaihin että 

kansainvälisellä tasolla…” 

 

Juontaja kysyy islamilaisen puolueen edustajalta kommenttia PUK:n kannanottoihin. Varsinainen 

studiovieras, siis islamilaisen puolueen edustaja, edustaa vähemmistöä Irakin Kurdistanissa, kun 

taas PUK:n edustaja edustaa enemmistöä, sillä hän on yhden Kurdistanin pääpuolueen edustaja ja 

edustaa tässä ohjelmassa molempia kurdipääpuolueita eli PUK:ia ja PDK:ta. Islamilaisen puolueen 

edustaja vastaa kysymykseen varsin diplomaattisesti ja puhuu kurdien yhtenäisyyden puolesta, eikä 
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kyseenalaista PUK:n edustajan puhetta, vaan tukee sitä. Vaikka Kurdistan ei ole itsenäinen valtio, 

silti hän käyttää sanoja ”Kurdistanin valtio”. 

”Kaikkien osapuolten kannattaisi taistella sitä korruptiota vastaan, mitä meillä on Kurdistanissa. 

Tietysti sama ongelma on olemassa myös muissa maissa, mutta me olemme vastuussa vain 

Kurdistanin valtiosta. Meidän täytyy taistella näitä ongelmia vastaan. Toivottavasti onnistumme 

tehtävässämme ja perustamamme hallitus pystyy vastaamaan kansalaisten odotuksia.”  

 

Juontaja esittää seuraavan kysymyksen PUK:n edustajalle. Samaan kysymykseen sisältyy useitakin 

sivukysymyksiä. Kysymyksessä vihjataan kurdien vaatineen Irakin keskushallituksen kokouksen 

lykkäämistä. Sillä yritetään vihjailla, että kurdeilla olisi erimielisyyksiä keskenään, ja siksi he eivät 

olisi valmiina osallistumaan sovittuun kokoukseen vaan haluaisivat siirtää sen ajankohtaa. PUK:n 

edustaja kiistää juontajan esittämät väitteet. Haastateltava puhuttelee juontajaa tämän etunimellä. 

Kurdiedustaja puhuu kurdialueesta niin kuin puhuisi itsenäisestä valtiosta, sillä puheessaan hän ei 

liitä Kurdistania viralliseen valtioon eli Irakiin vaan käyttää termejä ”Kurdistan” tai ”Kurdistanin 

hallitus”. 

 

”Arvoisa Abdullah, en usko, että Kurdistan olisi vaikuttanut Irakin Bagdadissa pidettävään 

kokoukseen, sillä PDK ja PUK olisivat valmiina osallistumaan kokoukseen. Tämä väite ei pidä 

paikkaansa, että PUK ja PDK eivät olisi valmiina osallistumaan kokoukseen, vaan kokouksen 

siirtymisen syy johtuu muista osapuolista eikä kurdeista. Taas PUK:n ja PDK:n johtokokoukseen 

liittyen voin sanoa, että Kurdistanin hallituksen johtaja arvoisa Masud Barzani valmistautuu 

ilmoittamaan virkapaikoista. He haluavat, että kaikki ministeriöpaikat täytetään, sillä tämä hallitus 

on Kurdistan kansan hallitus, eikä poliittisten puolueiden pitäisi puuttua asiaan. Kaikkien 

osapuolten tulisi tukea tätä hallitusta. Luulen, että lähiaikoina ministerien nimilista julkistetaan. 

Jos itsekin muistatte, muutama päivä sitten parlamentin puheenjohtaja ja pääministeri kertoivat 

ministerivalintojen myöhästymien johtuneen teknisistä syistä. Naapurimaat ja Euroopan maat ovat 

tukeneet kurdihallituksen yhdistymistä, ja tästä kiitokseksi olemme kutsuneet heidät tarkkailemaan 

tilannetta osallistumalla kokoukseen.” 

