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Yeni Türk Çocuk Dizi Fenomeni “Pepee” Çizgi Dizisinin Alımlama Analizi

New Turkish Children Series Phenomenon "Pepe" Cartoon Series
Analysis of Reception
N. Tülay ûEKER
Emre Vadi BALCI
ÖZET
Buȱçalıómada,ȱ“Pepee”ȱçizgiȱdizisininȱebeveynlerȱveȱçocuklarıȱtarafındanȱnasılȱalımlandıÂıȱ
ortayaȱkonulmayaȱçalıóılmıótır.ȱ11ȱkióiȱileȱgerçekleótirilenȱçalıómada,ȱderinlemesineȱmülakatȬ
larla,ȱalımlamaȱesaslarınaȱyönelikȱizleyiciȱtasarımlarıȱgözlemlenmiótir.ȱÇalıómada,ȱçizgiȱdiziȬ
ninȱizlenmesininȱardındanȱprogramınȱkatılımcılardaȱbıraktıÂıȱbilióselȱetkileriȱtespitȱetmekȱamaȬ
cıylaȱherȱkatılımcıylaȱayrıȱayrıȱderinlemesineȱgörüómelerȱyapılmıótır.ȱÇalıómaȱileȱizleyicilerinȱ
iletilereȱkaróıȱfazlasıylaȱhassasȱolduÂuȱortayaȱçıkarılmıótır.ȱÇalıómayaȱkatılanȱkatılımcılarınȱ
ortakȱcevaplarȱverdiÂiȱveȱortakȱimajlarınȱoluótuÂuȱtespitȱedilmiótir.ȱKatılımcılarınȱsosyalȱveȱ
demografikȱaçıdanȱfarklıȱkesimlerdenȱseçilmesineȱraÂmen,ȱortakȱkodȱaçımlamaȱsayesinde,ȱortakȱ
birȱhareketȱoluóturduÂuȱgörülmektedir.ȱÇalıómamızaȱkonuȱolanȱ“Pepee”ȱçizgiȱdizisininȱegemenȱ
iletilerinin,ȱbütünȱalgıȱdüzeylerindeȱortakȱbirȱimajȱyaratmasıȱdaȱçalıómamızdaȱortayaȱkonmuóȬ
tur.ȱ
•
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•
ABSTRACT
Inȱthisȱstudy,ȱȈPepeeȈȱcartoonȱseriesȱbyȱtheȱparentsȱandȱtheȱchildrenȱtryȱtoȱdetermineȱhowȱtheȱ
reception.ȱStudyȱwasȱcarriedȱoutȱwithȱ11ȱpeople,ȱinȬdepthȱinterviewsȱandȱaudienceȱreceptionȱtoȱ
theȱfactsȱobservedȱdesigns.ȱTheȱstudyȱparticipantsȱleftȱtheȱprogramȱafterȱwatchingȱtheȱcartoonȱ
seriesȱinȱorderȱtoȱdetermineȱtheȱeffectsȱofȱcognitiveȬdepthȱinterviewsȱwereȱconductedȱwithȱeachȱ
participantȱindividually.ȱWorkingȱwithȱtheȱaudienceȱisȱveryȱsensitiveȱtoȱmessagesȱthatȱhaveȱ
beenȱexcavated.ȱCommonȱanswersȱgivenȱbyȱtheȱparticipantsȱinȱtheȱstudyȱandȱsharedȱimagesȱ
wereȱdetected.ȱAlthoughȱtheȱselectionȱofȱparticipantsȱfromȱdifferentȱbackgrounds,ȱsocialȱandȱ
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demographicȱpointȱofȱview,ȱthanksȱtoȱtheȱcommonȱcode,ȱparaphrasingȱaȱcommonȱmotionȱareȱ
formed.ȱStudyȱonȱtheȱȈPepeeȈȱmessagesȱareȱdominatedȱbyȱaȱseriesȱofȱlines,ȱallȱlevelsȱofȱpercepȬ
tionȱtoȱcreateȱaȱcommonȱimageȱinȱtheȱstudyȱareȱpresented.ȱ
•
KEY WORDS
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Girióȱ
TelevizyonunȱbireylereȱçeóitliȱkonuȱveȱolaylarȱhakkındaȱhaberȱveȱbilgiȱsuȬ
nanȱ baólıcaȱ kaynakȱ olduÂuȱ veȱ bugünȱ içinȱ birȱ anlamdaȱ bireylerinȱ gündeminiȱ
oluóturarakȱonlaraȱneyinȱönemliȱneyinȱönemsizȱolduÂuȱkonusundaȱtelkinlerdeȱ
bulunduÂuȱsıklıklaȱdileȱgetirilmektedirȱ(SeverinȱveȱTankart,ȱ1994:ȱ366).ȱTelevizȬ
yonȱinsanlarȱveȱdavranıólarıȱüzerindekiȱetkileriȱhakkındaȱbirçokȱaraótırmaȱgerȬ
çekleótirilmiótir.ȱEnȱönemliȱaraótırmaȱnoktalarıȱóiddetȱkullanımı,ȱırkȱveyaȱcinsiȬ
yetȱfarklılıklarınaȱdayananȱayrımcılıÂıȱveȱcinsellikleȱilgiliȱdavranıólarıȱnasılȱetkiȬ
lediÂiȱnoktasındaȱgerçekleótirilmiótirȱ(Turan,ȱ1996:ȱ11).ȱȱ
Kitleȱ iletióimȱ araçlarınıȱ takipȱ edenȱ izleyiciler,ȱ dinleyicilerȱ veȱ okuyucularȱ
üzerineȱ yapılanȱ çalıómalarȱ iletióimȱ alanınaȱ hâkimȱ olanȱ egemenȱ veȱ eleótirelȱ
akımlardanȱ etkilenerekȱ óekillenmiótir.ȱȱKitleȱ iletióimȱaraótırmalarıȱalanındaȱyaȬ
pılanȱ buȱ çalıómalarda,ȱ izleyicininȱ araótırılmasıȱ süreciȱ önemliȱ birȱ yerȱ teókilȱ etȬ
mektedir.ȱ Egemenȱ paradigmaȱ olarakȱ nitelenenȱ davranıóçıȱ geleneÂeȱ göreȱ yaȱ daȱ
eleótirelȱgeleneÂiȱtemelȱalanȱdüóünceyeȱgöre,ȱizleyiciȱkavramlaótırılmasındaȱikiȱ
temelȱyaklaóımdanȱsözȱetmekȱmümkünȱolacaktır.ȱBunlar,ȱetkinȱizleyiciȱyaklaóıȬ
mıȱ veȱ edilginȱ izleyiciȱ yaklaóımıȱ olarakȱ sayılabilir.ȱ Edilginȱ izleyiciȱ yaklaóımınaȱ
göre,ȱ izleyicilerȱ medyanınȱ kendilerineȱ sunduÂuȱ metinleri,ȱ iletileriȱ olduÂuȱ gibiȱ
almaktadırlar.ȱ EÂerȱ gönderilenȱ iletiler,ȱ kaynaÂınȱ arzuladıÂıȱ biçimdeȱ algılanȬ
mamıósaȱ iletióimȱ tamȱ olarakȱ gerçekleómemióȱ olarakȱ kabulȱ edilir.ȱ Etkinȱ izleyiciȱ
yaklaóımınaȱgöreȱise,ȱizleyicilerȱyalnızcaȱiletilenleriȱalımlayanȱkióilerȱdeÂil,ȱiletiȬ
leriȱ kendiȱ beklentileriȱ doÂrultusundaȱ kullanan,ȱ yorumlayan,ȱ yenidenȱ anlamȬ
landıran,ȱyaniȱmetneȱmüdahaleȱedenlerȱdurumundadırȱ(Grvan,ȱ1997:ȱ205).ȱ
Medyaȱ izleyicilerininȱ etkinȱ olduÂuȱ görüóündenȱ hareketȱ edenȱ Kullanımlarȱ
veȱDoyumlarȱyaklaóımı,ȱmedyaȱiçeriklerininȱneȱamaçlaȱkullanıldıÂınıȱaraótıran,ȱ
izleyicininȱ medyayıȱkullanımȱ amacınınȱ yanında,ȱ medyaȱ içeriklerindenȱ eldeȱetȬ
tiÂiȱhazzı,ȱdoyumuȱveȱbuȱanlamdaȱbeklentilerininȱneȱyöndeȱveȱneȱkadarȱkaróılıkȱ
bulduÂuȱ sorularındanȱ oluómaktadırȱ (Jensenȱ veȱ Rosengren,ȱ 2005:ȱ 58Ȭ60).ȱ AlımȬ
lamaȱ analizininȱ ilkȱ örneklerindenȱ temeliniȱ Stuartȱ Hall’unȱ attıÂıȱ KodlamaȬ
Kodaçımıȱ çalıómasınınȱ oluóturduÂuȱ alımlamaȱ araótırmaları,ȱ alıcılarınȱ medyaȱ
iletileriȱ karóısındakiȱ konumunuȱ belirlemeyiȱ amaçlamaktadır.ȱ Buȱ modeldeȱ izleȬ
yicilerinȱ medyaȱ metinleriniȱ kodlayıcılarınȱ istekleriȱ doÂrultusundaȱ (egemen),ȱ
müzakereliȱyaȱdaȱkaróıtȱolarak,ȱüçȱóekildeȱokuduklarıȱvarsayılmaktadırȱ(keker,ȱ
2009:ȱ85).ȱȱ
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Buȱ çalıómadaȱ TRTȱ Çocukȱ kanalındaȱ herȱ günȱ yayınlananȱ “Pepee”ȱ isimliȱ
çizgiȱdizininȱbölümlerindeȱverilenȱmesajlarlaȱilgiliȱalımlamaȱanaliziȱyapılmıótır.ȱ
11ȱkatılımcıȱebeveynȱveȱçocuklarıylaȱbirlikteȱgerçekleótirilenȱçalıóma,ȱkatılımcıȬ
larȱveȱçocuklarıyla,ȱprogramınȱhatırlanmasıȱveȱalımlanmalarınȱbelirlenmesiȱiçinȱ
derinlemesineȱ görüómelerȱ gerçekleótirilmiótir.ȱ Çalıómanınȱ kuramsalȱ kısmında,ȱ
alımlamaȱ çalıómalarınınȱ ilkȱ dönemlerindekiȱ çalıómalarȱ veȱ etkinȱ izleyiciȱ yaklaȬ
óımlarıȱkısmenȱeleȱalınmayaȱçalıóılmıótır.ȱBuȱtürȱçalıómalardaȱörnekleminȱsınırlıȱ
tutulmasıȱ gereÂindenȱ hareketleȱ sınırlılıklaraȱ yerȱ verilmió,ȱ seçilenȱ deneklerinȱ
farklıȱeÂitim,ȱkültürelȱdüzey,ȱsosyalȱyaóamȱkoóullarıȱveȱekonomikȱaçıdanȱfarklıȱ
düzeylerdeȱ özelliklerȱ taóımalarınaȱ önemȱ gösterilerekȱ görüóülecekȱ kióilerȱ sapȬ
tanmıótır.ȱ Gzleyicilerinȱ programdanȱ alımladıklarıȱ içeriklerinȱ nelerȱ olduÂuȱ veȱ
gönderilenȱ kodlarınȱ yorumlanmasınınȱ hangiȱ yöndeȱ olduÂunuȱ ortayaȱ koymakȱ
amacıylaȱsorulanȱsorularaȱverilenȱcevaplarınȱanaliziȱileȱgerçekleótirilmiótir.ȱ
KültürelȱÇalıómalarȱveȱAlımlamaȱAnaliziȱ
Kültürelȱçalıómalar,ȱmetinselȱveȱsosyalȱaraótırmaȱarasındakiȱsınırȱbölgesineȱ
ayrıȱveȱçoÂuȱzamanȱseçmeciȱbirȱönemȱvermektedir.ȱSanayiȱkapitalizmiȱaltındakiȱ
toplumunȱ doÂasıylaȱ ilgiliȱ yapısalcıȱ kabullerle,ȱ kültürelȱ biçimlerinȱ göreceliȱ baȬ
