
TÜRK YAT ARA TIRMALARI DERG S  • 243

Yeni Türk Çocuk Dizi Fenomeni “Pepee” Çizgi Di-
zisinin Alımlama Analizi 

New Turkish Children Series Phenomenon "Pepe" Cartoon Series 
Analysis of Reception 

N. Tülay EKER
Emre Vadi BALCI

ÖZET
Bu çalı mada, “Pepee” çizgi dizisinin ebeveynler ve çocukları tarafından nasıl alımlandı ı
ortaya konulmaya çalı ılmı tır. 11 ki i ile gerçekle tirilen çalı mada, derinlemesine mülakat
larla, alımlama esaslarına yönelik izleyici tasarımları gözlemlenmi tir. Çalı mada, çizgi dizi
nin izlenmesinin ardından programın katılımcılarda bıraktı ı bili sel etkileri tespit etmek ama
cıyla her katılımcıyla ayrı ayrı derinlemesine görü meler yapılmı tır. Çalı ma ile izleyicilerin
iletilere kar ı fazlasıyla hassas oldu u ortaya çıkarılmı tır. Çalı maya katılan katılımcıların
ortak cevaplar verdi i ve ortak imajların olu tu u tespit edilmi tir. Katılımcıların sosyal ve
demografik açıdan farklı kesimlerden seçilmesine ra men, ortak kod açımlama sayesinde, ortak
bir hareket olu turdu u görülmektedir. Çalı mamıza konu olan “Pepee” çizgi dizisinin egemen
iletilerinin, bütün algı düzeylerinde ortak bir imaj yaratması da çalı mamızda ortaya konmu

tur.
•
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•
ABSTRACT

In this study, Pepee cartoon series by the parents and the children try to determine how the
reception. Study was carried out with 11 people, in depth interviews and audience reception to
the facts observed designs. The study participants left the program after watching the cartoon
series in order to determine the effects of cognitive depth interviews were conducted with each
participant individually. Working with the audience is very sensitive to messages that have
been excavated. Common answers given by the participants in the study and shared images
were detected. Although the selection of participants from different backgrounds, social and
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demographic point of view, thanks to the common code, paraphrasing a common motion are
formed. Study on the Pepee messages are dominated by a series of lines, all levels of percep

tion to create a common image in the study are presented.
•
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Giri

Televizyonun bireylere çe itli konu ve olaylar hakkında haber ve bilgi su
nan ba lıca kaynak oldu u ve bugün için bir anlamda bireylerin gündemini
olu turarak onlara neyin önemli neyin önemsiz oldu u konusunda telkinlerde
bulundu u sıklıkla dile getirilmektedir (Severin ve Tankart, 1994: 366). Televiz
yon insanlar ve davranı ları üzerindeki etkileri hakkında birçok ara tırma ger
çekle tirilmi tir. En önemli ara tırma noktaları iddet kullanımı, ırk veya cinsi
yet farklılıklarına dayanan ayrımcılı ı ve cinsellikle ilgili davranı ları nasıl etki
ledi i noktasında gerçekle tirilmi tir (Turan, 1996: 11).

Kitle ileti im araçlarını takip eden izleyiciler, dinleyiciler ve okuyucular
üzerine yapılan çalı malar ileti im alanına hâkim olan egemen ve ele tirel
akımlardan etkilenerek ekillenmi tir. Kitle ileti im ara tırmaları alanında ya
pılan bu çalı malarda, izleyicinin ara tırılması süreci önemli bir yer te kil et
mektedir. Egemen paradigma olarak nitelenen davranı çı gelene e göre ya da
ele tirel gelene i temel alan dü ünceye göre, izleyici kavramla tırılmasında iki
temel yakla ımdan söz etmek mümkün olacaktır. Bunlar, etkin izleyici yakla ı
mı ve edilgin izleyici yakla ımı olarak sayılabilir. Edilgin izleyici yakla ımına
göre, izleyiciler medyanın kendilerine sundu u metinleri, iletileri oldu u gibi
almaktadırlar. E er gönderilen iletiler, kayna ın arzuladı ı biçimde algılan
mamı sa ileti im tam olarak gerçekle memi olarak kabul edilir. Etkin izleyici
yakla ımına göre ise, izleyiciler yalnızca iletilenleri alımlayan ki iler de il, ileti
leri kendi beklentileri do rultusunda kullanan, yorumlayan, yeniden anlam
landıran, yani metne müdahale edenler durumundadır ( rvan, 1997: 205).

Medya izleyicilerinin etkin oldu u görü ünden hareket eden Kullanımlar
ve Doyumlar yakla ımı, medya içeriklerinin ne amaçla kullanıldı ını ara tıran,
izleyicinin medyayı kullanım amacının yanında, medya içeriklerinden elde et
ti i hazzı, doyumu ve bu anlamda beklentilerinin ne yönde ve ne kadar kar ılık
buldu u sorularından olu maktadır (Jensen ve Rosengren, 2005: 58 60). Alım
lama analizinin ilk örneklerinden temelini Stuart Hall’un attı ı Kodlama
Kodaçımı çalı masının olu turdu u alımlama ara tırmaları, alıcıların medya
iletileri kar ısındaki konumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu modelde izle
yicilerin medya metinlerini kodlayıcıların istekleri do rultusunda (egemen),
müzakereli ya da kar ıt olarak, üç ekilde okudukları varsayılmaktadır ( eker,
2009: 85).
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Bu çalı mada TRT Çocuk kanalında her gün yayınlanan “Pepee” isimli
çizgi dizinin bölümlerinde verilen mesajlarla ilgili alımlama analizi yapılmı tır.
11 katılımcı ebeveyn ve çocuklarıyla birlikte gerçekle tirilen çalı ma, katılımcı
lar ve çocuklarıyla, programın hatırlanması ve alımlanmaların belirlenmesi için
derinlemesine görü meler gerçekle tirilmi tir. Çalı manın kuramsal kısmında,
alımlama çalı malarının ilk dönemlerindeki çalı malar ve etkin izleyici yakla
ımları kısmen ele alınmaya çalı ılmı tır. Bu tür çalı malarda örneklemin sınırlı
tutulması gere inden hareketle sınırlılıklara yer verilmi , seçilen deneklerin
farklı e itim, kültürel düzey, sosyal ya am ko ulları ve ekonomik açıdan farklı
düzeylerde özellikler ta ımalarına önem gösterilerek görü ülecek ki iler sap
tanmı tır. zleyicilerin programdan alımladıkları içeriklerin neler oldu u ve
gönderilen kodların yorumlanmasının hangi yönde oldu unu ortaya koymak
amacıyla sorulan sorulara verilen cevapların analizi ile gerçekle tirilmi tir.

Kültürel Çalı malar ve Alımlama Analizi

Kültürel çalı malar, metinsel ve sosyal ara tırma arasındaki sınır bölgesine
ayrı ve ço u zaman seçmeci bir önem vermektedir. Sanayi kapitalizmi altındaki
toplumun do asıyla ilgili yapısalcı kabullerle, kültürel biçimlerin göreceli ba
ımsızlı ı ve bunların sosyal de i ime katkısını birle tiren bu gelenek içindeki

ço u çalı ma, kitle ileti im süreçlerinin, di er günlük pratiklerin entegre bir
yüzü oldu unu savunmaktadır. Pratikler kısaca, anlamlı sosyal etkinlikler ola
rak tanımlanmaktadır. Bu kavram, hem bireylerin müdahale alanlarını hem de
sosyal eylemin yönlendirilmesinde anlamın rolünü tanımlayarak, sosyal hayata
bütünselci bir bakı açısı getirmektedir. Kültürel çalı malarda kitle ileti im araç
larının merkezi, medyanın dı ındadır. Medya ve izleyiciler, geni bir sosyal ve
kültürel pratikler alanı içinde yer almaktadırlar (Jensen ve Rosengren, 2005: 61).