 

Haastateltavan puheen jälkeen annetaan puheenvuoro katsojille. Yksi katsoja soittaa ja esittää 

kysymyksiä studiovieraille. Katsoja kertoo olevansa Irakin kurdi mutta soittavansa Iranin 

kurdikaupungissa. Huolimatta siitä, että Iranissa satelliitin käyttö on kiellettyä, ihmiset käyttävät 

satelliittia laittomasti ja seuraavat satelliittitelevisiokanavia. Puhelun aikana juontaja kirjoittaa 
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muistiinpanoja ja myöhemmin pyytää PUK:n edustajaa vastaamaan katsojan kysymyksiin.  

 

”Iltaa arvoisa Sadegh (soittajan nimi)! Ensinnäkin minä en usko, että valtioministerin valinta 

vähentäisi ulkoministerin aseman merkitystä. Jokaisella ministerillä on kaksi varaministeriä. 

Valtioministeri vain päättää kuka näistä varaministeristä on ykkössijalla. Ulkoministeriöllä on 

kaksisuuntaiset yhteydet 191 maahan ja se tarkoittaa, että ulkoministeriöllä on paljon asioita 

hoidettavanaan…” 

 

Studiovieraan vastaus on liian pitkä. Ohjelman aika näyttää olevan lähestyvän loppua. Juontaja on 

levoton ja yrittää katkaista haastateltavan puheen, mutta haastateltava jatkaa vain puhettaan kunnes 

juontaja väkisin ottaa puheenvuoron itselleen ja kiittää PUK:n edustajaa osallistumisesta ohjelmaan 

ja antaa viimeisen puheenvuoron varsinaiselle studiovieraalle eli islamilaisen puolueen edustajalle. 

 

”Se mitä arvoisa Saadi (PUK.n edustaja) sanoi, pitää paikkansa. Kurdistanin demokraattisella ja 

Kurdistanin isänmaallisella puolueella ei ole keskinäisiä ongelmia. Ne ovat jakaneet valtiovirkoja 

keskenään eivätkä ole huomioineet muita puolueita; ovatko muut puolueet tyytyväisiä tähän vai 

eivät? Eivätkö he mieti, että muutaman vuoden päästä on taas vaalit ja suostuvatko muut puolueet 

ja kansalaiset enää osallistumaan vaaleihin. Tietääkseni islamilaiset puolueet ovat tyytymättömiä 

tähän tilanteeseen, enkä tiedä, haluavatko he osallistua seuraaviin vaaleihin. Tänään minulle ei 

annettu tarpeeksi puheenvuoroa. Istuin tässä enemmän kuin kuuntelijan roolissa kuin puhujan 

roolissa. Minun mielestäni puolueiden pitäisi saada osallistua vaaleihin puolueen koon mukaan, 

mutta pääpuolueet katsovat ja kohtelevat muita puolueita kuin ne olisivat toisen luokan kansalaisia. 

Olemme myös pyytäneet pääpuolueita kohtelemaan kansalaisia tasavertaisesti. Esimerkiksi 

jokainen valmistuessaan yliopistosta saisi koulutustaan vastaavan työpaikan…” 

 

Juontaja kiittää studiovierastaan ja vieras vuorollaan juontajaa. Tuomalla esille muiden maiden 

sisäisiä asioita ja puuttumalla Irakin kurdien tilanteeseen yritetään estää Irakin kurdien 

itsenäistymistä ja samalla vältetään omassa maassa asuvien kurdien poliittisesti arkaa 

keskustelunaihetta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Yhteenveto 
 

Hall näkee identiteetin tuotannoksi, joka ei ole koskaan valmis vaan aina prosessissa ja joka 

muotoutuu aina pikemminkin esittämisessä kuin ulkopuolella (emt.). Sama käsite pätee 

tutkimusaineistooni. Zayele-ohjelma rakentaa kurdeihin liittyen tiettyjä ja rajattuja käsityksiä, 

arvotuksia ja ominaisuuksia, jotka ovat poliittisen vallan ja valtaväestön tuottamia. Vaikka Sahar2:n 

kurdinkielisen ohjelman takana ovatkin valtapolitiikan omat ideologiset tarkoitukset ja se tarjoaa 

toista iranilaista identiteettiä, toisaalta ohjelma myös palvelee kurdien kulttuurisia etuja ja elvyttää 

heidän kansallis- ja kieli-identiteettiään.  

