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ÖZ 

ANİMASYONDA ETKİLEŞİMLİ ANLATININ OKUL ÖNCESİ 

ÇOCUKLARDA BAĞLANMAYA VE ANLAMAYA OLAN 

ETKİSİ: BO VE Dİ ÖZELİNDE BİR ALIMLAMA ÇALIŞMASI 

Zeynep Akçay 

Sanatta Yeterlik Tezi, Sanatta Yeterlik Programı 

Danışman: Prof. Dr. A. Şefik Güngör 

2017 

 

Mobil teknolojilerin ve etkileşimin kaydettiği aşamalar, hikaye anlatımına ve 

bunların günlük yaşamla kaynaşmasında da belirgin değişiklikler yaratmıştır. Okul 

öncesi çocuklar için eğitim de bu değişikliklerin yaşandığı alanlardan biridir. 

 

Bu çalışma, okul öncesi çocuklar için etkileşimli animasyon filmlerinin 

anlatısal özelliklerini ve etkileşimin çocukların öğrenmesindeki etkilerini, "Bo ve Di" 

adındaki etkileşimli animasyon filmi üretimi ve alımlama çalışması özelinde 

araştırmaktadır. Bu film ve doğrusal versiyonu, özel olarak okul öncesi çocukların 

bağlanma ve karakter motivasyonlarını anlama oranlarını ölçecek biçimde 

tasarlanmıştır. Bu amaçla hikaye örgüsü, gelişimsel psikoloji'nin "zihin kuramı" 

kavramından yola çıkarak,  aynı durumlarda değişik duygular hisseden ve değişik 

tepkiler veren film karakterlerine dayandırılmıştır. Çocukların bağlanma ve filmi 

anlama seviyelerini ölçmek için tasarlanan alımlama çalışmasında ise, etkileşimli 

versiyonu deneyimleyen çocukların, doğrusal versiyonu deneyimleyen çocuklara 

göre karakter duygu ve motivasyonlarını daha iyi kavrayıp kavramayacağı sorusu 

araştırılmıştır. 3-5 yaş arası 200'den fazla çocukla yapılan film deneyimi ve 

görüşmelerde, çocukların bağlanma oranları not edilmiş ve  karakterlerle ilgili aynı 

sorular yöneltilmiştir. Sonuç olarak, bağlanma oranı etkileşimli versiyonda doğrusala 

göre anlamlı derecede daha yüksek çıksa da, versiyon farkı, çocukların filmi 

anlamasında anlamlı bir fark yaratmamıştır. Bu sonuç, etkileşimli animasyon 

filmlerinde  bağlanmanın niteliği, etkileşim tipleri ve öğrenme koşulları ile ilgili yeni 

araştırmaların kapısını aralamıştır. 

 

Anahtar sözcükler: interaktif animasyon, okul öncesi çocuk eğitimi, interaktif anlatı 
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ABSTRACT 

THE EFFECTS OF INTERACTIVE NARRATIVE IN ANIMATED 

FILMS IN THE IMMERSION AND UNDERSTANDING LEVELS 

OF PRESCHOOL CHILDREN: A CASE STUDY WITH BO & DI  
Zeynep Akçay 

PHD, Proficiency in Arts 

Advisor: Prof. A. Şefik Güngör 

2017 

The advent of mobile technologies and interactivity brought substantial 

changes in the way we integrate stories in our everyday lives. Education for 

preschool children is one of these domains.  

 

This thesis investigates the narrative characteristics and the effects of 

interactive animation in preschool children's learning, by producing an interactive 

animated film named Bo & Di and making reception tests with it. This film and its 

linear version are specifically tailored to measure the differences in the immersion 

levels of children and their understanding of character motivations. The storyline, 

based on the "Theory of Mind" notion in developmental psychology, contained the 

emotional responses of the film characters who feel different things and react in 

different ways to various situations. The reception test was designed in order to 

measure the differences in the children's immersion level and in their understanding 

of the film, investigating whether children experiencing the interactive version would 

have a better grasp of the characters' motivations and feelings compared to children 

watching its linear version. For this test, more than 200 children between the ages of 

3 to 5 were observed for different signs of immersion and flow, and afterwards, they 

were directed same questions relating to the emotional states of the characters. As  

result, although the level of immersion for interactive version was significantly much 

higher than the level of immersion for linear version; the difference of version did 

not have a significant effect in the level of children's grasp of film characters. This 

result opens up discussions about the relationship between the quality of immersion, 

interactivity types and learning conditions of preschool children with interactive 

animated films. 

Keywords: interactive animation, preschool education, interactive narrative. 
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GİRİŞ 
 

Bu çalışma, genel çerçevede, etkileşimli animasyon filmlerinde etkileşimin, 

anlatı yapısına ve seyirci algısına etkilerini konu almaktadır. Çalışmanın özel 

çerçevesi ise, okul öncesi çocuklara yönelik bir animasyon film üretiminde 

etkileşimli ve doğrusal anlatıların karşılaştırılarak, etkileşimin, filme bağlanma ile 

filmi anlamada yaratacağı değişikliklerin araştırılmasıdır. Bu bağlamda, çalışmanın 

uygulama projesi olarak 3-5 yaş arası çocuklara yönelik etkileşimli ve doğrusal 

versiyonları olan “Bo ve Di” adında bir film üretilmiş, ve bu filmin alımlanma 

çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla etkileşimli anlatılar, bir çok alanda 

seyirci/kullanıcılara değişik deneyimler sunmaktadır. Bilgisayar oyunları, mobil 

uygulamalar, web siteleri, sosyal medya platformları gibi bir çok mecrada, değişik 

amaçlarla, çeşitli etkileşim modelleri, hikaye anlatımıyla kaynaştırılmaktadır. Bu 

gelişmelere paralel bir şekilde, okul öncesi çocuklara yönelik mobil uygulamalar da 

gittikçe yaygınlık kazanmaktadır. Hirsh-Pasek v.d. göre 2015’te Apple Store’da 

80,000’in üzerinde “eğitim” kategorisinde uygulama yer almaktadır. (2015) Ancak 

çocukların gerçekte nasıl öğrendiğini dikkate alarak geliştirilmiş çok az etkileşimli 

uygulama mevcuttur ve piyasadaki bütün uygulamalar için, okul öncesi çocukların 

gelişimine ve öğrenimine  ne kadar uygun tasarlandığı, sonuçta ne gibi faydalar 

sağladığı sorularına derinlemesine yanıt verebilecek araştırmalar gerçekleştirmek 

mümkün değildir. Aynı şekilde, değişik etkileşim modellerinin öğrenme üzerindeki 

etkileriyle ilgili yapılan araştırma sayısı da, giderek artsa da, henüz doyurucu bir 

birikim yaratacak düzeye ulaşmamıştır.  

Bu araştırmanın sorduğu soru, çalışmanın disiplinlerarası niteliği sebebiyle iki 

aşamada ele alınmalıdır: Sorunun birinci kısmı, okul öncesi çocuklara yönelik 

etkileşimli ve etkileşimsiz animasyon filmi tasarlarken anlatı bakımından ne gibi 

farkların ortaya çıktığıyla ilgilidir. Bu aşamada, film ve  animasyon tasarımı 

alanlarından gelen bir sanatçı olarak, okul öncesi çocuklar için etkileşimli bir 

animasyon film üretiminin, etkileşimsiz bir animasyon film üretimiyle arasındaki 

farklar, ve bu farkların anlatısal ve dramaturjik açıdan yarattığı sonuçlar 

incelenmiştir. Sorunun ikinci kısmı ise, etkileşimli bir animasyon anlatısının seyirci 

deneyimine etkisiyle ilgilidir. Bu etkiyi araştırabilmek için, tasarlanan etkileşimli 

animasyon filmindeki etkileşim faktörünün, çocukların filme bağlanma ve filmdeki 
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karakterlerin motivasyon ve duygularını anlama oranlarında, etkileşimsiz bir 

animasyon filmine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığı 

sorusu sorulmuştur. Bu sorudan yola çıkarak, okul öncesi çocuklar için mobil 

cihazlara yönelik tasarlanmış etkileşimli bir animasyon filminin, aynı platformda 

doğrusal izlenen bir animasyon filmiyle karşılaştırılması öngörülmüştür. Bu amaç 

doğrultusunda, çalışma kapsamında, gelişim psikolojisi ilkelerinden yararlanarak 

tasarlanan bir hikaye, birinci aşamada hem doğrusal hem de etkileşimli birer 

animasyon filmine uyarlanmış, ikinci aşamada da bu iki film arasında bağlanma ve 

hikayedeki karakterlerin duygu ve tepkilerini anlamlandırmada etkileşimin rolünü 

ölçecek bir alımlama çalışması yapılmıştır.  

Çalışma kapsamında, "etkileşim" terimi ile, sinema alanında, seyircinin, 

filmin olay örgüsü veya anlatı malzemelerinden herhangi birini (kamera açısı, ses, 

karakter seçimi vs.)  yaratıcı veya değiştirici her türlü eylemi kastedilmektedir. Bu 

eylemler, filmin çeşitli noktalarında izleyiciye sunulan seçenekler arasında bilinçli 

bir tercih yapılmasından (Kinautomat, Činčera, 1967), bir EEG 

(Elektroensefalogram) cihazının beyin dalgalarını algılayarak filmin gidişatının 

otomatik olarak değiştirmesine (Hiper Mevcudiyet, Koç, Tüzel,	2012)  kadar uzanan 

çeşitlilikte düşünülebilir. Genelde oyun ve güncel sanatlar bağlamında 

değerlendirilen etkileşimli anlatı, sinema kapsamında, anlatının deneyimlenmesinde 

seyircinin oynadığı aktif rolün, duygusal bağlanma açısından olumsuz etkileri olduğu 

kabulüyle, nispeten az araştırılmıştır. Biraz da popüler kültürün etkisiyle, akademide 

en yaygın incelenen etkileşimli anlatı türü, dijital oyunlardır. Aarseth (1997) 

öncülüğünde başlayan bir akım, dijital oyunların anlatı kuramı içinde 

değerlendirilemeyeceğini, çünkü oyunların özünün anlatıya değil, ludolojiye 

dayandığını ve oyunlardaki hikayelerin çoğu zaman sadece oynamak için birer geri 

plandan, bahaneden ibaret olduğunu savunsa da, anlatısallığı oyun incelemelerinden 

dışlamak, oyunların anlam yaratma ve seyirci deneyimi oluşturma mekaniklerinin 

önemli bir kısmını göz ardı etmek anlamına gelir. Altuğ Işıyan’ın (2012) da belirttiği 

üzere, oyun oynamayı “anlam yaratan bir edim” olarak masaya yatırabilmek için, 

oyunların dilsel yapısını incelenmeli, bunun için de dramaturji ve anlatıbilim 

disiplinlerinin sunduğu olanaklardan yararlanılmalıdır. Zira oyunlar birer anlatı 

olarak ele alındıklarında, çoğu dramaturji ilkesiyle uyumlu oldukları 

gözlemlenebilmekte ve anlam yaratma sürecinde seyirci/kullanıcının rolü daha iyi 

anlaşılabilmektedir. Örneğin epik, dramatik ve epizodik yapıdaki oyunlar, 
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oyuncunun kimliğini ve amaçlarını farklı şekillerde kurarak farklı anlatısal bağlanma 

çeşitleri yaratır. Öte yandan, doğrusal anlatılarda da seyirci deneyimi aslında tam 

anlamıyla “doğrusal” bir şekilde oluşmamakta, zihindeki şema yapıları nedeniyle 

ileri-geri okumalarla “etkileşimli” bir nitelik kazanmaktadır. Ancak akılda tutulması 

gereken nokta, etkileşimli anlatılarda seyirci/kullanıcının rolünün doğrusal 

anlatılardakine göre çok daha aktif ve çeşitli olabileceğidir. 

Çalışmada bir başka önemli kavram, “bağlanma”dır. “Bağlanma” terimi, 

psikolojiden oyun çalışmalarına, iletişimden eğitim bilimi disiplinlerine uzanan geniş 

bir yelpazede kullanılan “çok söylemli” bir terimdir. İngilizce’de “engagement, 

immersion, involvement” gibi kavramlara karşılık gelen bu terim ile, içinde 

bulunulan edime değişen oranlarda kendini verme, gömülme, bağlanma anlamları 

işaret edilmektedir. Bu çalışma kapsamında, bu terimler kullanıldıkları disipline göre 

teknik özelliklerine ve farklılıklarına değinilmeden,  genel olarak “bağlanma” 

sözcüğü ile karşılanmaya çalışılmış, ancak Ryan’ın (2008) değişik dramatik 

yapılardaki etkileşimli anlatılar için özel olarak tarif ettiği “immersion” terimi için 

“gömülme” sözcüğü kullanılmıştır.  

Okul öncesi çocuklara yönelik etkileşimli bir animasyon filmi üretmek, bir 

çok disiplini bir araya getirmesi gereken, kompleks bir süreçtir. Dolayısıyla 

çalışmanın kavramsal çerçevesi, animasyonun kendine has anlatı yapısını inceleyen 

“Animasyon Çalışmaları”nın yanı sıra, etkileşimli ve doğrusal anlatı özelliklerini 

incelemek için “Dramaturji”, hikayeyi çocukların gelişimine, ve sondaki alımlama 

çalışmasını literatüre uygun bir şekilde oluşturabilmek için “Gelişimsel Psikoloji”, 

dokunma duyarlı ekranların öğrenmeye olan etkisine bakabilmek için “Eğitim 

Bilimi” ve en son, etkileşimli tasarım teknikleri ve kullanıcı deneyim tasarımı için 

“Oyun Tasarımı” disiplinlerinden beslenmiştir. Bu disiplinler, kendi aralarında trans-

disipliner yeni bir pratik oluşturma kaygısından çok pragmatik bir anlayışla, projenin 

değişik aşamalarında gereken bilgi birikiminden faydalanmak amacıyla çalışmaya 

dahil edilmiştir.  

Çalışmanın yöntemi, öncelikle animasyon film tasarımı tekniklerini kapsar. 

Çalışmanın birinci aşamasında, karakterlerin birbirlerinden farklı hisler yaşayacağı 

ve farklı tepkiler vereceği durumlar içeren bir olay örgüsü oluşturulmuş ve bu olay 

örgüsü etkileşimli ve doğrusal animasyon diline aktarılmaya çalışılmıştır. Bu aşama, 

sonda yapılması planlanan alımlama çalışması nedeniyle, alışıldık film üretim 

süreçleri yerine kendine özel bir metodoloji geliştirmeyi gerektirmiştir. Birbiriyle 
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karşılaştırılabilir, biri etkileşimli, biri doğrusal iki animasyon filmi üretmeyi 

amaçlayan bu süreçte, estetik ve dramaturjik kararlar, çocukların gelişimsel 

özellikleri de dikkate alınarak verilmiştir. “Etkileşim” öğesinin tek değişken 

olabilmesi için animasyon film dili açısından büyük bir kısıtlamaya yol açan bu ikili 

üretim metodolojisi, aynı zamanda etkileşimli ve doğrusal animasyon tasarımında 

teknik, estetik ve anlatısal özellikleri karşılaştırabilmek için de verimli bir saha 

oluşturmuştur. Dolayısıyla üretim süreci, aynı zamanda bir keşfetme ve eleme süreci 

olarak işlemiş ve uygulanmasından vazgeçilen senaryo ve tasarımlar da metne dahil 

edilerek, bu keşfetme ve eleme sürecini ayrıntılarıyla yansıtmak amaçlanmıştır. 

Filmlerin üretilmesinden sonra gerçekleştirilen alımlama çalışmasında ise, uygun 

örneklem yöntemiyle belirlenen 3- 5 yaş arası 218 çocuğa etkileşimli ve doğrusal 

filmler izletilmiş ve çocuklarla, gelişim psikolojisinin “zihinsel kuram” kavramından 

yola çıkarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Filmlerin izlenmesi sırasında aynı zamanda çocukların filme bağlanma oranlarını 

gösteren tepkileri de formlara not edilerek bağlanma ile anlama arasında olası 

ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Etkileşimli ekranlar ve mobil uygulamalar, günlük yaşamın yanısıra eğitim 

alanında da giderek daha sık kullanılmaya başlanmış ve kimi alanlardaki faydaları 

bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Örneğin Amerika'da 30 - 36 ay arası çocuklarla 

yapılan bir araştırmaya göre, etkileşimli yöntemlerle öğrenme, etkileşimsiz bir 

ekrana bakarak öğrenmeye oranla daha etkili olmuştur. (Lauricella v.d., 2010) 

Benzer bir şekilde, otizm spektrum bozukluğu olan çocuk ve bireyler, etkileşimli bir 

yazılım sayesinde karmaşık duyguları bile tanıyabilir ve anlamlandırabilir hale 

gelmişlerdir. (Baron-Cohen vd., 2004) Uzmanlar, televizyon ve etkileşimli ekranlara 

yönelik içeriklerin, spesifik bir konuda ve doğru eğitimsel kriterlerle tasarlanması 

halinde okul öncesi çocuk eğitiminde önemli bir potansiyeli olduğuna işaret 

etmektedir. (Radesky v.d., 2014)  

Bu çalışmanın varsayımı, etkileşimin, animasyonla hikaye anlatımı alanında, 

okul öncesi çocuklar için filme bağlanma ve film karakterlerinin duygu durumlarını 

anlamada olumlu bir etki yaratacağıdır. Bir başka deyişle, etkileşimli bir animasyon 

filmi, etkileşimsiz bir animasyon filmine oranla okul öncesi çocuklar tarafından daha 

fazla zevkle deneyimlenecek ve daha iyi anlaşılacaktır.  

Bu varsayımı doğrulamak için yapılan çalışmanın kapsamı;  
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1- Çocukların zihin kuramı becerilerini kullanmalarını sağlayacak bir olay 

örgüsüne sahip etkileşimli ve etkileşimsiz animasyon film üretimi; 

2- Bu filmlerin arasındaki anlama ve bağlanma farklarının tespiti için 

yapılacak alımlama çalışmasıdır. Alımlama çalışmasının evreni, okul öncesi 

çocuklardır. Örneklem ise İzmir ilinde ana okul ve kreşlere devam eden 3-5 yaş arası 

toplam 200 civarı çocuktan oluşmuştur. Alımlama çalışması ayrıca, çocukların 

yetişkin veya akranlarıyla iletişime girmeden filmleri ilk seferde deneyimlemeleriyle 

sınırlanmıştır. Resmi izin gerekliliği ve sayı çokluğu sebebiyle bu görüşmeler 

görüşme formları dışında kayıt altına alınmamıştır.  

Bu bağlamda görüşmelerde doldurulan formlardaki veriler, istatistik yazılıma 

aktarılarak etkileşimli ile doğrusal film izleyen gruplar arasında bağlanma ve anlama 

oranları karşılaştırılmış, böylece animasyon anlatısında etkileşimin bu alanda 

yaratacağı farkların sayısal olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Görüşmeler 

sırasında, çocukların görüşmeci tarafından not alınan kimi tepkileri ise, nitel analiz  

seviyesinde olmasa da, genel gözlemler olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Bu karar 

ile, çocukların film izleme deneyimlerinin sayısal olarak karşılaştırılmasının 

ardından, ileride gerçekleştirilebilecek çalışmalara daha kapsamlı bir çerçeve 

sunabilmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, alımlama çalışması eğitim teknolojisi 

alanında "yarı-deneysel desen" olarak tabir edilen yöntem ile geliştirilmiş ve 

uygulanmıştır.  
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1. BÖLÜM  

ETKİLEŞİMLİ VE DOĞRUSAL ANLATIDA 

DRAMATURJİ VE SEYİRCİ DENEYİMİ 

1.1. Doğrusal Anlatı Dramaturjisi ve Estetiği  

19. yy sonlarında kamera önündeki hareketli görüntülerin kaydedilip yeniden 

gösterebilmesi olanağıyla sinema, daha önceki gösteri ve optik oyuncaklar 

geleneğinden gitgide sıyrılarak, kendine (gerçekliğin kaydı ve düzenlenmesi ile 

oluşan) yeni bir dil yaratmıştır. Biçimsel açıdan kamera, kurgu, ses gibi 

sinematografik öğelerin düzenlenmesine dayalı gelişen bu yeni dil, anlatım ilkelerini 

büyük oranda, temelleri Aristoteles’in Poetika’sına kadar uzanan Dramaturji’den (ya 

da Özdemir Nutku’nun deyimiyle Dram Sanatı’ndan) yola çıkarak oluşturmuştur. Bu 

bölümde, sinemada doğrusal anlatının genel özelliklerini dramaturjik açıdan 

özetleyerek sonraki bölümlerde etkileşimli anlatı ve animasyon anlatısı ile nasıl 

farklar taşıdığına göz atılmıştır. 