Kuram ve metodoloji, 19. Yüzyıl klasikleri, Durkheim, Marx, Weber ve
Adorno, Horkheimer, Carey, Gans, Hogart ve Williams gibi modern Avrupalı
ve Amerikalı öncülerden yararlanarak, Avrupa ile Kuzey ve Latin Amerika’da
geli mi se de, son yirmi yıldır ngiliz Kültürel Çalı malarının öncülü ü üstlen
di i görülmektedir. Kısacası, Fransız toplumsal ve psikoanalitik kuramını
özümleyen, yapısalcılık ve semiyolojinin varyantlarını da içeren bir Birming
ham Paris ekseni olu mu tur (Jensen, 2005: 36). Bu eksen olu tu unda bir kı
rılma ya andı ı, daha sonra bu kırılmanın tekrar Amerikan pazarına ihraç edil
di inden söz edilmektedir. Bu gelenek, kültürün sadece yazılı kaynaklar de il,
anlam üretim süreçleri olarak tanımlanmasına yardımcı olmu tur. Daha sonra
da, popüler kültürün kıymetli bir söylem ve geçerli bir sosyal kaynak olarak
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yeniden de erlendirilmesini sa lamı tır. Örne in televizyon, modern bir ozan
olarak nitelendirilmi tir (Jensen ve Rosengren, 2005: 61).

Kitle ileti im araçları üzerine ara tırma yapan birçok ara tırmacı, üç temel
konu üzerinde durmaktadırlar. Bu konular; üretim süreci, medya metinleri ve
alımlamadır. Shannon ve Weaver’ın do rusal modelinden, Hall’un kodlama
kodaçımlama yapısal yakla ımına kadar uzanan ematik açıklama biçiminin
birçok ara tırmacıya sa ladı ı kolaylık, analitik bir çerçevenin olu turulmasın
da yol gösterici olmu tur. Birinci dünya sava ı sonrasında kitle ileti im araçla
rının güçlü etkileri oldu una dair genel bir kabul ortaya çıkmı tır. Medya me
sajları ani tepkilere neden olan uyarıcılar olarak görülmeye ba lamı tır.
1920’lerin sonlarında medyanın etkileri ara tırılması gereken bir sorun alanı
olarak akademik çevrelerin ilgisini çekmi ve ilk etki ara tırmaları böylece orta
ya çıkmı tır ( nal, 1996: 135 137).

lk ara tırmalar, Payne Fund’ın deste iyle sinemanın çocuklar üzerindeki
etkisini ölçmeyi amaçlayan çalı malardır. Bu ilk çalı malar kuramsal bir kavra
yı ı ardında barındırmaktadır. Medya metinleri ve ö renme arasındaki ili ki
üzerinde duran ilk çalı malar bu döneme aittir ve bireyin medya mesajlarını ne
oranda hatırladıklarını ölçmeye yönelik ilk çalı malar da bu dönemde yapılmı
tır. Bu çalı malarda ö renme daha çok taklit kavramıyla açıklanmaya çalı ılmı
tır. Sosyal psikoloji ve tutum ara tırmaları, rafine ölçme teknikleri ve ayrıntılı
istatistiksel de erlendirmelere dayanan çalı maları kitle ileti im sorunsalına
ta ımı , nicel yöntembilimi de etki ara tırmalarının ayrılmaz bir parçası haline
getirmi tir. Medya izleyicilerinin tutumlarına yönelik etkileri sorgulayan ara
tırmaların odaklandıkları konulardan ilki iddet içeren programların iddete
yönelik davranı lara neden olup olmadı ını sorgulamayı amaçlamı , ikinci
gruba giren çalı malar seçim davranı ları üzerine medya etkilerini açıklamaya
yönelmi tir ( nal, 1996: 137,138).

Kültürel gelene e göre medyayı kullanmak izleyici açısından medyanın
sundu u kültür ürünlerini anlamlandırma süreci olarak nitelenmektedir. Bu
ekol, uyarıcı tepki ve etkili metin ya da mesaj modelinin izleyici ara tırmaları
gelene ini reddetmektedir. Medya mesajları, bu mesajları hazırlayanların niyet
lerinin ötesinde farklı ekilde kod açımı yapılmakta ya da okunmaktadır. Buna
göre medya metinlerini, çok anlamlı ve farklı yorumlara açık materyaller olarak
nitelemek mümkün olacaktır. Bu gelenek içerisindeki anlayı lardan biri de,
medya kullanımının önemli bir gündelik ya am etkili i olarak görülmesi ve
medyanın izleyiciler tarafından kullanımının ancak alt kültür gruplarının dene
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yimleri ve toplumsal ba lamda anla ılabilece i dü üncesidir (Yaylagül, 2006:
119).

Kültürel incelemeler gelene i içerisindeki izleyicilere yönelik alımlama ça
lı malarının temel özelliklerini sıralamak mümkündür:

- Medya metinleri izleyicilerin alımlamaları yoluyla anlamlandırılır.
Medya metinlerinin önerdi i anlamlar hiçbir zaman kurulu ve öngörülebilir
de ildir.

- Medya kullanım süreci özel ba lamda belli çıkarların ifadesidir.

- Medya kullanımı tipik olarak duruma özgü ve toplumsal konumlara
ba lı olarak geli en katılımcı ve yorumlayıcı bir süreçtir.

- zleyiciler belli medya türleri için benzer formlar ve söylem çerçevesini
payla an farklı yorumlama toplulukları olu tururlar.

- zleyiciler asla pasif olmadıkları gibi bütün izleyiciler e it de de ildir
ler. Bazıları di erlerine göre daha tecrübeli ya da daha aktiftirler.

- Kullanılan teknik nitel, derinlemesine ve sıklıkla etnografiktir ve medya
içeri i, alımlama eylemi ve ba lamı birlikte ele alırlar (Yaylagül, 2006: 119,120).

Kültürel çalı malar, medyanın ideolojik rolü çerçevesinde anlam ta ıyıcıla
rı olarak medya metinlerinin ideolojik yapılanmasını incelemi tir. Pasif izleyici
yerine daha aktif izleyici ve okuma anlayı ını koyarak medya iletilerinin nasıl
kodlandı ını, kodlamayla iletiyi çözen izleyici arasındaki ili kileri ba at ideolo
jinin olu umunda ve peki tirilmesinde medyanın oynadı ı rolü incelemi tir
(Tekinalp ve Uzun, 2009: 169). Kültürel çalı malar gelene i içerisinde yapılan
ilk çalı malardan biri olan Stuart Hall’un “Kodlama Kodaçımı (Encoding
Decoding)” adlı makalesi önem arz etmektedir. Bu makale Kültürel Çalı malar
gelene ine ba lı çalı malar yürüten birçok ara tırmacı için temel te kil eden bir
çalı ma olarak gösterilmektedir ( eker, 2009: 106).