 

Ohjelman kautta yritetään yhdistää kurdien kansallisidentiteettiä iranilaisuuteen. Toisaalta tämän 

ohjelman kautta myös tarjotaan omaa kulttuurista ja poliittista identiteettiä kurdeille ja yritetään 

lähestyä heitä heidän omalla kielellään. Samalla tämän ohjelman avulla halutaan vahvistaa kurdien 

ja iranilaisten välistä suhdetta viestittämällä, että ”me kaikki olemme muslimeja ja iranilaisia”. 

Uskonto on myös näkyvä ilmiö. Kurdeja lähestyttäessä käytetään termiä ”me muslimit”. 

 

Zayele-ohjelma ei ole puolueeton, vaan paremminkin se on Iranin valtion propagandaväline, jonka 

avulla levitetään islamin uskontoa, Iranin valtion politiikkaa ja iranilaista kulttuuria. Ohjelmassa 

otetaan kantaa asioihin: esimerkiksi uutisissa amerikkalaisia kutsutaan miehittäjiksi ja irakilaisia 

uhreiksi. Harvat uutisaiheet ovat neutraaleja. Uutisissa ja keskusteluohjelmissa osapuolet on jaettu 

kahteen ryhmään: ”hyvät ja pahat” tai ”me ja he”.   

 

Omakielisten tiedotusvälineiden rooli on haastava, sillä niiden pitäisi toimia vähemmistön etujen 

mukaisesti, mutta käytännössä niin ei aina käy. Saharin kurdinkielisen Zayele-ohjelman kohdalla 

tarkoituksena ei ole kurdivähemmistön kielen ja kulttuurin palveleminen vaan valtaenemmistön 

kulttuurisen, poliittisen ja uskonnollisen identiteetin tarjoaminen kohderyhmän omalla kielellä. 

Toisaalta puheenvuoron antaminen kurdeille mediassa kertoo etnisen ryhmän tunnustamisesta. 

Toisaalta vähemmistökielen median tarjoajan käsitys kurdien identiteetistä eroaa kurdien omasta 

käsityksestä. Konkreettinen esimerkki tästä on, että Saharin kurdinkielisessä ohjelmassa kurdeja 

puhutellaan iranilaisina, irakilaisina, turkkilaisina tai syyrialaisina. Kurdit taas kutsuvat itseään 

nimellä me kurdit ja käyttävät asuinalueestaan nimeä Kurdistan.  
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Ohjelman katsojamäärästä ei ole tarkkaa tietoa, koska kurdit asuvat eri maissa. Joka tapauksessa 

suurin osa Sahar2:n kurdinkielisen ohjelman katsojista voi koostua diasporassa asuvista kurdeista. 

Toisaalta viime vuosina kurdinkielisten tiedotusvälineiden ja erityisesti televisiokanavien määrä on 

kasvanut voimakkaasti, joten omakielistä mediaa on tarjolla aiempaa monipuolisemmin. Suurin osa 

televisiokanavista on kurdipuolueiden ja -tahojen perustamia, mikä antaa enemmän uskottavuutta 

kurdien silmissä kuin on valtaenemmistön tarjoamalla kurdinkielisellä medialla. 