ÂımsızlıÂıȱveȱbunlarınȱsosyalȱdeÂióimeȱkatkısınıȱbirleótirenȱbuȱgelenekȱiçindekiȱ
çoÂuȱ çalıóma,ȱ kitleȱ iletióimȱ süreçlerinin,ȱ diÂerȱ günlükȱ pratiklerinȱ entegreȱ birȱ
yüzüȱolduÂunuȱsavunmaktadır.ȱPratiklerȱkısaca,ȱanlamlıȱsosyalȱetkinliklerȱolaȬ
rakȱtanımlanmaktadır.ȱBuȱkavram,ȱhemȱbireylerinȱmüdahaleȱalanlarınıȱhemȱdeȱ
sosyalȱeyleminȱyönlendirilmesindeȱanlamınȱrolünüȱtanımlayarak,ȱsosyalȱhayataȱ
bütünselciȱbirȱbakıóȱaçısıȱgetirmektedir.ȱKültürelȱçalıómalardaȱkitleȱiletióimȱaraçȬ
larınınȱmerkezi,ȱmedyanınȱdıóındadır.ȱMedyaȱveȱizleyiciler,ȱgenióȱbirȱsosyalȱveȱ
kültürelȱpratiklerȱalanıȱiçindeȱyerȱalmaktadırlarȱ(JensenȱveȱRosengren,ȱ2005:ȱ61).ȱ
Kuramȱ veȱ metodoloji,ȱ 19.ȱ Yüzyılȱ klasikleri,ȱ Durkheim,ȱ Marx,ȱ Weberȱ veȱ
Adorno,ȱ Horkheimer,ȱ Carey,ȱ Gans,ȱ Hogartȱ veȱ Williamsȱ gibiȱ modernȱ Avrupalıȱ
veȱAmerikalıȱöncülerdenȱyararlanarak,ȱAvrupaȱileȱKuzeyȱveȱLatinȱAmerika’daȱ
geliómióseȱde,ȱsonȱyirmiȱyıldırȱGngilizȱKültürelȱÇalıómalarınınȱöncülüÂüȱüstlenȬ
diÂiȱ görülmektedir.ȱ Kısacası,ȱ Fransızȱ toplumsalȱ veȱ psikoanalitikȱ kuramınıȱ
özümleyen,ȱ yapısalcılıkȱ veȱ semiyolojininȱ varyantlarınıȱ daȱ içerenȱ birȱ BirmingȬ
hamȬParisȱ ekseniȱ oluómuóturȱ (Jensen,ȱ 2005:ȱ 36).ȱ Buȱ eksenȱ oluótuÂundaȱ birȱ kıȬ
rılmaȱyaóandıÂı,ȱdahaȱsonraȱbuȱkırılmanınȱtekrarȱAmerikanȱpazarınaȱihraçȱedilȬ
diÂindenȱsözȱedilmektedir.ȱBuȱgelenek,ȱkültürünȱsadeceȱyazılıȱkaynaklarȱdeÂil,ȱ
anlamȱ üretimȱ süreçleriȱ olarakȱ tanımlanmasınaȱ yardımcıȱ olmuótur.ȱ Dahaȱ sonraȱ
da,ȱ popülerȱ kültürünȱ kıymetliȱ birȱ söylemȱ veȱ geçerliȱ birȱ sosyalȱ kaynakȱ olarakȱ
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yenidenȱ deÂerlendirilmesiniȱ saÂlamıótır.ȱ ÖrneÂinȱ televizyon,ȱ modernȱ birȱ ozanȱ
olarakȱnitelendirilmiótirȱ(JensenȱveȱRosengren,ȱ2005:ȱ61).ȱ
Kitleȱiletióimȱaraçlarıȱüzerineȱaraótırmaȱyapanȱbirçokȱaraótırmacı,ȱüçȱtemelȱ
konuȱ üzerindeȱ durmaktadırlar.ȱ Buȱ konular;ȱ üretimȱ süreci,ȱ medyaȱ metinleriȱ veȱ
alımlamadır.ȱ Shannonȱ veȱ Weaver’ınȱ doÂrusalȱ modelinden,ȱ Hall’unȱ kodlamaȬ
kodaçımlamaȱ yapısalȱ yaklaóımınaȱ kadarȱ uzananȱ óematikȱ açıklamaȱ biçimininȱ
birçokȱaraótırmacıyaȱsaÂladıÂıȱkolaylık,ȱanalitikȱbirȱçerçeveninȱoluóturulmasınȬ
daȱyolȱgöstericiȱolmuótur.ȱBirinciȱdünyaȱsavaóıȱsonrasındaȱkitleȱiletióimȱaraçlaȬ
rınınȱgüçlüȱetkileriȱolduÂunaȱdairȱgenelȱbirȱkabulȱortayaȱçıkmıótır.ȱȱMedyaȱmeȬ
sajlarıȱ aniȱ tepkilereȱ nedenȱ olanȱ uyarıcılarȱ olarakȱ görülmeyeȱ baólamıótır.ȱ
1920’lerinȱ sonlarındaȱ medyanınȱ etkileriȱ araótırılmasıȱ gerekenȱ birȱ sorunȱ alanıȱ
olarakȱakademikȱçevrelerinȱilgisiniȱçekmióȱveȱilkȱetkiȱaraótırmalarıȱböyleceȱortaȬ
yaȱçıkmıótırȱ(Gnal,ȱ1996:ȱ135Ȭ137).ȱ
Glkȱ araótırmalar,ȱ Payneȱ Fund’ınȱ desteÂiyleȱ sinemanınȱ çocuklarȱ üzerindekiȱ
etkisiniȱölçmeyiȱamaçlayanȱçalıómalardır.ȱBuȱilkȱçalıómalarȱkuramsalȱbirȱkavraȬ
yıóıȱ ardındaȱ barındırmaktadır.ȱ Medyaȱ metinleriȱ veȱ öÂrenmeȱ arasındakiȱ iliókiȱ
üzerindeȱduranȱilkȱçalıómalarȱbuȱdönemeȱaittirȱveȱbireyinȱmedyaȱmesajlarınıȱneȱ
orandaȱhatırladıklarınıȱölçmeyeȱyönelikȱilkȱçalıómalarȱdaȱbuȱdönemdeȱyapılmıóȬ
tır.ȱBuȱçalıómalardaȱöÂrenmeȱdahaȱçokȱtaklitȱkavramıylaȱaçıklanmayaȱçalıóılmıóȬ
tır.ȱ Sosyalȱ psikolojiȱ veȱ tutumȱ araótırmaları,ȱ rafineȱ ölçmeȱ teknikleriȱ veȱ ayrıntılıȱ
istatistikselȱ deÂerlendirmelereȱ dayananȱ çalıómalarıȱ kitleȱ iletióimȱ sorunsalınaȱ
taóımıó,ȱnicelȱyöntembilimiȱdeȱetkiȱaraótırmalarınınȱayrılmazȱbirȱparçasıȱhalineȱ
getirmiótir.ȱ Medyaȱ izleyicilerininȱ tutumlarınaȱ yönelikȱ etkileriȱ sorgulayanȱ araóȬ
tırmalarınȱ odaklandıklarıȱ konulardanȱ ilkiȱ óiddetȱ içerenȱ programlarınȱ óiddeteȱ
yönelikȱ davranıólaraȱ nedenȱ olupȱ olmadıÂınıȱ sorgulamayıȱ amaçlamıó,ȱ ikinciȱ
grubaȱgirenȱçalıómalarȱseçimȱdavranıólarıȱüzerineȱmedyaȱetkileriniȱaçıklamayaȱ
yönelmiótirȱ(Gnal,ȱ1996:ȱ137,138).ȱ
Kültürelȱ geleneÂeȱ göreȱ medyayıȱ kullanmakȱ izleyiciȱ açısındanȱ medyanınȱ
sunduÂuȱ kültürȱ ürünleriniȱ anlamlandırmaȱ süreciȱ olarakȱ nitelenmektedir.ȱ Buȱ
ekol,ȱ uyarıcıȬtepkiȱ veȱ etkiliȱ metinȱ yaȱ daȱ mesajȱ modelininȱ izleyiciȱ araótırmalarıȱ
geleneÂiniȱreddetmektedir.ȱMedyaȱmesajları,ȱbuȱmesajlarıȱhazırlayanlarınȱniyetȬ
lerininȱötesindeȱfarklıȱóekildeȱkodȱaçımıȱyapılmaktaȱyaȱdaȱokunmaktadır.ȱBunaȱ
göreȱmedyaȱmetinlerini,ȱçokȱanlamlıȱveȱfarklıȱyorumlaraȱaçıkȱmateryallerȱolarakȱ
nitelemekȱ mümkünȱ olacaktır.ȱ Buȱ gelenekȱ içerisindekiȱ anlayıólardanȱ biriȱ de,ȱ
medyaȱ kullanımınınȱ önemliȱ birȱ gündelikȱ yaóamȱ etkiliÂiȱ olarakȱ görülmesiȱ veȱ
medyanınȱizleyicilerȱtarafındanȱkullanımınınȱancakȱaltȱkültürȱgruplarınınȱdeneȬ
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yimleriȱ veȱ toplumsalȱ baÂlamdaȱ anlaóılabileceÂiȱ düóüncesidirȱ (Yaylagül,ȱ 2006:ȱ
119).ȱ
KültürelȱincelemelerȱgeleneÂiȱiçerisindekiȱizleyicilereȱyönelikȱalımlamaȱçaȬ
lıómalarınınȱtemelȱözellikleriniȱsıralamakȱmümkündür:ȱ
- Medyaȱ metinleriȱ izleyicilerinȱ alımlamalarıȱ yoluylaȱ anlamlandırılır.ȱ
Medyaȱ metinlerininȱ önerdiÂiȱ anlamlarȱ hiçbirȱ zamanȱ kuruluȱ veȱ öngörülebilirȱ
deÂildir.ȱ
-

MedyaȱkullanımȱsüreciȱözelȱbaÂlamdaȱbelliȱçıkarlarınȱifadesidir.ȱ

- Medyaȱ kullanımıȱ tipikȱ olarakȱ durumaȱ özgüȱ veȱ toplumsalȱ konumlaraȱ
baÂlıȱolarakȱgelióenȱkatılımcıȱveȱyorumlayıcıȱbirȱsüreçtir.ȱ
- Gzleyicilerȱbelliȱmedyaȱtürleriȱiçinȱbenzerȱformlarȱveȱsöylemȱçerçevesiniȱ
paylaóanȱfarklıȱyorumlamaȱtopluluklarıȱoluótururlar.ȱ
- Gzleyicilerȱ aslaȱ pasifȱ olmadıklarıȱ gibiȱ bütünȱ izleyicilerȱ eóitȱ deȱ deÂildirȬ
ler.ȱBazılarıȱdiÂerlerineȱgöreȱdahaȱtecrübeliȱyaȱdaȱdahaȱaktiftirler.ȱ
- Kullanılanȱteknikȱnitel,ȱderinlemesineȱveȱsıklıklaȱetnografiktirȱveȱmedyaȱ
içeriÂi,ȱalımlamaȱeylemiȱveȱbaÂlamıȱbirlikteȱeleȱalırlarȱ(Yaylagül,ȱ2006:ȱ119,120).ȱ
Kültürelȱçalıómalar,ȱmedyanınȱideolojikȱrolüȱçerçevesindeȱanlamȱtaóıyıcılaȬ
rıȱolarakȱmedyaȱmetinlerininȱideolojikȱyapılanmasınıȱincelemiótir.ȱPasifȱizleyiciȱ
yerineȱ dahaȱaktifȱ izleyiciȱ veȱ okumaȱanlayıóınıȱ koyarakȱ medyaȱ iletilerininȱ nasılȱ
kodlandıÂını,ȱkodlamaylaȱiletiyiȱçözenȱizleyiciȱarasındakiȱiliókileriȱbaóatȱideoloȬ
jininȱ oluóumundaȱ veȱ pekiótirilmesindeȱ medyanınȱ oynadıÂıȱ rolüȱ incelemiótirȱ
(Tekinalpȱ veȱ Uzun,ȱ 2009:ȱ 169).ȱ Kültürelȱ çalıómalarȱ geleneÂiȱ içerisindeȱ yapılanȱ
ilkȱ çalıómalardanȱ biriȱ olanȱ Stuartȱ Hall’unȱ “KodlamaȬKodaçımıȱ (EncodingȬ
Decoding)”ȱadlıȱmakalesiȱönemȱarzȱetmektedir.ȱBuȱmakaleȱKültürelȱÇalıómalarȱ
geleneÂineȱbaÂlıȱçalıómalarȱyürütenȱbirçokȱaraótırmacıȱiçinȱtemelȱteókilȱedenȱbirȱ
