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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının çizgi filmlere yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu 

temel amacı gerçekleştirmek için nitel araştırma desenlerinden biri olan “olgubilim” (fenomenoloji) deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin ili Tarsus ilçesi ve Hatay ili İskenderun ilçesinde iki 

okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık 20 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 

“Kişisel Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen 

verilerin çözümlenmesi içerik analizi yöntemiyle kavramsal kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; çocukların tamamının çizgi film izledikleri görülmüştür. Dört çizgi film dışında 

kız ve erkek çocukların çizgi film tercihlerinin değiştiği, çizgi filmleri sevdikleri ve eğlence buldukları için 

izledikleri saptanmıştır. Çocukların çizgi filmleri en fazla televizyon aracılığı ile izledikleri, Elsa ve Akın 

karakteri ile özdeşim kurmaları nedeniyle en fazla bu karakterleri sevdikleri, en fazla Elsa ve Akın 

karakterinin yerinde olmak istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca çizgi film izlemelerinin çocuklarda ağırlıklı 

olarak olumlu duygular (heyecan, mutluluk, sevgi) hissettirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Okul öncesi, çizgi film, çocuk 

 

ANALYSIS OF PRE-SCHOOL CHILDREN'S PERSPECTIVES ABOUT CARTOONS 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to determine the opinions of preschool children towards cartoons. 

“Phenomenology” design, one of the qualitative research designs, was used to achieve this main goal. The 

study group of the study consists of 20 children of 60-72 months of age who attend two pre-school education 

institutions in Tarsus district of Mersin province and İskenderun district of Hatay province. The data of the 

study were obtained through “Personal Information Form” and “Semi-Structured Interview Form”. The 

analysis of the obtained data was analyzed by dividing them into conceptual categories using content 

analysis method. According to the results of the research; It was observed that all of the children watched 

cartoons. Except for four cartoons, it was determined that boys and girls' preferences for cartoons changed 

and they watch cartoons because they love and find fun. It has been determined that children watch cartoons 

mostly on television, they like these characters most because they identify with Elsa and Akın characters, 

and they want to be in the place of Elsa and Akın characters the most. In addition, it was concluded that 

watching cartoons predominantly cause positive emotions (excitement, happiness, love) in children. 

Key Words: Preschool, cartoon, child 

 

1.GİRİŞ  

Teknoloji yetişkin, çocuk fark etmeksizin her yaştan insanın yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Hızla gelişen teknoloji ile televizyon, tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik araçlara erişim kolaylaşmıştır. 

Özellikle çocuklar zamanlarının çok büyük bir bölümünü bu araçlara ayırmaktadır. Çocuklar için hazırlanan 
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televizyon programların, dijital oyunların, çizgi film ve animasyonların artması, çocukların teknolojik 

araçlarla daha fazla zaman geçirmelerine neden olmuştur.  

Okul öncesi dönem çocuklarının teknoloji kullanımına yönelik olarak çeşitli televizyon kanalları, çocuk 

programları, çizgi filmler, DVD’ler, internet video ve oyunları bulunmaktadır Çocukların televizyonda en 

çok neyi seyretmekten hoşlandığı sorusu üzerine yapılan bir çalışmada; araştırmaya katılan çocukların 

%41,6’sı çizgi filmi belirtmişlerdir. Çizgi filmler, genellikle çocuklara mesaj aktarma amacıyla hazırlanan, 

tek kare çekim yöntemi kullanılarak varlıklara ve çizimlere hareket kazandıran film türü olarak ifade 

edilmektedir. Çocuklar günümüz teknolojisinde çizgi filmleri televizyon, bilgisayar, tablet, telefon gibi 

teknolojik araçlardan takip etmektedirler. Televizyonlarda çocuklar için yayın yapan kanal sayısının artması, 

çocuklara yönelik yirmi dört saat çizgi film yayınlayan televizyon kanallarının ortaya çıkması, çizgi filmlerin 

renkli, animasyonlu ve eğlenceli hale gelmesi, çocukların çizgi filmlere olan ilgisini arttırmıştır (Cesur ve 

Paker, 2007; Işık, 2007; Ünal ve Durualp, 2012; Görmez, 2018; Deniz,2019).  

Çocukların yaş ve gelişim dönemi özelliklerine uygun, gelişimlerinin çok yönlü desteklenmesi amacıyla, 

pedagogların görüş ve tavsiyelerine başvurularak hazırlanan çizgi filmler çocukları hem eğlendirmekte hem 

de çocuklar açısından eğitici olmaktadır (Yaşar Ekici, 2015). Çocukların görsel ve işitsel duyularına ulaşarak 

hafızasını geliştiren çizgi filmler yararlı bir eğitim aracıdır. Çizgi filmler aynı zamanda eğlenceli ve dikkat 

çekici oldukları için çocukları kolayca etkileyebilir. Bu bağlamda kitlesel değerler, kavramlar ve evrensel 

olgular çizgi film karakterleri aracılığıyla somutlaştırılarak çocuklara kazandırılabilir (Yağlı, 2013). Eğitsel 

çizgi film ve programlardan çocuklar yeni öğrenmeler sağlayabilir ve birçok kavram, bilgi ve nesneyi 

öğrenebilir. Örneğin; farklı zaman ve yerlerde öğrendiği durumlar arasında ilişki kurabilir; okulda öğrendiği 

sayılar ya da renkler kavramlarını eğitsel çizgi filmde pekiştirebilir. Ayrıca yeni şarkılar, olumlu davranış ve 

tutumlar öğrenerek bunları geliştirebilir (Yeşilbağ, 2011). Çocukların işitme ve dil becerilerine olumlu katkı 

sağlayan çizgi filmlerin çocukta yabancı dile karşı bir heyecan ve öğrenme ilgisi uyandırdığı belirtilmektedir. 