 

Vaikka Zayele on tarkoitettu kurdiyleisölle Iranin ulkopuolella ja ohjelma on kurdinkielinen, 

ohjelmassa puhutaan ”meistä” iranilaisina. Ohjelmassa ei käytetä sellaista sanontaa kuin ”me 

kurdit” vaan aina ”me iranilaiset”.  Tämä tarkoittaa, että kyseinen ohjelma tarjoaa kurdinkielisen 

ohjelman kautta kurdivähemmistölle iranilaista identiteettiä. Iranin valtio yrittää kaikin keinoin 

tuoda omat kulttuuriset kategoriansa ja ajatuksensa Zayele-ohjelmaan. Hallituksella on omat 

tarkoituksensa, päämääränsä, pyrkimyksensä ja strategiansa, joita se haluaa alueen suurimman 

vähemmistökielisen kansan kautta edistää. Kurdinkielisen ohjelman vaikuttimet voivat olla 

enemmän poliittisia kuin uskonnollisia. Silti myös islamin uskonnon levittäminen on iso osa 

Zayele-ohjelmaa.  

 

Zayele on tarkoitettu kurdeille. Vaikka se on suunnattu pelkästään Iranin ulkopuolella asuville 

kurdeille, suurin osa sen katsojista on kuitenkin Irakissa ja ulkomailla asuvia kurdeja. Iranin 

hallituksen pyrkimykset kyseisen ohjelman tarjoamisessa voivat olla poliittisia, koska Irakin 

kurdeilla on ollut itsehallinto vuodesta 1991 ja vuonna 2005 Irakin kurdialueesta tuli autonomia. 

Tilanne pelottaa Irania ja muitakin naapurimaita, joissa asuu kurdeja. Jos Irakin kurdit saavuttavat 

itsenäisyyden, tilanne vaikuttaa myös muihin valtioihin, joissa asuu kurdeja. Teheranin hallituksen 

kannalta tilanne on huolestuttava, sillä eri lähteiden mukaan Iranin valtiossa asuu 10–12 miljoonaa 

kurdia. Ohjelmassa kutsutaan Irakissa asuvia kurdeja irakilaisiksi, eli heille tarjotaan irakilaista 

identiteettiä. Ohjelmassa ja varsinkin uutisissa keskitytään eniten Irakin kurdeihin. 

 

Zayele-ohjelmassa puhutaan eniten islamin uskosta, Iranin poliittisesta järjestelmästä (positiivisella 

tavalla), iranilaisesta kulttuurista, kansainvälisistä asioista erityisesti naapurimaista sekä kurdien 

tilanteesta Irakissa. Kurdinkielinen ohjelma on tarkoitettu Iranin ulkopuolella asuville, erityisesti 

Irakin ja Turkin kurdeille. Siten ohjelmassa puhutellaan kurdeja oman maan rajojen ulkopuolella. 

Ohjelman ulkopuolelle jäävät Iranin kurdit, joilla ei ole omakielisiä televisio-ohjelmia, sillä Iranissa 

satelliittivastaanottimen käyttö on kiellettyä ja käytöstä kiinni jäämisestä joutuu maksamaan isoja 
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sakkosummia. 

 

Tutkimusaineistoni vahvimmat keskeiset käsitteet ovat uskonto, politiikka ja kulttuuri. Uskonnoista 

eniten puhutaan islamin uskonnosta, joten muut uskonnot jäävät keskustelun ulkopuolelle. Vaikka 

sekä Iranissa että Irakissa muslimien lisäksi on useitakin uskontoryhmiä muun muassa kristittyjä, 

juutalaisia, zarathustralaisia ja jezidejä, heitä ei mainita ollenkaan. Kulttuurin kohdalla puhutaan 

enemmän persialaiskulttuurista kuin kurdikulttuurista, vaikka ohjelman kohderyhmänä ovatkin 

nimenomaan kurdit. Politiikassa taas keskitytään enimmäkseen Irakin kurdien sisäpolitiikkaan ja 

kurdipuolueiden sisäisiin erimielisyyksiin vallan jaosta. 