Bundan hareketle Kodlama Kodaçımı kuramı, televizyon dü ünülerek
formüle edilmi , ancak herhangi bir kitle ileti im aracına da uygulanabilmekte
dir. Bu kuram kodlayıcının yaptı ı seçime göre temel alan anlamlar ve yan an
lamlar kazanan göstergelerden herhangi anlamlı bir mesajın olu turulabilece i
ni kabul eden yapısalcılık ve göstergebilimin temel kurallarından ortaya çık
makla birlikte bu kurallara meydan okumaktadır. Dahası göstergebilimin ba lı
ca iddiası anlam yelpazesinin, dilin do asına ve hem gönderenin (kodlayıcı)
hem de alıcının (çözümleyicinin) payla tıkları bir kültürde gösterge ve sembol
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lerin kalıplar halinde düzenlenmesine dayalı oldu u noktasındadır (Mcquail ve
Windahl, 2005: 183).

Geleneksel ileti im ara tırmalarını ileti im sürecini basit gönderen mesaj
alıcı do rusallı ı ve yo unla ması içinde ele alması ve karma ık ili kiler içeren
de i ik momentlerden yoksun olmasından dolayı ele tirilmektedir. leti im sü
reci birbiriyle ba lantılı fakat ayırt edilebilir nitelikteki üretim, dola ım, da ı
tım, tüketim ve yeniden üretim ili kisi içinde üretilen sürekli bir yapıdan olu
maktadır ( rvan, 1997: 206; Hall, 2005: 85). leti im sürecinde, iletinin gönderil
mi olması onun alıcıya ula aca ının garantisi de ildir. Kodlamadan kod açı
mına kadar ileti im sürecinin her anı kendi belirleyicilerine sahiptir. Bu neden
le, bir ileti im sürecini anlayabilmek için hem kodlama ve hem de kod açımı
anındaki anlam üretimini ve karma ık ili kiler a ını ortaya koymak gerekmek
tedir ( rvan, 1997: 206).

Hall’e göre, her toplum kültür, toplumsal, kültürel ve siyasal dünyaya ili
kin kendi sınıflamasını dayatmaktadır. Bu olu um egemen kültürel düzeni
olu turmakta ancak bu düzen tek sesli ve tartı masız bir olu um de ildir. Ayrı
ca kültürel çalı maların ideoloji sorununa yakla ımı yansıtılırken, medya me
tinlerinin de egemen ideolojiyi tek yönlü biçimde izleyicilere yansıttı ı ve onları
egemen ideoloji içinde konumlandırdı ı varsayılmamaktadır. Medya metinleri
egemen söylemler içinde yapılmı olsalar da, farklı okuma biçimleri mümkün
olmaktadır. Kimi izleyiciler bu metinleri tartı arak, kimileri de bütünüyle kar ı
çıkarak okuyabilmektedirler. Egemen, tartı malı ve kar ıt okuma biçimleri
Hall’un Parkin’den alıp geli tirdi i kavramlardır ( nal, 1996: 156,157). Bu kav
ramlar Hall tarafından geli tirilerek, üç tür okuma biçimi olarak sınıflandırıl
mı tır;

- Egemen Okuma: Pratikte oldukça az görülen bu okuma biçiminde izle
yici/okuyucu yapımcının ye ledi i okuma biçimi içinde hareket eder. Metinde
ki düz anlamları tam ve do ru olarak alır ve kodlama sürecinde üretilen anlam
ların me rulu unu her düzeyde kabullenir.

- Müzakereli Okuma: Bu okuma biçiminde izleyici/okuyucu yine ege
men durum tanımlarının ve üretilen anlamların me rulu unu kabul eder ve
ancak daha sınırlı durumsal düzeyde kendi konumuna uygun dü en anlamlar
üretir ve bu yüzden sık sık ye lenen okuma biçiminin dı ına çıkar.

- Kar ıt Okuma: En radikal okuma biçimi olan kar ıt okuma biçiminde
izleyici, metnin egemen kodlarla dolduruldu unun farkındadır ve bu yüzden
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aynı metni kendi alternatif ba vuru kodlarıyla yeniden in a eder. Yani metin
deki kodların me rulu unu reddeder ( rvan, 1997: 207; Hall, 2005: 97).

Alımlama ara tırmalarını güçlü biçimde etkileyen Kültürel Çalı malar yak
la ımı daha çok popüler kültür ürünleri üzerinde yo unla mı tır. Alımlama
olgusunu etnografik yöntemle inceleyen Kültürel Çalı malar yakla ımında
alımlama olayının gerçekle ti i ortam önemlidir. Ara tırmacılar izleyici ve
okuyucunun konumu kavramsalla tırırken anlamın olu tu u anlar üzerinde
durmu tur. Hall’un Kodlama Kodaçımı makalesine dayanarak yapılan ilk ara
tırma David Morley’in Nationwide çalı masıdır. Morley ve Charlotte Brundson
bu çalı mada ilk olarak BBC’de yayınlanan Nationwide adlı haber programının
metin çözümlemesini yapmı ve metin içinde gizlenen egemen anlam a larını
ve egemen okumaları ortaya koymaya çalı mı lardır ( eker, 2009: 107, 108; r
van, 1997: 207 209).

Aile Televizyonu (Family Television) çalı ması, Morley’in ele tirilere kar ı
gerçekle tirdi i ve di er çalı manın eksiklerinin giderilmesi için yapılan ikinci
alımlama analizi olarak gösterilmektedir. Bu çalı mada sosyolojik ortamın
önemine dikkat çekilerek, televizyonun aile ortamında fiilen nasıl kullanıldı ı
ve cinsiyete ba lı program tercihleri ortaya konulmaya çalı ılmı tır. Kültürel
çalı malar yakla ımı içerisinde gerçekle tirilen di er bir çalı ma da David Buc
kingham’ın Kamu Sırları: East Enders ve zleyiciler (Public Secrets: East Enders
and Audience) adlı çalı madır. Buckingham, ngiliz melodram dizisi olan East
Enders’ın alımlanma biçimini ara tırmı , senaristlerin ve yapımcıların beklenti
leriyle, izleyicilerin diziyle ilgili yorumlarını kar ıla tırmı tır ( rvan, 1997: 210;
Smith, 2007: 234).

1980’li yıllardan itibaren yapılan haber metinlerinin alımlanmasına yönelik
ara tırmalar daha çok bili sel modellerden yola çıkarak gerçekle tirilmi tir. Bi
li sel psikolojik alımlama ara tırmalarının öncüsü Brigitta Höijer’dir. Höijer’e
göre, alımlama izleyicilerin zihinlerince belirlenmektedir ve bili sel analizler
olmazsa izleyicilerin anlamlandırma süreci çözümlenemeyecektir. Haberlerin
alımlanmasında bili sel modelleri kullanan alımlama ara tırmalarının odaklan
dıkları konular, metinlerde yer alan bilginin nasıl depolandı ı, anımsandı ı ve
dünyayı anlamlandırırken ne tür ematik açıklamalara, bili sel haritalara yol
açtı ıdır ( nal, 1996: 146, 147).

zleyicinin alımlama sürecini ö renmek için etnografi ve psikoterapi yön
temlerinin kullanılması gerekti ini vurgulayan Hoijer (Akt; eker, 2009: 109),
“Asit Ortamında Ya am ve Ölüm” adlı programın izleyicileriyle bu yöntemleri
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kullanarak görü meler yapmı tır. Toplam 14 izleyiciye bazıları izleyicilerin ev
lerinde, bazıları kendi evinde programı seyrettiren ara tırmacı, program bittik
ten sonra her bir izleyiciyle derinlemesine görü meler yapmı tır. Ara tırmacı
katılımcıların geni bir e itim, ya , i , ilgi ve aktivite çe itlili ine sahip olmasına
özen göstermi tir. Hoijer izleyicilerin alımlayı ı ile programın içeri ini ili ki
lendirebilmek için programı çözümlemenin gereklili ini vurgulamı ve ele al
dı ı programı çe itli birimlere ayırarak incelemi tir. Ara tırmacı, programda
aktarılan bilgileri sınıflandırarak “tema” listesi olu turmu , programın ardın
dan görü tü ü izleyicilerin söylemlerini ise “alt temalar” olarak kullanmı tır.
Görü me esnasında seyircilerin önemli bir bölümünün programın sözel ve gör
sel içeri ini hatırladıkları belirlenmi ve izleyicilerin bazılarının programın ileti
lerini önceki bilgileriyle birlikte kullandı ı, bazılarının ya antısıyla ili kilendiri
lerek algıladı ı ortaya çıkmı tır ( nal, 1996: 147, 148).