çalıómaȱolarakȱgösterilmektedirȱ(keker,ȱ2009:ȱ106).ȱ
Bundanȱ hareketleȱ KodlamaȬKodaçımıȱ kuramı,ȱ televizyonȱ düóünülerekȱ
formüleȱedilmió,ȱancakȱherhangiȱbirȱkitleȱiletióimȱaracınaȱdaȱuygulanabilmekteȬ
dir.ȱBuȱkuramȱkodlayıcınınȱyaptıÂıȱseçimeȱgöreȱtemelȱalanȱanlamlarȱveȱyanȱanȬ
lamlarȱkazananȱgöstergelerdenȱherhangiȱanlamlıȱbirȱmesajınȱoluóturulabileceÂiȬ
niȱ kabulȱ edenȱ yapısalcılıkȱ veȱ göstergebiliminȱ temelȱ kurallarındanȱ ortayaȱ çıkȬ
maklaȱbirlikteȱbuȱkurallaraȱmeydanȱokumaktadır.ȱDahasıȱgöstergebiliminȱbaólıȬ
caȱ iddiasıȱ anlamȱ yelpazesinin,ȱ dilinȱ doÂasınaȱ veȱ hemȱ göndereninȱ (kodlayıcı)ȱ
hemȱdeȱalıcınınȱ(çözümleyicinin)ȱpaylaótıklarıȱbirȱkültürdeȱgöstergeȱveȱsembolȬ
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lerinȱkalıplarȱhalindeȱdüzenlenmesineȱdayalıȱolduÂuȱnoktasındadırȱ(Mcquailȱveȱ
Windahl,ȱ2005:ȱ183).ȱ
Gelenekselȱ iletióimȱ araótırmalarınıȱ iletióimȱ süreciniȱ basitȱ gönderenȬmesajȬ
alıcıȱdoÂrusallıÂıȱveȱyoÂunlaómasıȱiçindeȱeleȱalmasıȱveȱkarmaóıkȱiliókilerȱiçerenȱ
deÂióikȱmomentlerdenȱyoksunȱolmasındanȱdolayıȱeleótirilmektedir.ȱGletióimȱsüȬ
reciȱ birbiriyleȱ baÂlantılıȱ fakatȱ ayırtȱ edilebilirȱ niteliktekiȱ üretim,ȱ dolaóım,ȱ daÂıȬ
tım,ȱtüketimȱveȱyenidenȱüretimȱiliókisiȱiçindeȱüretilenȱsürekliȱbirȱyapıdanȱoluóȬ
maktadırȱ(Grvan,ȱ1997:ȱ206;ȱHall,ȱ2005:ȱ85).ȱGletióimȱsürecinde,ȱiletininȱgönderilȬ
mióȱ olmasıȱ onunȱ alıcıyaȱ ulaóacaÂınınȱ garantisiȱ deÂildir.ȱ Kodlamadanȱ kodȱ açıȬ
mınaȱkadarȱiletióimȱsürecininȱherȱanıȱkendiȱbelirleyicilerineȱsahiptir.ȱBuȱnedenȬ
le,ȱ birȱ iletióimȱ süreciniȱ anlayabilmekȱ içinȱ hemȱ kodlamaȱ veȱ hemȱ deȱ kodȱ açımıȱ
anındakiȱanlamȱüretiminiȱveȱkarmaóıkȱiliókilerȱaÂınıȱortayaȱkoymakȱgerekmekȬ
tedirȱ(Grvan,ȱ1997:ȱ206).ȱ
Hall’eȱgöre,ȱherȱtoplumȬkültür,ȱtoplumsal,ȱkültürelȱveȱsiyasalȱdünyayaȱilióȬ
kinȱ kendiȱ sınıflamasınıȱ dayatmaktadır.ȱ Buȱ oluóumȱ egemenȱ kültürelȱ düzeniȱ
oluóturmaktaȱancakȱbuȱdüzenȱtekȱsesliȱveȱtartıómasızȱbirȱoluóumȱdeÂildir.ȱAyrıȬ
caȱ kültürelȱ çalıómalarınȱ ideolojiȱ sorununaȱ yaklaóımıȱ yansıtılırken,ȱ medyaȱ meȬ
tinlerininȱdeȱegemenȱideolojiyiȱtekȱyönlüȱbiçimdeȱizleyicilereȱyansıttıÂıȱveȱonlarıȱ
egemenȱideolojiȱiçindeȱkonumlandırdıÂıȱvarsayılmamaktadır.ȱMedyaȱmetinleriȱ
egemenȱ söylemlerȱ içindeȱ yapılmıóȱ olsalarȱ da,ȱ farklıȱ okumaȱ biçimleriȱ mümkünȱ
olmaktadır.ȱKimiȱizleyicilerȱbuȱmetinleriȱtartıóarak,ȱkimileriȱdeȱbütünüyleȱkaróıȱ
çıkarakȱ okuyabilmektedirler.ȱ Egemen,ȱ tartıómalıȱ veȱ karóıtȱ okumaȱ biçimleriȱ
Hall’unȱ Parkin’denȱ alıpȱ geliótirdiÂiȱ kavramlardırȱ (Gnal,ȱ 1996:ȱ 156,157).ȱ Buȱ kavȬ
ramlarȱ Hallȱ tarafındanȱ geliótirilerek,ȱ üçȱ türȱ okumaȱ biçimiȱ olarakȱ sınıflandırılȬ
mıótır;ȱ
- EgemenȱOkuma:ȱPratikteȱoldukçaȱazȱgörülenȱbuȱokumaȱbiçimindeȱizleȬ
yici/okuyucuȱyapımcınınȱyeÂlediÂiȱokumaȱbiçimiȱiçindeȱhareketȱeder.ȱMetindeȬ
kiȱdüzȱanlamlarıȱtamȱveȱdoÂruȱolarakȱalırȱveȱkodlamaȱsürecindeȱüretilenȱanlamȬ
larınȱmeóruluÂunuȱherȱdüzeydeȱkabullenir.ȱ
- Müzakereliȱ Okuma:ȱ Buȱ okumaȱ biçimindeȱ izleyici/okuyucuȱ yineȱ egeȬ
menȱ durumȱ tanımlarınınȱ veȱ üretilenȱ anlamlarınȱ meóruluÂunuȱ kabulȱ ederȱ veȱ
ancakȱdahaȱsınırlıȱdurumsalȱdüzeydeȱkendiȱkonumunaȱuygunȱdüóenȱanlamlarȱ
üretirȱveȱbuȱyüzdenȱsıkȱsıkȱyeÂlenenȱokumaȱbiçimininȱdıóınaȱçıkar.ȱ
- Karóıtȱ Okuma:ȱ Enȱ radikalȱ okumaȱ biçimiȱ olanȱ karóıtȱ okumaȱ biçimindeȱ
izleyici,ȱ metninȱ egemenȱ kodlarlaȱ doldurulduÂununȱ farkındadırȱ veȱ buȱ yüzdenȱ
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aynıȱ metniȱ kendiȱ alternatifȱ baóvuruȱ kodlarıylaȱ yenidenȱ inóaȱ eder.ȱ Yaniȱ metinȬ
dekiȱkodlarınȱmeóruluÂunuȱreddederȱ(Grvan,ȱ1997:ȱ207;ȱHall,ȱ2005:ȱ97).ȱ
AlımlamaȱaraótırmalarınıȱgüçlüȱbiçimdeȱetkileyenȱKültürelȱÇalıómalarȱyakȬ
laóımıȱ dahaȱ çokȱ popülerȱ kültürȱ ürünleriȱ üzerindeȱ yoÂunlaómıótır.ȱ Alımlamaȱ
olgusunuȱ etnografikȱ yöntemleȱ inceleyenȱ Kültürelȱ Çalıómalarȱ yaklaóımındaȱ
alımlamaȱ olayınınȱ gerçekleótiÂiȱ ortamȱ önemlidir.ȱ Araótırmacılarȱ izleyiciȱ veȱ
okuyucununȱ konumuȱ kavramsallaótırırkenȱ anlamınȱ oluótuÂuȱ anlarȱ üzerindeȱ
durmuótur.ȱHall’unȱKodlamaȬKodaçımıȱmakalesineȱdayanarakȱyapılanȱilkȱaraóȬ
tırmaȱDavidȱMorley’inȱNationwideȱçalıómasıdır.ȱMorleyȱveȱCharlotteȱBrundsonȱ
buȱçalıómadaȱilkȱolarakȱBBC’deȱyayınlananȱNationwideȱadlıȱhaberȱprogramınınȱ
metinȱ çözümlemesiniȱ yapmıóȱ veȱ metinȱ içindeȱ gizlenenȱ egemenȱ anlamȱ aÂlarınıȱ
veȱ egemenȱ okumalarıȱ ortayaȱ koymayaȱ çalıómıólardırȱ (keker,ȱ 2009:ȱ 107,ȱ 108;ȱ GrȬ
van,ȱ1997:ȱ207Ȭ209).ȱ
AileȱTelevizyonuȱ(FamilyȱTelevision)ȱçalıóması,ȱMorley’inȱeleótirilereȱkaróıȱ
gerçekleótirdiÂiȱ veȱ diÂerȱ çalıómanınȱ eksiklerininȱgiderilmesiȱ içinȱyapılanȱ ikinciȱ
alımlamaȱ analiziȱ olarakȱ gösterilmektedir.ȱ Buȱ çalıómadaȱ sosyolojikȱ ortamınȱ
önemineȱ dikkatȱ çekilerek,ȱ televizyonunȱ aileȱ ortamındaȱ fiilenȱ nasılȱ kullanıldıÂıȱ
veȱ cinsiyeteȱ baÂlıȱ programȱ tercihleriȱ ortayaȱ konulmayaȱ çalıóılmıótır.ȱ Kültürelȱ
çalıómalarȱyaklaóımıȱiçerisindeȱgerçekleótirilenȱdiÂerȱbirȱçalıómaȱdaȱDavidȱBucȬ
kingham’ınȱKamuȱSırları:ȱEastȱEndersȱveȱGzleyicilerȱ(PublicȱSecrets:ȱEastȱEndersȱ
andȱAudience)ȱadlıȱçalıómadır.ȱBuckingham,ȱGngilizȱmelodramȱdizisiȱolanȱEastȱ
Enders’ınȱalımlanmaȱbiçiminiȱaraótırmıó,ȱsenaristlerinȱveȱyapımcılarınȱbeklentiȬ
leriyle,ȱ izleyicilerinȱ diziyleȱ ilgiliȱ yorumlarınıȱ karóılaótırmıótırȱ (Grvan,ȱ 1997:ȱ 210;ȱ
Smith,ȱ2007:ȱ234).ȱ
1980’liȱyıllardanȱitibarenȱyapılanȱhaberȱmetinlerininȱalımlanmasınaȱyönelikȱ
araótırmalarȱdahaȱçokȱbilióselȱmodellerdenȱyolaȱçıkarakȱgerçekleótirilmiótir.ȱBiȬ
lióselȱ psikolojikȱ alımlamaȱ araótırmalarınınȱ öncüsüȱ Brigittaȱ Höijer’dir.ȱ Höijer’eȱ
göre,ȱ alımlamaȱ izleyicilerinȱ zihinlerinceȱ belirlenmektedirȱ veȱ bilióselȱ analizlerȱ
olmazsaȱ izleyicilerinȱ anlamlandırmaȱ süreciȱ çözümlenemeyecektir.ȱ Haberlerinȱ
alımlanmasındaȱbilióselȱmodelleriȱkullananȱalımlamaȱaraótırmalarınınȱodaklanȬ
dıklarıȱkonular,ȱmetinlerdeȱyerȱalanȱbilgininȱnasılȱdepolandıÂı,ȱanımsandıÂıȱveȱ
dünyayıȱ anlamlandırırkenȱ neȱ türȱ óematikȱ açıklamalara,ȱ bilióselȱ haritalaraȱ yolȱ
açtıÂıdırȱ(Gnal,ȱ1996:ȱ146,ȱ147).ȱ
Gzleyicininȱ alımlamaȱ süreciniȱ öÂrenmekȱiçinȱ etnografiȱ veȱ psikoterapiȱ yönȬ
temlerininȱ kullanılmasıȱ gerektiÂiniȱ vurgulayanȱ Hoijerȱ (Akt;ȱ keker,ȱ 2009:ȱ 109),ȱ
“AsitȱOrtamındaȱYaóamȱveȱÖlüm”ȱadlıȱprogramınȱizleyicileriyleȱbuȱyöntemleriȱ
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kullanarakȱgörüómelerȱyapmıótır.ȱToplamȱ14ȱizleyiciyeȱbazılarıȱizleyicilerinȱevȬ