 Drama, Antik Yunanca’da “eylemek, icra etmek” anlamına gelen “drao” 

fiilinden türemiştir. (etimoloji Türkçe) Özdemir Nutku’ya göre “bir şey yapma, 

yapılan bir şey, oynamak” anlamları taşıyan bu kelime, “antik tiyatrodan bu yana 

herhangi bir kimsenin herhangi bir şey yapması değil, belli bir kimsenin, katılanlara 

anlamı olan bir şey yapması” anlamını taşır (Nutku, 1990:29) Aristoteles, M.Ö. 360lı 

yıllarda yazdığı Poetika’da, şiir ve sahne sanatlarına eğilerek, bu sanatların biçimsel 

ve içerik bakımdan incelemesini yapmıştır. Aristo’ya göre,  “epos, tragedya 

komedya, … sanatlarının büyük bir kısmı, bütün bunlar genel olarak taklittir 

(mimesis)” (Aristo, 1447a, s11 çev. İsmail Tunalı 1987). Aristo, “mimesis” ile iki 

farklı şeyi kasteder. Birincisi, mimik açısından taklittir. Yani ses, hareket, vb. gibi 

araçlarla doğadan bir izlenimin doğrudan yansıtılmaya çalışılması. İkinci kastettiği 

anlam ise, sanatın “yeniden yaratması”dır. (Nutku, 1990:39). Bu anlamda mimesis, 

sanat türüne göre, malzemelerin belli bir anlayışla düzenleyerek, yeniden hikaye 

etme işlemini işaret ediyor olmalıdır. Aristo, Platon’un, mimesisin gerçekliğin 

değersiz bir taklidi oluşu fikrine karşı çıkar ve tam tersine, mimesis ile, duygulara bir 

düzen verildiğini söyler: “Sanatın görevi, duygunun denetimsiz bir duruma getirdiği 

duygusal deneyimi, değerli ve sistemli bir duruma doğru değiştirmektir.”(Nutku, 

1990:36) “Tarihçi daha çok gerçekten olan'ı, ozansa olabilir olan'ı anlatır.” 
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(Aristoteles, 1987, 1451 b:30) Tragedya, “tamamlanmış bir aksiyonun mimesis’idir” 

ve tarih bilgisinden daha felsefi ve daha mükemmeldir (Nutku, 1990:37) 

Tüm sanatlar için geçerli olan bu görüş, dram sanatı için, kullandığı 

malzemeler ve yöntemler bakımından ayrıksılaşır. Buna göre dram sanatı, gerçek 

yaşamda olabilir olanın, sanatsal bir anlayışla yeniden düzenlenerek, “kişiler yoluyla 

sahne üzerinden canlandırılması’dır” (Nutku, 1990). Dram sanatının incelenmesi, 

karakter, olay dizisi, aksiyon, zaman, yer temsili ve mekan kullanımı gibi konularda 

tarih boyunca uygulanan kimi kalıpları ve anlamlarını ortaya çıkarır ki, bu da,  sahne 

üzerinde olmasa da, kişiler ve kamera önündeki gerçekliğin kaydı yoluyla olabilir 

olanı yeniden canlandıran sinemanın doğrusal anlatısı ile ilgili önemli bilgiler verir. 

 Aristo, Poetika’da yalnızca iki türe eğilmiştir: tragedya ve komedya. 

Nutku’ya göre daha sonra bu türler alt türlere ayrılarak olarak dram sanatının 4 temel 

türü olan tragedya, komedya, fars ve melodramı oluşturmuştur. Zaman içinde bu dört 

temel türden de çeşitlemeler ortaya çıkmış, tragikomedya, tragifars, vodvil, burlesk, 

bulvar komedisi vb… gibi bir çok alt tür belirmiştir. Tragedya’nın özellikleri,   

 

a) ahlak yönünden ciddi oluşu, 

b) kendi içinde bütünlenmiş, başı, ortası sonu olan, ve 

c) yeterli uzunluğa sahip oluşu, araç bakımından güzelleşmiş bir dil kullanışı, 

yöntem bakımından anlatmadan çok oynamaya dayalı, sonuç bakımından ise etik, 

entelektüel bir arınma sağlamasıdır . (Nutku, 1990:39) 

 

Bu arınmanın (“katharsis”) sağlanabilmesi için, karakterlerin, sonda başlarına 

gelen kötü olaylar yüzünden seyircide acıma (eleos) hissettirecek kadar estetik bir 

mesafe kazanması, ancak korku (phobos) verecek biçimde de yakınımızda bulunması 

gerekmektedir. (Nutku, 1990:52) Buna göre tragedyada karakterler ortalamadan daha 

iyi ve soylu olan fakat kusurlu davranan  kişilerden oluşmalıdır. Böylece seyirci, 

karakteri kendisine yakın hissedecek şekilde konumlayarak, onu anlamayı, tanımayı 

istemeli, davranışlarının ve çatışmalarının altında yatan nedenleri iyi 

anlayabilmelidir. Chion’a göre dramın “acımasız bir kuralı” seyircinin az tanıdığı bir 

kişinin ölümü ya da acıları karşısında hiç bir şey duymazken, daha iyi tanıdığı bir 

kişi yaralandığında ya da başkaldırdığında, ondan yana” oluşudur (1987:159) 
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 Michel Chion, sinemada “özdeşleşme” ile ilgili olarak, “seyircinin bir azizle 

olduğu kadar bir serseriyle de özdeşleşebileceği unutulmamalıdır” der (1987: 154). 

Bunun için serserinin kötü yanları törpülenmeli, azizin kutsallığından da ödün 

verilebilmelidir. Chion’a göre bir başka özdeşlemeyi sağlayıcı yöntem, kişileri bir 

tehlike ya da mutsuzluk anında göstermektir. Filmin başında kahramanın sevdiği 

kişiyle ilgili çok büyük bir talihsizlik yaşaması, film süresinde kahramanın 

eylemlerini haklı göstermek ve seyirciyle özdeşleşme sağlamak için kullanılan 

yöntemlerden biridir. (1987: 155). Özdeşleşme, karakter veya toplulukların 

özellikleriyle veya yaşadıkları olaylar yoluyla olduğu kadar, sinemasal öyküleme 

biçimi sayesinde de  gerçekleşebilir. Chion’a göre, “öykünün bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak kişilerden birinin bakış açısıyla  seyirciye aktarıldığında, özdeşleşmenin daha 

kolay gerçekleştiği bilinir.” ( 1987:156).  

 Aristo’ya göre komedyayı tragedyadan ayıran en temel özellik, karakterlerin 

tragedyaya göre ortalamadan daha kötü,  daha kusurlu oluşudur. (Nutku, 1990:58) 

“Ama bu kusur, acı ve zarar verici bir etkide bulunmaz. Nasıl ki komik bir maskenin, 

çirkin ve kusurlu olmakla birlikte, asla acı veren bir ifadesi yoktur.” (Aristoteles, 

V/1:20) Nutku, komedyanın belli başlı özelliklerini aşağıdaki gibi sıralar: 

 

 

1- Komedyanın gelişim çizgisindeki gerilim yumuşaktır. 

2- Bunun için de seyirciyi heyecanlandırmaktan çok meraklandırır. 

3-Ön planda olaylar ve durumlar olduğundan, yani vurgu, kişilerden çok olaylar 

üzerinde bulunduğundan seyirci komedya kişilerini genel bir bakış içinde değerlendirir. 

4-Tragedyada seyirci, kahramanın bazı yönlerini kendininkiyle karşılaştırırken, 

komedyada başkasınınkiyle karşılaştırır. 

5-Böylece, seyircinin tragedyada heyecanlanmasının nedeni, kahramanı kendisiyle 

karşılaştırdığı için, komedyada ise, merakının nedeni kahramanı başkalarıyla 

karşılaştırdığından dolayıdır. 

6- Öyleyse, seyirci tragedyada daha çok duygusal, derinlemesine bir yönelim 

içindeyken, komedyada daha çok akılcı ve çizgisel bir yönelim içindedir. (1990:64) 
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 Böylece, komedyada sonda ulaşılmak istenen duygu arınma, duygusal bir 

rahatlama anlamına gelen “katharsis”ten çok, seyircinin, kendisinden daha kötü 

durumdaki karakterlere uzaklaşarak bakması ve yaşadıkları durumlarla ilgili merak 

hissetmesi, ve sonda kıssadan hisse çıkarmasıdır. Chion’a göre, bazı filmlerde bir 

“karşıt-özdeşleşme”ye rastlamak mümkündür. Bu, seyircinin kendini kahramandan 

daha becerikli, daha kurnaz, daha sevimli vb. hissetmesi ilkesine dayanır. (1987:156) 

Fars türünde ise, öğretici ve düşündürücü özellikler tamamen kaybolmuş, karakter ile 

seyirci arasındaki uzaklık sadece eğlendirici bir niteliğe bürünmüştür. dramatik 

denetimin etkinliğini azaltan ve tek bir gelişimi takip etmek yerine bir çok yöne 

sıçrayabilen doğaçlamalar da bu türün söz konusu niteliğinde pay sahibidir. Elbette 

zamanla türler arasındaki ayrımlar daha belirsizleşerek tragedya ile komedya iç içe 

geçebilmiş, seyirciler bir karakter ile ilgili olarak aynı anlatı içinde hem özdeşleşme, 

hem de uzaklaşma duygularını yaşayabilir hale gelmiştir. Bu duygular arasında gidip 

gelmemiz, karakterin sahnede gerçekleştirdiği eylemler ve anlatının onunla ilgili açık 

ettiği durumlara bağlı olarak değişir. Chatman, kurgu karakterlerinin özelliklerini ve 

sadece eylem ile var olmasını Aristo’dan bu yana yapısalcı, “narratologiste” ve 

biçimci görüşlere göre tartıştıktan sonra, karakterin bir “karakteristik özellikler 

paradigması” içinde algılanması gerektiğini savunur. Buna göre, bir karakterin 

“karakteristik özelliği” öykü akışının erken ya da geç aşamalarında ortaya çıksa veya  

kaybolup yerini başka bir özelliğe bırakabilse de, “görece kararlı ve kalıcı kişisel 

nitelik”leri olarak özetlenebilir. (Chatman, 2008:117) Bu düşünceye göre, bir 

karakter anlatı içinde kimi zaman utangaç, kimi zaman snob, kimi zaman alçak 

gönüllü davransa da, temelde yatan daha karakteristik özellikleri vardır, ve 

davranışlar veya eylemler her zaman bu özellikleri yansıtmayabilir. (Chatman, 

2008:118) 

 Karakter ve katharsis ile ilgili not edilmesi gereken bir başka nokta da, 

Brecht’in epik gelenek’ten yararlanarak uyguladığı yabancılaştırma teknikleridir. 

Brecht’e göre, izleyicinin karakterlerle özdeşleşmeye hazır oluşu, onlarla beraber 

neşelenmesi ve onlar aracılığıyla katharsis duygusu yaşaması olağan bir durumdur. 

Zira Korz’a göre Brecht, karakterlerle bir miktar özdeşleşme kurmanın her zaman 

olumsuz bir durum olmadığını ve duygusal tepkilere de yer vermek gerektiğinin 

bilincindedir. (Korz, 2011:149) Ancak izleyicinin bu süreç sonunda sadece eğlenmiş, 

rahatlamış oluşu, veya oyuna sadece duygusal düzeyde dahil olması izleyicinin bir 

şey öğrenmesi anlamına gelmemektedir. Performansın izleyiciyi gerçekten 
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değiştirebilmesi ve izleyicinin bir şeyler öğrenebilmesi için izledikleri şeyin bir 

“oyun” olduğunun sürekli hatırlatılması, dolayısıyla değişik yabancılaştırma 

tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda Brecht oyunlarına izleyici ile 

doğrudan konuşan karakterler, “korolar”, ya da “anlatıcılar” yerleştirir, ve onlara 

oyunun gidişatı, olayların olası sonuçları ile ilgili yorumlar yaptırır. (Korz, 2011: 

149) Aynı şekilde, “benzetmeci tiyatroda oyunun ayrılmaz, organik bir parçası olan 

serim, epik tiyatroda ‘yabancılaştırma etmeni’ yönünden seyircinin gözü önünde ayrı 

bir parça olarak ele alınır.” (Nutku, 1987:168) Bu bağlamda “mimesis” i ön planda 

tutan bir anlatıda giriş kısmında olaylar olabildiğince “şimdi, şu anda” 

gerçekleşiyormuş gibi canlandırılırken, yabancılaştırma amacı taşıyan bir anlatıda, 

anlatının yapaylığını vurgulayan, kendi öz-yapısını olabildiğince ön plana çıkaran 

biçimsel tercihler yapılır. Böylece seyirci her an bir anlatı ile baş başa olduğunu 

hatırlar ve duygusal olduğu kadar zihinsel de bir etkinlik içine girer. 

 Dramaturjinin önemli uğraş alanlarından biri de anlatının karakterler ve olay 

dizisini hangi sırada, hangi mantıkla ve nasıl bir düzenleme içinde vermesi 

gerektiğidir. Özdemir Nutku olay dizisini “yazarın amacı ölçüsünde öykünün 

büyütüldüğü ve düzenlendiği doku” (1990:166) olarak tarif etmiştir. Chatman, bu 

dokunun öykünün “söylemine, yani sunumun biçimi”ne bağlı olarak belirlendiğini 

ifade eder. (Chatman, 2008:39) Nutku’ya göre “olay dizisi neden-sonuç bağı ve 

mantıksal gelişim içinde belli bir yerde başlayan, gelişen sonra da sonuçlanan bir 

bütündür. Böyle organik bir gelişmenin nerede başlayıp nerede biteceğine oyun 

yazarı karar verir.”(1990:167) Aristoteles, tragedyayı, “tamamlanmış, bütünlüğü olan 

bir eylemin taklidi” şeklinde tanımlar ve “bu eylemin belli bir büyüklüğü (uzunluğu) 

vardır. … Bir bütün ise, başı, ortası ve sonu olan şeydir.”(27)  der. “Baş, orta ve 

son”dan oluşan “üç perdeli” ya da “geleneksel”(Işığan, 2012:215) anlatı yapısı, 

günümüzde sinemada en çok kullanılan anlatı yapılarından biridir. 

 Bu anlatı yapısında başlangıç, Aristoteles’e göre “herhangi bir şeyin zorunlu 

sonucu olmayan” olaylardan oluşmalıdır. Başlangıç, anlattığı olay dizisinde 

kendinden sonra gelen olayları zorunlu olarak doğurur. “Son ise tersine, bir başka 

şeyden sonra zorunlu olarak gelmesi gereken ve gerçekten gelen şeydir.” (27) Bu 

bağlamda orta, kendinden önceki şeylerin zorunlu sonucu ve kendinden sonra 

geleceklerin  zorunlu nedenidir. Böylece Aristo’ya göre iyi kurulmuş öykülerin 

(mythos) baş, orta ve sonları birbirine “zorunluluk ilkesi” ile bağlanmalı, biçimsel 

olarak aksiyon, zaman ve yer birliğine uygun kurallar içinde, ve tragedya türünün 
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gereklerini yerine getirerek sahnede temsil edilmelidir. Chatman’a göre geleneksel 

savlar, bu anlayış, olayların ardışıklığını birbirine nedensel olarak bağlar. Chatman 

bu nedenselliğin, “belirgin, aşikar ya da örtük, imalı” olabileceğini belirtmiştir. 

(2008:41) “iki farklı olay birbiriyle belirgin bir ilişki içinde görünmese bile, bir ilişki 

olabileceğini çıkarsarız ve daha genel bir kural olarak bu ilişkiyi daha sonra 

keşfederiz” (Chatman, 2008:42) 

 Antik Yunan’da öykünün gelişimi açısından her biri ayrı işlev taşıyan 

“Serim, Çatışma, Düğüm, Doruk Nokta ve Çözüm” kısımları, tragedyada belirli 

kalıplar çerçevesinde kullanılırdı: Mesela oyunun kişilerinin tanıtıldığı, oyunun 

başlangıcını oluşturan durumların açıklandığı ve temasının belirlendiği kısım olan 

serim, koronun anlatımı ile yapılırdı “Önce koro girer, olaylar ve kişiler üzerinde 

açıklamalarını yapar, anlatır, kendi düşüncesini iletir, ondan sonra aksiyona başlardı” 

(Nutku, 1990:168) Başlangıçta bu tarz bir anlatım kullanılmasına “Prologos (ön 

oyun)” da denirdi. (Nutku, 1990:40)  Koronun müdahaleleri, oyun boyunca da 

devam ederdi; Aristoteles, başlangıç dışında yapılan bu müdahalelere “episod” adını 

vermiştir: “Bütün öyküler ve eylemler arasında episod'lara dayananlar  en kötüleridir. 

Episod'lara dayanan öykü deyince, içinde episod'ların  birbirlerini olasılık  yahut 

zorunluluk yasalarına  göre kovalamadığı öyküleri anlıyorum.” yazmıştır. (32 ) Buna 

göre Aristoteles, sahne üzerinde öykünün olabildiğince mimesis ile canlandırılmasını 

ön planda tutmuş, ve bu canlandırmanın birbirine sımsıkı bağlanmış bir kurgusu 

olması gerektiğini savunmuştur. Chion da benzer bir şekilde, giriş bölümünün bir 

“giriş bölümü gibi olmaması gerektiğini” söyler. (1987:192) Ona göre bir filmin giriş 

kısmı, “dramatik” olmalıdır, ve daha sonra öykünün anlaşılması için kullanılacak 

olan “neredeyiz, kişiler kim, aralarındaki iş ve akrabalık ilişkileri nelerdir, geçmişleri 

nasıldır… “ gibi bilgileri bir bilgi formu niteliğine bürünmeden”, olabildiğince 

efektif bir şekilde vermelidir. (1987:192) 

 Antik Yunan döneminde dahi kimi eserlerde başlangıç bazen olayların 

ortasında başlayabilirdi. Bordwell ve Thompson’a göre seyircinin merakını uyarmayı 

amaçlayan bu yönteme, “media res açılış” adı verilir. (2013: 85) “Media Res”, 

latincede “şeylerin ortasında” anlamına gelen bir deyimdir. “Media res açılışlar” 

seyircinin merakını uyandırsa da, er ya da geç olayları bu hale getiren nedenlerin 

açıklaması gerekir. Dolayısıyla, en başta gösterilmese bile öykünün başlangıcı, 

kendisinden sonra gelen olay dizisini doğuran çıkış noktasıdır. Anlatı bilimde sık sık 

kullanılan “Plot” ve “fabula” terimleri bu ayrımı çizmekte yardımcı olur. Plot, 
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olayların belli bir sekans içinde sıralanmasıyken fabula, plotun parçalara ayırarak 

anlattığı hikayenin kronolojik ve neden-sonuç ilişkisi içinde seyircinin kafasında 

oluşmuş halidir. Dolayısıyla bir öykünün başlangıç kısmı ortada, ve hatta sonda bile 

yer alsa, “fabula”, yani seyircinin kafasında oluşan öykünün bir başlangıcı olacaktır. 

Bununla birlikte, klasik anlatı yapısında serimin başlangıçta yer alması halen çok sık 

rastlanan bir durumdur. 

 Serim’in ardından, anlatının temel çatışmalarının yaratıldığı orta kısımda, 

seyirciye tanıtılan karakter ve durumlar geliştirilir, olay dizisi heyecanlı hale gelir ve 

birbirini izleyen çatışmalarla doruğa ulaşır. Çatışma, olay dizisini ileri götüren 

karşıtlıklar, ruhsal veya maddi engeller, veya geciktirmelerdir. Nutku, dört çeşit 

çatışma tanımlar: a) Dural, b) Atlamalı, c) Basamaklı ve ç) Önceden belirtilen 

çatışma. (1990:169) Bu çatışmalar arasında en başarılı olan, basamaklı çatışmadır. 