Televizyon haberleriyle aktarılan içeri in alıcıların hafızalarında nasıl de
polandı ı üzerine, Grimes bir ara tırma gerçekle tirmi tir. Ara tırmacı, izleyici
lerin aktarılan sözel içeri i mi görüntüye, görüntüyü mü sözel içeri e çevirerek
anımsadı ı konusuna odaklanmı tır. zleyicilerin bu çevrimi izleme bittikten 48
saat sonra gerçekle tirdi ini bulgulayan ara tırmacı, anımsama eklinin izleyi
ciden izleyiciye farklılık gösterebilece ine vurgu yapmı tır. Bazı izleyiciler gör
sel içeri i sözel, bazıları ise sözel içeri i görsel olarak anımsamı tır ( eker, 2009:
109).

1985 yılında Danimarka televizyonunda yayınlanan TV Avisen adlı haber
programının alımlanması üzerine çalı an Jensen, ara tırmasını 33 ki iyle yaptı ı
derinlemesine görü melere dayandırmı tır. Görü mecilerin farklı ya , cinsiyet,
sosyo ekonomik grup ve ülkenin farklı kesimlerinden olmasına özen gösteril
mi tir. Elde edilen bulgular, üst temaların ili kinli inin e itimsel etmenlere da
yandı ını, cinsiyetin programın alımlanmasında etken oldu unu, izleyicilerin
ya larının da hikayenin yeniden kurulu unda farklılıklara yol açtı ını göster
mi tir ( eker, 2009: 109).

Radyo haberlerinin anımsanması üzerine çalı an Larsen, haberlerde aktarı
lan olay ve eylemlerin izleyicilerin anımsamasında etkin oldu unu bulmu tur.
Larsen’in elde etti i sonuçlardan biri de önceden bilinen bilgilerle ilgili geli me
lerin daha kolay ve daha çok anımsandı ı, yeni ö renilenlerin ise hafızada çok
tutulamadı ıdır. Ara tırmacı bu bulgulardan hareketle haberin önceden bili
nenleri güncelle tirme i levine sahip oldu unu belirtmi tir ( nal, 1996: 148).
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Üniversite ö rencilerinin radyo, televizyon ve gazete haberlerini anımsa
ması üzerine Wicks ve Drew bir çalı ma gerçekle tirmi tir. Ara tırmacıların
odaklandıkları konular, haber medyasından elde edilen bilginin önceki bilgiler
le tutarlılı ı ve bu tutarlılı ın anımsama olayı ile ili kisidir. Haber konularının
karma ıklı ı ve anımsanma ili kisi ile e itim düzeyi ve anımsama ili kisi ara
tırmacıların üzerinde durdukları di er konulardır. Ara tırma, ö renciler tara
fından anımsanan bilgilerin öncekilerle çeli en yeni bilgiler oldu unu göster
mi tir ( eker, 2009: 109, 110).

Graber’in, haber medyasının insanların siyasal bilgi ve tartı ma düzeyleri
ne etkisi üzerine gerçekle tirdi i ara tırma, 21 ki ilik panelist grubuyla görü e
rek gerçekle tirdi i çalı masında bu ki ilerin hangi medyada neyi izledikleri,
bunları nasıl hatırladıkları ve neden bu ekilde hatırladıkları üzerinde durmu
tur. Ara tırma, izleyicilerin birbirinden farklı bilgilere yöneldi ini, farklı bilgile
ri aldı ını ve anımsadı ını ortaya koymu tur. zleyiciler, en çok televizyon ha
berlerinden bilgi aldıklarını belirtmelerine ra men, hatırladıkları bilgilerin %
48’nin yazılı basından, % 27’sinin televizyon haberlerinden oldu u gözlemlen
mi tir. Di er bilgi kaynakları radyo, ki isel görü meler ve dergiler olarak sıra
lanmı tır. Graber, panelistlerin medyadan akan haber bombardımanıyla ba a
çıkmada oldukça ba arılı oldukları, bilgileri alırken de oldukça seçici davran
dıkları sonucuna ula mı tır ( nal, 1996: 149, 150).

Pepee Çizgi Dizisinin Alımlama Analizi

Çalı manın uygulama kısmında Pepee çizgi dizisinin bölümlerinde yer
alan ö elerin çözümlenmesi gerçekle tirilerek, katılımcı olarak belirlenen ki ile
rin diziyle ilgili kodaçımlamaları de erlendirilmi tir.

Çalı manın Problemi

Çocukların ve gençlerin medya ile ili kisi genellikle bir etkilenme meselesi
olarak ele alınmı ve alınmaktadır. Temel sorunsal, medyanın çocuk ve gençlere
kötü etkileri olup olmadı ı olmu tur (De irmencio lu, 2007: 133, 134). Çocukla
rın medya ile ili kisi ço unlukla bir “etkilenme” meselesi olarak anılmaya ba
larken, böyle bir ortamda ise medyanın çocukları olumsuz etkiledi i gibi genel
bir kabul söz konusu olmaktadır. Medyanın çocukları olumsuz ya da kötü etki
ledi i yönündeki görü ler ise medyada i lenen “ iddet” unsuruna odaklanmak
tadır ( eker ve Sine, 2012: 119). Ara tırmalara göre, televizyon çocukların ya
amlarını etkiliyor, oyun zamanlarını kısıyor, çocuklar daha geç saatlerde yatı
yor ve bo zamanlarını televizyonla geçiriyorlardır (Rigel, 1995: 210).
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Çocukların ki ili ini belirleyen temel etmenlerden biri kendisine örnek al
dı ı eri kinlerle kurdu u sürekli ili kilerdir. Çocuk ba langıçta ana babasını
kendine örnek alarak, onlarla özde le erek ki ilik geli tirir. Di er bir ifadeyle
çocu un ki ilik geli imi ailede ba lar, toplumsal normlar ailede ö renilir. Tele
vizyon öncelikle ruh co rafyasının bir biçimlendiricisidir. Televizyon daha çok
umutları fizi e dönü türerek in a etmektedir. Televizyon bir bakıma insanların
yerine dü ünerek ve hayaller kurarak onları bu zahmetten kurtarır ya da onlara
nasıl dü ünmeleri, nasıl hayaller kurmaları gerekti ine dair i aretler gösterir
(Öztürk, 2002: 67, 68). Çalı mada TRT Çocuk Kanalında yayınlanan “Pepee”
adlı çizgi dizinin izleyicileri olan çocuklar ve ebeveynleri tarafından hangi açı
lardan ve ne kadar alımlandı ı ve etkileri ara tırılmaya çalı ılmı tır.

Çalı manın Amacı

Bu çalı ma yayınlandı ı günden itibaren gerek olu turulan karakterler ge
rekse iletilen mesajlar açısından Türk kültürüne ait unsurlar ta ıyan ve çocukla
ra yönelik yapımlar arasında ayrı bir yerde duran Peppe çizgi dizisinin çocuk
lar ve ebeveynleri tarafından nasıl anlamlandırıldı ını tespit etmeyi amaçla
maktadır.