Çizgi filmler kültürel değerlerin ve toplumsal normların aktarılma aracı olarak da kullanılır. Çocuklar, 

izlediği çizgi filmlerle kendilerine özgü bir hayal dünyası oluşturur ve özgürce davranışlarını yönlendirebilir. 

Çizgi filmde görülen bir davranış çocuklar tarafından olduğu gibi sergilenir ve olaylar canlandırılabilir. Çizgi 

filmler aracılığıyla çocuklar öğrendiklerini gerçek yaşama taşıyabilir (Tümkan, 2007; Türkmen, 2012; Od, 

2013).  

Araştırmalarda genel olarak çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durulmaktadır. 

Çocuklarda heyecan oluşturmak amacıyla planlanan çizgi filmlerde her zaman doğru davranışlar 

gözlenmeyebilir. Olumlu gibi görünen birçok sahne, bilinçaltında olumsuz duyguların oluşmasına ve 

gelişmesine neden olabilir (Görmez, 2018). Bunun yanı sıra, çizgi filmlerde sosyal ve fiziksel şiddet 

örnekleri yer almaktadır. Çocukları eğlendirme adına; bombalama, ateş etme, kesici aletleri kullanma gibi 

olaylara çizgi filmlerde yer verilmektedir. Bu şekilde çocuklara sunulan olumsuz örnekler, çocukların 

saldırganlığı ve şiddeti taklit edebilecekleri yönünde pekiştirici olabilmektedir (Can, 1995; Luther & Legg, 

2010). Okul öncesi dönemdeki çocukların çevreleriyle iletişim halinde olmaları ve sosyalleşmeleri gereken 

bir dönemde olmaları gerekirken, kontrolsüz bir şekilde televizyon başında geçirdikleri zaman, çocukların 

fiziksel ve sosyal gelişiminde olumsuzluklar görülmesine neden olabilir (İmik Tanyıldızı ve Karabulut, 

2018). Çocukların uzun süreler televizyon izleme durumlarının, aile içi iletişimi azaltabildiği, sosyal 

ilişkilerine zarar verdiği ve oyun oynamak ile geçirecekleri zamanı televizyon izlemeyle geçirdikleri, 

düşünme tembelliğine neden olduğu ve belki de en önemlisi toplumun değer yargılarında bozulmaya neden 

olduğu belirtilmektedir (Yavuzer, 2004). Çocukların televizyonda çizgi film izlerken karşılaşabileceği 

önemli bir sorun da gördüklerini gerçek olarak algılamaları, günlük hayatlarında karşılığını aramaya 

çalışmaları ve ekranda gördüklerinin yapay olduğunun farkına varmakta güçlük çekmeleridir. Gördüklerinin 

bir hayal veya kurgu değil televizyon içerisinde yer alan gerçek varlıklar olduğuna inanabilmektedirler. 

Gördüklerini yapmaya, Süpermen gibi uçmaya çalışabilmekte, kavga sahnelerini arkadaşları üzerinde 

denemeye kalkışabilmektedirler (Can, 1996; Akyüz, 2013). 

Alan yazını incelediğinde; Can (1995) tarafından okul öncesi dönem çocuklarının izledikleri çizgi filmlerin 

çocukların gelişimine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada okul öncesi kurumlarda çocuklara 

çizgi film izlettirildiği bulunmuş, ailelerin ve öğretmenlerin çizgi film izletmenin çocuklara olumlu yönde 

katkı sağlayacağını düşündükleri ancak ne tür çizgi film seçeceklerini tam olarak bilemedikleri ifade 

edilmiştir. Ayrıca; çocukların gelişimsel düzeyi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan izletilen çizgi 

filmler sonucu çocukların çizgi filmlerden olumlu-olumsuz etkilendikleri, özellikle de şiddet içeren çizgi 

filmlerin fazla izlendiği bulunmuştur. Sevim (2013), çizgi filmlerin değerler eğitimi açısından 

karşılaştırılması amacıyla yapmış olduğu çalışmada; veliler aracılığı ile çocukların izlemeyi en çok tercih 
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ettikleri çizgi filmleri belirlemiş, belirlenen çizgi filmlerin ise sevgi, saygı, hoşgörü, iş birliği, adil olma, 

çalışkanlık, sorumluluk, temizlik, dürüstlük, yardımseverlik, aile birliğine önem verme, sağlıklı olmaya 

önem verme, paylaşma değerlerini barındırdığını bulmuştur.  Benzer olarak Özer (2015) ve Akıncı (2013), 

çizgi film ve değerler ilişkisini incelemiştir. Bayır ve Günşen (2017) tarafından okul öncesi dönem 

çocuklarının en çok izledikleri çizgi filmlerin bilimsel açılardan analiz edilmesi amacıyla yapılan 

araştırmada, incelenen çizgi film sahnelerinde bilimsel ifade ve bilimsel kavramlara oldukça az yer verildiği, 

bazı çizgi filmlerde ise hiç yer verilmediği belirtilmiştir. Ayrıca incelenen çizgi filmlerin bilimsel ifade ve 

kavramların kullanılabileceği uygun sahnelerin yer aldığı saptanmıştır. Çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki 

etkileri (Gümüş ve Adam, 2020), okul öncesi eğitime devam eden çocukların tercih ettiği televizyon 

programları (İmik Tanyıldızı ve Karabulut, 2018), bir çizgi filmi derinlemesine inceleme (Kılınç, 2013; 

Yağan Güder, Ay, Saray ve Kılıç, 2017; Yağlı, 2013; Ünlüsoy, 2007; Ünver, 2002), çizgi film 

karakterlerinin çocukların tüketici davranışları üzerine etkilerini (Aşçı, 2006; Güneş, 2010) inceleyen 

araştırmalar da bulunmaktadır. 

Sonuç olarak; çizgi filmler çocukların günlük yaşamlarında ve öğrenmelerinde önemli bir yer edinmiştir. 

