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ÖZET

Bu makale, Kurtlar Vadisi dizisinin izleyiciler tarafından bu 
kadar çok izlenmesinin ardındaki nedenleri araştırmayı hedeflemektedir.
Niteliksel araştırma yöntemlerinden olan derinlemesine mülakat ve 
katılımcı gözlem yöntemleri bu çalışmada kullanılmaktadır. Kültürel 
Çalışmalar, medya kültürü ve simulasyon kuramı çalışmanın kuramsal 
çerçevesini oluşturmaktadır. “Elazığ’da insanlar diziyi neden bu kadar 
çok sevmekte ve izlemektedir” sorusu çalışmanın temel sorunsalını 
oluşturmaktadır. Çalışmanın sonunda, Elazığ’daki izleyicilerin diziyi 
“Türkiye’nin gerçeği” olarak alımladıkları ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, 
izleyiciler bir televizyon metnini simulasyon olarak görmek yerine, 
gerçek olarak algılamaktadırlar. Bu nedenle, televizyondan gelen 
mesajlara sadece egemen okuma yapabilmekte, karşıt veya müzakereli 
okuma yapamamaktadırlar.
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ABSTRACT

This article aims to reveal the reasons behind watching the 
Kurtlar Vadisi serial by audiences. In-depth interview and participant 
observation which are qualitative techniques have been used in this 
study. Cultural Studies, media culture and simulation theory constituted 
the theoretical frame of this article. The main question of the research is 
“why the people like and watch the serial so much in Elazığ”. As 
consequence, the audiences in Elazığ interpret the serial as the “reality of 
Turkey”. In conclusion, the audiences perceive the television texts as real 
life, instead of a simulation. Because of this, they can not decode the 
television messages oppositional or negotiated but only dominant-
hegemonic.
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