Çalı manın Yöntemi

Çalı maya konu olan çizgi dizinin incelenmesinde derinlemesine mülakat
tekni i kullanılmı tır. Katılımcıların, alımlama analizine konu olan bölümle
ilgili, bili sel temsillerin ortaya çıkarılmasına çalı ılmı tır. Seyir esnasında, bir
programın ya da programdaki diziler ve sahnelerin zihinsel temsilleri, izleyici
nin bili sel yapısı içinde yaratılmaktadır. Zihni temsil, duygusal ve di er tür
tepkileri yani de erlendirme ve dü ünceleri kapsadı ı gibi izleyicinin program
la ilgili yorumlarını da temsil eder. Bu zihni temsil biçimlerinin de i ik biçim
lerde olması muhtemeldir. Bili sel olarak yapılan bu alımlama çalı masında,
seyircilerin kendi alımlamalarına, yani kendi zihni temsilleri içindeki anlam
muhtevasını iletebilecekleri bir durum yaratılması gereklili i göz önünde bu
lundurulmu tur (Hoijer, 2005: 109).

Çalı manın örneklem temsili zorunlulu u nedeniyle, hedeflenen örneklem
göz önünde bulundurularak, 11 ebeveyn ve çocuklarıyla, belirlenen çizgi dizi
hakkında derinlemesine mülakat gerçekle tirilmesiyle yapılmı tır. Çalı mada
ebeveynler ve çocukları ile evlerinde, Pepee çizgi dizisinin izletilmesi ve ardın
dan derinlemesine mülakatlar gerçekle tirilmi tir. Ebeveynlere dizinin etkinli
inin ve etkilerinin ortaya çıkarılması yönünde, çocuklara ise algı oranlarına
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ba lı olarak sadece Pepee çizgi dizisinin üzerlerinde yarattı ı etkinin ortaya
çıkartılmasına yönelik sorular yöneltilmi tir.

Çalı mada, izleyenlerin medya metinlerini alımlama ve anımsamalarını
belirlemek üzere TRT Çocuk kanalında yayınlanan “Pepee” adlı çizgi dizisi se
çilmi tir. Bu çizgi dizinin seçilmesinin nedeni, son dönemlerde medyada ve
sosyal çevrelerde, “Pepee”nin yankı bulan bir yapım olmasıdır. Bölüm içerikle
rinde kültürel ve milli unsurları barındırması, çocukların geli imi ve e itimi
konularını bölümlerinde ele alması ve Türk televizyon tarihinde ilk kez bu un
surları bir arada bulunduran bir karakter yapısının ortaya çıkı ı, konunun se
çilmesinde di er önemli noktaları olu turmaktadır. Çalı mada nitel yöntem
kullanılmı ve nitel görü meleri yürütme ve çözümlemenin uzun zaman aldı ı
göz önünde bulundurularak görü meci sayısı kısıtlı tutulmu tur (Hoijer, 2005:
127). Görü me öncesinde programda aktarılan mesajlar ve ö eler do rultusun
da soru formu olu turulmu , izleyiciler tarafından program içeri inin alımlan
ması belirlenmeye çalı ılmı tır.

Pepee Çizgi Dizisinin Analizi

Günümüz çocuklarının sevgilisi haline gelen çizgi film karakterlerinden
biri olan Pepee’nin, hem e lence hem de e itim yönüyle önemli bir araç olarak
gösterilmesinden yola çıkılarak ara tırma konusu belirlenmi tir. Bu çizgi dizi,
içerisinde yer alan ö elerde; ya antımızdan, kültürümüzden izlerin olu u ve
çocukların algısında u zamana kadar olmayan Türk çizgi karakteri olgusunun
olu turulması anlamında bir yol izlenmesi nedeniyle ve e itici yönlerinden do
layı ara tırma konusu olarak seçilmi tir. Hedef kitle olarak, 4 6 ya grubu ço
cuklara öncelikli olarak seslenen bu yapım, 3 9 ya grubu çocuklara da hitap
etmektedir.

Pepee, aile yapısı, konu ması ve mizacı ile tam bir Türk çocu u görünü
mündedir. Anadolu’da pek çok ki inin bildi i üzere kekeleyerek, biraz bozuk
konu anlara “pepe” denmesinden yola çıkılarak, karakterin ismi olu turulmu
tur. Çocuklara düzgün konu mayı ö retmek amacının güdülmesi de model
alındı ından bu karakter isimlendirmesi yapılmı tır. Bu ha arı Türk çocu u,
izleyenlerini co kulu müzikler e li inde e lendirirken, e itici yönüyle de dik
kat çekmektedir. Pepee’nin e itici yönü, e itim danı manı akademisyenlerden
olu an bir kadro tarafından yapılan titiz bir çalı mayla belirlenmi , çalı ma so
nucu Pepee’yi bir sene boyunca izleyen bir çocu un ö renmi olacaklarını içe
ren bir müfredat hazırlanmı tır.
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Pepee çizgi dizisinin senaryo alt metinlerini okudu umuzda, büyüklük
küçüklük gibi kavramların yanı sıra arkada larla payla mak, karde lerle ili ki
ler, tuvalet e itimi gibi konular i lenmektedir. Çocukların geli imine katkıda
bulunacak olaylardan örnekler seçilmesine önem verilmektedir. Çizgi dizide
aile yapısından ö eler gösterilerek aile ya amındaki ki ilerin çocuktaki imajla
rının olu turulmasına katkıda bulunulmaya çalı ılmaktadır. Örne in dizinin
ana karakterlerini olu turan “Annee, Babaa, Nenee, Dedee, Bebee ve ila” isimli
karakterlerle, annenin ve babanın ailedeki konumu, nene ve dede rollerinin
gösterilmesi ve onlarla ili kilerin yansıtılması, bebe karakteriyle karde lik ili ki
sinin anlatılması ve ila karakteriyle kuzen gibi akrabalık ili kilerinin çocuk
tarafından anlamlandırılması sa lanmaya çalı ılmaktadır. Bu karakterlere ek
olarak çocuklarda arkada lık olgusuna dikkat çekmek ve hayvan sevgisine kat
kıda bulunmak amacıyla olu turulan karakterler de bulunmaktadır. Zulu, Kö
pü ve Maymu isimli karakterler ve buna ek bölümlerde kullanılan yan hay
van karakterlerle, hem arkada lık ili kisi hem de hayvan sevgisi yansıtılmaya
çalı ılmaktadır.

Bu yapımda yansıtılan karakterlerle, çevre ö elerinin kullanımıyla ve bö
lüm içeriklerinde gösterilmeye çalı ılan ö elerle, çocuk geli imi, yöresel kültür
olu umu, arkada lık ve aile bilinci, hayvan sevgisi ve sosyal ya am ko ullarının
gösterilmesi gibi konular ön plana çıkmaktadır. Pepee karakterinin birçok akti
viteyi birlikte gerçekle tirdi i; Dedee, Nenee, Annee, Babaa, Bebee ve ila gibi
karakterlerin, ekrana yansıtılan görünü tarzları yani giyim ku amları, konu
ma biçimleri ve bölüm içeri ine ba lı olarak kıyafet seçimleri Türk kültürüne
uygun olarak belirlenmektedir. Bahsedildi i üzere çevresel ö eler arasında kul
lanılan mekânların yerelli i, dizi ba langıcındaki cıngıl sırasında kullanılan
Türk bayra ı simgesiyle bu ö enin altı çizilmeye çalı ılmaktadır.