Çizgi filmlerin çocukların gelişimleri ve davranışları üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik birçok 

araştırma olmasına rağmen, çocukların çizgi filmleri neden izlediğine dair yapılan araştırmaların sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada; okul öncesi dönem çocuklarının çizgi filmlere 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

2.Yöntem 

2.1.Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “olgubilim” (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. 

Olgu bilim (fenomenoloji), bireylerin farkında oldukları ancak derinlemesine bilgi sahibi olmadığı deneyim, 

tutum, algı, durum gibi olgulara odaklanmaktadır. Kişiler günlük yaşamında söz konusu olgularla çeşitli 

şekillerde karşılaşmaktadır, ancak; bu durum olguların tam olarak anlaşıldığı anlamını taşımaz. 

Fenomenoloji, bireylerin tam olarak yabancı olmadıkları fakat tam olarak da kavrayamadığı olguları 

araştırmayı amaçlar. Yani bireylerin bir olguya ilişkin deneyimlerini, algılarını ve bunların kendisi için ne 

ifade ettiğini ortaya çıkarmayı amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu araştırmada okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden çocukların çizgi filmlere ilişkin görüşleri anlaşılmaya ve değerlendirilmeye çalışıldığı 

için fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. 

 

2.2.Çalışma Grubu  

Örneklem seçiminde araştırmaya hız ve pratiklik sağlamak amacıyla kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 

seçilmiştir. Kolay durum örneklemesinde araştırmacı kendine yakın olan ve kolay erişilebilir olan bir 

durumu seçer. Bu örnekleme yöntemi yaygın olarak kullanılmakla birlikte sonuçları daha az 

genellenebilirdir. Ayrıca kolay durum örnekleme yönteminin maliyeti de diğer yöntemlere göre daha azdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2018). Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Mersin ili 

Tarsus ilçesi ve Hatay ili İskenderun ilçesinde bulunan iki bağımsız anaokuluna devam eden 60-72 aylar 

arasındaki 20 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmaktadır. Çalışma 2021 yılı mart-mayıs ayları arasında 

pandemi sürecinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocukların tamamı çizgi film izlemektedir. 

%40’ı (N=8) kız, %60’ı (N=12) ise erkek çocuktur. Çocukların, %70’i (N=14) 60-66 ay, %30’u (N=6) 66-72 

ay yaş aralığındadır. Ailedeki çocuk sayısı açısından incelendiğinde; %75’inde (N=15) 2 çocuk, %25’inde 

(N=5) 3 çocuk olduğu belirlenmiştir. Çocuğun doğum sırası açısından %35’i (N=7) ilk çocuk, %15’i (N=3) 

ortanca ya da ortancalardan biri, %50’si (N= 10) ise son çocuktur. Annelerin %10’u (N=2) ilkokul, %20’si 

(N=4) ortaokul, %20’si (N=4) lise, %45’i (N=9) lisans, %5’i (N=5) lisansüstü eğitim almıştır. Babaların ise 

%10’u (N=2), %5’i (N=1) ortaokul, %35’i (N=7) lise, %45’i (N=9) lisans, %5’i (N=1) lisansüstü eğitim 

almıştır. Annelerin %35’i (N=7) bir işte çalışmakta, %65’i (N=13) ise ev hanımıdır. Babaların %100’ü 

(N=20) çalışmaktadır. 

 

2.3.Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplama aracı olarak, çocuklar ve ailelerine ilişkin demografik bilgileri toplamak amacıyla 

“Kişisel Bilgi Formu” ve çocukların çizgi filmlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla araştırmacılar 
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tarafından geliştirilen “Çocukların Çizgi Filmlere İlişkin Görüşlerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunu hazırlarken ilk olarak alan yazını taranmıştır. Hazırlanan soruların 

içerik açısından değerlendirilmesi için okul öncesi eğitim alanında uzman bir öğretim üyesinin görüşleri 

alınmış ve gelen dönütler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak görüşme formuna son hali verilmiştir. 

Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formunda “çocuğun yaşı, cinsiyeti, ailedeki çocuk sayısı ve doğum sırası, 

anne/baba öğrenim durumu, anne/baba çalışma durumu ve “çizgi film izleyip izlememe durumuna” ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu: Yarı yapılandırılmış görüşme formunda 

“İzlemeyi tercih ettiğin çizgi filmler hangisi/hangileridir?”, “Neden çizgi film izliyorsun?”, “Çizgi filmleri 

hangi zamanlarda izliyorsun?”, “Çizgi filmleri izlerken hangi teknolojik cihazları kullanıyorsun?”, “Çizgi 

filmlerde hangi karakterleri seviyorsun? Neden?”, “Bir çizgi film karakteri olsaydın kim/ne olmak isterdin, 

özelliklerin nasıl olurdu?” “Çizgi film izlemek sana ne hissettiriyor/seni nasıl hissettiriyor?” soruları yer 

almaktadır. 

 

2.4.İşlem 

Araştırmada verileri toplamak için hazırlanan kişisel bilgi formu ve görüşme formunu uygulamak üzere 

öncelikle kurum idarecilerine ve görüşme sorularını cevaplamaya gönüllü çocukların ailelerine araştırmanın 

amacı, çocuklardan alınacak cevapların ne amaçla kullanılacağı ve kişisel bilgilerin gizli kalacağı 

açıklanarak uygulama izni alınmıştır. Kişisel bilgi formunda yer alan sorular aileye yöneltilmiş ve cevaplar 

kaydedilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu için ise görüşmeler, çocukların görüşme sorularını 

yanıtlamak için uygun hissettiği zamanlar dikkat alınarak ve pandemi sürecinde okullarda yüz yüze eğitim 

yapıldığı dönemde gerçekleştirilmiştir. Çocuklara görüşme soruları yöneltilmeden önce araştırmacı kendisini 

tanıtmış ve görüşmenin amacıyla ilgili bilgi vermiştir. Çocuklar görüşmeye bireysel olarak alınmış ve 

görüşme soruları sırasıyla sorulmuştur. Çocukların soruları düşünmesi ve yanıtlaması için yeterli süre 

verilmiştir. Her bir çocukla ortalama 8-10 dakika görüşme yapılmıştır. Görüşme sırasında çocukların verdiği 

cevaplar araştırmacılar tarafından yazılı olarak kaydedilmiştir. 

