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ÖZET 

 

Küreselleşen dünyada kapitalist ekonomik sistem 

uygulanmaktadır. Bu sistem tüketimi, sermayeyi ve büyümeyi 

öngörmektedir. Küreselleşme sürecinde ulusal ve uluslararası 

iletişimle istenilen etkinin gerçekleşmesi için insanların bilinçlerine 

ulaşılması, hükmedilmesi gerektiğinden kitle iletişim araçları 

kullanılır. Medya insanları tüketime özendirirken aynı zamanda da 

popüler kültürü olu şturan yeni tüketim kanalları yaratır. Yeni 

teknolojik gelişmelerle birlikte, gün geçtikçe popülerliği artan 

animasyon filmler yarattığı hayali kahramanlarla, dikkat çeken 

kurgusu ile büyük küçük demeden birçok insanı cezp etmektedir. 

Animasyon filmler yalnızca masum birer çizgi değildirler arkalarında 

milyon dolarların döndüğü devasa piyasalardır. Oyuncaktan kitaba, 

kırtasiye malzemelerinden tekstile, oyun alanlarına kadar her alanda 

boy gösteren popüler kültür ürünlerini yaratan, yayan ve her alanda 

tüketime özendiren piyasalardır. 

Anahtar Kelimeler: Popüler Kültür, Küreselle şme, Animasyon 

Sinema, Tüketim  
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SUMMARY 

Globalized capitalist economic system is implemented around 

the world. This system of consumption, capital and growth is 

predicted. In the process of globalization with national and 

international communications of people to realize the desired effect to 

achieve consciousness, ruled that media should be used. While media 

attention to human consumption but also by popular culture is 

creating new consumer channels. New technological advances, the 

increasing popularity of animation films created, day after day with 

his imaginary hero, too little attention from the fiction with the great 

many people are stimulating.Animated films are not only innocent one 

line behind the back of the million dollars is a huge market. From toys 

to books, stationery textile materials, play areas showing up in every 

area of popular culture products that create long, spreading, and the 

market in all areas are encouraged to consume. 

Keywords: Popular Culture, Globalization, Animated Cinema, 

Consumption 
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Giri ş 

Yeniçağda gelişen ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte 

ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış ve küreselleşme kavramı açığa 

çıkmıştır.  Küreselleşme teknolojik, ideolojik ve ekonomik faktörlerin 

zorunlu bir sonucu olarak doğmuştur. Küreselleşme sürecinin zorunlu bir 

getirisi olan kapitalist düzende insanlar tüketmeye, hem de çılgınca 

tüketmeye yönlendirilmektedir. Çünkü tüketim ekonomik sistemi ayakta 

tutan, egemen güçlerin varlığını devam ettirmesini sağlayan yegane bir 

eylem görevi üstlenmektedir. Kapitalist sistem ancak tüketim yoluyla 

ayakta kalabilmektedir. 

Küreselleşen dünyada kapitalist ekonomik sistem 

uygulanmaktadır. Bu sistem tüketimi, sermayeyi ve büyümeyi 

öngörmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte kapitalist ortamda medya, 

dünyadaki tüm endüstriyel alanlar için, sermaye sahipleri için, her türlü 

piyasa hareketi için vazgeçilmez bir mecra olmuştur. Çünkü küresel 

dünyada hem enformasyon dolaşımında hem popüler kültür oluşumunda 

medya başlı başına bir güç merkezi haline gelmiştir. Kapitalizmin temel 

amacı tüketime özendirerek karı arttırmak olduğundan küresel endüstri 

devleri daha da devleşmek için her alanda medyayı kullanmaktadırlar. 

Küreselleşme sürecinde ulusal ve uluslararası iletişimle istenilen etkinin 

gerçekleşmesi için insanların bilinçlerine ulaşılması, hükmedilmesi 

gerektiğinden kitle iletişim araçları kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçları 

popüler kültürü oluşturan yeni tüketim kanalları yaratmaktadır.  

Kitle iletişim araçları içerisinde önemli bir yeri olan animasyon 

sinema önceleri sadece çocukları hedef alan bir mecra iken gelişen 

teknoloji ile birlikte çocuklara ek olarak büyükleri de hedef kitlesi 

içerisine almış bulunmaktadır. Küreselleşme sürecinde ekonomi, politika, 

iletişim, medya nasıl ki egemen ülkeler, hakim güçler tarafından 

yönlendiriliyorsa, animasyon sinema endüstrisinde de aynı durum söz 

konusu olmaktadır. Piyasaya hakim olan gelişmiş ülkelerin yapımları 

bütün dünya tarafından seyredilmektedir. Yayınlanan animasyon filmler 

yalnızca masum birer çizgi olmadığı gibi arkalarında milyon dolarların 
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döndüğü devasa piyasalardır. Bu piyasa oyuncaktan kitaba, kırtasiye 

malzemelerinden tekstile, oyun alanlarına kadar her alanda boy gösteren 

popüler kültür ürünlerini yarattığı gibi yaymakta ve her alanda tüketime 

özendirmektedir. 

Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı animasyon sinemanın 

dünyada ve Türkiye’de önemini ve popülerliğini araştırmak ve yalnızca 

masum çizgiler olmadıklarını aynı zamanda çok yüksek meblağda 

paraların döndüğü devasa piyasalar olduğunu belirtmektir. Animasyon 

sinema hayali kahramanlarla insanların zihinlerinde önemli ve özel bir yer 

işgal ederken, kazandırdıkları paralarla da piyasada önemli bir yere sahip 

olmuştur. Çizgilerin renkli dünyası egemen güçlerinde renkli rüyası haline 

gelmiştir.  

Çalışmanın amacına uygun olarak tezin ilk bölümünde kültür ve 

popüler kültür kavramı küreselleşme süreci içerisinde incelenmiştir. İkinci 

bölümünde animasyon sinemanın dünyada ve Türkiye’de tarihsel süreci 

ele alınmış ve bir popüler kültür ürünü olarak değerlendirilmiştir. Üçüncü 

bölümde ise çok popüler olan Kayıp Balık Nemo, Wall-E, Buz Devri 

Serisi animasyon filmlerinin yurt dışında ve Türkiye’de nasıl yankı 

bulduğu incelenmiştir. Bu sektörden elde edilen kar somut verilerle 

açıklanmaya çalışılmıştır. Tezin teorik kısımları kaynak taraması yöntemi 

ile gözleme dayalı kısımları ise içerik çözümleme yöntemi ile 

hazırlanmıştır. 
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KÜRESELLE ŞME VE POPÜLER KÜLTÜR 

1.1. Kültür 

Kültür kelimesi en genel tanımıyla; “bir toplumun üyesi olarak, 

insanoğlunun öğrendiği diğer bir deyişle kazandığı bilgi, sanat, gelenek, 

görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir 

bütün olarak tanımlanmaktadır (Tylor’dan aktaran Güvenç, 2003:101). 

Kültür kelimesinin İngilizcedeki en karmaşık kelimelerden biri olduğu 

söylenmektedir. İnsan faaliyetlerin en inceliklisine işaret eden kültür 

kelimesi, emek ve tarımdan (agriculture), gelişim (cultivication) ve 

üründen (crop) alınmaktadır. Kültür kelimesinin Latince kökü, tarımdan 

gelişmeye, tapmaktan korumaya kadar birçok anlama gelen colere’dir. 

Kelime ikamet etmek anlamına gelen “colonus”dan gelmektedir. Kültür 

gerçekleri, insanın ister yüksek deneyimleri ister gelenekleri olsun bazen 

kutsal hakikatler olarak kabul edildiklerinden dolayı korunmakta ve saygı 

gösterilmektedir. Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki kültür dinsel 

otoritenin görkemli konumunu miras almaktadır. Bunun yanı sıra kültürün 

işgal ve istila ile gergin huzursuz bir ilişkisi vardır, bu kavram sürekli 

olarak bu pozitif ve negatif kutuplar arasında gidip gelmektedir (Eagleton, 

2005: 9–10). 

Genel kabul gören görüşlere göre kültürü oluşturan, tutan ve 

değiştiren faktörler öncelikle dil, değerler sistemi, inançlar, düşünce 

kalıpları ve alışılagelmiş davranışlar olarak belirtilmektedir. Değerler bir 

kültürün oluşması için önemli kabul edilen davranışlar ve düşünceler 

olarak görülmektedir. İnsani değerlerle iç içe olan inançlar insanların 

kendileri, çevreleri, ilişkileri dünya hakkında sahip oldukları hükümlerin 

veya beklentilerin bir bütünü olarak görülmektedir. Düşünce kalıpları 

karar verme, sonuç çıkarma, nedensellik bağı kurma, problem çözme 

yollarından oluşmaktadır. Kültürü oluşturan bu faktörler birbirini takip 

eden nesiller arasında süreklilik duygusu, kolektif tarihte dönüm noktaları 

olan belli olaylarda insanların ortak hatıraları ve ortak gelecek duygusu 

özelliklerini taşımaktadır.  Bu özelliklerden geçerek ortak deneyimleri, dil, 

gelenekler veya din gibi birden fazla ortak özellikleri paylaşan insanlar 
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arasında kimlikler inşa edilmektedir. İnşa edilen bu kimlikler değerler, 

mitler, semboller ve hatıralarla desteklenmektedir. Dolayısıyla kültürü 

oluşturan özellikler aynı zamanda insan hayatını oluşturan, tutan ve 

değiştiren özellikler olarak belirtilmektedir (Erdoğan, 2005:141–142). 

İnsan ve kültür bir bütün olarak ele alınmakta ve bu iki kavram birlerinden 

ayrı düşünülememektedir.  

Kültür olgusu, bir toplumdaki insanların davranışlarına yön veren 

kuralların bir bütünü olarak görülmektedir. Bu kuralların oluşmasında, 

insanın toplumsal varlığından kaynaklanmaktadır. Bu durumda toplumsal 

bir varlık olan insanlar birer kültür varlığı olarak da kabul edilebilirler. Bir 

insanın yarattığı bu kültür aynı zamanda insanın gelişmesini de 

sağlamaktadır. İnsan kültürün hem nedeni hem de sonucu olarak var 

olmaktadır ( Güler, 1990: 87-88).  

Kültürel sistemin öğrettikleri bireysel olduğu kadar toplumsal bir 

olgu olarak da görülmektedir. Bu öğretiler, örgütlenmiş birliklerde 

kümelerde ya da toplumlarda yaşayan insanlarca yaratılmakta ve ortaklaşa 

olarak paylaşılmaktadır. Bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan 

alışkanlıklar, kabul edilen davranış, tutum ve değerler o grubun kültürünü 

oluşturmaktadır. Sosyal bir grubun paylaştığı alışkanlıklar ister aile, ister 

bir köy veya sınıf ister bir ulus düzeyinde olsun bir kültür ya da alt kültür  

sınıflandırması içerisine alınmaktadır. Bütün kültürler, kendi yaşamlarını 

sürdürmeye çalışmaktadır. Bir kültürün devamı, toplumun kültürel 

değerlere olan bağlılığına dayanmaktadır. Kültür genellikle, ideal 

kurallardan ve davranış örüntülerinden oluşturulmaktadır (Güvenç 

2003:102). Bu kural ve davranış örüntülerini içinde yaşanılan toplumsal 

düzen zamanla insanlar tarafından inşa edilmektedir.  

Kültürün özü, soyut- somut toplumu ilgilendiren her şeye bir 

anlam vermekten ibaret bir süreç olarak düşünülmektedir. Bu anlam verme 

işlemi yapılırken medeniyet değerlerinden beslenilmektedir. Ağaca, taşa, 

yazılı kağıda, canlı varlıklara; verilen bu anlam örgüsü içinde 

yaklaşılmaktadır. Değerli ya da değersiz oluş, yüklenen anlamın ölçme 

tarzına bağlanmaktadır. Bu nedenden dolayı herhangi coğrafya, kültürel 
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bakış ile vatan olmaktadır (Arabacı, 2009:111). Bir coğrafyaya vatan 

denilebilmesi ancak orada yaşayan toplumların ortak kültürü ile 

gerçekleşmektedir. 

Kültür insanın toplumsal yaşamının her alanında kendini ve 

kendisinin olanı ifadesidir, çünkü kültür, insanın kendi yaşamını, 

geçmişten gelen deneyimler ve birikimlerle nasıl ürettiğini anlatmaktadır. 

İnsan kendini ne için, neyle ve nasıl üretiyorsa, bu üretme aracıyla, 

nedeniyle ve nasılıyla onun kültürü olmaktadır. Kültür, oluş yerinin ve 

yapılış biçiminin özelliklerine göre, siyasal, ekonomik, sosyal, eğlence, 

işçi sınıfı, gençlik, müzik, sanat, aile, arkadaş, çevre ve teknoloji kültürü 

gibi gruplara ayrılmaktadır. Yani kültür bir topluluğun belli zaman ve 

koşullarda oluşturduğu sosyal kişili ği olmaktadır. (Erdoğan, 2005:138) Bu 

sosyal kişilik hem topluluğu hem de topluluk içerisindeki bireyleri 

geliştirmekte, şekillendirmektedir.  

Bütün kültürlerin temelinde yer alan şey, neyin önemli, değerli ve 

istenilir olduğunu tanımlayan düşünce kalıpları olmaktadır. Bu değerler, 

insanlar toplumsal dünya ile etkileşim içindeyken, onların yaptıklarını 

anlamlı kılmakta ya da onlara yol göstermektedir. Normlar, bir kültürün 

değerlerini içeren ya da o değerleri yansıtan davranış kuralları olarak 

benimsenmektedirler. Değerler ve normlar, bir kültürün üyelerinin 

çevreleri içerisinde nasıl davranacaklarını biçimlendirmektedir. Kültürü 

oluşturan değerler ve normlar kültürden kültüre büyük farklılıklar 

göstermektedir (Giddens,2005:22–23). Bu farklılıklar yarattıkları kültürün 

karakteristik özelliklerinin oluşturmaktadır.  

McGregor kültürü eylem olarak görmektedir. Kültür müzelerin 

duvarlarında asılı yaldız çerçeveli resimler olarak değerlendirilmemelidir. 

Kültür aristokratın yazdığı bir nota, ünlü bir heykel özel evlerde kilit 

altında tutulan çerçeveli resimler, kütüphaneye sıra sıra dizilmiş kitaplar 

kültür olarak sınıflandırılmamalıdır. En azından öncelikli olarak bunlar 

kültür olarak değerlendirilmemelidir. Kültür bir ürün olarak değil, bir 

süreç olarak değerlendirilmelidir. Sonuç olarak, resimler, rock konserleri, 

operalar, toplu gösteriler yaratacak olsa bile kültür tüm eylemlere ve 
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geleneklere katılmak olarak görülmelidir. Önemli olan yapılan eylemin 

çapı, topluma mal olmuşluğudur. Bir Shakespeare, Elizabeth çağının canlı 

ve popüler tiyatro geleneğinin ürünü olmaktadır.  Tarihi bir rastlantı olarak 

değerlendirilmemelidirler. Kendinden önce var olan kendisini destekleyen 

tiyatro birikimini göz önüne alınmadan Shaekspeare’i anlaşılamamaktadır 

(McGregor,1990:19–21). Bir toplumun temelini oluşturan kültür ve 

kültürel ürünler içinde bulundukları dönem o dönemi yansıtan şartlar ve o 

şartların getirdiği sosyal etki ve zorunluluklar düşünülmeden 

çözümlenememektedir.  

Kültür insan yapısıdır ve insanın yaptığı her şey kültürün bir 

parçası teşkil etmektedir. Kültür insanın tüm ürünlerini içerdiğine göre, ne 

amaçla olursa olsun üretilmiş tüm ürünler, yapıtlar, basit araçlar da kültür 

içerisinde ele alınmaktadır. Kültür toplumdaki kişilerin ortaklaşa 

paylaştığı toplam kurumların bir bileşkesi olarak görülmektedir. Kişiler 

birbirleriyle ilgili ve eş güdümlenmiş bir kültürel sistemi 

paylaşmaktadırlar. Ancak toplum içerisinde tüm birey ve gruplar aynı 

biçimde ve eşit bir paylaşım yapamamaktadırlar. Bazı kişi ve kurumlar 

kültürün oluşmasına diğerlerinden daha fazla bir katılım sağlamaktadır 

(Fichter, 2009:152–156). Diğerlerinden daha fazla katılım sağlayan kişi ve 

kuruluşlar kültürel sistemin oluşumunda toplumdaki diğer bireylere 

nazaran daha fazla etkili olmaktadırlar.  

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi genel olarak kültür 

kavramı bir grubun ortak semboller sisteminden geçerek kuşaktan kuşağa 

aktarılan öğrenilmiş ve paylaşılan davranışlar ve algılar olarak 

tanımlanmaktadır.  

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın kültür kavramlarının tümü için 

ortak olan kimi kıstaslar bulunmaktadır. Bunlardan ilki kültürün organik 

bir süreç olarak görülmesidir. Kültür değişmekte, gelişmekte, eskimekte 

ve yok olmaktadır. Hiçbir kültür öğesi durağan bir konumda 

bulunmamaktadır. Çünkü kültür kavramının varlığı için olmazsa olmaz 

koşul az sayıda da olsa bir insan topluluğunun var olmasıdır. Toplum, ister 

bir kavrayış olarak ister bir olgu olarak yok ise kültürden de söz 
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edilememektedir. Bir kişinin kültürden söz edebilmesi için önce kendini 

bir toplumun üyesi olarak görmesi daha sonrada o toplumumun içerisinde 

var olduğunu hissetmesi gerekmektedir. Kültürün olmazsa olmaz şartı 

insan olunca insanın değişkenliği kültürün de değişkenliğini beraberinde 

getirmektedir. Kültür tanımlarında genellenebilir ikinci koşul kültürün 

insan için, insanın gizil güçlerini geliştirmek, onu daha mutlu kılmak ve 

daha rahat ettirmek için var olduğudur. Kültürün tüm kavramları için son 

ortak koşul ise kültürün bir öğrenme ürünü olmasıdır. Bu öğrenmenin 

zamana, mekana ve insana / insanlara bağlı olarak öncelikleri değişebilen 

üç temel kaynağının var oluğu düşünülmektedir. Bütün kültür örüntüsünü 

oluşturan her düşünce, her kurum, her nesne hep insan tarafından 

oluşturulduğundan kültürün ilk temel kaynağı insandır. İkinci kaynak 

yurttur. Yurt yaşamın sürdürüldüğü yerin, iklimin, toprağın verdiği o 

toplumun o yeri yurt edinmesinden önce, orada yaşanların bıraktığı, 

armağan ettiği, yeni toplumun hazır bulduğu her şeyi kapsamaktadır. Son 

kaynak ise bir toplumun ve o toplumun üyesi olan insanların, tarihi süreç 

içinde komşularıyla ve diğer toplumlarla kurduğu iletişim ve etkileşim 

sonunda onlardan aldıkları ve kendi kültürleriyle bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak kattıkları ve özümsedikleri her şeyi kapsamaktadır (Erinç, 2004:20–

24). Kültür bu temel kaynaklar çerçevesinde oluşmakta, şekillenmekte ve 

kendine özgü bir biçime bürünmektedir. Bu nedendendir ki her toplumun 

benzerlikleriyle, farklılıklarıyla kendine özgü kuralları, yaşam şekilleri var 

olmaktadır.   

Karmaşık bir değerler sistemi olan kültür, insanların varlıklarının 

ve kişiliklerinin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Kültürel değer ve 

davranışlardaki ayrılıklar, toplumların birbirlerinden ayrı karakteristiklere 

sahip olmalarına yol açmaktadır. Fakat teknolojide yaşanan gelişmelerle 

uygarlık yavaş yavaş kaybolmakta, toplumlar birbirlerine benzer 

karakterlere sahip olmaktadır. Kültür bir toplumun sahip olduğu maddi ve 

tinsel değerlerden meydana gelen öyle bir bütündür ki, toplumda var olan 

her bilgiyi, ilgileri, gereksinmeleri, değer ölçülerini, zihniyet ve davranış 

biçimlerini içine almaktadır. Bütün bu öğeler birlikte o toplum üyelerinin 

çoğunluğunda ortak olan ve onu diğer canlı varlıklardan ayıran özellik, 
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düşünme yeteneklerinin getirdiği kültürel ortam olarak görülmektedir. 

İnsan yaşamının normal gelişimi sonucunda ortaya çıkan kültür, sosyal 

yaşama canlılık ve gelişme kazandırmaktadır (Çeçen, 1996:17–18). 

Kültür değişik bakış açılarına göre farklı şekilde tanımlandığı 

kadar, farklı açılardan da ayrı ayrı sınıflandırılmaktadır. Her toplumun 

genel kabul görmüş bir kültürü bulunmaktadır. Bu kültür toplumun değişik 

kesimlerinin çalışmaları ve ürünleri sonucunda meydana geldiğinden, 

toplumda farklı kültürel yapılardan oluşmaktadır. Toplum içerisindeki 

kültür katmanlarına bakıldığında öncelikle her toplumda egemen yapıda 

olan bir kültür bulunmaktadır. Bu kültürün karşısında ise egemen kültür 

tarafından dışlanan siyasal iktidarı etkileme gücünden yoksun bulunan 

karşıt kültürler var olmaktadır. İktidarın seçimi sonucunda egemenleşen 

kültür bir başka anlamda siyasal kültürü oluşturmaktadır. Bu siyasal alan 

dışında kalan kültür de görünüşe ağırlık veren süs kültür durumuna 

düşmektedir. Toplumda ilerleme ve gelişmelerden yana olan güçlerin 

getirdikleri öncü kültürü oluştururken bunun dışında toplumda eskiden 

beri var olan kültüre geleneksel kültür denilmektedir. Aydınların 

oluşturduğu kültüre seçkinler kültürü denilirken, halk kitlelerinin 

oluşturduğu ve ilgilendiği kültüre yığın kültürü –kitle kültürü- adı 

verilmektedir (Çeçen 1996:14). 

Kitle kavramının ilk elde çağrıştırdığı “kalabalık”, “çokluk”, 

“yığın” gibi kavramların tarihçesi Antik Yunan’a kadar 

götürülebilmektedir. Ancak bu çağrışımların ötesinde, kitle kavramının 

böylesine yaygınlık kazanması, bugün sosyal bilimlerde kullanılan pek 

çok kavram gibi 1789 Fransız İhtilalı sonlarına denk gelmektedir. Bu 

nedenden dolayı varlığını Fransız İhtilalına borçlu olan pek çok kavram 

gibi bu kavramın da herkes tarafından benimsenen, açık, bilimsel kesin bir 

tanımı bulunmamaktadır. Kavram, kullanan kişinin kendine biçtiği yere 

göre bir anlam kazanmaktadır (Avcı, 1990:12–13). 

Gelişen çağla birlikte teknoloji ve ekonomideki gelişmeler 

kapitalist üretim metodunu da beraberinde getirerek kitle kavramını daha 

da önemli bir kavram haline getirmektedir.  
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Kapitalist üretimin gelişmesi ve iş bölümünün artması, nüfusun 

kırsal alanlardan daha fazla kentlerde toplanması, karar alma süreçlerinin 

merkezileşmesi, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve kitlesel işçi 

hareketleriyle birlikte kitle toplumu belirmiştir. Toplumsal hayatta 

yaşanan bu değişimler kitle kültürü diğer bir deyişle popüler kültür 

kavramını ortaya çıkarmıştır (Erdoğan, 2005:145). 

1.2. Popüler Kültür 

Popüler kültürün, seçkin kültürün altında halk kültürünün üstünde, 

en genel yaşama alışkanlıklarının görsel ve sözel olarak yeniden 

üretilmesini sağlayan bir kitle kültürünü kapsadığı söylenmektedir. 

Popüler kültürün tanımı üzerinde araştırmacılar arasında tam bir anlaşma 

sağlanamamaktadır Popüler kültürün tarihine baktığımızda en geniş 

tanımıyla popüler kültürün tarihinin, sınıflı toplumların tarihi kadar eski 

olduğu görülmektedir. Çünkü bir açıdan bakıldığında popüler kültür 

gündelik yaşamın kültürü olarak adlandırılmaktadır. Dar anlamıyla 

popüler kültür, emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi 

olan eğlenceyi içermektedir. Geniş anlamıyla ise belirli bir yaşam tarzının 

ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlamaktadır. 

Popüler kültür gündelik ideolojinin yaygınlaşmasına ve onaylanmasına 

ortam yaratmaktadır (Batmaz,1981:73–75).  

Toplumların kültürleri ayinlere, şekillere ve eylemlere göre 

değerlendirilmektedir. Evlenme törenlerinden spora, eğlence anlayışından 

cinsel adetlere kadar toplumda yaşayan insanların yaşamına belli bir şekil 

ve kalıp vermek üzere yaratılan her şey bu değerlendirmenin unsurları 

arasında bulunmaktadır. Kendisini yaratan toplumun doğasını en açık, en 

anlaşılır bir biçimde ortaya koyan kitle kültürü veya diğer bir deyişle 

popüler kültür kavramı olarak görülmektedir (McGregor, 1990:42). 

Popüler kavramı “halk”, “nüfusun büyük çoğunluğu”, 

“halk/çoğunluk tarafından”, “halk/çoğunluk için” terimlerini içine 

almaktadır. Bu nedenden dolayı kavramın ilk bakışta verdiği anlama göre 

popüler kültür beli bir grubun ürünü olmadığı gibi belli bir grubun 
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sahipliğini de içermemektedir. Popüler tam olarak herkesin olmasa bile 

hemen hemen herkesindir. Kavram şaşırtıcı derecede kitle kültürü, folklor, 

işçi sınıf kültürü ve alt grupların kültürü ile çakışmaktadır. Popüler kültür 

aynı zamanda din, edebiyat, dans, şarkı, film, gazete gibi yerel ve ulusal 

tabanda geniş bir alanı kapsamaktadır. Popüler kültürün bu tür ele 

alınmasıyla karşımıza en yaygın olarak “popüler kültür modern toplumda 

devam eden halkın kültürüdür” tanımı ortaya çıkarmaktadır. Ancak nasıl 

ki fabrikada çalışan işçi fabrikayı belirtmek için “bizim fabrika” dese de o 

fabrika onun değil, onun varoluş biçimimin belirlendiği yer ise, popüler 

kültür ürünlerini tükettiği için, satın alıp kullandığı ve benim dediği için 

popüler kültür o sınıfa ait olarak değerlendirilmemelidir. Popüler kültür 

“şeylerin” teknolojik araçlarla üretimi ve geniş iş bölümü etrafında 

kurulan kapitalist mal üretimi, pazarlanışı, dağıtımı ve tüketimi 

biçimlerine dayanan bir kültür olarak ifade edilmektedir. Bu üretim biçimi 

olmayınca, mesela teknolojik çoğaltma, seri üretim TV veya basın 

olmayınca, bu araçlara dayanan böyle bir kültür biçimi de olmadığı, 

olamayacağı düşünülmektedir (Erdoğan ve Alemdar 2005 b:33–34).  

1. Dünya Savaşı sırasında asimilasyonu hızlandıran öncü etken 

konumunda bulunan popüler kültür değişime, dönüşüme uğramaya 

başlamıştır. Caz Çağı olarak adlandırılan 1920’lerde popüler kültür bir 

takım değişikliklere uğrayarak yeni bir döneme girmiş kendini farklı bir 

biçimde kanıtlamaya başlamıştır. 19. yüzyılın ortalarında popüler kültür 

diye adlandırılan kültürle, klasik kültür arasındaki ayrım çok fazla belirgin 

olmadığı görülmektedir. Kitlesel izleyicinin artışı, sinemalar, ses kayıt 

cihazları, yayıncılık gibi yeni medya araçlarının ortaya çıkışı popüler 

kültür endüstrisinin geliştirmek için çok büyük fırsatlar oluşturmuştur. 

Yüksek, orta ve alt katmanların belirmesiyle Amerikan kültürü, kökleri 

Avrupa sanatsal geleneklerine dayanan yüksek kültür ve Amerikalıların 

gündelik gereksinimlerine yanıt veren popüler kültür olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır (Cawelti, 1999:228).      

Popüler kültür Amerikan kültürü içinde kadınları ve azınlıkları 

kabul edip kaynaştıran 2. Dünya Savaşı sonrası eğilimlere öncülük eden 

yeni kültürel sentezlerin bir ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. Popüler 



 

 

11 
 

kültürün bu yeni aşamasının özellikleri kaynaşma, dönüşüm ve sentezdir. 

Varlıklı gençleri kapsayan geniş bir izleyici kitlesinin sağlayacağı kazanç 

amacıyla yürütülen en geniş kitleler için yaratılarak onlara sunulan 

Hollywood stüdyoları, radyo televizyon ağları, yayıncılık birlikleri gibi 

yeni kurum tiplerinin gelişmesine yol açmıştır. Medyanın içeriği 

izleyicilerin önemli bileşenlerini oluşturan kadınlar ve gençler için yeni bir 

gerçeklik yaratarak çıkarlarına göre yeniden biçimlendirilen gelenekler 

geliştirerek, giderek farklılaşan bu izleyicilerin değerlerine ve çıkarlarına 

daha duyarlı hale gelmiştir. Yeni medya biçimlerini birbirinden farklı 

Amerikan azınlıklarını tek bir potada eriterek pek çok Amerikan kültürünü 

sentezlemiş olduğu söylenebilmektedir (Cawelti, 1999:232-233). 

Aydınlanma çağını yaratan üretim ilişkilerinin karmaşık işleyişi 

Avrupa toplumlarında okumuşlar kültürünün ikiye ayrılmasını da 

beraberinde getirmiştir. Seçkinler sınıfı dışında az okumuşların ve 

çalışanların oyalanabileceği birtakım düzenlemeler, ilk önce eğlence 

alanında baş göstermeye başlamıştır. Daha sonra da sanat ve sanat benzeri 

ürünler kitlesel olarak farklılaşmış ve yaygınlaşmıştır. Bu ayrımlaşma ile 

ortaçağ sonrası Avrupa’da yaygınlık ve farkına varılabilirlik açısından 

popüler kültür olarak nitelenebilecek olgular ilk kez ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Kitle ile seçkin arasındaki fark gözle görülür bir biçimde ilk 

kez aydınlanma sonrası çağda görülmeye başlamıştır. Bu tabanların 

kültürel farklılaşması eğlence ve sanat arasındaki farkın içinde 

odaklanmaktaydı. Tarihte “kitle” kavramı üzerine düşünmek ilk kez bu 

döneme rastlamaktadır. Bu çağın düşünürleri daha çok eğlencenin 

ahlaklılık derecesi üzerine çalışmaktadırlar. Bu çağın düşünürü 

Aristoteles, yurttaşlar ile köleler için yapılan sanatın farklılaşmasını 

savunurken, kültürel ürünlerin iyi nitelikli olanlarının yurttaşlara, daha az 

iyi olanlarının kölelere sunulmasını öngörülmekteydi. Aristoteles müzik 

ve tiyatro gibi kültürel ürünlerden yurttaşların ve asillerin aldığı haz ile 

kölelerin aldığı hazzın değişik olduğunu ileri sürmüştür. Aristoteles 

sıradan insanlarda haz alma yetilerinin de oluşmadığını savunmaktadır 

(Aristoteles’den aktaran Oskay, 2001:12–14). 
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Geçmiş çağlarda kültürler arasında böylesine kesin bir çizgi ile 

ayrıma gidilmiştir. Daha sonraki yıllarda bu kadar keskin olmasa bile 

popüler kültür kelimesini anlatmak için kültürler arasında seçkin kültür, 

halk kültür ve popüler kültürü içine alan kitle kültürü ayrımı sıkça 

karşılaştırılan bir sınıflandırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak hızla 

gelişen çağımızda bu ayrım da geçerliliğini yitirmeye başlamıştır.  

Popüler kültür kavramı üzerine birçok literatür bulunmasına 

rağmen eleştirmenlerce bu kültürün ortak kabul gören bir tanımına 

ulaşılamamıştır. Ancak en genel tanımıyla popüler kültürün; kökleri yerel 

geleneklerde bulunan halk inançlarını, nesnelerini ve pratiklerini, keza 

siyasal ve ticari merkezlerde üretilen kitlesel inançları, pratikleri ve 

nesneleri içerir; popüler kültürün içeriğinde popülerleşmiş seçkin kültürel 

biçimlerin yanı sıra müze geleneği düzeyinde yükseltilmiş popüler 

biçimleri de bulunmaktadır (Mutlu, 2005:313). 

1960’lı yıllarda Ortadoks Marksist yaklaşım kültürün ekonomik alt 

yapı tarafından belirlenen bir üst yapı kurumu olduğu tezini savunurken, 

kültürel çalışmaların kitle kültürüne yaklaşımı Marksist yaklaşımla 

benzerlik göstermekle birlikte kitle kültürü ve popüler kültür arasında bir 

ayrım koymasıyla Ortodoks Marksist gelenekten uzaklaşılmaktadır. 

Kültürel Çalışmalar popüler kültürü “yanlış bilinç” olarak değil “halkın 

sesi” olarak görmektedir. Özellikle tüketilme anında halkın bilinçli 

tercihine dikkat çekerek, popüler kültür alanı içerisinde yapılan tercihlerle 

özgür seçim olanaklarına vurgu yapmaktadır (Arık, 2007:83–84). 

Popüler kültür ve onun taşıyıcıları piyasaya aracılık yapsa da 

tüketim ideolojik bir eylemdir. Yorumlama, tartışma ve anlamlandırma 

sürecinde tüketicilerin kendilerinin de ortaya sürdüğü bir anlam 

bulunmaktadır. Tüketim ve pazar tercihi, aynı zamanda bir estetik seçim 

ve kültürel yargı sorunu olarak görülmektedir. En “akılsız” tüketici bile bir 

tartışmaya mutlaka taraf olmaktadır (McGregor, 1990:7–8). Tüketici 

popüler kültür ürünlerinden etkilense, popüler kültür tarafından 

yönlendirilse bile muhakeme yeteneğini kullanarak kararı yine kendisi 
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vermektedir. Bireyler seçimleri konusunda çok aktif olmasalar bile 

doğrudan pasif bir konumda da bulunmamaktadır. 

Popüler kültürü halk ve yüksek kültüre karşıtlığıyla tanımlayan 

kimi popüler kültür eleştirilerinde popüler kültürün özgül dinamiği ile 

şekillenen bir etkileşim gözden kaçırılmaktadır. Örneğin Louvre 

Müzesinde her kesimden, beğeniden ve her kimlikten yığınlarca insan bir 

suretinin en sırada bir kırtasiyede bile kartpostal olarak bulunan Mona 

Lisa tablosunu görmek ve onun fotoğrafını çekmek için akın akın sergi 

salonunu doldurmakta veya futbol stadyumlarında seyircilerin 

tezahüratlarının melodik altyapısında Beethoven’in senfonilerinden bir 

alıntının oluşturulabilmektedir. Bu örneklerde de olduğu gibi popüler 

kültürün sanat kanonu tarafından seçkin veya yüksek sanata ait sayılan 

kimi eserleri de içerdiği öne sürülmektedir (Mutlu 2005:313-314).  

Simon Frith kültürel değerlendirmelere hakim olan söylemlerle 

ilgili ayrıma yönelik eleştirisinde yüksek kültürün aşkın bir kültürel 

deneyim idealiyle karakterize olduğunu bu ideal çerçevesinde, yüksek 

kütür ürünlerinin gündelik olanın üstüne çıkma, tarihsel zaman ve coğrafi 

mekanın önemini yadsıma imkanı sağladığının düşünüldüğünü 

belirtmektedir. Halk kültürünü karakterize eden kültürel bir deneyim ideali 

ise bütünleşmedir. Halk sanatı biçimleri bir uzamda, bir mevsimde, bir 

cemaatte konumlanma imkanı sağlamaktadır. Popüler kültürün kültürel 

deneyim ideali eğlenme ve oyalanma olarak görülmektedir. Bu kültür 

gündelik hayatın ritmiyle iç içe geçmiş hazlar sağlamakta, coşkusal 

doyumu arttırarak disiplin oyununu meşrulaştırmaktadır. Frith bu 

söylemler arasında keskin ayrılığın geçerli olmadığını, bunların aslında 

ayrı kültür dünyalarını veya farklı sınıf tutumlarını tanımlamadığını, 

aksine bunların tümünün de bütün kültürel pratikleri kesecek şekilde 

işbaşında olduğunu ve gerçekte birbirlerini ürettiklerini belirtmektedir 

(Frith’den aktaran Mutlu 2005:314–315). 

Kitle kültürü bir yandan eşitlik ve demokratik hoşgörü 

yanılsamasını beslerken, diğer yandan da iktidarın birkaç elde 

toplanmasının totaliter koşulları ve etkinlikleri de yaratmaktadır. Gelişen 
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yüzyılda niteliklerin nicelikle yer değiştirmesi sonucunda, üreticiler ve 

dağıtıcılar homojenleştirilmi ş, çoğunluğa ulaşmış kitlesel yeniden üretim 

araçları yaratıcılığı ve farklılığı ortadan kaldırmıştır. Kitle kültürü hiçbir 

konunun fazla karmaşık olmaması yolundaki tezi sayesinde sıradanlığı 

yüceltilmiş sıradan insanlar toplumsal karar alma süreçlerinde etkin 

katılımcılar olmaktan çıkartılarak gerçeklikten kaçan edilgen tüketiciler 

konumuna getirilmiştir (Real’den aktaran Aydoğan, 2004:15)  

Endüstri toplumlarında popüler kültür kendi özüyle çelişkili bir 

halde bulunmaktadır. Bir yandan popüler kültür bir endüstri haline 

getirilmekte, kar güdümlü şirketler tarafından üretilip dağıtılmakta, bir 

yandan da halkın malı olarak görülmektedir. Popüler kültür tüketim 

değildir, toplumsal bir sistem içerisinde anlamları ve hazları yaratan onları 

dolaşıma sokan etkin bir kültür olmaktadır. Kültür yaşayan bir süreç 

olduğu için yalnızca kendi içerisinde gelişmekte dışarıdan ya da yukarıdan 

dayatılamamaktadır. Popüler kültür gündelik yaşam ile kültür endüstrisi 

ürünleri arasında bulunan ortak bir alanda halk tarafından 

oluşturulmaktadır (Fiske, 1999:35–38). 

1.3. Küreselleşme 

Gelişen çağ teknoloji bilim, sanat alanlarında yaşanan gelişmeler, 

yenilikleri ve çeşitlili ği beraberinde getirmiş bu sırada da birçok yeni 

kavramın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Küreselleşme hakkında 

gelişen dünyada anlamına tam olarak uygun bir şekilde kullanılmasa da 

içeriği ile ilgili birçok düşünceler ortaya çıkmakta bir sorunsal olarak 

tartışılmakta ancak tam anlamıyla bir netliğe oturtulamamaktadır. Çünkü 

küreselleşme ile birlikte yenidünya düzeni, yerelleşme, postmodernizm, 

neo-liberalizm gibi anlayışlarda tartışılmaya başlanmıştır. Bu konuların 

farklı bağlamlar içerisinde ele alınması oluşan karmaşayı daha da 

arttırmaktadır. Gerçekte bu kavramlar ya birbirlerini tamamlar nitelikte ya 

da birbirlerine çok benzer kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Kızılçelik, 2001:3). Ticaretten sanata, sanattan spora, spordan siyasete 

kadar çok geniş alanları kapsayan farklı kesimleri ilgilendiren bir kavram 

olan küreselleşme, en çok tartışılan konuşulan üzerinde yazılar yazılan 
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konuların başında gelmektedir. Bu nedenle, anlam bakımından herkesin 

uzlaştığı bir tanımı oluşturmak çok zor olmaktadır. 

En genel tanımlarıyla küreselleşme “coğrafyanın toplumsal ve 

kültürel düzenlemelere dayattığı kısıtlamaların azaldığı, insanların bu 

azalmayı giderek daha çok fark etmeye başladıkları bir toplumsal süreç” 

olarak tanımlanmaktadır (Marshall,1999:449). Diğer bir deyişle 

küreselleşme; “ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yaygınlaşması, 

ideolojik ayırımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, farklı toplumsal 

kültürlerin, bir anlamda maddi ve manevi değerler çerçevesinde 

oluşturulmuş birikimlerin, ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılması” 

olarak tanımlanmaktadır  (Girgin, 2002:25). Gelişen süreç içerisinde 

küreselleşme kavramı bu tanımlarda olduğu gibi iyi niyetli bir tanım 

olmayı bir kenara bırakarak, dünyadaki gelişim ve değişimlere paralel bir 

şekilde daha çok olumsuz yönleri ve kültürel etkileriyle konuşulmaya 

başlanan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Küresel kavramının İngiliz dilinde uzun bir geçmişi olmasına 

karşın küreselleşme ve küreselleşme ile ilgili kavramlar daha çok 

ekonomik bağlamda 1960’lı yıllar ve sonrasında kullanılmaya 

başlanmıştır. Medya ve kültürel çalışmalarda küreselleşmeye yakın 

anlamda “küresel köy” vurgusu Marshall McLuhan tarafından 

getirilmiştir. Sosyolojide küreselleşme kavramı ise ilk kez Roland 

Robertson tarafından 1985 yılında yayınlanan makalede geçmiştir 

(Kızılçelik, 2003:2).  

Yeni dönemde; yapısal olarak fabrikalar değer yitirmekte, seri 

üretim yanında kültürel üretim ve markalar önem kazanmakta, beden 

gücüne duyulan ihtiyaç kısmi olarak azalmakta, çalışma saatleri 

değişmekte, insanların bir kısmı her hangi bir çalışma mekanına gelmeden 

bilgisayar ortamında çalışmakta, insanlar arasındaki iletişim artarken yüz 

yüze iletişim zayıflamaktadır. İletişim ve ulaşım alanlarındaki yenilik ve 

gelişmeler ile dünyanın her tarafı ile rahatça bağlantı kurulabilmektedir. 

Ulus-devlet’lerin etkisi azalmakta buna karşılık ulusötesi şirketlerin 

ekonomide ve toplum üzerinde etkisi artmaktadır. Bütün bunların bir 
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sonucu olan küreselleşme kavramı yaşanan gelişmelerle birlikte çok sık 

kullanılır hale gelmektedir (Yılmaz, 2004:22). Yaşamın her alanında var 

olan ve çok sık kullanılan bu kavramı her disiplin, kendi bilimsel sınırları 

içerisinde açıklama çabası içerisine girmektedir. 