Her bölümde çocuklara farklı bir ö reti verilmesini hedefleyen Pepee Çizgi
dizisinde, Türk kültürüne ait yöresel ö eler, kıyafetler, simgeler, halk oyunları,
türküler ve çocuk geli imde etkili olabilecek mesajlar ön plana çıkarılmaktadır.
Ön plana çıkarılan bu mesajlar; Pepee’nin Karadeniz yöresine ait “Horon” halk
oyununu ö renmesi, Türk kültürüne ait türküler söylemesiyle ya da bir bölüm
de arkada ı için hazırladı ı bir do um günü kutlamasında sürpriz olarak bir
ba ka halk oyunu hazırlaması, çocuklardaki kültürel ve yöresel bilincin/ilginin
olu turulmasında kullanılmaktadır. Ayrıca bölümlerde, renklerin, sayı sayma
nın ö retilmesi, tuvalet e itiminin önemi, arkada lar arasındaki ili kilerin nasıl
yürümesi gerekti i ve e yaların özenli kullanılması gibi konular seçilerek, ço
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cukların geli iminde etkili ö elerin ve basit e itim ö elerinin sunumu söz ko
nusudur.

Çizgi diziyi hazırlayan yapımcıların da altını çizdi i bu konularla, çocukla
rın bo zamanlarını birtakım aktivitelerle dolu dolu geçirmeleri hedeflenmekte
dir. Bu hedef do rultusunda bo zaman aktivitelerinin neler olabilece i konu
sunda çocuklar çe itli bölümlerde yönlendirilmektedir. Bu aktivitelerin gerçek
le tirilmesini ve ö retilmesini dı ses olarak Pepee karakterini yönlendiren “ u
u” karakteri sa lamaktadır. Burada çocuklara karakter sayesinde, bo zaman
aktivitesi olarak ö retici oyunlara özendirme, spor aktivitelerinin yararlarının
anlatılması ve özendirilmesi, sanat konularında mesajlar verilmektedir. Çizgi
dizinin bölümlerinde ekillenen alt metinlere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bu açıdan olumlu örneklerin peki tirilmesi veya bölümlerde verilen mesajların
canlı tutulması amacıyla, bölümler hakkında çocuklarla sohbet edilmesi ve bö
lümlerin çocuklarla birlikte takip edilmesi önerilmektedir
(http://www.pepee.com.tr/main.php?sayfaAdi=benPepee).

zleyicilerin Yorumları

Peppe çizgi dizisinin alımlaması, sonuçların tutarlı olabilmesi için hem
ebeveynlerle hem de çocuklarla görü ülerek analiz edilmi tir. Ebeveynler çizgi
diziyle ilgili kendi alımlamaları yanında çocuklarında gözlemledikleri de i im
leri dile getirmi , çocuklar ise Pepee’yle ilgili zihinlerindeki imajı aktarmı tır.

Ebeveyn Yorumları

Pepee çizgi dizisi ile ilgili yapılan görü melerde, tüm katılımcıların prog
ramı takip ettikleri ve programın kodlarının farkında olarak izleme yaptıkları
gözlemlenmi tir. “Pepee çizgi dizisi hakkında bilginiz var mı?” sorusuna ver
dikleri cevaplarla katılımcıların bu çizgi dizi hakkında zihinlerinde bir temsilin
olu tu u rahatlıkla söylenebilmektedir. Ayrıca katılımcıların tümünde “Pepee”
ile ilgili ortak bir imajının bulundu u da açıkça ortaya konulmu tur. Ortak yo
rumların bulunmasıyla birlikte, öne çıkan yorumlar;

“Çocu um ve benim favori çizgi filmimiz.”

“Pepee çocu umla birlikte her gün takip etti imiz çok e itici bir çizgi film.”

“Çocuklarımın, tüm gün dört gözle bekledikleri ve saatine kadar ezbere bildikleri
tek çizgi film. Ayrıca çok iyi eyler sunuluyor.”

“O lumun u aralar her türlü oyunca ı için benimle çata çat kavga etti i dizi ve
halk oyunlarına gitmesinde yegâne unsur bence.”
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“Her gün yayınlandı ı saatte evde özel bir sessizli in hüküm sürdü ü çizgi film.
Okul dı ı aktiviteleri için çok önemli gördü üm bir çizgi film.”

Dizinin, katılımcılar üzerinde olu turdu u imaj dikkat çekicidir. Katılımcı
ebeveynlerin tümü, çizgi dizide e itim ö elerinin kullanılmasına vurgu yapa
rak, bu ö elerin dizide iyi bir ekilde yansıtıldı ına dikkat çekilmektedirler.
Ayrıca çizgi dizinin çocukları üzerindeki etkilerini birçok katılımcı olumlu
yönde de erlendirerek, çocuklarının hareketleri üzerindeki gözlemelerini de
aynı ekilde tanımlamı lardır. Katılımcıların yorumları, program yapımcıları
nın üretti i kodların izleyici tarafından açımlandı ını göstermektedir. zleyici
ler Hall’ün belirledi i okuma biçimlerinden egemen okuma gerçekle tirmekte
dir. Yani çizgi dizinin kodları kodlayıcının amacına uygun olarak açımlanmak
tadır.

Katılımcılara dizinin takip edilmesi konusunda yöneltilen soruya alınan
cevaplar benzerlik ta ımakta ve bu benzerliklerin bazıları yorumlarda aynı ce
vaplarla kar ımıza çıkmaktadır. Katılımcıların tamamına yakını çizgi diziyi dü
zenli olarak takip ettiklerini belirtmi tir. Katılımcılara çocuklarının hangi kitle
ileti im araçları vasıtasıyla diziyi takip etti i sorulmu , alınan yanıtlar benzer
yönde olsa da farklı kitle ileti im araçlarının kullanılmasının da söz konusu ol
du u görülmü tür. Genel olarak yayın saatlerinde bölümleri takip edemeyen
ailelerin diziyi internet ve bölüm CD’leri sayesinde takip ettikleri saptanmı tır.

“Evet, her gün televizyondan takip ediyoruz” cevabı 7 katılımcı yorumunda
aynı ekilde yanıtlanarak dikkat çekmektedir.

“Haftanın her günü izliyor. Televizyon ve CD kullanıyor.”

“Her gün takip ediyor. Genellikle televizyondan takip ediyor. Ara sıra bilgisayar
dan izliyor.”

“Her gün sabah, ö le, ak am, olmak üzere seyrediyoruz. nternet üzerinden tekrar
tekrar izledi imiz bölümler de var.”

“Artık evde sadece Pepee izleniyor. stisnai olarak kaçırdı ımız oluyor, onun dı
ında, yayın saatinde televizyon ona ait.”

Yorumlara bakıldı ında çocukların çizgi film izleme isteklerinin do allı ı
na paralel olarak, düzenli olarak her gün katılımcılar tarafından dizinin takibi
nin söz konusu oldu u açıkça ortadadır. Bununla birlikte çizgi dizilerin genel
olarak yabancı ülkeler tarafından yayına hazırlanan ürünler oldu u dü ünül
dü ünde, takip edilme sıklı ına da bakılarak, Türk yapımı bir çizgi dizinin sık
lıkla takip edilmesi ve ön plana çıkı ı önemli bir noktaya dikkat çekmektedir.