 

2.5.Verilerin Analizi  

Görüşme sorularından elde edilen veriler çözümlenirken “betimsel analiz tekniğinden” yararlanılmıştır. 

Betimsel analiz tekniğinde veriler, görüşmede kullanılan araştırma soruları kapsamında düzenlenip 

sunulmuştur. Çocuk görüşleri doğrultusunda doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Amaç, araştırmanın geçerlik 

ve güvenirliğini sağlamaya çalışarak elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 

okuyucuya sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Betimsel analizde yorumlanan veriler içerik analizinde 

daha derin tümevarımsal bir işleme tabi tutulmuştur. Çocukların sorulara verdikleri cevaplar, benzerlikleri, 

farklılıkları ilişkileri bakımından gruplandırılarak temalaştırılmıştır. Ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve 

sunulan bulgular araştırmacılar tarafından yorumlanmış ve gerekli yerlerde doğrudan alıntılarla 

desteklenmiştir. Çalışma grubunda yer alan çocukların kişisel bilgileri etik açıdan gizli tutulmuş ve bu 

amaçla çocukların tamamı “Ç1…Ç20”, kız çocuklar “K1...K8”, erkek çocuklar “E1…E12” şeklinde 

kodlanarak tanımlanmıştır. Örnek olabilecek ifadeler “tırnak” içerinde sunulmuştur. 

 

2.6.Bulgular 

Okul öncesi dönem çocuklarının çizgi filmlere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın 

bulgularına aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Çocukların cinsiyete göre izlemeyi tercih ettikleri çizgi filmler 

Çizgi Filmler               Kız                     Erkek 

 f   f  

Rafadan Tayfa 1  6  

Elsa 5  0  

Kral Şakir 2  7  

Maşa ile Koca Ayı 1  3  

Niloya 1  0  

Ben 10 0  1  

Dinozor Belgeseli 0  1  

Tom ve Jerry 3  1  

Madagaskar 0  6  

Vikingler 0  1  

Pepe 1  0  

Micky Fare 2  0  

Scobby Doo 1  0  

Elena 1  0  

Çatlak Yumurta 0  5  

Örümcek Adam 0  8  

Süpermen 0  6  

 

Tablo 1 incelendiğinde; kız ve erkek çocukların birden fazla çizgi film izlediği görülmektedir. Kız 

çocukların, 5’i Elsa, 3’ü Tom ve Jerry, 2’si Kral Şakir, 2’si Micky Fare, 1’i Rafadan Tayfa, 1’i Maşa ile 

Koca Ayı, 1’i Niloya, 1’i Pepe, 1’i Scobby Doo, 1’i de Elena isimli çizgi filmi izlemektedir. Erkek 

çocukların 8’i Örümcek Adam, 7’si Kral Şakir, 6’sı Rafadan Tayfa, 6’sı Madagaskar, 6’sı Süpermen, 5’i 

Çatlak Yumurta, 3’ü Maşa ile Koca Ayı, 1’i Ben 10, 1’i Dinozor Belgeseli, 1’i Tom ve Jerry, 1’i Vikingler 

isimli çizgi filmi seyretmektedir. 

 

Tablo 2. Çocukların çizgi filmleri izleme nedenleri 

Temalar f Örnek Düşünceler 

Sevgi 12 

 

(Ç5/E) “Elsa çok güzel olduğu için onu çok seviyorum” 

(Ç7/K) “Çünkü çok seviyorum” 

Eğlence 6 (Ç1/K) “Shaggy komik yemek yediği için beni güldürüyor” 

(Ç7/K) “Rafadan Tayfa maceraları olduğu için çok eğleniyorum” 

Yalnızlık 2 (Ç2/K) “Annem iş yapınca çok sıkılıyorum” 

(Ç15/E) “Abim benimle oynamayınca çizgi film izliyorum” 

 

Çocukların çizgi filmleri izleme nedenlerine ilişkin verdikleri cevapların analizi sonucunda, ifadeler sevgi, 

eğlence, yalnızlık temaları altında toplanarak incelenmiştir. Çocuklar tarafından en çok ifade edilen temanın 

sevgi (f=12) olduğu görülmektedir. Sevgi temasını eğlence (f=6) temasının izlediği görülmektedir. Okul 

öncesi dönem çocukları için eğlendirici içeriğe sahip olan çizgi filmler çocukların hayal kurmalarını 

sağlayarak çocuklara heyecan kazandırır. En az tercih edilen temanın ise yalnızlık olduğu görülmektedir. 

Okul öncesi dönem çocukları ebeveynlerini veya kendilerine yakın hissettikleri diğer bireyleri fiziksel olarak 

göremedikleri zaman yalnızlık duygusu hissedebilirler. Bu dönem çocukları, duygusal iletişim ihtiyacı 

içerisinde olduğundan yalnız kaldıkları zamanlarda görsel ve işitsel iletişim sağlaması amacıyla çizgi 

filmlere yönelebilmektedirler. 

 

Tablo 3. Çocukların çizgi filmleri izledikleri zamanlar  

Çizgi film izleme zamanları f 

Okuldan eve gidince 8 

Sabah uyanınca 7 

Tatilde  4 

Akşam uyumadan önce 1 
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Araştırmada; çocukların 8’inin okuldan eve gidince, 7’sinin sabah uyanınca, 4’ünün tatilde, 1’inin ise akşam 

uyumadan önce çizgi film izlediği belirlenmiştir. 