Küreselleşme, genel olarak iletişimdeki gelişmelerden geçerek 

uluslararası alışverişlerin büyümesi safhasını anlatmak için 

kullanılmaktadır. Ekonomik anlamda kapitalist pazarın yaygınlığını 

anlatmak için kullanılan küreselleşme, siyasal anlamda kendine dönük 

ulus devletlerin ve korumaca politikalarının son bulduğunu belirtmektedir. 

Küreselleşme yerel olanın son bulduğunu herkesin her şeyin dünyanın 

bütününe ait olduğu anlamı taşımaktadır. Bu anlamda küreselleşme 

gelişen dünyanın egemen gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük 

sermaye, gelişen çağa ayak uydurmak kar elde etmek için 

küreselleşmektedir. Küçük sermaye ve emek toplulukları ise egemen 

güçlerin küresel çıkarlarını gerçekleştirmesi için küreselleştirilmektedir. 

Küresel şirketler yerel, ulusal ve uluslar arası çalışmaktadırlar. Küresel ve 

yerel olan birleştirilerek tasarım, üretim, pazarlama coğrafik bütünleşmeye 

uğratılmaktadır (Erdoğan ve Alemdar, 2005 a:441–442).  Toplumların ve 

insanların iletişim ağlarıyla birbirlerine bağlandıkları yeniçağın zorunlu 

bir sonucu olarak küreselleşme doğmaktadır.  

Devamlı gelişen dünyada büyük değişimler yenilikler olurken üç 

olgu küreselleşmenin açıklanması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Bu olgular; kamunun ekonomi alanından kendini geri çekmesi, yeni 

iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve para piyasalarının 

bütünleşmesindeki büyük gelişmelerdir. Küreselleşme bir yandan 

uluslararası ekonomik ve siyasal ilişkilerde çok yanlılığı kastetmekte, bir 

yandan da bir mikro ekonomik olgu olarak vurgulamaktadır. Bu 

olgulardan her ikisi de ticari ilişkilerde küreselleşmeyi, çok yanlı ticaret 

ili şkilerinde liberalleşmeyi, uluslararası alanda rekabetin dinamiklerinde 

değişmeyi özendirmektedir (Keleş, 1998:209). Bu özendirme ise son 

kertede küreselleşmenin ekonomi odaklı bir olgu olarak benimsenmesini 

beraberinde getirmektedir.  
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Küreselleşme çok eski zamanlara dayanan ve hala devam eden bir 

süreç olarak görülmektedir. Marx küreselleşme olgusunu kapitalizmin 

temel gidişatı olarak tanımlamıştır. Gelişen yüzyıldaki küreselleşme, daha 

çok döviz kuru işlemleri, uluslar arası sermaye hareketleri, çokuluslu 

şirketlerin yayılmacılığı ve IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası finans 

kurumlarının dünya ekonomisinde oynayacakları yeni roller 

belirlemektedir (Levy, 2009:42).  

Küreselleşme sürecinde yaşanan anlam kargaşası gibi 

Küreselleşme sürecinin tarihinde de tam bir görüş birliğine varılamamıştır. 

Birçok düşünür birçok farklı görüşler ortaya atmıştır. Kimi görüşler 

insanlık tarihinin başlarından beri var olduğunu düşünürken kimi görüşler 

ise gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıktığına inanmaktadır.  

Günümüz dünyasında uluslararası ilişkilerin en moda 

kavramlarından biri olan küreselleşme aslında 20. yüzyılın bir buluşu 

değildir. Küreselleşmenin öne çıkmasın nedeni abartılı bir önem atfetmeye 

yönelik medyatik şırınganın tipik bir kavramı haline gelmesi olarak 

görülmektedir. Oysa çakmaktaşı ticareti yapan Neandertal insanından beri 

ticaret uluslararası bir kimlik taşımakta ve küreselleşme ilk çağlardan bu 

yana tarih sahnesinde boy göstermektedir. Roma İmparatorluğu ile 

Osmanlı İmparatorluğu, hükümranlıkları süresince “keşfedilmiş” dünyada 

egemenliklerine uygun olan “dünya sistemleri” geliştirmişlerdir ve Pax 

Romana ile Pax Otoman 19. yüzyıl öncesindeki kükreselleşmenin birer 

örneğini oluşturmuşlardır. İnsanoğlu “tüm dünyayı kapsayan ve etkileyen” 

modern anlamdaki ilk küreselleşme sürecine 19. yüzyılda İngiltere’nin 

kendi çıkarlarına uygun olarak geliştirdiği dünya düzeni olarak bilinen 

Pax Britaninica ile şahit olmuştur. Sömürge imparatorluklarının 

kurulduğu bu dönemde, dünya haritası sömürgeci metropol ülkeler ile 

geride kalan sömürge ülkelerini göstermektedir (Ersoy, 2002: 35). 

Küreselleşme kavramının tarihi 1969 yılında Neil Armstrong’un 

yeryüzüne bir bütün olarak bakmasıyla başlatılabileceği söylenmektedir. 

1970’li yıllarda Rama Kulübünün gündeme getirdiği nükleer silahlarla 

ilgili tartışmadalar ve Çernobil gibi olaylar dünyanın tehdit ve tehlikeler 
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bakımından küreselleştiğine dair izlenimler vermektedir. Enformasyon 

devrimi ve televizyonun yaygınlaşması sonucunda dünya tek bir mekân 

haline gelmektedir. Bu gelişmelere bilgisayar ve haberleşme teknolojisi 

olan telefon, internette eklenerek giderek daha da genişlemektedir. Bütün 

bu gelişmelerin finans piyasalarında ve insanların yaşantısı üzerindeki 

etkisi küreselleşmenin son halkalarını oluşturmaktadır. Küreselleşme, 

devletlerin güçlerini milli menfaatlerini gerçekleştirmek için bilinçli bir 

biçimde anlaşmalar, zor kullanımlar, ekonomik ve askeri bütünleştirmeler, 

sivil toplum kuruluşları ve bunlara benzer diğer kuruluş ve anlaşmalarla 

adım adım ilerletilen bir süreç, bir proje olarak belirtilmektedir 

(Koçdemir, 2002:276–277). Bu bakış açısına göre; küreselleşme tarihini 

dünyayı bütün olarak ilgilendiren etkileyen önemli olaylar, tehlikeler ve 

kaoslarla ortaya çıkan/çıkartılan bilinçli bir süreç olarak görülmektedir.  

Başka bir grup yazar ise; küreselleşme sürecinin tarihsel gelişimini 

teknolojinin gelişmesine bağlı olarak oluştuğunu öngörmektedirler. 

Küreselleşme esas olarak iletişim ve bilişim devrimiyle ilişkili bir olgu 

olarak nitelendirilmektedir. Ancak Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve soğuk 

savaşın sona ermesi bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında bu iki kutuplu bir yapı siyasal ve ekonomik engellerin 

ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Bunun sonucunda da dünya 

küresel bir köy haline gelebilmiştir. Burada siyasal gücün etkin olduğu 

ABD’nin askeri ve ekonomik üstünlüğüne işaret edilmektedir. Ancak 

küreselleşmenin temeli tarım ve sanayi devriminden sonra ortaya çıkan 

iletişim teknolojileri devriminin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Yılmaz, 2004:23). 

Küreselleşme olarak tanımlanan süreç iki ana grup arasındaki 

çatlağı gittikçe derinleştirmektedir. Bu derinleşme küresel pazara açılma 

yetisine sahip olanlar ve bu avantajlara sahip olmayanlar-olamayanlar ya 

da sahip olsalar bile piyasaların kontrolsüz yaygınlaşmasının sosyal 

istikrar açısından zararlı görülüp sıkı sıkıya kurallara bağlı olanlar 

arasında geçmektedir. Bunun sonucunda da piyasa güçleri ile işçiler, 

emekliler ve çevreciler gibi grupları bünyesinde barındıran sosyal güçler 
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arasında ciddi gerilim giderek artmakta ve hükümetler de bunları arasında 

sıkışıp kalmaktadır (Rodrik, 1997:16).  

Ekonomik güçlerin küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu 

gerçeği küreselleşmenin tek boyutlu bir süreç olarak düşünülmesini 

beraberinde getirmektedir. Küreselleşme politik, sosyal, kültürel ve 

ekonomik etmenlerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı bir olgudur. Ancak 

bunların hepsinden önemlisi, dünyanın her yerindeki insanların 

birbirleriyle iletişimlerinin hızını ve kapsamını artıran enformasyon ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeler olarak tanımlanmaktadır (Giddens, 

2005:52). İletişim alanında yaşanan bu gelişmeler küreselleşmenin hızını 

ve boyutunu şekillendirmektedir.  

Küreselleşmenin en önemli özelliği ise finans-kapitalin serbest 

dolaşımını sağlamasıdır. Ülkeler, üretimin temel öğelerinden sermayeyi 

kendilerine çekmek için rekabet etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla 

küreselleşmenin etkisiyle ekonomik ve sosyal yapılanma köklü 

değişikliklere uğramaktadır. Sermayeni başka yerlere kayabilme özelliği 

devletlerin ulusal ekonomiler üzerindeki kontrollerini zayıflatmaktadır 

(Soros, 2003:2).  

Küreselleşme süreci emperyalizmin daha şiddetli daha sancılı bir 

aşaması olarak görülmektedir. Bu süreç aynı zamanda da diğerlerine 

oranla daha az fark edilebilir bir gelişme seyretmektedir. Bu oluşum 

paranın ve malların dolaşımından daha fazla bir şeydir. Sınırlar 

kaybolmaya başlarken zaman ve mekân kavramı eski anlamını yitirmeye 

başlamıştır. Bu durumun bir getirisi olarak artık tüm insanlığın birbirine 

karşı bağımlılığı artmaktadır. Küreselleşme kavramının dünya 

ekonomisinde yerini almasıyla uluslararası alanda karşılıklı bağımlılık ve 

dayanışma dönemi başlamış bulunmaktadır (Uluç, 2003:178–179). 

Küreselleşme ile dünyanın bir tarafında olan bir olaydan hiç ilgisi olmayan 

bir başka insan etkilenebilmektedir. Ortaya çıkan bu bağımlılık o kadar 

büyük boyutlara ulaşmıştır ki artık bağımsızlık mümkün olamamaktadır. 
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Küreselleşme emperyalizmin iç başkalaşım ya da değişimi 

sonucunda varılmış olunan emperyalizmin bir üst evresidir. Bu anlamda, 

küreselleşme öncesi meta ve sermaye ihracı evrelerinden nitelik açısından 

bir farklılık taşımaktadır. Bu süreçteki ekonomi-politika daha öncesine 

göre önemli farklar içermektedir. Kapitalizmin sonucu olan tekelleşme 

küreselleşmeyle birlikte boyut değiştirmiş ve tekelciliğin en üst aşamasını 

oluşturmuştur. Daha önceki evrelerden farkı ise şu şekildedir; 1)Tekellerin 

birbirleri ile evlilik yapması ve bunun sonucunda da tekellerin daralması 

ve tek tekele doğru tırmanışın hızlanması. 2) Ulus devletlerin giderek 

zayıflayarak etkisizleşmesi yerine merkezi oligarşinin oluşturularak 

sınırların ortadan kaldırılıp sermaye dolaşımın önündeki bütün engellerin 

yok edilmesi, 3) Hür türlü yönteme başvurularak bir tek otorite, bir tek 

merkezli dünya konjonktürü oluşturulmaya çalışılması, 4) Yeni bir pazar 

paylaşımını emperyalist tekeller arası biri savaşa imkan tanımadan 

uzlaşma yoluyla yapmaktır (Töre, 2002:29). Bu farklılıklar 

değerlendirmeye alındığında küreselleşmenin hem kapitalizmin üst 

aşaması hem de ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği göz önüne 

çıkmaktadır.  

Küreselleşme sürecinin ayırt edici özellikleri olarak ticaretin ve 

doğrudan yabancı yatırımların artması, uluslararası şirketlerin 

etkinliklerinin artması, ulaşım ve iletişimin hızla gelişmesi, insanlar, 

hizmetler, üretim mallarının ve sermayenin önündeki sınırların ortadan 

kalkması teknolojinin gelişerek dünyanın her yerinde üretime ve 

pazarlamaya olanak tanıması, kültürler arası çatışmaların sona ermeye 

başlayarak yerine batılı dünya kültürünün hakim olması ve bütün bunlara 

bağlı olarak da kültürel bir aynılaşma diğer bir adıyla tek tipleşmenin 

yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Küreselleşme ile ilgili en somut 

gelişmeler mali piyasalar alanında olmaktadır. Uluslararası firmaların 

finans hareketleri dünya ticaretinde çok daha hızlı bir biçimde dolaşmakta, 

yaygınlaşmaktadır. Gelişen iletişim ve ulaşım araçları ticareti hızlandırıp, 

kolaylaştırsa da büyük bir sorunsal haline gelen bir uzlaşmazlığı da 

beraberinde getirmektedir. Küreselleşme ile birlikte boyut değiştiren 

ticarette yer almada, başarı yakalamada iletişim ve ulaşım araçları önemli 
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bir ağırlığa sahip olmaktadır. Ancak bu alandaki gelişmeler dünyanın bazı 

ülkelerinde geçerli, birçok ülkesinde ise geçersizdir. Çünkü küreselleşmiş 

bir dünyanın parçası olmak için gerekli alt yapı çoğu ülke için 

sağlanamamıştır ve uzun bir sürede sağlanamayacak gibi görünmektedir 

(Koçdemir, 2002:277–279). Küreselleşme gelişmiş ülkelerin elinde bir 

avantaj olmayı sürdürürken gelişmişlik seviyesine henüz ulaşamayan 

ülkeler için bir avantaj olmaktan çok uzak kalmıştır. Hızlı para kazanma 

ve dolaşıma imkan sağlayan bu küreselleşme sürecinde ülkeler arasında 

yaşanan bu eşitsizlik küreselleşmenin dolaşımında kendini daha fazla 

göstermektedir. Gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere doğru tek taraflı 

bir küreselleşme yaşanmaktadır. Yaşanan bu durumda hakim kültürleri 

daha hakim yaparken diğerlerini görmezden gelen sorunları beraberinde 

getirmektedir. Böylece küreselleşme gelişmiş ülkelerin elinde bir avantaj 

olmayı sürdürürken gelişmişlik seviyesine ulaşamayan ülkeler için bir 

avantaj olmaktan çok öte bir dezavantaja dönüşmektedir.  

1.4. Küreselleşme Sürecinde Kültür ve Popüler Kültür 

Bir uygarlık, mutlaka başka uygarlık ya da uygarlıklarla ilişki 

içerisinde bulunmaktadır. Uygarlıklar arasında böyle bir ilişki doğar 

doğmaz da, o uygarlık değişmeye, dönüşmeye başlamaktadır. Bir yerde 

insanlık tarihi uygarlıklar arasındaki bu tür ilişkiler ve onların sonucu 

ortaya çıkan değişikliklerin tarihi olmaktadır. Savaşlarda karşılaşanları 

yalnızca ordular olarak düşünmemek gerekir, bu aynı zamanda iki farklı 

uygarlığında karşılaşmasıdır (Tanilli,1992:7). Tarihe bakıldığında 

uygarlıkların, ulusların şekillenmesinde halkların birbirleriyle kurdukları 

iletişim değişimde, gelişimde, toplumsal yapıda çok büyük önem teşkil 

etmektedir. İletişimsizlik düşünülemeyeceği gibi etkileşimsizlik de 

düşünülememektedir. İnsanların sınırları aşmasına birçok engel, birçok 

kural getirilebilir ancak düşüncelerin ve görüşlerin serbest iletişimi 

sınırları önemsemez, iletilmek isteniyorsa bir yol bulunarak iletilmektedir. 

Uluslararası iletişim kavimler kurulduğunda kavimler arası iletişim 

krallıklar kurulduğunda krallıklar arası iletişim olarak var olsa da bu 

kavramın iletişim biliminde kullanımı ikinci dünya savaşından sonra 
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başlamıştır. Savaş öncesinde diplomatik, siyasal ekonomik, kültürel 

alanlarda resmi ve gayri-resmi olarak var olan iletişim radyonun 

bulunuşuyla boyut değiştirmiştir. Uluslararası iletişim soğuk savaşın 

başlaması ve radyonun bu savaşta temel araçlardan biri olarak 

kullanılmasıyla önem kazanmıştır. Bu konunun önem kazanmasında her 

konuda olduğu gibi ekonomik, siyasal ve ideolojik amaçları içinde 

barındırmasından kaynaklanmaktadır. Savaş sırasında psikolojik silah 

olarak kullanılan iletişim, kapitalist düşünce tarzında ekonomik çıkarlar 

için kullanılmaya başlanmıştır (Erdoğan, 1997:307–308). Bu doğrultuda 

düşünüldüğünde uluslararası iletişim her zaman egemen güçlerin 

ideallerine hizmet etmektedir. 

İnsanlık tarihinin ilk yıllarından beri uluslararası iletişimin var 

olduğunu düşünen görüşe göre küreselleşme insanların bulundukları dar 

çerçeveden kendilerine yeni mekânlar ve yeni ilişkiler sağlayacak bir 

hareketliliğe girişimlerini ifade etmektedir. Bu hareketlilik bazen savaş, 

kıtlık, hastalık afet gibi olağanüstü şartlarda gerçekleşirken, bazen de 

ticaret ve seyahat gibi doğal gerekçelerle oluşmuştur. Küreselleşmenin at 

deve gibi hayvanların evcilleştirilmesi, göç ve ticaret kervanlarının 

oluşturulması, büyük pazar ve panayırların kurulması, ipek yolu ve deniz 

yollarının kullanılması kadar eski bir mazisi olduğunu varsayılmaktadır 

(Seymen ve Bolat 2005:17–18). Bu görüşe göre küreselleşme insanlar 

arasında alışverişin, iletişimin başladığı andan itibaren var olan bir süreç 

olarak algılanmaktadır. 

Küreselleşmenin kültürel etkileri diğer etkilerinden çok daha 

karmaşık bir yapı içermektedir. Bu yapı modernizm-kültür yapısından çok 

daha değişik bir gelişim seyri içinde olmaktadır. Küreselleşme kültür 

planlaması yoluyla kültür değişimini sağlamaya çalışmakta ve bazen de 

homojenleşmeyi sağlamak için zora başvurmaktadır. Küreselleşme 

taraftarlarına göre bu süreç göçmen kültürünü asimile etmeyi, kültürel 

alandaki bireysel yaratıcılığı ideolojilerin emrine vermeyi 

düşünmemektedir. Hayatın öteki alanlarında görülen küreselleşme kültürel 

asimilasyonun değil, farklı kültürlerin birlikte yaşamaları iradesinin 

yanında durmaktadır. Küreselleşme sayesinde kültürler birbirlerini daha 
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iyi tanıyacakları ve birlikte var olmanın yollarını daha kolay bulacakları 

öngörülmektedir. Küreselleşme karşıtları ise tüm bu denilenlerden endişe 

duymaktadır. Globalleşme süreci kültürleri yüz yüze getiriyor ancak 

ekonomisi, siyaseti güçlü bir kültür böyle bir alanlardan beslenemeyen 

kültürler yüz yüze gelmektedir. Bu durumda da bir kültürün egemenliği 

söz konusu olmaktadır. Kültür egemenliğinin olduğu bir ortamda karşılıklı 

aktarım ortadan kalkmakta bunun yerine tek taraflı aktarım süreci 

başlamaktadır. Tek taraflı aktarımın olduğu düzende dünya kültürleri değil 

yalnızca belli kültürler küreselleşmektedir (Aydın, 2002:21–22). Bütün 

bunların sonucunda da kültürel çoğulluk değil bir tür kültür emperyalizmi 

ortaya çıkmaktadır.  

Küreselleşmenin kültürel etkileri ele alınırken birbirinden farklı iki 

sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlardan ilki, mikro-milliyetçilik 

biçiminde kendini göstermektedir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan 

mikro-milliyetçilik akımları, ulusal devleti aşan ve onun daha küçük 

parçalar halinde algılayan bir yapıyı oluşturmaktadır. Küreselleşme, 

elektronik medya aracılığı ile en küçük bir kültürel farklılığı bile 

vurgulayarak tüm dünya kamuoyunun dikkatini bu farklılığa çekmektedir. 

Ayrıca siyasal açıdan, kültürel farklılıkların korunması ilkesini demokratik 

hak ve özgürlükler alanının ayrılmaz bir parçası olarak gören bir anlayışı 

yaygınlaştırmaktadır. Küreselleşmenin kültürel boyutunun ikinci sonucu; 

özellikle tüketici davranışını etkiyenlere, dünya çapında kültürel bir tek 

tipleştirmenin önünü açmış olması olarak görülmektedir (Şeker, 

2007:106–107). 

1980’li yıllarda özellikle ekonomi bağlamında kullanılan 

küreselleşme kavramı gelişen çağla birlikte her alanda kullanılmaya 

başlanmıştır ve bu durumda birçok sorunu beraberinde getirmektedir. 

Bireylerin somut ve sanal gerçeklik üzerinden başka insanlarla toplumsal 

ve/veya kurumsal olarak bir araya gelmesinin anlatımı olan 

küreselleşmenin temeli ekonomik ilişkilere dayanmaktadır. Verimli 

ekonomi için ortam yaratmak temel hedef olarak görülmektedir. Bunun 

için oluşturulan yeni ilişkiler, bir dil, kültür, tarih varlığı olarak insanı 

sürekli bir biçimde etkilemektedir. Küreselleşmenin akışkan yapısı gereği 
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bu süreç dışında kalınmak istense bile bunu mümkün kılmayarak herkesi 

etkilemekte, ekonomi için yaratılan pazar alanında “nesne” konumuna 

getirmektedir. İnsanların içine girdiği bu yeni ortam onları alabildiğince 

edilgin kılmaktadır (Çotuksöken,2002:173). İnsanlar, küreselleşme 

sürecinin her ne kadar dışında kalamaya çalışsa da yaşamın her alanını 

saran bu ortam içerisine girmek ve faaliyetlerini burada gerçekleştirmek 

zorunda kalmaktadırlar. 

Küreselleşmenin pekiştirilmesi ve daha da yayılması için dünyayı 

mega kapitalin çıkarları adına yönetme görevine uygun bir siyasi üstyapı 

gerekmektedir. Dünya sermayesinin hakim parçasının ortak çıkarları ve 

mantığı gereği ekonomik düzenleme görevinin uluslararası oluşumlar 

tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. Ulus devletler sınıf hakimiyetinin 

hem de kapitalistler arası çekişmenin temel aracı olmaya devam 

etmektedirler. Bu mantıktan yola çıkıldığında sermaye ne yeni bir dünya 

devletinden vazgeçebilir ne de bir dünya devleti yaratabilmektedir. Bu 

sorunun çözümü uluslararası örgütler topluluğuna yaslanmaktadır 

(Savran,2008:286–287). 

Bazı hükümetler küreselleşmeyi aktif şekilde teşvik ederken ve 

bunun yanı sıra çoğu devlet bu sürece razı olmak zorunda kalırken 

küreselleşme ulus devletlerin gücünü önemli ölçüde azalmaktadır. 

Bahsedilen güç özellikle kendi hak ve çıkarlarını koruma anlamında 

azaltılmaktadır. Sermaye hareketliliği, ulusal devletlerin tam istihdam 

politikalarını izleme ve belirli düzenlemeler getirme güçlerini de 

zayıflatmaktadır. Uluslararası anlaşmalar ve kuruluşlar çevreyle ilgili ve 

sosyal amaçlı korumayı kısıtladı. Yeni ideoloji hükümetin ne yapması ve 

ne yapmaması gerektiğini yeniden şekillendirmektedir (Brecher, Costello 

ve Smith, 2002:22). Küreselleşme sürecinde uluslararası anlaşmalar ve 

hükümlerle devletler kendi ulusal sınırları içerisinde, yalnızca kendi 

halkını etkileyecek olan konularda bile bağımsız hareket edemez hale 

getirilmişlerdir.   

Kürselleşme süreciyle şehirleri, insanları birbirine benzeten, 

aynılaştıran tek tipleştiren bir süreç yaşanmaktadır. Çarşılar, yollar, 
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tabelalar her şey birbirinin aynı olaşmaktadır. Geçmişten aktarılan medeni 

müşterek alanları yok olmakta ve bu alanlar bu zamana kadar kazandıkları 

anlamlardan soyunup çok kültürlülük, çok kimliklilik tanımları arasında 

rasyonelliğin emrettiği işlevleri yerine getiren birer yapı haline 

dönüşmektedir. Modern toplumun büyük aynılaştırıcıları para, akıl ve 

hukuk birleşerek standardize ettikleri insanlara standart mekanlar 

oluşturmaktadır. Mekan birliğinin ve bütünlüğünün bozulması, sürekli 

artan hacmi ve hızı devamlılık ve aidiyet duygularını tahrip etmektedir 

(Koçdemir, 2002:46–47). Küreselleşme adı altında yapılan bu değişimler 

insanların yalnızca yaşadığı mekanı değil yaşam şeklini, değerlerini, 

inançlarını da değiştirmekte yani bir toplumu kültürel olarak 

dönüştürmektedir. Küreselleşme popüler olanı yaratmakta ve 

dayatmaktadır. Bu süreçte yaşanan bu değişmeler kültürler arasındaki 

farkları ayrıcalıkları en aza indirmekte ve insanları aynılaştırmaktadır. 

Küreselleşme boyutu dünya çapında kültürlerin benzeşmesi, 

tekdüzeleşmesi bunun sonucunda da tüketim kültürünün hakim olması 

şeklinde şekillenmektedir. Tüketim kültürü nitelendirmesi ile ele alınan bu 

dönemde geçmişin değerleri önemini yitirirken tüketim ve tüketime ilişkin 

değerler daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu gelişmelerle artık ulus, din, dil 

gibi değerler yerine tüketim, moda, marka gibi unsurlar öne çıkmaya 

başladı. Bu yaşanan süreçte kültür grubunun ait olduğu siyasal birlikten 

kopartılması ve özerk bir siyasal yapıya kavuşturulması teşvik 

edilmektedir. Küreselleşmenin dünya üzerinde yaygın olduğu 

enformasyon, kültür akışının gelişmiş ülkelerden az gelişmişlere doğru 

olduğu bu dönemde bazı ülkeler parçalanmakta bazıları ise bütünleşerek 

büyümektedir. Bütünleşme ve parçalanma küreselleşmenin iki yüzünü 

oluşturmaktadır (Yılmaz, 2004:32–33). Gelişmiş ülkelerin gücüne güç 

katarak, her alanda zenginleşmesini sağlarken, daha az gelişmiş ülkeleri 

kültürel ve ekonomik olarak yok olma tehlikesiyle baş başa bırakmaktadır.  

 

1.5. Küreselleşme ve Popüler Kültür Sürecinde Medya 
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İnsanlar yaşamları gereği sürekli olarak birbirleriyle iletişim 

içerisine girmektedir. İletişimde ileti kadar bunun aktarımını, dağıtımını 

gerçekleştirecek araç ve tekniklerde önemli bir konumda bulunmaktadır. 

İnsanlar tüm tarih boyunca sürekli olarak bu iletişim teknik ve araçlarının 

yaratma ve geliştirme çalışması içerisinde yer almaktadır. Gelişen 

toplumlarda günlük yaşamın önemli bir parçasını oluşturan iletişim 

gereksinimi telefondan bilgisayara kadar uzanan çeşitli teknik ve araçlarla 

sağlanmaktadır. Geniş kitlelere ve çevrelere seslenebilmek onlarla iletişim 

kurmak isteyen insanlar gelişen çağla birlikte teknolojiyi kullanarak, 

elektromanyetik dalgalar ve bunların alıcıları ile tüm kitleye 

seslenebilmektedirler. Küreselleşen dünyada, toplumsal iletişimin önemli 

bir kesiti haberin, bilginin en genel anlamıyla kültürün topluma yayımı ve 

dağıtımı bu amaç ile üretilen ve geliştirilen kitle iletişim araçları ile 

olmaktadır (Kaya, 1985:1–2). Kitle iletişim araçlarının belirleyici özelliği, 

teknik araçlar kullanılarak, uzay ve zaman içerisinde büyük sayılarda 

tekrarlanabilen mesajları kalabalık izleyici topluluklarına iletebilmesidir 

(Geray, 2003:17). Kitle iletişim araçları teknik araçlar olması nedeniyle 

teknolojiye bağımlı olmak zorundadırlar ve bu araçlar teknolojideki 

gelişmelere şekillenmektedir.   

Uluslararası iletişim kavramı toprağı bir egemenliğin ve 

topluluğun temeli yapan çağdaş ulusçuluk kavramı ile birlikte doğmuştur 

(Matterlart, 2001:13). Topluluklar insanlığın var olduğu andan beri her 

zaman etkileşim içerisinde bulunmak zorunda kalmışlardır. İletişim 

içerisinde olan bir ulusun diğer bir ulusu etkilemesi ve yönlendirmesi 

olağan bir süreç olarak karşılanmaktadır. 

Kitle iletişim araçları iletişimin sanayileşmiş araçlarıdır. İletişim 

teknolojisiyle aktarılmak istenen verilerin üretilmesi, dağıtımı, 

çoğaltılması, saklanması ve alımına yardımcı olan bu araçları elinde 

bulunduran organlar istihdam sağlayan, mal ve hizmet üreten, büyüyen ve 

gelişen sanayilerdir (Adıgüzel, 2001: 78). Kitle iletişimi, kitle medyası 

diye adlandırılan özellikle basın, radyo ve TV araçlarıyla şekillenen 

iletişim biçimidir. Kitleleri yönlendirmede, kitlelere ulaşma ve kontrol 

ili şkisi olarak modern kitle iletişim araçları denen teknolojik araçların 
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kullanımı en başlarda yazının kullanımından başlayarak matbaanın 

çıkması ve basının oluşup yaygınlaşmasıyla başlamıştır (Schramm’dan 

Aktaran, Erdoğan ve Alemdar, 2005b:94). 

Kitle iletişimin iletisi, tek olmadığı gibi örgütlü bir faaliyettir. Bu 

doğrultuda farklı, çeşitli ürünler ortaya çıkarmaktadır. İleti olarak 

adlandırılan bu ürün kitle iletişimin örgüt içi ve örgüt dışı faaliyetleriyle 

sadece mesaj üretmekle kalmamaktadır. Mesaj üretirken aynı zamanda 

örgüt içi faaliyetlerinde örgütlü amaçların gerçekleşmesinde yapısal 

ili şkiler düzeni ve düzenin ürettiği mesaj tarzlarını aktarmaktadır. Bu 

düzen toplumun genel yapısına bağımlı bir parçadır. Örgüt içi ve dışı bu 

faaliyetler belli bir toplumun içinde gerçekleşmektedir. Yani kitle iletişim 

hem örgüt içi hem örgüt dışı ili şkiler düzenini iletmekte ve üretmektedir. 

Mesaj olarak adlandırılan bu üretim verilmek istenen amacın belli bir 

şekilde paketlenmiş halidir. Gönderilen bu mesaj kullanılan iletişim 

aracının teknolojik özelliklerine göre çeşitli biçimler almaktadır. Hangi 

şekilde olursa olsun bir mesaj dikkatle hazırlanmış bir amacın paketlenmiş 

halini simgelemektedir. Bu amaç bir ürün tanıtımı, görüş, alışkanlık, zevk 

ve tüketim biçiminin aktarılması olabileceği gibi belli güçlerin siyasal 

egemenliğinin demokrasi olarak benimsetilmesi ya da yalnızca reklam 

çekerek kar elde etmeyi amaçlamış da olabilmektedir (Erdoğan, 

1997:245–249). Kullanılan kitle iletişim araçları yoluyla verilen mesajlar 

önceden titizlikle hazırlanmış örgüt içi ve dışı çıkarlar doğrultusunda 

kodlanmış enformasyonlardan oluşmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte 

bu mesajlar küresel dünyada her yere hızla yayılmakta ve kitleleri 

etkilemektedir. 

Medya hammadde olarak geleneksel kültürü kullanmakla birlikte 

onu kendince yorumlayarak, değişikli ğe uğratıp şekillendirerek yeniden 

yaratmaktadır. Bu yaratılan yeni kültüre de en doğru tanımıyla medya 

kültürü denilebilmektedir. Medya kendi yorumuyla kendine özgü yeni bir 

kültür yarattığı için medyanın yapılanma biçimiyle birlikte medya kültürü 

de değişmektedir. Medya ulus ötesi bir nitelik kazandıkça bununla birlikte 

medya kültürü de ulus ötesi bir niteliğe bürünmektedir (İrvan, 1997:1–2). 
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Medya tarafından şekillendirilen kültür gelişen teknolojilerle ulus ötesi 

toplumlara ulaşmaktadır. 

Medyanın popüler kültürü oluşturması 18. yüzyılda gelişmeye 

başlamıştır. Avrupa’da da olduğu gibi Türkiye’de de popüler kültürün 

hedefi işçi sınıfı değil, şehirlerdeki memurlar, küçük burjuvazi yani köylü 

ve işçi ile üst sınıf arasında yer alan orta tabaka olmuştur. Popüler kültür, 

ekonomik bakımdan ve eğitim bakımından orta tabakayı oluşturanların 

ticari ve burjuva kültürüne bütünleşmesinin, bu yaşanan bütünleşmenin 

önce büyük kentlerde ardından diğer kentlerde başlayarak aşağı tabakalara 

doğru yaygınlaşması ve yaygınlaştırılmasının sonucunda ortaya çıkmıştır 

(Erdoğan ve Alemdar, 2005b:98). 

Küreselleşme, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel 

olarak dünya toplumlarının ekonomik, politik ve kültürel düzeyde çok 

yönlü olarak iç içe girdiği ve dünyanın bir ucunda oluşmakta olan 

olayların, kararların, çalışmaların ve etkinliklerin, yöresel ve ulusal 

sınırları ötesinde toplumları etkileyebilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Toplumsal değişmeler, hiçbir ülke sınırını ayırmadan bütün toplumları 

etkilemekte ve bu etkileşim süreci kitle iletişim araçları ile derinleşmekte, 

içselleştirilmektedir. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması küresel 

gelişmeyi sağlayan, tetikleyen büyük etkenlerdir. Küreselleşme her alanda 

mesafenin daha az önemli hale gelerek siyasal, sosyal, ekonomik ve 

kültürel alanlarda dünyanın daha çok bütünleşmesi olarak görülmektedir 

(Uluç, 2003:173–174). Bu görüş küreselleşmeyi teknoloji ile birlikte 

gelişen yüzyılın bir zorunlu getirisi olarak görmektedir.  

İletişimin önemini kavrayan ülkeler diğer ülkelere bilgi, 

enformasyon, kültür akışını sağlayarak, yönlendirerek daha sağlam daha 

güçlü olmuşlardır. Zamanla teknolojide yapılan yenilikler gelişmeler ve 

buluşlarla kitle iletişim araçlarının iletme gücü artarken uluslararası 

iletişimin ve kitle iletişim araçlarının önemi daha da üst seviyelere 

ulaşmıştır. 
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Gelişen çağla birlikte gelinen noktada ülkeler arasındaki 

bütünleşme ulaşım, haberleşme ve bilgi iletişim teknolojilerindeki yeni 

gelişmelere bağlı olarak küreselleşme, toplumları ekonomik olduğu kadar 

siyasal ve kültürel alanda da derinden etkilenmektedir. Mekana bağlı 

uzaklıklar ortadan kalkarkmakta farklılıklar gittikçe azalmakta, yeni 

toplumsal süreçler ve anlayışlar ortaya çıkmaktadır (Karakoç, 2009:87).  

Genel kabul gören görüşlere göre iletişim teknolojisindeki baş 

döndürücü gelişmeler bütün iletişim yapılarını ve giderek dünya düzenini 

biçimlendirmektedir. Televizyon yayıncılığı alanında yaşanan teknik 

gelişmeler sonucunda her geçen gün yeni imkanlara sahip olunmaktadır. 

Yayıncılıktaki gelişmeleri açıklamak için teknoloji doğrudan bağlantılı 

olmasına rağmen yeterli görünmemektedir. Teknolojik gelişmelere yol 

açan ve onu yönlendiren dönüştüren, sosyal ve ekonomik faktörlerde bu 

alanda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir etkenlerdir. İletişim 

alanında yaşanan bu değişimin yönünü, hızını teknolojinin yanında sosyo-

ekonomik gelişmelerin yarattığı taleplerde şekillendirmektedir 

(Rowland’dan aktaran Pekman, 1997: 21). 

Medya alanında yaşanan bu gelişmeler insanların dünyanın her bir 

tarafındaki olaylardan anında haberdar olmasını, her türlü konu hakkında 

daha kolay ve çok daha düşük maliyetle bilgilenmesini de beraberinde 

getirmektedir. Kitle iletişim araçları ile yapılan yayınlar çoğu insanın 

günlük hayattaki olaylara bakış açısını değiştirmekte ve karar verme 

sürecini etkilemektedir. (Kalender, 2005:106).  

Yenidünya düzeninde küresel medyanın başlıca iki temel özelliği 

vardır. Bunlardan ilki başta haber olmak üzere toplumsal ve siyasal bir 

niteliğe sahip olan tüm program ve yapımların ticari değerinin önemli hale 

gelmiş olmasıdır. Haber artık sıradan bir meta olarak algılanmaya 

başlanmış ve medya sahipleri bu metanın ticaretini yapan girişimciler 

haline gelmişdir. Bu durum haberlerin her türlü değerini ortadan 

kaldırmaktadır. İkinci özelliği yine başta haber olmak üzere görsel-işitsel 

medyanın eğlence, müzik, yarışma programları toplumdaki çoksesliliği 

aktarmak ve teşvik etmek yerine, tek düşüncenin yayıcısı ve örnekleri 
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haline getirilmesi olarak görülmektedir (Duran, 1999:66). Sınırlı ve belirli 

güçlerin elinde toplanan medya bu güçlerin hedefleri doğrultusunda yayın 

yapmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının hepsi bir toplumda belli fonksiyonları 

üstlenmektedir. McQuail bu fonksiyonları beş ana bölüme ayırmakta ve 

enformasyon, ilgileşim, devamlılık, eğlence ve seferberlik olarak 

sıralandırmaktadır. Buna göre kitle iletişim araçları toplum ve dünyada 

olan olaylar ve şartlar hakkında bilgi sağlamak, güç ilişkilerine işaret 

etmek, yenilik, uyum ve ilerlemeyi kolaylaştırmak suretiyle enformasyon 

sağlamaktadırlar. Bilgi ve olayların anlamını açıklayıp yorumlamak, 

kurulu otorite ve normlar için destek sağlamak, sosyalleştirmek, paylaşım 

oluşturmak ilk öncelik ve birincil göreli statüleri düzenlemek yoluyla da 

ilgileşim fonksiyonunu yerine getirmektir. Hakim kültürü ifade etme, alt 

kültürleri ve yeni kültürel gelişmeleri tanıma ile değerlerin yaygınlığını 

ilerletme yoluyla devamlılık fonksiyonunu sağlamaktadırlar. Eğlence 

fonksiyonu; oyalama, zevk ve rahatlama sağlamayla sosyal tansiyonu 

azaltma amacını yerine getirmektedir. Seferberlik fonksiyonu ise; savaş, 

siyaset, ekonomik gelişme, çalışma ve din alanında toplumsal hedefler için 

savaşmayı ifade etmektedir (Kalender, 2005: 108). 

Çağdaş dünyada toplumsal ilişkiler ve toplumsal sistem zaman ve 

mekana yayılmıştır. Fiziksel olarak orada olmayan, uzakta olan diğer 

insanlarla ilişki kurulmaktadır. Zaman ve mekan açısında bu uzaklaşma 

yeni iletişim ve ulaşım araçları ile daha kolaylaşmıştır. Böyle bir 

uzaklaşma yeni tüketim araçlarının bazılarında, özellikle telefon, 

televizyon ve bilgisayara dayalı maddi olmayan tüketim araçlarında 

gerçekleşmektedir. Bu tür durumlarda yüz yüze iletişim, etkileşim 

gerçekleşmemektedir. Tüketiciyle iletişim kuran kişi ya da kuruluşlar 

fiziksel olarak çok uzak olabilmektedirler. Gerçekte tüketicinin bu tür 

insanların nerede olduğu hakkında pek fazla bilgisi yoktur, zaten bu bilgi 

iletişimde bulunanlar için çok da gerekli görülmemektedir. Mekan olarak 

uzaklığın dışında bazı durumlarda zaman olarak da uzaklık 

yaşanabilmektedir. Mesela siber alışveriş merkezi, web sitesinde bilgi, 

tüketicinin siteyi ziyaret etmesinden çok önce yüklenmiş olabilir ya da 
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info-reklamlar daha sonra yayınlanmak üzere banda kaydedilmiş olabilir 

(Ritzer, 2000:183). Bu durumda da kitle iletişim araçları yer, mekan, 

uzaklık gibi kavramların önemini azaltmakta onları daha farklı bir boyutta 

gerçekliğe dönüştürmektedir. 

Günümüzde yaşamla ilgili her olayın haberi kitle iletişimi 

araçlarından alınmaktadır. Modern insan dünyayı, yaşamı ve hatta 

kendisini bile bu araçların hazırladığı içerik yoluyla anlamlandırmaktadır. 

Kitle iletişim araçları yoluyla gerçekleştirilen iletişim sürecinin 

gerçekleşmesi için mesajı gönderenin alan tarafından kültür içerisinde 

anlaşılabilmesi gerekmektedir. Yaşanan bu iletişim sürecinde mesajı alan 

kesimler bağımlı konumdadırlar ileten ile eşit konumda değildir. Bunun 

nedeni gönderilen mesajların hazırlayan kişinin değerlerine, normlarına 

göre önceden hazırlanmasıdır. Kitle iletişiminde toplumsal konumları eşit 

olan insanlar arasında gerçekleşen bir iletişimden çok “buyruk 

verme/güdümleme” ve “buyruk alma/güdümlenme” ye dayalı bir iletişim 

söz konusu olmaktadır. Bu tür iletişim süreci alıcının mesaja ya da bu 

mesajı gönderene karşı eleştirel bir tutum edinmesini engellemektedir. 

Alıcı konumundaki kesimlerin mesajlardan çıkaracağı anlamı, var olan 

yaşamı biçimlendiren, insanların bir bölümünü bağımlı, diğer bölümünün 

de egemen konumda olmasını haklılaştıran ve bu durumun olağan 

sayılmasını sağlayacak bir etki içermektedir (Oskay’dan aktaran 

Aydoğan,2004:14–15). Kitle iletişim araçları toplumda var olan egemenlik 

ili şkilerinin taşıyıcısı ve koruyucusu konumunda olduğundan hakim 

egemen güçlerin doğrultusunda toplumsal sistemin devamlılığına hizmet 

etmektedir. 