lerinde,ȱbazılarıȱkendiȱevindeȱprogramıȱseyrettirenȱaraótırmacı,ȱprogramȱbittikȬ
tenȱ sonraȱ herȱ birȱ izleyiciyleȱ derinlemesineȱ görüómelerȱ yapmıótır.ȱ Araótırmacıȱ
katılımcılarınȱgenióȱbirȱeÂitim,ȱyaó,ȱió,ȱilgiȱveȱaktiviteȱçeóitliliÂineȱsahipȱolmasınaȱ
özenȱ göstermiótir.ȱ Hoijerȱ izleyicilerinȱ alımlayıóıȱ ileȱ programınȱ içeriÂiniȱ iliókiȬ
lendirebilmekȱ içinȱ programıȱ çözümlemeninȱ gerekliliÂiniȱ vurgulamıóȱ veȱ eleȱ alȬ
dıÂıȱ programıȱ çeóitliȱ birimlereȱ ayırarakȱ incelemiótir.ȱ Araótırmacı,ȱ programdaȱ
aktarılanȱ bilgileriȱ sınıflandırarakȱ “tema”ȱ listesiȱ oluóturmuó,ȱ programınȱ ardınȬ
danȱ görüótüÂüȱ izleyicilerinȱ söylemleriniȱ iseȱ “altȱ temalar”ȱ olarakȱ kullanmıótır.ȱ
GörüómeȱesnasındaȱseyircilerinȱönemliȱbirȱbölümününȱprogramınȱsözelȱveȱgörȬ
selȱiçeriÂiniȱhatırladıklarıȱbelirlenmióȱveȱizleyicilerinȱbazılarınınȱprogramınȱiletiȬ
leriniȱöncekiȱbilgileriyleȱbirlikteȱkullandıÂı,ȱbazılarınınȱyaóantısıylaȱiliókilendiriȬ
lerekȱalgıladıÂıȱortayaȱçıkmıótırȱ(Gnal,ȱ1996:ȱ147,ȱ148).ȱ
Televizyonȱ haberleriyleȱ aktarılanȱ içeriÂinȱ alıcılarınȱ hafızalarındaȱ nasılȱ deȬ
polandıÂıȱüzerine,ȱGrimesȱbirȱaraótırmaȱgerçekleótirmiótir.ȱAraótırmacı,ȱizleyiciȬ
lerinȱaktarılanȱsözelȱiçeriÂiȱmiȱgörüntüye,ȱgörüntüyüȱmüȱsözelȱiçeriÂeȱçevirerekȱ
anımsadıÂıȱkonusunaȱodaklanmıótır.ȱGzleyicilerinȱbuȱçevrimiȱizlemeȱbittiktenȱ48ȱ
saatȱ sonraȱgerçekleótirdiÂiniȱ bulgulayanȱ araótırmacı,ȱ anımsamaȱóeklininȱizleyiȬ
cidenȱizleyiciyeȱfarklılıkȱgösterebileceÂineȱvurguȱyapmıótır.ȱBazıȱizleyicilerȱgörȬ
selȱiçeriÂiȱsözel,ȱbazılarıȱiseȱsözelȱiçeriÂiȱgörselȱolarakȱanımsamıótırȱ(keker,ȱ2009:ȱ
109).ȱ
1985ȱyılındaȱDanimarkaȱtelevizyonundaȱyayınlananȱTVȬAvisenȱadlıȱhaberȱ
programınınȱalımlanmasıȱüzerineȱçalıóanȱJensen,ȱaraótırmasınıȱ33ȱkióiyleȱyaptıÂıȱ
derinlemesineȱ görüómelereȱ dayandırmıótır.ȱ Görüómecilerinȱ farklıȱyaó,ȱ cinsiyet,ȱ
sosyoȬekonomikȱ grupȱ veȱ ülkeninȱ farklıȱ kesimlerindenȱ olmasınaȱ özenȱ gösterilȬ
miótir.ȱEldeȱedilenȱbulgular,ȱüstȱtemalarınȱiliókinliÂininȱeÂitimselȱetmenlereȱdaȬ
yandıÂını,ȱ cinsiyetinȱ programınȱ alımlanmasındaȱ etkenȱ olduÂunu,ȱ izleyicilerinȱ
yaólarınınȱ daȱ hikayeninȱ yenidenȱ kuruluóundaȱ farklılıklaraȱ yolȱ açtıÂınıȱ gösterȬ
miótirȱ(keker,ȱ2009:ȱ109).ȱ
RadyoȱhaberlerininȱanımsanmasıȱüzerineȱçalıóanȱLarsen,ȱhaberlerdeȱaktarıȬ
lanȱolayȱveȱeylemlerinȱizleyicilerinȱanımsamasındaȱetkinȱolduÂunuȱbulmuótur.ȱ
Larsen’inȱeldeȱettiÂiȱsonuçlardanȱbiriȱdeȱöncedenȱbilinenȱbilgilerleȱilgiliȱgeliómeȬ
lerinȱdahaȱkolayȱveȱdahaȱçokȱanımsandıÂı,ȱyeniȱöÂrenilenlerinȱiseȱhafızadaȱçokȱ
tutulamadıÂıdır.ȱ Araótırmacıȱ buȱ bulgulardanȱ hareketleȱ haberinȱ öncedenȱ biliȬ
nenleriȱgüncelleótirmeȱiólevineȱsahipȱolduÂunuȱbelirtmiótirȱ(Gnal,ȱ1996:ȱ148).ȱȱ
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Üniversiteȱ öÂrencilerininȱ radyo,ȱ televizyonȱ veȱ gazeteȱ haberleriniȱ anımsaȬ
masıȱ üzerineȱ Wicksȱ veȱ Drewȱ birȱ çalıómaȱ gerçekleótirmiótir.ȱ Araótırmacılarınȱ
odaklandıklarıȱkonular,ȱhaberȱmedyasındanȱeldeȱedilenȱbilgininȱöncekiȱbilgilerȬ
leȱtutarlılıÂıȱveȱbuȱtutarlılıÂınȱanımsamaȱolayıȱileȱiliókisidir.ȱHaberȱkonularınınȱ
karmaóıklıÂıȱveȱanımsanmaȱiliókisiȱileȱeÂitimȱdüzeyiȱveȱanımsamaȱiliókisiȱaraóȬ
tırmacılarınȱ üzerindeȱ durduklarıȱ diÂerȱ konulardır.ȱ Araótırma,ȱ öÂrencilerȱ taraȬ
fındanȱ anımsananȱ bilgilerinȱ öncekilerleȱ çelióenȱ yeniȱ bilgilerȱ olduÂunuȱ gösterȬ
miótirȱ(keker,ȱ2009:ȱ109,ȱ110).ȱ
Graber’in,ȱhaberȱmedyasınınȱinsanlarınȱsiyasalȱbilgiȱveȱtartıómaȱdüzeyleriȬ
neȱetkisiȱüzerineȱgerçekleótirdiÂiȱaraótırma,ȱ21ȱkióilikȱpanelistȱgrubuylaȱgörüóeȬ
rekȱ gerçekleótirdiÂiȱ çalıómasındaȱ buȱ kióilerinȱ hangiȱ medyadaȱ neyiȱ izledikleri,ȱ
bunlarıȱnasılȱhatırladıklarıȱveȱnedenȱbuȱóekildeȱhatırladıklarıȱüzerindeȱdurmuóȬ
tur.ȱAraótırma,ȱizleyicilerinȱbirbirindenȱfarklıȱbilgilereȱyöneldiÂini,ȱfarklıȱbilgileȬ
riȱaldıÂınıȱveȱanımsadıÂınıȱortayaȱkoymuótur.ȱGzleyiciler,ȱenȱçokȱtelevizyonȱhaȬ
berlerindenȱ bilgiȱ aldıklarınıȱ belirtmelerineȱ raÂmen,ȱ hatırladıklarıȱ bilgilerinȱ %ȱ
48’ninȱyazılıȱbasından,ȱ%ȱ27’sininȱtelevizyonȱhaberlerindenȱolduÂuȱgözlemlenȬ
miótir.ȱDiÂerȱbilgiȱkaynaklarıȱradyo,ȱkióiselȱgörüómelerȱveȱdergilerȱolarakȱsıraȬ
lanmıótır.ȱ Graber,ȱ panelistlerinȱ medyadanȱ akanȱ haberȱ bombardımanıylaȱ baóaȱ
çıkmadaȱ oldukçaȱ baóarılıȱ oldukları,ȱ bilgileriȱ alırkenȱ deȱ oldukçaȱ seçiciȱ davranȬ
dıklarıȱsonucunaȱulaómıótırȱ(Gnal,ȱ1996:ȱ149,ȱ150).ȱ
PepeeȱÇizgiȱDizisininȱAlımlamaȱAnaliziȱ
Çalıómanınȱ uygulamaȱ kısmındaȱ Pepeeȱ çizgiȱ dizisininȱ bölümlerindeȱ yerȱ
alanȱöÂelerinȱçözümlenmesiȱgerçekleótirilerek,ȱkatılımcıȱolarakȱbelirlenenȱkióileȬ
rinȱdiziyleȱilgiliȱkodaçımlamalarıȱdeÂerlendirilmiótir.ȱ
ÇalıómanınȱProblemiȱ
Çocuklarınȱveȱgençlerinȱmedyaȱileȱiliókisiȱgenellikleȱbirȱetkilenmeȱmeselesiȱ
olarakȱeleȱalınmıóȱveȱalınmaktadır.ȱTemelȱsorunsal,ȱmedyanınȱçocukȱveȱgençlereȱ
kötüȱetkileriȱolupȱolmadıÂıȱolmuóturȱ(DeÂirmencioÂlu,ȱ2007:ȱ133,ȱ134).ȱÇocuklaȬ
rınȱmedyaȱileȱiliókisiȱçoÂunluklaȱbirȱ“etkilenme”ȱmeselesiȱolarakȱanılmayaȱbaóȬ
larken,ȱböyleȱbirȱortamdaȱiseȱmedyanınȱçocuklarıȱolumsuzȱetkilediÂiȱgibiȱgenelȱ
birȱkabulȱsözȱkonusuȱolmaktadır.ȱMedyanınȱçocuklarıȱolumsuzȱyaȱdaȱkötüȱetkiȬ
lediÂiȱyönündekiȱgörüólerȱiseȱmedyadaȱiólenenȱ“óiddet”ȱunsurunaȱodaklanmakȬ
tadırȱ (kekerȱ veȱ Sine,ȱ 2012:ȱ 119).ȱ Araótırmalaraȱ göre,ȱ televizyonȱ çocuklarınȱ yaȬ
óamlarınıȱetkiliyor,ȱoyunȱzamanlarınıȱkısıyor,ȱçocuklarȱdahaȱgeçȱsaatlerdeȱyatıȬ
yorȱveȱboóȱzamanlarınıȱtelevizyonlaȱgeçiriyorlardırȱ(Rigel,ȱ1995:ȱ210).ȱȱ
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ÇocuklarınȱkióiliÂiniȱbelirleyenȱtemelȱetmenlerdenȱbiriȱkendisineȱörnekȱalȬ
dıÂıȱ eriókinlerleȱ kurduÂuȱ sürekliȱ iliókilerdir.ȱ Çocukȱ baólangıçtaȱ anaȱ babasınıȱ
kendineȱ örnekȱ alarak,ȱ onlarlaȱ özdeóleóerekȱ kióilikȱ geliótirir.ȱ DiÂerȱ birȱ ifadeyleȱ
çocuÂunȱkióilikȱgelióimiȱailedeȱbaólar,ȱtoplumsalȱnormlarȱailedeȱöÂrenilir.ȱTeleȬ
vizyonȱöncelikleȱruhȱcoÂrafyasınınȱbirȱbiçimlendiricisidir.ȱTelevizyonȱdahaȱçokȱ
umutlarıȱfiziÂeȱdönüótürerekȱinóaȱetmektedir.ȱTelevizyonȱbirȱbakımaȱinsanlarınȱ
yerineȱdüóünerekȱveȱhayallerȱkurarakȱonlarıȱbuȱzahmettenȱkurtarırȱyaȱdaȱonlaraȱ
nasılȱ düóünmeleri,ȱ nasılȱ hayallerȱ kurmalarıȱ gerektiÂineȱ dairȱ ióaretlerȱ gösterirȱ
(Öztürk,ȱ 2002:ȱ 67,ȱ 68).ȱ Çalıómadaȱ TRTȱ Çocukȱ Kanalındaȱ yayınlananȱ “Pepee”ȱ
adlıȱçizgiȱdizininȱizleyicileriȱolanȱçocuklarȱveȱebeveynleriȱtarafındanȱhangiȱaçıȬ
lardanȱveȱneȱkadarȱalımlandıÂıȱveȱetkileriȱaraótırılmayaȱçalıóılmıótır.ȱ