 

Vastaus tutkimuskysymyksiini on monimutkaisempi kuin itse olin kuvitellut ennen 

tutkimusaineistoni analysointia. Kyseinen ohjelma tarjoaa monipuolista identiteettiä, mistä on 

kurdeille sekä hyötyä että vaaraa. Zayele-ohjelma tarjoaa kurdeille etnistä identiteettiä tarjoamalla 

omakielistä mediaa, johon sisältyy kulttuuria, uskontoa ja politiikkaa. Tarkastelemalla ohjelman 

kielellistä rakennetta huomaa, että kyseisessä ohjelmassa puhutaan kurdia, mistä on hyötyä 

kurdeille. Koska kurdit asuvat monessa maassa, valtakieli on vaikuttanut heidän kieleensä ja heidän 

puhekielessään kuluu paljon arabiankielisiä, turkinkielisiä ja persiankielisiä sanoja. Seuraamalla 

ohjelmaa voi vahvistaa omaa äidinkieltään. Kyseinen ohjelma käsittelee eniten Irakin ja Turkin 

kurdien tilannetta. Vaikka uutiset olisivatkin negatiivisia, kuitenkin ne antavat jotakin tietoa muista 

kurdeista ja se vahvistaa kurdien suhdetta toisiinsa. Toisaalta tiettyjen sanojen valinta kuten ”Irakin 

kurdit, Turkin kurdit, irakilaiset ja turkkilaiset” antaa sellaisen käsityksen katsojille, että ne kurdit, 

jotka asuvat Turkissa, olisivatkin turkkilaisia.  

 

Tutkimusaineistossani uskonnolla, politiikalla ja kulttuurilla on keskeinen rooli. Zayele-ohjelma 

puhuttelee Iranin ulkopuolella asuvia ja erityisesti Irakin kurdeja. Kyseinen ohjelma toimii Iranin 

valtion viestin välittäjänä ja kurdit taas vastaanottajana. Tämä ohjelma tarjoaa Iranin valtiolle 

mahdollisuuden rakentaa ”lähestymissillan” Irakin kurdeihin, joilla on yhteinen maantieteellinen 

raja Iranin kanssa.  
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6.2 Pohdinta 

 
Iranissa suurin osa tiedotusvälineistä on valtion omistamia. Maassa on myös ei-valtiollisia 

tiedotusvälineitä kuten lukuiset erikieliset lehdet. Iranissa ei kuitenkaan ole olemassa 

sitoutumattomia tai ei-valtiollisia televisiokanavia. Nasrin Alavin (2005) mukaan Iranin 

itsevaltainen papisto pitää käsissään suurinta osa vallasta Iranissa, ja sama koskee myös 

tiedotusvälineitä. Alavi korostaa, että valtiovalta pitää iranilaista mediaa niin tiukassa otteessa, että 

se on epäilemättä nostanut myös vaihtoehtoisen tiedotusvälineiden profiilia. Satelliittikanavien 

tarjoama sekoitus viihteellisiä ja poliittisia ohjelmia on yksi harvoista iranilaisten vapaasti saatavilla 

olevista viihdykkeistä (Alavi 2005, 332–333).  

 

Pohdin lopuksi sananvapauden merkitystä etnisille vähemmistöille ja erityisesti heidän kulttuurisen 

identiteettinsä rakentumiselle. Sananvapaudella tarkoitetaan mielipiteen ilmaisua poliittisesti ja 

sosiaalisesti ilman mitään rajoituksia ja ilman sitä, että siitä seuraisi vaaraa kuten rangaistuksia. 

Iranin järjestelmä eroaa useista maista siinä mielessä, että uskonnolla on suuri vaikutus 

järjestelmään, politiikkaan ja yhteiskuntaan. Toisin sanoen Iranissa politiikkaa ei eroteta 

uskonnosta. Iranissa islam on juurtunut ihmisten mieliin, sillä maan johto syöttää väestölleen 

väkisin islaminuskoa. Tästä huolimatta islam ja shiialaisuus ovat osa iranilaisten enemmistön 

kansallista identiteettiä (Liimatainen 2009, 87–89).  