258 • TÜRK YAT ARA TIRMALARI DERG S

Katılımcı ebeveynlere “Pepee” çizgi dizisinin içeriklerinde yer alan Türk
kültürüne ait ö elerin çocuklar üzerindeki etkileri noktasında yöneltilen sorula
ra alınan cevaplar dikkat çekicidir. Halk oyunlarının, türkülerin ve Türk kültü
rünü yansıtan kıyafetlerin kullanımı ve dizinin bu unsurlara paralel içeri i katı
lımcıların alımlamalarında benzer etkiler do urmu tur. Ayrıca belirli bölüm
lerde yayınlanan halk oyunu ya da türkü söyleme gibi aktivitelerin, izleyicilerin
çocukları tarafından da tekrarlandı ı katılımcı yorumlarından tespit edilen bul
gular arasındadır. Tespit edilen en önemli birkaç yoruma bakacak olursak;

“Çocuklarımız Türk kültürünü onun sayesinde ö reniyor. Biz çalı maktan bu tarz
eyleri ö retmeye fırsat bulamıyoruz.”

“Evde birlikte halay çekiyoruz çocuklarla.”

“Türkü söylemeye çalı ıp, hareketleri gün içinde kendi kendine tekrar ediyor.”

“Pepee’yi izledikten sonra folklora gitmeye ba ladı.”

“Halk oyunlarını çok seviyoruz, Pepee’yle beraber oynuyoruz, Pepee’yle beraber
türkü söylemeyi çok seviyoruz.”

“Çocu umda, kültürümüze ait olguları e lendirirken ö reten ö elerin etkilerini,
olumlu geri dönü lerle izleme fırsatı buldum. Kızıma, yüzyıllara uzanan köklü kültü
rümüzle folklorumuzu, oyun ve arkılarımız ile günümüzde maalesef artık unutulmaya
yüz tutmu gerçek aile ya antımızı izlerken e lenerek, özellikle payla mayı ö renirken
dü ünüp bilgilenerek tanıma fırsatı verdi ini dü ünüyorum.”

Yorumlardan da anla ıldı ı üzere, çizgi dizide verilen mesajlar çocuklar
üzerinde önemli ölçüde etki bırakmaktadır. Türk kültürüne ait ö elerin ö re
tilmesi ve ö renilmesi açısından çok önemli bir i levin yerine getirildi i katı
lımcı yorumlarından açıkça anla ılmaktadır. Kültürel ö eler sayesinde, çocuk
lar üzerinde belirli bir bilinç olu umunun sa lanması noktasında ebeveynler,
yorumlarıyla dizinin önemine vurgu yapmaktadır. Çocukların dizideki aktivi
telere benzer sosyal aktiviteler gerçekle tirdi i de katılımcı yorumlarından an
la ılmaktadır. Ayrıca Türk çocuklarının kendi kültürlerinin bilincinde bireyler
olarak yeti mesinde, unutulmaya yüz tutmu de erlerin, kültürel unsurların
hatırlanmasında dizinin katkısı her katılımcı yorumunda kendini göstermekte
dir.

Pepee çizgi dizisinin bir di er özelli i olarak ön plana çıkan, dizinin izleyi
cisi olan çocukların e itimine yönelik, e itici ö elerin bölümlerde yer almasıdır.
Katılımcılara bu dizide yer alan e itici ö elerin, çocukları üzerindeki etkileri ve
bölümlerde verilmeye çalı ılan e itici unsurların çocuklarda gözlemlenmesi
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ba lamında yöneltilen soruya alınan yanıtlar, genel itibariyle birbirine yakındır.
Katılımcılar genel olarak çocuklar üzerindeki etkileri ve ö rendikleri konuları
aynı ekilde tanımlamı lar ve uygulama ekillerinin benzerli i dikkat çekmi tir.

“Arkada larıyla çok uyumlu ve davranı ları biraz daha düzenli olmaya ba ladı.
Sabretmeyi ö rendi.”

“Pepee’nin karde ine davrandı ı ekilde hareket etmeye ba ladı.”

“Özellikle tuvalet e itiminde, el yüz yıkama, di fırçalama, 5 duyunun özellikleri
ni Pepee’den ö rendi.”

“Büyüklük küçüklük, geometrik ekiller ve de sayı saymayı ö rendi.”

“3 ya ındaki o lum, 2 ya ındaki kızıma Pepee’den ö rendiklerini ö retiyor.”

“Kızım e itsel ö elerden oldukça etkilenmekte. Tuvalet alı kanlı ını edindirmekte
zorlanıyorduk, bir bölümde Bebee’nin tuvalet alı kanlı ına ba laması çocu uma sirayet
etti. Artık bez ba lamamamızı ve tuvalete gitmeyi istiyor.”

Yorumlarda görüldü ü üzere, çocuklar e itsel ö eler sayesinde karakterin
hareketlerini ve yaptıklarını taklit etme yoluna gitmektedirler. Burada çocukla
rın e itsel ö eleri özümseyerek bunları do ru açımladıkları görülmektedir.
E itsel ö e kullanımının ba arısını kanıtlar nitelikte yorumların varlı ı dikkat
çekmektedir. Çocukların karakteri rol model olarak gördükleri açıkça ortadadır.
Çocuklarda yarattı ı önemli etkiler kodların etkinli ine i aret etmektedir.

Çocuklarda olu turulmaya çalı ılan kültürel bilinç ve e itsel ö elerin ço
cuklarındaki yansımaları hakkında ne dü ündükleri soruldu unda ebeveynle
rin büyük bir ço unlu u olumlu buldukları yönünde görü bildirmi ancak
bazı yorumların farklıla tı ı da gözlemlenmi tir. Ebeveyn yorumlarından bir
kaçı u ekildedir:

“Mükemmel ama çok tekrar var, yeni bir eyler olmuyor.”

“Bence Türk kültürünü ve göreneklerini çocuklarımıza sevdirerek ö retiyor.”

“Bugüne kadar yabancı içerikli ve genelde bizim kültürümüzle alakası olmayan
eyleri izliyordu. Bence Pepee çok daha güzel en azından bize dair eyler var. Fakat ka
rakterlerin isim seçimleri yanlı bence.”

“Çok verimli ve e lenceli ve en önemlisi ö retici bir yapım oldu unu dü ünüyo
rum.”
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“Pepee evet bizim için vazgeçilmez bir hale geldi. Pepee kumbarası, yastı ı, yazı
tahtası bile alık. Biraz tüketime de itti ini dü ünüyorum.”

Genel anlamda katılımcı yorumlarında olumlu bir havanın oldu unu söy
lemek mümkündür. Bununla birlikte dizinin çok tekrara dü tü ü, karakter
isimlerinin yanlı seçildi i yönündeki görü ler ve tüketime yönlendirdi i gibi
yorumlar oldu u da görülmektedir. Ebeveynlerin Pepee’nin çocukları üzerin
deki etkisi konusunda yaptı ı yorumlar, dile getirdikleri gözlemleri genel ola
rak, çizgi dizinin üretildi i kodlara uygun olarak okundu unu yani egemen
okuma yapıldı ını göstermi tir. Ancak izler kitle çizgi dizinin yarattı ı olum
suzlukların da bilincinde olarak hareket edebilmektedir.