ÇalıómanınȱAmacıȱ
BuȱçalıómaȱyayınlandıÂıȱgündenȱitibarenȱgerekȱoluóturulanȱkarakterlerȱgeȬ
rekseȱiletilenȱmesajlarȱaçısındanȱTürkȱkültürüneȱaitȱunsurlarȱtaóıyanȱveȱçocuklaȬ
raȱyönelikȱyapımlarȱarasındaȱayrıȱbirȱyerdeȱduranȱPeppeȱçizgiȱdizisininȱçocukȬ
larȱ veȱ ebeveynleriȱ tarafındanȱ nasılȱ anlamlandırıldıÂınıȱ tespitȱ etmeyiȱ amaçlaȬ
maktadır.ȱȱȱ
ÇalıómanınȱYöntemiȱ
Çalıómayaȱkonuȱolanȱçizgiȱdizininȱincelenmesindeȱderinlemesineȱmülakatȱ
tekniÂiȱ kullanılmıótır.ȱ Katılımcıların,ȱ alımlamaȱ analizineȱ konuȱ olanȱ bölümleȱ
ilgili,ȱ bilióselȱ temsillerinȱ ortayaȱ çıkarılmasınaȱ çalıóılmıótır.ȱ Seyirȱ esnasında,ȱ birȱ
programınȱyaȱdaȱprogramdakiȱdizilerȱveȱsahnelerinȱzihinselȱtemsilleri,ȱizleyiciȬ
ninȱ bilióselȱ yapısıȱ içindeȱ yaratılmaktadır.ȱ Zihniȱ temsil,ȱ duygusalȱ veȱ diÂerȱ türȱ
tepkileriȱyaniȱdeÂerlendirmeȱveȱdüóünceleriȱkapsadıÂıȱgibiȱizleyicininȱprogramȬ
laȱilgiliȱyorumlarınıȱdaȱtemsilȱeder.ȱBuȱzihniȱtemsilȱbiçimlerininȱdeÂióikȱbiçimȬ
lerdeȱ olmasıȱ muhtemeldir.ȱ Bilióselȱ olarakȱ yapılanȱ buȱ alımlamaȱ çalıómasında,ȱ
seyircilerinȱ kendiȱ alımlamalarına,ȱ yaniȱ kendiȱ zihniȱ temsilleriȱ içindekiȱ anlamȱ
muhtevasınıȱ iletebilecekleriȱ birȱ durumȱ yaratılmasıȱ gerekliliÂiȱ gözȱ önündeȱ buȬ
lundurulmuóturȱ(Hoijer,ȱ2005:ȱ109).ȱ
ÇalıómanınȱörneklemȱtemsiliȱzorunluluÂuȱnedeniyle,ȱhedeflenenȱörneklemȱ
gözȱ önündeȱ bulundurularak,ȱ 11ȱ ebeveynȱ veȱ çocuklarıyla,ȱ belirlenenȱ çizgiȱ diziȱ
hakkındaȱ derinlemesineȱ mülakatȱ gerçekleótirilmesiyleȱ yapılmıótır.ȱ Çalıómadaȱ
ebeveynlerȱveȱçocuklarıȱileȱevlerinde,ȱPepeeȱçizgiȱdizisininȱizletilmesiȱveȱardınȬ
danȱ derinlemesineȱ mülakatlarȱ gerçekleótirilmiótir.ȱ Ebeveynlereȱ dizininȱ etkinliȬ
Âininȱ veȱ etkilerininȱ ortayaȱ çıkarılmasıȱ yönünde,ȱ çocuklaraȱ iseȱ algıȱ oranlarınaȱ
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baÂlıȱ olarakȱ sadeceȱ Pepeeȱ çizgiȱ dizisininȱ üzerlerindeȱ yarattıÂıȱ etkininȱ ortayaȱ
çıkartılmasınaȱyönelikȱsorularȱyöneltilmiótir.ȱ
Çalıómada,ȱ izleyenlerinȱ medyaȱ metinleriniȱ alımlamaȱ veȱ anımsamalarınıȱ
belirlemekȱüzereȱTRTȱÇocukȱkanalındaȱyayınlananȱ“Pepee”ȱadlıȱçizgiȱdizisiȱseȬ
çilmiótir.ȱ Buȱ çizgiȱ dizininȱ seçilmesininȱ nedeni,ȱ sonȱ dönemlerdeȱ medyadaȱ veȱ
sosyalȱçevrelerde,ȱ“Pepee”ninȱyankıȱbulanȱbirȱyapımȱolmasıdır.ȱBölümȱiçerikleȬ
rindeȱ kültürelȱ veȱ milliȱ unsurlarıȱ barındırması,ȱ çocuklarınȱ gelióimiȱ veȱ eÂitimiȱ
konularınıȱbölümlerindeȱeleȱalmasıȱveȱTürkȱtelevizyonȱtarihindeȱilkȱkezȱbuȱunȬ
surlarıȱ birȱ aradaȱ bulunduranȱ birȱ karakterȱ yapısınınȱ ortayaȱ çıkıóı,ȱ konununȱ seȬ
çilmesindeȱ diÂerȱ önemliȱ noktalarıȱ oluóturmaktadır.ȱ Çalıómadaȱ nitelȱ yöntemȱ
kullanılmıóȱveȱnitelȱgörüómeleriȱyürütmeȱveȱçözümlemeninȱuzunȱzamanȱaldıÂıȱ
gözȱönündeȱbulundurularakȱgörüómeciȱsayısıȱkısıtlıȱtutulmuóturȱ(Hoijer,ȱ2005:ȱ
127).ȱGörüómeȱöncesindeȱprogramdaȱaktarılanȱmesajlarȱveȱöÂelerȱdoÂrultusunȬ
daȱsoruȱformuȱoluóturulmuó,ȱizleyicilerȱtarafındanȱprogramȱiçeriÂininȱalımlanȬ
masıȱbelirlenmeyeȱçalıóılmıótır.ȱ
PepeeȱÇizgiȱDizisininȱAnaliziȱ
Günümüzȱ çocuklarınınȱ sevgilisiȱ halineȱ gelenȱ çizgiȱ filmȱ karakterlerindenȱ
biriȱolanȱPepee’nin,ȱhemȱeÂlenceȱhemȱdeȱeÂitimȱyönüyleȱönemliȱbirȱaraçȱolarakȱ
gösterilmesindenȱyolaȱçıkılarakȱaraótırmaȱkonusuȱbelirlenmiótir.ȱȱBuȱçizgiȱdizi,ȱ
içerisindeȱ yerȱ alanȱ öÂelerde;ȱ yaóantımızdan,ȱ kültürümüzdenȱ izlerinȱ oluóuȱ veȱ
çocuklarınȱalgısındaȱóuȱzamanaȱkadarȱolmayanȱTürkȱçizgiȱkarakteriȱolgusununȱ
oluóturulmasıȱanlamındaȱbirȱyolȱizlenmesiȱnedeniyleȱveȱeÂiticiȱyönlerindenȱdoȬ
layıȱ araótırmaȱ konusuȱ olarakȱ seçilmiótir.ȱ Hedefȱ kitleȱ olarak,ȱ 4Ȭ6ȱ yaóȱ grubuȱ çoȬ
cuklaraȱ öncelikliȱ olarakȱ seslenenȱ buȱ yapım,ȱ 3Ȭ9ȱ yaóȱ grubuȱ çocuklaraȱ daȱ hitapȱ
etmektedir.ȱȱ
Pepee,ȱ aileȱ yapısı,ȱ konuómasıȱ veȱ mizacıȱ ileȱ tamȱ birȱ Türkȱ çocuÂuȱ görünüȬ
mündedir.ȱ Anadolu’daȱ pekȱ çokȱ kióininȱ bildiÂiȱ üzereȱ kekeleyerek,ȱ birazȱ bozukȱ
konuóanlaraȱ“pepe”ȱdenmesindenȱyolaȱçıkılarak,ȱkarakterinȱismiȱoluóturulmuóȬ
tur.ȱ Çocuklaraȱ düzgünȱ konuómayıȱ öÂretmekȱ amacınınȱ güdülmesiȱ deȱ modelȱ
alındıÂındanȱ buȱ karakterȱ isimlendirmesiȱ yapılmıótır.ȱ Buȱ haóarıȱ Türkȱ çocuÂu,ȱ
izleyenleriniȱ coókuluȱ müziklerȱ eóliÂindeȱ eÂlendirirken,ȱ eÂiticiȱ yönüyleȱ deȱ dikȬ
katȱ çekmektedir.ȱ Pepee’ninȱ eÂiticiȱ yönü,ȱ eÂitimȱ danıómanıȱ akademisyenlerdenȱ
oluóanȱbirȱkadroȱtarafındanȱyapılanȱtitizȱbirȱçalıómaylaȱbelirlenmió,ȱçalıómaȱsoȬ
nucuȱPepee’yiȱbirȱseneȱboyuncaȱizleyenȱbirȱçocuÂunȱöÂrenmióȱolacaklarınıȱiçeȬ
renȱbirȱmüfredatȱhazırlanmıótır.ȱȱ
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Pepeeȱ çizgiȱ dizisininȱ senaryoȱ altȱ metinleriniȱ okuduÂumuzda,ȱ büyüklükȱ
küçüklükȱgibiȱkavramlarınȱyanıȱsıraȱarkadaólarlaȱpaylaómak,ȱkardeólerleȱiliókiȬ
ler,ȱ tuvaletȱ eÂitimiȱ gibiȱ konularȱ iólenmektedir.ȱ Çocuklarınȱ gelióimineȱ katkıdaȱ
bulunacakȱ olaylardanȱ örneklerȱ seçilmesineȱ önemȱ verilmektedir.ȱ Çizgiȱ dizideȱ
aileȱyapısındanȱ öÂelerȱ gösterilerekȱaileȱyaóamındakiȱkióilerinȱ çocuktakiȱ imajlaȬ
rınınȱ oluóturulmasınaȱ katkıdaȱ bulunulmayaȱ çalıóılmaktadır.ȱ ÖrneÂinȱ dizininȱ
anaȱkarakterleriniȱoluóturanȱ“Annee,ȱBabaa,ȱNenee,ȱDedee,ȱBebeeȱveȱkila”ȱisimliȱ
karakterlerle,ȱ anneninȱ veȱ babanınȱ ailedekiȱ konumu,ȱ neneȱ veȱ dedeȱ rollerininȱ
gösterilmesiȱveȱonlarlaȱiliókilerinȱyansıtılması,ȱbebeȱkarakteriyleȱkardeólikȱiliókiȬ
sininȱ anlatılmasıȱ veȱ kilaȱ karakteriyleȱ kuzenȱ gibiȱ akrabalıkȱ iliókilerininȱ çocukȱ
tarafındanȱ anlamlandırılmasıȱ saÂlanmayaȱ çalıóılmaktadır.ȱ Buȱ karakterlereȱ ekȱ
olarakȱçocuklardaȱarkadaólıkȱolgusunaȱdikkatȱçekmekȱveȱhayvanȱsevgisineȱkatȬ
kıdaȱ bulunmakȱ amacıylaȱoluóturulanȱ karakterlerȱ deȱ bulunmaktadır.ȱ Zulu,ȱ KöȬ
püóȱ veȱ Maymuóȱ isimliȱ karakterlerȱ veȱ bunaȱ ekȱ bölümlerdeȱ kullanılanȱ yanȱ hayȬ
vanȱ karakterlerle,ȱ hemȱ arkadaólıkȱ iliókisiȱ hemȱ deȱ hayvanȱ sevgisiȱ yansıtılmayaȱ
çalıóılmaktadır.ȱȱ
Buȱ yapımdaȱ yansıtılanȱ karakterlerle,ȱ çevreȱ öÂelerininȱ kullanımıylaȱ veȱ böȬ
lümȱiçeriklerindeȱgösterilmeyeȱçalıóılanȱöÂelerle,ȱçocukȱgelióimi,ȱyöreselȱkültürȱ
oluóumu,ȱarkadaólıkȱveȱaileȱbilinci,ȱhayvanȱsevgisiȱveȱsosyalȱyaóamȱkoóullarınınȱ
gösterilmesiȱgibiȱkonularȱönȱplanaȱçıkmaktadır.ȱPepeeȱkarakterininȱbirçokȱaktiȬ
viteyiȱbirlikteȱgerçekleótirdiÂi;ȱDedee,ȱNenee,ȱAnnee,ȱBabaa,ȱBebeeȱveȱkilaȱgibiȱ
karakterlerin,ȱ ekranaȱ yansıtılanȱ görünüóȱ tarzlarıȱ yaniȱ giyimȱ kuóamları,ȱ konuóȬ
maȱ biçimleriȱ veȱ bölümȱ içeriÂineȱ baÂlıȱ olarakȱ kıyafetȱ seçimleriȱ Türkȱ kültürüneȱ