 

Iranissa toimivan Journalistit ilman rajoja -järjestön mukaan Iranissa on maailman neljänneksi 

huonoin lehdistövapaustilanne. Iranissa sananvapausrajoitukset ovat tiukentuneet 2000-luvun 

aikana. Yli sata sanomalehteä on lakkautettu, satoja toimittajia on pidätetty ja kansalaisaktivisteja 

vangittu, kidutettu ja karkotettu maasta. Iranin hallituksen mukaan median tehtävä on tukea sen 

toimia eikä arvioida ja kyseenalaista niitä. Iranissa hallitus on estänyt pääsyn yli kymmenen 

miljoonalle moraalittomana pitämälleen internet-sivustolle. Esimerkiksi Facebookin ja Youtuben 

sivuille pääsy on Iranissa kielletty. Tästä huolimatta moni hankkii ohjelmia, joiden avulla voi 

ohittaa suodattimet. Iranissa valtio omistaa tv- ja radiokanavia, mutta on olemassa yksityisiä lehtiä. 

Lehdistönvapaudesta puuttuvat myös demokratian edellytykset. New Yorkissa päämajaansa pitävä 

journalisteja puolustava komitea (The Committee to Protect Journalists) kertoo raportissaan, että 

Iranissa pelkästään puolen vuoden sisällä vuonna 1999 yli 20 lehteä lakkautettiin, viisi toimittajaa 

vangittiin, kahden muun toimintaa rajoitettiin ja moni kuoli terroristisissa hyökkäyksissä (emt. 57) 
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Valtion omistamat tiedotusvälineet edistävät Iranin hallituksen etuja. Ne palvelevat hallitusta ja 

noudattavat sen linjaa. Iranissa on useita tabu-aiheita ja tahoja, joita ei saa arvostella, kuten maan 

hengellistä johtajaa ja uskontoa. Ilmestyvät lehdet uskaltavat kuitenkin jonkin verran arvostella 

maan presidenttiä, hallitusta ja oikeuslaitosta. Iranin lehdistö voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) 

Konservatiiviset lehdet, jotka ovat kovan linjan omistamia. Esimerkiksi hengellisen johtajan Ali 

Khamenein ja presidentti Mahmoud Ahmadinejadin linjan kannattajat omistavat lehtiä. 2) 

Puolikonservatiiviset lehdet, jotka ovat jonkin verran ”vapaamielisempien” vaikuttajien kuten 

entisten presidenttien Khatamin ja Rafsanjanin kannattajien omistamia. 3) ”Sitoutumattomat 

lehdet”, joiden perustajat ovat kansallisia aktivisteja, toisinajattelijoita tai yksityisiä ihmisiä. Usein 

kolmanteen ryhmään kuuluvia lehtiä lakkautetaan, niiden päätoimittajia pidätetään tai ne saavat 

syytteen ”yhteiskunnan turvallisuuden vaarantamisesta”. Tiedotusvälineet eivät saa esimerkiksi 

käsitellä ydinohjelmaa valtiollisista turvallisuussyistä (emt. 60–61.).  

 

Toimittajien ja toisinajattelijoiden pidättäminen, vangitseminen ja maasta karkottaminen ovat 

yleisiä ilmiöitä Iranin kaltaisessa maassa. Vuoden 2009 presidenttivaalien levottomuuksien 

seurauksena kymmeniä toimittajia pidätettiin ja tuomittiin vankeuteen hallintoa vastaan 

propagoimisesta. Liimalaisen (2009) mukaan Iranissa oikeuslaitos on riippuvainen hengellisestä 

johtajasta ja palvelee järjestelmän vanhoillisimpien poliittisia päämääriä. Tavallaan maassa ei ole 

itsenäistä oikeuslaitosta, joka pystyisi puolueettomasti toimimaan. Sananvapauden puutteen vuoksi 

moni iranilainen toimittaja on lähtenyt ulkomaille; toinen osa yrittää selviytyä sensuurin viidakossa. 