Yer, mekan ve konum gibi kavramların yeni içerikler 

kazanmasıyla birlikte, insanlar arası ilişkileri ve bilgi birikimini mekansal 

yakınlığın değil, kitle iletişim araçlarına erişebilirlik derecesini belirlediği 

Yeni Dünya Düzeninin hakim olduğu bu çağda iletişim ağlarını 

merkezileşmesi ortak tüketim ve eğlence normlarını oluşturmaktadır. 

Uydu teknolojileri yoluyla uluslararası yayınlar gerçekleştiren medya 

devleri, kendi ideolojileri doğrultusunda kurguladıkları gerçekleri dünya 

ölçeğinde paketleyerek yayınlamaktadırlar. Bu medya devlerinin ulusal ve 
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bölgesel sorunların çözümüne ne oranda katkı sağladığı tartışılmaktadır. 

Olayları üçüncü bir göz olarak ele alıp çözüme katkı sağlamak yerine, bu 

olayları sıradanlaştırarak izleyicileri pasif birer gözlemci haline 

düşürmektedir (Işık, 2004:4). Dünyanın her yerine ulaşan medyanın 

olayları aktarış biçimi toplumları etkilemekte ve yönlendirmektedir. Bu 

nedenle medya yayınları hem küreselleşme adına, hem de toplumların 

etkilenmesi adına çok önemli metinlerdir ve dikkat gerektirmektedir. 

Yeni medya yeni kültürel biçimlerin yaratılmasına katkıda 

bulunurken var olan kültürlerden etkilenmekte ve onlara tepki 

göstermektedir. Medya işlevini gerçekleştirirken yerleşik bir kültürel 

çerçeve içinde yeni bir kültürel çerçeve oluşturmaktadır (Lundby ve 

Ronning, 2002:5). Medya bunu oluştururken var olan kültürden çok fazla 

kopmamakta, onu kullanarak yeni bir boyuta taşımaktadır. 

Modern toplumda medyanın giderek daha önemli bir yer 

edinmekte olduğu bütün kesimler tarafından tartışmasız kabul gören bir 

gerçektir. Gelişen yüzyılda medya toplumsal denetimin sağlanmasında 

olduğu gibi toplumsal değişmenin de başlıca araçlarından olan bir güç- 

iktidar kaynağı olarak kabul edilmektedir. Kitle iletişim araçları ün ve 

şöhrete giden en kısa yol olarak toplumlarda statü sağlamanın temel 

araçlarından biri haline gelmiştir. Toplumsal yaşam içerisinde serbest 

zamanı dolduran başlıca araç olan medya aynı zamanda en önemli 

eğlendirme aracı olarak konumunu korumaktadır. Toplumsal yaşam 

içerisinde medya gerçekliğin ne olduğu konusunda tanımlar oluşturmakta 

ve aktarmaktadır. Bunun sonucunda da medya topluma sürekli bir “anlam 

sistemi” sunmakta olağan ve olağandışı neler olduğunu göstermektedir. 

Kitle iletişim araçları ile yapılan yayınlarla normalin ne olduğu 

belirlenmektedir. Çağdaş insanlar kendi deneyimlerinin dışında kalan 

dünyayı, bu dünyanın olay ve olgularını, olay ve olgularını, büyük ölçüde 

kendilerine medyanın yansıttığı biçimde, onalar tarafından yapılan 

tanımlara göre yeniden inşa yoluyla kavramaktadır. Bir bakıma toplum 

içinde bireylerin maddi varoluşlarının imgesel ilişkileri kitle iletişim 

araçlarının oluşturduğu bir yapı içinde belirlenmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında denilebilir ki medya modern toplumun en önemli toplumsal 
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kurumlarından birisi olmaktadır. Ancak diğer toplumsal kurumlardan 

önemli bir farkı vardır. Bu da medyanın aynı zamanda teknik donanımı, 

alt yapısı, istihdam potansiyeli, tüm üretim ve tüketim süreçleri ile 

ekonominin başka sektörleri de yönlendiren belirli bir ticari mantık ile 

işlemesi olarak görülmektedir (Alemdar, 1999:23–24). Toplumsal bir 

kurum olan toplumu etkileyen medya aynı zamanda diğer tüm ticari 

işletmeler gibi kar amacı güden bir sektör olarak varlığını sürdürmektedir. 

Tüketim odaklı bir toplum yaratmayı hedefleyen küreselleşmenin 

teknik altyapısını kitle iletişim araçları oluşturmaktadır. Küresel Medya 

diye adlandırılan uluslararası medya Yeni Dünya Düzeninin serbest 

piyasadaki finans gücünün yanı sıra en önemli aracı durumunda 

bulunmaktadır. Küreselleşmenin en ateşli savunucusu olan bu küresel 

medyanın asıl amacı her türlü yerel, bölgesel ve ulusal değer yargılarına 

karşı çıkarak, serbest piyasa ve sermayenin egemenliğinin oluşturulmasını 

öngören Yeni Dünya Düzeni ideolojisinin bir propaganda aracı olmaktır. 

Bu düzenin meşrulaşması için medya kimi zaman ve mekanlarda, serbest 

piyasanın finans gücünden daha da fazla önem kazanmaktadır. Diğer bir 

deyişle medya, küresel çapta “rıza üreticisi” konumundadır (Girgin, 

2002:36). Toplumun bu sürecin fark etmeden bir parçası savunucusu 

olması için medyanın rolü burada çok önemlidir. Bu bakımdan medya 

bütün bu süreci meşrulaştırarak halka bu düzeni doğal akış sonucu olması 

gereken bir zorunlulukmuş gibi göstermektedir. Bunu yaparken de 

yarattığı hayal dünyasıyla insanları etkileyip yönlendirmektedir. 

Toffler, sanayileşme ile beraber bütün sanayi toplumlarının hemen 

hemen birbirlerine benzer bir hayat sürdüğünü ifade ederek bunun kitle 

kültürüyle olan ilgisine dikkat çekmektedir. Nasıl ki fabrikalar 

milyonlarca evde kullanılmak üzere aynı maldan üretiyorsa, kitle 

haberleşme araçları da milyonlarca beyini etkilemek üzere aynı mesajı 

üretmektedir  (Toffler’dan aktaran: Barbarosoğlu, 2004:86).  

Modanın ulaşmış olduğu yaygınlık kitle kültürü ile yakından 

ilgilidir. İnsanların tek başına yapamayacağı birçok şeyi kitle içderisinde 
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kolaylıkla benimsemesi alt kültürün kitle kültürü içinde kaybolmasıyla 

bağlantılı olarak gerçekleşmektedir (Barbarosoğlu, 2004:53).  

Baudrillard’a göre kitle iletişim araçlarının gerçekteki işlevi; 

dünyanın yaşanan, benzersiz ve olaysal karakterinin yerine oldukları 

halleriyle birbirlerine türdeş, birbirlerini anlamlandıran ve gönderme 

yapan bir araçlar evrenini geçirmek için nötr hale getirmektir. İletişim 

araçları karşılıklı olarak birbirlerinin içeriği haline gelir ve bu da tüketim 

toplumunun totaliter iletisini oluşturmaktadır. Televizyon aracının aracılık 

ettiği esas şey teknik örgütlenmesi yoluyla kolayca görselleştirilebilir, 

imgelerle okunabilir bir dünya fikridir. Televizyon bir göstergeler sistemi 

haline gelmiş dünya üzerindeki mutlak gücün ideolojisine aracılık 

etmektedir. Televizyondaki imgeler aslında orada yer almayan bir 

dünyanın üst- dili olmak istemektedir (Baudrillard, 2000:155). Medya 

toplumun karşına egemen güçlerin ideolojilerini aktarma aracı olarak 

çıkmakta ve bunu yapabilmek için de fark ettirmeden insanları 

gerçeklikten kopartarak kendi hazırladığı gerçekliğin içerisine itmektedir.  

Medyanın birbirine bağımlılığı hem ekonomik hem de kültürel bir 

zorunluluk olarak görülmektedir. Yayınlanan çocuk programları bütünüyle 

pop müzik endüstrisi etrafında gelişmekte ve yeni ürünler için geniş bir 

vitrin oluşturmaktadır. Bu programların içeriği tanıdık pop işletmeciği 

etrafında planlanmaktadır. Kültür ve görsel iletişim biçimine bürünmüş 

sermaye, gençlik piyasasında daha derinlere sızmaktadır. Bu durum 

çocukları ve hatta daha yeni yeni yürümeye başlayan bebekleri hayranlara 

dönüştürüp albüm satın alan halkın bir üyesi haline getirerek, gençlerin 

tüketicilik yaşı sınırlarının iyice geriye çekilmesi anlamına gelmektedir. 

Bu sonsuz çapraz göndermenin anlamları çok geniştir. Devamlı büyüyen, 

ama çeşitlili ği azalan sözel ve görsel bir panorama yaratır ve bu panorama 

içerisinde yer alan yinelenmiş kurmaca ve karakterler popüler bilgi alanına 

sokulmakta ve böylece de popüler kültürün büyük bir kısmını 

oluşturmaktadırlar (McRobbie, 1999:32–33). 

Tüketim toplumuna geçildikten sonra modanın daha çok 

tüketilmesi için bütün sınıflara hitap eden bir kimliği benimsemesi 
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gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu durum bir tarafın “öteki”lerden ayrılmak 

için en yeni kıyafetleri elde etme çabası içerisine girmesine, diğer tarafın 

seçkinlerden ayrılmamak için onların giydiğini giyme, saygınlık elde etme 

amacı içerisine girmesine neden olmuştur. Bu tüketim toplumunda 

giyimin kaçan- kovalayan bir süreç içinde değişmesine şahit olunmaktadır. 

Flügel bu duruma modanın paradoksu demektedir (Flügel’den aktaran 

Barbarosoğlu, 2004:52–53). 

Kitle iletişim araçları bu doğrultuda kitle kültürünü üreten, yayan 

ve çoğaltan araçlar olarak nitelendirilmektedir. Modern kitle toplumunda 

kültür kendine has bir üretim şartları olan ve ancak ekonomik sistemin bir 

parçası olarak değerlendirilebilen bir endüstridir. Medya ise içinde 

bulunduğu bu endüstrinin üretim ve pazarlama araçlarını oluşturan en 

önemli unsurunu oluşturmaktadır (Karakoç, 2009:102–103). 

İmgeler sosyal hayatın bütün dokularına işlemekte hatta medya 

artık okullara da girmektedir. Sınıflarda birbiri ardına slaytlar 

gösterilmekte ve öğrenciler yeni okumalara değer vermektedirler. 

İnsanların medyadan faydalanmalarının ve medya deneyimlerinin 

artmasının sebebi sadece artık daha çok medya olması değil, bunun 

yanında medyanın farklı yerlerde de boy göstermesidir. Sanat dalları ve 

soysal bilimler alanlarındaki yeni disiplinlerin hemen hepsi ister yetişkin 

eğitiminde ister derece kurslarında ya da işsiz gençlerin katıldığı proje 

çalışmalarında olsun pop imgelerinden faydalanmaktadır. Bu yeni 

teknolojilerin işgalci etkileri artık bu kurumlar içinde bir yere sahip 

olmaları sebebiyle, yeni anlamlar ve yeni kültürel ifadeler üretilmesi için 

gerekli temeli oluşturmaktadır (McRobbie, 1999:33–34). 

Dünya haritası küresel sınıflandırma içerisinde iki ana bölüme 

ayrılabilmektedir bunlar; dışa doğra patlayan, yayılan, genişleyen, bilimsel 

fikirlerle, ekonomik planlarla, siyasal ihtiraslarla, kültürel ifadelerle 

kaynayan uygarlıklar, bir de içe doğru patlayan, çöken, ekonomik, siyasal 

ve sosyal krizlerle dolu, bu krizlerin önemli girişimlere dönük tüm ciddi 

çabaların engellendiği uygarlıklar olmaktadır. Birinci grubun en önemli 

özelliği iyimserlikle dolup taşması ve gözlerinin geleceğe dikmesidir. 
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İkinci gurubun özelliği ise tarihin, geleneklerin, bir takım kesinliklerin, 

etnik ve dinsel nefretlerin altında ezilmesidir. Batılı küresel gelişmiş 

uygarlıklar dışa doğru patlayanlardır, dünyanın geri kalan ülkelerinin 

büyük çoğunluğu ise içi doğru patlayanlar olmaktadır. Bu dışa ve içi 

patlayan dünya, modern çağ ötesi günümüzü tarif etmekte olan medyadan 

ötürü öyle küçülmüş, bağlar öyle çoğalmıştır ki toplumlar birbiriyle burun 

buruna gelmiştir. Dışa patlayan batı ülkeleri, medya üzerindeki 

tahakkümlerini sürdürerek kendi kültürel sınırlarını genişleterek, tüm 

dünyayı sarmaya çalışmaktadır. Geleneksel uygarlıklar bazı alanlarda 

buna direnmekte, bazı alanlarda ise değişime yer açmakta ya da yer 

açmaya zorlanmaktadır. Batılı politikacıların yapamadığını medya yapmış 

ve başarmıştır, yapılan yayınlarla onları dünyaya egemen kılmıştır. Medya 

bir kültürü kabul ettirmede önemli ve üstün bir güç olarak görülmektedir. 

Medya sayesinde karşı tarafın pozisyonu yalnız alt edilmekle kalmamakta, 

ona ekran süresi verilmediği için varlığı tümüyle silinebilmektedir. Bu 

nedenle medyanın herhangi bir ülkenin cephaneliğindeki en önemli silah 

olduğu söylenebilmektedir (Ahmed, 2000:32–35). 

Küreselleşen dünyada tüketicilerin, üreticilerin, uluslararası 

yatırımcıların ve küresel sermayenin yer aldığı bu düzende medyanın asıl 

amacı; bir malın iyi pazarlanması, daha çok tüketiciye ulaştırılması ve 

bunların gerçekleşmesi içinde maliyetin düşürülmesi olarak 

belirlenebilmektedir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin bu alandaki rekabetini 

asıl nedeni küresel pazardan pay almak ve söz sahibi olabilmektir (Öksüz, 

2003:127). Medya yayınları küresel sermayede söz sahibi olan insanların 

varlıklarını sürdürmek ve daha fazla alanda daha çok var olabilmek için 

kullandıkları birer aracı konumunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Medya, var olan toplumsal eğilimleri sınıflandırarak hedef 

kitlelerini belirlemekte ve bu kitlelerin çeşitli beklentilerini, isteklerini 

dikkate alarak bağımlılık ili şkilerini güçlendirmeyi de amaçlayarak yayın 

içeriklerini hazırlamaktadır. Bu çaba aracın güvenirlili ğini inanırlılığını 

koruma yönünde hep devam etmektedir. Yayınlarıyla alıcı ile araç 

arasında bir takım özdeşlikler sağlanarak ilişkiler sağlam tutulmaya 

çalışılmaktadır. Verilen mesajın içeriğe yönelik koşullanmalar algılama 
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sürecini etkilemekte ve medya içeriğini algılarken bazı zihinsel işlemler 

atlanarak, doğrudan hazır anlamlar üzerine yoğunlaşılmaktadır. İnsanlar, 

medya organlarından mesajları alırken onun büyülü atmosferine 

kapılmakta ve verilen paketlenmiş verileri doğru algılamaktadır. Kişiyi 

aktif kılacak bütün etkilerden arınmış olarak gelen mesajlar hızlı bir 

şekilde alınmakta ve kişi katılma, karşı olma, heyecan, öfke, üzüntü gibi 

çoğu duygusal durumu içselleştirmektedir. Bu anlam üreten ve insanları 

eylem yapmaya iten araçlar alıcı konumundaki bireyin işlevini ve 

sorumluluklarını da belirlemektedir. Medya, onu izleyen bireyin neler 

düşüneceğini, nasıl düşüneceğini duygusal tepkileri harekete geçirerek 

yönlendirmektedir (Güneş, 2001:96–98). Bu manada medya, inanları 

grupları tüm bireysel ve toplumsal farklılıklarını aşarak ortak görüşler 

etrafında toplamaya çalışmaktadır. Küreselleşmenin kaçınılmaz 

sonuçlarından biri olan aynılaşma ise medya yoluyla hissettirmeden 

topluma aktarılmaktadır.  

Kültürel bir olgu olarak küreselleşmeyi türdeşleştirici süreç 

şeklinde görenler, giyimden beslenme tarzına, televizyon dizilerinden 

bilgisayar programlarına, kadın haklarından eşcinsel özgürlüklerine kadar, 

dünya ölçeğinde tek tip bir kültürün dayatıldığını, dayatılan bu kültürün de 

aslında bazı toplumlarının ortak kültürü olduğunu ileri sürmektedir. Öbür 

yandan küreselleşmenin kültürler arası farklılaşmaları, parçalanmaları, 

kutuplaşmaları, hatta çatışmaları doğurduğu ileri sürülmektedir. 

Küreselleşme kültürel temelde hem bir kabullenmeyi hem de bir 

reddetmeyi içermektedir. Kabullenmeyi, küreselleşmede öncü batı 

toplumlarının giyim tarzı, dili gibi kültür kodlarının batı-dışı toplumlarca 

maddi bir tüketimde bulunur gibi tüketilmesi şeklinde 

tanımlanabilmektedir. “Tüketimcilik” olarak adlandırılabilecek bu olgu 

ekonomik bir olgudan farklı fakat ondan esinlenen sosyo-kültürel bir 

tutum ve yaklaşımı ifade etmektedir. Aynı mal ve para gibi, toplumsal ve 

kültürel şeylerinde edinilmesinin ve gösterimin vazgeçilmez bir arzu 

olarak toplumda yerleşmesi, bu arzunun o topluma aidiyet duyguları 

yaratmada, bireylere statü sağlamada kendini modern tarzda var etmede 

işlevseldir. Diğer bir bakış açısından da küreselleşme kültürel farklılığı ön 
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plana çıkartarak batı-dışı toplumları kültürel yaratıcılığa yöneltme olasılığı 

üzerinde durulması gereken bir husus konumunda olmaktadır. 

Küreselleşme yerel kültür öğelerin öncü toplumların kültür kodlarıyla 

etkileşime sokarak son tahlilde yeni kültürel pratiklerin ve anlayışların da 

oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Günümüz toplumları kaçınılmaz bir 

şekilde birbirleriyle sıkı bir temas halinde bulunmaktadırlar (Sarıbay, 

2004:29–42). Gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte toplumların 

birbirleri ile etkileşim içerisinde olmadıkları bir düzen düşünülemez 

olmuştur. Küreselleşme, popüler kültür ve kitle iletişim araçları bir bütün 

olarak düşünülmeli ve ele alınmalıdır.  

Toplumun yapması gereken kendileri için kendi kültürünü 

yaratmaktır. Çünkü kültür başkalarının eline bırakılmayacak kadar 

önemlidir. Gelişen yüzyılın acı gerçeklerinden bir tanesi de çok küçük bir 

azınlık tarafından denetlenmekte olan kitle iletişim araçlarının kültür 

üzerindeki egemenliğidir. Kitle iletişim araçları bireyleri pasif birer 

izleyici haline dönüştürmüştür. Televizyon son derece ticari, taraflı ve 

yönlendirici görüntüleri ekrana yansıtmaktadır. Yaşamın hemen hemen 

her alanı reklam veya reklamla ilgili program bombardımanı altında 

tutulmaktadır. Bu noktada yapılması gereken, bu kültürü ve bu kültürün 

getirdiği gizli işlevleri kolayca kabul etmek yerine, egemen güçlerin 

çıkarlarını değil, toplumun çıkarlarını yansıtan kendi kültürünü 

yaratmaktır. Böylece toplumun kendini özgür kılma şansı da olur. Her ne 

kadar bu kültürü yaratmak zorsa da imkansız değildir. Toplum kendi 

orkestrasını oluşturma, kendi şarkılarını yazma ve kendi müziğini yapmak 

temeline dayalı bir popüler müzik anlayışı, kaçınılmaz olarak mevcut 

kültür anlayışına karşı bir güç olarak ortaya çıkabilmektedir. Egemen 

ideolojiyle mücadele etmenin tek kesin ve sürekli yolu muhalefeti yapılar, 

kurumlar, eylemler, partiler, sosyal deneyimler yani tüm resmi ve gayri 

resmi unsurlarla desteklemektir (McGregor, 1990:32–35).  
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İKİNCİ BÖLÜM  

ANİMASYON SİNEMA VE POPÜLER KÜLTÜR 

2.1. Animasyonun Tanımı 

Animasyon Latince bir kelime olan “animet’e” ( İngilizcesi animation) 

den gelmektedir. Canlandırmak, canlılık, hareket, hayatiyet kazandırmak, 

resim ve de nesneleri hareketli ya da canlı oldukları yanılsamasını 

uyandıracak biçimde düzenleme işlemi olarak tanımlanmaktadır (Ana 

Britannica, 1986:299).  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde animasyon; “sinema veya televizyonda 

tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket duygusu 

verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işi” olarak tanımlanır 

(tdkterim.gov.tr). 

Animasyonda temel özellik, durgun olan bir şeye hareket ve canlılık 

kazandırılmasıdır. Bu canlılık kazandırma durumu da animasyonun en önemli 

yanını oluşturmaktadır (İnce, 1991:18). 

Çizgi film, sinemanın bulunuşu ile paralel gelişerek, sinema tarihinin 

bir parçası olmuş, böylece sinemanın temel ilke ve prensipleri de çizgi filmin, 

sinema yapısını oluşturmuştur (Köşker, 2005:29). Canlandırma sinema, çizgi 

film terimleri de kullanılan bu film türüne bu çalışma kapsamında daha çok 

animasyon sinema teriminin kullanımı hakim olacaktır. 

Geleneksel canlı oyuncu kullanılan sinema filmlerinde, ilerleyen 

zaman ve devinim, sınırlı durağan görüntülerin bir dizisi olarak 

kaydedilmektedir. Bu görüntülerin, film göstericisinden gösterilmesi yolu ile 

devinimin inandırıcı bir benzerine dönüşmektedir. Diğer yandan canlandırma 

durağan görüntülerin bir dizisi olarak başlamaktadır. Bunlar izlendiğinde, ilk 

aşamada yaşam kazanmaktadır. Görüntülerin oluşumunda kullanılan çizgiler 

ya da kuklalar, kendileri devinmeler ve film stoku üzerindeki her bir çerçeve 

durağan bir konumda bulunmaktadır. Ancak görüntülerin sürekliliğinden 

dolayı, görüntü perdeye verildiğinde çizimler aynı canlı oyuncularla çevrilen 

filmler kadar gerçek görünmektedir (Holman, 1981: 264-265). 
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Animasyon yaygın olarak çizgi sinema biçimiyle karşımıza çıkmaktadır. 

Animasyonda anlatılmak istenen bir hikaye oluşturulmakta ve hikayeyi 

oluşturan her kare, çizerler tarafından tek tek çizilmekte ve boyanmaktadır. 

1930’lu yıllardan itibaren, Walt Disney Stüdyolarının da çok büyük etkisiyle 

animasyon sektörleşmiş ve kalabalık kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Animasyon 

yapımında kullanılan geleneksel animasyon prensipleri daha sonra bilgisayarlı 

animasyon teknikerlerine uygulanmıştır (Güdükbay ve Çetin, Türkiye Bilişim 

Ansiklopedisi www.cs.bilkent.edu.tr).   

Animasyon sinemanın tanımlanması gerektiğinde tarihsel bir sürecin göz 

önüne alınması gerekmektedir. Lidvall ve Melton 1989 yılında yayınlanan 

“Animasyonda Postmodern Anlatım Biçimlerine Doğru” isimli makalesinde 

animasyon filmlerin kendini yansıtan bir anlatıya sahip olmasını sağlayan 

durumları üç madde halinde özetlemektedir. 1) Filmin yapım sürecine ve 

endüstrisine, kullanılan malzeme ve yöntemlerin ortaya konması aracılığı ile 

göndermede bulunulması 2) Anlatı sürecinde doğrudan seyirci ile konuşmaya 

yöneltilmesi 3) Animasyon filmlerinin yaratıcısı ile olan ilişkisini yansıtması 

(Pihilling aktaran Samancı, 2004:18–19). 

Animasyon sinema da aynı gerçek nesnelerin, kişilerin çekildiği 

sinema gibi görüntünün devamlılığı ilkesine dayanmaktadır. Ancak bu iki tarz 

sinemada da hareketin görülür olmasını sağlayan çerçeveler dizisi, farklı 

yöntemlerle oluşturmaktadır. Animasyonun en temel teknik malzemesi, 

çizilebilecek bir düzlem ve bu düzlem üzerinde iz bırakabilecek bir nesnedir. 

Bu malzeme ile hazırlanan çerçeveler mekanik bir süreçle son halini 

almaktadır. Karikatür fotoğraf değildir, animasyon tam anlamıyla adının 

anlam olarak bize sunduğu tanım ile eşdeğerdir. Cansız şeylerin canlı gibi 

görünmesini sağlar. Animasyon gerçeklerin sunumunu yapan fotoğraflar 

dizgesi değil, çizginin fotoğraflanması ile oluşmuş bir dizgedir (Seldes’den 

aktaran Samancı 2004:3–4).  

Çizgi filmler diğer film yapım aşamalarına bakıldığında yapım ve 

teknolojik açıdan farklılık göstermektedir. Çizgi film, ayrı ayrı yapılmış çok 

sayıda resmin tek tek filme alınmasından sonra bunların bir hareket 
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yanılsaması yaratmak üzere ekrana da birbirinin ardından gösterilmesi yolu ile 

gerçekleştirilmektedir (Erdoğan’dan aktaran Ünver, 2002:38). 

Animasyon filmler; resim, yazın karışımı bir sanat dalı olarak 

görülebilmektedir. Hepsinde kullanılan dili gerçekte simgeler oluşturmaktadır. 

Simge bireylerin düşün, duyu, istek, eylem ve buyrukları ile çevrelerinde 

gördüklerini anlatmak için kimi çizgi, biçim, ses, resim, insan, hayvan, bitki 

doğal ve yapay nesne ya da bunlara ilişkin ürünlerden oluşan geleneksel 

düzen olarak tanımlanmaktadır ( Acıpayamlı’dan aktaran Güler, 1990: 179). 

Animasyonun gelişimi, 19. yüzyılın sonlarına doğru fotoğrafın ve 

sinemanın gelişimine paralel bir yol izlemiştir. Sinemanın bazı prensiplerinin 

çizgi filmle olan ilişkisi, çizgi filmi sinemanın bir dalı olarak karşımıza 

çıkarmıştır. Bu yapısal özdeşlik her iki sanat dalının da hareket ile olan 

ili şkisinde temellenmiştir. Belirli bir hareket dizisini oluşturan durağan 

görüntüler, tek tek filme alınıp saniyede 24 kare hızla izleyiciye sunulduğu 

zaman her bir durağan görüntü, gözün ışığa hassas tabakasında beyin zarı 

aracılığı ile bir süre duraklaşır. Bu görüntü kendisinden sonra gelen kare ile 

optik bağlanır ve bu durum film içindeki tüm kareler için devam eder. Bu 

temel prensip üzerine oluşan animasyon filmlerin gerçekçi filmden ayıran 

özelliği, filmin kare kare oluşturulması ve köklerinin grafik ya da plastik 

sanatlara dayalı olmasıdır. Hareket dizisini oluşturan durağan resimlerin el 

yapısı olması, renklerin ve hareketlerin sanatçılar tarafından üretilerek kontrol 

edilmesi açısından bu ayrım ortaya çıkmıştır (Ünver, 2002:39). 

Animasyon, yalnızca hareket ile birbirine bağlanmış bir dizi çizim 

olarak görülmemelidir. Animasyon yaratıcı düşüncelerin kullanıldığı güzel bir 

sanat türüdür. Animasyon filmcilik, en geniş anlamıyla bireysel dehanın 

ürettiği bir sanat türü olarak görülmemelidir. İşbirliği içerisinde olan 

sanatçılardan oluşan büyük bir ekibin ortaya çıkarttığı bir sanat türüdür. 

Animasyon sanatı hayal gücü ve teknikler açısından herhangi bir sınırlama 

getirmeyen olağanüstü çeşitlilikte bir sanat türüdür (Kılıç, 1998:1). 

Çizgi filmler sadece çizgiler ile canlandırılan karakterlerin 

hareketlendirilmesinden oluşmamaktadırlar. Çizgi filmin bugüne kadar olan 
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yapılanma sürecinde, sanatçıların yaratma gücü ile birçok değişik konumda 

biçimlenmiştir. Amerika’da eğlence amaçlı filmler üretilirken Avrupa’da çizgi 

film bir biçimlenme ile başlamış, sınırlı teknik gelişmeler içinde sanatçıların 

yaratıcığı ile değişik teknik ve sitiller üretilmiştir. Çizgi filmler var 

olduğundan bu yana izleyicisine farklı bir dünya sunan bir sanat dalı olarak 

var olmaktadır. Tasarlanan karakterler ve yaratılan hayal gücü ile oluşan bu 

kendine has dünya, izleyicisi ile bütünleşmektedir. Özellikle çocuklar birçok 

kez çizgi film kahramanları ile kendilerini özdeşleştirmektedirler. Bu 

özdeşleştirme durumu çizgi filmin etkileyiciliğini ortaya koyan önemli bir 

göstergeyi oluşturmaktadır (Ünver, 2002:40). 

Teknolojik olarak sabit görüntülerin hareket izlenimi verecek biçimde 

film üzerine aktarılabilmesi ile oluşan sinemanın, bilim adamları ve sanatçılar 

için çekiciliği, onun gelişimin sağlamıştır. Özellikle de resim ile olan yakın 

bağlantısı, çizgi filmin deneysel ve endüstriyel varoluşuna olanak 

hazırlamıştır. Sinemanın temel birimleri olan k aktör, dekor, montaj vb. çizgi 

filmde sanatçının yaratıcılığı ile gerçekleşmektedir. Dolayısı ile bu yaratıcılık, 

hem deneysel hem de ticari anlamda oluşturulan filmlerde ortaya çıkmaktadır 

(Kaba, 1994:83). 

2.1.1. Animasyonun Kullanıldığı Alanlar 

Animasyon yaygın olarak çizgi sinema şekliyle karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak bilinen bu kullanımına ek olarak kullanımının gerekli olduğu çeşitli 

alanlarda bulunmaktadır. Bu alanları; kısa veya uzun süreli filmler, dizi 

filmler, reklam filmleri, yeni tarz ve tiplerin araştırıldığı deneysel filmler ve 

eğitim filmleri olarak sınıflandırabilmemiz mümkündür. 

2.1.1.1. Kısa veya Uzun Süreli Filmler 

Sinema aksiyon halindeki nesnelerin psikolojik, duygusal ve yorumsal 

teknik yöntemlerle, görsel olan görüntüyü gerçekleştirme işlemi olarak 

tanımlanabilmektedir. Bu temel özellikten yola çıkarak animasyon sinema 

normal sinema gibi temelde harekete dayanmasına karşın, ondan daha çok 

teknik ve yöntemsel araştırmaya ve çeşitlili ğe imkan sağlamaktadır. Sinemada 

ve animasyon sinemada temel özellik bakımından işlem yapma her ikisinde de 
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aynıdır. Sonuç olarak öncelikle normal sinema tekniği animasyon sinemasında 

rahatça kullanılabilmektedir (İnce, 1991:40). 

Süreli çizgi filmlere teknik açıdan bakılacak olursa, uzun süreli çizgi 

filmlerde izleyicide algılamayı yüksek oranda tutabilmek için, filmde 

kullanılan devamlık planlarının dışında her zaman yeni çerçeveler tasarlamak 

gerekliliği vardır. Çizgi filmler bu yönüyle sinema sanatına devamlı olarak 

öncülük etme görevini üstlenmektedir. Diğer bir yandan bir objeyi uzayda 

herhangi bir açıdan çizebilme özgürlüğü, bu özgürlüğün yanlış kullanımı 

halinde algılamada büyük zorluklar yaratarak yanılgıları beraberinde 

getirmektedir. Gerçek objelerin üzerindeki doğal enerji akışını çizgiler yoluyla 

aktarmak, uzun metraj çizgi filmlerinde en önemli sorun olarak görülmektedir 

(Dedeal, 1999:14). 

2.1.1.2. Dizi Filmler 

Özellikle 1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Eski 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği arasında yaşanan soğuk savaş, yükselen 

işçi ve öğrenci hareketleri, baş döndürücü bir hızla gelişmeye başlayan 

iletişim teknolojisi ve bilgi çağına geçişin ilk belirtileri ülkeleri yeni 

düzenlemelere gitmeye zorlamıştır. Ülkeler ulusal ve uluslar arası politikaların 

yeniden ve de dikkatli bir şekilde geleceğe dönük olarak planlama eğilimine 

girişmeye başlamışlardır. Yaşanan bütün bu gelişmeler ülkelerin birbirlerine 

yakınlaşmalarını da beraberinde getirmiştir. Artan talepleri karşılamak için 

oluşturulan ürünler, yalnızca tüketimi desteklemeyi ve daha fazla karla 

ayrılmayı hedeflemiştir. Animasyonu sinemaya malzeme olması gereken 

teknoloji, bu anlatının o yıllara kadar üzerine gidilmeyen tüm 

dokunulmazlıklarını ortadan kaldırmıştır. Bu dönemde özellikle Disney 

Stüdyolarının savunduğu kadın erkek ilişkilerindeki tutuculuğa karşı 

pornografi, masumiyete tepki olarak da şiddet ön plana çıkmıştır (Dedeal, 

1999:15–16). 

Teknik açıdan bakıldığında dizi filmlerin, limit hareketlerle çizilen ve 

abartılı efektlerle süslenen estetikten ve kaliteden uzak tarzları yaygın yayın 

organlarınca sadece zaman doldurabilmek amacıyla kullanıldığı 
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görülmektedir. Bu dönemin animasyon sinema dünyasına en büyük zararı ise 

eğitim gerektiren bu sanatı oluşturanların tüm gücünün tüketilmesi ve 

gelişmeye kapanması olmuştur. Özellikle gençleri ve çocukları hedef kitle 

olarak gören animasyon diziler 90’lı yılların sonlarında yerini daha güncel 

konuları işleyen senaryolara ve yayınlanabilecek kalitede dizilere 

bırakmışlardır (Dedeal, 1999:16).  

2.1.1.3. Reklam Filmleri 

Animasyonun gelişiminde reklam filmlerinin çok büyük bir payı 

bulunmaktadır. İlk başlarda sinemada ürünlerin tanıtımı için kullanılan çizgi 

filmler daha sonradan televizyonu yayın hayatına başlaması ile birlikte 

özellikle ve öncelikle Amerika’da reklam filmlerinin üretimi başlamıştır 

(Ünver, 2002:49).  

Dünya nüfusunun %60’ı gibi büyük bir kesiminin gençlerden oluştuğu 

kabul edildiğinde, bu kesime ulaşabilmenin en etkili yolarlından birinin 

animasyon sinema olduğu hemen görülmektedir. Yapılan reklam filmleri ile 

çizginin gündemde kalmasının animasyon sinemaya katkısı göz ardı 

edilememelidir. Tüketime dayalı olan reklam sektöründe animasyon, arz talep 

dengesi içerisinde yer almaktadır. Bu dengenin uluslararası tüketim 

koşularından soyutlanması imkansız olarak görülmektedir (Dedeal, 1999:17).  

Animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan reklam filmlerinin 

sanatçılar açısından iyi bir maddi gelir oluşturması birçok sanatçının 

animasyon alanına geçiş yapmasını beraberinde getirmiştir. 1958 yılında 

reklamların %25’ini çizgi filmler oluşturulmuştur (Can, 1996:28). Gelişen 

teknoloji ile birlikte animasyon yapımı reklam filmlerinde, bilgisayar 

teknolojisi ile gerçekçi filmin birleştirilmesi sonucu oluşturulan reklam 

filmleri sıkça kullanılmaktadır (Can, 1996:82). 

2.1.1.4. Deneysel Filmleri 

Deneysel filmler, sanatçıların gerek bir düşünceyi yansıtmak, gerekse 

çeşitli tekniklerin olası sonuçlarını görebilmek için yaptıkları çalışmalar 

olarak tanımlanabilmektedir. Sunuş aşamasına gelememe ihtimali ya da sıralı 
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bir sunuşa bağlanamaması gibi sıkıntılarının yanında farklı ve doğru sonuçlar 

yakalandığında kalıcı çözümler bırakması açısından deneysel filmler 

animasyon sinemasının önemli bir temsili olarak görülmektedir. Deneysel 

filmler, animasyon sineması içerisinde sanatçının birey olarak özgürce 

davrandığı, sanatçının kendi kapasitesini tehlikeli sınırlara kadar zorladığı ve 

kendiyle hesaplaştığı önemli bir pencere niteliğinedir (Dedeal, 1999:20). 

Deneysel filmlerin yapımı Avrupa’da başlamış ve propaganda, reklam, 

eğlence türü filmlerin dışında bir gelişme seyretmiştir. Bir yandan kamera 

hareketleri ile gerçekçi film denemeleri, diğer yandan soyut resim, çeşitli 

sanat akımlarından etkilenerek yapılan çizgi filmler, sanata yeni boyutlar 

katabilecek bir araç olarak yorumlanmışlardır (Ünver, 2002:50). 

2.1.1.5. Eğitim Filmleri 

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin insan hayatını önemli ölçüde 

etkileyip değiştirmesi, toplumdaki bireylerin bu koşullar doğrultusunda 

yetiştirilmesini de beraberinde getirmektedir. Yaşanan bu durum, hızlı gelişim 

ve gelişime dayalı bir eğitim arayışını da zorunlu kılmaktadır. Çizgi filmler 

de, süreci görüntüsel basitleştirme, öykülerini büyük bir hızla anlatma, doğayı 

stilize etme ve olayları anlaşılır zaman birimlerine ayırarak yakınlaştırma gibi 

kendine özgü özellikleri nedeni ile gelişen çağın gereksinimi olan hızlı eğitim 

araçlarından biri durumuna gelmiştir (Ilgaz’dan aktaran Köşker, 2005:51). 

Görsel algı ilk çocukluktan itibaren sürekli gelişme durumundadır. 

Çocuk, dünya ile ilişkisini görsel algılarına dayanarak oluşturmaktadır, bu 

nedenden dolayı hayvan gibi sadece az çok örgütlenmiş ve az çok muhafaza 

edilebilen duyumlardan yararlanmaktadır. Gelişme düzeyindeki çocuk kendi 

kişili ği ile dış dünyayı, sübjektif olanla objektif olanı da birbirinden açıkça 

ayıramamaktadır. Dil ve kavramlar yolu ile görsel olaylara bir çözüm 

getirecek ve bu farkları yavaş yavaş anlayabilecektir (Özdil’den aktaran İnce 

1991:54). Bu anlamlandırma süreci görsel algı ile başlamakta ve devam 

etmektedir. 

Görüntüsel bir iletişim aracı olarak çizgi filmin temel potansiyeli, 

karmaşıklığı açıklığa kavuşturacak, görünmez olanı görselleştirerek çabuk ve 
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özlü bir öğretim sağlamada yoğunlaşmaktadır. Bir olay, bir oluşum, bir 

hareket canlandırma yolu ile irdelenebilmekte ve simgelerle yalınlaştırılarak 

etkin bir öğrenme sağlanabilmektedir. Çizgi filmde konu gerçekçi bir 

yaklaşımla verilebildiği gibi, karikatürize edilerek, esprili bir biçimde 

sunulabilmektedir. Böylece öğretim süreci sevimli bir hale dönüştürülerek 

öğrenme isteği arttırılabilmektedir. Ayrıca rengin ve sesin devreye girmesi ile 

akılda kalıcılığı arattırmakta, aynı zamanda görerek ve işiterek bir öğrenme 

sağlanabilmektedir (Güler, 1989:168–169). 

Eğitim amaçlı çizgi filmler ilk kez 1910 yılında Thomas Edison 

tarafından başlatılmıştır. Edison, çizgi filmlerin sınırsız bir öğretme 

potansiyeline sahip olduğunu, eğitim sisteminde devrim yaratıp kitapların 

yerini alacağına inanmaktadır. Edison’un bu inanç doğrultusunda yaptığı ilk 

öğretici filmi “ The Man Who Learned (Öğrenen Adam)” pastörize sütün 

tehlikelerini anlatmaktadır (Madsen’den aktaran Köşker 2005: 52). 

2. Dünya Savaşı öğretici film tekniklerini yeni boyutlara ulaşmasını 

beraberinde getirmiştir. Amerika’da Hava Kuvvetleri çizgi filmi mühendislik 

problemlerini, teorilerini ve kapalı mekanizmaların çalışmaları açıklamak için 

kullanmıştır (Ünver, 2002:50). 

2.1.2. Animasyon Filmlerin Özellikleri 

Animasyon filmlerin özelliklerine bakıldığında bunların iki yönde 

olduğu görülmektedir. Bunlardan biri iletilen konu, sunulan konuların içeriği, 

söz ve davranışlar diğeri ise konunun sunum şeklinde olmaktadır. Yapısı da 

iki temele dayanmaktadır. Birinci yapı, bozulan bir şeyi, yanlışı, onarılmayı 

araştırma amaçlı yani eğlenceye dayanmaktadır. İkinci yapı da ise; simgesel, 

soyut amaçlar ve toplumsal bir durumla ilgili amaçlar yer almaktadır. Bu tür 

çizgi filmlerde hareket daima ortaklaşa yapılmaktadır. Uzun sarımlı ve eğitsel 

olarak nitelendirilmektedir (Can, 1996:86). 

İster serüven, ister eğitsel yapıda olsun çizgi filmlerde genelde var 

olma savaşı işlenmektedir. İyi- kötü, otorite ilişkileri, kuvvetli-zayıf ayrımları 

gibi konular anlatıma yerleştirilmektedir. Olaylar hiçbir zaman gerçekçi bir 

üslupta sunulmamaktadır. Karakterlerde, eylemde, zaman ve mekanda 
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simgesel bir anlatım söz konusu olmaktadır. Yapılan çizgi filmlerin türü her 

ne olursa olsun evren düşsel ve canlandırıcıdır. Çizgi filmleri sevecen yapan 

farklı özelliklerde yaratılan karakterler olarak düşünülmektedir. Bir çizgi 

filmin karakteri insani nitelikleri gösteren, onunla özdeşleşen ve duygularını 

paylaşan karakterler olarak yaratılmaktadır (Can, 1996:87). 