uygunȱolarakȱbelirlenmektedir.ȱBahsedildiÂiȱüzereȱçevreselȱöÂelerȱarasındaȱkulȬ
lanılanȱ mekânlarınȱ yerelliÂi,ȱ diziȱ baólangıcındakiȱ cıngılȱ sırasındaȱ kullanılanȱ
TürkȱbayraÂıȱsimgesiyleȱbuȱöÂeninȱaltıȱçizilmeyeȱçalıóılmaktadır.ȱ
HerȱbölümdeȱçocuklaraȱfarklıȱbirȱöÂretiȱverilmesiniȱhedefleyenȱPepeeȱÇizgiȱ
dizisinde,ȱTürkȱkültürüneȱaitȱyöreselȱöÂeler,ȱkıyafetler,ȱsimgeler,ȱhalkȱoyunları,ȱ
türkülerȱveȱçocukȱgelióimdeȱetkiliȱolabilecekȱmesajlarȱönȱplanaȱçıkarılmaktadır.ȱ
Önȱplanaȱçıkarılanȱbuȱmesajlar;ȱPepee’ninȱKaradenizȱyöresineȱaitȱ“Horon”ȱhalkȱ
oyununuȱöÂrenmesi,ȱTürkȱkültürüneȱaitȱtürkülerȱsöylemesiyleȱyaȱdaȱbirȱbölümȬ
deȱ arkadaóıȱ içinȱ hazırladıÂıȱ birȱ doÂumȱ günüȱ kutlamasındaȱ sürprizȱ olarakȱ birȱ
baókaȱhalkȱoyunuȱhazırlaması,ȱçocuklardakiȱkültürelȱveȱyöreselȱbilincin/ilgininȱ
oluóturulmasındaȱ kullanılmaktadır.ȱ Ayrıcaȱ bölümlerde,ȱ renklerin,ȱ sayıȱ saymaȬ
nınȱöÂretilmesi,ȱtuvaletȱeÂitimininȱönemi,ȱarkadaólarȱarasındakiȱiliókilerinȱnasılȱ
yürümesiȱ gerektiÂiȱ veȱ eóyalarınȱ özenliȱ kullanılmasıȱ gibiȱ konularȱ seçilerek,ȱ çoȬ
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cuklarınȱ gelióimindeȱ etkiliȱ öÂelerinȱ veȱ basitȱ eÂitimȱ öÂelerininȱ sunumuȱ sözȱ koȬ
nusudur.ȱ
ÇizgiȱdiziyiȱhazırlayanȱyapımcılarınȱdaȱaltınıȱçizdiÂiȱbuȱkonularla,ȱçocuklaȬ
rınȱboóȱzamanlarınıȱbirtakımȱaktivitelerleȱdoluȱdoluȱgeçirmeleriȱhedeflenmekteȬ
dir.ȱ Buȱ hedefȱ doÂrultusundaȱ boóȱ zamanȱ aktivitelerininȱ nelerȱ olabileceÂiȱ konuȬ
sundaȱçocuklarȱçeóitliȱbölümlerdeȱyönlendirilmektedir.ȱBuȱaktivitelerinȱgerçekȬ
leótirilmesiniȱveȱöÂretilmesiniȱdıóȱsesȱolarakȱPepeeȱkarakteriniȱyönlendirenȱ“kuȬ
óu”ȱ karakteriȱ saÂlamaktadır.ȱ Buradaȱ çocuklaraȱ karakterȱ sayesinde,ȱ boóȱ zamanȱ
aktivitesiȱ olarakȱ öÂreticiȱ oyunlaraȱ özendirme,ȱ sporȱ aktivitelerininȱ yararlarınınȱ
anlatılmasıȱ veȱ özendirilmesi,ȱ sanatȱ konularındaȱ mesajlarȱ verilmektedir.ȱ Çizgiȱ
dizininȱ bölümlerindeȱ óekillenenȱ altȱ metinlereȱ dikkatȱ edilmesiȱ gerekmektedir.ȱ
Buȱaçıdanȱolumluȱörneklerinȱpekiótirilmesiȱveyaȱbölümlerdeȱverilenȱmesajlarınȱ
canlıȱtutulmasıȱamacıyla,ȱbölümlerȱhakkındaȱçocuklarlaȱsohbetȱedilmesiȱveȱböȬ
lümlerinȱ
çocuklarlaȱ
birlikteȱ
takipȱ
edilmesiȱ
önerilmektedirȱ
(http://www.pepee.com.tr/main.php?sayfaAdi=benPepee).ȱ
GzleyicilerinȱYorumlarıȱ
Peppeȱ çizgiȱ dizisininȱ alımlaması,ȱ sonuçlarınȱ tutarlıȱ olabilmesiȱ içinȱ hemȱ
ebeveynlerleȱhemȱdeȱçocuklarlaȱgörüóülerekȱanalizȱedilmiótir.ȱEbeveynlerȱçizgiȱ
diziyleȱilgiliȱkendiȱalımlamalarıȱyanındaȱçocuklarındaȱgözlemledikleriȱdeÂióimȬ
leriȱdileȱgetirmió,ȱçocuklarȱiseȱPepee’yleȱilgiliȱzihinlerindekiȱimajıȱaktarmıótır.ȱ
EbeveynȱYorumlarıȱ
Pepeeȱ çizgiȱ dizisiȱ ileȱ ilgiliȱ yapılanȱ görüómelerde,ȱ tümȱ katılımcılarınȱ progȬ
ramıȱ takipȱ ettikleriȱ veȱ programınȱ kodlarınınȱ farkındaȱ olarakȱ izlemeȱ yaptıklarıȱ
gözlemlenmiótir.ȱ “Pepeeȱ çizgiȱ dizisiȱ hakkındaȱ bilginizȱ varȱ mı?”ȱ sorusunaȱ verȬ
dikleriȱcevaplarlaȱkatılımcılarınȱbuȱçizgiȱdiziȱhakkındaȱzihinlerindeȱbirȱtemsilinȱ
oluótuÂuȱrahatlıklaȱsöylenebilmektedir.ȱAyrıcaȱkatılımcılarınȱtümündeȱ“Pepee”ȱ
ileȱilgiliȱortakȱbirȱimajınınȱbulunduÂuȱdaȱaçıkçaȱortayaȱkonulmuótur.ȱOrtakȱyoȬ
rumlarınȱbulunmasıylaȱbirlikte,ȱöneȱçıkanȱyorumlar;ȱ
“ÇocuÂumȱveȱbenimȱfavoriȱçizgiȱfilmimiz.”ȱȱ
“PepeeȱçocuÂumlaȱbirlikteȱherȱgünȱtakipȱettiÂimizȱçokȱeÂiticiȱbirȱçizgiȱfilm.”ȱ
“Çocuklarımın,ȱ tümȱ günȱdörtȱ gözleȱ bekledikleriȱ veȱ saatineȱ kadarȱ ezbereȱbildikleriȱ
tekȱçizgiȱfilm.ȱAyrıcaȱçokȱiyiȱóeylerȱsunuluyor.”ȱ
“OÂlumunȱóuȱaralarȱherȱtürlüȱoyuncaÂıȱiçinȱbenimleȱçataȱçatȱkavgaȱettiÂiȱdiziȱveȱ
halkȱoyunlarınaȱgitmesindeȱyegâneȱunsurȱbence.”ȱ
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“HerȱgünȱyayınlandıÂıȱsaatteȱevdeȱözelȱbirȱsessizliÂinȱhükümȱsürdüÂüȱçizgiȱfilm.ȱ
OkulȱdıóıȱaktiviteleriȱiçinȱçokȱönemliȱgördüÂümȱbirȱçizgiȱfilm.”ȱ
Dizinin,ȱkatılımcılarȱüzerindeȱoluóturduÂuȱimajȱdikkatȱçekicidir.ȱKatılımcıȱ
ebeveynlerinȱ tümü,ȱ çizgiȱ dizideȱ eÂitimȱ öÂelerininȱ kullanılmasınaȱ vurguȱ yapaȬ
rak,ȱ buȱ öÂelerinȱ dizideȱ iyiȱ birȱ óekildeȱ yansıtıldıÂınaȱ dikkatȱ çekilmektedirler.ȱ
Ayrıcaȱ çizgiȱ dizininȱ çocuklarıȱ üzerindekiȱ etkileriniȱ birçokȱ katılımcıȱ olumluȱ
yöndeȱ deÂerlendirerek,ȱ çocuklarınınȱ hareketleriȱ üzerindekiȱ gözlemeleriniȱ deȱ
aynıȱ óekildeȱ tanımlamıólardır.ȱ Katılımcılarınȱ yorumları,ȱ programȱ yapımcılarıȬ
nınȱ ürettiÂiȱ kodlarınȱ izleyiciȱ tarafındanȱ açımlandıÂınıȱ göstermektedir.ȱ GzleyiciȬ
lerȱHall’ünȱbelirlediÂiȱokumaȱbiçimlerindenȱegemenȱokumaȱgerçekleótirmekteȬ
dir.ȱYaniȱçizgiȱdizininȱkodlarıȱkodlayıcınınȱamacınaȱuygunȱolarakȱaçımlanmakȬ
tadır.ȱȱȱ
Katılımcılaraȱ dizininȱ takipȱ edilmesiȱ konusundaȱ yöneltilenȱ soruyaȱ alınanȱ
cevaplarȱbenzerlikȱtaóımaktaȱveȱbuȱbenzerliklerinȱbazılarıȱyorumlardaȱaynıȱceȬ
vaplarlaȱkaróımızaȱçıkmaktadır.ȱKatılımcılarınȱtamamınaȱyakınıȱçizgiȱdiziyiȱdüȬ
zenliȱ olarakȱ takipȱ ettikleriniȱ belirtmiótir.ȱ Katılımcılaraȱ çocuklarınınȱ hangiȱ kitleȱ
iletióimȱ araçlarıȱ vasıtasıylaȱ diziyiȱ takipȱ ettiÂiȱ sorulmuó,ȱ alınanȱ yanıtlarȱ benzerȱ
yöndeȱolsaȱdaȱfarklıȱkitleȱiletióimȱaraçlarınınȱkullanılmasınınȱdaȱsözȱkonusuȱolȬ
duÂuȱ görülmüótür.ȱ Genelȱ olarakȱ yayınȱ saatlerindeȱ bölümleriȱ takipȱ edemeyenȱ
ailelerinȱdiziyiȱinternetȱveȱbölümȱCD’leriȱsayesindeȱtakipȱettikleriȱsaptanmıótır.ȱ
“Evet,ȱ herȱ günȱ televizyondanȱ takipȱ ediyoruz”ȱ cevabıȱ 7ȱ katılımcıȱ yorumundaȱ
aynıȱóekildeȱyanıtlanarakȱdikkatȱçekmektedir.ȱ
“Haftanınȱherȱgünüȱizliyor.ȱTelevizyonȱveȱCDȱkullanıyor.”ȱ
“Herȱgünȱtakipȱediyor.ȱGenellikleȱtelevizyondanȱtakipȱediyor.ȱAraȱsıraȱbilgisayarȬ
danȱizliyor.”ȱ
“Herȱgünȱsabah,ȱöÂle,ȱakóam,ȱolmakȱüzereȱseyrediyoruz.ȱGnternetȱüzerindenȱtekrarȱ
tekrarȱizlediÂimizȱbölümlerȱdeȱvar.”ȱ
“Artıkȱ evdeȱ sadeceȱ Pepeeȱ izleniyor.ȱ Gstisnaiȱ olarakȱ kaçırdıÂımızȱ oluyor,ȱ onunȱ dıȬ
óında,ȱyayınȱsaatindeȱtelevizyonȱonaȱait.”ȱ
YorumlaraȱbakıldıÂındaȱçocuklarınȱçizgiȱfilmȱizlemeȱisteklerininȱdoÂallıÂıȬ
naȱparalelȱolarak,ȱdüzenliȱolarakȱherȱgünȱkatılımcılarȱtarafındanȱdizininȱtakibiȬ
ninȱ sözȱ konusuȱ olduÂuȱ açıkçaȱ ortadadır.ȱ Bununlaȱ birlikteȱ çizgiȱ dizilerinȱ genelȱ
olarakȱ yabancıȱ ülkelerȱ tarafındanȱ yayınaȱ hazırlananȱ ürünlerȱ olduÂuȱ düóünülȬ
düÂünde,ȱtakipȱedilmeȱsıklıÂınaȱdaȱbakılarak,ȱTürkȱyapımıȱbirȱçizgiȱdizininȱsıkȬ
lıklaȱtakipȱedilmesiȱveȱönȱplanaȱçıkıóıȱönemliȱbirȱnoktayaȱdikkatȱçekmektedir.ȱȱ
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Katılımcıȱ ebeveynlereȱ “Pepee”ȱ çizgiȱ dizisininȱ içeriklerindeȱ yerȱ alanȱ Türkȱ