İlmek ilmek, aşama aşama işlenerek sondaki doruk noktasına götüren bu çatışma 

türü, karakterlerin değişimini ve dönüşümünü vermek için de en uygun çatışma 

türüdür. Orta kısımda -ki bu kısma “gelişme” de diyebiliriz - çatışmalar öyküyü 

yoğunlaştırır, dramatik gerilimi bir merdiven gibi tırmandırarak doruk noktasına 

ulaştırır. Filmin en önemli ve çarpıcı olaylarının, bu gerilimin son bulduğu noktada 

seyirciye sunulması ilkesine, “sürekli ilerleme yasası” adı verilir. (Chion, 1987:184). 

Işığan’a göre tırmanan gerilim yaratmak için “bir dizi şiddet içeren göz boyayıcı 

olayın ard arda sunulması” (2013:231) yeterli değildir, bu olaylar çatışmaları 

gerçekten şiddetlendirmeli, karmaşıklaştırmalı, ve yan çatışmalarla daha da içinden 

çıkılmaz hale getirmelidir. Şiddetli olayların ard arda dizildiği, ancak çatışmanın ve 

gerilimin aynı kaldığı bir duruma örnek olarak, Işığan’ın tezinde yazdığı şu sekansı 

gösterebiliriz: 

 

  

Eli bıcaklı bir adam duş alan bir kadına gizlice yaklaşıp ona saldırır. Kadın saldırıda 

ölür. Adam kaçacakken bir görgü tanığını fark eder. Görgü tanığını bir süre kovaladıktan 

sonra yakalar ve öldürür. Tam gidecekken bir görgü tanığı daha fark eder. Onu bir süre 

kovaladıktan sonra yakalar ve öldürür. Tam gidecekken bir görgü tanığı daha fark eder. Onu 

bir süre kovaladıktan sonra yakalar ve öldürür. Tam gidecekken bir görgü tanığı daha fark 

eder. Onu bir süre kovaladıktan sonra yakalar ve öldürür. …. Sonunda onu başka kimse fark 

etmeden oradan uzaklaşır. (2012: 233) 
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Bu olay dizisi, çatışmanın karmaşıklaştığı ve gerilimin yükseldiği bir 

sekanstan çok, aynı durumların neredeyse parodi boyutunda tekrarına dayalı, “sürekli 

ilerleme yasası”na uymayan bir kesittir. 

 Orta kısımda olay örgüsünü geliştirmek için kimi motifler oluşmuştur. 

Mesela ana karakterin bilmediği çok önemli bir bilginin, olay diziminin final dönüm 

noktasında karakter tarafından öğrenilmesinden oluşan “bilgisizlikten bilgiye geçiş” 

motifi. (Bordwell ve Thompson, 2013: 85) Oidipus’un evli olduğu kadının öz annesi 

olduğunu öğrenmesi bu motife güzel bir örnektir. Aristo’nun “anagnorisis” terimiyle 

tanımladığı bu motif, önemli bir baht dönüşüne (peripeti) yol açar, ve genelde trajik 

bir duruma (hamartia) dönüşür.  Bir başka motif, amaç-yönelimli plottur. (Bordwell 

ve Thompson, 2013: 85) Bu motifte karakterin anlatı boyunca seçimlerini, arzu ettiği 

bir nesneye veya duruma kavuşma fikri belirler. Bu amaç bir bilgi veya bir 

bilinmezin çözümü de olabilir. “Kutsal Kase Arayışı” bu tarz bir motife örnek 

olabilir. Bütün bu motifler, kimi yan motifler ve olaylarla zenginleştirilerek gelişme 

kısmı boyunca gerilimi yükseltecek şekilde işlenirler. Gerilimin yükselmesi, 

Özdemir Nutku’nun duygusal odak noktaları olarak tanımladığı “düğüm” anları 

aracılığıyla gerçekleşir. “Düğümler çoğu kez çıkarların, duyguların birbiriyle 

çarpıştığı bir durumdur ve içinde bulunduğu duruma karşı da bir tepkidir.” (Nutku, 

1990: 173) Orta bölüm, ana düğüm (kriz) noktasının oluşumuyla başlar ve irili ufaklı 

düğümler (ve bunların çözümleriyle) devam eder. Her düğüm noktası ve çözümü 

seyirciyi gerilme-rahatlama evrelerinde gezdirirken, bir taraftan da aslında ana 

düğümün karmaşıklaşması ve sona doğru dönüşümün yaşandığı “Doruk Noktası”na 

doğru gelişmeyi sağlar. Doruk noktası, Nutku’ya göre bir anlatının en heyecan verici 

noktası olmayabilir, ama her zaman bir değişim, dönüşüm noktasıdır. (1990:175) 

Örneğin Romeo ve Juliet tragedyasında doruk noktası, Romeo’nun yönelişinde kesin 

bir değişime yol açacak olan, Juliet ile birleşme umudunun yok olduğu andır. 

Romeo’nun arkadaşını öldüren Tybalt’ı öldürdüğü an, tragedyanın en heyecanlı anı 

değildir, ancak o ana kadar ilmek ilmek örülmüş olan olaylar sonucu, Romeo’nun 

Juliet ile asla birleşemeyeceklerini anladığı noktadır. Bu andan sonra aksiyon yön 

değiştirir ve çözümde varılacak noktaya doğru bir gelişim başlar. 

 Çözüm, anlatı boyunca oluşturulmuş çatışmalar, düğümlerin sonuca 

bağlandığı son kısımdır. Çözüm, Aristo’ya göre kendinden önce gelen olayların 
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zorunlu bir sonucu olmalı, “karakterlerden, kendiliğinden doğmalıdır” (44) Aristo’ya 

göre Antik Yunan’da bir başka “çözüm” yöntemi olarak kullanılan “Deus ex 

Machina”, yani tanrının son andaki müdahalesi ile işleri tersine çevirmesi, ancak 

dram dışında kalan türlerde kabul edilebilir bir yöntemdir. Oysa “tragedyada olası 

olmayan (akla aykırı olan, doğal olmayan) hiçbir şey olmamalıdır.” (44) Chion’a 

göre ilke olarak her senaryoda “anlatı boyunca düğümlenen çatışmaların ya da 

olayların çözüme ulaştığı bir sonuç bölümü vardır”. (1987:197) Ancak bu çözüm, 

konuyu oluşturan her sorunun çözülmesi anlamına gelmeyebilir.  Açık ya da yarı-

açık sonlarda, öyküde işlenilen sorunlar bir çıkmazda, veyahut seyircinin kafasında 

canlanacak şekilde, tam olarak çözülmeden bırakılabilir. Önemli olan, anlatı boyunca 

geliştirilen çatışmaların ve düğüm noktalarının işlevsiz, anlamsız ve hatta daha da 

kötüsü, unutulmuş izlenimi yaratmamalarıdır. 

 Böylece doğrusal anlatılarda olasılıklar arasından oluşturulan bir hikaye, 

başlangıcından itibaren karakterleri, çatışmaları, düğümleri ve doruk noktası ile bir 

zorunluluk ilkesi içinde, kendine ait bir ritim ile, gerilimi yükseltip alçaltarak, ama 

sonuca doğru sürekli yükselen bir eğri içinde anlatılır. Şekil 1.deki grafik, doğrusal 

anlatının bölümleri ve gerilim gelişimini göstermektedir.  

Şekil 1. Doğrusal Anlatıda Hikaye Gelişimi ve Gerilim Çizgisi 
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1.2. Etkileşimli Anlatı Dramaturjisi ve Estetiği 

Etkileşimli anlatı, özellikle dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve oyun 

çalışmalarının artması ile günümüzde akademinin ve kuramsal çalışmaların gitgide 

daha çok eğildiği alanlardan biri haline gelmiştir. Aslında sinemada ve sanatta 

etkileşimin tarihi, dijital teknolojilerin doğuşundan çok daha öncelere uzanır. Ancak 

bu örneklere geçmeden önce “etkileşim” kavramını netleştirmekte fayda var: 

 “Etkileşim” bir çok disiplinde farklı anlamlarda kullanılan bir kavramdır. 

Jensen, tıp, istatistik ve dilbilim alanlarında bu kavramı kısaca özetledikten sonra, 

etkileşimin yeni medya ile ilişkilendirilebilecek üç disiplin önerir: sosyoloji, iletişim 

ve bilişim. Sosyoloji alanında etkileşim, iki ya da daha fazla insan arasındaki 

karşılıklı ilişkiyi betimlerken, bilişimde insanlar ile makineler arasındaki iletişimi 

gösterir (bu ilişki, makineler aracılığıyla insanlar arasıda kurulan iletişimi 

kapsamamaktadır) İletişim alanında ise etkileşim, diğer anlamlarının yanı sıra, bir 

“metin” ile “okuyucusu” arasındaki ilişkiyi işaret ettiği gibi, değişik mecraların 

kullanımı ve medyanın kullanımı ile kurulan karşılıklı insan ilişkilerini de inceler. 

(Jensen, 1998:190) “Etkileşim”in sanat ve özellikle anlatısal alanlarda kullanımı ise, 

bilişim, lüdoloji, dramaturji ve anlatıbilim alanlarıyla örtüşür. Etkileşimli anlatı 

dramaturjisi ile ilgili terimlere ve etkileşimli anlatı çeşitlerine eğilecek olan bu 

bölümde, etkileşim, “seyircinin filmin anlatısına değişik oranlarda etki edebildiği ve 

metni değişik şekillerde yönlendirebildiği durumlar” olarak tanımlanmaktadır. 

 Az önce değinildiği gibi, etkileşimli anlatılar aslında dijital teknolojilerden 

çok daha öncesinde belirmiştir. Etkileşimli anlatının seyirciden beklediği “aktif 

katılımcı” rolü, popüler eğlence anlayışında burlesk ve fars geleneklerinde orta 

çağlardan beri sürdürülmüşse de, kavramsal olarak seyircinin “aktif rol alması” fikri 

iki değişik sanat akımında gelişir.  Brecht’in epik tiyatrosu, Aristotelyen tragedyanın 

karşısına, epik anlatı ve yabancılaştırma öğelerini koyarak, seyircide katharsis ve 

özdeşleşme duygularından çok, eleştirel ve “bilimsel” bir tavır yaratmayı hedefler. 

“Brecht’e göre olayları ‘müdahale edebilircesine ele almak’ haz vericidir. Ama bu 

haz bilimden alınan bir hazza benzer. Dolayısıyla yabancılaştırma, epik tiyatronun 

‘bilimsellik’ niteliğini destekleyen bir öğe niteliğindedir. (Arıcı, 2012:93) Bu anlayış, 

seyircinin sahnede temsil edilenlere doğrudan bir müdahalesini içermese de, 

düşünsel düzlemde, metnin, seyirciyi pasif bir algılayan konumundan çok aktif bir 

katılımcı olarak kurmasını kapsıyordu. Bu amaçla “Brecht ‘doğal’ olanın yadırgatıcı 
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bir özellik kazanması gerektiğini,”(Arıcı, 2012:92) seyircinin sahne üzerinde temsil 

edilenlere belirli bir mesafeden bakarak sorgulayabilmesi için metnin yapaylığını 

vurgulayıcı, akışı bozucu, kapılmayı engelleyici öğeler barındırması gerektiğini 

savunuyordu. Bu yabancılaştırıcı etkiler, aktörün oyuna ara verip seyircilere 

doğrudan hitap ederek “dördüncü duvar”ın kırılmasından, dekorun yapaylığını 

vurgulayan simgesel bir anlayışla kurulasına, müziğin olayın dramatik gelişimiyle 

uyumsuz kabare tonlarında bestelenmesinden olayların epizodik yapıyla 

geliştirilmesine kadar bir çok tekniği kapsamaktaydı. Böylece Brecht, Aristotelyen 

dramaturjinin seyirciyi içine çeken, kendisini unutmasını ve sahnedekilerle duygu 

boşalımı yaşamasını amaçlayan doğrusal yapısını reddederek, neredeyse yapı 

bozumcu bir şekilde metnin yapaylığını vurguluyor, ancak bunu yaparken salt 

gösterisel bir haz yaratmayı değil, seyircinin aktif, entelektüel katılımını 

hedefliyordu. 

Seyircinin aktif katılımı bakımından benzer bir anlayış, Bauhaus akımın 

öncülerinden Laszlo Moholy-Nagy ve Oskar Schlemmer’in deneysel çalışma ve 

yazılarında görülür. Moholy-Nagy ve Schlemmer, “yaratısal gücü seyirciye vermeyi 

ve onu da yaratıcı bir güç olarak yapıta dahil etmeyi” amaçlıyordu. (Prager, 2006) Bu 

amaç doğrultusunda kaleydoskopik ve yeniden konfigüre edilebilen anlatılar 

kurmaktan, projeksiyon ve ana materyel arasına yerleştirilen dinamik makinalara 

kadar uzanan tekniklerle seyirciyi yaratısal sürecin içine çekmeyi amaçlıyordu. 

(Prager, 2006) Örneğin Moholy-Nagy “Painting Photography Film”(1925) isimli 

kitabında “Polycinema” adını verdiği bir yerleştirme tasarlamıştı. Bu yerleştirmede, 

birden fazla dairesel yansıtma (Şekil 2) belirli bir alanda değişik hız ve açılarda 

hareket ederek birbiriyle bağlantılı çeşitli “mikro-anlatılar” oluşturmayı amaçlıyordu. 

Prager, 2006) 
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Şekil 2. “Polycinema” Yerleştirme Şeması, Moholy-Nagy, 1925 

 

Kaynak : Philip Prager (2006). Back to the future: interactivity and 

associational narrativity at the Bauhaus, s.195 

Moholy-Nagy’ye göre, modern hayatın seyirciye getirdiği yeni bir gelişme, 

şehirlilerin bir çok şeyi aynı anda algılamasına ama aynı zamanda bunları birbirinden 

ayrı tutabilmesine olanak tanıyordu. Postdamer Meydanı’ndan geçen Berlinlier aynı 

zamanda hem konuşuyor, hem de motorlu taşıtların sesini, tramvayların zilini, 

omnibüslerin kornasını, metronun uğultusunu, gazete satıcılarının bağırmalarını vs. 

duyuyordu. “Modern optik ve akustik, sanatsal bir yaratı olarak, ancak bu çağdaş 

durumu kabullenenlerce kabul edilebilir ve bunlardan zenginleşme yönünde 

yaralanılabilirdi.” (Moholy-Nagy, 1967:43) 

 Bu anlayış, “seyircinin, yapıtın aktif bir bileşeni” olarak düşünülmesi 

anlamında etkileşimli anlatılara birer örnek sayılsa da, seyircinin gerçekten ekranda 

görünenlere ve hikaye yapısına müdahale ederek anlatıyı yönlendirdiği ilk örnek, 

Montreal’de 1967 yılında gösterilen “One Man and His House - Yaşlı Adam ve Evi” 

isimli filmdir. (Raduz Cincera, 1967) Kinautomate adlı etkileşimli film sistemi 

aracılığıyla bir sinema salonunda gösterilen bu film, seyircilerine 5 anahtar seçim 

anında oy verme şansı sunuyordu. Karakterin nasıl davranması konusunda iki 

seçenek sunulan seyirciler,  koltuklara entegre edilmiş kırmızı ve yeşil düğmelere 
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basarak bu seçeneklerden birini oy seçiyor, ve film oy çokluğuyla seçilen sekansın 

oynatılmasıyla devam ediyordu. Sahnede bulunan iki moderatör, seçenekleri 

seyircilere tanıtıyor ve böylece “filmin ağaç yapısına erişim için insandan oluşan bir 

‘arayüz’ görevi görüyordu” (Hales, 2005) Böylece etkileşimli anlatılarda en sık 

kullanılan modellerden biri olan “Dallanan Hikaye Yapısı veya Ağaç Yapısı” 

alanında ilk sinemasal yapıt, dijital teknolojiler olmaksızın, tamamen dönemin 

sinema izleme pratiklerinin modifiye edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. 

 Görüldüğü gibi, günümüzde genellikle oyun ve yeni medya çalışmaları 

alanında incelenen etkileşimli anlatının geçmişi, dijital teknolojilerin çok daha 

öncesine dayanmaktadır. Ancak dijital teknolojiler ve bilişim alanındaki ilerlemeler, 

hem üretim hem de tüketim olanaklarını bir hayli kolaylaştırdığından ve 

yaygınlaştırdığından, bugün etkileşimli anlatılar, kullanıldıkları mecra ve teknolojiler 

ile yakın ilişki içinde ele alınmaktadır. Metin Çavuş’a göre, genel prensipler 

bakımından ele alındığında, etkileşimli anlatı, doğrusal anlatıdan 3 alanda 

ayrılmaktadır: 

  

1- Anlatının kurulumu alanında 

2- Zaman - mekan sunumu alanında 

3- İzleyicinin katkısı alanında (2010:4) 

  

Anlatının kurulumu açısından bakıldığında, geleneksel doğrusal dramaturjinin 

olasılık, zorunluluk ve birlik yapısını zorlayacak bir “parçalılık” halinin esas alındığı 

görünmektedir.  Bu parçaların organize edilme biçimi, anlatının “etkileşimli 

doğrusal", ağaç, akış, ağ, ve açık uçlu” gibi yöntemlerle kurulması bakımından 

birbirinden ayrılır. 

"Etkileşimli doğrusal yapı" (Linear Interactive) 

Oyun tasarımcısı Christian Rieder'in (2012) kullandığı bu adlandırma, ilk 

bakışta çelişkili bir anlam taşıyor gibi görünse de, oldukça sık karşımıza çıkan bir 

etkileşimli yapıdır. Daha çok platform-puzzle oyunlarında ve etkileşimli çocuk 

hikaye kitaplarında kullanılır. Bu yapıda seyirci/oyuncu daha önceden tasarlanmış 

olan segmentleri aynı sırada deneyimlese de, çoğunlukla segmentler arasında geçiş 

yapabilmek için belli koşulları yerine getirmelidir. Bu koşullar bazen tek bir 
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düğmeye basmak kadar kolay, bazen de 3-4 katmanlı bulmacalar çözmek kadar 

karmaşık olabilir. Aslında kimi zaman kullanıcı/oyuncu segment içindeki karakterler 

veya anlatının estetik öğeleriyle etkileşimde bulunabilir. Hikaye bakımından sonuçta 

aynı segmentleri aynı sırayla deneyimler, ancak segmentler içindeki tercihleri ve 

segmentleri deneyimleme zamanı, bu yapıda etkileşimi kuran ana öğedir. (figür .....) 

Bu yapıya örnek olarak Inside (Playdead, 2016) Bla Bla (Morrisset, 2011) ve 

Fantastic Flying Books of Morris Lessmore (Moonbot Studios, 2011) gösterilebilir. 

Ayrıca bir çok “Sanal Gerçeklik - VR” filmi de bu modeli kullanır. Örnek olarak 

Patrick Osborne'un 2016 yılında yönettiği "Pearl" adlı filmi gösterebiliriz. 

 "Dallanan Yapı" (Branching Structure) 

Film ve sinema alanında ilk gelişen ve en yaygın uygulanan etkileşimli 

hikaye anlatma yapısı, “Dallanan Yapı” veya “Ağaç Yapısı”dır. Manovich’in 

“Dallanan Anlatı - Branching Narrative” olarak adlandırdığı (2001:38) bu yapı, 

Aarseth (1997, 5) ve Hales (2005, 60) tarafından “çatallanan” (forking) yapı olarak 

tanımlanmıştır. Bu yapıda, hikaye segmentleri arasında geçişler, hiyerarşik bir 

şekilde gerçekleşir. Seyirci/kullanıcı, genellikle tek bir giriş segmentini 

deneyimledikten sonra, yapacağı seçimlere göre alt kademedeki segmentleri 

deneyimler. Her alt kademe segmenti de başka alt kademe segmentlerine 

bağlandığından, her bir seçim, bir ağacın dalları gibi, hikayeyi ayrı bir yönde ilerletir. 