Ne toimittajat, jotka tekevät töitä valtion tiedotusvälineille, joutuvat noudattamaan heille määrättyjä 

sääntöjä. Toisaalta useimmilla toimittajilla on vaikeuksia saada kirjoituksiaan ja ajatuksiaan läpi 

iranilaisiin tiedotusvälineisiin, sillä niistä seuraa ongelmia sekä kyseiselle tiedotusvälineelle että 

kirjoittajalle. Monet toimittajat, joiden tekemiä juttuja ei julkaista Iranin sisäpuolella, siirtyvät 

ulkomailla ilmestyviin tiedotusvälineisiin kuten persian-, azerin- tai kurdinkielisiin lehtiin, ja 

monien lehtikirjoitukset pääsevät julki nettilehdissä tai blogisivustoilla (emt.).  

 

Liimataisen (2009) mukaan iranilaisten naistoimittajien määrä on ollut tällä vuosisadalla kasvussa: 

se on ollut jopa lähes 60 prosenttia koko maan toimittajista. Usein lehdet käyttävät naistoimittajia 

taktisena aseena, sillä islamilaisessa Iranissa miehet eivät pääse kaikkiin paikkoihin, esimerkiksi 

naistenosastoille. Toisaalta Iranissa naistoimittajiltakin pääsy moniin paikkoihin on evätty. Ennen 

Khatamin presidenttikautta naistoimittajia ei päästetty parlamenttiin. Iranilaisten konservatiivien 

mielestä politiikka oli tarkoitettu pelkästään miehille. Tällä hetkellä naisten asema on hieman 
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parantunut, ja esimerkiksi maan parlamentissa on naisedustajia. Khatamin presidentiksi valinnan 

jälkeen Iranissa syntyi lukuisia uusia lehtiä, joista suurin osa on sittemmin lakkautettu. Joukossa oli 

myös naistenlehti (Zanaan), jonka Iranin oikeuslaitos lakkautti 16 vuoden ilmestymisen jälkeen 

(emt. 67–69).  Iranissa suljettiin ne lehdet, jotka yrittivät harjoittaa sananvapautta ja tuoda maahan 

vapaan lehdistön. Kolmen vuoden aikana kiellettyjen lehtien määrä nousi yli sadan.  

 

Iranilaisten tiedotusvälineiden johtajat ja päätoimittajat ovat yleensä miehiä. Politiikkaa käsittelevät 

jutut ja pääkirjoitukset ovat myös usein miesten käsissä; naiset taas tekevät yhteiskunnallisia juttuja, 

mutta politiikka ei kuulu heidän työhönsä. Uudistusmielisen Khatamin aikana 60 prosenttia 

politiikkaa käsittelevistä toimittajista oli naisia (emt.). 2000-luvun aikana siitä lähtien kun 

Mahmoud Ahmadinejad valittiin presidentiksi, Iranin sananvapaustilanne on mennyt huonompaan 

suuntaan. Siinä aikana yli sata lehteä on lakkautettu, kymmeniä toimittajia pidätetty, moni on saanut 

kuolemantuomioita ja moni muu on lähtenyt pois maasta. Kaikki nämä muutokset johtuvat siitä, 

että Ahmadinejad on kovan linjan kannattaja eikä hallitus salli arvostelua. Liimataisen (2009) 

mukaan Iranin väestö hankkii tietoa netistä sekä ulkomaisilta radio- ja televisiokanavilta. Iran on 

periaatteessa sensuroidun median maa. Tästä huolimatta iranilaiset onnistuvat hankkimaan tietoa 

maailman ja Iranin tapahtumista netin ja kiellettyjen satelliittivastaanottimien avulla.   

 

Tutkimusprosessini aikana Sahar2:n kurdinkielisessä ohjelmassa on tapahtunut huomattavasti 

muutoksia. Ohjelmalähetysten määrää ja aika on lisätty. Uskonnollisten ohjelmien lisäksi myös 

keskustelu-, kulttuuri- ja yhteiskunnallisaiheita käsittelevien ohjelmien määrä on kasvanut 

huomattavasti. Kurdinkielisessä ohjelmassa naistoimittajien osuus näkyy yhtä enemmän. 