Çocukların Yorumları

Çizgi dizinin hitap etti i asıl kitle olan çocuklara, ebeveynlere yöneltilen
sorulara benzer sorular yöneltilerek ebeveynlerin çizgi dizinin okunması konu
sundaki tespitlerinin yerindeli i ispatlanmaya çalı ılmı tır. Çocuklara yönelti
len sorularda dil, basit ve onların anlayabilece i bir düzeyde kullanılmı tır. So
rularla çocukların hayal dünyasında yer eden kodlar ve Peppe imajı belirlen
meye çalı ılmı tır. Çocukların ilgilerini ve meraklarını cezbedecek kısa sorular
la, Pepee denildi inde çocukların zihinlerinde olu an imajların ortaya konul
ması ve çizgi dizide yer alan kodların ne oranda çocukları etkiledi i, yani ço
cukların bunları hangi yönden kodaçımına u rattı ı belirlenmeye çalı ılmı tır.
Çocuklar tarafından verilen cevaplar farklılık gösterse de, dizinin içeri inde yer
alan kodların farklı çocuklarda farklı kodaçımlama eklinde gerçekle ti inin
kanıtı niteli indedir. Çocukların Pepee denince aklınıza ne geliyor sorusuna
verdikleri cevaplar u ekilde sıralanabilir:

“ arkı, çi imiz tuvalete kakamız tuvalete.” 3 çocuk katılımcı aynı cevabı ver
mi tir.

“Dedem, babaannem, emzik, Zuzu, ilaa, folklor arkada larım.”

“Oyun oynamak, türkü, sayı saymak, renkler.” 5 çocuk katılımcı aynı cevabı
vermi tir.

“Tatlı ımarık ve benim biricik sevimli Pepee geliyor. Bide karde im.”

“Pepee’nin maceraları.”

Çocukların verdi i cevaplarda görüldü ü gibi, çizgi dizide amaçlanan e i
tici ve kültürel kodların amacına uygun olarak çocuklar tarafından açımlandı ı
görülmektedir. Çocukların zihinlerindeki bu temsiller, oyunlar, arkılar e li in
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de ö retilen konuların daha kalıcı oldu unu göstermektedir. Çocukların zihin
sel temsilleri çizgi dizinin e itme i levinin gerçekle ti ini söylemeyi mümkün
kılmaktadır.

Katılımcı çocuklarda dizinin önemli kodlarından olan kültürel ö elerin mi,
e itici unsurların mı daha kalıcı oldu unu belirlemeye yönelik sorulan “Pepee
sana neler ö retti?” sorusuna verilen cevaplar e itici unsurlarla ilgili içeri in
zihinlerinde daha fazla yer etti ini göstermi tir. Çocuklar her biri dizinin kodla
rından olan ama birbiriyle farklılık gösteren yanıtlar vermi ler, kendilerince
daha önemli olan konulara dikkat çekmi lerdir. Bu yorumlardan bazıları:

“Bana payla mayı ve televizyon kar ısında ho saatler geçirmeyi ö retiyor.”

“Ilgaz Anadolu’nun arkısı, canım annem arkısı ve Folklor.”

“ ki ekmek aldım arkısını, karde imle güzel konu mayı, attan korkmamayı ö ret
ti.”

“Tuvalet alı kanlı ı, di fırçalamayı, karde imi kıskanmamayı, temizli i, giyinme
yi, oyunları ve arkıları”

“Sayıları toplamayı, kareyi, üçgeni ve arkı söylemeyi ö retiyor.”

“Sabrı, yeni oyunları ve matematik i lemleri.”

“Çok eyler ö retti. Sayı saymayı, duyu organlarımızı ve yeme alı kanlı ı.”

Çocukların hayal dünyalarında yer eden imajların çe itlili inin yanı sıra,
çocukların verdi i cevaplar, kodaçımının istenilen yönde oldu unu göstermek
tedir. Yapımcılarının çizgi diziyle hedefledikleri ö retici unsurların hedefine
ula tı ı rahatlıkla söylenebilmektedir. Türk kültürüne ait ö elerin de önemli
oranda çocukların zihinlerinde ekillendi i gözlemlenmektedir. Fakat dizinin
belirli bölümlerinde yer alan kodların daha baskın oldu unu söylemek do ru
olacaktır. Çocuklardan gelen cevaplarda görüldü ü üzere belirli kodların etki
sinin di erlerine göre daha güçlü oldu u açıktır. Örne in çocuklar Peppe’nin
Türk kültürüne ait türküleri ö retti i yönünde bir kodaçımı yapmamı bu kodu
“ arkı söylemeyi ö retiyor” eklindeki daha genel bir temsille ifade etmi tir.
Elde edilen bulgular çocukların kodaçımlarıyla ebeveynlerin gözlemlerinin ör
tü tü ünü, ebeveynler tarafından yapılan yorumların do rulu unu göstermi
tir.

Sonuç

Ara tırma, TRT Çocuk kanalında her gün yayınlanmakta olana “Pepee”
adlı Türk yapımı çizgi dizinin, birbirinden farklı sosyo demografik özelliklere
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sahip 11 çocuk ve ebeveyni üzerindeki etkileri ve dizinin alımlanmasındaki
farklılıkları ölçmek için derinlemesine mülakatlar yapılarak gerçekle tirilmi tir.

Pepee çizgi dizisini hazırlayan kodlayıcıların amaçladıkları kodların alım
layıcılar tarafından do rusal bir ekilde okundu u yani egemen okumanın ger
çekle ti i açıkça ortadadır. Burada kodlayıcının hedefledi i kitleye, do ru me
sajlarla ula tı ı ve istenilen yönde sonuçlar aldı ını söylemek yanlı olmayacak
tır. Alımlanan mesajların katılımcı çocuklar tarafından evlerinde ebeveynleriyle
birlikte ya da bireysel olarak uygulandı ını söylemek de mümkündür.

Çalı maya katılan ebeveynlerin gözlemlerinin çocukların zihinsel temsille
riyle paralellik gösterdi ini söylemek do ru olacaktır. Kodlayıcının ön görü
sünde de belirtti i üzere, e itici ve Türk kültürüne uygun ö elerin alımlanması
her iki grup içinde aynı yönde gerçekle mi tir. Ebeveynlerin alımladıkları ve
gözlemledikleri ö eler, çocuklarında da aynı tarzda yorumlarla kendini gös
termektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte takip ettikleri bu yapımı alım
larken, çocuklarıyla empati kurduklarını söylemek de do ru olacaktır.

Genel itibariyle çalı maya konu olan çizgi dizi içeriklerinde bahsedilen e i
tici ve ö retici ö elerin ön planda oldu u açıkça ortaya konmu tur. Programın
kodlarıyla yani çocuklara anlatılmak istenenlerle çocukların ve ebeveynlerin
kodaçımları benzerlik göstermektedir. Birçok katılımcı ebeveynin de belirtti i
gibi, Türk kültürüne ait unsurların ve e itici ö retici ö elerin içinde yer aldı ı
bu yapımın en önemli özelli i, çocukların geli im süreçlerine ve e itimlerine
sa layaca ı katkıdır. Yapımın olu turulması ve kodların sunulması süreçlerin
de, akademik çevrelerden alınan destekler, bu yapımın kodlanma ve alımlan
masındaki ba arısının bir göstergesi olarak de erlendirilebilir.

Çocuklar için son dönemlerde idol haline gelen bu çizgi dizi, çocuklara
yansıttı ı arkada lık, aile yapısı, kültürel ö eler ve e itim konuları gibi birçok
mesajla, üzerinde ara tırma yapılması gereklili ini ortaya çıkarmaktadır. Ço
cukların zihinlerinde önemli mesajların yer edindi i ve hatta bu mesajlar saye
sinde arkada lık ili kisinden, karde li e, tuvalet e itiminden matemati e, bir
çok konuda e itim verdi i ara tırmanın ortaya koydu u veriler arasındadır.
Genel olarak de erlendirdi imizde çizgi dizinin, katılımcıların tamamı tarafın
dan yararlı bir yapım olarak görüldü ünü ve alımlamaların aynı yönde gerçek
le ti ini söylemek do ru olacaktır. Alımlamaların genelinde egemen okumanın
var oldu unu söylemek mümkündür. ©
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