Çizgi filmlerdeki kişiler; hayvanlar, insanlar ve düşsel kişiler olmak 

üzere üç grupta toplanabilmektedir. Ancak çizgi filmlerin genellikle hayvan 

karakterleri ile dolu olması bir rastlantı olarak görülmemelidir. Hayvansal 

özellikler karakterlere bir masumiyet kazandırırken, doğada karmaşık 

toplumsal ilişkileri tümüyle kaplamakta ve belirlemektedir. Hayvanlar 

aracılığı ile çocuğun iç dünyasını yansıtma olanağı sağlanmaktadır. Genellikle 

çizgi filmlerde kullanılan hayvan karakterleri ya oyunun başkahramanı ya da 

insanlara yardım eden yan kahraman olarak kullanılmaktadır. Birinci 

kullanımda hayvanlar ya doğanın bir parçası olarak ya da olayların odak 

noktası olarak geçmektedir. Hayvanlar doğanın bir parçası olarak alındığında 

kendi özelliklerini yansıtmaktadır. Tek farkları konuşabilme özelliklerinin 

olmasıdır. Fakat çizgi filmler odak noktası olduklarında insanın bir simgesi 

hailen gelmektedir. İkinci kullanımda hayvan karakterleri insanlara yardım 

etmektedir. Bu durumda da öyküde anlatıldığı gibi her zaman haksızlığa 

uğrayan, doğru ve iyi olandan yana bir tutum sergilemektedir (Güler, 

1989:174–175). 

Çizgi filmlerde kullanılan karakterlerin insanların davranışlarına yakın 

olması, çizgi film karakterleri ile özdeşlenilmesini daha kolay hale 

getirmektedir. Animasyon filmlerin aynı zamanda toplumsal işlevleri de 

bulunmaktadır. Yani her çizgi filmin bir iletisi bulunmakta ve bu iletiyi 

genellikle simgesel anlatımla dile getirmektedir (Ünver, 2002:53). 

2.1.2.1. Animasyon Filmlerde Görsel Özellikler 

Görme konuşmadan önce gelmektedir. Çocuk konuşmaya başlamadan 

önce, bakıp tanımayı öğrenmektedir. İnsanlar kendilerini çevreleyen dünyayı, 

bu dünyada kendi yerlerini görerek öğrenmeye eğilimli olmaktadır. Önemli 

bir duyu organımız olan göz görme işlevinin yanı sıra bir öğrenme aracıdır da. 
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İnsanlar birçok şeyi görerek öğrenmektedir. Çocukluktan başlayarak içinde 

yaşanan hayatı anlama ve anlamlandırma aşamasında gözün büyük bir 

bulunmaktadır. Görme eylemi sayesinde insanlar, çevrelerindeki nesnelere 

soyut kavramlardan somut kavramlara ulaşmaktadır. Bakmak bir seçme 

edimidir. Bu edimin sonucu olarak gördüğümüz nesne –her zaman elimizle 

dokunabileceğimiz bir nesne anlamında olmasa da– ulaşabileceğimiz bir alana 

getirilmiş olmaktadır (Berger, 2009:7–9). 

 

Şekil 1: Disk atan atlet yontusu 

Bir ressam tuvalinde yaşam ve devinim yanılsamalarını yaratmak 

istediği zaman bunu, modelinin devinirken sanki ansızın dondurulduğu 

izlenimini verecek, bazı anlık görünümleri ayırarak göstermeye çalışmaktadır. 

Yana doğru uzanan bir el, yukarı yönelmiş bir bakış, uçuşan saçlar… Durağan 

görüntü sanki devinmek üzeridir. Disk atan atlet yontusu ancak saniyenin çok 

küçük bir bölümü boyunca tutulabilecek bir denge içinde yorumlanarak 

yapılmıştır ve gövdenin yaptığı çevrinme deviniminin yalnızca bir anlık 

evresini simgelemektedir. Sanatçı bu devinimi ayırıp, onun öncesi ve 

sonrasını bununla güçlü bir biçimde anlatmaktadır. Resimlerde yaşam havada 

asılı kalmış gibi duran organlarda, gülümsemek üzere bulunan dudaklarda 

dolaşıyor izlenimi vermektedir. Film canlandırıcısı için böyle bir an, perdede 

bir saniyelik bir devenim görüntüsü yaratan bir dizi evreden yalnızca biri 

demektir. Animatör, devinimin tümünü sürekliliği açısından görmek 

zorundadır (Halas, 1979:257).  

Filmin en küçük birimi tek tek resimlerden oluşmaktadır. Film ise 

sırasal eklenmiş görüntüler kümesi olarak ifade edilmektedir. Read’in 
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tanımıyla “görüntü artı devinim”dir. Resme getirilen bu öğe yani sırasal 

devinim resim sanatının estetik özellikleri ile uyum sağladığı ölçüde film 

sanatının estetik yaratımına ulaşılabilmektedir (Sezgin, 1990:202).  

Çizgi filmlerde her resim en küçük anlamı taşıyan birimi 

oluşturmaktadır. Bu oluşum belirli bir dizin ile sunulduğunda anlamlı mesajlar 

iletmektedir. Tek tek oluşturulan resimler, kendilerine özgü nokta, renk, biçim 

gibi görsel düzenlemelerini içermektedir. Sanatçı oluşturacağı görsel 

düzenlemeleri belirlemektedir. Ortaya çıkarttığı bu yapının doğruluğu ve 

etkinliği sanatçının görüş açısına bağlı bulunmaktadır (Can, 1996:92-93). 

Animasyonlarda renk, biçim ve devinim asıldır. Yapay olarak çizim 

masasında canlandırılmış görüntü bu öğelerin plastik bileşiminden oluşan 

bütünüdür. Estetik kurallarla uyumlu olarak yaratılmış bir bütündür. Uyumlu 

devinimlere sahip görüntülerden oluşan animasyon yapmak oldukça zor ve 

öznel bir çalışmayı gerektirmektedir (Sezgin, 1990:203-204).  

2.1.2.2. Animasyonun Dili 

Animasyon sinemada amaç değişik etnik ve kültürel kökenli 

izleyicilere seslenmektir. Bu nedenle izleyici yelpazesi geniş olan bu alanda 

evrensel bir dil benimsenmek durumunda kalınmaktadır.  

Çizgi sanatında şeylerin biçimlenişindeki keyfilik, görüntüden 

ibarettir. Çizgi sanatındaki bozulmuş biçimlerin ya da yanlış resimlenişin 

kendi içinde belli bir biçimselliği bulunmaktadır. Hatta bu sistemli bir 

bozulmuş biçimdir. Yanlış görüntüleme çizgi sanatında bir özelliktir. Çizgi 

sanatı, çizgisel mesaj sanatıdır. İnsana ait ilk çizgilerden yola çıkılarak bir 

değerlendirilme yapıldığında, söz konusu çizgilerin bir figür, desen çizme 

çabasından öte bir haberleşmeyi, bir dileği, bir durumu iletme çabası taşıdığı 

anlaşılmaktadır. Modern zamanların çizgi sanatı, haberleşme/bilişim 

konusunda diğer dillere düşen görevi de üstlenmek gibi bir konumda 

bulunmakta, sadece çizgi dilene göre daha hükümran, daha geçerli olduğu 

sanılan dilerle ifade edilemeyenin ifadesini sağlamada sanatsal bir yöntem 

olarak geçerliliğini ve gerekliliğini sürdürmektedir (Lekesiz, 2003:17-19). 
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Gerçekle hayalin birbirini tamamladığı bir dünya ile çevrili 

bulunulmaktadır. Yaratılmış illüzyonlar insanlara gerçekliği hatırlatmaktadır. 

Yada insanlar yaratılan bu illüzyonları tercih edip, gerçek yaşamla burun 

buruna gelmekten sürekli kaçar duruma gelmektedir. Ancak hayallerle 

gerçeğe ulaşılabilinmekte, gerçeklik algılanabilmekte, bu illüzyonlar olmasa 

gerçeklik fark edilememektedir. Teknolojide yaşanan gelişmeler masalları 

insanlara medya yolu ile sunulmasını beraberinde getirmektedir. Eskilerde 

anne babanın, büyük annelerin, dedelerin masal anlatan seslerinin yerini 

televizyon ve sinemalardaki görüntüler almaktadır. Medya bu görsel 

çarpıcılığı, sesin kişiyi mesajın içine alan yapısını kullanarak 

desteklemektedir. Buna da ilk basamakta çocuklukta başlanmaktadır (Rigel, 

2000:122–123).  

Masalların animasyon sinemasında dramatize edilmesinin uygun ve 

gerekli görülmesin gerekçeleri yalnızca barındırdıkları durum, tip ve olayların 

seyirciye tanıdık gelmesi ve hoşlanma duyguları yaratmaları değildir. 

Masallarda yaratılan büyülü atmosferin büyük önemi vardır. Masallarda 

hayvanlar konuşur, bazıları kılık değiştirerek insan olurlar, kimi insan hayvan 

oluvermektedir. Varlıklar ve olaylar alıştığımız ölçünün dışına çıkabilir. 

Bunlara ek olarak her masal içinde çeşitlilik ve zenginlik taşır hemen her 

şeyin mümkün olması kolayca değişebilmesi, sürprizlerin bolca yer alması 

onları daha da çekici hale getirmektedir. Büyü ve sihir sonucunda olağanüstü 

güçler tarafından “yoktan var etme” ler sinema, tiyatro, bale gibi öteki 

dramatik türlere göre animasyon sinemasında daha kolay ve daha etkili 

olabilecek bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Çünkü animasyon sineması 

olağanüstü özellikler taşıyan söz konusu olay ve dönüşümlerin 

canlandırılmasında diğer sanat türlerine göre çok daha büyük olanaklara 

sahiptir. Bu yönü ile düşünüldüğünde masalların büyülü bir atmosferinin 

ekranda ya da perdede görsel olarak yaratılması özellikle çocuk seyircileri 

fazlası ile cezp etmektedir (Erkek, 1994:49–50). 

Animasyon filmlerde kullanılan canlı-cansız varlıklardan oluşan, zor 

durumlardan zekası ve gücü sayesinde kurtulan masal kahramanı aslında 

çocuğun dünyasında kendisini oluşturmaktadır. Masal, çocuğun iç dünyasını 

yansıtan, çocuğun kişilik özelliklerine yakın bir araç konumunda 
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bulunmaktadır. Masalın yapısından kaynaklanan özelliklerinden dolayı çocuk 

dinlemekte, izlemekte ve yaratıcı alışkanlıklar kazanmaktadır (Güler, 1990: 

173).  

Canlandırma sinemasının dili ağırlıklı olarak, kullanılan tekniğe göre 

şekillenmiş görsel bir dildir. Müzik ve çeşitli efektlerle de desteklenmektedir. 

Ama böyle olması sözel dilin hiç kullanılmadığı ya da kullanılmayacağı 

anlamına gelmez. Çünkü görsel anlatıma daha çok olay ve durumların 

canlandırılmasında başvurulmaktadır. Duygu ve düşüncelerin dile getirilmesi 

için de söz konusu dilin sınırları zorlanmaktadır. Ama öyle duygu ve 

düşünceler vardır ki, onların dışa vurulması için, asgari düzeyde de olsa, sözel 

dile başvurmak gerekmektedir. Masalların dramatize edilmesinde kaynak 

metinde bulunan ve yüzyılların damıtılmış şiirselliğini taşıyan sözler, ya da 

yeni anlatımlar için kullanılacak sözdizimsel yapılar alınıp 

kullanılabilmektedir (Erkek, 1994:51).  

Kahramanların fiziki biçimleri evrensel bir değişime uğramaktadır. 

Örneğin Japon çizgi filmlerini ele alacak olursak sarışın, kahverengi saçlı, iri 

gözlü karakterler üretilmektedir. İzleyici, filmin anons müziği sırasında, 

jenerikte ve bitişte Japon alfabesi ile yazılmış isimler gördüğünde filmin 

Japonya’ya ait olduğunu anlamaktadır. Bunun dışında çizgi filmlerin hiçbir 

karesinde Japonya’yı hatırlatan ayrıntıya rastlanmamaktadır. Yaratılan 

karakterleri Batılı standartlara uydurarak evrenselleştirmek, güçlü ve derin bir 

kültürel birikim gerektirmektedir. Birçok karakter de, batı edebiyatından 

esinlenilerek ortaya çıkarılmaktadır. Karakterler arasında her ırka mensup 

olanların bulunmasına da önem gösterilmektedir (Can, 1996:93–94). Böylece 

evrensel dil daha kolay bir biçimde yakalanmış olmaktadır. 

Çizgi filmlerde verilen mesajların evrensel olmasına özen 

gösterilmektedir. Çizgi filmlerin lokomotif görevi gören ana karakterlerinin 

mutlaka üstlendiği bir görevi vardır. Başkalarına yardım ederler, yanlışlıkları 

hataları düzeltirler, mücadele ederler, kötülükleri önlemektedir. Yardımcı 

karakterler ise iyi veya kötü olabilir. Önemli olan iyinin bütün kötülüklere 

rağmen engellerin üstesinden gelebilmesi ve gözyaşı ve gülücüklerle mutlu 

sona ulaşılmasıdır (Köşker, 2005:28).  
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2.1.3. Animasyonun Yapım Sürecine Etki Eden Faktörler 

Bir animasyonun yapım sürecine önemli etkileri olan faktörler vardır. 

Bu faktörler; en başta animatör yani sanatçının etkisi, senaryonun etkisi, 

kullanılan objenin etkisi, renkler ve müzik etkisidir. Bu faktörler bir 

animasyonun kendi karakteristik özelliklerinin belirlenmesini de beraberinde 

getirmektedir. Her animasyon bu başlıca etkenler sayesinde diğerlerinden 

ayrılmaktadır. 

2.1.3.1. Sanatçının Etkisi 

Her sanat yapıtında olduğu gibi animasyon sinema sanatında da 

animasyonu yaratan sanatçının yapısı çok önemlidir. Bir yapıtı ortaya çıkartan 

sanatçının bilgi birikimi, hayal dünyası, yetenekleri o yapıta şekil ve anlam 

vermektedir. Animasyon filmi sanatçının düşsel ve yeteneksel birikimini 

aktardığı yapıtıdır. Sanatçı yaptığı filmde bir anlamda kendini anlatır. Nasıl ki 

her insanın onu diğerlerinden ayıran kendine özel farklılıkları varsa, her sanat 

yapıtının da kendine özgü bir biçimi bulunmaktadır. 

Animasyonda hayal ürünü olan çalışmanın, gerçekleştiricisi olan 

animatörün tüm bu alanda hareketlerin uzmanı olması gerekmektedir. 

Animatör, yalnız filmin sanat ve tekniğini bilmekle yetinmeyip, yaşanan çevre 

içindeki hareketlerin temel prensiplerini de anlamak ve değerlendirmek 

zorundadır. Çünkü animatör hareketlerin yeniden yaratıcısı durumunda 

bulunmaktadır (İnce 1991:19). 

Teknik açıdan bakıldığında, sanatın tüm özgürlükleri sanatçının 

emrinde bulunmaktadır. Her şeyden önemlisi ticari hedefler güdülmeden 

izleyici baskısından kurtulmuş olarak meydana getirilen eserler, kendilerini 

kalabalık kitlelere hızlı ve etkin olarak sunabilme ayrıcalığına sahip 

olmaktadır (Dedeal, 1999:26). 

2.1.3.2. Senaryo Etkisi 

Senaryo; bir filmin yapılmasında temel olan fikirden meydana gelmiş 

yazılı metindir. Filmin plan ve sahnelere bölünmüş hikayesidir. Herhangi bir 

film prodüksiyonunda birinci aşama senaryonun oluşturulmasıdır. Diğer 
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prodüksiyonlarda olduğu gibi bir animasyon filminin senaryosu da çok 

önemlidir. Animasyon film senaryosu diyalog kullanımı açısından normal 

film senaryosundan farklıdır. Gerçek kişi ve nesnelerle çekilen filmlere oranla 

diyalog çok daha az önemlidir. Animasyon filmde mümkün olduğu ölçüde 

karmaşık diyaloglardan kaçınılmaktadır. Önemli olan, karakterin görsel 

hareketler ve performansıdır. En iyi animasyon, diyalogun mevcut olmadığı 

ve görsel buluşun hayal gücünü yakaladığı sessiz hareket ile elde 

edilmektedir. Diğer film senaryoları için senaryo tekniğinde aranan bütün 

önemli unsurlar, iyi bir animasyon senaryosunda da aranmaktadır (Kılıç, 

1998:9). İyi bir animasyonun ortaya çıkabilmesi için sağlam, tutarlı, dikkat 

çekici bir senaryoya sahip olması gerekmektedir.   

Telif hakları ile korunan özgün senaryolar dışında iki tür senaryo, 

hakimiyet ayrıcalığına sahip olabilmektedir. Birinci grup, edebiyat klasik 

niteliği taşıyan eserlerden oluşturulan senaryolardır. Bunlar mutlaka 

senaryolaştırma aşamalarında çizilmeye uygun hale gelmeleri için gerekli 

değişimlere uğramaktadır. Ama bu değişimler, yalnızca çizilebilirliliği 

sağlamak için değil, eserin ifade etmek istediklerini güçlendirmek ve eseri 

canlandırma yolu ile kalabalık seyirci topluluklarına ulaştırmak için planlanır. 

Uyarlandığı esere farklı yorumlar getiren canlandırmalarda bile temelde aynı 

amaç gözden kaçırılmamalıdır, tipler, isimler, tarihler, mekanlar, diyaloglar ve 

kullanılan dil değiştirilmemelidir. Çünkü eser başka bir alanda kimliğini ispat 

etmiştir. Sanatın dokunulmazlığı tüm alanlar için geçerlidir. İkinci grup ise 

tarihi öyküler, kahramanlık destanları, halk hikayeleri ve yaşanmış veya bir 

topluluk tarafından yaşanmış kabul edilen, fakat günümüzde ispat edilmesi 

mümkün olmayan olaylardır. Temel amaç var olan veya olduğu toplumca 

kabul gören olayları canlı tutmak, yeni yorumlarla anlamlarını 

güçlendirmektir (Dedeal, 1999:27–28). 

Diğer sinema türünde olduğu gibi animasyon sinemada da güçlü bir 

senaryo, yapımı başarıya taşıyan en önemli etkenlerin başında gelmektedir. İyi 

bir senaryo izleyiciyi öykünün içine çekerek dikkati dağılmadan sanat eserini 

izlemesini sağlamaktadır. 
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2.1.3.3. Kullanılan Objenin Etkisi 

İster yeniden yaratılsın ister var olandan uyarlanmış olsun kullanılan 

objenin hakim olduğu canlandırmalarda objelerin iki şekilde bağlayıcı etkisi 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sosyal yönleridir. Nitelikleri ile senaryosu 

ve kendine özgü canlandırması ile izleyicisini oluşturan bu karakterler kabul 

gördükten sonra kolay kolay değişimi kaldıramamaktadır. Çünkü objelerin 

sosyal yapı içinde kabul görmeleri, toplumsal bir görev üstlenmeleri ile 

mümkün olmuştur. İnsanların elinden kendi adlarına savaşan bu 

kahramanlarının alınması veya başka bir tarza dönüştürülmesi onu tüketen 

tüm bireylerde rahatsızlık yaratmaktadır. İkinci etki objenin kütlesinden 

kaynaklanacak olan animasyon tarzıdır. Objeler ya bir karakteri yansıtacak en 

iyi kütle bulunarak tasarlanır, ya da var olan bir karakter animasyona uygun 

forma sokulmaktadır. Her iki durumda da obje ve kütlesi ile çalışmaya 

başlandığı için çalışmanın geleceği ona göre planlanmaktadır. Yeryüzündeki 

canlı veya cansız her kütlenin kendini anlatan bir vücut dili vardır. Kütleleri, 

doğa içinde alışılagelmiş hız ve hareketlerde kullanmamak algılamayı 

güçleştirmektedir (Dedeal, 1999:29). Algılamada güçlüklere neden olmaması 

için canlı cansız nesnelerin animasyon çiziminde gerçek hayattaki kütleleri 

dikkate alınmalıdır. 

Senaryoda geçen karakterlerin görsel yorumlarının üretimi 

yapılmaktadır. Yönetmen ve animatör senaryodaki hikayeye göre karakterleri 

oluşturmak ve geliştirmek için çalışmaktadır. Her karakterin kendine ait bir 

şekli, kişili ği ve tavrı bulunmaktadır. Karakterlerin daha canlı ve inandırıcı 

olması için, karakterlerin bu özellikleri dikkate alınarak görsele 

dönüştürülmektedir. Karakterler utangaç, afacan, sevimli gibi kişilik 

özelliklerine sahip olmakta ve bu tip özelliklerine göre çizilmektedir (Kılıç 

1998:10). 

Animasyonu izlettiren ve akılda kalıcı hale getiren yaratılan 

karakterlerdir. Filmde kullanılan karakterler izleyicide özdeşleşme, sevinç, 

heyecan gibi duyguların belirmesini sağlamaktadır. Bu nedenle animasyonda 

karakter oluşumu konusunun üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir.  
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2.1.3.4. Renk Etkisi 

Renkler anlaşılmaz bir biçimde insan hayatındaki pek çok duygunun 

ifadesi olarak kullanılmaktadır. Animasyonda renkler filmin tümünde veya 

bazı sahnelerinde duygulardaki yoğunluğun abartılmasında kullanılmaktadır. 

Farklı renkler veya belirgin bir ton kullanılacaksa, bu tasarımcıyı algılanması 

istenen resimlerin de çizim tekniğini değiştirmeye itmektedir. Çok açık 

kullanılan renklerde, hareketlerin yavaş tasarlanmasına, çizgilerin kalın 

çizilmesine, hatta leke animasyonuna gerek duyulmaktadır. Pastel renkler 

kütlelerin büyük, ara resimlerin daha sık kullanılmasına ve genel planlar tercih 

edilmesine neden olmaktadır (Dedeal, 1999:32).  

Her renk psikolojik bir mesaj ve duygu iletmektedir. Renkler kültürel 

açıdan ele alındıklarında da değişik kavramları çağrıştırmaktadır. Örneğin sarı 

ve özellikle altın sarısı Doğu’da kutsal bir renk sayılırken, Batı’da korkaklığın 

ve ihanetin simgesi olarak kabul edilmektedir (Becer’den aktaran Köşker, 

2005:59).  

Animasyon filmlerde senaryoda verilmek istenen mesaja uygun olarak 

karakterler, nesneler renklendirilmektedir. Anlatılmak istenen duygular, 

yaratılmak istenen etkiler renkler yolu ile aktarılmaktadır. Bu nedenden dolayı 

animasyon yapımında renk seçimi önemli ve özel olmaktadır. 

2.1.3.5. Müzik Etkisi 

Müzik etkisi iki açıdan incelenmektedir. Bunlardan ilki filmin müzikal 

bir yapıya sahip olmasıdır. O zaman sinema sanatında olduğu gibi animasyon 

film sanatında da kendine özgü bir yapıdan bahsedilmektedir. Bu durum obje 

tasarımını mutlak bir şekilde etkilemekte, objeler içinde yer alacakları nota 

guruplarına uyumları düşünülerek tasarlanmaktadır. Ayrıca estetik değerler 

daha ön plana çıkmakta, hareketler doğal tepkilerden çok, dansa ve müziğe 

göre planlanmakta ve ifadeler dans sanatının kullanıldığı pozisyonlar içerisine 

serpiştirilmektedir. İkincisinde ise; filmin belli bölümlerinden anlatım 

gücünün ancak müzikal nitelikte olması ile doruğa ulaşacağı gerçekliğinden 

yola çıkılmaktadır. Filmin genel yapısı için böyle bir yaklaşım ele alındığında, 

müziğin animasyonda ön plana çıkmaması için müzik fonda kalmaktadır. 
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Hareketlere ritmin dışında büyüklüklerde ilave edilmekte ve mimikler 

abartılmamaktadır. Kamera hareketleri, renkler, geri planlar müziğin 

gerektirdiği ve izin verdiği düzeyde kalmaktadır (Dedeal, 1999:33-34).  

2.2. Animasyon Sinema’nın Tarihi 

Geniş anlamda, animasyon sineması tarihinin dört belli, başlı evre 

geçirmiş olduğu söylenmektedir: 

1. Başlangıcındaki büyücülük ve gözbağcılığı dönemi; ilk sinema 

seyircileri için perde üzerinde devinen resimler, sinema 

büyüsünün yeni bir bölümünü oluşturmuştur. 

2. 1920’lerde, çizgi-filmin sinema endüstrisinin tecimsel eğlence 

araçlarından biri durumuna gelmesi; bu dönemde animasyon 

sinemasında ses şeridinin de kullanılmaya başlanması ile 

animasyon filmler daha da önem kazanmıştır. 

3. 1930 ve 1940’larda animasyon filminin uzun metrajlı eğlenti 

filmi biçimine dönüşmesine yol açan teknik gelişim dönemi; bu 

dönemde animasyon uzun metrajlı filmlerle ilgi odağı olmuş, 

savaş dönemi ve sonrasında devletin propaganda aracı olarak 

da kullanılmaya başlamıştır. 

4. Animasyon filminin, televizyon reklamlarından, özel deneme 

filmlerine ve eğitim filmlerine değin, her alanda büyük ölçüde 

yaygınlaşması dönemidir (Halas, 1979:259–261).  

2.2.1. Animasyonun Dünya’da Tarihi ve Gelişimi 

Bugünkü anlamıyla sinema daha ortaya çıkmadan önce çizimlerden 

oluşan canlandırma sineması ortaya çıkmıştır. Sinema tarihçileri 

araştırmalarında görüntünün sürekliliğiyle ilgili gelişmeleri incelerken, bu 

konuda dikkati çeken en önemli öğenin geliştirilen aygıtlarda kullanılan elle 

çizilmiş görüntüleri olduğunu tespit etmişlerdir. Sinemanın başlangıcı olarak 

görülen 1895 yılına kadar gerçekleşen ilk gelişmeler görüntülerin çizimlerden 
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oluşması nedeniyle canlandırma sinemasının gelişimi olarak sayılabilmektedir 

(Madsen’den aktaran Hünerli, 2005:5). 

 

Şekil 2: Altamira Ma ğarası'ndan koşan yaban domuzu 

İnsanlık tarihine bakıldığında çizgi filmin temellerini mağara resimlerine 

kadar uzatmak mümkün görünmektedir. Canlandırmanın ortaya çıkışı ve 

gelişimini anlayabilmek için görsel imgelerin değişik ortamlarda yaratılışını ve 

gelişmesini estetik açıdan incelemek gerekmektedir. Yaklaşık 3000 yıl önce 

Neanderthal insanı avlarını anlatmak ve avlanma denemeleri yapmak için 

yaşadığı mağaranın duvarlarına hayvan resimleri çizdiği zaman bir takım leke 

ve çizgilerden oluşan bu görseli yeterli görmediği ve çizdiği hayvanın 

devinimlerini de anlatmak istediği yapıtlarından anlaşılmaktadır. Altamira 

Mağarasının duvarlarında görülen çizimlerde koşan bir yaban domuzunun 

görüntüsü için toplam sekiz ayak çizilerek domuzun devinimleri anlatılmaya 

çalışılmıştır (Madsen’den aktaran Hünerli, 2005:5) 
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Şekil 3: Leonardo Da Vinci'nin insan hareketlerini yansıtan taslağı 

Daha sonraki yıllarda Yunan ve Romalı heykeltıraşlar tanrı ve sporcu 

heykellerinde devinimi yakalamaya çalışmışlardır. Achilleus ve Hektor 

arasındaki kavganın öyküsü bir savaş kalkanının kenar süs olarak çizgi roman 

benzeri bir biçimde çizilmiştir. Ortaçağ elyazmalarındaki kitap resimlerinde 

önemli dinsel olayları içeren resimler yine olay akışını anlatacak biçimde 

birbirini izleyen karelerle görüntülenmiştir. Eski Japon rulolarında da yine 

devinimi anlatmaya çalışan benzer örnekler bulunmaktadır. Leonardo Da 

Vinci’nin insan hareketlerini yansıttığı taslak da yine devinimi anlatan bilinen 

örneklerdendir (Hünerli, 2005:6–7).  

 

Şekil 4: Bayeux Duvar Halısı 

Daha sonraki dönemlerde yapılan resimlerde insanoğlu yine hareketi 

yakalama çabası içerisine girmiştir. Yapılan çalışmalardan en ilgi çekici olan 

ortaçağ İngiltere’sinde yapılmış olan bir halıdır, bir duvar halısı olan bu sanat 

eseri on yılda işlenmiştir. Üzerindeki işlemelerde Anglo-Sakson krallığının 

Norman’lar tarafından istilası anlatılmaktadır. Olayın anlatılış biçimi çizgi- 
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bantlar şeklindedir, olaylar Latince olarak basit cümlelerle açıklanmıştır. Bu 

eser kısaca “ Bayeux Duvar Halısı” olarak adlandırılmaktadır. Eser animasyon 

çizgi sanatı açısından ilgi çekici bir belgedir (Gombrich’den aktaran İnce, 

1991:33). 70 metre uzunluğunda olan bu olağanüstü yapıt o dönemin tarihine 

ışık tutan önemli bir belge olma özelliğini korumaktadır.    

 

Şekil 5: Sihirli Fener 

Sinemanın temelinde yer alan görüntünün retinada iz bırakma olgusu 

çok eski çağlarda keşfedilmiştir. Görüntünün geçici bir süre retinada kalması ilk 

kez M.S. 130 yılında Mısır’da yaşayan Yunanlı bilim adamı ve filozof Ptolemy 

tarafından fark edilmiştir. Ptolemy gece nöbeti sırasında, yanan meşaleleri 

başları etrafından geniş yaylar çizerek sallayan nöbetçileri seyretmiş, bunun 

sonucunda da meşale yavaş sallandığında tek bir alev, birkaç alevmiş gibi 

gözükürken, meşale hızlı sallandığı zaman bir tek alevin dairesel bir alevmiş 

gibi gözüktüğünü fark etmiştir. Canlandırma anlamında bilinen ilk veriler ise 

17. yüzyıla aittir. 17. yüzyılda Papaz Athanasius Kricher yaptığı basit 

projeksiyonuna  “Magic Lantern (Sihirli Fener)” adını vermiştir. Sihirli Fener 

herhangi bir ışık kaynağından yansıtılarak mercek ve ayna ile oluşturulmuş bir 

kutudur (Manvell’den aktaran Ünver, 2002:43).  
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Şekil 6: Thaumatrope 

Bilinen anlamda ilk canlandırılmış görüntüyü gerçekleştiren kişi, 

Hollandalı bilim adamı Pietr Van Mussechenbroek’tir. Bilim adamı 1736 

yılında üzeri delikli, disk biçiminde bir aygıt geliştirerek, bunun üzerine çizdiği 

resimlerin hareketli görünmesini sağlayacak gösteriler gerçekleştirmiştir.19. 

yüzyılın başlarında oyuncak biçiminde tasarlanmış Thaumatrope önünde ve 

arkasında birbirini tamamlayan iki farklı resim bulunan bir diskten oluşmuştur. 

Thaumatrope bu diskin iki tarafından bağlanıp iplerle döndürülmekte ve disk 

döndüğünde göz iki resim arasındaki farkı ayıramamaktadır. Bu durumun 

sonucunda da bu iki ayrı görüntü sanki tek bir görüntü gibi görünmektedir 

(Madsen’den aktaran Hünerli, 2005:9). 

1824 yılına gelindiğinde Peter Rogert “hareketli nesnelerle ilgili 

görüntünün sürekliliği” adlı kitabında, resimler yeterince hızlı ve yeterli 

miktarda ışıkla güçlendirilirse, gözün sunulan görüntüleri birleştirebileceği 

olgusunu öne sürmüştür. Bu düşüncenin ürünü olarak da “ Phenakiscope ve 

Zoetrope” adı verilen aygıtlar icat edilmiştir. Resimli şeritler kullanılarak 

çalışan bu aygıtlarda resimler, bir ayna setine yansıtılmakta ve yansıtılan bu 

görüntü bir tek delikten seyredilmektedir (Solomon’dan aktaran İnce, 1991:34).  
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Şekil 7: Phenakisticscope 

Peter Mark Roget görüntünün sürekliliği ile ilgili dört temel ilke 

saptamıştır: 

1. Görüntünün izleyicinin yalnızca bir anda bir resim görmesine 

izin verecek biçimde gösterilmesi gereği 

2. Gözde yanılsamayı sağlamak için gösterim sırasında retina da 

izin kalmasını sağlayacak hız gerekliliği 

3. Birçok görüntünün tek bir noktada art arda ve hızla 

gösterildiğinde retinada izinin kalması ilkesi 

4. Görüntünün sürekliliğin inandırıcı kılabilmek için büyük bir ışık 

kaynağı gereksinimi olarak belirlemiştir. 

Bu ilkeler çerçevesinde icat edilen Phenakisticscope üzerinde 16 resim 

bulunan bir diskten oluşmuştur. Disk bir aynaya doğru tutulup çevrildiğinde, 

disk üzerindeki yarıklardan geçen resimler devinimli izlenimi vermektedir. 

Phenakisticscope 19. yüzyıl içerisinde aynı temelden gelen pek çok benzeri ile 

birlikte yeni bir eğlence aracı olarak tüm dünyaya yayılmıştır. İnsanlar bir 

köpeğin koşmasını, bir atın atlayışını ya da bir akrobatın döner taklalarını bu 

aygıtlarla defalarca izleme olanağı bulmuşlardır (Hünerli, 2005:10–11).  

18. yüzyılda Büyülü Fener oynatıcısında sergilenen Hollanda resimleri 

ilk çizgi filmler olarak düşünülmektedir. Bu plaketler bilinen anlamda çizgi 

filmin temel kurallarına uygun olarak renklendirilmiş camdan resimlerden 

oluşmaktadır. Resimlerdeki insan hareketleri bir veya iki hareketle sınırlı 
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kalmıştır. Bu animasyonda gözler ve eller oynamakta, bir yel değirmeni 

dönmekte, meraklı kukla bir tencerenin kapağını açmakta ve tencereden çıkan 

canavarı tutmaktadır. Bu resimleri bir saniyede fenerin önüne yerleştirilmekte 

ve hızla yerleri değiştirilerek basit hareketler elde edilmekteydi. Böylelikle bu 

fener ile sınırlı animasyon etkisi sağlanmış olmaktadır (İnce 1991:34–35). 

 

Şekil 8: Eadweard Moybridge at yürüyüşü 

İlk fotoğrafın çekilmesiyle artık görüntü sabitleştirilmi ştir. 1877-1878 

yıllarında Eadweard Moybridge at yürüyüşünü bir dizi fotoğrafı ile 

“Phenatiscope” diskini gerçekleştirmiştir. Moybridge hayvan ve insan 

hareketlerinin fotoğraflarla hareket ediyormuş gibi göstermeye başlamıştır 

(Solomon’dan aktaran İnce, 1991:35). Bu ayrıntılı çekimler sayesinde 

hareketlerin nasıl gerçekleştiğinin iyi bir gözlemi yapılabilmiştir.  

Animasyon sinemasının tarihine baktığımız zaman animasyon sineması 

var olmadan önce, bir salon eğlencesi olarak kullanılan flaş skeçler çizgilerin 

hareket etmesi illüzyonu ile bir hikaye anlatılabileceği fikrini ortaya çıkarmıştır. 

Temel çizgilerle hızlıca bir çizim yapılması sırasında çizgiler eklendikçe 

şekillerin anlamlarının değişmesi, imgelerin daha başka imgelere dönüşmesi ve 

bunun çizim tamamlandığında içinde dramatik bir yapı barındıran hikayeye 

ulaşmasıdır. Flaş skeçlerin çiziminde çizer boş bir çizim tahtasının önünde 

durmakta ve illüstrasyonlarla bir monolog sunmaktadır. Gösteriyi güzel kılan 

ardı ardına değişen görüntüler ve çizimin hızıdır (Samancı, 2004:4–5). Flaş skeç 

geleneğinde başlı başına bir hikaye anlatılmaktadır. Bu nedenle bir anlatım aracı 

olarak animasyonun başlangıcını bu skeçler olarak alınabilmektedir. 
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Sinemanın gelişimi 20 yüzyılın başında teknik açıdan iki ayrı yönde 

gerçekleşmiştir. Bu tekniklerden ilki oyuncusu, seti ve devinimli kamerasıyla 

canlı sinema, ikincisi elle çizilmiş oyuncuları ve nesneleri, dipyüzey çizimleri 

ve durağan kamerasıyla canlandırma sinemasıdır. Canlandırma sineması 

tarihine baktığımızda ilk canlandırma filmi kimi tarihçilere göre Fransız Emile 

Cohl’ün çektiği Fantasmagorie iken, diğer bir takım tarihçilere göre J. Stewart 

Blackton’ın yaptığı Humorous of Funny Faces (Komik Yüzlerin Güldürüsü) 

isimli film olarak görülmektedir. Bir başka düşünceye göre ilk film Amerikan 

Kongre Kütüphanesinde bulunan basılmamış bir makalede ismi bilinmeyen bir 

sanatçı tarafından 1900 yılında gerçekleştirildi ği yazılmaktadır. Kaynaktaki 

bilgiye göre Edison Firmasında çalışan bu sanatçı sigara içen bir adamı 

canlandırmıştır. (Madsen’den aktaran, Hünerli, 2005:12-13)  

 

Şekil 9: Emile Cohl çiziminden örnek 

Genel kabul gören görüşe göre ilk çizgi filmlerin yapımı 1900’lü 

yıllarda başlamıştır. Bu filmlerin öncüsü olarak kabul edilen Fransız sanatçı 

Emile Cohl, beyaz kağıtların üzerine bir dizi siyah figür çizerek bu basit çöpten 

adamların kullanıldığı filmi perde de negatif bir biçimde izleyiciye sunmuştur. 

O dönemde siyah zemin üzerine hareket eden beyaz figürler izleyicin çok 

ilgisini çekmiştir (Can, 1995:10). Animasyonun ilk ustası Emile Cohl, aslen 

ünlü bir karikatür sanatçısıdır. 1907 yılında Gaumont’da çizgi filmler yapmaya 

başlamıştır. 1908 yılından itibaren de çeşitli canlandırma filmlerine el atmıştır 

(sinemaninaltincagi.blogspot.com). Chol 1907’de “ Fantasmagorie” isimli ilk 

çizgi filmi gerçekleştirmiştir. Bu ilk film 200 resimli, 36 metre uzunluğunda ve 

bir dakika elli yedi saniye sürelidir (Solomon’dan aktaran İnce, 1991:36). 
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1908 yılında İngiliz Arthur Melbourne Cooper, “Dreams of Toyland 

(Oyuncakların Rüyası)” adında canlı oyuncuları, hileli film uygulamalarını 

içinde kullandığı bir film yapmıştır. Yapıldığı dönemde beğeni toplayan 

çocukların oyuncaklarını canlandırıldığı bu yapım kukla canlandırmasının ilk 

örneğinin ne olabileceğini de göstermektedir (Holman, 1981:266).  

 

Şekil 10: Komik Yüzlerin Gülünç Evreleri 

Flaş skeçler fotoğraf hilesi kullanılarak filme alınması yoluyla tam 

anlamıyla animasyon sinema sayılamayacak birtakım denemeler olmuştur. 1900 

yılında Blackton’ın yaptığı Büyülü Çizim (The Enchanted Drawing) filmi, bu 

mantığa dayalı olarak hazırlanmıştır. Ancak, bu filmde çizimlerin hareket 

atlamalı olarak gerçekleştiği için, ilk animasyon filmi olarak kabul 

edilmemektedir. Blacton’in 1906’da çektiği Komik Yüzlerin Gülünç Evreleri 

(Homurous Phases of Funny Faces) adli ikinci filminde flaş tahtaya çizdiği 

yüzlerin kesintisiz hareketleri bu filmin ilk animasyon filmleri arasında kabul 

edilmesini sağlamıştır. İlk dönem animasyon filmlerine bakıldığında, dönemin 

popüler sahne sanatları ile ne kadar yakın bir ilişki içinde oldukları 

gözlemlenmektedir. Çizgi bantların etkisinden çok ilk animasyon filmleri ile 

grafik ve performans sanatının beraber kullanılmasından oluşturulmuş flaş 

skeçler arasındaki bağlantı oldukça önemli görülmektedir (Carfton’dan aktaran 

Samancı 2004:6–7).  

Cohl’ün Fransa’daki çalışmaları ile yaklaşık olarak aynı sıralarda, 

Rusya’da Kovno Doğa Tarihi Müzesi’nin Müdürü olan Ladis Starevitch 

böcekler üzerinde film çalışmalarına başlamıştır. Starevitch boynuzlu 

böceklerin yaşamını gösteremeye çalışmıştır, bunun için günlerce iki böcek 

arasında olacak olan dövüşmeyi fotoğraflamak için beklemiştir. Ancak böcekler 

üzerlerine düşen parlak ışıktan rahatsız oldukları için neredeyse hareketsiz 

durmuşlardır. Bu nedenle Starevitch, canlandırılmış benzerlerini oluşturmuş ve 
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bunu öyküleyerek çalışmasını tamamlamıştır. Bu inanılmaz böcek öyküsü ilgi 

toplayınca, Starevitch 1911 yılında müzeden ayrılarak, o sıralar Rus film 

yapımının merkezi olan Moskova’ya gitmiştir. Orada “The Grasshopepr and the 

Ant (Grasshopepr ve Karınca)” filmini yapmıştır. Film Paris’te Gaumont 

Palace’da da gösterime girmiştir. Filmin, yurt dışında gösterime giren ilk Rus 

yapımı film olduğu söylenmektedir. Bu durumda Starevitch bu filmine ayrı bir 

önem katmaktadır (Holman,1981:267).  

Sinemanın ilk sanatçılarının tiyatrolardan, panayır gösterilerinden gelişi 

gibi animatörlerde ilk olarak günlük gazetelerde, dergilerde karikatür çizenler 

arasından çıkmıştır. Her ikisinde de köken popüler biçimlerdir. Kendisinde 

mekanik üretim biçimlerine bağımlı olan popüler basın sinemadan daha önce 

kurulmuştur ancak kısa bir süre önce ve bu yüzyılın başlarında çeşitli dergi ve 

gazetelerde yayınlanıp milyonlarca kişi tarafından izlenen günlük resimli 

öykülerin kahramanları giderek gelişme göstermiştir (Manvell, 1981:351).  