“Okuldan eve gidince hemen çizgi film izliyorum” (Ç9/E) 

“Sabah uyandığımda annem kahvaltı hazırlıyor ben de çizgi film izliyorum” (Ç2/K) 

“Annem beni uyuturken çizgi film açıyor” (Ç8/K) 

“Tatilde olduğumuza hep çizgi film izliyorum” (Ç14/E) 

 

Tablo 4. Çocukların çizgi film izledikleri cihazlar 

Cihazlar f 

Televizyon 9 

Telefon 2 

Tablet 1 

Bilgisayar 1 

Televizyon ve Telefon 2 

Televizyon ve Tablet 2 

Televizyon ve Bilgisayar 1 

Televizyon, Tablet ve Bilgisayar 2 

 

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde çocukların 9’unun yalnızca televizyon, 2’sinin yalnızca telefon, 1’inin 

yalnızca tablet, 1’inin yalnızca bilgisayar, 2’sinin televizyon ve telefon, 2’sinin televizyon ve tablet, 1’inin 

televizyon ve bilgisayar, 2’sinin ise televizyon, tablet ve bilgisayar kullanarak çizgi film izlediği 

görülmektedir.  

 

Tablo 5. Çocukların çizgi filmlerde sevdikleri karakterler ve karakterleri sevme nedenleri 

Karakter Temalar f Örnek Düşünceler 

Elsa 

 

Örümcek Adam 

 

Akın 

 

Özdeşim 

 Kurma 

 

 

10 

Ç1/K “Çok güzel, benim adım ve Elsa’nın adı 

benzediği için onun gibi olmak isterdim” 

Ç/9/E “Biliyor musun Örümcek Adam benim gibi 

zıplayabiliyor” 

Ç19/E “Akın’ın saçları da benim ki gibi siyah” 

Akın 

 

Süperman 

 

Örümcek Adam 

 

 

Başarı/Güç 

 

 

 

 

 

 

3 

Ç12/E “Akın her şeyi yapabildiği için onun gibi olmak 

isterdim” 

Ç17/E “Süperman lazer atabildiği için onun gibi olmak 

isterdim” 

Ç18/E “Örümcek adam olmak isterdim çünkü o dövüş 

yapabiliyor 

Maşa 

 

Akın 

 

Micky Fare 

 

 

 

Beceri/Yetenek 

 

 

 

 

3 

 Ç3/K “Maşa gibi olmak isterdim çünkü o masal 

anlatabiliyor” 

Ç14/E “Akın olmak isterdim, Onun konuşması çok 

güzel” 

Ç4/K “Micky Fare çok güzel dans ettiği için onun gibi 

olmak isterdim” 

Hayri 

 

Tom ve Jerry 

 

Eğlence 

 

 

 

2 

Ç16/E “Hayri beni çok güldürdüğü için onun gibi 

komik olmak isterdim” 

Ç4/K “Tom, Jerry’i kovalarken çok gülüyorum” 

Kral Şakir 

 

Elsa 

 

Sevgi 

 

2 

Ç13/E “Kral Şakir’in bütün kıyafetlerinden almayı 

seviyorum diye” 

Ç2/K “Elsa, çünkü çok seviyorum” 

 

Tablo 5’te, çocukların çizgi filmlerde tercih ettikleri karakterleri sevme nedenleri özdeşim kurma, başarı/güç, 

beceri/yetenek, eğlence, sevgi, temaları altında toplanmıştır. Çocukların bir çizgi filmdeki karakteri tercih 

etme nedeninin ise en çok “özdeşim kurma” teması altında toplandığı görülmektedir. Bu tema altında 
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çocuklar tarafından tercih edilen karakterler ise Elsa, Örümcek Adam ve Akın karakterleridir. Çocukların 

kendilerini çizgi film kahramanları ile özdeşleştirme durumu okul öncesi dönemde sıklıkla 

görülebilmektedir.  

 

Tablo 6. Çocukların izledikleri çizgi filmlerde olmak istedikleri karakterler ve özellikleri 

Karakter Temalar f Örnekler 

Elsa 

 

Elena 

Fiziksel Özellikler 5 

 

1 

(Ç2/K) “Çünkü çok güzel olurdum” 

(Ç4/K) “Çok güzel saçlarım olurdu” 

(Ç5/K) “Elena gibi prenses olurdum” 

Necati 

Hayri 

Maşa 

Mizaç Özellikleri 2 

3 

1 

(Ç11/E) “Komik olurdum” 

(Ç17/E) “Eğlenceli olurdum” 

(Ç3/K) “Maşa çok neşeli, komik özelliklerim olurdu” 

 

Akın 

 

Yetenek Özellikleri  

6 

(Ç10/E) “Çok güzel konuşurdum” 

(Ç14/E) “Çok yetenekli ve akıllı olurdum” 

(Ç19/E) “Zeki ve güçlü olurdum” 

Niloya Duygusal Özellikler 1 (Ç7/K) “Güzel hissettiğim için çok seviyorum” 

Şakir Sosyal Özellikler 1 (Ç13/E) “Çok arkadaşım olurdu” 

 

Tablo 6’da çocukların çizgi filmlerde olmak istedikleri karakterler ve özelliklerine ilişkin olarak verdikleri 

yanıtlar “Fiziksel Özellikler”, “Mizaç Özellikleri”, “Yetenek Özellikleri”, “Duygusal Özellikler” ve “Sosyal 

Özellikler” şeklinde temalara ayrılmıştır. Çocukların en fazla “Elsa” ve “Akın” yanıtı verdikleri ve bu 

karakterlerin fiziksel ve yetenek özelliklerinden dolayı tercih edildikleri görülmüştür. Karakterlerin mizaç 

özellikleri, duygusal özellikleri ve sosyal özelliklerinin de çocukların yerinde olmak istedikleri karakter 

seçimini etkilediği belirlenmiştir. 