(Şekil 3) 

Şekil 3. Dallanan Anlatı Yapısı 
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Bu yapıda, giriş sekansını deneyimledikten sonra sözgelimi “b” sekansını 

seçmiş olan bir izleyici bundan sonra ancak “f” ve “g” sekanlarını seçebilecek, “f” 

sekansını seçtiyse de “n” veya “o” sekansından başka bir seçeneği olmayacaktır. Alt 

segmentler arasında birbirine geçiş olmadığı için, başka alt segmentler 

deneyimlemek istendiğinde yeniden başa  dönerek bu segmentleri seçmek 

gerekmektedir. Figürde sözkonusu seçimleri yapmış olan seyirci/kullanıcının 

deneyimi, GİRİŞ - b - f - n şeklinde gerçekleşmiştir. “Geçişli Dallanan Anlatı” 

yapısında ise, alt segmentlerin kimleri arasında geçiş yapabilmek mümkün olmakta, 

bu da alternatif deneyim miktarını artırmaktadır. Ancak bu yapıda da segmentler 

arasında hiyerarşik bir ilişki vardır. (Şekil 4) 

Şekil 4. Geçişli Dallanan Anlatı Yapısı 

 

 

 “Tam geçişli dallanan yapı”da ise, aynı hiyerarşik kademede bulunan 

segmentlerin kimileri arasında da geçiş imkanı bulunmaktadır.  

 Böyle bir hikayede girişin ardından sözgelimi "b" sekansını seçen bir seyirci, 

isterse "b" sekansından "a" sekansına geçiş yapabilecek, böylece "a" nın alt 

kademelerini deneyimleyip sonra "e" ve "m" sekanlarına geçebilecektir. Bu tarz bir 

modelde tasarım açısından zamansal ve anlamsal tutarlılık kurmak ve hikayeyi belli 

bir dramatik ritme oturtmak işin en zor kısmıdır. 

 "Akış Yapısı" (Flow Structure) 

Akış yapısında, paralel olarak eş zamanlı akan hikaye sekansları arasında 

geçişler yapmak mümkündür. Bu yapıyı "Paralel Yapı" olarak adlandıran Bateman, 
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(2005)  Dallanan modelin bir versiyonu olarak görür. Gerçekten de, hiyerarşik bir 

şekilde düzenlenmiş sekanslar arasında yarı geçişli bir ağaç yapısı görünümü veren 

bu modelin farkı, kimi zaman hikayenin bazı dönüm noktalarında birleşerek tek 

sekansa bağlanabilmesi, ve sekansların uzunluklarının ve hikaye içindeki rollerinin 

farklı olabilmesidir. Genellikle birbirinden bağımsız çok karakterli ve çok olay 

örgülü interaktif anlatılar bu modeli tercih eder. Çavuş'a göre "bu modelin en bilinen 

uygulaması, bir uzaktan kumanda aracılığı ile değişik kanallar arasında dolaşma 

eylemidir." (2010) Doğrusal sinemada bu anlatı yapısı, paralel kurgu tekniğiyle 

kurulur. Ancak doğrusal anlatıda izleyicinin hangi olay örgüsünü hangi sırayla 

izleyeceği konusunda bir tercihi yoktur. Etkileşimli bir anlatıda ise, seyirci/kullanıcı 

istediği zaman akışlar arasında geçiş yapabilir, hatta kimi akışları tamamen devre dışı 

bırakarak anlatıyı tek bir akıştan bile deneyimleyebilir. (Şekil 5) 2015 yılında 

Wieden + Kennedy reklam ajansının Honda için gerçekleştirdiği "The Other Side" 

adlı 3 dakikalık etkileşimli film, bu yapıya örnek olarak gösterilebilir. Bu filmde 

izleyici, "R" tuşuna basarak aynı karakterin başından gece ve gündüz geçen hikayeyi 

izleyerek kendisi paralel bir kurgu oluşturur. 
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Şekil 5: Akış Anlatı Yapısı 

  

"Ağ Yapısı" (Network Structure) 

Ağ Yapısı, interaktif anlatılar arasında etkileşime en açık organizasyon 

modelidir. Bu modelde, birbirleriyle hiyararşik bir ilişkisi olmayan sekanslar (veya 

anlatı birimleri) arasında özgürce geçiş yapmak mümkündür. Çavuş'a göre, "ağ 

yapısının en ideal hali, bütün anlatı birimlerinin birbirine bağlı olduğu ve her anlatı 

biriminden diğerine geçilebildiği modeldir" (2015) Ancak Çavuş, böyle bir anlatıda 

neden-sonuç ilişkisi zedeleneceğinden, geçişler arasında kıstlamalar getiren bir başka 

ağ model türü olan "Yönlendirilmiş Ağ Modeli"ni etkileşmli anlatılar için daha 

uygun bulmaktadır. (2015) Bateman'ın "Dinamik Anlatı veya "dynamic object-

oriented narrative" olarak da adlandırdığı bu yapıda, seyirci/kullanıcı çeşitli 

kümelerin içinde istediği seçimle istediği anlatı birimini deneyimleyebilmekte, ancak 

kümeler arasında ancak belli giriş ve çıkış noktalarından geçiş yapabilmektedir. 

(Şekil 6) "Façade" (2005)  adlı interaktif drama bu yapıya en güzel örnektir. 
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Şekil 6. Ağ Anlatı Yapısı 

 

 

Ağ Yapısı bilgisayar oyunlarında sıkça kullanılan "Sandbox" veya "Open 

World" yapılarına benzer. Riedel'e göre bu yapılarda ana hikaye sadece bir arka 

plandır. Seyirci/kullanıcı birimler arasında özgürce dolaşarak daha önceden yazılmış 

olaylara göre kendi hikayesini yaratmaktadır. (2012) Grand Theft Auto oyunu bu tarz 

bir yapıya örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde, Janet Murray'in (1997) ideal 

etkileşimli dramaya örnek olarak verdiği "Holodeck" de ağ yapısına sahip bir 

modeldir. Ancak bu modelde farklı olarak, önceden belirlenmiş sekanslar değil, 

yapay zekanın seyirci/kullanıcının davranışlarına göre o anda yönlendirdiği 

karakterler ve olay örgüleri deneyimlenir, dolayısıyla, bu modelde, tıpkı gerçek 

yaşamda olduğu gibi, hikayenin nasıl sonlanacağına dair bir belirsizlik hakimdir. 
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 Yukarıdaki etkileşim yapılarıyla ilgili olarak eklenmesi gereken son bir şey 

de, anlatıların ve oyunların genelde tek bir etkileşim modeliyle kısıtlı kalmadığı, 

çoğu zaman bu modeller arasında bir melez yapıyı tercih ettikleridir. Mesela 

tamamen bir açık dünya oyunu gibi algılanabilecek olan "Journey" oyunu (2012), 

kimi yerlerinde dallanan anlatı yapısını da uygular. Veya tamamen doğrusal akan bir 

puzzle platform oyununda "bonus" levellar açılarak yine dallanan anlatı yapısına yol 

açabilir. Önemli olan, bu yapılar arasında hangi modelin "en çok etkileşime veya 

geçişe izin verdiği" değil, etkileşimin nasıl bir anlam yarattığıdır. En kısıtlı etkileşim 

modeli gibi görünen doğrusal etkileşimli yapı, etkileşim türüne ve seyirci/kullanıcı 

katkısına göre çok daha anlamlı bir etkileşim deneyimi yaratabilir. Bu açıdan, 

etkileşimli anlatıları incelerken dramaturjinin ayrılmaz bir parçası da 

"seyirci/kullanıcı deneyimi" olmalıdır. Bu bağlamda etkileşimli anlatılarda estetik 

değerler, genelde seyirci/kullanıcı deneyimi üzerinden şekillenmiştir. Örneğin Janet 

Murray’in tarif ettiği Holodeck, Ryan’a göre dört kategoride doyurucu bir estetik 

deneyim sunar: 

 

1- Doğal Arayüz. İdealde, seyirciler, genelde bilgisayar ortamında oluşturulmuş 

dünyalarla gerçek dünyada olduğu gibi, aracısız etkileşime girmelidir. Ancak genelde 

etkileşimli anlatılar pratik nedenlerden ötürü daha yapay ama daha etkili arayüzlerle 

gerçekleşir.  

2- Kullanıcı eylemlerinin hikayeye ile bütünleşmesi. Tıpkı gerçek yaşamda bütün 

eylemlerimizin hayat hikayemize bir etkisi olması gibi, etkileşimli bir anlatıda bütün 

kullanıcı eylemleri plotu ileriye doğru götürmelidir. Başka bir deyişle, sadece diğer doğrusal 

film parçalarından veya etkileşimsiz anatı parçalarından oluşan gelecek sekansı aktive etmek 

için kullanılan bir yöntem değil, anlatının temasıyla ve plotuyla yakın ilişki içinde bulunan 

görevlerden oluşmalıdır. 

3- Sık etkileşim: Gerçek yaşamda, -- kimi zaman bütün eylemliliğimiz kısıtlanıp 

kaderimizi belirleyen olayları sadece pasif bir izleyici konumundan izlesek de-- 

çevremizdeki insanlar ve dünya ile sürekli bir etkileşim içinde bulunuruz. Yaşamın bu 

yönünü yeniden üretebilmek için, etkileşimli anlatılar etkileşimli anları kural, etkileşimsiz 

anları istisna olarak kurmalıdır. Başka bir deyişle pasifçe izlenen uzun etkileşimsiz 

sekansların arasına bir kaç karar verme anı yerleştirmek, doyurucu bir etkileşim deneyimi 

yaratmaz. 

4- Hikayenin devimsel oluşması. Etkileşimli anlatılar hep daha önceden yazılmış 

öğelerin birleşiminde oluşsa da plot olabildiğince kullanıcının sistemle etkileşimiyle 
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yaratılacak şekilde oluşturulmalıdır. Bu bağlamda değişik deneyimlerde değişik olay örgüleri 

belirebilmelidir. (Ryan, 2008: 8) 

 

1.3. Etkileşimli ve Doğrusal Anlatıda Seyircilik/Kullanıcılık 

Hali, “Bağlanma ve  İçine Girme” 

Önceki bölümde de kısaca değinildiği gibi, etkileşimli bir anlatıda estetik ve 

dramaturjinin en önemli öğelerinden biri de, seyirci/kullanıcı deneyimidir; çünkü 

etkileşimin ana malzemelerinden biri de, hatta belki de onu diğer anlatılardan ayıran 

en kendine özgü malzemesi, insan deneyimidir. Dolayısıyla etkileşimli bir anlatının 

kurulmasında ve incelenmesinde etkileşim modellerinin yanında, bu modellerin izin 

verdiği seçim/etki ve metne giriş olanaklarının yarattığı anlama da değinilmesi 

gerekmektedir. “Deneyim” aslında sadece etkileşimli anlatıların değil, doğrusal 

anlatıların da önemli bir malzemesi ve inceleme kriteridir. Aristoteles’in Poetika’sını 

hatırlamak gerekirse, tragedya ve komedyayı birbirinden ayıran en önemli özellikleri, 

seyircide yaratmak istedikleri farklı ruh halleridir. (Nutku, 1990:64) Bu bölüm, 

etkileşimli ve doğrusal anlatılarda seyircilik/kullanıcılık deneyimi üzerine yazılmış 

metinleri inceleyerek, bu metinlerde yer alan ve “bağlanma, içine girme, gömülme, 

kendini kaptırma” gibi anlamlara sahip olan “immersion” kavramını açıklayacak. 

Başlamadan önce belirtmek gerekir ki her sanat eseri, her metin, her anlatı, 

seyirci/okuyucu/kullanıcı ile buluştuğunda bir etkileşimin konusu olur. Bir metnin 

“alımlanması” olarak adlandırılan süreç aslında pasif bir alımlama eyleminden çok, 

dinamik ve kişiden kişiye değişen karmaşık bir algılama, yorumlama ve yeniden 

hatırlama sürecidir. Edward Branigan’ın “Şemalar” adını verdiği bu anlatısal 

süreçler, doğrusal dahi olsa her anlatının seyirci ile nasıl bir etkileşim barındırdığını 

göstermektedir. Zira her anlatı bir takım “veriler”den oluşmaktadır, ve bu veriler, 

seyircinin zihinsel şemalarıyla etkileşime girerek, algılayanın bu verinin karakteristik 

özellikleriyle ilgili genel motifleri tanımasını sağlar. Bilişsel olarak “anlam”, ancak 

bu motifler tamamlandığında oluşabilir. (Branigan,1992) “Bir çok psikolojik çalışma, 

seyircilerin dikkatinin bir anlatı boyunca eşit bir şekilde dağılmadığını göstermiştir. 

Seyircinin zihni, izlediği anlatı boyunca ileriye ve geriye yönelik olarak çalışarak 

büyük ölçekli, hiyerarşik motifler oluşturur ve bu motifler,  altta yatan bir şemaya 

dayalı olarak, soyut bir bilgi kümelenmesi olarak belirli bir hikaye oluştururlar” 

(Branigan, 1992:16)  
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Bu bilgi kümelenme biçimi, aslında bilgiyi çağrışımsal bir şekilde düzenleme 

biçimlerinin en karmaşık ve en aktif olanıdır. “Basit anlatı” olarak tanımlanan bu 

düzenleme biçimi, birbirine sebep-sonuç ilişkisi içinde bağlanmış episodlardan 

oluşur, ancak merkezde sürekli gelişen, ilerleyen ve episodların birbiriyle 

etkileşimine girmesine izin veren bir başka bilme biçimi daha vardır. Bir anlatı, 

ancak içindeki sebep-sonuç zincirlerinin hepsinin tamamen sergilendiğine kanaat 

getirildiğinde biter. Bu anlamda anlatının sonuç noktasından yola çıkılarak başlangıcı 

yeniden betimlenir ve tanımlanır. Bir başka deyişle, bir anlatının bitimi, başlangıcı 

ile belirlenir. Bu anlatı özelliğine çoğu zaman “kapanış” adı verilir. (Branigan, 

1992:20) Aristoteles’in tragedyayı tanımlarken üzerinde durduğu zorunluluk ilkesi, 

aslında insan zihninin yapısına uygun bir şekilde, sonucun, anlatının başından 

itibaren ilmek ilmek örülerek oluşturulan bütün düğülere yanıt verilen kısım olması 

gerektiğini vurgular.  

Bu bağlamda doğrusal bir anlatı ile karşı karşıyayken bile, insan zihni çok da 

“doğrusal olmayan” bir okuma gerçekleştirerek sürekli anlatı içinde ileri ya da geri 

hareket eder,  verilerle ilgili hipotezlerde bulunur, bunları test eder ve yeniden 

düzenler. Dram kuramcılarının en önem verdiği öğelerden biri de, bir yandan 

seyircinin anlatının dışında kalmayacak denli anlatıda tanıdık öğeler bulması 

(şemalarına uygun motifler tanıması), bir yandan ise bu şemalara meydan okuyacak 

denli şaşırtıcı, beklenmedik, ancak yine de olası gelen bir olay dizisi 

oluşturabilmektir. Bir başka deyişle, sürekli metinle etkileşim halinde metni yeniden 

oluşturan seyirciye, hem önceden tahmin etmesi güç, hem de metnin kendi içinde 

kurduğu olasılıklar düzenine ve seyircinin zihnindeki referanslara aykırı olmayan bir  

bir estetik deneyim sunmaktır. Bu deneyimin temel koşullarından biri de, seyircinin 

zihinsel olduğu kadar, duygusal bir bağlanma da yaşamasıdır.  

Aristoteles seyircide trajedinin istenen etkiyi yaratmasını, seyircinin, ana 

karakterlerle kurduğu ilişkinin niteliğine bağlar. Ona göre “trajik kahraman, acıma 

duygusu verecek biçimde bize karşı estetik bir uzaklık kazanmalı, ama korku verecek 

biçimde de yakınımızda bulunmalıdır.” (Nutku, 1990:52) Doğrusal bir anlatıda bu 

dengeyi sağlayabilmek için yönetmen her bir anlatı öğesini birbiriyle ilişkilendirerek 

ve giriş, gelişme ve sonucu olan kapalı bir söylem oluşturacak şekilde sabitlemeli, 

böylece seyirci deneyimini istediği duyguyu yaratacak şekilde yönlendirebilmelidir.  
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Etkileşimli anlatılarda ise, metnin bütün anlatısal öğeleri doğrusal bir filmde 

olduğu gibi sabit bir şekilde düzenlenemediğinden ve -- en azından söylemsel olarak 

-- seyircinin metnin içine dahil olmasını ve metni modifiye etmesini sağlayan 

mekanizmalar barındırdığından, deneyimin niteliği, anlatıcının, anlatının ve 

seyircinin rolleri, etkileşim türüne bağlı olarak değişir. Etkileşimli anlatılar için bir 

başka değişken de, etkileşimin sağlandığı mecranın teknik özelliklerinin yanı sıra 

kullanım pratiklerinin oluşturduğu geleneklerdir. Marie-Laure Ryan, etkileşimli 

anlatıları: 

1- Semantik (Hikaye veya olay örgüsü) 

2-  Söz dizimsel (Söylem ve anlatısal teknikler) 

3- Pragmatik (Hikaye anlatımının kullanılma biçimi ile seyirci/kullanıcının 

anlatısal performansa katılım biçimi) açıdan inceler. (Ryan, 2004: 343)  

Bu da değişik etkileşimli anlatıları janrlarına, anlatı biçimlerine, yararlandığı 

kaynak ve tekniklere, tema ve yapılarına, kullanıcı/seyirci katılım tarzına, 

seyirci/kullanıcı rolüne, tasarım problemlerine ve anlatının ağırlığına göre 

kategorilere ayırmasını getirir. (Tablo 1.) 
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Tablo 1. Marie-Laure Ryan’a Göre Etkileşimli Anlatı Türleri ve Özellikleri  

 

Kaynak: Marie-Laure Ryan (2008). Interactive narrative, plot types, and 

interpersonal relations, s. 10. 
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Bu tabloya göre Ryan etkileşimli anlatıları Hipermetin (hipertekst), Metin 

bazlı sanal gerçeklik, Etkileşimli drama,  Bilgisayar oyunu ve Web kameraları olarak 

belli başlı gruplara ayırır. Her grup, hem teknik özellikler, hem anlatının önemi, hem 

de seyircinin katılımının yarattığı anlam bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Söz 

gelimi  bilgisayar oyunlarında anlatının yeri çoğunlukla işlevsel, sadece oyunu 

oynamak için geri planda uydurulmuş bir bahaneyken, etkileşimli dramalarda anlatı, 

kendini hedef alır, yani merkezdedir. Buna uygun olarak da seyircinin katılım biçimi, 

bilgisayar oyunlarında asla dışarıdan veya keşfedici bir katılım olamaz, etkileşimli 

anlatıda ise seyirci/kullanıcını ontolojik olarak metne giriş imkanı bulunduğu gibi, 

keşfedici rolü de bulunabilir.  