Kokonaisuudessaan voisi päätellä, että muutokset ovat enimmäkseen myönteisiä. Sahar2:n 

ammattitaitoisten kurdinkielisten toimittajien määrä on vuosien aikana kehittynyt parempaan 

suuntaan. Kurdinkielisten ammattitoimittajien määrä Iranissa on ollut vähäinen, eivätkä useimmat 

ole tiukan sananvapaustilanteen vuoksi olleet halukkaita harjoittamaan toimittajaan ammattia tai he 

ovat joutuneet pakenemaan maasta vankeustuomion tai kuolemanrangaistuksen uhalla.  

 

Naistoimittajien määrän ja ohjelman lähetysajan lisääntymisestä huolimatta ohjelmien sisältö on 

pysynyt samanlaisena. Edelleen kurdinkielisen ohjelman kohderyhmänä ovat Iranin ulkopuolella 

asuvat kurdit. Ohjelmat ovat yhä vahvan sensuurin kohteena, eikä ohjelmissa käsitellä tietynlaisia 

aiheita, jotka ovat ristiriidassa islamin uskonnon tai Iranin politiikan kanssa.  

 



77 
 

Vähemmistökielisellä medialla voi olla sekä hyöty- että haittapuolia. Omakielinen tiedotusväline 

palvelee vähemmistöä monin tavoin: se voi esimerkiksi vahvistaa vähemmistön kieltä, kulttuuria ja 

jopa poliittista ja yhteiskunnallista asemaa. Toisaalta tätä enemmän se edustaa valtaenemmistön 

kulttuurista, uskonnollista ja poliittista hegemoniaa vähemmistön omalla kiellellä, mistä voi olla 

haittaa vähemmistön kannalta. Ohjelmissa yritetään vähemmistön oman kielen avulla levittää 

vallanpitäjien näkemyksiä ja muokata etnisen ryhmän yleistä näkemystä asioista.  

 

Sahar2:n kurdinkielisestä ohjelmasta olisi enemmän hyötyä, jos se olisi tarkoitettu Iranissa asuville 

kurdeille. Kyseisen televisio-ohjelman nykyisellä kohderyhmällä, naapurimaa Irakin kurdeilla, on 

jo mahdollisuus seurata kurdinkielisiä tiedotusvälineitä ja niitä on useita. Iranin kurdeilla sen sijaan 

ei ole omakielisiä televisio-ohjelmia. Iranissa kouluopetus on persiankielistä kaikille kansalaisille 

huolimatta heidän äidinkielestään, mikä tukee vähemmistöjen sulauttamista valtakulttuuriin. Iranin 

Kurdistanin suurkaupungeissa, esimerkiksi Kermanshahissa, nuorempi sukupuoli ei osaa omaa 

äidinkieltään kunnolla, joten omakielinen media olisi enemmän tarpeellinen Iranin kurdeille kuin 

Irakin kurdeille, joilla on jo monipuolisesti omakielisiä tiedotusvälineitä ja omakielinen opetus.  

 

Kieli on vain yksi tärkeä tekijä kansan yhdentämisessä, ja sen tunnustaminen on vähemmistön 

identiteetin vahvistamisen kannalta hyödyllistä. Kurdikulttuurin ja kielen säilymisen kannalta olisi 

hyvä ensisijaisesti ajatella kurdien kulttuurin ja kielen säilymistä Iranin kurdien kohdalla, ja se olisi 

myös Iranin valtion edun mukaista. Sillä kurdien huono kohtelu, vapaudenriisto, oman äidinkielen 

ja kulttuurin harjoittamisen kielto ovat vain aiheuttaneet vihanpitoa, konflikteja ja tuhoa sekä 

kurdien että valtaenemmistön keskuudessa.  Oikeus kurdinkieliseen mediaan Iranissa ei ratkaise 

kurdien poliittisia ja yhteiskunnallisia ongelmia, mutta se olisi yksi pieni askel eteenpäin.  
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