Çizgi filmlerde kullanılan ilk karakterler geometrik biçimlerden 

oluşmaktadır. Böylece çizgi filmin temelinde olan esneklik ve estetik hareketler 

kolaylıkla yapılabilmeye başlanmıştır. Bu ilk denilebilecek çizgi filmlerde 

sanatsal gösteri işleri ile hareket ve arka plan her karede tek tek yeniden 

yaratılmıştır. Ancak 1914 yılında Earl Hurd tarafından keşfedilen şeffaf selüloit 

yapraktan sonra karakterler ve arka planlar kendi başlarına bağımsız bir şekilde 

bir yüzey olarak çizebilmiştir. Böylece çizgi filmin sinemasal ve resimsel olarak 

gelişmesine olanak sağlanmıştır (Can, 1996:11). Max Fleisher, hareketin daha 

doğal olmasını, Live action filmleri şeffaf kağıtlar üzerine geçirme prensibi ile 

çalışan Rotoscope’u kullanarak başarmış ve çizgi filmcilik işine de bu aletle 

girmiştir (İnce, 1991:36).  
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Şekil 11: Felix The Cat 

1919 yılında Otto Messmer tarafından yaratılan “ Felix The Cat” ( Kedi 

Felix) yıldız haline gelen ilk çizgi karakter olmuştur. Felix karakteri ile ilk defa 

bir çizgi film karakteri kişilik kazanmıştır. Pat Sullivan’ın ölümünün ardından 

1933’de Felix karakterinin başarısı Mickey Mouse’a geçmiştir (İnce, 1991:36). 

 

Şekil 12: Micky Mouse 

Disney Micky Mouse’e insan benzeri bir duygu, davranış ve kişilik 

yüklemiştir. Disney’e göre Mickey orada burada dolaşıp başını bir sürü belaya 

sokan, ancak her seferinde kurtulmayı başaran Şarlo gibi bir tip olmuştur. Walt 

Disney kısa bir süre sonra hepsi hayvan karikatürleri olan yeni kahramanlar 

yaratmaya başlamıştır. Bunların arasında Miki’nin sevgilisi Minnie, ,mızmız, 

yağcı, kurnaz köpek Pluto, tembel uyuşuk köpek Goofy ve sakarlığı yüzünden 

başına gelen şanssızlıklara karşı fazlasıyla öten öfkeli ördek Donald Duck 

bulunmaktadır (Tekdemir’den aktaran Köşker, 2005:35). 
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Sesli sinemanın başlamasıyla birlikte çizgi film ayrı bir gelişme 

göstermiştir. Animasyon filmler sinemada ses şeridi kullanılmaya başlandıktan 

sonra daha da önem kazanmıştır. Walt Disney, başarılı ses ve renk kullanımı ile 

sinemanın ilk filmlerinden büyük ölçüde esinlendiği esprileri ve çoğu insan 

özelikleri taşıyan hayvanlardan oluşan kahramanlarının canlılığı ile kısa sürede 

üstünlüğünü göstermiştir (Ana Biritannica, 1987:299).  

1928- 1933 yılları arasında yapılan prodüksiyonlarından belirli örnekler 

ortaya çıktığında Disney animasyonları erken dönem animasyon sinemasında 

görülen gerçekliğin beceriksiz sunumundan uzaklaşmış ve böylece Disney 

tarzının belirgin çizgisi yakalanmıştır. 1928 yılı yapımı olan Eski Yüzme 

Çukuru (The Old Swimmin’Hole) filminin kahramanı Oswald the Lucky Rabbit 

şekilsel olarak Mickey Mouse’un bazı karakteristik özelliklerini taşımakta ve 

görünümü erken dönem animasyonun kuklaya benzer karakterlerini 

anımsatmaktadır (Samancı, 2004:37).   

Disney Stüdyosunun iyi planlanmış ve güzel canlandırılmış filmleri 

rakiplerinin kolayca piyasanın dışında bırakmıştır. Disney’in yaptığı 1932 

yapımı “ Flowers and Tree” (Çiçekler ve Ağaçlar) filmi renkli ve kısa filmler 

dalında Oskar kazanan ilk filmi olma özelliğini taşımaktadır (İnce 1991:37).  

Tarihsel sürecine bakıldığında çizgi canlandırmanın, sinemanın 

oluşmasına ön ayak olduğu açıkça görülmektedir. Ancak gerçek anlamda 

sektörleşmesi ve standart arayışları, Walt Disney Stüdyolarının içinde 

bulunduğu dönemde, ülkesinden aldığı büyük destek sayesinde olmuştur. 

Animasyon sinema savaş döneminde propaganda aracı olmakla ve konularında 

ki abartılı tutuculuğu ile çağdaş yaşamın dışında kalmakla eleştirilmi ştir. O 

döneme uluslararası politikayı unutup yalnızca çizgi olarak bakıldığında, gerek 

çizgi tekniklerindeki üstünlükler, gerekse standartlaşmaya olan büyük katkıları 

ile çizgi sinemayı günümüze başarı ile taşımış oldukları gerçeği görülmektedir 

(Dedeal, 1999:14 ).  

1918–1956 yılları arasında animasyon filmler yapan Max Fleischer’ın 

yaklaşımı animasyon tarihini büyük ölçüde etkileyen Disney Stüdyosu’nun 

çıkışıyla dönüşüme uğramıştır. İlk dönem animasyonlarında flaş skeç 
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geleneğinin etkileri görülen Fleischer’in animasyon tarihi içerisindeki konumu, 

teknik buluşların tarihsel süreci ne şekilde yönlendirdiğini göstermektedir. 

Fleischer animasyonda şans faktörünü azaltacak ve gerçek hayattaki hareketleri 

birebir animasyona aktarabilecek rotoskop adını verdiği bir makine fikrini 

geliştirmiştir. Karmaşık bir yapıya sahip olan makinenin çalışma prensibi ise 

gayet basittir. Bir kamera gerçek bir çekimde bir sekansın her bir çerçevesini 

ışıklı bir yüzey üzerine yansıtmakta ve ardından çizer de bu görünümü ışıklı 

masanın üzerine yapıştırdığı bir kağıda kopyalamakta ve aynı işlem devam 

etmektedir. Fleischer’in geliştirdiği bu sistemle kamera ile kaydedilmiş 

hareketlerin animasyon kağıdına aktarımını mümkün olmuş ve tam anlamı ile 

gerçekçi bir görünüm elde edilmiştir (Samancı, 2004:25).  

Animasyon sinemanın mucidi Walt Disney olmamasına rağmen, genel 

seyirci kitlesi için animasyon sineması “Walt Disney” adından ibaret 

olmaktadır. Disney film yapım sürecinde çizim işi ile doğrudan ilgilenmeyip 

işin temelde prodüktörlük ve girişimcilik yanı ile ilgilenmiştir. Animasyon 

sinemanın erken döneminde sergilenen karasız yapı, Walt Disney’in genel 

tarzını saptaması ile son bulmuştur. Disney sergilediği yaklaşım ile animasyon 

sineması piyasasının büyük bölümünü uzun süre ele geçirmiştir. Walt Disney 

1923–1928 yılları arasında yaptığı, gerçek görüntülerle animasyon 

kombinasyonlarının bir arada bulunduğu “Alice” komedi serilerinden sonra 

büyük bir başarı elde ederek adını piyasada duyurmuştur. Disney 1941 yılında 

aşırı büyümenin getirdiği karmaşa sonucu ortaya çıkan greve kadar da, 

piyasanın tek hakimi olarak kalmıştır. Bu süreç de daha farklı tarzları olan 

animasyon stüdyolarının başarıları, Disney Stüdyosu’nun yanında fazlasıyla 

sönük kalmıştır. Disney’in animasyon işine başladığı yıllardaki en büyük rakibi 

olan Fleischer Stüdyosu başta olmak üzere diğer bütün stüdyolar Disney tarzını 

taklit etme eğiliminin bir sonuca ulaşmamasından dolayı piyasadan tam 

anlamıyla silinmişlerdir (Samancı, 2004:35–36 ).  
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Şekil 13: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 

Disney, kısa film için başarılı bir dönem geçirdikten sonra uzun metrajlı 

film denemelerine geçiş yapmıştır. Bunun sebebi çizgi filmin her zaman diğer 

normal filmlerin yanında ikinci planda yer alması, sinemalardan kazınılan 

parayı, filmin kalitesinden çok uzunluğunun belirlemesidir. Aynı zamanda 

Disney, karmaşık konu planlarının ve grafik biçimlerin yer aldığı filmler 

yapmak ve peri masalları gibi işlenmesi zor konularda uzun çizgi film yapının 

getireceği üstünlüğü göz önüne alarak uzun metrajlı film denemelerini yapmaya 

başlamıştır. 1937 yılında yapmaya başladığı bu yapıtların ilki, sevimli ve çarpıcı 

kahramanlardan oluşan “ Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”dir (Snow White and 

the Seven Dwarfs). Müziğin ve ses efektlerini önemli rol oynadığı bu çizgi film 

bazı teknik gelişmeleri de beraberinde getirmiştir (Tekdemir’den aktaran 

Köşker, 2005:35–36).    
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Şekil 14: Güliver'in Seyahatleri 

Disney Stüdyosunun sistemli gelişimi ve bekleneni sunmasıyla 

animasyon sektöründe elde ettiği hakimiyetin karşısında var olabilmenin 

yapılanın aynısını taklit etmekten geçmediği açıkça görülmüştür. Disney bir 

fabrika gibi çalışarak mükemmel işler çıkartmıştır. Disney’in piyasaya hakim 

olduğu bu aşamada rakip stüdyoların Disney’i geçmeleri mümkün 

görünmemektedir. Bu amaçla Disney Stüdyosu’nun yapmadığını yapmak, 

animasyon sektöründe Disney’le eşzamanlı olarak var olabilmek için şart 

olmuştur. Fleischer Stüdyosu’nun Disney Stüdyosu’nu taklit etme sürecini ve 

ardından gelen animasyon piyasasından silinişinin en iyi şekilde Gullive’ın 

Seyahatleri (Gulliver’s Travels) filmi açıklamaktadır. Gerçek çekim film 

üzerine rotoskop ile birebir tarayarak yapılan Gulliver’in Seyahatleri filminde 

Gulliver karakteri rotoskop ile birebir tarandığı için vücut oranları aslına birebir 

uygun olmuştur. Çizim esnasında gerçekçi olma kaygısı ile stilizasyon ya da 

deformasyondan uzak durulduğundan, Gulliver karakterinin çizgisel sunumu 

ruhsuz ve mekanik bulunmuştur. Fleischer stüdyosunun daha sonra yaptığı 

filmde de aynı sorunla karşılaşılmış ve Fleischer Stüdyosu Disney ile rekabet 

edemeyecek duruma gelmiştir (Samancı, 2004:59–61). 

Disney Stüdyosundan ayrılan başlarında Stephan Baustow’un bulunduğu 

animatörler U.P.A. (United Productions of America) yapımevini kurmuşlardır. 

Baustow, animatörlerini kesin yöntemlere bağlamamış, onlara en geniş 

özgürlüğü tanımıştır. Ortaya çıkan yapıtlardan kimileri çağdaş karikatür, 

kimileri izlenimci resim anlayışına benzemiştir. Disney’in inandırıcı dünyasına 
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karşılık olarak U.P.A. sanatçıları düz, tabiata uymayan görüşü tercih etmişler 

basit dekorlar üzerine sıradan kahramanları canlandırmışlardır. Yapımevinin 

değindiği konular, Disney’in kullandığı masalların aksine, savaştan çıkmış bir 

toplum, yabancılaşma kavramı ve teknoloji olarak sıralanmaktadır. U.P.A. 

1941–1946 yıları arasında diğer bütün yapımevleri gibi ordu hesabına 

propaganda filmleri çekmiştir. 1944-1946 yıllarında da siyasal konulara doğru 

yönelmiştir. Roosevelt’in seçim kampanyasını destekleyen 1944 yapımı “Hell 

Bent for Election (Seçim Cehennemi)”, 1947 yapımı “The Brodherhood of Man 

(İnsanın Kardeşliği)” filmleri bu dönemin ürünleri arasında bulunmaktadır. 

Daha sonra stüdyo “Mr. Magoo (1949) (Bay Şeşibeş)” ve “ Geral Mc Boing-

Boing (1951)” gibi karakterler üretmiştir. Mister Magoo iyimserliği ile her türlü 

sorunun üstesinden gelen bir kahraman olarak diğer kahramanların karşıtı olan 

bir tipleme olarak yaratılmıştır. Mc Boing-Boing yalnızca değişik tonlarda 

boing boing sesleri çıkartabilen ne anlatmak istediğini yalnızca babasının 

anladığı bir kahraman olarak yaratılmıştır. Bu kahramanla yabancılaşma 

kavramı incelenmiştir (Hünerli, 2005:28–29).  

Savaş sonrası animasyon çalışmaları için, sonsuz olanaklara sahip bir 

sanat olduğu söylenmektedir. Daha yeni olan çalışmalar yalnızca soyut sanatın 

1950’lerdeki deneysel çalışmalar döneminin üçüncü boyut akımının her bir 

çeşidini olmasa da önemli bir boyutunu kapsamaktadır. Aynı zamanda güldürü 

ya da Richart Williams’ın yanlış ülkülerini ele alan “The Little Island (Küçük 

Ada)” filmi gibi yergi amaçlı öykü ya da masal filmleri, düş ve fantezi filmleri, 

siyasal yorum filmleri gibi birkaç dakikalık ya da uzun metrajlı yapımları da 

kapsamaktadır. Bu animasyonların çoğu bir ya da başka bir tür çizim ya da 

boyama biçiminde benzer özellikler taşımaktadır. Ancak, o dönemde 

animasyonların bireysel anlamlı ve eğlendirici ya da mühendislik ve fen 

bilimleri gibi öğretici psikolojik kaynakları sınırsız görülmektedir. Fen bilimleri 

için özellikle yüzyılın son çeyreğinde Londra’da birçok film yapılmıştır 

(Manvell, 1981:355). 

Animasyon sinemasına otuz yıla yakın bir süre boyunca egemen olmuş 

bir geleneğin sonrasında, U.P.A ve diğer animasyon şirketlerinin kurulması ve 

tecimsel alanlardaki bu başarıları pek çok animatörü yüreklendirerek, kendi 
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canlandırma anlatım tarzlarının ortaya çıkarmaya ve kendi tarzlarını 

geliştirmeye teşvik etmiştir (Halas, 1979:263).  

Animasyon sanatı farklı ülkelerde değişik destek ve çalışma tekniklerine 

olanak bulur, örneklerini sergiler, bu yapımlar her ne kadar farklı özellikte gibi 

görünseler de teknolojik çalışmalar bilgi alışverişine neden olmaktadır. Çin, 

Rusya, Çekoslavakya kendilerine özgü bir tarz geliştirmişlerdir. Bu ülkeler 

üretimlerini devlet desteği ile gerçekleştirerek olaya farklı bir açıdan 

yaklaşmaktadır. Grafik biçimi geleneksel ve temsili karakterlerle oluşturulmuş 

ve genellikle eski masalları ve destanları animasyonların konusunu 

oluşturmuştur (Manvell aktaran İnce 1991:38). 

Tarihsel gelişim içinde, grafik sanatların gelenekselleştiği ve bu nedenle 

de animasyonu daha çok kukla filmleri ile gerçekleştiren Çekoslavakya’nın  

animasyon film tarihinde önemi bir yeri bulunmaktadır. Kukla filmleri folklor 

çerçevesinde işleyen, Amerikan kovboy filmlerini alaya alan, ortaçağ 

efsaneleriniiçeren ve tarih öncesini inceleyen bir yapı taşımaktadır. 

Çekoslavakya gibi devletçe işletilen ülkelerde, animasyon uzmanlaşmış birimler 

ve şirketlerde yapılmaktadır. Seçilen konular ise genellikle eski öykü ve 

masallara dayanmaktadır (Güler, 1990: 182-183). 

Masallar dramatik bir öneme sahiptir olmaktadır. Hemen hemen bütün 

masallarda devlerle ya da kötü güçlerle savaşan yiğitler, kötü kalplilerin 

tuzakları sonucunda acı çeken iyi insanlar, sevenlerin ayrılması, yanlış 

anlamalar sonucunda haksızlığa uğramış olan kadınlar annesinin babasını 

kaybeden çocuklar gibi dramatik durumlar yer almaktadır. İyi bir film için 

aranan hemen hemen bütün çatışma türleri ister insan-insana ister insan-hayvan-

, isterse insan- toplum olsun, masallarda hazır olarak bulunmaktadır. Genellikle 

masalın başından sonuna kadar süren ve çeşitli güçler arasında oluşan mücadele 

sonucunda iyilerin galip gelmesi dramatizasyon sonuncuda ortaya çıkacak olan 

canlandırma filmimin akıcılığı bakımından önemli olmaktadır (Erkek, 1994:50–

51). 

Çekoslovak animasyon sinemasının kaynakları ulusal masallar ve 

karikatürcülerden oluşmuştur. Filmlerde işlenen öyküler, eğitici ve öğretici bir 



 

 

73 
 

misyon üstlenerek topluma dönük olmuştur. Çekoslovak Jiri Trinka dünya 

animasyon sinemasının bu önemli isminin ilk filmi 1945 yılında çektiği 

“Zasadil Dedek Repu (Büyükbaba Bir Pancar Dikti)”dir. Animasyonun bütün 

tekniklerini kullanan Trinka, en önemli yapıtlarını kukla canlandırma tekniği ile 

ortaya koymuştur. Barrandov Stüdyolarını da yöneten sanatçı sanatçıları ortak 

çalışmalar yönelten biri olmuştur. Çekoslovak animatörler, savaş konusunu da 

ele alan yapıtlar ortaya çıkarmışlardır. Bu filmlerden Vladimir Lehky’nin “Üç 

Adam”, Joseph Kabrt’ın “Oekid Şapka” ve “İnsan Toplumsal Bir Yaratıktır” 

filmleri önemli örnekler arasında bulunmaktadır (Hünerli, 2005: 49). 

Almanya Lotte Reinger yapımı üç yıl süren “Die Abentever des Prinzes 

Achmed (Prens Ahmet’in Serüvenleri)” adlı filminde, geleneksel Çin gölge 

oyunundan uyarlanarak yeni bir tarz geliştirmişlerdir. 1950–1960 yılları 

arasında animasyon sinema bir durgunluk dönemi geçirmiştir (Tekdemir’den 

aktaran Köşker, 2006: 38). 

1960’lı yılların sonlarına doğru Amerika Birleşmiş Milletler ve eski 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği arasında yaşanan soğuk savaş, yükselen 

öğrenci ve işçi hareketleri, hız kazanan iletişim teknolojisi, bilgi çağına geçişin 

ilk belirtileri olarak ülkelerin o günlere kadar yürürlükte olan hem ulusal hem de 

uluslararası politikalarını yeniden ve geleceğe dönük olarak planlamalarını 

gerekli kılmıştır. İletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmeler, ülkelerin 

giderek küçülmelerine birbirlerine daha önce olmadığı ölçüde yakınlaşmalarına 

neden olmuştur. Artan talepleri karşılamak için oluşturulan ürünler, yalnızca 

tüketimi desteklemeyi ve bunun sonunda da karla ayrılmayı hedeflemiştir. 

Gerçekte canlandırma sineması malzeme olması gereken teknoloji, içinde 

yaşanan koşulların bir getirisi olarak bu sanatın o zamana kadar üstüne 

gidilmeyen tüm dokunulmazlıklarını ortadan kaldırmıştır. En başta Disney 

Stüdyoları abartıyla savundukları kadın erkek ilişkilerindeki tutuculuğa karşı 

pornografiyi, masumiyete tepki olarak da şiddet öğelerini kullanmaya 

başlamıştır. Şiddet ve kan dolu çizgi dizilerin ekranlarda boy göstermesi 

kamuoyunun tepkisini çekince, dövüşen insanların yerini insanların 

kontrolündeki robotlar veya değişik türdeki yaratıkların alması gibi bir çözüm 

yolu seçilmiştir. Bu dönemde canlandırma sineması kendi yarattığı şiddet dolu 

yapımlara karşı tepki olarak, yine yaşamın gerçeklerinden kopuk ve abartılı 
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olarak sunulan duygusal canlandırmalarla duygu sömürüsü yaratmıştır. Bu 

döneme teknik açıdan bakıldığında sınırlı hareketlerle çizilen ve abartılı 

efektlerle süslenen estetikten ve kaliteden uzak yayınlar olarak nitelendirilebilir. 

Bu dönemin canlandırma sinemasın en büyük zararı yavaş yavaş eğitim ve test 

gerektiren bu sanatı oluşturanların tüm gücünün tüketilmesi ve uzun bir süre 

gelişmeye kapanması olmuştur (Dedeal, 1999:15–16 ). 

2. Dünya Savaşı yıllarında dönemin ağır koşulları nedeniyle insanların 

sinemaya bakışları da değişmiştir. Bu dönemde insanların gerçeklikten 

uzaklaşma isteği, büyülü, eğlenceli ve hayal dünyasına yakın bir noktadan anlatı 

sunan animasyon filmlerin ve müzikal türlerin diğer türlere göre daha ön plana 

çıkmasını beraberinde getirmiştir. Disney’in temel yaklaşımlarından olan şiddet 

içermeme ve fiziksel gerçekliğe uygun hareket etme eğimli zamanla değişmiştir. 

Bu süreçte karakterler fizik kurallarını delerek ağır şiddet içeren davranışlar 

sergilemeye başlamıştır. Yaşanan bu dönüşüm karakterleri iyi ahlaklılıktan kötü 

ahlaklılığa doğru taşımaya başlamıştır. Savaş yıllarında erkeklerin ve kadınların 

birbirlerinden ayrılmalarını gerektiren koşullar erotizm konusunun gündeme 

gelmesine zemin hazırlamıştır. Disney tarzından farklı olarak kendini 

kanıtlamak isteyen diğer stüdyolar için erotizm anlatısına uygun animasyonlar 

yapmak önemli bir dayanak halini almıştır. Bu dönemde animasyon olgusu salt 

eğlendirici öyküler sunan bir araç olmaktan çıkmıştır. Yine bu dönemde 

animasyon sinema ele alınan konularda ciddi temalara yönelinmesi, yaşanan 

ortamın biçimsel olarak keşfedilen özelliklerinin anlatının içerisine yansıtılması 

olarak görülebilmektedir (Samancı, 2004:65–66).  

Şiddet ve erotizmin animasyon sinema için kullanılabilir olması, 

karakterlerin konuşma ve davranış biçimlerine de yansımıştır. Bu süreçte 

karakterler Disney anlatısındaki gibi halk tarafından doğru kabul edilecek 

karakterler değil, bunun aksine terbiyesiz ve küstah karakterler olarak 

yansıtılmıştır. Disney’in yaptığının aynısını yaparak ayakta kalamayan firmalar 

piyasada var olmak için onun yapmaktan kaçındığını yapmaya başlamışlardır 

(Samancı, 2004:71). Disney’le rakip olabilmek için onun girmediği alana giren 

diğer stüdyoların yapımı ile erotizm ve şiddet içeren animasyon filmler ortaya 

çıkmış ve animasyonunun etki alanı daha da genişlemiştir. Bu süreçte 

animasyon estetiği dönüştürülür ve var olan çocuk izleyici kitlesine yetişkin 
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seyirci kitlesi de eklemiş daha büyük ve önemli bir hedef kitle oluşması 

sağlanmıştır. Bu dönemde animasyon sinemanın hedef kitlesi çocuklardan 

yetişkinlere doğru bir açılım içerisine girmiştir. 

1960’lardan sonra animasyon tekniğinde çeşitli gelişmeler yer almıştır. 

Bunun en belirgin özelliklerinden biri de 1970’li yıllarda yaşanmıştır. Amerikan 

animasyon endüstrisi büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Bir çok animatör 

Disney Stüdyolarından ayrılmış ve başka stüdyolarda çalışmaya başlamıştır. 

Disney Stüdyolarının kuralı içinde eğitim gören animatörler diğer stüdyolarda 

da bu kuralları uygulamışlar ve bu stüdyoların işleyişi Disney Stüdyolarının bir 

benzeri uygulama alanı biçiminde yürütülmeye başlamıştır. Bu süreçte Disney 

Stüdyolarında yaşlı animatörün işten ayrılmaları yaklaştıkça yeni animatörlerin 

yetişmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır. Açılan okullarda yetenekli 

gençlerin yetişebilmesi için uygulamalı ve teorik ortamlar hazırlanmıştır. 

Animasyon bu sayede okullarda da ilgi görmeye başlamış ve bir meslek olarak 

daha da benimsenmiştir (İnce, 1991:39).  

1970’lerin başında, Disney Stüdyoları dışında uzun gösterimli çizgi film 

yapımı birdenbire hızlanmış ve bu alanda yeni bir çığır açılmıştır. Bunlar 

arasında Underzo ve Coscinny’nin Fransız- Belçika ortak yapımı “Asterix’i”, 

Japonya’da Tezuka’nın “Thousand and One Arabian Nihts (Binbir Gece 

Masalları)”, Amerika’da Steve Krantz ve Ralph Bukshy’nin “Fritz the Cat (Kedi 

Fritz)” ve İngiliz- İtalyan ortak yapımı “Glorious Musketeers (Şanslı 

Silahşörler)” filmleri bulunmaktadır (Halas, 1979:266).  

Televizyonun geniş kitlelere ulaşabilme gücü çizgi filmin önem ve 

gerekliliğini olumlu yönde etkilenmiştir. Hemen hemen her film televizyon için 

tasarlanır olmuştur. Böylece reklam filmleri, eğitim filmleri, halkla ilişkiler 

filmleri yapımı hızlanarak kısa metrajlı filmler yapılmıştır. Ancak büyük 

şirketler uzun metrajlı filmler yapabilmişlerdir (Can, 1996:14). 

İletişim alanında yaşanan inanılmaz gelişmeler, ülkelerin daha önce 

olmayan boyutlarda büyüyerek yakınlaşmalarını beraberinde getirmiştir. Artan 

talepleri karşılamak için oluşturulan ürünler, yalnızca tüketimi desteklemeyi ve 

zaman pastasından karla ayrılmayı hedeflemeye başlamıştır. Animasyon sinema 
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malzemesi olan teknolojinin gelişmesi bu sanatı o zamana kadar üzerine 

gidilmeyen tüm dokunulmazlıklarının ortadan kaldırmıştır. Öncelikle Disney 

Stüdyolarının savunduğu kadın erkek tutuculuğuna karşı pornografi, masumiyet 

öğesine karşıda şiddet ön plana çıkmıştır. Şiddet ve kan dolu animasyonların 

ekranlarda görünmesi halkın tepkisini çekince, dövüşen insanların yerini 

insanların kullandığı robotlar ve yaratıklar almıştır. Animasyon yapımcılarının 

kendi yarattıkları şiddet dolu yapımlara karşı tepkisi, yine yaşamın 

gerçeklerinden kopuk abartılı olarak sunulan duygusal dizlerle yapılan duygu 

sömürüsü yapımlarını ortaya çıkarmıştır. Özellikle çocukları ve gençleri hedef 

kitlesi olarak belirleyen animasyon diziler 90’lı yılların sonlarında yerini daha 

güncel konuları işleyen senaryolara ve kaliteli dizilere bırakmıştır (Dedeal, 

1999:15–16). 

Çizgi filmler zamanla geniş kitleler tarafından o kadar çok beğeni 

kazandı ki sanatçı eliyle ortaya çıkarılan çizgi film kahramanı, daha sonra 

kalemden ve çizgiden ayrılarak, kendine özgü ve bağımsız bir yaşam 

kazanmaya başlamışlardır. Genellikle hayvansal tiplemelerden oluşan çizgi film 

kahramanları, giderek yaşayan film yıldızları kadar ünlü birer simgeye 

dönüştürmüşlerdir  (Ünver, 2002:46). 

Teknolojideki gelişmeler ve özellikle bilgisayarın çizgi film alanında 

kullanılmaya başlaması, bu alanı da diğer alanlar gibi farklı bir düzleme 

taşımıştır. Yeni teknolojiler sanatçılara geniş imkanlar sağlamış, amatör ile 

profesyonel arasındaki işleme becerisin ortadan kaldırarak çok sayıda insanın 

bilgisayarı kullanmasına olanak sağlamıştır. Bu durum çizgi film yapımını da 

yeni bir boyuta taşımıştır. Özellikle bilgisayar gibi bir aracın kullanımı, yapay 

gerçekliğin mükemmel sunumu, izleyicide hayranlıklar yaratmaktadır. Yeni 

sanatçılar teknolojik yapılanmalarla, kendi yaratıcı kişili ğine ve sanatsal 

çalışmalarına bir destek olarak kabul etmek durumundadır (Kaba, 1994:86). 

Yeni boyutta animasyon sinema çalışmalarında sanatçının yaratıcılığı ve 

teknolojik imkanlar birleştirildi ğinde etkileyici görsel efektler ve akıcı bir 

hikayeyi bünyesinde barındıran ayrıcalıklı animasyon sinemalar ortaya 

çıkmaktadır. Bu gelişmeler sayesinde animasyon sinemanın önemi ve etkinliği 

daha da güçlenerek devam etmektedir.   
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Animasyon film yapımında bilgisayarın kullanımı filmlerin yapım 

süresini kısaltması, ekonomik oluşu, görsel efektlerin çekiciliği ve bünyesinde 

birçok olanakları bulundurması açısından film yapım çalışmalarında büyük 

kolaylıkları beraberinde getirmiştir. Bilgisayarların üstün olanaklarından 

faydalanılarak yapılan filmler büyük küçük her kesimden insanın ilgisini çekmiş 

ve animasyon sinemaya olan ilginin daha da artmasına zemin hazırlamıştır. 

Yeni teknolojiler sayesinde yapılan animasyon filmlerle verilmek istenen mesaj 

gerek renk kullanımı, gerek görsel efekt ve ses kullanımı ile her türlü duyguyu 

harekete geçirecek şekilde yapılabilmektedir. Gelişen teknoloji animasyon 

filmin sinema sanatı içerisinde yerini ve etkisini daha da güçlendirmesini 

sağlamaktadır. 

Büyük animasyon film stüdyoları, yalnızca çocukların değil yetişkinleri 

de içine alan geniş kitlelerin ilgisini çeken filmler üretmeye ve animasyon 

filmleri çok karlı bir sektöre dönüştürmeyi başarmışlardır. Stüdyolar arasında 

rekabet arttıkça teknolojiye ve teknik alt yapıya yatırım artmış ve dolayısıyla 

animasyon teknelojisi son yıllarda çok hızlı bir gelişme göstermiştir 

(Çeliktuğ’dan aktaran Buğdaylı, 2007:24) 

Animasyon denildiği zaman genellikle çocuklara yönelik çizgi filmler 

akla gelmektedir. Ancak bu kavram, Dreamworks Animation ve Pixar 

şirketlerinin katkılarıyla 2000’li yıllarda her kitleye uygun animasyonlar olarak 

değişmeye başlamıştır. Uzun bir dönem çocuk filmlerinin egemen olduğu 

animasyon sektöründe 2000’li yıllarda olgunlaşma eğilimi başlamıştır. Bu 

sürece animasyon yapımında kullanılan teknik olanakların gelişmesi ve 

animasyonlara büyük farklılıklar getirmesi de etkili olmuştur 

(www.cinedergi.com).  

Son yıllarda ekranda görülen tüm ilerlemeler, animasyon alanına 

bilgisayarların uygulanmasındaki hızlı gelişmelerin sonucunda olmaktadır. 

Bilgisayar birçok sinema filminde küçük roller üstlenmektedir. Sağladığı 

başarılarla bilgisayarın kendisi artık bir film yıldızı olmaya başlamıştır. Elde 

edilen sanatsal ve ticari başarılar, sinema endüstrisini daha büyüğünü yapmaya 

yüreklendirmiş ve tüm olarak bilgisayarda üretilen uzun metrajlı filmlerden söz 

edilmeye başlanmıştır. Dünyanın tamamen bilgisayar tarafından üretilen ilk 
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uzun metrajlı filmi “Toy Story (Oyuncak Hikayesi)” 1995 yılında gösterime 

sunulmuş ve büyük bir başarı kazanmıştır (Köküer, 1998:82–83). Büyük küçük 

her kesimden izleyici tarafından beğeni toplayan bu filmden sonra birçok uzun 

metrajlı bilgisayarlı animasyon teknolojisi ile üretilmiş film yapılmaya 

başlanmıştır. Bunların başlıcaları olarak da Kayıp Balık Nemo, Buz Devri, 

Wall-E örnek gösterilebilir. 

2.2.2. Animasyonun Türkiye’de Tarihi ve Gelişimi  

Türkiye’de animasyon sanatının kökeni kimi tarihçilere göre Karagöz – 

Hacivat gölge oyununa bağlanmaktadır. Gölge oyununda model hazırlanması, 

kukla canlandırma tekniğine benzemektedir. Perdedeki hareketi sağlayan 

parçalar ve bunların birbirine eklenmesi, kısıtlı animasyon tekniği ile yapılan 

çizgi filmleri andırmaktadır. Aralarındaki tek fark Karagöz ile Hacivat’ın tek 

kare çekim metodu ile kamera görüntülerine aktarılmamasıdır. Gölge oyunun 

modern canlandırma tekniğine sağladığı uyum, 1920’li yıllarda keşfedilmeye 

başlanmıştır. Alman canlandırma sanatçısı Lotte Reiniger, Çin gölge 

oyunlarından uyarladığı bir teknikle, başarılı animasyon filmleri yapmıştır. Bu 

filmlerle büyük üne kavuşan Reiniger’in filmlerden en ünlüsü 1923–1926 yılları 

arasında yaptığı “Prens Ahmed’in Maceraları” filmindeki tiplemelerdir. Bu 

filmdeki tiplemeler tamamen siluetten oluşmuştur. Türkiye gölge oyunları ile 

erken dönemde başladığı bu sanatı modern anlamda animasyon sinemaya 

dönüştürmede oldukça geç kalmıştır (Elpen:www.cizgifilmciler.org). 

 

Şekil 15: Karagöz Hacivat 
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Karagöz ile Hacivat oyunu, özel olarak hazırlanan yarı şeffaf deriden 

kesilmiş insan, hayvan, bitki, eşya gibi bir takım tasvirlere arkadan ışık 

verilerek beyaz bir perde üzerinde yansılatması temeline dayanan bir gölge 

oyunudur. Gölge oyunundaki görüntülerde istenen hareketlendirmenin 

sağlanabilmesi için, tasvirler ip takılmakta ya da değnek geçirilmektedir.  

Karagöz oyununu “hayali” adı verilen sanatçı oynatmakta ve tüm tiplemeleri 

yine bu sanatçılar seslendirmektedir. Her tiplemeyi kendi lehçesi ve 

karakteristik özellikleri ile seslendirmesi gerektiğinden hayali’nin iyi taklit 

yeteneğine sahip olması, gerektiği yerlerde şarkı söyleyip tef çaldığı için basit 

Türk Sanat Müziği usullerine de hakim olması gerekmektedir 

(www.karagoz.net).   

 

Şekil 16: Surname-i Hümayun 

 Bunun yanında minyatür sanatının çeşitli örneklerinin bir resimli öykü 

gibi tasarlanması, görüntülerin sanki devinimliymiş gibi gösterilmesi 

gereksiniminin Türk sanatçılarında da bulunduğunun bir kanıtıdır. Bunun en iyi 

örneği, 1582 yılında bir sünnet şölenindeki geçit törenini anlatıldığı Surname-i 

Hümayun adlı kitapta Nakkaş Osman tarafından yapılan minyatürlerdir. Bu 

minyatürlerde sol üst köşede yeri hiç değişmeden duran Sultan III. Murat, altta 

ise fırıncı, kebapçı, kayıkçı, kumaşçı, çiçekçi gibi birçok esnafın tören geçişleri 

görüntülenmiştir (Hünerli, 2005:57). Bu çizimler arka arkaya bakınca bir film 

şeridi izlenimi bırakmaktadır.  
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Animasyon sinemasının Türkiye’ye girişi 1930’lu yıllarda Disney ve 

çağdaşı olan sanatçıların filmlerinin Türk sinemalarında gösterime başlamasıyla 

olmuştur. Bu filmleri izleyen Türk sanatçıları, daha çok Türk karikatür 

sanatçıları, animasyon sinemasına ilgi duymuş ve bu alanda çalışmalar 

başlatmışlardır (Hünerli, 2005:58).  Türkiye'de ilk çizgi film çalışmalarını 

ortaya çıkması karikatür sanatının gelişmesi ile olmuştur.  

Türkiye'de ilk çizgi film denemeleri 1948–1949 yıllarında Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi’nde öğretim görevlisi olan Vedat Ar’ın özel olarak yönettiği 

bir kursla başlamıştır (Balcıoğlu-Öngören’den aktaran Köşker, 2005:40). 

1942 yılında Eflatun Nuri Erkoç doğrudan film karelerinin üzerine çini 

mürekkebi ile çizerek “Dolmuş ve Şöförü” adlı 37 kareden oluşan bir film 

yapmıştır. Bu film Türk animasyon sineması ile ilgili en eski film şeridi 

özelliğini taşımaktadır (Çeviker’den aktaran Hünerli, 2005:58).  

Prof. Vedat Ar Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde ders verdiği 15 

öğrencisiyle 1947 yılında “Zeybek Oyunu” adlı 3 dakikalık bir animasyon film 

çalışması yapmıştır. Zeybek Oyunu Türkiye’nin ilk animasyon filmi olma 

özelliğini taşımaktadır.  (Onaran, 1999:196). 

 

Şekil 17: Evvel Zaman İçinde 

  1951 yılında Yüksel Ünal’ın girişimi ile Türk canlandırma sineması 

için ilk uzun metrajlı film projesi “Evvel Zaman İçinde” gündeme gelmiştir. 

And Film’in yapımcılığını üstlendiği film Nasrettin Hoca, Güldüren Sultan ve 

Keloğlan’dan yola çıkan bir uyarlamadır. Bu çalışmanın baş animatörü, 

yönetmeni ve senaryo yazar Yüksel Ünsal’dır.  1951–1957 yılları arasında 
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renkli olarak gerçekleştirilen büyük bir emek ve parasal kaynakla bitirilen bu 

çalışma, banyo işlemleri için gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri’nde 

kaybolmuştur (Onaran, 1999:196). Filmin kaybolma haberi Türk canlandırma 

sineması için çok olumsuz etkiler doğurmuştur. Bu olayın ardından diğer 

çalışmalarında gelişimi engellenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Amerika 

Birleşik Devletleri’nde açıklanan tazminat davası kazanılmış olmasına rağmen 

yaşanan olumsuz hava etkisini devam ettirmiştir. Bu filmden geriye 5 dakikalık 

deneme olarak siyah beyaz çekilmiş dans eden bir kadının görüntülerinin yer 

aldığı bir bölüm kalmıştır (Çeviker’den aktaran Hünerli, 2005:58–59).  

Sinemanın yurt içinde gelişimi ve yaygınlaşması ile birlikte sinema 

reklamlarının çizgi film yapımlarına olan ilk talepleri İstanbul Reklam Ajansı 

tarafından karikatür sanatçılarına yöneltilmiştir. Kısa bir süre içerisinde birbiri 

ardına çizgi filmler hazırlanmış, üretilen bu basit filmler izleyicilerin oldukça 

fazla ilgilerini çekmiştir. Bu filmler en basit çizgi film prensiplerinin 

kullanıldığı ilkel filmler olmasına rağmen ilgi görmüş ve daha çok 

üretilmişlerdir. Bu yıllardan sonra yurt dışına giderek çizgi film konusunda 

araştırma yapan sanatçıların getirdikleri çizgi film teknikleri ve anlatıma yönelik 

bilgiler daha nitelikli filmlerin üretilmesini beraberinde getirmiştir. Bu 

gelişmelerin ardından Türkiye’de animasyon yapım stüdyoları kurulmaya 

başlamıştır (İnce, 1991:49).  

Reklam alanında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’de 1960’lı 

yıllarda birçok reklam ajansı kurulmaya başlamıştır. Bu dönemde kurulan en 

önemli ve sürekliliğini koruyan ajanslar; Filmar, İstanbul Reklam, Kare Ajans, 

Karikatür Ajans, Radar Reklam, Stüdyo Çizgi, Canlı Karikatür, Ajans Bulu, 

Sinevizyon, Pasin Benice Animasyon, Artnet olarak sıralanabilir. Reklam 

yapımı amaçlı kurulan bu stüdyoların esas kuruluş amaçları reklamlardan para 

kazanarak, kazandıkları bu paralarla kısa ya da uzun metrajlı animasyon 

filmlerine imza atmaktır (Hünerli, 2005:59).  

Çizgi film üretiminde ikinci büyük patlama ise televizyonun yayın 

hayatına girmesi ve televizyonun reklam filmleri yayınlamaya başlaması ile 

olmuştur. Ancak artan talebi karşılayacak düzeyde çizgi film sanatçısının 

olmaması ve bu talebi karşılamak için hızlı üretim teknikleriyle yapılan çizgi 
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filmler nedeniyle çizgi filmlerin sinematik ve estetik kalitesi düşmüştür. 

Türkiye’de belirli kalıpların dışına çıkmayan ve yeniliğin denenmediği bir çizgi 

film piyasası oluşmuştur (Ünver, 2002:48). 

Oğuz Aral, Ferruh Doğan gibi karikatürcüler bir araya gelerek “ Canlı 

Karikatür” adında bir stüdyo ile “Bu Şehr-i İstanbul”, “ Direkler Arası”, 

“A ğustos Böceği ile Karınca”, “Koca Yusuf” filmlerini yapmışlardır (İnce, 

1991: 50). 1964 yılında kurulan bu firma önceleri reklam filmleri ile kendini 

duyurmuş ardından çeşitli konularda kısa filmler yapmıştır.  

 

Şekil 18: Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü? 

Yalçın Çetin’in Stüdyo Çizgi’de oluşturduğu 7’şer dakikalık iki film 

halindeki “Evliya Çelebi”yi, Tonguç Yaşar da aynı stüdyoda 1970 yılındaki 

çalışmaları ile izlemiş burada çevirdiği senaryosunu Sezer Tansu’un hazırladığı 

“Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?” isimli çizgi filmiyle Antalya 2. altın Portakal 

Şenliği’ne katılmış ve bu şenlikten ödül kazanmıştır. Grafik değeri yüksek olan 

bu çalışmada Kuran’dan çıkartılan bir ayetin “Amentü billah! Ve bima cae min 

İndillah!” ibarelerinin küreklerle çekilen bir sefineye benzetilmiş 

figürasyonunun harekete geçirildiği gösterilmektedir (Onaran, 1999:197). Bu 

film o güne kadar yapılmış bütün örneklerinden çok daha farklı olmuştur. Türk 

Hat Sanatı’nın eski ustalarının çalışmalarını çıkış noktası yaparak bu hat 

örnekleri canlandırılmıştır. Bu film Türkiye’de aldığı ödülün ardından 

Fransa’nın Annecy şehrinde düzenlenen dokuzuncu film şenliğinde 900 filmin 

arasından ön elemeyi geçerek gösterilmeye değer bulunan ilk Türk çizgi filmi 

unvanını taşımaktadır (www.gorselsanatlar.org).  