Marie-Laure Ryan, anlatılarda olay örgüsünün kurulma biçimlerini ve bu olay 

örgülerinin (plotların) etkileşimli anlatılarda öngördüğü seyirci/kullanıcı katılımlarını 

incelediği makalesinde, üç ana tip plot belirler: Epik, Dramatik ve Epizodik. (Ryan, 

2008:6). Epik plotlar, dolaylı anlatı, yani sözel anlatım geleneğinden gelmiş 

olmalarının yanı sıra, genelde  yalnız bir kahramanın keşiflerine ve mücadelelerine 

dayalıdır. Bu bağlamda epik anlatılar fiziksel eylemlere ve kahramanı görece basit 

davranışlara iten, basit insan ilişkilerine dayalıdır. Dramatik anlatılar ise epik 

plotların tersine, insan ilişkilerinin karmaşık yapılarına odaklanır. Bu anlamda 

dramatik anlatılarda eylem, fizikselden çok, zihinsel düzlemde gerçekleşir, ve epik 

anlatıların tersine, kapalı bir serim, çatışma, kriz ve çözüm yapısında oluşturulur. 19. 

yy.da beliren başka bir anlatı türü de, epizodik anlatıdır. Bu anlatıda temel 

motivasyon, meraktır. Mesela gizem hikayelerinin zihinsel cazibesi, anlatı henüz 

çözümü ortaya çıkarmadan seyirciye gizemi çözebilmesi için meydan okumasında 

yatar. ( Ryan, 2008:7) 

Bu plot tiplerinin etkileşimli anlatılardaki uygulamalarını incelendiğinde, 

seyirci/kullanıcının duygusal ve zihinsel katılımı için değişik yapılar sundukları 

görülür. Macera oyunları ve MMORPG türleri, kullanıcının genelde avatarın 

bedenini kontrol etmesine yarayan etkileşim yapısı sebebiyle fiziksel eylemlere izin 

vermesi, temel başarı - ödül sekansını hızlı bir şekilde ve çok sayıda tekrar etmesi, ve 

karakterler arası ilişkileri fazla derinleştirmeden yeni maceralara (quests) geçmeye 

olanak tanıması bakımından, epik plot yapısını en çok kullanan anlatılardır. Epik 

anlatılar temelde tehlikelerle dolu bir dünyada yolculuk eden bir kahramanın 

hikayesini sunar; 3 boyutlu grafik motorların gelişimi sayesinde, bu kahramanın 

sanal bedeninin mekandaki hareketi, oldukça etkili bir şekilde deneyimlenebilir, bu 
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yüzden de bu anlatıların sunduğu “bağlanma” biçimi, daha çok, “mekansal gömülme 

- (spatial immersion)”dır. ( Ryan, 2008:9) 

Epizodik anlatılar da, etkileşim biçimi bakımından mekansal bağlanmaya 

uygun bir şekilde, 3 boyutlu uzamda harekete izin verse de, bu hareket imkanı hızlı 

bir başarı-ödül döngüsünden çok, hikayenin amacı olan gizemin çözülmesine yönelik 

hikaye dünyasında dağıtılmış olan ipuçlarını toplama, yeni bilgiler öğrenme ve kimi 

zaman da belki heyecan yükseltici kapışmalara yaramaktadır. Dolayısıyla burada 

anlatıyı yönlendiren güdü mekansal bir gömülmeden çok, “merak, sürpriz ve 

gerilim” etkilerini yaratan bir “zamansal gömülme”dir. (Ryan, s2008, s9) Her ne 

kadar merak ve sürpriz etkilerine ulaşmak bu tarz anlatıların kullandığı etkileşim 

biçimiyle nispeten kolay olsa da, gerilim hissi etkileşime çok daha “dirençli”dir. 

(Ryan, 2008:10) Zira kullanıcılar kendi seçtikleri eylemlerin götürdüğü yolları 

bildiklerinde, belirsizlik hissi de kaybolur. Bu bağlamda sistem oyuncunun hikayede 

tamamen kontrolde olma hissini yok edici olaylar bile yaratsa, bunun etkisi 

gerilimden çok sürpriz olacaktır.  

Ryan’a göre etkileşimli anlatılarda yaratılması en zor plot tipi, dramatik 

plottur. Çünkü karakterler arası ilişkilerin gelişimine dayalı bu plot, anlatıda 

etkileşime girilen diğer karakterlerin enstrümantal rolleri olmasıyla çelişir. Epik ve 

epizodik plotlarda kullanıcı değişik karakterlerle iletişime girse bile genelde bu 

karakterlerin hikayede çok belirgin bir rolleri ve tek düzlemli bir fonksiyonları 

vardır, avatarın karşısına anlatıdaki rolleri kadar çıkarak rolleri tamamlandığında 

kaybolurlar. Dramatik plotlarda ise, karakterler plotla birlikte gelişir, değişir ve yeni 

durumlara yol açar. Bu yeni durumlar da yeni amaçlar, yeni çatışmalar, ve anlatıdaki 

diğer karakterlerin amaçlarına ve tutumlarına yönelik yeni varsayımlar 

geliştirmelerini gerektirir. (ki, bu varsayımlar da, kognitif psikolojinin “zihin 

kuramı” kavramıyla açıkladığı, başkasının zihninden değişik düşünceler geçebileceği 

durumunu tasavvur edebilme becerisi gerektirir) Sürekli gelişen ve evrilen 

karakterler arası ilişkileri simüle edebilecek bir yapay zeka, her şeyden önce teknik 

açıdan gerçekçi olamayacak derecede büyük bir sistem yükü gerektirecektir. Öbür 

yandan böyle bir sistem yaratılabilse bile seyirci/kullanıcının anlatıdaki rolünün ne 

olacağı sorunu devam edecektir. Zira Ryan, insanların, kendilerini acınası veya 

gülünç durumda bulan karakterleri oynamaktan keyif alacaklarından ciddi biçimde 

şüphe duymaktadır. Dolayısıyla hikayenin gelişiminden zevk alınabilmesi için 

kullanıcı/seyircilere nispeten “pasif medya” deneyimine yaklaşacak pasif roller mi 
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bulmalıdır? Mesela olayların akışında marjinal rolleri bulunan gözlemci veya yan 

karakterleri mi yönetmelidir kullanıcılar? Dolayısıyla, bu anlatılarda kullanıcıların 

“duygusal bir gömülme” yaşayabilmesi için etkileşim alanlarının kısıtlanması ve 

pasif medyada olduğu gibi diğerlerinin yazgısını izleyerek “özdeşleşme” duygusunun 

güvenliliğinin sağladığı bir arınma mı amaçlanmalıdır?  

Oyunlar, Ryan’a göre oynayanda heyecan, zafer, keyifsizlik, rahatlama, hayal 

kırıklığı, merak, eğlenme …. gibi hisler yaratır, ancak bu hisler kişinin kendine 

yönelik, oyunu oynamaya duyduğu ilginin devamını sağlayan hislerdir. Mesela 

prensesi kurtarmak için yapbozlar çözen bir kahramanın oynandığı bir oyunda, haz 

unsuru çok az ihtimalle prensese duyulan romantik duygulardan oluşur.  “Duygusal 

gömülme” ise, drama karakterlerinde vücut bulan çok daha geniş skaladaki hislerin, 

özdeşleşmenin güvenli uzaklığından deneyimlenmesi ile sağlanabilir. Kişinin 

etkileşimde aktifliğiyle yakaladığı kendine yönelik duygularla kurgusal karakterlerin 

ilham verdiği başkalarına yönelik duygular arasında bir denge kurabilme ve 

etkileşimli anlatılarda bu tarz bir “gömülme” yakalayabilmek halen etkileşimli anlatı 

tasarımcılarının önünde aşılması zor bir engel olarak algılanmaktadır (Ryan, 

2008:12) 

Aslında, etkileşimli anlatıları ve oyunları, kendi dramatik yapılarının yanı 

sıra, “oynanma amaçlarına” bağlı olarak da değerlendirmek mümkündür. Richard 

Bartle, “Çok Kullanıcılı Zindan - Multi-User Dungeon” adı verilen ve bir tür metin 

bazlı rol yapma oyunu olan MUDları incelediği makalesinde, 4 tür kullanıcı belirler. 

(1996)  MUDlar, rol yapma, hack and slash, player vs player, etkileşimli anlatı ve 

online sohbet öğelerini içinde barındıran, oldukça esnek bir türdür. Bu 

özelliklerinden ötürü de değişik deneyimleme biçimleri, oyuna değişik nitelikler 

kazandırır. Bartle oynayış biçimlerine göre oyuncuları şu gruplara ayırır:  

“Achievers - Başarı Peşinde Koşanlar” 

Bu gruptakiler, puan toplamayı ve oyunda başarı kazanmayı birincil hedef 

olarak görürler ve oyunu, kazanmak için oynarlar. Başka oyuncularla rekabet de, 

oyun dünyasını keşfetmek de, bu oyuncular açısından eğer kazanmak için bir anlam 

taşıyorsa girecekleri etkinliklerdir. 

“Explorers- Kaşifler” 

Bu gruptakiler, oyunun iç mekaniklerini, sistemini çözmeye, oyun dünyasını 

keşfetmeye adamışlardır kendilerini. Oyunun veya anlatının kazanmak için gerekli 
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olmayan yanlarıyla da uğraşarak, yeni şeyler keşfetmeye çalışırlar ve puan 

toplamayı, ancak yeni bir özellik veya seviye keşfetmek için isterler. 

“Socialisers - Sosyalleşenler”  

Bu gruptakiler, başkalarıyla iletişime girmek, onların yapacaklarını 

gözlemlemek ve oyun dışı bile olsa onlarla sosyalleşmek için bulunurlar MUDlarda. 

Oyun ve oyunun amaçları, bu gruptakilere, sosyalleşmek için bir geri plan hikayesi, 

bir bahanedir. Ancak oyunun anlatısal özelliklerini ön plana çıkararak 

canlandırdıkları karakterin kişiliğini derinleştirmeye çalışan sosyalleşenler de 

mevcuttur. 

“Killers - Katiller” (Rekabetçi de denebilir) 

Bu gruptakiler, kendi avatarlarını diğerlerine empoze etmek için oynarlar 

MUDları. genelde rekabete girerek karşılarındakini yenmek ve olabildiğince güç 

toplamak birincil amaçlarıdır.  

Bu anlamda  MUDların ne olduğu sorusuna verilecek yanıt, oyuncu türüne 

göre değişir. MUDlar, “Başarı Peşinde Koşanlar” için satranç, tenis gibi bir oyun, 

“Kaşifler” için okumak, bahçe düzenlemek gibi bir zaman geçirme aracı, “Katiller” 

için avlanmak, balık tutmak gibi bir spor, ve “Sosyalleşenler” için gece kulübüne 

gitmek, televizyon izlemek gibi bir eğlence aracıdır. (Bartle, 1996) 

Her ne kadar çoğu oyunda oynama biçimleri MUDlar kadar esnek olmasa da, 

bu grupları hatırlamak, etkileşimin iki yönlü olduğunun anlaşılması bakımından 

önem taşır: Benzer şekilde, etkileşimli anlatılarda da, kimi seyirci/kullanıcılar 

etkileşimin aktiflik yönüyle ilgilenirken, kimileri hikayeye ve anlatıya odaklanabilir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK 

ANİMASYON VE DİJİTAL MEDYA 

 

2.1. Okul Öncesi Çocukların Zihinsel ve Bedensel Gelişimi  

 Okul öncesi çocukların öğrenmesinde etkileşimli animasyon anlatısının 

uygulanmasını içeren bu çalışmanın önemli bir kısmı da, gelişim psikolojisi ve 

öğrenme bilimi alanlarıdır. Bu alanlar, insan gelişiminin bedensel, bilişsel ve 

psikolojik evrelerini inceler ve insan beyninin öğrenme mekaniklerine ışık tutmaya 

çalışır. Bu bölüm, etkileşimli animasyon filminin hitap ettiği kesim olan okul öncesi 

çocukların gelişim ve öğrenme koşullarına, ve animasyonun anlatı yapısının bu 

kesimle nasıl iletişime geçebileceği sorusuna ayrılmıştır.  

Doğum sırasında, bir bebeğin beyninde 100 milyar nöron bulunur. Bu sayı, 

bir insanın ömrü boyunca sahip olacağı nöronların tamamıdır. Beyin gelişimi anne 

karnında oldukça erken bir zamanda, bebeğin oluşumundan 3 hafta kadar sonrasında 

başlar. Doğmadan önce ihtiyaçtan fazla sayıda nöron ve “beyin hücreleri arasındaki 

bağlantılar” anlamına gelen “synapses”lar üretilir. Hayatın ilk yıllarında muhteşem 

bir değişimden geçen beyin, doğumdan gelen synapslara yenilerini ekler ve nöronları 

olgunlaştırır. doğum sırasında nöron başına 2500 civarında olan sinapslar, 2 veya 3 

yaşına gelindiğinde nöron başına yaklaşık 15000 sayısına ulaşmıştır. (Bu süreçte 

kimi kullanılmayan sinapsların da elendiği hatırlanmalıdır.) Çocuğun gelişimi 

süresince kimi “fırsat pencereleri” dönemleri vardır. Bu dönemlerde belirli bir takım 

becerilerin öğrenilmesi gerçekleşir. Mesela görsel nöronların mesaj alıp 

göndermesinin 2-4 aylıkken başladığı ve 8 aylıkken bu mesaj alış-verişlerin zirve 

yaptığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde, dil öğrenimi de en kolay hayatın ilk 10 yılı 

içinde gerçekleşir. Bu süreçte çocuğun sıklıkla duyduğu kelimeler, beyninde dil ile 

ilgili bağlantıların kurulmasını sağlayarak ana dilindeki seslere yatkınlık oluşturur ve 

yeni kelimelerin öğrenilmesini sağlar. (Graham, 2011) 

 Çocukların bilişsel gelişimi ile ilgili ilk ve en kalıcı kuramlardan biri, Jean 

Piaget tarafından oluşturulmuştur. Piaget, 1930lu yıllardan itibaren gerçekleştirdiği 

gözlem ve araştırmalarda, çocuğun katettiği zihinsel gelişim sürecini aşamalara 

ayırmış ve kimi testlerle değişik becerileri öçmüştür. Piaget’nin araştırma yöntemleri 
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ve kimi yorumlarıyla ilgili eleştiriler geliştirilmiş olsa da, bu kuramın bugün çocuk 

gelişiminde halen önemli bir yeri vardır. 

 Piaget’ye göre doğduğumuzda beynimiz halihazırda bazı “donanımlara” 

dolayısıyla öğrenme ile ilgili bazı yeteneklere sahiptir. Bunlar, içkin şemalar, 

şemaları "özümseme "(assimilation), "uyum sağlama" (accommodation), "organize 

etme ve uzlaşma"dır (equilibration). (Mc Leod, 2015) 

 Piaget, şemaları, dünyanın zihinsel temsiline olanak sağlayan temel yapılar 

olarak görür. Buna göre bir şema, “birbirine çekirdek bir anlam çevresinde bağlanan, 

birleşik ve tekrar edilebilir bir eylem sekansı” olarak tanımlanır. (Mc Leod, 2015) 

Örneğin bir büfeden her gün okuduğumuz gazeteyi almakla ilgili bir şemamız vardır. 

Yol üzerinde küçük bir kulübede gazete, dergi ve atıştırmalıklar satıldığını, içinde 

görevli birisinin olduğunu, kulübenin önündeki küçük aralığa yaklaşıp her gün 

okuduğumuz gazetenin adını söylediğimizde bize bu gazeteyi uzatacağını, bizim de 

karşılığında belli bir miktar parayı uzatacağımızı biliriz. Hatta bunların da öncesinde, 

“gazete okumak” ile ilgili ve para ile satın alma gerçekleştirmek ile ilgili de birer 

şemamız vardır. Bu şemalar beynimizde saklanmakta ve gerekli olan durumlarda 

aktive hale gelerek eğer her şey bu şemalara uygun şekilde seyrederse bilişsel 

dengemiz bozulmadan güçlenmektedir. Bu duruma, özümseme denir. Yani 

beynimizde var olan bir şemayı gerçeklikte karşımıza çıkan ve bu şemaya uygun 

olan somut durumlara uygularız. Ancak kimi zaman var olan şemalarımıza uygun 

olmayan durumlar yaşarız. Mesela büfe gibi görünen bir kulübeye yaklaştığımızda 

buranın bir büfe değil, bağış toplama merkezi olduğunu görebiliriz. Bu gibi 

durumlarda büfe ile ilgili şemalarımız ile bağış toplama merkezleri ile ilgili 

şemalarımız var olan duruma uygunluk göstermemiş olur. Bu da  bilişsel dengeyi 

bozucu bir etki taşır. Ancak büfe gibi yerlerde de bağış toplanabildiği bilgisini var 

olan şemaya eklemler ve şemayı “güncelleyerek” uyum sağlamış olur ve böylece 

yeni bir uzlaşma yaratırız. Dolayısıyla şemalar sürekli güncellenebilen, 

karmaşıklaşabilen, değişebilen zihinsel ve algısal düzenleme yapılarıdır. 

 Piaget’ye göre bir bebek, doğumdan itibaren az sayıda da olsa kimi içkin 

şemalara sahiptir. Mesela dudaklarına bir şey değdiğinde emme ile ilgili refleksleri 

devreye girer. Bu reflekslerini kullanarak bebekler anne memesini,  bir emziği veya 

bir parmağı aynı şekilde emerler. O halde Piaget’ye göre bu bir “emme şeması”dır. 

Aynı şekilde, parmaklarına dokunan bir nesneyi tutma refleksi ile yanağına bir şey 

değdiğinde kafasını o yana çevirmesi de içkin şemalardır. (Mc Lead, 2015) Bu 
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şemalar, çocuğun gelişim aşamalarına göre gelişir, dönüşür ve karmaşıklaşır. Piaget 

bir çocuğun gelişimini şu aşamalara ayırır: 

2 yaş arası: Duyusal-Motor Dönemi (Sensorimotor Stage): 

Bebekler bu dönemde “nesne sürekliliği” bilgisini kazanırlar. Bu, gözlerinin 

önünde olmasa dahi bir nesnenin var olduğunu bilmeleri demektir. Bebekler bu 

dönemde nesneyi arar, bulur ve onunla oynarlar. 

 2-7 yaş arası: İşlem Öncesi Dönem (Preoperational Stage): 

Bu dönemde çocuklar sembolik düşünme becerisi kazanırlar. Bu, bir kelime 

veya bir nesnenin, kendinden başka bir şeyi temsil edebilmesidir. Düşünme halen 

benmerkezcildir, başkalarının farklı görüşlerini kavramada çocuklar zorluk yaşar. 

Aynı şekilde, hareket eden her şeyin canlı olduğu sanrısı anlamına gelen “animizm” 

ve bütün nesnelerin insanların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğu sanrısı 

anlamına gelen “artificialism” de bu dönemin yaygın özellikleridir. (Park ve Oh,  

2014, s57) Bu dönemde ayrıca kaba-motor gelişim (el-kol-bacak koordinasyonu) 

başlar ve büyüdükçe ince-motor gelişime (parmak kaslarını kullanma) evrilir. Park 

ve Oh’ya göre Bir çocuğun mobil cihazları tek başına kullanabilme becerilerini 

oluşturan ince-motor becerileri, ancak 5 yaşından sonra tam olarak oturur. (2014:58) 

 7-11 yaş arası: Somut İşlemsel Dönem (Concrete Operational Stage) 

Çocuklar bu dönemde bilişsel açıdan bir atılım gerçekleştirirler ve 

“işlemsel”de denilen mantıksal düşünme becerilerinin ilk adımları atılır. Bu, 

çocukların fiziksel dünyada her hangi bir şeyi deneyimlemeden önce kafalarında 

kurabilmeleri ve ölçüp tartablmeleri anlamına gelir. Çocuklar, psikolojik neden-

sonuç ilişkilerine dayalı, çok olay örgülü ve zamansal belirsizlikler taşıyan karmaşık 

anlatıları anlamaya, bu dönemde başlarlar. Çünkü bir anlatı şemasının gerektirdiği 

işlemsel beceriler, ancak 7 yaşından sonra gelişmeye başlar. 7 yaşından önce anlatı 

şemalarına dair ancak kısmı kavrayışlar ve anlatısal olmayan deneyim düzenlemeleri 

görülür. (Branigan:18) “Çocuklarda mantıksal düşünmenin ve sayı, zaman, mekan, 

boyut, hacim, uzaklık kavramlarının yerleşmeye başladığı; korunumun kavrandığı; 

sınıflama, sıralama gibi gruplamalar ile organize etme ve bir sistem kurma 

yeteneğinin geliştiği dönem, “somut işlemler dönemi”dir” (Yavuzer’den aktaran 

Çukur ve Delice, 2011). 

 11 yaş sonrası: Soyut İşlemsel Dönem (Formal Operational Stage) 
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İnsanların bütün yaşamları boyunca devam edecek olan soyut düşüne 

becerileri 11 yaşından itibaren gelişir. Soyut kavramlarla düşünebilme ve hipotezleri 

mantıksal olarak test edebilme becerisi, soyut işlemsel dönemde gerçekleşir. 