 

Tablo 7. Çocukların izledikleri çizgi filmlerin çocuklara hissettirdiği duygular 

Ana Temalar Alt Temalar f Örnek Düşünceler 

 

 

 

Olumlu Duygular 

Heyecan 

 

 

Mutluluk 

 

 

Sevgi 

 

20 

 

 

16 

 

 

7 

 

 

 

(Ç4/K) “Hayri çok komik olduğu için çok 

eğleniyorum” 

(Ç16/E) “Micky dans ederken biz de kardeşimle 

ediyoruz, çok eğlenceli” 

(Ç19/E) “İyi hissettiğim için mutlu oluyorum” 

(Ç20/E) “Mutlu hissediyorum” 

(Ç7/K) “Zamanım güzel geçiyor mutlu oluyorum” 

(Ç3/K) “Güzel hissettiğim için çok seviyorum” 

(Ç13/E) “Süperman kahraman olduğu için onu çok 

seviyorum” 

 

 

 

Olumsuz Duygular 

Korku 

 

 

 

 

 

 

Öfke 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

(Ç9/E) “Örümcek adam aşağı atladığında çok 

korkuyorum” 

(Ç1/K) “Korkuyorum çünkü maceralarda Shaggy çok 

korkuyor” 

(Ç17/E) “Süperman uçarken aşağı baktığı için çok 

korkuyorum” 

(Ç11/E) “Dövüş yaptığı için herkese vuruyor, ben de 

güçlü olmak istiyorum” 

 

Tablo 7’de çocukların çizgi filmlerin hissettirdiği duygular sorusuna ilişkin verdikleri cevapların analizi 

sonucunda ana temalar olumlu duygular ve olumsuz duygular olarak belirlenmiştir. Olumlu duygular ana 

teması altında heyecan, mutluluk, sevgi duyguları; olumsuz duygular ana teması ise korku ve öfke duyguları 

alt temaları olarak kategorize edilmiştir. Çocukların yanıtlarından olumlu duygulara ilişkin verdikleri 

yanıtların olumsuz duygulara ilişkin verilen yanıtlara göre daha çok olduğu görülmektedir. Okul öncesi 

dönem çocuklarının ilerleyen yaşantılarında etkili iletişim kurabilmeleri ve uygun davranışları 

kazanabilmeleri için pozitif bir sonuç olan bu durum çocuğun duygusal becerilerinin gelişiminde oldukça 

önemlidir.  
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2.7.Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının izledikleri çizgi filmlere yönelik görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

Araştırmaya katılan tüm çocukların çizgi film izledikleri görülmüştür. Çizgi filmlerdeki hayali karakterlerin 

özelliklerinin onların yaşadığı maceraların dikkat çekici olması, anne ve babaların işlerini daha kolay 

yapabilmek için ya da çizgi filmlerin eğitsel yönünü kullanabilmek için çocuklarını çizgi film izlemeye 

yöneltmesi, çizgi film izleyen abi\ablasını model alması yoluyla çizgi film izledikleri düşünülmektedir. 

Ayrıca özellikle içinde bulunulan pandemi süreci sebebiyle çocukların akranlarıyla dışarıda özgürce oyun 

oynayamaması sosyal ortamlarda sınırlı bulunabilmesi, evde yalnız kalması ve sıkılması sebebinin bu sonuca 

ulaşılmasında etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Çocuklar, “İzlemeyi tercih ettiğin çizgi filmler hangisi/hangileridir? sorusuna on yedi adet çizgi film 

belirtmişlerdir. Bunlardan yalnızca dört çizgi filmi (Rafadan Tayfa, Kral Şakir, Maşa ile Koca Ayı, Tom ve 

Jerry) kız ve erkeklerin ortak olarak seyrettiği belirlenmiştir. Buradan kız ve erkek çocuklarının çizgi film 

zevklerinin büyük ölçüde ayrıldığı, erkeklerin kızlara oranla Süperman, Batman gibi doğa üstü yetenek ve 

güç içeren çizgi filmlere daha fazla yöneldikleri görülmüştür. Bulguyu destekler nitelikte Eskandari (2007) 

de yapmış olduğu araştırmada kız çocuklarının çizgi filmin içeriğinden, erkek çocukların ise çizgi filmdeki 

olağan dışı karakterlerden daha fazla etkilendikleri sonucuna ulaşmıştır. Araştırmada ayrıca, kız çocukların 

en çok tercih ettiği çizgi filmin “Elsa’’ olduğu, bunu ‘’Tom ve Jerry’’ çizgi filminin takip ettiği belirlemiştir. 

Erkek çocukların ise izlemeyi en çok tercih ettikleri çizgi filmin ‘’Örümcek Adam’’ olduğu, bunu ‘’Kral 

Şakir’’ çizgi filminin izlediği sonucuna ulaşılmıştır. Kız ve erkek çocuklarının çizgi film seçimlerinin 

birbirinden ayrıldığı dikkat çekmiştir. İmik Tanyıldızı ve Karabulut (2018) da, yaptıkları araştırmada okul 

öncesi dönemdeki çocukların kendi cinsiyetlerinde kahramanı olan çizgi filmleri izlemeyi tercih ettiği 

sonucuna ulaşmıştır.  Ayrıca Oruç, Tecim ve Özyürek (2011), beş altı yaş grubu çocukla yaptığı araştırmada 

çocukların kendi cinsiyetlerinde olan çizgi film karakterlerini daha fazla benimsediğini ve bu karakterlere 

olumlu anlamlar yüklediklerini belirtmiştir. Benzer olarak bu araştırmada da erkek ve kız çocukların 

başkahramanı kendi cinsiyetinde olan çizgi filmleri izlemeyi daha çok tercih ettiği görülmüştür. Bu sonuca 

göre; çocukların kendi cinsiyeti ile aynı olan karakterlerle özdeşim kurabilmesinin daha kolay olduğu 

düşünülmektedir.   

Çocukların çizgi film seyretme nedenleri incelendiğinde çizgi filmleri en çok “sevdikleri” için izlediği daha 

sonra ise sırasıyla “eğlendikleri” ve son olarak “yalnızlıktan sıkıldıkları” için izledikleri bilgisine ulaşılmıştır. 