Karikatürist Tan Oral deneysel bir yöntem olan kolajı kullanarak çektiği 

“Sansür” adlı animasyon filmi ile TRT Kültür ve Sanat Bilim Ödülleri Kısa 



 

 

83 
 

Film Yarışmasında birincilik ödülünü, 1975 yılında Akşehir Nasrettin Hoca 

Canlandırma Film Yarışması büyük ödülünü kazanmıştır. Daha sonra bu filmin 

öyküsünün anlatıldığı bir kitap yine Tan Oral tarafından yayımlanmıştır 

(Hünerli, 2005: 64). Ödül alan bu filmlerle animasyon filmin, yalnızca reklam 

filmleri olarak algılanmasını dışına çıkılmaya başlanmıştır. 

Tonguç Yaşar ile Tan oral, eş-zamanlı olarak, bu tür deneysel filmleri 

birbiri ardına üreterek, Türk çizgi fliminin sanat ve estetik açısından gelişmesine 

büyük katkılar sağlamışlardır. 1972 yılında Tonguç Yaşar, “Bahar Nasıl Tamam 

Oldu” ve Meral Sirmen ile birlikte “Yaşa Donkişot” isimli canlandırma 

filmlerinin tamamlarken, Tan Oral, film şeridi üzerine kazıma tekniği ile 

“Çizgi” ve “Aslan Asker Şvayk” tiyatro oyunu için kolajlarda hazırladığı 

resimlerle değişik türde çalışmalar gerçekleştirmiştir (www.gorselsanatlar.org). 

TRT yeterli teknik imkanlar bulunmaması nedeniyle animasyon filmleri 

dış kaynaklardan temin etmiştir. Zamanla Türkiye’de animasyon filmin gelişimi 

sonuncunda TRT yayınlarında Türk çizgi filmlerde yer vermeye başlamıştır. 

TRT 1970’li yılların ortalarında önceleri jenerik ya da program aralarında 

canlandırma örneklerine yer vermiştir. Yine 1970’li yılların sonlarına doğru 

televizyon yayınının sinemanın izleyicisini aldığı dönemlerinden başlayarak 

Türkiye’de üretilen canlandırma filmleri, yalnızca televizyon için ve video 

teknolojisi kullanılarak yapılmıştır. TRT bünyesinde yayınlanan filmler üreten 

Pasin ve Benice Stüdyoları kurulmuş, bu stüdyoda Tomurcuk, Süper Civciv, 

Evliya Çelebi, Karınca Ailesi, Ece ile Yüce gibi birçok film çekilmiştir (Dinçer 

aktaran Hünerli, 2005:65). 

 

Şekil 19: Karınca Ailesi 
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Derviş Pasin ve Ateş Bence’nin sahibi olduğu Pasin-Benice Film 

Stüdyosu’nun hazırlamış olduğu 5 dakikalık ve 75 bölümden oluşan “Karınca 

Ailesi” animasyon filmi ilgi toplamış ve yurt dışı pazarında da gösterime 

girmiştir. Bu dönemde, Kültür Bakanlığı da çizgi film yapımına destek 

vermiştir. Ancak çizgi film tekrar seri üretiminin getirdiği hız nedeniyle 

sinematik anlatım ve estetik kaygılardan uzaklaşmıştır (Kaba’dan aktaran 

Köşker, 2005:42). 

Dede Korkut masallarından biri olan “Boğaç Han” da bu dönemde 

çekilmiştir. Süresi 50 dakika olan ilk uzun metrajlı Türk filmi olma özelliği 

taşımaktadır. Bir diğer uzun metrajlı Türk animasyon filmi olan “Midas’ın 

Kulakları” filmi ise gösterime girmemiştir. TRT’de 1990 yılında gerçekleşen bir 

yolsuzluk gerekçe gösterilere bu tür programlara verilen destek ortadan kalkmış 

ve Türk animasyon sineması bu olaydan sonra büyük bir darbe görmüştür. 

Animasyon yapımevleri TRT’nin bu alandan çekilmesi üzerine ekonomik 

gücünü yitirmeye başlamış ve birçoğu kapanmak zorunda kalmıştır (Dinçer 

aktaran Hünerli, 2005:65). 

1980’li yılların ikinci yarısında Çizgi Reklam, Tunç İzberk Stüdyosu, 

Tele Çizgi, Animatek, Ajans Blu gibi birçok stüdyo çeşitli devlet kurumları için 

eğitici ve öğretici animasyon filmleri yapamaya başlamıştır. Bu filmler arasında 

trafik, ormanların korunması, sigaranın zararları, aile birliği gibi konular ele 

alınmıştır (Hünerli, 2005:66).  

Televizyon ve video teknolojisinin ortaya çıkması ile 1980’li yılların 

sonuna kadar duraklama dönemi devam eder. Bu süreç içerisinde büyümeye 

çalışan küçük stüdyolar kapanarak, kalitesiz birçok ürün özellikle televizyon ve 

videao aracılığı ile seyirciye sunulmuştur (Dedeal, 1999:14). 

1980’li özellikle 1990’lı yıllar animasyon türünde çizgi filmlerin 

geliştiği önemli bir dönemdir. Sinemanı bu alanında gecikmelide olsa, bir 

gelişme sağlanmaya başlanmıştır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve 

Japonya başta olmak üzeri, bütün dünyada özellikle Fransa, Bulgaristan, 

Polonya ve Portekiz’de çizgi filmler bilgisayarında devreye girmesi ile oldukça 

ileri bir teknolojye kavuşmuş ve Avrupa’da İsveç ve Porekiz gibi ülkelerde 
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ayrıca çizgi film yarışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda da bu 

türün gelişmesine ve bu alandaki yaratıcı yetenekleri desteklemeye özen 

gösterilmiştir. Türkiye bu konuda diğer ülkelere nazaran bir hayli gecikmiştir 

(Onaran, 1999:197–198). Animasyon sinema alanında yaşanan bu gecikme 

bütün ülkelerde özenle üzerinde durulan bu sanat dalının oldukça geri kalmasına 

neden olmuştur. 

1990’lı yıllara gelindiğinde ise animasyon sinemaya TRT ve Kültür 

Bakanlığı da artık destek vermemektedir. Bu dönemlerde animasyon sanatçıları 

ise yurtdışında çizgi film sineması ile ilgilenmeye başlamışlardır. Bazı Türk 

animatörler yurtdışında Walt Disney’in önemli yapımlarında çalışmıştır. Çizgi 

filmin Türkiye’de gelişmemiş ya da bir sektör olarak var olmamasının birçok 

nedenleri bulunmaktadır. Bu konuda tartışmaların ve yorumların birleştiği nokta 

ise sanatçıların ve sanatçıların olduğu kadar gerekli kurumların bu alana ilgi 

göstermemeleri ve en önemlisi çizgi film eğitiminin uzun yıllar göz ardı edilmiş 

olması gelmektedir. 1990’lara kadar çizgi film eğitim güzel sanatların içerisinde 

ders olarak verilmiştir. Çizgi film eğitimin bir dersle sınırlı kalması çizgi film 

sanatını gelişmesinde yeterli olmamaktadır. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi 

Uygulamalı Güzel Sanatlar Okulunda çizgi film eğitimi hakkında ilk ciddi 

çalışma gerçekleşmiştir. Bu çalışmaların sonucunda Anadolu Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi’nde dört yıllık eğitim verilen Çizgi Film Bölümü kurulmuştur 

(Kaba’dan aktaran Köşker, 2005:42–43). 

1993 yılında Türkiye’de çizgi film yapım sanatçılarını mesleki anlamda 

bir araya getirmek için Çizgi Filmciler Derneği kurulmuştur. Bu dernek 

Türkiye’de çizgi film alanında kurulmuş tek meslek organizasyonu olma 

özelliğini taşımaktadır. Dernek kurulduğu günden bu yana çoğunluğu atölye 

bazında çalışan birçok çizgi film sanatçısını bünyesini barındırmaya devam 

etmektedir. Dernek Türkiye’de çizgi film sanatını geliştirmek, çizgi filmciler 

arasında iletişimi sağlamak, uluslar arası faaliyetler konusunda bilgilendirmek 

ve Türk kültürünü çizgi film vasıtası ile çocuk ve gençlere tanıtmak amacını 

taşımaktadır (http://cizgilifilm.blogspot.com). Çizgi Filmciler Derneği Başkanı 

Derviş Pasin 2007’de yaptığı açıklamada; Türkiye’de sinemaya verilen desteğin 

çizgi filmden esirgendiğini söyleyerek, çocukların eğitim için çizgi filmden 

daha önemli bir malzeme olmadığını belirtmiştir (www.zaman.com.tr).  
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2.3. Animasyon Sinema ve Popüler Kültür 

Gelişen çağ ile birlikte kitle iletişim araçlarının teknolojik özellikleri ve 

kullanım alanları da genişlemiş ve bu araçların olmadığı bir toplumsal düzen 

düşünülemez hale gelmiştir. Medyanın toplumsal yaşamın her alanına girdiği 

doğrudan ya da dolaylı olarak kapitalist düzene hizmet ettiği bu zaman 

diliminde animasyon sinemada medya ürünlerinin bir uzantısı olarak bu 

düzende yer almaktadır. 

Medya kişilerin zihinlerine binlerce imajı, görüntüyü nakletmektedir. 

Uyku ve iş zamanları dışında içine girilen bu dünya, aynı zamanda insanların 

düşüncelerine olduğu kadar hayallerine de hükmetmektedir. Medya ayrıştırarak 

insanlara gerçek ile düş arasında sıkışıp kalmış yeni bir yaşam atmosferi 

sunmaktadır. Kendi tanrılarını yaratan medya, hepsine bir görev yüklemektedir. 

Yarattıkları medyatik bireyleri cinsellik, güç, müzik gibi konulara hakim 

kılmakta sonsuz güzellik ve sağlık tanrı ve tanrıçaları insanların düş dünyalarına 

kanalize etmektedir. Radyo, televizyon, sinema, gazete ve dergiler bu medya 

tanrılarının maceraları ile doldurulmaktadır. Bireysel olarak bakıldığında, 

izleyiciye, dinleyiciye ulaşılmazı gösteren dinleten, bu belli imaj yüklenmiş 

medya tanrılarının görevleri; kitlelere gerçek yaşamın güçlüğünü unutturmak, 

hayatı hazır düşlerle kolaylaştırmak, kaçış sağlamaktır (Rigel, 2000:10). Bu 

medyatik tanrılar kimi zaman Madonna, Mickel Jacson gibi popüler insanlar 

olabildiği gibi kimi zamanda Süpermen gibi hayali kahramanlar olabilmektedir. 

Medya tam anlamı ile aynı mesajı kendine özgü farklı formda ve sitilde 

iletmektedir. Bir derginin verdiği herhangi bir haberin, televizyondan canlı 

olarak yayınlanan bir profesyonel futbol maçının yarattığı coşkuyu 

yaratabilmesi mümkün olmamaktadır. Bunların formatları nedeniyle verdikleri 

reaksiyonlar birbirlerinden dünyalar kadar farklıdır. Kayda değer ve 

kıyaslanabilir olan ise ilettikleri mesajların içerikleridir (Schiller, 2005:125–

126). Medya farklı formlarda, farklı programlarla ideolojileri doğrultusunda 

aynı mesajı ya da aynı amaca hizmet eden mesajları iletmektedir. Böylece 

savundukları egemen güçlerin ideolojilerinin pekişmesine ve devamına destek 

olmaktadırlar.  
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Baudrillard’a göre, gösterge ve imajların sayısız çokluğu o denli 

yoğunlaşmıştır ki olayların ardındaki gerçeği artık göremeyiz, bilemeyiz. Artık 

“gerçekötesilik” dünyasında yaşamaktayız. Bu yeni gerçekte, hayal gerçeğin 

yerini almıştır. Bu yeni gerçekte yüzeydeki görünümler evreni ötesinde hiçbir 

şey yoktur (Erdoğan ve Alemdar, 2002:355). 

Farklı, birbirinden bağıntısız ve olağandışı görsel öğelerin kullanımına 

dayanan ve izler kitlenin ilgisini çekebilmek için metaforik bir mesaj dizgesi 

kullanan gerçeküstü anlatı, tüketicileri hayal dünyaları ile sarmalanmış alışveriş 

gerçeklerine yöneltmektedir. Gerçeküstü reklam bazen ikilemli açık uçlu bir 

senaryo, bazen basitleştirilmi ş bir düş, bazen de bir dizi görkemli, örtüşen 

simgeler sunabilmektedir. Ancak her defasında bu tür reklamların düşsel bir 

niteliği var olmaktadır. Gerçeküstü reklam, düşsel dünyanın içinde seyircinin 

güvensizliğini, inanılmazlığını bir süreliğine askıya almaktadır. Özellikle 

bilgisayar efektleri ile yapılan reklam filmlerinde gerçeküstü anlatılara sık sık 

başvurulmaktadır. Televizyon reklamlarındaki anlatılara ilişkin en kapsamlı 

değerlendirme, reklam filmlerinin neredeyse hiçbirinin mutlak bir formun 

egemenliği altında olmadığı şeklinde açıklanabilmektedir. İleti içeriklerinde 

birden fazla anlatının eşzamanlı olarak kullanımına başvurulmakta, ürünün 

tanıtılıp tüketici zihninde yer edinecek biçimde mental bakımdan sunumu ise 

anlatının kurgusunu oluşturmaktadır. Anlatının başarılı bir şekilde tasarlanması 

televizyon reklamının kitlesel ölçekte beğenilmesini ve geniş kitleler tarafından 

izlenirliğini sağlamaktadır (Telan, 2009:237–238).  

Kitap ve gazete okumanın, sinemaya gitmenin, fuarları dolaşmanın, 

televizyon ve video tarihine göz atan biri, kendisini, yayın araçları arasında 

bunalmış ve patlayacak hale gelmiş bir toplumun hastalıklı tarihi ile karşı 

karşıya gelmiş gibi hissetmektedir. Ortalık iletişim araçları ile donatılmış ve 

iletişim kaybına uğramış bir yığın aile ile doludur. Hayal gücünü yitirmiş, 

televizyon ve video kolik olmuş çocuklar, işitme güçlüğü çeken yüzeysel 

düşünen, saldırgan bir gençlik kol gezmektedir (Rogge, 1989:119). Toplumda 

iletişim araçlarına hapsolmuş bireyler büyük bir iletişimsizlik içerisinde 

varlıkların sürdürmektedir. Medya yaptığı yayınlarla insanları kendine daha da 

bağımlı hale getirmektedir.  
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Medya insan hayatının günlük akışı içinde hızla yer almaya başlayınca 

artık düşlere rehber olan masallar, okuma kitapları ve macera romanlarına yüz 

vermez olmuşlardır. Çünkü artık Pamuk Prenses’i Yedi Cüceler ile hayallerde 

kurgulamaya gerek yoktur onlar ekranda zaten hareket halinde 

bulunmaktadırlar. Artık Rigel’in deyimiyle insanlar “Düş Tembelleri” olma 

yolunda ilerlenmektedir. Hazır bilgi, hazır düşünce, hazır düşler dünyası 

yaşanmaktadır (Rigel, 2000:120). 

İnsanlar yaşamları boyunca düşlere masallara hep ihtiyaç duymuşlardır. 

İngilizlerin Cahrales Dickens’ı 1835 yılında iki ciltlik “Sketches by Boz 

(Boz’un Skeçleri)”ni fasikül halinde yayınlamıştır. Postanın geleceği günler 

okuyucular hiçbir zaman evlerinde oturup postacının paketler halinde Boz’un 

yeni çıkan fasiküllerini getirmesini bekleyememişlerdin. Yaşlısı, genci her ay 

belirli günde sırf fasiküllerini bir an önce alabilmek için iki fersah yol kat edip 

postayı karşılamaya koşmuşlar ve daha eve dönerken okumaya başlamışlardır. 

Dickens eserlerini yüksek sesle halka okumaya karar verdiği zaman 

İngiltere’nin altı üstüne gelmiş, halk salonlara hücum etmiş ve her yer tıklım 

tıklım doluşmuştur. Amerika’da Dickens’ın hayranları kışın en dondurucu 

soğuğunda gişelerin önünde evlerinden getirdiği minderlerde oturmuşlardır. 

Büyük salonlar küçük gelmiş ve Brıklyn’de yazara, konferans salonu olarak bir 

kilise tahsis edilmiştir. Vaiz kürsüsünü üzerinden Oliver Twist’in ve küçük 

Nell’in serüvenleri okunmuştu (Zweig aktaran Rigel, 2000:121). Dickens yıllar 

öncesinin masalcısı olarak kitleleri peşinden sürüklemiştir. Dickens’ın eserlerini 

kendi sesinden dinleyen dinleyiciler farklı bir hayal dünyası içerisine 

girmişlerdir. Daha sonradan Dickens’ın eserleri kurgulanmış bir biçimde 

ekranlara yansıdığında bu kez izleyiciler hayali kahramanları beyinlerinde 

kurgulamadan, ekrandan görmenin kolaycılığına alışmışlardır.  

Gelişen teknoloji ile masallar artık medya aracılığı ile sunulmaktadır. 

Anne-babanın büyük annelerin, dedelerin masal anlatan seslerinin yerini 

televizyon ve sinemalardaki görüntüler almaktadır. Artık Dickens’ın sesi 

ekranda görüntü olarak yansımaktadır. Medya görsel çarpıcılığı ve sesin kişiyi 

içine çeken yapısını kullanarak bu mesajları desteklemektedir. Bu desteklemede 

yaşam yolculuğunun ilk basamakları olan çocuklukta başlamaktadır (Rigel, 
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2000:123). Teknolojiye odaklı yaşanan hayat şartlarında çocuklukta başlayan bu 

destekleme hayat boyu devam etmektedir. 

İletişim araçları çocukların ve büyüklerin duygularına, hayallerine ve 

arzularına şekil vermektedir. Televizyonda, sinemada kitaplarda, dergilerde 

çocukları büyüleyen bu arzular olmaktadır. Çocuğun yaşamında çok büyük ve 

önemli yerleri vardır, çocuk iletişim araçlarına alışmış güvenmiş ve 

kabullenmiştir (Rogge, 1989:98). Çocuklar çok küçükken tanıştıkları bu iletişim 

araçları ile hayatlarının her alanında birlikte olmak istemektedir. 

Çalışmak ve uyumak dışında kalan zamanları insanlardan çalan medya, 

düşünceleri zorlamadan hep görselliği kullanarak amacına ulaşmaktadır. 

Fotoğraf, sinema, televizyon hep bu çabanın sonucu içerik ve teknik olarak 

gelişmektedir. Çizgi roman ve çizgi filmlerle yıllardır hiç zorlanmadan 

insanların hayal dünyalarına girmektedir (Rigel, 2000:11). 

Çocukların televizyon izleme biçimine, bir bütün olarak aile damgasına 

vurmaktadır. Çocukların bu araçlardan yararlanması da rutin ve törensel 

alışkanlıklarla belirlenmektedir. Çocuklar küçük yaşta bu araçların tiryakisi 

olmakta, haklarında bilgi edinmekte, kitaptan veya bir programından 

yararlanmanın yol açtığı beklentilere sahip olmaktadır. Böylece araçlar bir amaç 

ve işlev kazanmakta, yani iletişim ve gereksinimin doğrultusunda hak ettikleri 

yeri almaktadır. Çocuklar programlardaki içerikleri ve dramları ile kendi 

yaşantıları arasında bir bağlantı kururmaktadırlar. İletişim araçlarından 

yararlanmada günlük hayatta bastırılan duygusallık, korku, hayaller ve dilekler 

önemli rol oynamaktadır. İletişim araçları her yerde hazır ve nazırdır, insana 

yön göstermekte, parçalanmış bir sanayi toplumu içindeki sorunları 

işlemektedir. Bu çocuklar kadar aileler için de geçerli olmaktadır (Rogge, 

1989:120). 

Son derece geniş bir alanda at oynatan bilinç işleme aygıtı, popüler 

kültürün aşinası olduğumuz mizah kitapları, çizgi romanlar, filmler, TV ve 

radyo şovları, spor olayları, gazete ve dergi haberleri gibi tüm formlarını 

ustalıkla kullanıp bütünüyle yanlış olan bu fikrin temin ettiği avantajları 

kullanmaktadır. İletişim endüstrisi yalnızca bireylerin gönüllerini hoş kılmayı, 
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hoşça vakit geçirmelerini temini hedef almış, bunun ötesini bütünüyle boş veren 

bir çizgide hareket etmeyi genel kural olarak benimsemiş durumdadır (Schiller, 

2005:124). 

Çizgi film kahramanları beyaz perde ve televizyon ekranlarını yavaş 

yavaş ele geçirmişlerdir. Artık çizgi film kahramanları, ünlü aktörlere açıkça 

meydan okumaktadırlar. Çizgi film ürüten ve ihraç eden ülkelerin başında 

Japonya gelmektedir. Japonya piyasada bulunan çizgi filmlerin, yüzde 56.6’sını, 

Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 22.5’ini, Amerika Birleşik Devletleri ise yüzde 

20.9’unu üretmekte ve bu ülkeler ürettikleri çizgi filmleri dünyanın pek çok 

ülkesine gönderilmektedir. Çizgi film piyasasında yılda yaklaşık 1.8 milyar 

ABD doları ciro yapılmaktadır. Çizgi film üretiminde filmin bir dakikası 10-15 

bin dolar mal olmaktadır. Çizgi film dünyasının en önemli ismi Walt Disney’i 

ve onun çizgi kahramanlarıdır.  Disney’in enerjik kahramanlarının serüvenleri 

her hafta 50’yi aşkın ülkede, 18 ayrı dilde milyonlarca seyirci kitlesi tarafından 

izlenmektedir. Sevimli karakterlerine yalnızca hikaye filmlerde değil, gece 

lambalarından, gömleklere afişlerden çıkartmalara kadar çok çeşitli alanlarda 

rastlamak mümkündür. Kısacası Disney insanların yaşamlarının her alanına 

girmiş durumdadır (Milliyet Gazetesi’nden aktaran Rigel, 2000:125–126). 

Fortune tarafından 1972’de yapılan açıklamada, Walt Disney eğlence 

imparatorluğunun 170 milyon doları aşan yıllık satış hasılatı ile ülkenin en 

büyük 502’nci şirketi olduğu bildirilerek Amerika’nın en büyük endüstriyel 

kurumlarından biri olduğu teyit edilmiştir. Bu rakam 1972 senesinin sonunda 

329 milyon dolara çıkmıştır. Aradaki fark, Orlando’da açılan eğlence parkının 

sağladığı gelirden kaynaklanmaktadır. Amerikalı iş adamları için bu sonuçları 

hiç sürpriz olmamıştır. Çok önceleri yaptıkları tahminlerde ülke tarihinin en 

büyük on işadamı arasında Henry Ford, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller 

ile birlikte Disney’in de ismini zikretmektedir. Disney için “ Missourili köylü 

çocuğu yaptığı filmlerle çocukları ve büyükleri eğlendirirken, kendini ve 

ortaklarını da ülkenin milyonerleri arasına sokmuştur” denilmektedir (Schiller, 

2005:145). 

Disney direktifleri altında yapılan iş, içinde bulunanların da tahmin 

edemediği ve bir benzeri görülmeyen bir pazar oluşmasına sebep olmuştur. 
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Milyonlarca insanın gözü, kulağı, beyni, Disney’in mesajlarının veya 

ürünlerinin muhatabı olmaktadır. Disney efsanesinin bir dökümünü yapın 

Richard Schickel şu tespitlerde bulunmuştur: 1966 yılı itibariyle Walt Disney 

Productions ürünleri ile ilgili olmak üzeri şu tahminlerde bulunulmuştur: 

Dünyada 240.000.000 insan en azından bir Disney filmi seyretmiştir, her hafta 

100.000.000 insan bir Disney şovunu izlemektedir. 800.000.000 insan Disney 

tarafından üretilmiş bir kitabı veya mecmuayı okumuştur, 50.000.000 insan 

Disney tarafından üretilen müziği dinlemiş ve eşliğinde dans etmiştir, 

80.000.000 insan Disney lisansı ile üretilmiş ticari eşyayı satın alıp kullanmıştır. 

150.000.000 insan Disney tarafından üretilmiş çizgi romanı okumuş, 80.000.000 

insan yine Disney tarafından hazırlanmış eğitim amaçlı filmi okulda, kilisede, iş 

başında seyretmiştir. Anaheim’de bulunan “Walt Disney’in Büyülü 

İmparatorluğu” olarak tanıtılan fakat halk arasında daha çok Disneyland olarak 

bilinen eğlence dünyasını 6.7 milyon insan ziyaret etmiştir (Schickel’den 

aktaran Schiller, 2005:146). 

Çizgi kahramanlar öylesine insanlarla iç içedirler ki, Süpermen’in 

öldürüleceği ile ilgili haberler üzerine ABD’nin Metropolis Kenti halkı, büyük 

bir panik yaşamıştır. 1979 yılından beri her yıl Süpermen Günleri’nin 

düzenlendiği çizgi kahramanının doğduğu bu kent, neredeyse yasa bürünmüştür. 

Ölümsüz doğan çizgi arkadaşlarını bırakmaya insanların gönlü el vermemiştir. 

Yapımcının Süpermen öldürülecek kararına karşı çıkan halk, “Biz onu hep canlı 

ve güçlü görmek istiyoruz” diyerek eylemler düzenlemiştir (Rigel, 2000:12). 

Çizgi dünyasının hayali kahramanları insanların düşlerinde o kadar gerçektirler 

ki insanlar onu kaybetmek istememektedir. 

Disney’in ilgi alanı yalnızca ABD toprakları ile sınırlı kalmamaktadır. 

Şirketin ürünleri uluslararası iletişim pazarında kayda değer bir paya sahip 

bulunmaktadır. Daha 1930’lu yıllarda Disney tarafında üretilen kitapların ve 

çizgi romanların dünya genelinde yirmi yedi dilde yayınlandığına şahit 

olunmuştur. “Disney on Prade” şovu, Birleşik Devletlerinde ve Kanada’da 7 

milyondan fazla insan tarafından izlenmiş, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda 

ve Meksiko City’de de gösterime girmiştir. 1972 yılında Avrupa’da iki yıl 

sürecek olan bir turneye çıkmıştır. Prodüksiyon, klasik Disney hikayelerini ve 

hikayelerin kahramanlarının yeni kuşaklara tanıtımı amacını taşımaktadır. 
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Çıkartılan kitaplar ve haftalık dergiler vasıtasıyla yeni kuşaklar cezp 

edilmektedir (Schiller, 2005:146–147). 

Tamamen hayal ürünü olan kurgusal kahramanların her yıl on 

milyonlarca dolarlık gelir getirdiği belirtilirken, sadece en meşhur on kurgu 

karakterin 2003 yılı içerisindeki getirisinin 25 milyar doları aştığı bildirilmi ştir. 

ABD’de iş ve ekonomi çevrelerine hitap eden Forbes Dergisi’nin haberine göre 

Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Harry Potters gibi kurgu kahramanlardan en 

çok geliri birer medya devi olan Disney ve Viacom kazanmaktadır. Ayrıca 

video, oyun şirketleri ve oyuncak şirketlerinin de bu kurgu kahramanlar 

sayesinde büyük paralar kazandığı belirtilmektedir (Dünya Gazetesi, 

22.10.2004).    

Canlandırma filmleri sektörünün piyasaya sürdüğü çizgi filmler 

genellikle oyuncak, çıkartma, kırtasiye malzemeleri gibi yan ürünleri ile birlikte 

dünyanın pek çok ülkeside pazarlanmaktadır. Şirketlerin elde ettikleri gelirlere 

bakılırsa çizgi filmler ve yan ürünleri oldukça kazançlı bir kaynak 

oluşturmaktadır. Buradan da yola çıkılarak denilebilir ki çocuğun gündelik 

hayatına değişik kanallardan sızmış olan söz konusu ürünler çok sayıda çocuğun 

belleğindeki imgelerin, dünyaya bakış açısını biçimlendiren düşüncelerin 

kaynaklarından biridir. Çocukların zihinlerinde; gerçek hayat ile masalların, 

filmlerin, oyuncakların oluşturduğu düşlemsel dünya arasındaki çizgi kesik 

kesiktir ve bu çizgi kimi zamanda belirsizleşmektedir. Gerçek dünyadan 

edindiklerini düş dünyasına, düş dünyasından edindikleri de gerçek dünyaya 

kolayca yerleştirivermektedir. Çocuğun gerçeklikle düşlemler arasında kurduğu 

yakın komşuluk ilişkisi düşlemlerin taşıyıcısı olan iletişim ortamlarını 

sorgulamayı gerektirmektedir (Bayram, 1999:30–31). 

Reklamlar, sadece yetişkin bireyler için değildir, toplumda önemli bir 

çoğunluk olan çocukları da daha fazla tüketmeleri için hedef almaktadır ve bu 

amaçla her gün yüzlerce mesaj göndermektedir. Reklamlar, kısa süreli ve 

hareketli oldukları için, çocukları pek çok programdan daha çok cezp etmekte 

ve dakikalarca gözlerini ayırmadan reklamların sonuna kadar izlemelerini 

sağlamaktadır. Bu yaşanan durumda çocuk beyinlerin, tüketim arzusu ve marka 

istekleri ile doldurulmasını beraberinde getirmektedir. Çocuklar neredeyse, 
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doğumlarından itibaren televizyon izlemeye başlamaktadır. Televizyon ile bir 

şeyler öğrenmek, yeni fikirler kapmak herhangi bir farklı beceri gerektirmediği 

için çok erken yaşlarda reklam izleyicisi topluluğun bir parçası olmaktadır. Bu 

sayede çocuklar özellikle reklam endüstrisi için önemli bir hedef haline 

gelmektedir. Bu durumun başlıca üç nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

çocuğun elinde artık eskisinden daha fazla para vardır. İkincisi; ailelerin marka 

seçimini göstermede başlıca faktör olarak çocuklar görülmektedir. Üçüncü 

faktör ise çocukları küçükken yakalamanın ve marka sadakati aşılamanın kolay 

ve kalıcı bir yöntem olmasıdır (Balkaş, 2005:65–66).  

Popüler çizgi filmler, çizgilerle ve renklerle yaratılmış figürlerden ve 

arka planlardan oluşmaktadır. Bu öğeleri hareket ediyor gibi gösteren teknikler 

uygulandığında canlandırma gerçekleşmektedir. Bu filmlerin oyuncuları 

canlandırma sanatçılarının yarattığı figürlerden oluşmaktadır. Bazı çizgi 

filmlerde kadın kahramanlar yuvarlak omuzlu, ince belli, uzun bacaklıdır. 

Üstelik bu genç kızlar beden çizgilerini vurgulayan, omuzları açıkta bırakan 

giysiler içerisinde resmedilmişlerdir. Bu figürler, moda, kozmetik ve reklam 

sektörlerinin empoze ettiği kadın imgesiyle resim ve heykelde egemen bakış 

açısının yarattığı kadın imgesi çerçevesinde ele alınarak incelenmektedir 

(Bayram, 1999:34–35). Çizgi filmlerde resmedilen kadınlar egemen güçlerin 

istediği gibidir. Moda ve kozmetik sektörüne hizmet ederler böylece çocukların 

bilincine daha küçük yaşlardan bu sektörlerin etkisi altına girmeleri 

dayatılmaktadır. 

Geniş bir yelpazede yer alan bu eğlence ve popüler kültür faaliyetlerini 

bir bütün halinde değerlendirip yönetebilme başarısını gösteren yekvücut yapı, 

modern yönetim anlayışının başarılı örneklerinden birini oluşturmaktadır. Ülke 

içinde ve dışında etkili bir dağıtım şirketi, bir müzik yayın şirketi, bir eğitim 

malzemeleri şirketi, araştırma ve tasarım birimi, Florida kompleksinin 

yönetimini üstlenmiş bir idare birimi, dört bir yana dağılmış otellerin idaresini 

üstlenmiş diğer birimler birbirleri ile uyum içerisinde ve bütünü hedeflenen 

noktaya taşıyacak tarzda çalışmaktadır (Schiller, 2005:147). 

Televizyonu Disney türü eğlence faaliyetlerinin ve kurumun diğer ticari 

aktivitelerinin üzerinde bireylerin dikkatini yoğunlaştırma yolunda sahip olduğu 
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potansiyelin farkında olan Disney yöneticileri, ilk yıllarından bu yana 

televizyondan büyük ölçüde ve ustaca yararlanmışlardır (Schiller, 2005:148). 

Televizyon ile izleyicilerin zihinlerinde daha fazla yer edinen ve zaten var olan 

konumunu iyice pekiştiren Disney bunun ardından eğlence parkı olan 

Disneyland’ı kurmuştur. Televizyon sayesinde yaptığı yayınlarla Disney 

kendini daha fazla göstermiş ve yayınları ile hem ürünlerinin hem de kurmuş 

olduğu bu parkın bir anlamda reklamını yapmıştır.  

Business Week Disney’in zamanlama konusunda gösterdiği başarıya çok 

önceleri dikkat çekmiştir. Disney Stüdyoları bir filmi piyasaya sürmeden önce 

kitabını piyasaya sürmektedir. Disney ürettikleri ile diğer iletişim vasıtaları 

arasında bir bağ olduğunun her zaman bilincinde vardı ve bu bağın, satışı 

arttıracak cinsten olmasına özel bir itina göstermektedir. Disney, çocuklar için 

ürettiği kahramanlarının resimlerini ilaç kutuları gibi çocukların 

hoşlanmayacağı şeylerin üzerinde göstermemektedir (Schiller, 2005:150). 

Böylece hedef kitlesi olan çocukları ürünlerinden soğutmamaktadır.  

Film, televizyon, basılı malzeme ve binlerce dönüm genişliğindeki 

eğlence parkları, Walt Disney Productions’ın baskın elamanları olarak 

kalmışlardır. Medyanın tamamında sürdürülen iletişim faaliyetleri, eğlence 

imparatorluğunun asli ürünlerini arasında olmaktadır. Düzinelerce film, TV 

şovları, binlerce mizah ve hikaye kitabı, eğitim malzemeleri, plaklar ve eğlence 

parkları aracılığı ile iletilmek istenen mesaj aynıdır. Disney yönetimi ürünlerini 

satmak için bir sistem yaklaşımı içerisinden davranmaktadır (Schiller, 

2005:150–151). Bu davranışın bir sonucu olarak da hem ideolojik olarak 

istediği mesajları farklı kanallarla iletmekte hem de popülerliğini koruyarak 

daha da büyümekte ve karını arttırmaktadır. 

Disney filmlerde mesajların iletilmesi için çoğu kez çocuklar, hayvanlar 

ve tabiatın iyi bir taklidi kullanılmakta, böylesine bir tertip ister bilerek ister 

bilmeyerek oluşturulmuş olsun, amaç aynıdır yani her türlü sosyal çatışmadan 

uzak bir dünyanın sunulmasına hizmet etmektedir. Sınıf farklılıklarına istinat 

eden ilişkilerin gizlenebilmesinin mümkün olmadığı uzun metrajlı komedi 

filmlerinde ve aynı özelliği taşıyan diğer yapıtlarda, kahramanların orta sınıftan 

gelen tüketiciler arasından seçilmesine ve bunların hallerinden memnun bir 
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havada takdimine özen gösterilmektedir. Orta sınıfa mensup, halinden memnun 

bireylerin yakışık almayacağı konular işlenirken bu işin ayılarla, aslanlarla, 

kaplanlarla, yılanlarla ve ördeklerle götürüldüğünü görülmektedir. Bu 

hayvancıklar, mahalle halkını yerini almaktadırlar, böylece sosyal kökenli 

çatışmalar ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan huzursuzluklar gözlerden 

kaçırılmaktadır (Schiller, 2005:152). 

Kitle kültüründe her şey standartlaştırılmakta, klişeleştirilmektedir. 

Formül haline getirilip, basit mesaj bombardımanı sağlanmaktadır. Okunması, 

seyretmesi, dinlenmesi kolay mesajları, çözümlemek için insanların düşünce 

mekanizmalarını devreye sokmaları gerekmemektedir. Masal dünyasının 

yumuşaklığını, her zaman gerçeğin sert rüzgarına tercih edilmektedir. Bu 

psikolojik çözümlemenin bilincinde olan medya endüstrisi, hemen ardı ardına 

çizgi kahramanlar yaratmaktadır. Öyle ki, artık siyasi liderler de çizgi roman 

kahramanı halen gelmektedir (Rigel, 2000:12–13). ABD eski Başkanı George 

Bush’un yaşamını birçok çizgi romanda yer almıştır. Şimdi ise ABD Barack 

Obama ve bazı devlet başkanlarının diyalogları birçok çizgi romana konu 

olmaktadır.  

Ninni ile rahatlatılan, masal ile başka dünyalara taşınarak sakinleştirilen 

çocuklara karışlık, anne babalar da son moda müzik parçalar eşliğinde, 

televizyondan yenidünyalara yelken açmaktadır. Bu ardı ardına uyuşturulan 

kitlelerin üzerinde, medya patronları ve siyasi güç odakları, el ele gönül birliği 

içinde, günlük ve uzun vadeli kararlarını demokrasinin hiçbir kuralına uymadan, 

uyuklayan kitlelerin uyanık önderleri olarak uygulamaktadır. Kitle iletişim 

araçlarından gelen en temel mesaj ise “iyi uykular” olmaktadır (Rigel, 2000:15).   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

BİR POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK AN İMASYON 

SİNEMA ARA ŞTIRMA BULGULARI VE DE ĞERLENDİRMELER İ 

3.1. Araştırmanın Metodolojisi 

3.1.1. Tezin Problemi 

Sinemada yükselen bir değer olan görsel efektleri, anlatım tarzları ve 

içerikleri ile birçok insanı etkileyen animasyon sinemalar gelişen çağla birlikte 

her alanda kendini daha fazla göstermektedir. Yalnızca seyredilip geçilmeyen 

aynı zamanda birçok üretim ve tüketim alanında büyük bir pazar oluşturan 

animasyon sinema büyük bir yatırım olarak görülmekte ve önemli bir popüler 

kültür ürünü olarak varlığını sürdürmektedir. Araştırmanın problemi 

küreselleşme ile birlikte dünyada hem çocuklar hem de büyükler açısından 

önemli bir yer edinen animasyon sinemanın bir popüler kültür ürünü olarak 

insanları tüketime yönlendiren büyük piyasaları oluşturmasıdır.  

3.1.2. Tezin Amacı  

Tezin amacı, küreselleşmenin ve kapitalizmin etkisiyle büyük yankı 

uyandıran dünyanın her yerinde çocukları ve ailelerini etkisi altına alan 

animasyon sinemanın bir popüler kültür ürünü olarak var olduğunu belirterek bu 

konu üzerine dikkat çekmektir. Animasyon sinemanın yalnızca bir sinema 

olarak kalmadığını aynı zamanda insanları tüketime özendirerek ekonomik ve 

kültürel olarak da etiksi altına alan bir sürecin zeminini hazırladığını ortaya 

koymaktır.  

3.1.3. Tezin Önemi 

Bu araştırmanın önemi, yeni yüzyılda yükselen bir değeri oluşturan 

hayal ürünü animasyonların, kapitalizmin yaygınlaşmasında ve tüketim 

toplumunun oluşmasında edindiği payı göstermektir. Bu konunun işlenmesinin 

diğer bir önemi de akademik çalışmalar içerisinde popüler kültür ve animasyon 

sinema ekseninde bu konu ile ilgili çok fazla çalışma yapılmamış olmasıdır.  
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3.1.4. Varsayımlar 

1) Animasyon sinema ekonomik olarak yüksek gelir getiren bir 

endüstriye dönüştürülmüştür. 

2) Animasyon sinema çocukları kültürel olarak etkileyen bir popüler 

kültür ürünü haline gelmiştir.  

3) Animasyon sinema gelişen çağla birlikte her geçen gün önemini ve 

etkinliğini daha da arttırmaktadır.  

3.1.5. Kapsam ve Sınırlılıklar 

Sinemanın yükselen bir değeri olan gerek içerik olarak gerek yapım tarzı 

olarak geniş bir araştırma konusunu içinde barındıran animasyon sinema bu 

çalışma kapsamında yalnızca kültür ve popüler kültür kavramları ekseninde 

değerlendirilecek ve tüketim olgusu etrafında ele alınacaktır. Popüler kültür 

ekseni çerçevesinde animasyon sinemayı araştırmak için büyük ses getiren üç 

animasyon filmi olan kapıp Balık Nemo, Buz Devri ve Wall-e filmleri 

incelenmek için seçilmiş ve sınırlılıklar belirlenmiştir.  

3.1.6. Tez Çalışmasının Yöntemi 

Bu çalışmanın teorik bölümlerinde kaynak taraması yöntemi 

kullanılmıştır.  Gözleme dayalı bölümleri ise; belirli noktalarda göstergebilim 

açısından ancak ağırlıklı olarak popüler kültür ekseninde ekonomi politik 

yaklaşım çerçevesinde tüketim odaklı değerlendirilmiştir.  

Göstergebilimin temel konusunu oluşturan “göstergeyi” anlamadan 

göstergebilimi anlamak neredeyse imkansız olmaktadır. Gösterge anlamın temel 

birimini oluşturmaktadır. Bir göstergenin üç özsel niteliği vardır: ilkin fiziksel 

bir biçimi olması gerekmekte; ikincisi kendisinden başka bir şeye gönderme 

yapması gerekmekte; üçüncüsü ise insanlar tarafından bir gösterge olarak kabul 

edilmesi ve kullanılması gerekmektedir (Mutlu,2004:113). Daha geniş bir 

tanımla gösterge; insanların bir topluluk yaşamı içinde birbirleriyle anlaşmak 

amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal diller, el kol hareketleri gibi çeşitli 

jestler, sağır-dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan 
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flamalar, reklam afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, yazın, resim, müzik 

gibi çeşitli birimlerden oluşan ve ses, yazı, görüntü, hareket gibi gereçler 

vasıtasıyla gerçekleşen dizgelerin oluşturduğu anlamlı bütünün birimlerini 

oluşturmaktadır (Rıfat, 1992:6). 