 Bu aşamaların dışında, okul öncesi çocuklar için özellikle resmi çocuk 

gelişim kaynaklarında "oyun çağı" tanımlaması da kullanılır: 

         

 

 Üç yaşından itibaren oyun çağına giren çocuk, motor becerilerinin gelişmesiyle 

çevre üzerinde egemenlik kurmakta ve bunu giderek genişletmektedir. Sayı sayma, şarkı şiir 

öğrenme ve çevresindeki dünya hakkında sorular sorma gibi alanlarda dil ve zihinsel 

yetenekleri ilerlemektedir. Üç yaşındaki bir çocuk artık çevresinde kendisinden bağımsız bir 

dünyanın varlığını ve kendisinin de o dünya içinde bir birey olduğunu kabul etmiştir.  

(MEGEP, 2007) 

  

 

Çocukların bilişsel gelişimlerinin yanı sıra, görsel algı ve psiko-motor 

gelişimleri de görsel-işitsel ve etkileşimli anlatılarla girdikleri ilişkide belirleyici rol 

oynamaktadır. “Görsel algılama, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme, daha önceki 

deneyimler ile birleştirerek yorumlama yeteneğidir” (Apak 1984 ; Akdemir 2006 ; 

Kurtz 2006’tan aktaran Ercan, Ahmetoğlu ve Aral, 2016). Çevredeki varlıkların 

algılanışı, tanımlanışı, birbirlerinden ayrılması ve sınıflandırılması, sembollerin ve 

şekillerin anlaşılması… kısacası çevreyi keşfetme, anlamlandırma ve günlük yaşam 

becerilerini yerine getirebilmekte görsel algı becerilerinin gelişmesi çok önemli yer 

tutmaktadır. 

 Görsel algı, görsel-motor koordinasyon (görsel-motor bütünlük), şekil-zemin 

ayrılığı, şekil sabitliği (algısal devamlılık), mekanda konumun algılanması, mekansal 

ilişkilerin algılanması gibi birleşenlerden oluşur. (Park ve Oh, 2014:57) 

  

 

Görsel-motor koordinasyon; görsel uyaranları algılayarak bedenin tamamı veya bir 

kısmıyla koordinasyon içinde uygun motor yanıtları gösterebilme anlamına gelir. Okul 

öncesi dönemde en çok 3,5 - 5,5 yaşları arasında gelişen görsel-motor koordinasyon 

becerileri, 6 - 7 yaşına kadar tam olarak oturur ve ince-motor becerilerin gelişimiyle daha da 

keskinlik kazanır. Bu beceriler günlük yaşamın bağımsız ve başarılı bir şekilde 

sürdürülmesinde de çok önemlidir, zira “yürüme, koşma, atlama, tırmanma, yemek pişirme, 
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giyinme-soyunma, düğme ilikleme, el-yüz yıkama, diş fırçalama, bisiklet, araba ya da 

bilgisayar kullanma, boyama, okuma-yazma, makas kullanma gibi becerileri 

kapsamaktadır.” (Ercan ve Aral, 2011) 
 

 

Mobil cihazların kullanımının gerektirdiği elde tutma, ekrana dokunma ve 

hareket ettirme gibi temel beceriler de görsel-motor koordinasyon sayesinde gelişir. 

 Şekil-zemin ayrılığı, belirli bir uyaranı, onu çevreleyen diğer sayısız 

uyarandan ayırabilme ve ona yoğunlaşabilme becerisidir. Okul öncesi çocuğun 

dikkatini yoğunlaştırmasında kritik öneme sahip bu görsel algı becerisinin gelişimi, 

öğrenme faaliyeti için son derece önemlidir. 4,5 - 6 yaş arasında oldukça ilerleyen bu 

beceri, erken çocukluk döneminden sonra fazla gelişmez. (Park ve Oh, 2014) Henüz 

bu becerileri gelişmemiş çocuklar için mobil ekranlarda çok fazla öğe bulunması ve 

uyaranların yoğunluğu, dikkati dağıtıcı ve öğrenmeyi zorlaştırıcı etkilere neden olur. 

Bu nedenle genelde okul öncesi çocuklara yönelik görsel tasarımlarda genelde sade 

ve fazla kalabalık olmayan kompozisyonlar seçilir. 

 Şekil sabitliği veya algısal devamlılık ise, nesnelerin renk, boyut, konum gibi 

özelliklerinin değişmediğinin bilincine varmaktır. 5.9 ila 7 yaş arasında güçlenen bu 

beceri, çocukların yazılışını bildikleri kelimeleri veya harfleri içerikte bularak 

tanımalarını sağlar. (Park ve Oh, 2011) Mobil bir cihazın arayüzünde sevdikleri 

uygulamanın ikonunu hep benzer yerlerde aramak, veya uygulamanın içinde ekranda 

belirli yerdeki düğmeleri amaçları doğrultusunda kullanabilmek, bu becerinin 

gelişimi ile mümkün olur. 

 Mekanda konumun algılanması ve mekansal ilişkilerin algılanması ise 3 

boyutlu uzamda nesne ve mekanın ilişkilerini tanımlayabilme ve mesafelerini 

belirleyebilme becerisidir. Nesnelerin birbirleriyle olan uzaklıklarının yanı sıra 

üstünde, yanında, arkasında/önünde olma gibi ilişkiler de bu beceriler sayesinde 

farkedilir. “Çocuklar ilk olarak kendilerinin bulundukları yerdeki konumlarını 

farkeder, daha sonra yakın çevrelerindeki nesnelerle kendileri arasındaki ilişkileri, 

uzaklıkları, boyutları görsel algılama yoluyla değerlendirmeyi öğrenirler.”(Çukur ve 

Güller-Delice, 2011) Şekil-zemin ayrımı becerilerinin gelişmesinden sonra 

gelişmeye başlayan bu beceri, dikkati şekil-zemin ilişkisinden farklı bir şekilde 

kurar. Şekil-zemin ayrımında çocuklar dikkatlerini verdikleri nesney, net olarak 

görürken geri plan bulanık bir şekilde algılanır. Mekansal ilişkilerin algılanmasında 
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ise dikkat aktif bir şekilde mekan içinde dolaşarak ön-arka, sağ-sol, ileri-geri, yukarı-

aşağı yönlerinde aynı oranda dağılır. Bu iki beceri de 5 yaşından itibaren gelişir. 

 Görsel algının yanında, çocukların gelişiminde ve dijital medya ile 

etkileşiminde bir başka önemli faktör de, ses algısıdır. Bu konuda, televizyonun 

öğrenmedeki etkilerini saptamak amacıyla yapılmış çalışmalarda, sesin, ekrandaki 

görsel uyaranlarla uyumlu bir şekilde kullanılmasının, öğrenmeyi artırdığı 

gözlenmiştir. Barr, Somanader ve Wyss (2009)in 6, 12 ve 18 aylık bebeklerle 

gerçekleştirdiği çalışmada, ses efektlerinin ekranda görülen görüntüyle uyumlu ve 

uyumsuz olduğu iki videonun etkileri gözlenmiştir. 6 aylıklar, ses efektleri uyumlu 

olsa da olmasa da videoda gösterilen hedef eylemi taklit ederken zorluk yaşamış, 12 

ve 18 aylıklar ise televizyonda gördükleri görüntülerle ses efektlerinin uyumuna göre 

farklı performans sergilemişlerdir: Bekleneceği gibi, ses efektlerinin görüntüyle 

uyumlu olduğu durumlarda 12 ve 18 aylık bebekler daha iyi performans göstermiş, 

uyumsuz olduğundaysa hedeflenen eylemi yine taklit edebilmiş, ancak 

performansları çok daha düşük olmuştur. (Barr, 2010) Barr, bu durumu, 12 ve 18 

aylık bebeklerde önemli görsel bilgilerin ses ile uyumlu olması beklentisinin oluşmuş 

olmasına, 6 aylıkların ise henüz böyle bir algı bütünlüğüne erişmemiş olmasına 

bağlar. Bu bulgular, "action perception integration" alanındaki gelişimsel 

değişimlerle de uyumludur: video yerine yüz yüze bir bilgilendirmeye ses efektleri 

eklendiğinde 6-18 ay arası bebeklerin taklit performanslarında düşüş gözlenmiştir. 

Bu durum elektronik sesli oyuncakların öğrenme açığı yaratmasını da açıklayabilir. 

(Barr 2009) Benzer çalışmalarda, müziğin de dikkat, öğrenme ve bellek görevlerinde 

aktif bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. (Barr, Shuck, Salerno, Atkinson, & 

Linebarger, 2010'tan aktaran Barr 2010). Dolayısıyla hem ekran hem de gerçek 

dünyada okul öncesi çocuklara yönelik geliştirilen ürünlerde müzik ve ses 

kullanırken, anlamsal bakımdan uyumlu olmayan ve  ekstra bilişsel yük yaratacak bir 

ses tasarımından kaçınmalıdırlar. 

 Çocukların televizyon veya diğer ekranlarla temasa geçmelerinin zihinsel ve 

bedensel gelişimlerine tam olarak nasıl etki ettiği, ve kaç yaşından itibaren ekranların 

sağlıklı bir şekilde eğitimde kullanılabileceği sorunsalı, uzun süredir geniş 

araştırmaların konusu olmuştur. 0-5 yaş arası çocukların televizyon ve 2 boyutlu 

ekran ortamlarından öğrendiklerini 3 boyutlu gerçek dünyaya uygulayabilmeleri ile 

ilgili yapılmış çalışmaları inceleyen Barr, erken medya tanışıklığının uzun vadeli 

sosyal ve bilişsel etkilerini bilmenin mümkün olmadığını belirtir. (2010, s148)  
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Genelde 0-2 yaş arası bebeklerin sınırlı miktarda ekranla iletişime geçmelerinin ya da 

hiç geçmemelerinin tavsiye edildiğini hatırlatan Barr, bu durumun, bebeklere özel 

olarak tasarlanmış ekran içeriklerinin artması ve  özellikle taklit ve dilsel öğrenme 

alanında ekrandan öğrenmenin eksiklerini kapatıcı yöntemlerin kullanılmasıyla 

değişebileceğini kaydeder.  

 

2.2. Animasyon Film Anlatısı ve Okul Öncesi Çocuklara 

Yönelik Animasyon Filmleri 

Animasyon filmleri, uzun yıllar boyunca sadece eğlenmeye yönelik saçma, 

komik hikayelerin anlatıldığı kısa filmlerin veya çocuklara yönelik eğitici ve 

oyalayıcı içeriklerden oluşan, sinemanın marjinal bir janrı olarak düşünülmüştür. 

(Manovich, 2001) Film çalışmaları veya diğer akademik disiplinler için de uzun 

yıllar bir kör nokta konumunda bulunan animasyon filmler, dijital teknolojilerin 

yaygınlaşması ve görsel-işitsel medyanın dönüşümü ile yeniden ön plana çıkmış ve 

ciddi sistematik çalışmaların konusu haline gelmiştir. Bu ilginin bu derece gecikmiş 

olmasının sebepleri çok çeşitlidir: Animasyonun bünyesinde sayısız malzeme ve 

teknik barındırabilmesi nedenlerden ilk başta akla gelenidir. Bu sınırsızlık, her 

şeyden önce animasyonun tanımı ve hangi kategorilerde incelenmesi gerektiğiyle 

ilgili bir kafa karışıklığı yaratmıştır. Animasyonun tarih boyunca yapılmış 

tanımlarında bu kafa karışıklığının izleri görülebilir. A.S.I.F.A. (Uluslararası 

Canlandırma Film Derneği)’nin belirttiği gibi, animasyon acaba kameranın otomatik 

kaydı dışında kalan bütün görüntü yaratma tekniklerine verilen isim midir? 

(Alexeieff’den aktaran Bendazzi, 1985:11) Veyahut R.M. Arlaud (1956:8) ve 

McLaren (1957:12)’ın önerdiği gibi, hangi malzeme veya teknik kullanıldığından 

bağımsız olarak hareket ve “hayat” yaratma ilgili daha kavramsal bir uğraş mıdır 

animasyon? Belki de animasyon Eisenstein (1991, 13) ve Alexeieff (aktaran. 

Bendazzi, 1985, 11)’in vurguladığı gibi, hayal gücünün ve fikirlerin saf bir temsili ve 

fantezinin gerçeklik üzerindeki egemenliğini vurgulayan üstün bir sanattır? Üretim 

tekniklerinin sürekli dönüştüğü ve türlerin birbirine karışarak gerçek zamanlı-

animasyon tekniklerin sınırlarının giderek silindiği günümüzde, bu ayrımlar de 

gitgide daha belirsizleşmiştir. Dolayısıyla, Hervé Joubert Laurencin (1997), Michael 

O'Pray (1998), Dick Tomasovic (2006) and Maureen Furniss (2007) gibi bir çok 

çağdaş yazaraın da vurguladığı gibi,  animasyonun ontolojik bir tarifini aramak ve 
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kendine özgü içsel özellikleriyle bütüncül bir tanıma ulaşmak hem imkansız hem de 

gereksizdir.  

Bütüncül bir tanıma ulaşılmaması, animasyona özgü kimi özelliklerin 

saptanmasına ve animasyon anlatısında bu özelliklerin nasıl kullanıldığının 

incelenmesine engel teşkil etmemektedir. Paul Wells, animasyonun, giriş - gelişme - 

sonuç yapısındaki klasik hikaye etme biçimini reddederek, “sembolik ve metaforik” 

yeni hikaye etme biçimleri yaratma kapasitesi olduğunu belirtir. (1998:68) Bu hikaye 

etme biçimleri büyük oranda, dramanın gerçek görüntü ve mimesis ile olan 

ilişkisinin, animasyonda çok daha karmaşık ve katmanlı bir yapı haline gelmesi 

sayesinde oluşur. Wells’e göre metamorfoz, “yoğunlaşma - condensation”, sembolik 

anlatım - metafor, yapaylık, ve çağrışımsal ilişkiler, bu katmanlı yapının olanak 

sağladığı anlatım biçimleridir. Bu özelliklere, Eisenstein ve Stokes’un Walt Disney 

filmlerine ve Mickey Mouse’a hayranlıklarını dile getirdikleri yazılarında geçen 

“omnipotans”, yani “tümgüçlülük” ve plazma öncesi anlamına gelebilecek 

“protoplasmasite” kavramlarını eklemekte fayda vardır. (aktaran O’Pray, 1997) 

Metamorfoz 

Wells, kimilerine göre animasyonun kendine özgü en temel özelliği olan 

metamorfozu, bir görüntünün tamamen başka bir görüntüye dönüşmesi, başka bir 

görüntü haline gelmesi olarak tanımlar (1998:69). Aslında sanat ve anlatı alanında 

metamorfoz kavramı, hem bir anlatı motifi olarak hem de hikaye konusu olarak yeni 

bir kavram değildir. Örneğin Romalı şair Ovidius’un “Metamorfozlar - Dönüşümler” 

adlı eserinde MS. 8 yüzyılda mitolojik ve efsanevi konuları dönüşüm ortak temasıyla 

anlatmıştır. Kafka Metamorfoz adlı öyküsünde, kahramanının sıkışmışlığını ve 

yabancılığını, fantastik bir dönüşüm ile temsil etmiştir. (1915). Görüldüğü gibi, 

metamorfoz, sanat alanında sık sık başvurulan bir motif ve biçimdir. Animasyonun 

metamorfozu kullanımı ise, yazın ve film alanından farklı olarak, çift yönlüdür: 

Birinci metamorfoz, Erwin Panofsky’ye göre animasyonun en temel becerisidir. Yani 

cansız nesneleri değişik bir çeşit yaşam ile donatma, bir çeşit metamorfoz 

gerçekleştirmesidir. (1995:222) İkinci metamorfoz ise, Wells’in de tarif ettiği gibi 

ekranda bir görüntünün aşama aşama bir başka görüntüye dönüşmesidir. Wells’e 

göre bu dönüşüm birbirleriyle ilgisiz görüntüleri birbirine bağlayarak çizgiler ve 

şekiller arasında yeni bir ilişki oluşturur ve kalıplaşmış hikaye etme kabullerini 

böylece değiştirir. Metamorfoz aynı zamanda fiziksel mekan ve gerçeklik algısının 

çöküşünü sağlayarak “korku, mizah, hayal, gerçeklik, kesinlik ve spekülasyon” 
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duygularını bir arada taşır. (Wells, 1998:69) Bu da duygusal veya belleğe dair yeni 

bir anlam düzlemi yaratarak kurgu ile ulaşılması güç olan “kaygan” bir durum 

yaratır. Örnek olarak Caroline Leaf’in Street 'i (1976) düşünülebilir: bu filmde küçük 

bir oğlan çocuğunun hatıraları, mürekkep izlerinin sürekli yeniden tanımladığı 

görüntülerle paralel bir şekilde, kesinliksiz ama çarpıcı bir hisle aktarılmıştır. (Şekil 

7) 

Şekil 7. “Street” Caroline Leaf, 1976 

 
 

“Yoğunlaşma” (Condensation) 

Paul Wells, genelde kısa film formatında gerçekleşen animasyon filmlerinin 

bir başka güçlü anlatı özelliğini de yoğunlaştırmada bulur. Wells’e göre 

yoğunlaştırma, yüksek miktarda anlatı verisini kısıtlı zamanda aktarabilme sürecidir. 

(1998:76) Anlatının vaatleri ile bu vaatlerle bağlantılı sonuçlar arasında bir nevi 

kestirme gibi işleyen yoğunlaştırma sürecini anlayabilmek için, Chris Hinton’un Flux 

(2002) filmi incelenebilir:  

Flux, bir baba kız ilişkisinin döngüsel hikayesini anlatır. Jean Dubuffet ile 

Miro esintili naif, çocuksu çizgilerle tanımlanmış minimalist karakter ve geri planlar, 

filmin ana estetiğini oluşturur. Mekan, ve mesafe algıları, gerçekçi perspektiften 

uzak, sembolist ve akışkan bir anlayışla kurulmuştur.  



 

 42 

Film, ekranda seyirciye doğru salıncakta sallanan küçük bir kız çocuğunun 

salıncaktan düşmesiyle başlar. Babası olduğunu abartılı boyut farkından anladığımız 

bir başka karakter kızın yanına gelir ve çocuğunu öper. Bu sırada kız çığlık çığlığa 

ağlamaya başlar, havada asılı biçimde duran göğüs şeklindeki bulut da tepelerine 

gelerek yağmur yağdırır. Babasının paniği ve çaresizliği bu şekilde ifade bulur 

ekranda. Ne yapacağını bilemeyen baba, ekranın sol üst köşesinde küçük boyutlarda 

görünen eve seslenir, daha sonra kolunu uzatarak ekranın öbür ucuna uzatarak evin 

kapısını açar ve evi kendine çekerek kapısından geçer. Baba-kız eve vardıklarında 

annenin bir öpücüğü ile kızın ağlayışı kesilir. Karakter boyutlarının büyüyüp 

küçülebilmesi, mekandaki geçişlerini de etkiler: Babanın çaresizlik anında evde 

bulunan anneden yardım isteyişi ve panikle eve gidişi, figüratif anlamda ekranda 

kendine yer bulur, ve toplam 57 saniyede, küçük kız-baba-anneden oluşan bir aile 

ilişkisi kurulmuş olur. Bu geçişler, film boyunca değişik şekillerde tekrar eder; 

karakter bir mekandan diğerine yürümek ve “normal” perspektif kurallarına tabi 

olmak yerine gitmek istediği yere doğru uzanır, bu sırada boyutu büyür ve mekanı 

kendine çekerek geçişleri tamamlar. (Şekil 8)  

Şekil 8. “Flux”, Chris Hinton, 2002 
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Filmde daha sonra zamanın geçişi de benzer bir şekilde, montajdan 

yararlanmadan ekrandaki akışla sağlanır: Anne bir saksıya tohumlar atar ve saksıdan 

birden bitki çıkar. Kız, doğum günü pastasındaki mumları üfler ve birden göğüsleri 

çıkar. Böylece zaman, mekan ve insanlar arasındaki ilişkiler değişen boyutlar ve 

hareket sayesinde oldukça ekonomik ve etkili bir  biçimde aktarılır. Animasyonun 

görsel dili ve bu dille oluşan sürreel söylem, anlatı vaatleri ve sonuçları arasında 

sürekli yeni ilişkilerin kurulmasında öncü olur.  