kültürüneȱaitȱöÂelerinȱçocuklarȱüzerindekiȱetkileriȱnoktasındaȱyöneltilenȱsorulaȬ
raȱalınanȱcevaplarȱdikkatȱçekicidir.ȱHalkȱoyunlarının,ȱtürkülerinȱveȱTürkȱkültüȬ
rünüȱyansıtanȱkıyafetlerinȱkullanımıȱveȱdizininȱbuȱunsurlaraȱparalelȱiçeriÂiȱkatıȬ
lımcılarınȱ alımlamalarındaȱ benzerȱ etkilerȱ doÂurmuótur.ȱ Ayrıcaȱ belirliȱ bölümȬ
lerdeȱyayınlananȱhalkȱoyunuȱyaȱdaȱtürküȱsöylemeȱgibiȱaktivitelerin,ȱizleyicilerinȱ
çocuklarıȱtarafındanȱdaȱtekrarlandıÂıȱkatılımcıȱyorumlarındanȱtespitȱedilenȱbulȬ
gularȱarasındadır.ȱTespitȱedilenȱenȱönemliȱbirkaçȱyorumaȱbakacakȱolursak;ȱ
“ÇocuklarımızȱTürkȱkültürünüȱonunȱsayesindeȱöÂreniyor.ȱBizȱçalıómaktanȱbuȱtarzȱ
óeyleriȱöÂretmeyeȱfırsatȱbulamıyoruz.”ȱ
“Evdeȱbirlikteȱhalayȱçekiyoruzȱçocuklarla.”ȱ
“Türküȱsöylemeyeȱçalıóıp,ȱhareketleriȱgünȱiçindeȱkendiȱkendineȱtekrarȱediyor.”ȱ
ȱ“Pepee’yiȱizlediktenȱsonraȱfolkloraȱgitmeyeȱbaóladı.”ȱ
“Halkȱ oyunlarınıȱ çokȱ seviyoruz,ȱ Pepee’yleȱ beraberȱ oynuyoruz,ȱ Pepee’yleȱ beraberȱ
türküȱsöylemeyiȱçokȱseviyoruz.”ȱ
“ÇocuÂumda,ȱ kültürümüzeȱ aitȱ olgularıȱ eÂlendirirkenȱ öÂretenȱ öÂelerinȱ etkilerini,ȱ
olumluȱ geriȱ dönüólerleȱ izlemeȱ fırsatıȱ buldum.ȱ Kızıma,ȱ yüzyıllaraȱ uzananȱ köklüȱ kültüȬ
rümüzleȱfolklorumuzu,ȱoyunȱveȱóarkılarımızȱileȱgünümüzdeȱmaalesefȱartıkȱunutulmayaȱ
yüzȱtutmuóȱgerçekȱaileȱyaóantımızıȱizlerkenȱeÂlenerek,ȱözellikleȱpaylaómayıȱöÂrenirkenȱ
düóünüpȱbilgilenerekȱtanımaȱfırsatıȱverdiÂiniȱdüóünüyorum.”ȱ
Yorumlardanȱ daȱ anlaóıldıÂıȱ üzere,ȱ çizgiȱ dizideȱ verilenȱ mesajlarȱ çocuklarȱ
üzerindeȱ önemliȱ ölçüdeȱ etkiȱ bırakmaktadır.ȱ Türkȱ kültürüneȱ aitȱ öÂelerinȱ öÂreȬ
tilmesiȱ veȱ öÂrenilmesiȱ açısındanȱ çokȱ önemliȱ birȱ iólevinȱ yerineȱ getirildiÂiȱ katıȬ
lımcıȱ yorumlarındanȱ açıkçaȱ anlaóılmaktadır.ȱ Kültürelȱ öÂelerȱ sayesinde,ȱ çocukȬ
larȱ üzerindeȱ belirliȱ birȱ bilinçȱ oluóumununȱ saÂlanmasıȱ noktasındaȱ ebeveynler,ȱ
yorumlarıylaȱ dizininȱ önemineȱ vurguȱ yapmaktadır.ȱ Çocuklarınȱ dizidekiȱ aktiviȬ
telereȱbenzerȱsosyalȱaktivitelerȱgerçekleótirdiÂiȱdeȱkatılımcıȱyorumlarındanȱanȬ
laóılmaktadır.ȱ Ayrıcaȱ Türkȱ çocuklarınınȱ kendiȱ kültürlerininȱ bilincindeȱ bireylerȱ
olarakȱ yetiómesinde,ȱ unutulmayaȱ yüzȱ tutmuóȱ deÂerlerin,ȱ kültürelȱ unsurlarınȱ
hatırlanmasındaȱdizininȱkatkısıȱherȱkatılımcıȱyorumundaȱkendiniȱgöstermekteȬ
dir.ȱ
PepeeȱçizgiȱdizisininȱbirȱdiÂerȱözelliÂiȱolarakȱönȱplanaȱçıkan,ȱdizininȱizleyiȬ
cisiȱolanȱçocuklarınȱeÂitimineȱyönelik,ȱeÂiticiȱöÂelerinȱbölümlerdeȱyerȱalmasıdır.ȱ
KatılımcılaraȱbuȱdizideȱyerȱalanȱeÂiticiȱöÂelerin,ȱçocuklarıȱüzerindekiȱetkileriȱveȱ
bölümlerdeȱ verilmeyeȱ çalıóılanȱ eÂiticiȱ unsurlarınȱ çocuklardaȱ gözlemlenmesiȱ
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baÂlamındaȱyöneltilenȱsoruyaȱalınanȱyanıtlar,ȱgenelȱitibariyleȱbirbirineȱyakındır.ȱ
Katılımcılarȱ genelȱ olarakȱ çocuklarȱ üzerindekiȱ etkileriȱ veȱ öÂrendikleriȱ konularıȱ
aynıȱóekildeȱtanımlamıólarȱveȱuygulamaȱóekillerininȱbenzerliÂiȱdikkatȱçekmiótir.ȱ
“Arkadaólarıylaȱ çokȱ uyumluȱ veȱ davranıólarıȱ birazȱ dahaȱ düzenliȱ olmayaȱ baóladı.ȱ
SabretmeyiȱöÂrendi.”ȱ
“Pepee’ninȱkardeóineȱdavrandıÂıȱóekildeȱhareketȱetmeyeȱbaóladı.”ȱ
“ÖzellikleȱtuvaletȱeÂitiminde,ȱelȱyüzȱyıkama,ȱdióȱfırçalama,ȱ5ȱduyununȱözellikleriȬ
niȱPepee’denȱöÂrendi.”ȱ
“Büyüklükȱküçüklük,ȱgeometrikȱóekillerȱveȱdeȱsayıȱsaymayıȱöÂrendi.”ȱ
“3ȱyaóındakiȱoÂlum,ȱ2ȱyaóındakiȱkızımaȱPepee’denȱöÂrendikleriniȱöÂretiyor.”ȱ
“KızımȱeÂitselȱöÂelerdenȱoldukçaȱetkilenmekte.ȱTuvaletȱalıókanlıÂınıȱedindirmekteȱ
zorlanıyorduk,ȱbirȱbölümdeȱBebee’ninȱtuvaletȱalıókanlıÂınaȱbaólamasıȱçocuÂumaȱsirayetȱ
etti.ȱArtıkȱbezȱbaÂlamamamızıȱveȱtuvaleteȱgitmeyiȱistiyor.”ȱ
YorumlardaȱgörüldüÂüȱüzere,ȱçocuklarȱeÂitselȱöÂelerȱsayesindeȱkarakterinȱ
hareketleriniȱveȱyaptıklarınıȱtaklitȱetmeȱyolunaȱgitmektedirler.ȱBuradaȱçocuklaȬ
rınȱ eÂitselȱ öÂeleriȱ özümseyerekȱ bunlarıȱ doÂruȱ açımladıklarıȱ görülmektedir.ȱ
EÂitselȱ öÂeȱ kullanımınınȱ baóarısınıȱ kanıtlarȱ nitelikteȱ yorumlarınȱ varlıÂıȱ dikkatȱ
çekmektedir.ȱÇocuklarınȱkarakteriȱrolȱmodelȱolarakȱgördükleriȱaçıkçaȱortadadır.ȱ
ÇocuklardaȱyarattıÂıȱönemliȱetkilerȱkodlarınȱetkinliÂineȱióaretȱetmektedir.ȱ
Çocuklardaȱ oluóturulmayaȱ çalıóılanȱ kültürelȱ bilinçȱ veȱ eÂitselȱ öÂelerinȱ çoȬ
cuklarındakiȱ yansımalarıȱ hakkındaȱ neȱ düóündükleriȱ sorulduÂundaȱ ebeveynleȬ
rinȱ büyükȱ birȱ çoÂunluÂuȱ olumluȱ bulduklarıȱ yönündeȱ görüóȱ bildirmióȱ ancakȱ
bazıȱ yorumlarınȱ farklılaótıÂıȱ daȱ gözlemlenmiótir.ȱ Ebeveynȱ yorumlarındanȱ birȬ
kaçıȱóuȱóekildedir:ȱ
ȱ“Mükemmelȱamaȱçokȱtekrarȱvar,ȱyeniȱbirȱóeylerȱolmuyor.”ȱ
“BenceȱTürkȱkültürünüȱveȱgörenekleriniȱçocuklarımızaȱsevdirerekȱöÂretiyor.”ȱ
“Bugüneȱ kadarȱ yabancıȱ içerikliȱ veȱ geneldeȱ bizimȱ kültürümüzleȱ alakasıȱ olmayanȱ
óeyleriȱizliyordu.ȱBenceȱPepeeȱçokȱdahaȱgüzelȱenȱazındanȱbizeȱdairȱóeylerȱvar.ȱFakatȱkaȬ
rakterlerinȱisimȱseçimleriȱyanlıóȱbence.”ȱ
“ÇokȱverimliȱveȱeÂlenceliȱveȱenȱönemlisiȱöÂreticiȱbirȱyapımȱolduÂunuȱdüóünüyoȬ
rum.”ȱ
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“Pepeeȱ evetȱ bizimȱ içinȱ vazgeçilmezȱ birȱ haleȱ geldi.ȱ Pepeeȱ kumbarası,ȱ yastıÂı,ȱ yazıȱ
tahtasıȱbileȱalık.ȱBirazȱtüketimeȱdeȱittiÂiniȱdüóünüyorum.”ȱ
GenelȱanlamdaȱkatılımcıȱyorumlarındaȱolumluȱbirȱhavanınȱolduÂunuȱsöyȬ
lemekȱ mümkündür.ȱ Bununlaȱ birlikteȱ dizininȱ çokȱ tekraraȱ düótüÂü,ȱ karakterȱ
isimlerininȱ yanlıóȱ seçildiÂiȱ yönündekiȱ görüólerȱ veȱ tüketimeȱ yönlendirdiÂiȱ gibiȱ
yorumlarȱ olduÂuȱ daȱ görülmektedir.ȱ Ebeveynlerinȱ Pepee’ninȱ çocuklarıȱ üzerinȬ
dekiȱetkisiȱ konusundaȱyaptıÂıȱ yorumlar,ȱ dileȱ getirdikleriȱ gözlemleriȱ genelȱ olaȬ
rak,ȱ çizgiȱ dizininȱ üretildiÂiȱ kodlaraȱ uygunȱ olarakȱ okunduÂunuȱ yaniȱ egemenȱ
okumaȱ yapıldıÂınıȱ göstermiótir.ȱ Ancakȱ izlerȱ kitleȱ çizgiȱ dizininȱ yarattıÂıȱ olumȬ
suzluklarınȱdaȱbilincindeȱolarakȱhareketȱedebilmektedir.ȱȱȱ
ÇocuklarınȱYorumlarıȱ
Çizgiȱ dizininȱ hitapȱ ettiÂiȱ asılȱ kitleȱ olanȱ çocuklara,ȱ ebeveynlereȱ yöneltilenȱ
sorularaȱbenzerȱsorularȱyöneltilerekȱebeveynlerinȱçizgiȱdizininȱokunmasıȱkonuȬ
sundakiȱ tespitlerininȱ yerindeliÂiȱ ispatlanmayaȱ çalıóılmıótır.ȱ Çocuklaraȱ yöneltiȬ
lenȱsorulardaȱdil,ȱbasitȱveȱonlarınȱanlayabileceÂiȱbirȱdüzeydeȱkullanılmıótır.ȱSoȬ
rularlaȱ çocuklarınȱ hayalȱ dünyasındaȱ yerȱ edenȱ kodlarȱ veȱ Peppeȱ imajıȱ belirlenȬ
meyeȱçalıóılmıótır.ȱȱÇocuklarınȱilgileriniȱveȱmeraklarınıȱcezbedecekȱkısaȱsorularȬ
la,ȱ Pepeeȱ denildiÂindeȱ çocuklarınȱ zihinlerindeȱ oluóanȱ imajlarınȱ ortayaȱ konulȬ