Peri (1997) yaptığı araştırmada, ebeveynlerden aldığı yanıtlara göre çocukların televizyon seyretmelerinin 

nedenlerini eğlenmek için, öğrenmek için ve yalnızlıktan sıkıldığı, arkadaşı olmadığı için yanıtlarına 

ulaşmıştır. Bu araştırma sonucu ve Peri’nin (1997) yılında annelerle yaptığı araştırma sonuçları 

karşılaştırıldığında “eğlenmek’” ve “sıkılmaktan kurtulmak” cevabı hem anne hem de çocukların ortak 

cevabı iken anneler farklı olarak çizgi filmlerin eğitici yönünün olması sebebiyle izlendiğini belirtmişlerdir. 

Araştırmada, çocukların çizgi filmleri en çok okuldan eve döndükleri ve sabah uyandıkları zamanlarda 

izlemeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu durumun nedeni olarak ise, çocukların annelerinin %65’inin 

çalışmıyor olması ve ev işleriyle ilgilenmeleri nedeniyle çocukların özellikle bu zaman dilimlerinde çizgi 

film izlemeye daha çok yöneldikleri düşünülmektedir. 

 

Sonuç ve Tartışma  

Araştırmada, çocukların büyük çoğunluğunun çizgi filmleri televizyon aracılığı ile izlediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra bilgisayar, tablet ve telefon aracılığıyla da çizgi film izledikleri görülmüştür. Bu 

araştırmanın bulgularına benzer olarak Yazıcı, Baydar ve Kandır (2019) araştırmasında çocukların tamamına 

yakınının televizyon aracılığıyla çizgi film izlediğini belirtmiştir. Cesur ve Paker (2017) ve İmik Tanyıldızı 

ve Karabulut (2018) araştırmalarında, okul öncesi dönem çocuklarının televizyonda izlemekten en çok keyif 

aldıkları programın çizgi filmler olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Koçak ve Göktaş, (2017) çocukların çizgi 

filmleri büyük bir çoğunlukla televizyondan izlediklerini belirtmiş bunun yanı sıra telefon, tablet ve 

bilgisayarlar üzerinden de izledikleri sonucuna ulaşmış ve bu durumun teknolojinin ilerlemesi sonucu 

çocukların çizgi film izleme aracının değişim göstermeye başladığının bir işareti olabileceğini belirtmiştir. 

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak çocukların farklı medya araçlarına ulaşması daha kolay hale 

gelmiştir (Jago vd., 2013).  
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Araştırmada yer alan “İzlediğin çizgi filmlerde hangi karakterleri seviyorsun? Neden?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar sırasıyla özdeşim kurma, başarı/güç, beceri/yetenek, eğlence, sevgi, temaları altında toplanmıştır. 

“Elsa” karakterini seven çocukların cevapları incelendiğinde; çok güzel, ismim Elsa ismiyle benzer 

harflerden oluşuyor cevapları alınmıştır. Benzer olarak İmik Tanyıldızı ve Karabulut (2018) araştırmasında 

çocukların izledikleri çizgi filmlerdeki kahramanlarla kendilerini özdeşleştirerek onların özelliklerine sahip 

olmak istedikleri sonucuna ulaşmıştır. Televizyon ve internete kolay ulaşılamadığı dönemlerde, çocuklar aile 

bireylerini ve yakın çevresindeki yetişkin bireyleri model alırken; günümüzde çizgi filmlerdeki hayali 

karakterleri model almaktadır (Cesur ve Paker, 2007). Okul öncesi dönemdeki çocukların seyrettikleri çizgi 

filmlerin kahramanlarıyla özdeşim kurmaları gelişimsel bir özelliktir. Çocukların çizgi film karakterleri ile 

özdeşim kurduğunu iddia eden birçok araştırma bulunmaktadır (İşçibaşı, 2003; Akman vd., 2011; Oruç vd., 

2011; Adak Özdemir ve Ramazan, 2012; Özakar ve Koçak, 2012; Hamarat vd., 2015). Çocuklar, çizgi 

filmlerin kahramanlarıyla veya izledikleri videolardaki çocuklarla özdeşim kurarlar. O karakterler gibi 

fiziksel özelliklere sahip olmayı isteyebilir ya da seyrettikleri sahneleri kendi hayatlarında canlandırmaya 

çalışabilirler. Yapılan çalışmalarda ailelerden alınan bilgilere göre çocukların internette izledikleri çizgi film 

ve videolardaki karakterlerle özdeşim kurma eğiliminde oldukları görülmüştür. Çocuklar internet ortamında 

ve çizgi filmlerde beğendikleri karakterlere benzeyecek biçimde güzel olmak, onlar gibi konuşabilmek, onlar 

gibi davranışlar sergileyebilmek ve güçlü olmak istemektedirler (Ergüney, 2017). Okul öncesi dönemdeki 

çocuklar, sevdikleri insanları ve karakterleri taklit etmekten keyif alırlar ve model alma yoluyla 

öğrenmelerini gerçekleştirebilirler. Bu nedenle çocukların nasıl özelliklere sahip karakterleri model aldığı ve 

taklit ettiği önemlidir. Model alınan karakter şiddet özellikleri barındırıyor ya da sosyal kabul davranışları 

taşımıyorsa bu durum çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebilir (Gümüş ve Adam, 2019).  