Sembolik anlatım - metafor 

Wells’e göre animasyonda sembolün statüsü gerçek-zamanlı filme oranla 

daha karmaşıktır çünkü gerçek-zamanlı (canlı aksiyon) bir filmin metnindeki 

sembolik etkiler her zaman bir “gerçeklik” düzlemi referans alınarak ölçülebilir. 

(1998:83) Animasyonda ise bir sembol, en saf haliyle, gerçeklikte herhangi bir 

temsili olmadan, anlamını kendi içinde bularak işlev görebilir. Mesela Duck Amuck 

(Chuck Jones, 1953) filminde Daffy Duck bir animasyon film “oyuncusu” olarak 

“yönetmenle” kapıştığında, yönetmen kendisini küçük düşürmek için bedenini 

değiştirerek gerçeklikte var olmayan, saçma bir yaratığa çevirir. (Şekil 9)  

Şekil 9. “Duck Amuck” Chuck Jones, 1953 
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Bu hareket, hem “cartoon” tarzının absürtlüğüne bir gönderme, hem de 

animatörün çılgın hayal gücünün ve animasyonun imkansızlığının bir hatırlatmasıdır. 

Duffy Duck’un bedeni, sesi, varlığı ve hatta yokluğu, animatörün kalemine ve 

silgisine bağlıdır ve Duffy’yi en beklenmedik hallere sokabilir. Yine de Duffy 

bağımsız bir irade olarak ekran animatörle çekişmesini sürdürür ve son ana kadar 

direnir. Aynı filmde, filmin sonunda gelen boşluğun ekranı kaplamasını engellemek 

için panikle siyahlığı bir perde gibi yırtar. (Şekil 10) 

Şekil 10. Duffy Duck Sahneyi "Yırtarken", “Duck Amuck”, Chuck Jones, 1953 

 
 

Bu ve benzeri semboller, Duck Amuck (1953) filminde gerçeklikte işaret 

edebilecekleri anlamlardan sıyrılarak filmin söylemine özel, materyal bir gerçeklik 

kazanırlar ve böylece, animasyon film yapımıyla ilgili metaforik bir sistem yaratırlar. 

Bazen bu sistem, görsel obje ve anlık şakalardan öte, içinde bulunulan bir dramatik 

durumdur. 1989 yılında Christoph ve Wolfgang Lauenstein’ın yönettiği “Denge - 

Balance” adlı film, bu tür bir kullanıma örnektir. Bu filmde, düz bir platform 

üzerinde dengede duran 5 karakterlerden birinin yakaladığı kutu, çatışma ve 

dengesizliğin başlangıcını oluşturur. Karakterlerden her biri kutuyu kendi tarafına 

çekebilmek ve levhanın dengesinin bozulmaması için diğerlerini öbür tarafa 

zorlayabilecek hareketler geliştirmeye çalışırlar, giderek çılgın bir koreografiye 

dönen çekişmenin sonunda, galip yoktur. (Şekil 11)  
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Şekil 11. “Balance ” Christoph ve Wolfgang Lauenstein, 1989 

 
 

Wells’e göre platform, üzerindeki figürler ve kutu, metaforik düzlemde 

toplumun materyalist arzular ve bencil davranışlar yüzünden yaşadığı çöküşü 

simgelemek için oluşturulmuş bir durumdur. Ancak platformun belirsiz bir mekanda 

havada duruyor oluşu, kutunun herhangi gerçek bir fonksiyonunun - dolayısıyla 

kazancının olmayışı, karakterlerin birer olta ile boşlukta avlanıyor oluşu… 

birleştiğinde, bu sefer arafı çağrıştıran mistik bir mekan olarak da yorumlamak 

mümkün hale gelir. Wells’e göre bu yorumlar, animasyonun, gerçeklikle doğrudan 

bir ilişki kurmadan yarattığı soyut metaforlar sayesinde birbirini dışlamadan aynı 

anda var olabilir. (1998, s90) 

Yapaylık - “fabrikasyon” 

Wells, bu metinde “yapaylık” olarak çevrilen “fabrication” terimi ile, 

özellikle stop motion animasyonun anlatısına entegre ettiği gerçek materyalleri 

kasteder. Metamorfoz konusu içinde de ele alınabilecek olan, cansız materyallerin 

kendilerine ait bir irade ile hareket edebilmeleri, yani “canlanmaları”, animasyon 

filmine canlı-aksiyon filminden ayrı bir anlam katmanı katar. Bu anlam katmanı, 

sembolik bir ilişkiden de öte, animasyon filminde objelerin sihirli bir şekilde ayrı bir 

varoluşları olduğu önermesini içerir.  ünlü yönetmen Jan Svankmayer şöyle tarif eder 

bu kabulü: 
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“ Bana göre, objeler insanlardan daha canlı, daha kalıcı ve daha ekspresiftir. 

Sahip oldukları anılar bir insanın sahip olduğu anılardan kat be kat fazladır. Objeler 

içlerinde tanık oldukları olayları barındırır: işte bu yüzden kendimi objelerle sararım 

ve bu saklı olay ve deneyimleri ortaya çıkarmaya çalışırım…” (aktaran Wells, 

1998:90) 
 

 

Dimensions of a Dialogue (1982) filminin birinci kısmında Svankmajer, 

değişik objeler ve materyallerle Arcimboldo tarzı oluşturduğu portreleri anime eder. 

Birinci portre meyve, sebze ve yiyeceklerden, ikincisi çeşitli metal ve ev 

aletlerinden, üçüncüsü ise kağıt ve büro malzemelerinden oluşmuştur. Bu portreler 

karşılaştıklarında objeler ayrışır ve birbirlerine karışırlar. Bu esnada aralarında 

eşyaların doğası gereği kimi etkileşimler olur: Meyveler aletler tarafından parçalanır; 

makaslar elmayı keser, jilet havuçları soyar, pense küp şekerleri ezer… Ta ki 

yiyecekler daha ufak parçalar halinde birleşerek yeni, bu sefer daha belirgin bir insan 

portresi oluşturuncaya kadar. Aletler büro malzemeleri ile karşılaştığında, bu sefer 

büro malzemeleri aletleri parçalara ayırır. En son, yiyecekler büro malzemeleri ile 

karşılaşarak bunları deyim yerindeyse “çiğner” ve “sindirir”. Her karşılaşmada, 

karşıdaki materyali sindiren portre, ağzından daha küçük parçalara ayrıştırılmış bir 

şekilde bunları kusarak gitgide daha çok belirginleşen portreler oluşturur. filmin 

sonunda hamurdan yapılmış pürüzsüz portrelere ulaşılır. (Şekil 12) 

Şekil 12. “Dimensions of a Dialogue”, Jan Svankmayer,  1982 
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Objelerin kendi aralarındaki etkileşimi ve birbirlerini dönüştürüp eritmeleri, 

filmin aynı zamanda ana önerisini dillendiren olay örgüsünü oluşturur. Doğa, 

endüstri ve bürokrasiyi temsil ettikleri düşünülebilecek bu portrelerden her biri, 

kendisini oluşturan objelerin yarattığı bir başka anlam katmanına sahip olurlar. (Bu 

anlam katmanına Michael O’Pray “üçüncü katman” adını vermiştir (1993:50) 

"Çağrışımsal ilişki, 'tümgüçlülük' ve kendini var etme" 

Aslında metamorfoz, yoğunlaştırma, sembolik anlatım ve yapaylık 

özelliklerinin bir sonucu olarak animasyon anlatısı çağrışımsal ilişkiler kurarak, 

iletilmesi en zor ve karmaşık kavramları seyirciye aktarabilir. Bu ifade gücü, her an 

her şeyin her şeye dönüşebilmesi ve en beklenmedik temsillerin en beklenmedik 

ilişkilerle kurulması, animasyona bir “tümgüçlülük” hali vermiştir. Eisenstein, Walt 

Disney filmleriyle ilgili düşüncelerini yazdığı satırlarda, tümgüçlülüğü şöyle 

tanımlamıştır: 

 

 

“. . . ekstazi, birincil omnipotansın hissedilmesi ve deneyimlenmesidir. Bu birincil 

“tümgüçlülük”, varlığa kavuşma, kendini var etmedir, ki diğer her şey bu oluştan 

kaynaklanır. Bu, bütün görüntülerden ve “ele gelirlik”ten öte, saf bir sezme halidir. ” 

(aktaran O’Pray, 1997) 

 

 

Böylece animasyon filmlerinin dramatik yapısı, hem formel, hem de anlatı 

bakımından canlı aksiyon filmlerinden çok daha geniş bir olasılıklar havuzuna 

sahiptir, ve belki de bu his, canlı aksiyon filmiyle animasyon arasındaki en temel 

söylemsel farkı oluşturur.  

Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Animasyon Filmleri 

Animasyonun uzun zaman boyunca çocuklara yönelik bir tür olarak 

tanınmasının belki de en önemli nedeni, 1950li yıllarda yaygınlaşan televizyon 

kanallarında çocuk programlarında kullanılan animasyon filmleridir. Televizyonun 

yaygınlaşmasından önce, sinema salonlarında gösterilen kısa filmler (ki bu dönem 

Amerika’da “Cartoon” türünün altın çağına tekabül eder ) veya çoğunlukla Disney 

Stüdyoları’nın ürettiği, tüm aileye yönelik uzun metraj filmler, animasyon geleneğini 

oluşturuyordu. 2. Dünya Savaşı yıllarında üretim maliyetlerini propaganda ve eğitim 

filmleriyle karşılayan animasyon stüdyoları, televizyonun yeni bir finansman kaynağı 
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haline gelmesiyle, hem formel hem de içerik olarak üretimlerine yeni bir yön 

kazandırdılar. MGM stüdyoları için ürettikleri Tom ve Jerry (1940-57) dizisinin 

yirmide biri oranında bütçelerle yola çıkan Hanna-Barbera ikilisi, hareketlere ve 

görsel “gag”lardan çok diyaloğa dayanan ve döngü animasyonlarının sık sık 

kullanıldığı öyküler yazdılar. Karakterlerin sık sık tekrar ettiği ve sloganları haline 

gelen cümleler veya sesler ile de, akılda kalıcılığı ve bağlanmayı hedeflediler. 

(Wells, 2008:182) Ancak bu teknikler de artması gereken üretim hızını ve düşen 

bütçeleri yeterli ölçüde telafi etmediğinden, Amerika’da “cartoon” geleneğini 

televizyonda devam ettirmek isteyen üreticiler, gitgide üretim kalitesini düşürdüler. 

O kadar ki, 60lı yılların sonunda “Action for Children’s Television - Çocuk 

Televizyonu Hareketi” isimli komite, daha iyi çizgi filmler üretilmesi için bir 

kampanya başlattı. (Wells, 2008:182) İngiltere’de ise, 3 boyutlu stop motion 

tekniğine veya geleneksel edebiyat ve zanaat değerlerine dayanan animasyon üretimi 

yaygındı, ancak bu üretim, animasyonun kendine özgü geniş anlatı olasılıklarının çok 

az bir kısmından yararlanıyordu. (Wells, 2008:182)  

Çocuklara yönelik animasyon filmleri böylece, daha çok ticari kaygılar ile 

pedagojik kaygıların karşılaştığı bir alan olan televizyonda gelişmeye başladı. 

Amerika’da Walt Disney Stüdyoları’nın dışında üretilen filmlerin oluşturduğu 

“cartoon” geleneği, her ne kadar mantıksız olay örgüleri, sürreel şakaları ve 

antropomorfik karakterleri nedeniyle çocuksu ve “masum” görünse de, aslında 

üretildiği dönemin yeraltı kültüründen beslenen, daha çok yetişkinlere yönelik kapalı 

şakaların yer aldığı, anarşik mantığın hüküm sürdüğü filmlerdi. Dolayısıyla bu 

gelenek televizyona transfer edilmeye çalışıldığında kaçınılmaz olarak aile birlikleri 

ve eğitim kurullarından tepki aldı. Kimi zaman hassaslıkları uç noktalara taşıyarak 

sansürleyici bir tutuma yol açmakla ve belirsiz kriterlere göre hareket etmekle 

eleştirilse de, bu kurul ve birlikler televizyonda çocuklara yönelik animasyon 

yayınında oldukça geniş bir söz sahibi olabiliyorlardı. Örneğin 1989 yılında Ralph 

Bakshi’nin yönettiği “Mighty Mouse: The New Adventures” dizisinin bir bölümünde 

ezilmiş bir çiçeği burnuna çeken kahramanın “kokain kullanımına benzediği” iddiası, 

söz konusu 3 saniyelik sahne çıkarılsa bile dizinin yayından kaldırılmasıyla 

sonuçlanmıştır. (Wells, 2008:183) Bu çok çarpıcı örneğe rağmen, 80’li ve 90’lı 

yıllar, büyük oyuncak firmalarının pedagojik kriterleri çok da dikkate almadan 

ürettiği “macera” türündeki dizilerin hüküm sürdüğü dönemler olmuştur.  
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Bu dönemde okul öncesi çocuklara yönelik programlar ve animasyonlar ise, 

kar amaçlı yayıncılık geleneğinde finansal açıdan en getirisi yüksek türlerden biri 

olmuştur. (Steemers’tan aktaran Davies, 2008:118) Yıllar içinde okul öncesi çocuk 

programlarının varsaydığı seyirci profili değişse de İngiltere’de “Watch With Mother 

- Anneyle İzle”(BBC, 1950 -80) programları evde oturan bir anneyle birlikte 

etkinliklerde bulunan bir okul öncesi çocuk profili düşünülerek hazırlanıyordu, daha 

sonra bu profil, odada tek başına da televizyon izleyebileceği varsayılan çocuk 

profiline dönüştü. Bugün çocukların anaokulunda veya ebeveynleri le birlikte de 

televizyon izleyebileceği varsayılmaktadır) ekrandan çocuğa doğrudan hitap etme 

motifi hemen hiç değişmemiştir. Animasyon, kurgusal olmayan programlar, hikaye 

anlatımı, müzik… gibi janrlara ayrılan okul öncesi programlar, formel açıdan ise, 

birbirinden çok değişik özellikler taşıyabilmektedir. Bu özellikler, üretim yapılan 

toplumun değerleriyle de şekillenebilmektedir: Örneğin Amerika’da 1967’de 

tasarımına başlanan Susam Sokağı yetişkinlere de çekici gelebilecek görece hızlı bir 

ritm ile kurgulanıyordu. Aynı dönemlerde İngiltere’de  yayınlanan “Playschool” 

(1964-1988) ise canlı aksiyon olsa bile daha yavaş bir ritm ile üretilmişti. (Davies, 

2008:119)  

Bir diğer değişkenlik de, bu programların okul öncesi çocukların gelişimsel 

özellikleri ile ilgili verdikleri kararlardır. Örneğin tüm dünyada fenomen haline 

gelmiş Teletubbies (ilk yayın: 1997 ), okul öncesi çocukların tam dil gelişimin 

döneminde yararlı olabilecekken, diyalog kullanmamaktadır. Bu özelliği kimi 

yazarlar ve akademisyenler tarafından eleştirilse de, dizi canlı renklere ve temel 

şekillere dayanan görsel tasarımı ile animasyona benzer bir estetik yaratarak okul 

öncesi çocukların dikkatlerini cezbetmeyi başarmıştır. Olay örgüsü de tekrar edilen 

ritüellerden oluştuğu için okul öncesi çocukları rahatlatan ve izlemesi kolay bir dizi 

haline gelmiştir. Common Sense Medya’dan Emily Ashby’ın yorumuna göre dizinin 

sunduğu karakterler arasındaki işbirlikçi oyun, merak ve basit mutluluklara dair 

örnekler hoşa gitse de, çocuklarıyla birlikte izleyen ebeveynler için ekrandaki 

yaratıklar hafifçe rahatsız edicidir (2016) Bir başka fenomen program olan ve bir 

grup akademisyen tarafından büyük fonlarla özellikle sosyo-ekonomik açıdan 

dezavantajlı durumdaki okul öncesi çocukları okula hazırlamak amacıyla tasarlanan 

Susam Sokağı ise, oldukça dile dayalı, hatta kukla ve insanların mizansenlerinin 

arasında yer alan akılda kalıcı şarkılarla ve animasyonlarla kelime, harf, sayı, renk ve 

hatta konseptleri pekiştiren bir yapıda tasarlanmıştır. Bu animasyonlarda, öğretilmek 



 

 50 

istenen konular progresif bir şekilde, baştan sona veya parçadan bütüne doğru işlenir 

ve akılda kalıcı nakaratlarla tekrar edilerek pekiştirilir. Her bölümün konusu bölüm 

içindeki içeriklerle de desteklenerek ayrı bir tekrar şansı yaratılır. (Mesela kimi 

bölümlerin başında o bölüme bazı “harfler” veya “sayılar”ın sponsor olduğu 

belirtilmektedir; bu da bölümün konusunu en başından çocuklara duyurur ( Creeber, 

2008:120) Dizi, başlangıcında araştırmacıların “çocukların dikkat aralığının çok kısa 

olduğu” yönündeki yönlendirmesiyle fazla hikaye örgüsü içermemiştir. Ancak 

araştırmalar çocukların da devam eden hikayeleri takip edebildiğini ortaya çıkarınca 

anlatısal kısımlar artırılmış ve değişik sekanslarla tekrarlanmış, ve daha yetişkin 

kitleyi de içine çekerek beraber izlemeyi özendirecek şekilde “metinler arası” hale 

getirilmiştir. (örneğin Kermit (Creeber, 2008::120) Ayrıca pilot izlemelerde ortaya 

çıkan kimi bulgular da dizinin formatının değişimi açısından çarpıcı değişimlere yol 

açmıştır. Yazar Malcolm Gladwell’a göre Susam Sokağı danışmanlarından Edward 

Palmer, dizi yayınlanmadan 1 buçuk ay öncesinde 60 evde yaptığı pilot izlemelerde, 

çocukların bağlanma oranlarının çok düşük olduğunu tespit etmiştir. Gerald Lesser’a 

göre sorun, çocukların gerçeklikle hayali durumları birbirinden ayıramayacak 

olmaları gerekçesiyle gelişim psikologlarının ısrarı üzerine, gerçek olmayan kukla 

karakterlerle gerçek karakterlerin dizide ayrı bölümlerde yer almarına karar vermiş 

olmalarıdır. Sokak bütün öğeleri birbirine bağlayan bir “yapışkan” görevi 

görmeliyken, sadece yetişkinlerin birbirleri aralarında konuştukları ve çocukların 

ilgilisini çekmeyen sekanslar olarak kalmıştır.  Böylece dizinin yaratıcılarından 

Gerald Lesser, gelişim psikologlarının önerilerini dinlememe kararı verir ve bütün 

sokak sahneleri, bu sefer kuklalarla birlikte, yeniden çekilir. Hatta bu karar 

yetişkinlerle benzer boyuta sahip “büyük kuş” karakterinin de doğuşuna sebep olur. 

(Gladwell, 2013) Yapılan araştırmalar sonucunda, Susam Sokağı düzenli 

izlendiğinde, işlenen konuların öğrenme oranları %90lara kadar çıkmıştır. 

(ekşisözlük, 2016) Böylece, okula başlayan  çocukların ihtiyacı olan temel bilgi ve 

beceriler, televizyon sayesinde yaygın olarak öğretilebilmiştir.  

Bu örneklerde de görüldüğü gibi, farklı stillerde ve amaçlarla üretilmiş de 

olsalar, başarılı yapımlar, okul öncesi çocukların kendilerine özgü zekasal ve ilgisel 

özelliklerini iyi tespit edebilen ve bu özgün seyirci kitlesini, deneyim eksikliği olan  

ve dünya ile ilgili temel bilgilere nazikçe giriş yapması gereken bir kesim olarak 

konumlayan yapıtlardır. Marie Messenger Davies’e göre bu yapımların kibar, şefkatli 
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ve koruyucu tonu zeka, orijinallik ve yaratıcılığın karşısında yer almamaktadır. 