masıȱ veȱ çizgiȱ dizideȱ yerȱ alanȱ kodlarınȱ neȱ orandaȱ çocuklarıȱ etkilediÂi,ȱ yaniȱ çoȬ
cuklarınȱ bunlarıȱ hangiȱ yöndenȱ kodaçımınaȱ uÂrattıÂıȱbelirlenmeyeȱçalıóılmıótır.ȱ
Çocuklarȱtarafındanȱverilenȱcevaplarȱfarklılıkȱgösterseȱde,ȱdizininȱiçeriÂindeȱyerȱ
alanȱ kodlarınȱ farklıȱ çocuklardaȱ farklıȱ kodaçımlamaȱ óeklindeȱ gerçekleótiÂininȱ
kanıtıȱ niteliÂindedir.ȱ Çocuklarınȱ Pepeeȱ deninceȱ aklınızaȱ neȱ geliyorȱ sorusunaȱ
verdikleriȱcevaplarȱóuȱóekildeȱsıralanabilir:ȱ
“karkı,ȱ çióimizȱ tuvaleteȱ kakamızȱ tuvalete.”ȱ 3ȱ çocukȱ katılımcıȱ aynıȱ cevabıȱ verȬ
miótir.ȱ
“Dedem,ȱbabaannem,ȱemzik,ȱZuzu,ȱkilaa,ȱfolklorȱarkadaólarım.”ȱ
“Oyunȱ oynamak,ȱ türkü,ȱ sayıȱ saymak,ȱ renkler.”ȱ 5ȱ çocukȱ katılımcıȱ aynıȱ cevabıȱ
vermiótir.ȱ
“TatlıȱóımarıkȱveȱbenimȱbiricikȱsevimliȱPepeeȱgeliyor.ȱBideȱkardeóim.”ȱ
“Pepee’ninȱmaceraları.”ȱ
ÇocuklarınȱverdiÂiȱcevaplardaȱgörüldüÂüȱgibi,ȱçizgiȱdizideȱamaçlananȱeÂiȬ
ticiȱveȱkültürelȱkodlarınȱamacınaȱuygunȱolarakȱçocuklarȱtarafındanȱaçımlandıÂıȱ
görülmektedir.ȱÇocuklarınȱzihinlerindekiȱbuȱtemsiller,ȱoyunlar,ȱóarkılarȱeóliÂinȬ
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deȱöÂretilenȱkonularınȱdahaȱkalıcıȱolduÂunuȱgöstermektedir.ȱÇocuklarınȱzihinȬ
selȱ temsilleriȱ çizgiȱ dizininȱ eÂitmeȱ iólevininȱ gerçekleótiÂiniȱ söylemeyiȱ mümkünȱ
kılmaktadır.ȱ
KatılımcıȱçocuklardaȱdizininȱönemliȱkodlarındanȱolanȱkültürelȱöÂelerinȱmi,ȱ
eÂiticiȱunsurlarınȱmıȱdahaȱkalıcıȱolduÂunuȱbelirlemeyeȱyönelikȱsorulanȱ“Pepeeȱ
sanaȱ nelerȱ öÂretti?”ȱ sorusunaȱ verilenȱ cevaplarȱ eÂiticiȱ unsurlarlaȱ ilgiliȱ içeriÂinȱ
zihinlerindeȱdahaȱfazlaȱyerȱettiÂiniȱgöstermiótir.ȱÇocuklarȱherȱbiriȱdizininȱkodlaȬ
rındanȱ olanȱ amaȱ birbiriyleȱ farklılıkȱ gösterenȱ yanıtlarȱ vermióler,ȱ kendilerinceȱ
dahaȱönemliȱolanȱkonularaȱdikkatȱçekmiólerdir.ȱBuȱyorumlardanȱbazıları:ȱȱ
“BanaȱpaylaómayıȱveȱtelevizyonȱkaróısındaȱhoóȱsaatlerȱgeçirmeyiȱöÂretiyor.”ȱ
“IlgazȱAnadolu’nunȱóarkısı,ȱcanımȱannemȱóarkısıȱveȱFolklor.”ȱ
“Gkiȱekmekȱaldımȱóarkısını,ȱkardeóimleȱgüzelȱkonuómayı,ȱattanȱkorkmamayıȱöÂretȬ
ti.”ȱ
“TuvaletȱalıókanlıÂı,ȱdióȱfırçalamayı,ȱkardeóimiȱkıskanmamayı,ȱtemizliÂi,ȱgiyinmeȬ
yi,ȱoyunlarıȱveȱóarkıları”ȱ
“Sayılarıȱtoplamayı,ȱkareyi,ȱüçgeniȱveȱóarkıȱsöylemeyiȱöÂretiyor.”ȱ
“Sabrı,ȱyeniȱoyunlarıȱveȱmatematikȱiólemleri.”ȱ
“ÇokȱóeylerȱöÂretti.ȱSayıȱsaymayı,ȱduyuȱorganlarımızıȱveȱyemeȱalıókanlıÂı.”ȱ
Çocuklarınȱ hayalȱ dünyalarındaȱ yerȱ edenȱ imajlarınȱ çeóitliliÂininȱ yanıȱ sıra,ȱ
çocuklarınȱverdiÂiȱcevaplar,ȱkodaçımınınȱistenilenȱyöndeȱolduÂunuȱgöstermekȬ
tedir.ȱ Yapımcılarınınȱ çizgiȱ diziyleȱ hedefledikleriȱ öÂreticiȱ unsurlarınȱ hedefineȱ
ulaótıÂıȱ rahatlıklaȱ söylenebilmektedir.ȱ Türkȱ kültürüneȱ aitȱ öÂelerinȱ deȱ önemliȱ
orandaȱ çocuklarınȱ zihinlerindeȱ óekillendiÂiȱ gözlemlenmektedir.ȱ Fakatȱ dizininȱ
belirliȱ bölümlerindeȱ yerȱ alanȱ kodlarınȱ dahaȱ baskınȱ olduÂunuȱ söylemekȱ doÂruȱ
olacaktır.ȱÇocuklardanȱgelenȱcevaplardaȱgörüldüÂüȱüzereȱbelirliȱkodlarınȱetkiȬ
sininȱ diÂerlerineȱ göreȱ dahaȱ güçlüȱ olduÂuȱ açıktır.ȱ ÖrneÂinȱ çocuklarȱ Peppe’ninȱ
TürkȱkültürüneȱaitȱtürküleriȱöÂrettiÂiȱyönündeȱbirȱkodaçımıȱyapmamıóȱbuȱkoduȱ
“óarkıȱ söylemeyiȱ öÂretiyor”ȱ óeklindekiȱ dahaȱ genelȱ birȱ temsilleȱ ifadeȱ etmiótir.ȱ
EldeȱedilenȱbulgularȱçocuklarınȱkodaçımlarıylaȱebeveynlerinȱgözlemlerininȱörȬ
tüótüÂünü,ȱebeveynlerȱtarafındanȱyapılanȱyorumlarınȱdoÂruluÂunuȱgöstermióȬ
tir.ȱȱ
Sonuçȱ
Araótırma,ȱ TRTȱ Çocukȱ kanalındaȱ herȱ günȱ yayınlanmaktaȱ olanaȱ “Pepee”ȱ
adlıȱ Türkȱ yapımıȱ çizgiȱ dizinin,ȱ birbirindenȱ farklıȱ sosyoȬdemografikȱ özelliklereȱ
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sahipȱ 11ȱ çocukȱ veȱ ebeveyniȱ üzerindekiȱ etkileriȱ veȱ dizininȱ alımlanmasındakiȱ
farklılıklarıȱölçmekȱiçinȱderinlemesineȱmülakatlarȱyapılarakȱgerçekleótirilmiótir.ȱȱ
PepeeȱçizgiȱdizisiniȱhazırlayanȱkodlayıcılarınȱamaçladıklarıȱkodlarınȱalımȬ
layıcılarȱtarafındanȱdoÂrusalȱbirȱóekildeȱokunduÂuȱyaniȱegemenȱokumanınȱgerȬ
çekleótiÂiȱaçıkçaȱortadadır.ȱBuradaȱkodlayıcınınȱhedeflediÂiȱkitleye,ȱdoÂruȱmeȬ
sajlarlaȱulaótıÂıȱveȱistenilenȱyöndeȱsonuçlarȱaldıÂınıȱsöylemekȱyanlıóȱolmayacakȬ
tır.ȱAlımlananȱmesajlarınȱkatılımcıȱçocuklarȱtarafındanȱevlerindeȱebeveynleriyleȱ
birlikteȱyaȱdaȱbireyselȱolarakȱuygulandıÂınıȱsöylemekȱdeȱmümkündür.ȱȱȱ
ÇalıómayaȱkatılanȱebeveynlerinȱgözlemlerininȱçocuklarınȱzihinselȱtemsilleȬ
riyleȱ paralellikȱ gösterdiÂiniȱ söylemekȱ doÂruȱ olacaktır.ȱ Kodlayıcınınȱ önȱ görüȬ
sündeȱdeȱbelirttiÂiȱüzere,ȱeÂiticiȱveȱTürkȱkültürüneȱuygunȱöÂelerinȱalımlanmasıȱ
herȱ ikiȱ grupȱ içindeȱ aynıȱ yöndeȱ gerçekleómiótir.ȱ Ebeveynlerinȱ alımladıklarıȱ veȱ
gözlemledikleriȱ öÂeler,ȱ çocuklarındaȱ daȱ aynıȱ tarzdaȱ yorumlarlaȱ kendiniȱ gösȬ
termektedir.ȱ Ebeveynlerinȱ çocuklarıylaȱ birlikteȱ takipȱ ettikleriȱ buȱ yapımıȱ alımȬ
larken,ȱçocuklarıylaȱempatiȱkurduklarınıȱsöylemekȱdeȱdoÂruȱolacaktır.ȱȱ
GenelȱitibariyleȱçalıómayaȱkonuȱolanȱçizgiȱdiziȱiçeriklerindeȱbahsedilenȱeÂiȬ
ticiȱveȱöÂreticiȱöÂelerinȱönȱplandaȱolduÂuȱaçıkçaȱortayaȱkonmuótur.ȱȱProgramınȱ
kodlarıylaȱ yaniȱ çocuklaraȱ anlatılmakȱ istenenlerleȱ çocuklarınȱ veȱ ebeveynlerinȱ
kodaçımlarıȱ benzerlikȱ göstermektedir.ȱ Birçokȱ katılımcıȱ ebeveyninȱ deȱ belirttiÂiȱ
gibi,ȱTürkȱkültürüneȱaitȱunsurlarınȱveȱeÂiticiȬöÂreticiȱöÂelerinȱiçindeȱyerȱaldıÂıȱ
buȱ yapımınȱ enȱ önemliȱ özelliÂi,ȱ çocuklarınȱ gelióimȱ süreçlerineȱ veȱ eÂitimlerineȱ
saÂlayacaÂıȱkatkıdır.ȱYapımınȱoluóturulmasıȱveȱkodlarınȱsunulmasıȱsüreçlerinȬ
de,ȱ akademikȱ çevrelerdenȱ alınanȱ destekler,ȱ buȱ yapımınȱ kodlanmaȱ veȱ alımlanȬ
masındakiȱbaóarısınınȱbirȱgöstergesiȱolarakȱdeÂerlendirilebilir.ȱ
Çocuklarȱ içinȱ sonȱ dönemlerdeȱ idolȱ halineȱ gelenȱ buȱ çizgiȱ dizi,ȱ çocuklaraȱ
yansıttıÂıȱarkadaólık,ȱ aileȱyapısı,ȱ kültürelȱ öÂelerȱ veȱ eÂitimȱ konularıȱ gibiȱ birçokȱ
mesajla,ȱ üzerindeȱ araótırmaȱ yapılmasıȱ gerekliliÂiniȱ ortayaȱ çıkarmaktadır.ȱ ÇoȬ
cuklarınȱzihinlerindeȱönemliȱmesajlarınȱyerȱedindiÂiȱveȱhattaȱbuȱmesajlarȱsayeȬ
sindeȱ arkadaólıkȱ iliókisinden,ȱ kardeóliÂe,ȱ tuvaletȱ eÂitimindenȱ matematiÂe,ȱ birȬ
çokȱ konudaȱ eÂitimȱ verdiÂiȱ araótırmanınȱ ortayaȱ koyduÂuȱ verilerȱ arasındadır.ȱ
GenelȱolarakȱdeÂerlendirdiÂimizdeȱçizgiȱdizinin,ȱkatılımcılarınȱtamamıȱtarafınȬ
danȱyararlıȱbirȱyapımȱolarakȱgörüldüÂünüȱveȱalımlamalarınȱaynıȱyöndeȱgerçekȬ
leótiÂiniȱsöylemekȱdoÂruȱolacaktır.ȱAlımlamalarınȱgenelindeȱegemenȱokumanınȱ
varȱolduÂunuȱsöylemekȱmümkündür.ȱ©
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