Araştırmada yer alan “Bir çizgi film karakteri olsan kim/ne olmak isterdin, özelliklerin nasıl olurdu?” 

sorusuna yönelik olarak çocukların verdiği yanıtlar fiziksel özellikler, mizaç özellikleri, yetenek özellikleri, 

duygusal özellikler ve sosyal özellikler olarak temalaştırılmıştır. Çocuklar, izledikleri çizgi filmlerde en çok 

“Elsa’’ ve “Rafadan Tayfa çizgi filmden Akın’’ karakterinin yerinde olmayı istediklerini belirtmişlerdir. Elsa 

karakteri yanıtını veren çocukların cevapları incelendiğinde fiziksel özelliklere yönelik olarak “çok güzel 

olurdum, çok güzel saçlarım olurdu” gibi yanıtlar verdikleri görülmektedir. Elsa karakteri, uzun sarı saçları 

olan kız çocuklar tarafından beğenilen özelliklere sahip bir karakterdir. Akın yanıtını veren çocukların 

cevapları incelendiğinde; “çok güzel konuşurdum, yetenekli ve akıllı olurdum, zeki ve güçlü olurdum” gibi 

yetenek özelliklerine yönelik yanıtlar verdikleri görülmüştür. Akın karakteri; akıllı, sorunlara çözüm bulan 

ve diğer grup üyelerine örnek olan özelliklere sahiptir. Ayrıca, izleyenler tarafından en çok sevilen ve rol 

model alınan bir karakterdir (Karaca, 2019). Çocukların yalnızca dışarıdan fark edilebilen fiziksel 

özelliklerine veya yetenek özelliklerine göre karakter seçimi kişilik gelişimi açısından olumsuz etkiler 

bırakabilir, çocuklarda ilerleyen yıllarda mükemmeliyetçilik duygusunun veya yetersizlik algısının 

oluşumuna neden olabilir. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, çizgi film seyretmenin çocuklara hem olumlu hem de 

olumsuz duygular hissettirdiği saptanmıştır. Olumlu duygular olarak, çocuklar çizgi film izlerken 

eğlendiklerini, sevdiklerini, mutlu ve iyi hissettiklerini belirtmişlerdir. Mutlu olmak bireyin kendisini iyi 

hissetmesi ve pozitif duygular yaşamasını sağlar. Aynı zamanda mutlu olan bireylerin insan ilişkilerinde 

başarılı olduğu, motivasyonlarının yüksek olduğu, daha yaratıcı fikirler üretebildikleri, hastalıklara karşı 

daha dirençli oldukları ve daha uzun yaşadıkları belirtilmektedir (Diener ve Seligman, 2002; Doğan, Sapmaz 

ve Çötok, 2013; Lyubomirsky, 2008). Ayrıca çocuğun haz duygusunu yaşaması, gelişim sürecini 

destekleyecek pozitif ortam hazırlar, duygusal sistemini güçlendirir, düşünmesini hızlandırır, çocuğun 

hayatını renklendirir ve hayata bağlanmasını sağlar (Megep, 2013). Çizgi film izlemek, çocuğa olumlu 

duygular hissettirmesinin yanı sıra çocukların korku geliştirmesine neden olmakta ve şiddet içeren 

davranışları sergilemelerine özendirebilmektedir. Çocukların izledikleri programların şiddet ve saldırganlık 

içermesi sonucu çocukta da bu olumsuz davranışların gözlenmeye başlandığı ileri sürülmüştür (Peters ve 

Blumberg, 2002; Coyne ve Whitehead, 2008; Özakar ve Koçak, 2012). Çizgi film yapımlarının içeriğini, 

sorunlarını güç kullanarak çözebilen, süper güçlerle her durumun üstesinden gelebilen karakterler 

oluşturmaktadır. Oluşturulan bu karakterler kötülere karşı güçlerini kullanıyor olsalar bile sorunları şiddet 

yoluyla çözdükleri için bu durum çocuklara olumsuz örnek oluşturmaktadır. Tüm bunlar kahramanın iyi 

kalpli olması ve sevimli olması ile birleştiğinde çocukların bu şiddet davranışlarını model alması kaçınılmaz 

hale gelmektedir (Arnas ve Erden, 2006). Bu nedenle çocukların seyrettikleri çizgi filmlerin olumlu 

davranışları içermesi son derece önemlidir. Okul öncesi dönem çocuklarının izledikleri çizgi filmlerdeki 

karakterlerle özdeşim kurma eğiliminde olduğu, onları model aldığı ve taklit ettiği görülmektedir. 
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Dolayısıyla seyredilen çizgi filmlerin çocukların olumlu ve olumsuz yönde duygu ve davranışlar 

geliştirmesine neden olabileceği unutulmamalıdır. 

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 

▪ Ebeveynler ve öğretmenler, çocukların izledikleri çizgi filmlerin içeriği hakkında detaylı bilgilere 

ulaşmalı ve çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebilecek bir içerik olması durumunda çocuğu başka 

alternatiflere yönlendirmelidir.  

▪ Ebeveynler, çocuklarına televizyon izleme süresi ve zamanı açısından model olabilecek davranışlar 

sergilemelidirler. 

▪ Çocuklar kendilerini yalnız hissettiğinde; ebeveynlerin, çizgi film yerine çocukların gelişimlerini 

destekleyecek ve kaliteli zaman geçirebilecekleri faaliyetlere yönlendirebilmeleri yararlı olacaktır. 

▪ Çocuklar çizgi filmlerdeki karakterlerle özdeşim kurdukları için bu karakterler olumlu mesajlar 

içermelidir. 

▪ Çizgi film seçiminde çocuğun yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurulmalı şiddet, korku içeren 

çizgi filmler yerine eğitici çizgi filmlerin seçilmesine özen gösterilmelidir. 

▪ Çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki etkileri konusunda ebeveynler okul öncesi öğretmenleri tarafından 

bilgilendirilmelidir. 

▪ Çizgi filmlerin hazırlanma sürecinde çizgi filmlerin niteliği ve çocukların gelişim özelliklerine uygunluğu 

ile ilgili uzmanlardan öneriler alınması gerekmektedir. 

▪ Bu araştırma, okul öncesi eğitim almayan çocuklar ile de yapılabilir. 

▪ Araştırmacılar tarafından, okul öncesi öğretmenleri ve ebeveynlerin çizgi filmlere ilişkin görüşlerini 

belirlemek amacıyla derinlemesine bir araştırma planlanabilir. 
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