Göstergebilim, yıllar öncesinde Charles Morris tarafından sembolik 

davranışın genel incelemesi olacak yeni bir disiplin olarak ortaya atılmıştır. Üç 

bölüme ayrılan göstergebilimin birinci kısmında kelimelerle bu kelimelerin 

temsil ettikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirtilen anlambilim 

bulunmaktadır. İkinci kısmında ise, kelimelerin diğer kelimelerle, sembollerin 

diğer sembollerle arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirtilen syntactics 

(sözbilgisi) bulunmaktadır. Göstergebilimin son kısmını ise kelimeler ve diğer 

sembollerle insan davranışı arasındaki ilişkinin ve kelimelerle diğer sembollerin 

hareketleri etkileme şekillerinin incelenmesi olarak belirtilen edim bilim 

(pragmatics) oluşturmaktadır (Condon’dan aktaran Çelebi, 2009:5-6). 

Göstergebilimin kuruluşu 20.yy’da gerçekleşmekle birlikte, 

göstergelerin anlamları üzerine antik çağdan beri çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. İnsan düşüncesinin ve bildirişimin (communication) göstergeler 

aracılığıyla işlediği fikri çeşitli filozoflar tarafından çok eski çağlarda dile 

getirilmiştir. Sofist filozof Prodicus, uygun seçilmiş kelimelerin etkili bir 

bildirişim için şart olduğunu savunmuştur. Platon, kelimelerin evrensel ve 

objektif anlamlara sahip olduğunu belirterek, dilsel göstergenin nedensiz 

olduğunu ortaya koymuştur. Platon’a göre bir şeye hangi ismi verirseniz verin 

doğrudur; verdiğiniz ismi değiştirip başka bir isim verirseniz o da doğrudur. 

Aristo ve Augustine ise dilsel göstergenin bir “araç” olarak önemi üzerinde 

durmuştur çünkü onlara göre insanın ilerlemesi ve bilgi bu şekilde oluşmaktadır 

(www.carbon.cudenver.edu aktaran Dervişcemaloğlu, www.ege-edebiyat.org). 

Çağdaş göstergebilimin iki kurucusu Amerikalı pragmacı filozof Charles 

S. Pierce ile İsviçreli dilci Ferdinand de Saussure’dür. Pierce herhangi bir şeyin 

–matematik, etik, metafizik, yerçekimi yasaları, termodinamik, optik, kimya, 

astronomi, psikoloji, fonetik, ekonomi, bilim tarihi, erkeklerle kadınlar vb.- bir 

göstergebilim çalışması olmasızın incelenmesinin olanaksızlığını belirterek, 
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göstergebilimi tüm düşünsel ve bilimsel araştırmalarının çerçevesi olarak 

değerlendirmiştir (Mutlu, 2004:114-115).  

Göstergelerin ve onların iletme biçiminin uyandırdığı merak uzun bir 

tarihe sahip olmaktadır. Saussure’ün göstergeyi gösteren ve gösterilen 

kavramları olarak iki bileşene ayırması gösteren (işitim imgesi) ile gösterilen 

(kavram) arasındaki ilişkinin nedensiz olduğunu ileri sürmesi, göstergebilimin 

gelişiminde büyük bir önem taşımaktadır. Pierce ise; göstergenin üç görünümü 

olan ikon, belirti ve simge üzerine yoğunlaşmıştır. Bu iki hareket noktasından 

bir akım doğmuştur ve göstergebilimsel çözümleme bütün dünyaya yayılmıştır 

(Berger, 1982: 12). 

Bu çalışma kapsamında bir popüler kültür ürünü olarak ele alınan 

animasyon filmler çalışmanın amacı doğrultusunda göstergebilimden ziyade 

ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde tüketim ve tüketim kültürü odaklı olarak 

değerlendirilmiştir. 

Bilgi ileti şim ağlarının yaygınlaşmasıyla beraber dünya ekonomisinin 

yapılanması daha da hızlanmıştır. Zaman ve mekan kavramları boyut 

değiştirmiş ve ülkeler arasındaki mesafeler kapanmıştır. Yaşanan bu süreçte 

küresel kapitalizmin simgeleri olan; küresel üretim süreçlerin hızlanması, 

uluslararası işbölümüne gidilmesi, uluslararası pazarlama stratejilerinin 

uygulanması ve finans ekonomisinin ekonomik egemenliği olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Alver’den aktaran Yücesoy, 2009:28).  

Baudrillard’a göre modern toplum bir “tüketim toplumu”dur. Bu 

toplumda her şey metalaşmıştır. Boş vakit de, kapitalist pazar açısından bir 

önemli bir meta değeri’ne sahip olmaktadır. Boş vakit birey için bir statü/kimlik 

üretimi anı olduğundan işlevsel bir konumda “anlamlandırma” ve “gösterge” 

değiş tokuş malzemesi olmaktadır. Boş vaktin meşruiyeti, değer üretiminin 

mantığında gizli bulunmaktadır. Gelişen dünyada ortalama bireyin istediği tek 

şey, boş vakit ve tatiller aracılığıyla “kendini gerçekleştirme özgürlüğüne” 

kavuşmaktır. Boş vaktin fazlalığını birey, gösterişçi bir şekilde tüketim ve 

zenginlik olarak sergilemekle kanıtlamak istemektedir. Boş zaman etkinlikleri 

ve tüketimcilikteki temel nokta ekonomik olarak hayatta kalmak değil, 
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toplumsal temsil ve varoluşu devam ettirmektir. Boş zaman bireyin tüketici 

olarak özgürleşmesi yani seçme ve tercih yapma konusunda serbest olması 

olarak belirtilmektedir. Bu durum sonuçta tüketim sisteminin kurumsallaşmasını 

ve devamını beraberinde getirmektedir (Baudrillard, 2000:193-194).  

Modernizmin ve kapitalizmin yeni yüzü olan kentlerde tüketim olgusu 

belirginleşmeye başlamıştır. Alt ve orta sınıf için tüketim; gerçek yaşamda sahip 

olamadıkları yoksunlukları gideren bir birlik vaadi sunarak, toplumsal 

organizmayı rahatlatan bir ideoloji haline gelmiştir. Bu haz ideolojisi, kitleleri, 

giderek daha bireyci, daha bencil ve daha yarışmacı olmaya doğru itmiştir. Bu 

durum beraberinde “meta merkezli” bir yaşam tarzının yaygınlaşmasını ve 

“Meta Fetişizmi”nin toplumun tüm katmanlarında yer bulmasını beraberinde 

getirmiştir. Yeni yüzyılda “tüketim kültürü” olarak adlandırılan bu oluşum, 19. 

yüzyılda, orta sınıfların arzularının yönlendirilmesi yoluyla temellenmiştir. 

Çalışma artık, insanı serbest zamanda her türlü hazza ulaştıran bir araç haline 

gelmiş ve kültür sanayinin tüm ürünleri bu yeni etiğin sözcülüğünü yapmaya 

başlamışlardır (Arık’dan aktaran Yücesoy,2009:30).  

Medya tüketim kültürünün sahte demokrasisini gerçek gibi satılmasında 

kapitalist sistemin siyasal ve ekonomik pazar politikalarının karşıtlık 

yaratmadan ya da en az karşıtlık yaratarak meşrulaştıracak biçimde herkese mal 

eden bir egemenlik ortamının sürdürülmesine öncülük eder. Kitle iletişim 

araçları reklam ve sistem satışının meşru bir girişim olarak algılanmasına 

yardım eder. Halkı etkileme gücü egemen siyasal sürece ve bu süreçte halkı 

harekete geçirmeye gelince daha da önem kazanır. Medya var olan yaratılmışın 

sömürülmesinde ve bu sömürüye teşvik aracı olarak iş görmede önemli bir araç 

olarak karşımıza çıkar (Erdoğan, 1997: 266). 

Gelişen çağda, boş vakit deneyimleri kültür endüstrisinin gücü sayesinde 

giderek birbirine benzer hale gelmektedir. Ortak faaliyetlere katılmak, örgütlü 

eğlencelerde bulunmak, tur organizasyonlarının müşterisi olmak, deniz, sahil 

beldelerinde bulunmak, kitle iletişim araçlarının tüketeni olmak yaygın bir 

davranış olmaktadır. Boş vakit endüstrisi etkinlikler kadar, beğeni düzeyleri, 

ili şki biçimleri, sosyallik formları ve de hedef kitleyi de 

ortalama/standart/tekdüze bir kalıba sokmaktadır. Uzmanlaşmış boş zaman 
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endüstrileri, boş vaktin geçirilmesi yolunda yapay eğlence/dinlence satmak 

üzere üretmektedirler. Televizyon, sinema, video, bilgisayar oyunları, gazete, 

dergi, popüler roman, müzik, futbol, at yarışları, talih oyunları vb. araçlarla 

vaktin geçirilmesinin bir endüstriye dönüştürülmesi ve büyük paraların döndüğü 

bir sektör haline gelmesi, söz konusu alanların kitlesel bir av sahası haline 

geldiğini göstermektedir. Kapitalizm, bu alanlarda reklam, propaganda ve imaj 

hilesi dahil her türlü manipülatif yolu denemek suretiyle, kâr marjını 

yükseltmenin çabası içinde bulunmaktadır (Aytaç, 2002:247).    

3.2. Film Değerlendirmeleri 

Animasyon sinema ve popüler kültür ilişkisi incelemeleri çerçevesinde 

yayınlandıkları dönemde çok popüler olan ve uzun süre bu popülerliklerini 

koruyan üç animasyon filmi değerlendirilmek üzere seçilmiştir. Bunlar Kayıp 

Balık Nemo, Buz Devri I-II-III ve Wall-E filmleridir. 

3.2.1. Kayıp Balık Nemo 

 

Şekil 20: Kayıp Balık Nemo afişi 

Filmin adı: Kayıp Balık Nemo ( Finding Nemo) 

Filmin yapımcısı: Pixar Animation 

Filmin yapım yılı, ülkesi: 2003, Amerika 
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Seslendirenler: Albert Brooks (Marlin), Ellen De Generes (Dory), 

Aleşander Gould (Nemo) 

Türkçe Seslendirenler: Naşit Özcan (Marlin), Tilbe Saran (Dory), 

Burak Urans (Nemo)  

Filmin yönetmeni: Andrew Stanton, Lee Unkrich 

Aldığı ödüller: 2004 yılı Oskar töreninde en iyi animasyon 

(canlandırma) ödülü.  

3.2.1.1. Kayıp Balık Nemo Filminin Özeti 

Kayıp Balık Nemo filmi bir baba ile oğlunun hikayesini anlatmaktadır. 

Film, aşırı koruyucu bir baba palyaço balığı olan Marlin ile oğlu Nemo etrafında 

dönmektedir. Film Marlin’in oğlunu bulmak için harcadığı çabaları ve 

Nemo’nun de geri dönmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatmaktadır. 

Deniz altında her türlü tehlikeye açık mercan kayalıklarındaki mutlu 

yuvalarında yakında 400 yumurtalarından çıkacak olan yavrularını bekleyen 

Marlin ve Coral adlı palyaço balığı çifti, ummadıkları bir anda bir köpek 

balığının saldırısına uğrarlar. Yumurtalarını korumak için çabalayan anne balık 

Coral hemen orada ölür. Baba balık ise saldırıdan yaralı kurtulur. 

Yumurtalardan geriye yalnızca bir tane sağlam yumurta kalmıştır ve Marlin 

ölmeden önce Coral’ın isteğini yerine getirerek yavruya Nemo adını verir. 

Nemo yalnız kalan Marlini hayata bağlar. Oğlunu tek başına yetiştirmek 

zorunda kalan Marlin okyanusun tehlikelerle dolu olduğunu düşündüğünden 

oğluna karşı fazla korumacı davranır. Nemonun doğuştan tek yüzgecinin daha 

kısa olması Marlin’in daha da evhamlı olmasını ve Nemo’nun üstüne titremesini 

beraberinde getirmektedir. Tehlikelerle dolu bir okyanusun içinde yaşadıklarını 

söyleyen baba, mavi dünyaya karşı güçlü bir merak duyan oğlu Nemo’yu 

kanatları altına almıştır. Baba sürekli oğlunu korumak için onu her türlü 

tehlikeden uzak tutmaya çalışmakta bunu yaparken de farkında olmadan 

gereğinden fazla pimpirikli davranır. Nemo’nun attığı her adıma müdahale 

ederek onu korumaya çalışır. Zamanla Nemo’nun kendi başına hareket etmek 

istediği günler gelir ve babasına karşı çıkmaya başlar. Nemo’nun deniz altı 
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dünyasının okuluna gidip eğitim görmek zaman gelmiştir. Okulun ilk günü 

babanın korktuğu başına gelir. Nemo arkadaşları ile oyun oynadığı bir sırada 

babasıyla yaşadığı bir tartışma sonucu kendini babasına ve arkadaşlarına 

kanıtlamak için okyanusun içlerine doğru yüzer ve gördüğü tekneyi merak 

ederek yaklaşır. Burada süs balıklarını toplayan bir dalgıca yakalanarak 

Sydney’de bir diş hekiminin muayehanesindeki bir akvaryuma konulur. Marlin 

o çok korktuğu okyanusun açıklarına oğlunu kurtarmak için var gücüyle yüzer 

ancak artık tekneyi yakalaması mümkün değildir.  

Nemo akvaryumda yeni arkadaşlıklar edinir. Bu arkadaşlarla kendine 

olan güveni yerine gelir. Nemo ve arkadaşlarının tek hayali sıkışıp kaldıkları bu 

akvaryumdan kurtularak okyanusa gidebilmektir. Nemo’nun hikayesini 

dinlediklerinde öncelikle onun akvaryumdan kaçarak okyanusa gitmesi için 

çabalarlar. Aynı zamanda da Nemo’nun akvaryumun sahibinin korkutucu 

yeğeninin eline geçmesine engel olmaya çalışırlar. Çünkü bu kız balıkları 

severken öldüren yaramaz bir çocuktur. Nemo’nun onun eline geçmemesi için 

biran önce kaçması gerekmektedir ve arkadaşları bunun için planlar yaparlar. 

 

Şekil 21: Marlin ve Dory 

Baba balık Marlin denizleri birbirine katma pahasına oğlunu bulmaya 

karar verir ve kendini tehlikeli bir maceranın içine atar. Marlin hep korktuğu 

açılmadığı okyanusa Nemo’yu bulmak için açılır bütün okyanusta dilden dile 

dolaşacak maceralar yaşar. Marlin’e bu yolculukta yolda tanıştığı ve devamlı 

kısa süreli hafıza kaybı yaşayan Dory eşlik eder. Marlin’i biran olsun yalnız 

bırakmayan Dory dost canlısı, sevecen ancak kısa süreli hafıza kayıpları 
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yaşadığı için arkadaşlık yapılması zor bir balıktır. Oğluna ulaşmak için amansız 

bir maceranın içine giren Marlin aynı zamanda karşılaştığı olaylar ve kişilerle 

kendini eleştirir ve oğlu ile kurduğu ilişkide ki hatalarını fark eder.  

Aslında sevginin, dostluğun ve güvenin sorgulandığı büyük bir 

yolculuktur bu yaşadıkları.   Kahramanlarımız birbirlerine ulaşmaya çalışırken 

başlarına birçok olay gelir. Marlin ve Dory okyanusu boydan boya yüzerlerken 

kimi zaman köpek balıklarından kaçarlar, kimi zaman denizanası sürüsünün 

içine dalarlar ve okyanusun tehlikeli yamaçlarından geçmek zorunda kalırlar. 

Marlin’in oğlunu bulmak için giriştiği bu çabalar bütün okyanusta dilden dile 

dolaşır.  

Okyanusta dilden dile dolaşan bu hikaye dişçiye sık sık uğrayan 

akvaryumdaki balıkların dostu fedakar pelikan Nigel tarafından Nemo’ya kadar 

gelir. Bunu duyan Nemo babasıyla gurur duyar ve akvaryumdan kaçmak için 

daha fazla çaba göstermeye başlar ve sonunda kaçışı başarır. Nemo artık çok 

özlediği okyanustadır. Göz yaşartıcı bir dayanışma içerisinde Pelikan Nigel ve 

birçok deniz canlılarının desteği ile Nemo okyanusta babasına kavuşur ve 

evlerine dönerler. 

3.2.1.2. Kayıp Balık Nemo Filminin Değerlendirmesi 

Film ana tema olarak ebeveynlerin çocuklarına güven duyması ve kendi 

yeteneklerini keşfetmek için onları biraz rahat bırakmanın gerektiğini 

anlatmaktadır. Ayrıca dostluk ve dayanışma gibi kavramları son derece keyifli 

bir anlatımla izleyenlere aktarmaktadır. Hikayede bütün küçük balıkların balık 

ağından kurtulmak için hep birlikte ters yöne yüzmeleri ve sonucunda ağdan 

kurtulmaları birlik ve dostlukla her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceği 

mesajını vermektedir. Hikayemizin kahramanlarından Dory yolculuk boyunca 

oğlunu arayan Marlin’i yalnız bırakmamakta ve onunla her türlü tehlikeye 

göğüs germektedir. Burada Dory herkesin yanında isteyebileceği fedakar bir 

dostu temsil etmektedir. Bu karakterle izleyenlere dostluk mesajı verilmektedir.  

Nemo küçük yüzgeci yüzünden bazı şeylere başaramayacağına 

inanmaktadır. Yakalanıp akvaryuma konulduğunda kaçış planı için 

havalandırma boşluğuna yüzmesi gerekmektedir burada Nemo yüzünde hüzünlü 
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bir ifadeyle küçük yüzgecini gösterir. Burada yüzgecin gösterilmesi 

vücudundaki bir eksiklikten dolayı asla başarılı olamayacağı imajını 

vermektedir. Ardından akvaryumun en popüler, en cesur üyesinin de yüzgecinin 

küçük olduğunu görülmektedir. Bu durum bize bazı olumsuzlukların insanları 

yıldırmaması gerektiğini göstermektedir. Zamanla Nemo’nun kendine olan 

güveni yerine gelir akvaryumda edindiği dostlukla ve özgürlüğüne kavuşma 

hevesiyle küçük yüzgecine rağmen üstesinden gelemeyeceği bir şey olmadığını 

çok geç olmadan anlamaktadır. Burada bir şeyi gerçekten istersen hiçbir aksilik 

seni durduramaz mesajı verilmekte ve insanların bazı kusurların arkalarına 

saklanmalarının ne kadar yanlış bir tutum olduğu gösterilmektedir.  

Filmde rengarenk okyanustan sonra diş hekiminin odasındaki akvaryum 

gösterilmektedir. Okyanusta kendilerine özel bir yaşamları dünyaları olan 

balıklar burada bir süs nesnesi konumda tutsaktırlar. Balıklarda Burada balıklar 

popüler bir tüketim nesnesi haline dönüşmüşlerdir. Akvaryumdaki balıklar 

okyanus özlemi içerisinde ve mutsuzdurlar. Balıklar burada sınırlı imkanlarla 

kendilerine özgü bir yaşam biçimi ve kurallar oluşturmuşlardır. Genel çekimle 

odanın içerisindeki akvaryum gösterildiğinde onların küçücük bir dünyaya 

mahkum edildikleri anlaşılmaktadır. Buradaki balıklar devamlı olarak 

akvaryumun camlarına çarpmaktadırlar. Bu durum tutsaklık olgusunu 

belirtmekte ve eleştirmektedir. Akvaryum içerisindeki bir balık yalnızlıktan 

camda kendi aksiyle konuşmaktadır. Bu durum modern dünyada ki 

yabancılaşma olgusuna bir gönderme niteliğinde bulunmaktadır.   

Filmin başında tam olarak gösterilmese de Nemo’nun ailesi köpek 

balıkları saldırısına uğramıştır. Burada köpek balıkları kötüyü temsil etmektedir. 

Filmin ilerleyen sahnelerinde yine kötü bir çete olan köpek balıkları 

gösterilmiştir. Kötülüğün temsilcisi olan bütün okyanusun korkulu rüyası olan 

köpek balıkları bu çetede vejetaryen olma kararı alarak iyi olmak için 

çabalamaktadırlar. Burada kötünün içinde de iyilerin olabileceği mesajı 

verilmektedir.  

Filmde diş doktorunun yeğeninin balıkları severken devamlı öldürmesi 

gösterilmektedir. Bir sahnede akvaryumun yanında çerçeve içerisinde yeğenin 

yüzünde kocaman bir gülücükle elinde ölü bir balık bulanan poşetle fotoğrafı 
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vardır. Bu fotoğraf akvaryum balıklarının popüler bir tüketim nesnesi olarak 

görüldüğü ve canlı olduklarının unutulduğunu göstermektedir. Buradaki 

çocuğun davranışı popüler kültür ve tüketim ekseninde günümüz insanının 

yaşadığı sorunsala dikkat çekmektedir. Devamlı olarak tüketen çağdaş insanın 

hissizliğine vurgu yapılmaktadır. Akvaryumda ölen balıkların büyük bir hissilik 

içerisinde tuvalete ya da çöpe atıldığı gösterilmektedir. Bu durum da insanların 

kendileri dışındaki canlı varlıklara önem vermeyişini göstermekte ve yine 

çağdaş insanın hissizliğini göstermektedir. 

 

Şekil 22: Kayıp Balık Nemo'da okyanus görünümü 

Film büyülü bir atmosfer içerisinde geçmektedir. Gerek renk kullanımı, 

gerek kullanılan dokular izleyenleri okyanusun içerisindeki renkli dünyaya 

çekmektedir. Film yaratılırken okyanus içerisindeki balık davranışları özenle 

incelenmiş ve balıkların her bir davranışları ayrıntıları ile ele alınmıştır. Filmde 

okyanusun güzel görkemli renklerinin arasında insanların okyanusa bıraktığı 

kalıntılarda gösterilerek çevre sorunlarına da dikkat çekilmektedir. Hikaye su 

altından yeryüzüne çıktığında yine gerçekçi görüntülerle karşılaşılmaktadır. Göz 

kamaştıran okyanustan sonra yeryüzü görüntüleri ve renkler rahatsızlık 

yaratmakta insanı bir an olsun o büyülü atmosferden uzaklaştırmaktadır.  

Filmin yapımcıları büyük emek gerektiren filmin yapımında en büyük 

zorluğun filmin su altında geçmesine bağlamaktadır. Çünkü su üç boyutlu 

bilgisayar canlandırmasında tasarımı en zor madde olma özelliğini taşımaktadır. 

Suyun içinde inanılmaz bir hızla hareket eden balıkları tasarlamakta bir o kadar 
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zordur. Filmin teknik süpervizörü Oren Jacob okyanusu ve mercan kayalıklarını 

gerçekçi bir biçimde yaratabilmek için, beş temel öğe belirlemiştir. Bunlar;  

1. Işıklar (Okyanusun tabanında dans eden ışık kırılmaları) 

2. Partiküllü maddeler (su içerisinde her zaman görünen maddeler) 

3. Dalga ve kabarcıklar (su içerisinde bitkisel yaşamın sürmesini sağlayan sürekli 

hareket) 

4. Karanlık bölgeler (ışığın rengini uzak mesafeleri filtre etmesi böylece uzakların 

karanlık görünmesinin sağalanması) 

5. Yansımalar ve ışık kırılmaları. Kabarcıklar, köpükler dalgalar ve halkalara da 

dikkat edildi (Milliyet Cumartesi, 24.01.2004).  

Film genel olarak çocuk filmi gibi algılansa da gerek verdiği mesajlar, 

gerek görsel efekt ve çekimleri ile büyük küçük herkese hitap eden bir önemli 

yapım özelliği taşımaktadır. Gösterildiği dönemde sinema eleştirmenleri ve 

eğitimciler tarafından bütün baba ve çocukların bu filme mutlaka gitmeleri 

öngörülmüştür.  

3.2.1.3. Kayıp Balık Nemo Filminde Popüler Kültür 

Değerlendirmesi 

2003 yılında yurt dışında 2004 yılında ise Türkiye’de gösterime giren 

Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo) filminin 2003–2004 yıllarında Türk yazılı 

basınında 236 tane haberi çıkmıştır (İnterpress Medya Takip Merkezi).  

Forbes Dergisin tarafından yapılan açıklamaya göre 2003 yılında çizgi 

karakterlerden toplam 25 milyar dolar para kazanılmıştır. Kayıp Balık 

Nemo’nun da bulunduğu listede Nemo 2003 yılında 2 milyar dolar 

kazandırmıştır. Forbes bu listeyi hazırlarken öncelikli olarak karakterlerin bir 

filmde, bir kitapta veya bilgisayar oyununda hikayesi olmasına dikkat etmiştir. 

İkinci kriter olarak da karakterlerin dış görünüşlerinin gerçek bir insandan 

esinlenerek değil tamamen hayali olması gerekliliğini şart koşmuştur (Hürriyet 

22.10.2004). Çizgi kahramanların kendileri birer hayal olsa da kazandırdıkları 
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servet tamamen gerçektir. Çizgi film endüstrisinden kazanılan yüksek 

meblağlardaki bu paralar, bu endüstrinin ne kadar önemli ve gelişmiş olduğunun 

daha da altını çizmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de büyük küçük birçok kişinin ilgisini çeken filmin 

oyuncakları da çok geçmeden raflardaki yerini almıştır. Türkiye’de gösterime 

girmesinin ardından yalnızca 1 hafta geçmiş olmasına rağmen bütün 

oyuncakçılarda Nemo’nun oyuncakları satılmaya başlamıştır. Çizgi film 

endüstrisi hiç vakit kaybetmeden bir çizgi filmi piyasaya sürmesiyle birlikte 

onun yan ürünleri olan oyuncak, kitap, dergi ve bunun gibi pek çok ürününü de 

çıkartılmaktadır.  

 

Şekil 23: Vatan Cumartesi 07.02.2004 

Kayıp Balık Nemo filminin gösterime girmesi ile birlikte film sinema 

salonlarının dışına taştı. Filmin oyuncakları, boyama kitapları hatta yapbozları 

satışa sunulmuştur. Yalnızca bir hafta içerisinde her oyuncakçıda 200’e yakın 

parça satılmıştır. Bu oyuncakların müşterileri yalnızca çocuklar değil, mağaza 

sahiplerine göre; sevgililer günü için bile Nemo dolu hediye paketleri 

yapılmıştır. Filmin oyuncakları yalnızca baş kahramanlardan oluşmamaktadır. 

Nemonun akvaryum arkadaşları, köpek balıkları, denizyıldızları kirpi balığı 

hepsi bu oyuncaklarda figür olarak kullanılmıştır. Mağaza sahiplerinden alınan 

bilgiye göre birçok ürün çok kısa bir süre içinde tükenmiş ve satışlara bakılarak 

yenileri sipariş edilmiştir (Özdemir, Vatan Cumartesi 07.02.2004). 

Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Sirus Leki dünya çocuklarının çizgi 
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film kahramanlarının oyuncaklarının peşinde koştuğunu dile getirmektedir. 

Hollywood’u yakından takip ettiklerini oyuncak reyonlarını Looney Tunes, 

Spider Man, Nemo gibi kahramanların doldurduğunu söylemektedir. Leki çizgi 

film ve sinema ile desteklenmeyen oyuncağın tutmadığını bu nedenler bu trendi 

takip edemeyen oyuncakçıların battığına da dikkat çekmektedir. Çözüm olarak 

da ya trendlerin takip edilmesi gerektiğini ya da yeni trendler yaratılması 

gerektiğini vurgulamaktadır (Star 25.04.2004). Animasyon sinema ve oyuncak 

ikilisi o kadar çok bütünleşti neredeyse bu iki sektör birbirlerinden ayrı 

düşünülememektedir.  

Dünyada ve Türkiye’de çok tutan, çok sevilen Nemo karakterinin yan 

ürünleri yalnızca oyuncakçılarda yer almamaktadır. Ürünler kırtasiye 

malzemelerinden, hamburger menülerinin yanında verilen hediyelere, duvar 

posterlerinden yatak örtülerine, kıyafetlere kadar birçok alanda karşımıza 

çıkmaktadır. Kapitalist düzenin bir getirisi olarak piyasalar popüler kültürle 

beslenmekte ve popüler olanı her alanda kara dönüştürmeyi başarmaktadır. 

Animasyon sinema görselliğin verdiği güç ile birçok sektöre yön vermektedir. 

Örneğin Nemo filminin başarısından sonra çocuklar için küçük sevimli süs 

balıklarının hepsi birer Nemo’dur ve eskisinden daha fazla sevilmektedirler. Bu 

popülerlikten her sektör kendince yararlanmaya çalışmaktadır. Örneğin Taç 

nevresim mağazası Walt Disney ile lisans sözleşmesi yaparak büyük küçük 

herkesin ilgisini çekeceğine inandığı Kayıp Balık Nemo’nun üzerinde 

bulunduğu nevresim takımlarını piyasaya sürmüştür (Zaman 29.02.2004).    

İnternet ile birlikte animasyon sinemanın popülerlik oranı daha da 

fazlalaşmaktadır. Yan ürünler, oyuncaklar, bilgisayar oyunları ve internet 

üzerinden oynanabilen bilgisayar oyunları. İnternetin günlük yaşantılarımızda 

yeri her geçen gün artmaktadır. Kapitalist sistemde egemen güçler interneti çok 

iyi kullanmaktadırlar. Bir şeyi popüler yapmak ya da var olan bir popülerliği 

daha da pekiştirmek için sanal ortam olmazsa olmaz bir zorunluluk haline 

gelmiştir. İnsanların kendilerini, çevrelerini, beklentilerini en yaygın olarak ve 

en iyi şekilde ifade ettikleri ortam olan internet, aynı zamanda emperyalist 

güçler için yeni beğeniler, yeni ihtiyaçlar, yeni zorunluluklar yaratabilecekleri 

en iyi ortam olarak görülmektedir. Gidişat böyle olunca da popülerliğin 

boyutları internet ortamına taşınmış ve internet üzerinden üretilir hale gelmiştir.  
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İnternet üzerinde çok popüler olan sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta 

Findig Nemo isimli hayran sayfasında dünyanın pek çok ülkesinden, pek çok 

yaş, ekonomik statü ve cinsiyetten 850.113 kişi sayfanın hayranları arasında yer 

almaktadır (www.facebook.com a). Filmimizin önemli karakterlerinden Dory 

için açılan hayran sayfasında ise 2.412.722 hayran bulunmaktadır 

(www.facebook.com b). Filmimizin ana kahramanı Nemo için açılan sayfada 

ise 779.610 hayran yer almaktadır (www.facebook.com c). Dory için açılan 

sayfada filmin geneli için açılandan ve hatta Nemo için açılan hayran 

sayfasından daha fazla hayranı olması Dory karakterinin ne kadar popüler 

olduğunu göstermektedir.  

Türkiye’de bir anaokulunun bahçesine oluşturulan hayvanat bahçesinde 

çocuklar palyaço balıklarını göstererek “Baksana kayıp balık nemo bizim okula 

gelmiş” diyerek birbirlerine haber vermişlerdir (Cumhuriyet 16.03.2004). 

Amerika birleşik devletlerinde birçok çocuk yılbaşı hediyesi olarak ailesinden 

palyaço balık istemiştir ve bunun sonucunda da birçok aile evcil hayvan 

mağazalarına akın etmişlerdir. Bu gelişmenin yaşandığı dönemde uzmanlar ve 

hayvan severler aileleri balık almadan önce iyi düşünmeleri konusunda uyarmak 

zorunda kalmışlardır (Akşam 29.09.2003). Böylece yalnızca oyuncağı ile 

yetinmek istemeyen çocuklar Nemo’nun kendisine de sahip olabilecekler. Kimi 

çevrelerce yalnızca bir çizgi film olarak görülen yapımlar birçok alanda 

farklılaşmayı beraberinde getirdiğinden ciddi çevrelerin de önemle eğilmesini 

ve takip etmesini gerekli kılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 
 

3.2.2. Wall-E  

 

Şekil 24: Wall-E afişi 

Filmin adı: Wall-E 

Filmin yapımcısı: Disney Pixar Animation 

Filmin yapım yılı, ülkesi: 2008, Amerika 

Filmin yönetmeni: Andrew Stanton 

Seslendirenler: Jeff Garlin (Captain / ses) , Ben Burtt (ses) 

Türkçe Seslendirenler: Wall-E: Harun Can, Eva: Aysun Topar 

Captain: Hakan Akın,  

3.2.2.1. Wall-E Filminin Özeti   

Hikaye harap edilmiş, kirli ve kuru bir dünyada başlar. Yüzyıllar önce 

bütün insanlar, çevrenin bilinçsiz ve kötü kullanımı yüzünden yaşanmaz hale 

gelen dünyayı BNL (Buy N Large) isimli bir mega şirketin inşa ettiği uzay 

gemileri ile terk etmiştir. Dünyayı temizlemek için robotlar üretilmiştir. 

Dünyayı temizlemekle yükümlü bu robotların halen çalışan tek üyesi Wall-E 

(açılımı Waste Allocation Load Lifter – Earth class’ın “Çöp Toplama Kaldırma 

Görevlisi-Dünya Sınıfı”)’in günleri monoton bir şekilde çöp toplamakla 
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geçmektedir. Wall-E eski püskü, kırık dökük bir robottur, dünyada tek başına 

kalmanın verdiği bir mutsuzluk vardır.  Wall-E yalnız geçen 700 sene içinde 

kendine ait bir kişilik geliştirmiştir. Günün sıkıcılığını ilginç bulduğu eşyaları 

toplayarak ve tek arkadaşı hamam böceği ile oynayarak dindirir. Wall-E çöp 

toplarken bazı materyalleri özenle kendine ayırır ve koleksiyon yapar. Bir gün 

eski bir ayakkabının içinde yetişmiş bir bitki bulur ve bunu da özenle evine 

götürür. Bu bitki onun koleksiyonun en nadide parçasıdır. Wall-E’nin en büyük 

zevki Hello Dolly’nin VHS kopyasını izleyerek oradakiler gibi dans etmektir. 

Wall-E nin tek isteği bir gün aşık olmak ve o çok sevdiği filmdeki gibi el ele 

tutuşma sahnesini yaşamaktır.  

İlk bakışta monoton gibi görünen bir iş günü sırasında gezegene bir uzay 

gemisi iner. İnsanların yaşadığı Axiom adlı gemiden kurumuş dünyada organik 

bir yaşam formu bulmakla görevli Eve (açılımı Earth Vegetation Evaluator 

“Bitki Değerlendirme Robotu”) adında bir arama robotu gönderilir. Wall-E ilk 

bakışta Hello Dolly müzikalini izlerken yaşadığı hisleri yaşar bu yepyeni, parlak 

robota aşık olur. Wall-E Eve’nin dikkatini çekmek için her şeyi yapar ona bütün 

topladığı malzemeleri gösterir ancak hırçın robot Eve’nin hiç bir şey dikkatini 

çekmemektedir ta ki Wall-E ona bitkiyi gösterene kadar. Eve eski ayakkabının 

içindeki bitkiyi görünce, içindeki bir hazneye alır ve görevi tamamladığı için 

kapanır. Wall-E günlerce Eve’yi uyandırmak için çalışır tam pes ettiği sırada bir 

uzay gemisi Eve’yi almaya gelir ve tabi aşık Wall-E’de peşlerine takılır.  

 

Şekil 25: Wall-E ve Eve 

Birlikte insanların yaşadığı, robotların hizmet ettiği devasa uzay gemisi 

Axiom’a giderler. Buradaki insanlar bir koltukta, yıllarca hareketsiz duran 

tembel ve obezdirler. Bu insanlar yan yana otururken dahi birbirlerinin yüzüne 
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bakmadan bir ekran aracılığıyla iletişim kurarlar. Axiom gemisi insanların 

yiyecekleri yemekten, giyecekleri renge kadar her şeyin yönetildiği otomatik bir 

gemidir. İnsanlar burada insan olduklarını unutmuşlardır, düşünmeden, hareket 

etmeden birbirleri ile yüz yüze iletişime geçmeden yaşamaktadırlar. Burada 

insanlar makineleşmiştir, dünyadan gelen robot Wall-E ise insani duygulara 

sahiptir. Uzay gemisine getirilen bitki ile artık dünyada yaşam formunun 

yeniden başladığı anlaşılmıştır. Dünyalılar 700 sene önce terk ettikleri gerçek 

evlerine dünyaya artık geri dönebileceklerdir. Ancak bunu herkes 

istememektedir. Bu nedenle otomatik pilot buna engel olmaya ayarlanmıştır. 

Wall-E ve Eve kendilerini bitkinin etrafında gelişen bir iktidar savaşının tam 

ortasında bulurlar, insanların Dünya’ya geri dönmelerini sağlamaya çalışırlar ve 

bu uğurda sayısız badireler atlatırlar. Uzay gemisinin kaptanı McCrea dünyayla 

ilgili izlediği görüntülerden sonra dünyaya dönmenin önemini anlar ve bu 

aşamadan sonra lider rolü üstlenerek, insanların dünyaya geri dönebilmesi için 

büyük çaba harcar. Bu iki robot, kaptan ve beraberinde onlara yardım edenlerle 

birlikte bütün uğraşların sonucunda insanları dünyaya, evlerine geri götürmeyi 

başarırlar.  

3.2.2.2. Wall-E Filminin Değerlendirmesi 

Wall-E filmi başlı başına bir popüler kültür ve kapitalizm eleştirisidir. 

Filmin başında çöp dolu bir dünya görürüz, reklam panolarından anlaşıldığına 

göre kocaman bir şirket tüm dünyada tekel olmuş, tüketim toplumu artık işin 

içinde çıkılamayacak bir hal almış, bütün bunların sonunda da dünya devasa bir 

çöplüğe dönüşmüştür. Dünyada yaşanacak ortam kalmadığından insanlar bir 

gemiye doldurulup uzayın boşluğunda yaşamaya başlamışlardır.  

Tüketim toplumu ile mekanikleşme, iktidar ile gerçekliğin 

manipülasyonu arasında kurduğu bağlar Wall-E'yi bir çocuk filminden ziyade 

yetişkin izleyiciye yaklaştırmaktadır. Tükettikçe yok eden, yok ettikçe yok olan, 

gerçeklik duygusundan uzaklaşan geleceğin iletişimsiz, obez toplumundan çok 

da uzak olunmadığını belirtmektedir. Bunu da kapitalist iktidarın bilinçli olarak 

yarattığına dair açık imalarla vermektedir. Bu nedenle film eşine az rastlanır 

sağlamlıkta bir politik misyon üstlenmektedir. Kapitalist sistemin doğayı ve 
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insanı hiçe sayan, yok ederek var olma savaşı  Wall-E'nin eleştirisinin 

altyapısını oluşturmaktadır. 

Film, çevre konusunda da oldukça cesur ve sivri dilli bir söyleme 

sahiptir. Zaten filmin çıkış noktası tüketim toplumunun dünyayı bir çöplüğe 

çevirmiş olmasında yatmaktadır. Temizlenemeyecek kadar kirlenmiş olan 

dünyada Wall-E, aslında altından kalkamayacağı bir işi yapmaya çalışmaktadır. 

Filmin başında uzaydan dünyaya bakılmaktadır. Burada bir terslik olduğu çok 

açıktır. Çünkü dünya genelde görmeye alışık olduğumuz mavi-beyaz renginde 

değil, bunun aksine gri-sarı renge bürünmüş durumda görünmektedir. Kamera 

Dünya’ya yaklaştıkça Dünya’nın etrafını saran ne olduğu belirsiz bulutun 

aslında bir yapay uydu çöplüğü olduğu anlaşılmaktadır. Kamera sonrasında toz 

bulutlarıyla kaplanmış çöp yığınları arasından geçer, çalışmayan rüzgar 

tribünleri ve nükleer santral bacaları görünür. Her taraf çöp yığınları 

içerisindedir, adeta dünya bu yığınların arasında yok olmuştur.  

 

Şekil 26: Wall-E filminde şehir görünümü 

Wall-E filmi kusursuz bir sistem eleştirisi yapar. Bu animasyon filmi ile 

yapılan eleştiri birçok sinema filminde görülebileceğinden çok daha güçlüdür. 

Bu eleştiriyi makineleşen insanlara karşı insanlaşan makinelerin aşk hikayesini 

anlatarak yapmaktadır.  

Wall-E ile tanışmamızın hemen ardından dünyanın neden bu hale 

geldiğini anlaşılmaktadır. Cevap çok basittir, tüketim çılgınlığı, kapitalizm ve 

küreselleşmedir. Çünkü Wall-E kendi evine giderken bir “Buy N Large” 

hipermarketinin, ardından aynı ismi taşıyan bir benzin istasyonunun, hemen 

ardından da yine aynı ismi taşıyan bir bankanın önünden geçmektedir. Bütün 
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şehir aynı ismi taşıyan renk renk, farklı boyutlarda bu şirketin logoları ile 

doludur. Yerde bu logoyu taşıyan paralar ve “Buy N Large Times” adlı bir 

gazete görünür. Gazetede “Çok Fazla Çöp!! Dünya’nın Her Tarafı Çöple Doldu 

(Too Much Trash!!! Earth Covered)” haberinin yanında Buy N Large CEO’su 

tarafından küresel bir olağanüstü hal ilan edildiği yazmaktadır. Filmin ilerleyen 

sahnelerinde adının Shelby Forthright olduğunu öğrendiğimiz bu CEO’ya 

başkan diye hitap edildiğinde BNL şirketinin geçmişte bir noktada dünyanın 

egemenliğini ele geçirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Burada küreselleşen çağla 

birlikte dünyadaki devasa şirketlerin tekelleşmesine bir gönderme 

yapılmaktadır. Filmde bir şirketin basın, finans, petrol gibi bütün alanları elinde 

bulundurursa dünyanın nasıl bir hal alacağı gösterilmektedir. Küreselleşme ve 

kapitalizm sonucu şirketler arası yaşanan tekelleşmenin tehlikelerini 

göstermektedir. Tekelleşen şirketlerin dünyaya hakim olma çabaları 

eleştirilmekte ve hakim olduklarında dünyanın ne kadar yaşanmaz hale geleceği 

anlatılmaktadır.  

 

Şekil 27: BNL Gazetesi 

 

Filmde dikkat çeken diğer bir unsurda Wall-E’nin özenle topladığı 

eşyalar hep eskilere 1980’li yılların başlarından ve daha eskilerden olmasıdır.  

Yani dünyanın tüketim çılgınlığının başlamadığı yıllara aittir. İzlediği müzikal 

bir VHS kasettir, oynadığı oyuncak yine eski yıllara ait bir bulmacadır. Bunun 

nedeninde kapitalizm ve küreselleşmenin tekeline girilmeyen o yıllardan kalma 

eşyaların, insanların duygularına daha fazla hitap etmesi yatmaktadır.  

Dünyada tüketim çılgınlığına kapılan insanlar Aixom gezegeninde de 

değişmemişlerdir. Filmin ikinci ayrısında insanların ışıltılı, parlak bir dünyada 
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yaşadığı görünür. Ancak buradaki insanların hayalleri, düşünceleri, kuruldukları 

rahat uçan koltukların önlerindeki ekranın gösterdikleri ile sınırlı kalmaktadır. 

İnsanlar 700 yıldır bu gemide yaşamaktadırlar ve dünyadaki hayatlarını daha da 

tembelleşerek daha çok tüketerek burada da aynen devam ettirmişler ve 

ettirmektedirler. Aixom gemisinde insanlar aynı kıyafetleri giyip, aynı 

yemekleri yemektedirler, robotların yardımı olmadan hiçbir şey 

yapamamaktadırlar. BNL hegemonyası altında düşünmeye gerek görmeden 

istedikleri her şeye anında ulaşma lüksüne sahip oldukları için de, yıllar içinde 

daha şişman daha tekdüze bir hal almışlardır. Burada tıpkı gerçek hayatta da 

olduğu gibi insanlara oyalanmaları için yeni ve gereksiz şeyler icat 

edilmektedir. Bu sayede insanlar farkında olmadan yönetilmekte, 

yönlendirilmektedirler. Film boyunca hem dünyada hem de Aixom gemisinde 

reklamlar dikkat çekmektedir. Filmde bütün insanların kıyafetleri kırmızı iken 

bir reklam çıkar ve yeni rengin mavi olduğunu duyurur bunu üzerine herkes 

kıyafetlerini mavi ile değiştirir. Bu abartılı söylemle gerçekte reklamların 

insanları ne kadar etkilediği pençesinin altına aldığı eleştiriliyor insanların 

düşünmeden, eleştirmeden reklamların hükümlerine boyun eğdiği 

vurgulanmaktadır. Bu günümüz tüketim insanına bir eleştiridir. Reklamlarla 

farklı ve güzel olmak uğruna nasıl tekdüze ve aynı oldukları gösterilmektedir.  

 

Şekil 28: Aixom Gemisi 

İnsanlar sürekli olarak hazır ve hızlı yemek tüketmekte ve birbirleri ile 

yan yanayken bile ekran aracılığı ile iletişim kurmaktadırlar. Burada günümüz 

insanının teknolojiye bağımlılığı ve birbirlerinden kopukluğu eleştirilmektedir. 

İnsanların mekanikleştiği Aixom uzay gemisinde robotlar arasında gerçekleşen 

aşk ile robotlar daha insansı özellikler taşımaktadırlar. Robotlar koşuşturmaca 
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sırasında iki kişinin önlerindeki oyuncaklarını bozarak insanlarla etkileşime 

geçerler ve bu insanların gözlerini açılmasını sağlarlar. Oyuncakları ellerinden 

alınan bu karakterler bir anlamda uyanış yaşarlar ve çevrelerinde olan bitenin 

farkına varırlar.  Bu insanlar yeniden insansı özelliklerine kavuşurlar ve bu 

sayede mutlu olmaya başlarlar. Robotların en büyük farkındalık yarattıkları 

insan karakteri ise geminin kaptanı McCrea’dır. Kaptan, karar verme yeteneği 

olan, güçlü, meraklı ancak gemideki herkes gibi fazlasıyla robotlara bağlı bir 

karakterdir. Dünyaya dair izlediği yüzyıllar öncesine ait görüntüler ile dünyanın 

ne kadar güzel ve yaşanmaya değer bir yer olduğunu anlar ve insanlığın büyük 

işler yapabileceğinin farkına varır. Dünyaya dair izlenen görüntülerin yine çok 

eskilere insanların birlikte şarkı söyleyip dans ettiği, bahçelerde bitkilerin 

yetiştirildi ği döneme ait olması, yine yaşanmaya değer dünyanın tüketim 

çılgınlığından arınmış organik bir yer olduğu mesajı verilmektedir.  

Wall-E filmini özel yapan bir unsurda film boyunca neredeyse hiç 

diyalog kullanılmamasında yatmaktadır. Dünyada geçen ilk yarı boyunca 

mimikler ve tek kelimelik seslerli iletişim kuran Wall-E ve Eve’nın iletişimi 

sinemasının ne kadar görsel bir sanat formu olduğunu bir kez daha 

kanıtlamaktadır. Filmde beden dili ve robotik sesler kullanılmıştır. Robotların 

her bir vidasının sesleri özenle verilmiş ve bütün duygular mimiklerle ifade 

edilmiştir. Ses ve hareketler arasında büyük uyum dikkat çekmektedir.  

Film diyalogsuz olduğu kadar renklerin animasyona kattığı büyüden de 

yararlanmamıştır. Bu açıdan bakıldığında film yalnızca konusu ile değil görsel 

öğeleri ile de cesur bir yapım olarak nitelendirilmektedir. Film çocukların ilgisin 

çekmek için her köşesini parlak renklerle bulayan diğer animasyon örneklerinin 

aksine oldukça gri tonlu ve kirli bir görsel yapıya sahiptir. Bu gerçekçi yaklaşım 

hikayeye olan kişisel ilgiyi karakterlerin iç dünyalarına çekerek hikayenin 

yapısını daha da güçlendirmektedir. 

Bu yapım Pixar Stüdyolarının bugüne kadar gerçekleştirdiği en 

sinemasal çalışma olarak değerlendirilebilir. Yönetmen, animasyonuna gerçek 

bir film kamerası ile çekilmiş duygusunu yansıtmıştır. Bunun içinde Wall-E ve 

Eve nın küçük modellerini değişik açılardan çekmiştir. Wall-E’nin ses çalışması 

yıldız savaşlarında ki ünlü robot R2-D2 ve Chewbacca’yı 1000 ses yaratarak 
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seslendiren Ben Brutt’e aittir. Filmdeki bütün robotlar için Brutt 2600 yeni ses 

geliştirmiştir. Brutt robotların duygularını ortaya çıkartacak bu sesleri 

endüstriyel, elektronik, makine ve insan seslerini karıştırarak oluşturmuştur 

(Selçuk, Cumhuriyet Haftasonu, 23.08.2008).  

3.2.2.3. Wall-E Filminde Popüler Kültür Değerlendirmesi 

2008 yılında gösterime giren rekor kıran Kayıp Balık Nemo (Finding 

Nemo) filminin yönetmeni Andrev Stanton tarafından yapılan Wall-E (Vol-İ) 

filminin Türk yazılı basınında 256 tane haberi çıkmıştır (İnterpress Medya 

Takip Merkezi).  

“Toy Story”, “Kayıp Balık Nemo”, “Ratatuy”, “Arabalar” gibi başarılı 

animasyon harikalarını imza atan Disney çatısı altında bulunan Pixar’ın 2008 

yılı animasyonu “Wall-E” dünyanın en büyük sinema sitesi imdb.com 

kullanıcıları tarafından dünyanın en iyi dördüncü filmi seçilmiştir (Radikal, 

06.07.2008). Gösterildiği tarihte büyük beğeni toplayan filmin oyuncakları da 

film ile birlikte raflarda yerlerini almıştır. 

Wall-E filmi içeriğinde bir şirketin dünyayı tekeli altına alması sonucu 

olacakları göstermekte, tüketim çılgınlığını sert bir dille eleştirmekte ve buna 

karşı çıkılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Tüketimi ve var olan sistemi 

eleştiren film, gerçekte tüm bu unsurlara hizmet etmektedir. Film Amerika’nın 

en büyük şirketlerinden olan Disney’in ürünüdür. Film bu dev şirkete yakışan 

bir şekilde piyasaya dört bir koldan girmekte ve insanları özellikle çocukları 

tüketime çağırmaktadır. Filmle eş zamanlı çıkan DVD formatında oyunu, 

internetten oynanabilen online oyunu, bütün karakterler için ayrı ayrı 

oluşturulmuş ve birçok özellikte çeşidi bulunan oyuncakları da piyasaya 

girmiştir. Film ulusal ve uluslararası alanda yapılan reklamları ile birlikte yan 

ürünleri de düşünüldüğünde yüksek kar elde edilecek büyük bir tüketim nesnesi 

olmaktadır.  

Pixar bu animasyonda diğerlerinden farklı olarak yan karakterlere de çok 

önem vermiştir. Yan karakterlerden biri olan Burn-E robotu için 7 dakikalık 

onun gözünden olayları anlatan bir kısa film çekmiştir. Daha önce yayınlanan 

bütün animasyon filmlerde yan karakterlerde ana karakter kadar ilgi görmüştür. 
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Buradan yola çıkarak Pixar bu animasyonun her bir karakterinin kendine özel 

olarak popülerleşmesini de sağlamıştır. Her bir karakterin oyuncaklarının da 

çıkartıldığını düşünürsek Pixar bu sefer diğer animasyon filmlerine göre daha 

donanımlı olarak piyasada yer almıştır. Filmle aynı anda ki kimi oyuncakçılarda 

ise daha film Türkiye’de gösterime girmeden filmin oyuncakları raflardaki 

yerlerini almıştır.  

 

Şekil 29: Mobimag 01.08.2008                        Şekil 30: Alışveriş Şişli 01.12.2008 

 

Oyuncaklarının yanı sıra çıkartılan oyunlarda çok iyi bir kazanç 

kapısıdır. Wall-E filminin kendi internet sitesinden oynanabilen online 

oyununun yanı sıra DVD formatında satılan oyunu da hemen raflarda yerini 

almıştır. Wall-E’nin 27 bölümlük oyunda oyuncuları, renkli, hareketli ve 

eğlenceli bir dünyanın içine sokmaktadır. Oyunda birçok farklı mekanda Wall-E 

kontrol edilmekte, el beceresi ile zorluklar aşılmaya çalışılırken ortaya çıkan 

birçok bulmacaya çözülmektedir. Oyunda sevimli robot aynı filminde olduğu 

gibi lazerle eşyaları kesebilmekte ve çevredeki çöpleri toplayarak kutulara 

dönüştürebilmektedir (Level, 01.08.2008). Wall-E filmini piyasaya sürmeleri ile 

aynı zamanda bilgisayar oyununu da piyasaya süren şirket böylece Wall-E nin 

daha uzun süre akılda kalmasını da sağlamaktadır. 

Wall-E haziran ayında Amerika ve Kanada’da gösterime girmiş, 

gösterime girdiği ilk gün 23.1 milyon dolar hasılat yapmış, haftasında ise bu 

rakam 63 milyon dolara ulaşmıştır (Mobimag, 01.09.2008). Prestijli Time 

dergisi 2008 yılının en iyi on filmi arasında Wall-E animasyon filmini “yılın en 
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iyi filmi seçti” (Hürriyet, 1612.2008). Türkiye’de eylül ayında gösterime giren 

filmi sinemada toplam 174.447 seyirci izlemiş, filmin Türkiye için toplam 

hasılatı 1.488.597 TL olmuştur (www.sinematurk.com). Wall-E Amerika’da 

224 milyon dolar hasılat yaparken, dünyada toplam 503 milyon dolar hasılata 

ulaşmıştır.  

İnternet üzerinde çok popüler olan sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta 

Wall-E isimli hayran sayfasında dünyanın pek çok ülkesinden, pek çok yaş, 

ekonomik statü ve cinsiyetten 714.612 kişi sayfanın hayranları arasında 

bulunmaktadır (www.facebook.com d). 

Pixar’ın eski CEO’su, Disney’in en büyük ortağı Steve Jobs’un aynı 

zamanda Apple’ın CEO’sudur. Bu nedenle film içerisinde birçok Apple 

göndermesi özenle yerleştirilmi ştir. Wall-E şarj olduğu sahnede, Macintosh’un 

açılış müziği duyulur. Filmde Wall-E’nin film izlemek için kullandığı video 

aleti, önüne büyük bir mercek yerleştirilmi ş bir iPod’dan başkası değildir.  Eve 

karakterinin baştanbaşa bir Apple tasarımını andırmasıda tesadüf değildir 

(http://sifirmeridyeni.wordpress.com). Film içerisine özenle yerleştirilen bu 

öğeler bilinçaltına seslenerek reklam yapmakta ve tüketime özendirmektedir. 
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3.2.3. Buz Devri Serisi Filmleri 

 3.2.3.1. Buz Devri (Ice Age) 

 

Şekil 31: Buz Devri afişi 

Filmin adı: Buz Devri (Ice Age) 

Filmin yapımcısı: Blue Sky Stüdyoları 

Filmin yapım yılı, ülkesi: 2002, ABD 

Filmin yönetmeni: Chris Wedge, Carlos Saldanha 

Seslendirenler: Ray Romano (Many), John Leguizamo (Sid), Denis 

Leary (Diego)  

Türkçe Seslendirenler: Ali Poyrazoğlu (Many), Yekta Kopan (Sid), 

Haluk Bilginer (Diego) 

3.2.3.1.1. Buz Devri Filminin Özeti   

Filmin açılış sahnesinde bir sincabın elindeki palamudu buzullara 

saklamaya çalışmasıyla başlamaktadır. Film yirmi bin yıl kadar önce buzul 
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çağının yaşanmaya başlandığı zamanda geçmektedir. Soğuktan korunmaya 

karar veren yeryüzündeki bütün hayvanlar ve insanlar sıcak olan güney 

taraflarına doğru göç etmeye başlamışlardır. Filmimizin ana kahramanları ise 

kendilerine göre nedenlerle bu göçe katılamazlar.  

Uzun tüylü bir mamut Manny, yeryüzünde türünün yaşayan tek üyesi 

olduğunu düşündüğünden bu göçteki diğer hayvanların tersine yalnız başına 

yolculuk yapmaktadır. Bu sırada başını sürekli yeni bir derde sokan, miskin, 

şaşkın rakun Sid ile taşınır. Sid çok tembel olduğundan diğer türleri göçe 

başladığında uyumaktadır ve bu yüzden de yalnız kalmıştır. Başı bir türlü 

beladan kurtulmayan şaşkın Sid gergedanlardan kaçtığı sırada iyi niyetli Mamut 

Manny ile karşılaşır ve Manny Sid’i kurtarır. Bunun üzerine Sid onu 

koruyucusu ilan eder ve iyi niyetli Mamut Manny’den ayrılmamaya karar verir. 

Manny ne yaparsa yapsın bir türlü Sid’den kurtulamaz ve bunun üzerine zorunlu 

olarak aralarında bir arkadaşlık başlar.  

Bir gün bir kaplan sürüsü insan kabilesine saldırır. Kaplanların amacı 

kabile reisinin yeni doğmuş bebeğini ele geçirmektir. Saldırıda anne canı 

pahasına bebeğini kurtarmak için sürüden kaçar. Manny ve Sid’in yardımıyla 

bebek kurtulur ancak anne ölmüştür.  

 

Şekil 32: Sid ve bebek 

İkili Sid’in ısrarıyla bebeği ailesine götürmeye karar verirler. Bu sırada 

yanlarına Diego adında atak, çevik bir kaplan katılır. Bebeği ailesine götürmek 

için yardım edeceğini söylese de, Diego’nun asıl amacı kendini ispatlamak için 

onu kendi sürüsüne götürmektir. İz sürmek konusunda Diego’dan yardım almak 
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zorunda olmaları bu üçlüyü bir araya getirir. Bebeği ailesine götürmek için 

birçok macera yaşarlar ve zamanla takım ruhuna sahip olarak gerçek dost 

olurlar. Bu bebek hepsinin duygusal yönlerini açığa çıkarır. Diego bu dostluğa 

karşılık yanlarında bulunmasının asıl nedenini bir kenara bırakır ve çok sevdiği 

bebek için gerçekten yardım eder. Filmin sonunda bu üç dost birçok badireler 

atlatarak bebeği babasına teslim ederler. 

3.2.3.2. Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Ice Age 2 The Meltdown) 

 

Şekil 33: Buz Devri 2 afişi 

Filmin adı: Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Ice Age 2: The Meltdown) 

Filmin yapımcısı: Blue Sky Stüdyoları 

Filmin yapım yılı, ülkesi: 2006, ABD 

Filmin yönetmeni: Carlos Saldanha 

Seslendirenler: Ray Romano (Many), John Leguizamo (Sid), Denis 

Leary (Diego), Queen Latifah (Ellie) 

Türkçe Seslendirenler: Ali Poyrazoğlu (Many), Yekta Kopan (Sid), 

Haluk Bilginer (Diego), Ayça Bingöl (Ellie) 
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3.2.3.2.1. Buz Devri 2: Erime Başlıyor Filminin Özeti  

Birinci filmin devamı niteliğinde olan bu filmde buzullar erimeye 

başlamıştır. Sincap Scart hala palamut peşindedir, üç sıkı dost Manny, Sid ve 

Diego yine birliktedirler. Ancak bu kez bir önceki filmden farklı olarak çok 

büyük bir kalabalık içerisinde diğer hayvanlar ile birlikte yaşamaktadırlar. Ana 

kahramanlarımız dışında birlikte yaşadıkları ortamda kendilerine göre yaşam 

şekli olan birçok farklı hayvanda bulunmaktadır.  

Dünya ısınmakta, iklimler yer değiştirmekteyken onlar buzlar arasında 

küçük dünyalarında her şeyden habersiz mutlu bir hayat sürmektedirler. Manny 

geniş bir aile kurmak istemektedir, ama yanı başındaki Sid devamlı olarak ona 

türünün hayatta kalan son temsilcisi olduğunu söyleyerek moral bozmaktadır. 

Manny’de buna inanmıştır ve umutsuz bir şekilde günlerini geçirmektedir. Bir 

gün karşısına dişi Mamut Ellie çıkar ve Manny yeniden umutlanır. Ancak 

Ellie’nin bir sorunu vardır kendisini sincap sanmaktadır. Yanında bulunan 

Crash ve Eddie adlı iki sincabı da kardeşleri olarak görür. Bu sincaplar ukala, 

geveze ve devamlı başını belaya sokan tiplerdir.  

 

Şekil 34: Many sincaplar Ellie Sid ve Diego 

Manny ve Diego buzullarda çatlaklar oluştuğunu fark ederler. 

Buzullarda meydana gelen bu çatlaklar erimeye başlamanın habercisidir. Suyu 

vadinin arkasında tutan bu devasa buzların erimesi ile burada yaşayan bütün 

canlılar sular altında kalacaktır. Bunu fark eden üçlü vadideki herkesi uyararak 

korkunç sonun gerçekleşmemesi için herkesi vadinin dışına götürmeye 
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çalışmaktadırlar. Bütün canlılar vadinin sonuna doğru bir tehlikeli ve zorlu bir 

yolculuğa başlarlar. Bu zorlu yolculuk sırasında Manny ve Ellie arasındaki 

buzlarda erir ve aralarında bir aşk başlar.   

 

3.2.3.3. Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Ice Age 3: Dawn of the 

Dinosaurs) 

 

Şekil 35: Buz Devri 3 afişi 

Filmin adı: Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı ( Ice Age 3: Dawn of the 

Dinosaurs) 

Filmin yapımcısı: Blue Sky Stüdyoları 

Filmin yapım yılı, ülkesi: 2009, ABD 

Filmin yönetmeni: Carlos Saldanha 

Seslendirenler: Ray Romano (Many), John Leguizamo (Sid), Denis 

Leary (Diego), Queen Latifah (Ellie), Simon Pegg (Buck) 

Türkçe Seslendirenler: Ali Poyrazoğlu (Many), Yekta Kopan (Sid), 

Haluk Bilginer (Diego), Ayça Bingöl (Ellie), Altan Erkekli (Buck) 
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3.2.3.3.1. Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı Filminin Özeti  

Filmlerin devamı olan bu filmde de ana kahramanları bu filmde de 

birliktedirler. İlk filmden beri palamut peşinde koşan Scart bu filmde de yine 

meşe palamuduna ulaşmaya çalışır. Bir önceki filmde buzullar erimeye 

başlamıştı. Bu filmde de bu erimeden dolayı buzullarda buz tutmuş dinozorlar 

çözülerek doğaya karışırlar ve birçok olayı da beraberlerinde getirirler. Mamut 

Manny ve Ellie artık bir aile olmuşlardır ve heyecan içinde yeni doğacak minik 

mamutlarını beklemektedirler. Sid, bu aile tablosundan etkilenerek kendine bir 

aile kurmanın özlemini yaşar ve bir gün 3 büyük dinozor yumurta bulur. Sid 

dinozor yumurtası olduğunu bilmeden bu yumurtaları sahiplenir ve içlerinden 

çıkan yavrulara annelik yapmaya başlar. Yavru dinozorların gerçek anneleri 

ortaya çıkınca işler karışır ve bütün ekip yeni bir maceranın içine sürüklenir.  

Sid dinozor yavrularının annesi tarafından kaçırılır ve bütün ekip onu 

geri alabilmek için tehlikelerle dolu dinozorların yaşadığı dünyaya dalarlar. 

Dinozorlar yok olmamıştır buzulların altında kendi dünyalarında 

yaşamaktadırlar. Sid’i geri alabilmek için buzulların altından dinozorların 

yaşadığı rengarenk ve tehlikelerle dolu bir ormana giriş yarlar.  

 

Şekil 36: Buz Devri ekibi ve Buck 

Ekibimize bu yolcukta macera düşkünü, enerjik yeni bir gelincik Buck 

katılır. Buck dinozorların en korkuncu ile daha önce yaşadığı olaylardan dolayı 

ondan intikam almak istemektedir ve bu yüzden dinozorların dünyasında yaşar.  

Bu tehlikeli yerlerde yaşayan çılgın Buck onlara rehberlik eder ve hayatta 
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kalmalarını sağlar. Sid’i almaya çalışırken dinozorların en korkuncuyla bir 

mücadeleye girişirler.  

Filmin sonunda Sid’i kaçıran anne dinozorun ve bütün dinozorlar 

ormanının yardımıyla korkunç dinozoru alt ederler. Ekibimiz bebek mamutla 

birlikte daha büyük bir aile olarak gerçek evlerine geri dönerler.  

3.2.3.4. Buz Devri Filmlerinin Değerlendirmesi 

Filmin Türkçe çevirisinde kullanılan kelimelerin Türkçede yaygın olarak 

kullanılmasına dikkat edilmiş. Popüler kelimeler, popüler espriler kullanılmış. 

Böylece filmin daha fazla beğenilmesi ve akılda kalması hedeflenmiş. Sid minik 

bebeği tosuncuk diye sever, kuşların bir sürü halinde yürüdüğü kısımda 

askerlerin söylediği yaylalar şarkısı melodisinde şarkı söylemektedirler. İkinci 

filmde de Sid Manny’i kızdırmak için yine Türkçede kullanılan şarkılardan 

esinlenerek şarkı söylemektedir.  

İkinci filmde birçok yeni hayvan karakterine yer verilmiştir. Bütün 

hayvanlara kendilerine özgü bir kişilik, bir duruş oluşturulmuştur. İlk filme göre 

çok daha renkli, yoğun diyaloglu bir yapımdır. Serinin üçüncü filmi de 

ikincisine benzemektedir ancak daha renkli daha hareketli bir filmdir. Yine ana 

karakterlerimizin yanında birçok farklı, renkli ve değişik kişilikte hayvanlara 

yer verilmiştir. Kurgusu ve hikaye yapısı sağlam olsa da çok fazla renklere yer 

verilmesi yapımcıların biraz kolaya kaçmaya çalıştığı izlenimi vermektedir.  

Buz devri filmlerinde hayvanlara insansı özellikler verilmiştir. 

Konuşmaları, arkadaşlıkları esprileri, söylenen şarkılar tamamen insansı 

özelliklere sahiptir. İlk filmde Sid insanlarla konuşmaya çalışır, ardından Diego 

“boşuna uğraşma insanlar konuşamaz” der. Bu durum insanların kendileri 

dışındaki canlıları yok saydıklarının bir göstergesi olmaktadır.  

Aile vurgusunun daha fazla yapıldığı serinin son filminde hayvanlara 

verilen insansı özellikler daha da dikkat çekmektedir. Bütün hayvanlar bir 

mahalle içinde yaşamakta, evlenmekte, oyun parkında çocukları ile 

oynamaktadırlar. Burada birliktelik ve aile kavramlarının önemi ve etkinliği 

gösterilmektedir.  
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Filmde sık sık bütün dostlar bir kare içerisinde gösterilmektedir. Bütün 

anlaşmazlıklara, zorluklara karşın dostlar bir aradadır. Bu durum dostluğun ve 

birliğin önemine vurgu yapıldığını göstermektedir.  

Filmlerde kötü karakterlerle iyi karakterler arasında ayrım yapılmıştır. 

Ancak bu ayrım çok keskin olmamakta, kötü karakterler zamanla iyi tarafa 

geçebilmektedir.  

Filmde yapımcı şirket 60 animatör çalıştırarak filmin yapımına 

gösterdiği ciddiyeti kanıtlamıştır. Kusursuz kurgusu, müziği ve senaryosu ile 

buz devri filmleri animasyon sinema alanında kendine özgü ve güçlü bir yer 

edinmiştir.  

İlk film yurtdışında gösterime girmesinden neredeyse bir yıl sonra 

Türkiye’de gösterime girmiştir. Ancak ilk filmin yakaladığı başarıdan sonra 

serinin diğer filmleri hemen Türkiye’de de gösterime girdi. Buz devri filmini 

Türkiye’de bukadar başarılı kılan en önemli yönlerinden biri de olağanüstü 

seslendirme başarısıdır. Türkiye film dublajlarında çok fazla başarılı olmasa da 

söz konusu bu filmde oldukça başarılıdır. Filmin ana karakterlerini Ali 

Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan gibi ünlü sanatçılar seslendirmiştir.  

İlk iki filmde seyirciyi kendisine hayran bırakan bu yapım, serinin 

üçüncü filminde 3 boyutlu sinemanın sihriyle seyirci karşısına çıkmıştır. Hem 

üç boyutlu hem de normal izleme seçeneklerine sahip film yoğun görsel 

düzenlemeleri ile üç boyutlu dünyaya izleyicileri çekmektedir.  

Buz devri serisi çok fazla mesaj verme kaygısı taşımamaktadır. Sadece 

eğlendirmeyi amaçlar ama bunu yaparken de küresel ısınma ve buzulların erime 

konusuna az da olsa dikkat çekmektedir. Film, çevresel duyarlılık konusunda 

daha fazla farkındalık yaratabilecekken bu konulara değinmeyerek daha 

yüzeysel bir yaklaşımı benimsemiştir.  

Buz devri serisi birbirlerinden farklı özelliklere sahip birçok çeşitten 

hayvanında özelikle çocuklar tarafından tanınmasına ve sevilmesine vesile 

olmaktadır. Bu sayede çocuklara çevre ve hayvan sevgisi biraz da olsun 

verilmektedir. Birçok animasyon filminde olduğu gibi bunda da dostluk ve 
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birlik mesajı verilmektedir. Dostlukların yaşanan sorunlardan etkilenmemesi 

gerektiği, dostların her türlü güçlüğün karşısında dimdik ayakta durabilmeleri 

gerektiği vurgulanmaktadır. Mesaj verme kaygısı gütmeyen film serisi üçüncü 

filminde de aynıdır. Çevre sorunları konusuna değinmeyen bu filmde dostluk 

diğer serilerindeki gibi vardır. Ancak özellikle aile vurgusu filmin her karesine 

işlemiştir.  

3.2.3.5. Buz Devri Filmlerinde Popüler Kültür Değerlendirmesi 

Buz devri filmleri, Türk yazılı basınında 2003 yılında 29, 2006 yılında 

125 ve 2009 yılında ise 849 kere yer almıştır (interpress medya takip merkezi). 

Bu veriler buz devrinin yayınlanmaya başladığı ilk serisinden sonra ne kadar 

popülerleştiğinin bir göstergesi olarak da düşünülebilir.  

Buz Devri filmi yayınlandığı ilk hafta sonunda ABD’de 46.312.454 

$,toplamda 176.387.405 $ hasılat yaptı bu hasılat Türkiye’de 1.526.938 TL’dir. 

Serinin ikinci filmi ABD’de 195.330.621 $ hasılat yaparken Türkiye’de toplam 

6.224.367,50 TL hasılat yaptı. Serinin üçüncü filmi ABD’de 196.573.705 $ 

kazandırırken, Türkiye’de bu rakam 11.382.058.00 TL oldu. Buz devri filmi 

serisinin üçüncü filmi diğer iki filminden daha çok beğenilmiş ve her ikisinin 

toplam izlenme sayısından fazla izlenmiştir. Türkiye’de toplamda 1.418.642 kişi 

bu filmi izlemiştir (www.boxofficeturkiye.com). Dünya ile aynı anda 

Türkiye’de de vizyona giren Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı ilk gününde 262 

salonda toplam 60.862 izleyici ile buluştu (Telgraf, 05.07.2009).  

Ice Age filminin www.ıceagemovie.com adresli filmin resmi sitesinde 

birçok eğlendirici unsura yer verilmiş. Oyunlar, downloadlar, film yapımı 

hakkında bilgiler, başrol karakterleri hakkında detaylı bilgiler, eğlendirici 

videolar,  e- kartlar bulunmaktadır. Burada ki ilginç nokta ise sitede filme 

sponsor olan bazı firmalarında linklerini verilmiş olmasıdır. Reklam camiası 

film sponsorluğunun geri dönüşümünün fazla olduğunu söylemektedirler Dünya 

Cumartesi 01.02.2003). 

İnternet üzerinde çok popüler olan sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta 

Ice Age isimli hayran sayfasında dünyanın pek çok ülkesinden, pek çok yaş, 
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ekonomik statü ve cinsiyetten 1.078.595 kişi sayfanın hayranları arasında 

bulunmaktadır (www.facebook.com e). 

 

Şekil 37: Buz Devri Pastası                              Şekil 38: Scart oyuncağı 

Bu yapım seri bir film olduğu için yan ürünleri modası devam eden 

ürünler olarak piyasada daha fazla söz sahibi olmuştur. Filmin kahramanları ile 

süslenen pastalar, kıyafetler yada çocukların özel gün kostümleri hep bu 

ürünlerin arasındadır. Filmin oyuncakları da daha çok alanda karşımıza 

çıkmaktadır. Kimi markette satılan ürünlerin yanında, hamburger menülerinin 

hediyesi olarak, cipslerin içinde, kalemlerin üzerinde ve tabi ki oyuncakçıların 

raflarında yer almıştır. Filmin oyunları da filmle birlikte hem online ortamda 

hem playstation oyunu olarak yer almıştır. Filmin başında ve yer yer film 

sırasında karşımıza çıkan inatçı palamudunu saklayan inatçı Sincap Scart’ın kısa 

filmleri de internet üzerinden paylaşılmaktadır. Ardı ardına üç film piyasaya 

süren yapımcılar izleyicinin ilgisini devamlı dorukta tutmayı bilmiş ve şimdide 

dördüncü bir filmin yapılacağı mesajları ile yeniden beklenti oluşturmaya 

başlamışlardır.  
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Sonuç  

Popüler kültür toplumun geniş kesimlerinde işlevsellik gösteren kültürel 

bir etkinlik alanı olarak var olmuştur ve varlığını sürdürmektedir. Egemen 

kesimler popüler kültürü kendi değerlerini oluşturmada, yaymada, 

benimsetmede ve toplumu tüketim odaklı yaşama yönlendirmede 

kullanılmaktadır. Popüler kültür ürünleri toplumsal yaşamın genel geçer 

kurallarını, toplumsal etiği, egemen kültürün siyasal ve toplumsal yapısının 

yeniden üretimi ve devamı için yine toplumsal sistem ve kitle iletişim araçları 

tarafından üretilmektedir. 

Küreselleşme ile birlikte gelişen teknoloji ve iletişim araçları sayesinde 

zaman, mekan gibi kavramlar önemini yitirirken uluslararası ilişkiler daha hızlı, 

kolay ve ucuz olmaya başlamıştır. İnsanların, toplulukların, ülkelerin devamlı 

etkileşim ve iletişim içinde olduğu bu ortamda küreselleşme doğmuştur. 

Uluslararası ilişkiler ilk çağlardan beri varken teknolojik değişmelerle boyut 

değiştirmiş ve küreselleşme kavramı ile iç içe geçmiştir. Küreselleşme ve bunun 

taşıyıcısı medya sayesinde insanlar dünyanın farklı bir yerinde olan bir olaydan 

etkilenir, yönlenir hale gelmektedir. Bu yönlendirmeler ve etkilemeler daha çok 

kapitalist mantığı besleyecek şekilde tüketim odaklı olmakta ve egemen 

güçlerin ideolojileri benimsetilmektedir. İnsanlar üzerinde istenilen etkinin 

gerçekleşmesi için onların bilinçlerine ulaşılması, hükmedilmesi gerektiğinden 

kitle iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu sayede iletişim araçlarına sahip 

egemen güçleri, tüketimi kolay bilgiler üreterek, insanların duygularını ve 

bilinçlerini etkilemekte, onları yönlendirmektedir. Dolayısıyla kitle iletişim 

araçları gerek ulusal, gerek uluslararası alanda her zaman egemen güçlere 

hizmet eden, onların çıkarlarını ön plana alan kurumlar olarak varlıklarını 

sürdürmektedir. Gelişen teknoloji ve küreselleşme ile birlikte kitle iletişim 

araçlarının etkinlik alanı daha da genişletmiştir. Medya egemen güçlerin 

ideolojilerini yaymada kullandıkları yegane araç konumuna gelmiştir. Kapitalist 

toplumlarda hakim güçlerin amacı hep daha çok kar elde etmek olduğundan 

sahip oldukları medya da bu amaca hizmet etmiş ve insanları tüketime 

yönlendirmiştir. Kapitalist toplumun doğası gereği hep daha çok tüketim 

hedeflenmiştir. 
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Küreselleşme sürecinde ileti aktarımında bir takım dengesizlikler 

yaşanmaktadır. Küreselleşen iletişim düzeninde, dünyada yaşanan ekonomik 

dengesizliklere paralel olarak teknoloji ve iletişim alanında da gelişmiş ülkelerle 

gelişmemiş ülkeler arasındaki eşitsizlik devam etmektedir. Teknolojiyi ve gücü 

elinde bulunduran gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere doğru ileti aktarımı 

gerçekleşmektedir. Bu durum da iletilerin, medya içeriklerinin yaygın medya 

kurumlarına egemen olan ülkeler tarafından yönlendirilmesini ve piyasaya 

onların hakim olmasını beraberinde getirmektedir. Aynı şey animasyon 

sinemada da söz konusudur. Piyasaya hakim olan belli başlı şirketler tarafından 

yapılan çizgi filmler büyük dağıtım şirketleri ile dünyanın dört bir yanına 

dağıtılmakta ve insanlar bu filmleri izlemektedir. Bu durum öncelikli olarak 

küçüklere daha sonra büyüklere hitap ederken bu filmler yalnızca masum birer 

çizgi film olarak kalmamaktadır. Bütünleşik bir şekilde piyasada birçok alanda 

yer bularak insanları bütün bu alanlarda tüketime özendirmektedir. Animasyon 

sinema sektörü giyimden yiyeceğe, oyuncaktan kırtasiye malzemelerine, oyun 

alanlarına kadar birçok alanda faaliyet gösteren milyon dolarların döndüğü 

devasa piyasalardır. Popülerlikleri her geçen gün daha fazla artan bu animasyon 

filmlerden ya da onların yan ürünlerinden ayrı bir düzen düşünmek neredeyse 

imkansızdır.  

Animasyon sinema; hareketsiz görüntüleri canlandırarak insanların 

zihinlerini ve duygularını harekete geçiren sihirli yapımlardır. Animasyon 

sinema izleyicilerin doğrudan hayal gücüne hitap eden görüntülerden 

oluşmaktadır. Yarattığı hayali kahramanlar, birbirinden renkli ortamlar ve 

eğlenceli diyaloglar izleyicilerin hoş vakit geçirmesini sağlamaktadır. İnsanlar, 

doğaları gereği hayal güçlerini harekete geçirecek, onları farklı dünyalara 

sürükleyecek masalları, olayları severler. Küreselleşme sürecinde günümüz 

insanı gerçeklerden kaçarak hayallere –yaratılmış gerçeklere- sığınmaya 

oldukça elverişlidir. Yeniçağda gerçekle hayalin birbirini tamamladığı bu 

dünyada insanlar, yaratılan illüzyonları gerçek yaşamın acımasızlığına tercih 

etmişlerdir. Yeni teknolojilerle birlikte baş döndüren gelişmelerin yaşandığı 

animasyon sektörü de bu bağlamda devamlı olarak izleyici sayısını arttırarak 

gelişmektedir. İnsanların hayal güçlerine seslenen animasyon reklamlarda, 

eğitimde, kısa ve uzun süreli filmlerde kullanılmakta ve her geçen gün kullanım 
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alanı daha da artmaktadır. Yarattığı sanal gerçeklikle izleyenleri cezp etmekte, 

ardından dört bir koldan hakim olduğu piyasalar içerisinde onları tüketime 

yönlendirmektedir. Egemen güçlerin elinde bulundurduğu diğer tüm sektörler 

gibi animasyon sinemanın da hedefi daha çok popülerlik ve daha çok 

tüketimdir.  

Bu çalışma kapsamında yayınlandıkları dönemde hem Türkiye’de hem 

de dünyada çok popüler olan ve popülerliklerini yan ürünleri ile hala devam 

ettiren Kayıp Balık Nemo, Buz Devri I-II-III ve Wall-E filmleri incelenmiştir. 

İncelenen filmler sonucunda animasyon filmin her geçen gün izlenirlik oranının 

ve öneminin arttığı sonucuna varılmıştır. Gün geçtikçe animasyon filmler gerek 

dünyada gerekse Türkiye’de sinemalarda ve yan ürünleri ile birlikte piyasalarda 

daha fazla yer almaktadır. Bu yan ürünler insanları devamlı olarak tüketime 

özendirmektedir. İncelenen bu filmlerden dünya ölçeğinde toplam 

2.458.900.000 $, Amerika’da toplam 1.129.300.000 $, Türkiye’de toplam 

18.900.000 $ hasılat elde edilmiştir. İncelenen filmlerin Türk yazılı basınında 

toplam 1341 haberi çıkmıştır. Animasyon filmlerin yazılı basında da bu kadar 

geniş bir alan işgal etmesi bu filmlerin etkinliğini ve popülerliğini 

kanıtlamaktadır. Büyük küçük demeden herkesi etkisi altına alan animasyon 

filmler oyuncaklardan kırtasiye gereçlerine kadar her alanda yan ürünleri ile 

varlığını sürdürmekte yalnızca sinemalarda değil bu alanlarda da popülerliğini 

sağlamlaştırarak devam ettirmekte ve insanları tüketime yönlendiren güçlü ve 

gelişmekte olan bir sektörü oluşturmaktadır. 
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Film Adı Gösterim 
Tarihi 

Amerika Hasılatı Türkiye 
Hasılatı 

Tüm 
Ülkelerdeki 
Toplam Hasılat 

Kayıp Balık 
Nemo 

16.01.2004 339.400.000 $ 2.300.000 $ 692.300.000 $ 

Wall-E 26.09.2008 223.600.000 $ 0.900.000 $ 456.500.000 $ 

Buz Devri 
 

31.01,2003 175.700.000 $ 1.800.000 $ 177.500.000 $ 

Buz Devri II 
 

14.04.2006 194.900.000 $ 5.600.000 $ 461.200.000 $ 

Buz Devri 
III 
 

01.07.2009 195.700.000 $ 8.300.000 $ 671.400.000 $ 

                                                                                                                              www.lebleb.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ek 2: İncelenen Animasyon Filmleri İle İlgili Yazıl Basında Çıkan Bazı Haberler 
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 Posta 22.10.2004 
 
 

            
Milliyet 22.10.2004                                      Milliyet 22.10.2004  
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        Milliyet Cumartesi 24.01.2004 

 

        
Sabah 31.03.2004                   Akşam 29.09.2003 
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                         Cumhuriyet 23.01.2004 
 
 
 

                   
                       Akşam 06.02.2004 
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 Yeni Şafak 27.04.2006                                                  Level 01.09.2009 
 
 
 
 

 
  Akşam 26.04.2006 
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                                  Dünya 11.04.2006 
 

                               
                                      Sabahla Günaydın 06.04.2006 
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                Ekonomi 05.07.2009 
 
 
 
 

              
                Kariyer 01.07.2009 
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             Bursa Haber 13.11.2009 
 

           
            Todays Zaman 10.04.2008 
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                           Radikal 06.07.2008 
 
 
 

                                        
                                               Hürriyet 16.12.2008 
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                                  Mobimag 01.09.2008 
 

                            
                                 Cumhuriyet Haftasonu 23.08.2008 
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                                                 Cumhuriyet Haftasonu 23.08.2008 
 

                                                           
 
 
                                                                    Sabah Cuma 26.09.2008 
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                                    Milliyet Sanat 06.05.2009 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

156 
 

 T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

  Özgeçmiş 

Adı Soyadı: Gizem Yapıcıoğlu 

Doğum Yeri: Ankara 

Doğum Tarihi: 21.07.1984 

Medeni Durumu: Bekar 

Öğrenim Durumu 

Derece Okulun Adı Program Yer Yıl  

İlköğretim Atatürk İlköğretim 

Okulu 

 Ankara 1990–

1995 

Ortaöğretim Atıf Benderlioğlu 

İlköğretim Okulu 

 Ankara  1995–

1998 

Lise Türk Telekom 

Anadolu Teknik Lisesi 

Radyo 

Televizyon 

Ankara 1998–

2002 

Ön Lisans Kırıkkale Üniversitesi 

Meslek Yüksek Okulu 

Radyo 

Televizyon 

Yayımcılığı 

Kırıkkale 2002–

2004 

Lisans Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

Radyo, Sinema 

ve Televizyon 

Konya 2004–

2007 

Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Radyo 

Televizyon 

Konya 2007 

İlgi Alanları: Seyahat, Fotoğraf Çekmek, İnternet 

Hakkımda bilgi almak için 

önerebileceğim şahıslar: 

Yrd. Doç. Dr. Enderhan Karakoç 

Tel: 05368877305 

E-Posta: retmoo@hotmail.com 

Adres Demetevler 2. Cadde 24/14 Yenimahalle Ankara 

 