(Creeber, 2008:119) 

 

 

2.3. Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Dijital Uygulamalar ve  

Etkileşimin Eğitimdeki Rolü  

Günümüzde mobil cihazlar hayatın her alanına girmiş ve günlük yaşamın 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 

2015 yılı Birinci Çeyrek Raporu'na göre, 2015 yılı Mart ayı sonu itibarı ile 

Türkiye’de yaklaşık toplam 72.040.764 mobil abone bulunmaktadır.  2014 yılı 

birinci çeyrekte 51 milyon olan 3G abone sayısı ise, 2015 yılı birinci çeyrekte 

59.422.663’e ulaşmıştır. (dolayısıyla mobil cihaz kullananların büyük çoğunluğu, 

"akıllı" cihaz tabir edilen ve uygulama yüklenen cihazları tercih etmektedirler) Yine 

aynı raporda, kendi adına mobil cihaz edinmesi mümkün olmayan 0-9 yaş nüfus bu 

rakamlardan çıkarıldığında penetrasyon oranının yüzde 100'ün üzerine çıktığı 

belirtilmektedir. Bu da neredeyse her hanede bir "akıllı" mobil cihaz bulunduğu 

anlamına gelmektedir. Mobil cihazların yaşamın her alanında kazandığı ağırlık, okul 

öncesi çocukların da kaçınılmaz olarak bu cihazlara ulaşması anlamına gelmektedir. 

Zaten mobil uygulama pazarının da en hızlı gelişen ve en çok gelir getiren 

kategorilerinden biri, okul öncesi çocuklara yönelik uygulama kategorisidir. Hirsh-

Pasek vd.na göre 2015’te Apple Store’da 80,000’in üzerinde “eğitim” kategorisinde 

uygulama yer almaktadır. 2013’te Amerika’da ebeveynlerin %58’i çocukları için 

uygulama indirdiklerini kaydetmiştir. (Common Sense Media’dan aktaran Hirsh-

Pasek vd. 2015). Dokunmatik ekranlar için tasarlanan uygulamaların okul öncesi 

çocukların öğrenmesinde ne gibi etkileri olduğu konusunda, eğitim bilimcilerin ve 

akademisyenlerin gerçekleştirdiği araştırma sayısı, bu hızlı gelişimin oldukça 

gerisinde kalmış olsa da  son yıllarda artan bir şekilde bu konuya eğinilmektedir. Zira 

dijital uygulamalar, aynı televizyon gibi, ve hatta dokunma gibi daha sezgisel bir 

etkileşim imkanı sunduğu için televizyondan daha da etkili bir şekilde, doğru 

yöntemlerle tasarlanırlarsa, eğitim için son derece önemli  bir kaynak olarak 

kullanılabilir.  

Etkileşimin öğrenmede neleri değiştirdiğini araştıran araştırmalar, doğru 

şartlar sağlandığında etkileşim ile öğrenme oranı arasında pozitif bir korelasyon 
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olduğunu ortaya koymuşlardır. Örneğin Lauricella, Pempek, Barr ve Calvert’in 

araştırmasında, 30-36 ay arası çocukların bir odada saklanan oyuncakları 

bulmasında, etkileşimli bir video oyunu oynamakla videodan izleme ve gerçek 

yaşamda bir yetişkinin odada eşyayı aramasını izlemesinin etkileri karşılaştırılmıştır. 

Daha sonra aynı odada oyuncakları bulması istenen bu üç gruptan etkileşimli oyun 

oynayan ve gerçek yaşamda bir yetişkini izleyen çocuklar sadece videodan 

oyuncakların aranmasını izleyen çocuklara göre kayda değer bir şekilde daha fazla 

başarılı olmuştur. Bu sonuçlar çocukların, ekrandan gerçek yaşama öğrenme ve 

beceri transferlerinde etkileşimin önemine işaret etmektedir. (Lauricella, Pempek, 

Barr ve. Calvert, 2010:362) Benzer bir şekilde, Baron-Cohen vd., 2004 yılında 

yaptıkları araştırmada “Mind Reading” adını verdikleri etkileşimli bir yazılımın, 

otizm spektrum bozukluğu olan çocuk ve bireylerin basit ve karmaşık duyguları 

anlamalarındaki etkisini test etmişlerdir. 10 hafta boyunca haftada 2 saat bu yazılımla 

eğitim gören otizmli bireyler, sürecin sonucunda karmaşık duyguları bile tanıyabilir 

hale gelmişlerdir. (Baron-Cohen v.d., 2009) Radesky v.d., Amerikan Pediatrimobil 

ve etkileşimli medyanın çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili değerlendirmelerinde, 

etkileşimin olumlu getirileri ile ilgili umut verici araştırmalar olduğunu, özellikle dile 

ilişkin uygulamalarının ve elektronik kitapların harf, ses ve kelime tanıma 

çalışmalarıyla erken okuma becerilerini geliştirdiğini belirtmişlerdir. Radesky vd.na 

göre, elektronik kitaplar, bir yandan etkileşimli ve diğer dijital özelliklerle (sesli 

anlatım, ses efetleri, animasyonlar…) çocukların kelime dağarcığını genişletmelerini 

ve okunanları anlamalarını kolaylaştırsa da, bir yandan bazı efektlerin çocukların 

dikkatini hikayeden uzaklaştırdığını ve kavrayışı zorlaştırıcı etkileri olabileceğinin 

altını çizmişlerdir. Dolayısıyla etkileşimli medyada görsel tasarım, ses efektleri, 

etkileşim arayüzü gibi öğeler hem bağlayıcı hem de içerikten uzaklaştırıcı etkiye 

sahip olabilir ve bu yüzden de öğrenmeyi kolaylaştırmak için dengeli bir tasarım 

amaçlanmalıdır (Radesky v.d., 2014)  

Ancak eğitim amacıyla tasarlanmış mobil teknoloji ve etkileşimli 

uygulamalar her zaman otomatik olarak istenen sonuçları vermeyebilir. Otizmli okul 

öncesi çocuklarla sürdürülen bir araştırmanın sonucuna göre, otizmli çocukların 

sosyal etkileşim becerilerini artırmak için özel olarak tasarlanmış “Find me” isimli 

uygulamayı 6 ay boyunca kullanan çocuklarla hiç kullanmayan çocuklar arasında 

kayda değer bir fark bulunmamıştır. Araştırmacılar, çocukların aileleriyle 

deneyimlemeleri için evlerine gönderilen Ipad uygulamasının ebeveynlerin 
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aktarmasına göre yüksek oranlarda sevildiğini, ve öğrenme ile sonuçlanmasa bile 

Ipad’in zararlı etkisinin de gözlenmeyişi ve yüksek bağlanma oranları 

değerlendirildiğinde başka bir beceri alanını hedef alan uygulamalar geliştirmenin 

yararlı olacağını savunmuşlardır. (Fletcher-Watson vd., 2016) 

Gerçekten de, mobil teknoloji ve etkileşimli uygulamalar, bir çok faktöre 

bağlı olarak çocukların öğrenmesinde ve gelişiminde olumlu veya olumsuz etkilere 

sahip olabilir. Örneğin tablet veya akıllı cihazların eğlendirici ve oyalamaya yönelik 

özellikleri, hastanelerde yapılan denemelerde, çocukların kimi müdahaleleri daha 

kolay geçirmelerini sağlamıştır. (Radesky vd., 2014) Ancak aynı özellikler, aileler 

tarafından çocukları oyalamak için sık sık kullanılmaya başlandığında endüstri 

terimiyle bir “susturucu oyuncağa” dönüşmekte ve çocukların self-regülasyon 

becerilerine zarar verici etkilere yol açabilmektedir. Aynı şekilde, mobil ekran 

kullanımı aile ve sosyal çevreyle girilen iletişim ve oyun gibi etkinliklerin yerine 

geçtiğinde, çocukların bu etkinliklerden kazanacağı deneyimleri kaybetmelerine yol 

açacağı için dolaylı bir zarar da verebilmektedir. (Radesky vd., 2014)  

Dolayısıyla, mobil teknoloji ve etkileşimli uygulamaların avantajları ve 

dezavantajları dikkatli bir şekilde araştırılmalı ve etkilerinin ciddi çalışmalarla 

kanıtlandığı alanlarda kullanımına öncelik verilmelidir. Ancak bu araştırmaların 

mobil piyasanın okul öncesi çocuklara yönelik “eğitim içerikli” uygulama üretim 

hızına yetişmesi ve bütün uygulamaların test edilmesi mümkün olmamaktadır. Hirsk-

Pasek vd.na göre, tasarımlarında çocukların gerçek öğrenme koşullarını göz önünde 

bulunduran uygulama sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Az sayıda 

uygulama da öğrenme çıktılarının araştırmalara dayandığını iddia etmekte ancak bu 

araştırmaların nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak mümkün 

olmamaktadır. (Hirsh-Pasek v.d., 2015) Bu koşullar altında, Hirsh-Pasek vd.na göre, 

bütün uygulamaların teker teker incelenmesindense, eğitim alanında üretilen 

uygulama tasarımlarının “The Science of Learning - Eğitim Bilimi” alanında 

gerçekleştirilmiş çalışmalardan yola çıkarak tasarım alanında kimi prensipler 

önerilmesi daha verimli olacaktır.  

Kirkorian vd.ne göre okul öncesi çocuklarında öğrenme gerçekleşebilmesinin 

ilk şartı, dikkat devamlılığıdır. (2008) Dikkat, hikaye veya anlatılan konuya bağlı 

olarak içerik ile çekilebileceği gibi, görsel-işitsel öğelerin kullanımıyla ilgili formel 

yöntemlerle de çekilebilir. Örneğin televizyon için yapılan bir araştırmada, çocuk 

seslerinin yetişkin seslerine göre daha fazla çocukların dikkatini çektiği 
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gözlemlenmiştir. Bu araştırmada, çocukların ekrana kafalarını çevirme ve bakma 

süreleri değerlendirildiğinde bakışları en fazla çeken sesin çocuk sesi, en az çeken 

sesin ise yetişkin erkek sesi olduğu belirlenmiştir. (D. R. Anderson vd.ndan aktaran; 

Kirkorian vd., 2008:50) Bu noktada Susam Sokağı’nın tasarımında yetişkinlerle 

kuklaların aynı sahnelerde yer alması kararını hatırlamakta fayda vardır. Bu örnek, 

kimi zaman gelişim psikolojisi alanında belirlenen bulgularına aykırı bile olsa, 

dikkatin devamlılığını sağlamanın önemini vurgular. Ancak dikkatin devamlılığını 

sağlamak için sırf formel teknikler kullanmak da, içeriği zayıflaştıracağı için tercih 

edilmemelidir. Zira öğrenmenin ilk koşulu “dikkat etmek”se, hemen ardından gelen 

ikinci koşul da, içeriği anlamaktır.  

Shalom Fisch, televizyondaki programların anlaşılması ile ilgili olarak 

“kapasite modeli” adını verdiği bir model önermiştir. Bu önermeye göre kısıtlı 

bilişsel kaynakları olan çocuklara, eğitimsel içeriği olabildiğince anlatı ile 

kaynaştırarak, hatta anlatının ana mesajı haline getirerek sunmak, bu kısıtlı 

kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Televizyonun eğitimsel 

kapasitesi üzerine geliştirilen bu model, etkileşimli mobil teknolojiler için de geçerli 

olabilir. (Kirkorian v.d., 2008:50) Benzer bir şekilde, formel özelliklerin içeriği 

destekleyecek şekilde organize edilmesi de anlayışı kolaylaştırmakta ve bilişsel yükü 

azaltmaktadır.  

Çocukların ekrandan öğrenmelerindeki en önemli faktörlerden biri de, 

tekrardır. Tekrar aslında sadece çocuklarda ve dijital cihazlardan değil,  her yaşta, her 

mecrada ve durumda öğrenmeyi pekiştirici etkiye sahiptir. Bilişsel açıdan tekrar, 

bellekte o konuyla ilgili nöronları yeniden aktive ederek bağlantıların güçlenmesini 

sağlar. Tekrar olmadığındaysa bu bağlantılar zayıflar ve kısalır. İşte bu yüzden, çok 

tekrar edilen veya çok güçlü bir uyaran ile bağdaştırılan bilgiler, kolayca unutulmaz. 

Aynı şekilde, bilgilerin değişik bağlamlarda ve değişik mecralarda tekrar edilmesi de 

öğrenmeyi kolaylaştırır: Örneğin bir bilgiyi birine görsel olarak sunduğunuzda 

oksipital lob’da bir bağlantı kurulması sağlanır. Bu kişi görselin hemen ardından 

veya eş zamanlı olarak bu bilgiyi işitsel olarak da duyarsa, temporal lobda ayrı bir 

bağlantı oluşacaktır. bu bağlantıların çoğalması, ileride beynin bu bilgiye ulaşma 

şansını artırır. Aynı şekilde, aynı  bilginin değişik bağlamlarda karşımıza çıkması 

hem var olan bağlantıların güçlenmesini, hem de yeni bağlantılar kurulmasını 

sağladığı için, öğrenme kolaylaşır. (Willis, 2006)  Tekrar, televizyonun veya mobil 

cihazların eğitim potansiyellerinin bu denli büyük olmasında en büyük etkendir. 
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Hemen her evde ulaşılabilen bu cihazlar ile, düşük maliyet ve eforla çok sayıda 

tekrar yapabilmek mümkündür. Etkileşimli uygulamalar bu açıdan yapısal olarak da 

avantajlı durumdadırlar; zira bilgiyi “çok algılı” bir mecrada ve aktif etkileşime izin 

verecek şekilde sunarak daha ok bağlantı kurulmasını sağlayabilir.  

Televizyon ve etkileşimli medyanın öğrenme üzerinde yarattığı etkileri 

belirleyen bir başka faktör de, içeriğin ebeveynlerle birlikte veya tek başına tecrübe 

edilmesidir. Ebeveyn veya bakıcılar, televizyon izlerken ekrandaki içeriğin en önemli 

noktalarına  dikkat çekerek ve çocuğa içerikle ilgili sorular yönelterek aktif bir 

izleme sağlayabilirler. Etkileşimli mecralar için ise dikkat edilmesi gereken nokta, 

ebeveynlerin dikkati yönlendirici ve bilgiyi diğer bağlamlara taşıyıcı etkileri olumlu 

sonuçlar yaratsa da, çocukların etkileşimli deneyimi kendilerinin kontrol etmesinin 

önemidir. Öteki türlü dikkat devamlılığı zarar görebilir ve etkileşimin sağlayacağı 

“aktif öğrenme” hissi kaybolabilir. (Kirkorian v.d., 2008:53) 

Hirsh-Pasek v.d., mobil cihazlar ve ekranların okul öncesi çocukların 

öğrenmesindeki etkileriyle ilgili incelemelerinde, uygulama tasarımında dikkate 

alınması gereken dört ana tasarım sütunu (pillar) belirlemişlerdir. Bu sütunlar: 

 

- Aktif Öğrenme 

- Bağlanma (Engagement) 

- Anlamlı Öğrenme ve 

- Sosyal Etkileşimdir. (2015) 

 

Aktif Öğrenme 

Aktif öğrenme, Kirkoryan v.d.’nin de dikkat çektiği gibi, öğrenmede önemli 

bir bilişsel faktördür. Piaget ve Vygotsky zamanından beri çocukların kendi 

öğrenmelerinde aktif rol almaları ve pasif bir gözlemciden çok etkin bir bilgi kurucu 

olmaları gerektiği kabul görmüştür. (Hirsh-Pasek v.v., 2015:8) Ancak burada fiziksel 

etkinlik ile zihinsel etkinlik arasında bir ayrım yapılmalıdır: Her dokunma-sürükleme 

eylemi fiziksel bir etkinlik sayılsa da zihinsel bir yoğunlaşma gerektirmeyebilir. Sırf 

fiziksel etkinlikler, az miktarda zihinsel eforla, herhangi bir  düşünme veya karar 

verme süreci gerektirmeden gerçekleştirilebilir. Mesela ekranda görünen bir objeyi 

havada tutmak için tekrarlanan dokunma ile, bir yap-boz parçasının uygun olduğu 

yeri bulmak için gerçekleştirilen dokunma arasında fark vardır. (Hirsh-Pasek v.d., 

2015:8) Aynı şekilde, bir amaç doğrultusunda gerçekleşen öğrenme de aktif 
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öğrenmeye iyi bir örnektir. Yapılan bir araştırmaya göre, bir dersi başka bir 

öğrenciye öğretmek amacıyla öğrenen öğrenciler, sadece yazılıda sorulacağını 

düşünerek öğrenen öğrencilere göre konuları daha iyi öğrenmişlerdir. (Benware & 

Deci’den aktaran Hirsh-Pasek v.d., 2015:). Hirsh-Pasek v.d.’ne göre dijital 

uygulamalarda sembolik sistemlere bağlı etkileşimler sunulduğunda, zihinsel katılım 

oranı yükselmektedir. Zira beyin sayılar, kelimeler, müzikal notalar, haritalar... gibi 

temsillerle karşılaştığında, bu sembolleri tanıma, yorumlama, zihinsel resimlere 

çevirme gibi etkinlikler, zihinsel uğraşı artırır. Mesela okuma-yazma 

uygulamalarında çocukların harflerden kelimeler oluşturmaları, ve bunları kullanarak 

birileriyle iletişim sağlamaya çalışmaları, zihinsel yoğunlaştırma gerektiren bir 

uygulamaya örnek olarak verilebilir. (Hirsh-Pasek vd., 2015:10) Burada uygulama 

tasarlarken dikkat edilmesi gereken nokta, bilişsel yükü çoğaltmadan, çocukların 

altından kalkabilecekleri oranda, fiziksel ve zihinsel etkinliğin dengelendiği bir aktif 

öğrenme tasarlayabilmektir.  

Bağlanma 

Aktif öğrenme için gereken zihinsel etkinlik, ancak bağlanma sağlanırsa, yani 

içerikten kopmadan, amaca yönelik yoğunlaşmanın devamı gelirse amacına 

ulaşabilir. Aynı Ryan (2008)’ın ayrımladığı gibi, Fredricks, Blumenfeld ve Paris 

(2004) de değişik bağlanma türleri arasında ayrımlar yapar. (aktaran Hirsh-Pasek, 

2015:11)  Ryan’dan farklı olarak, bu bağlanma çeşitleri, üçe ayrılır: “Davranışsal 

Bağlanma”, (Ryan’ın “Lüdik Gömülme”sine denk düşen, kuralları uygulama, efor 

sarf etme, uygulamanın devamı için gereken etkinliği sürdürme gibi eylemler) 

“Duygusal Bağlanma” (Ryan bu kategoriyi “anlatısal bağlanma/gömülme” kategorisi 

içinde inceler. Anlatısal bağlanmayı üçe ayıran Ryan, anlatı karakterleri ve hikayenin 

gidişatına duyulan merak ve duygusal tepkileri  “Duygusal Bağlanma/Gömülme”adı 

altında inceler) ve son olarak da, “Bilişsel Bağlanma”. Bilişsel bağlanma, problem 

çözme, öğrenme ve bilişsel esneklik kazanma konularında isteklilik göstermeyi 

içerir. Bu durumun korunması, öğrenme için kritik önemdedir. Bu nedenle 

uygulamalarda dikkat dağıtıcı ve bağlanmayı bozucu unsurlara yer vermemeye özen 

gösterilmelidir. Mesela etkileşimli bir hikaye kitabında hikaye devam etmekteyken 

açılan bir pop-up ile başka bir oyuna geçmek, hikayenin ana fikrini ve temasının 

akılda kalmasını zorlaştıracağı gibi, hikayeye bağlanma şeklini de değiştirecek ve 

çocuk, ancak bir sonraki oyunu bulmak için sayfaları çevirebilecektir. Televizyonlar 

benzer şekilde, fiziksel uyaranların da aşırı derecede ve bağlam dışında kullanılması 
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bağlanma türünü değiştirici etkiye yol açabilir. Hirsh-Pasek’e göre bağlanmayı 

artıran bir diğer faktör de, çocuğun yaptığı seçimlere anlamı geri bildirimlerin 

verilmesidir. Örneğin uygulamadaki bir karakterin çocuğun seçimiyle ilgili sevinç 

gösterisinde bulunması veya üzülmesi, çocuğun ilgisini uygulamanın sunduğu 

deneyimde tutmakta yararlı olacaktır. (2015:12) 

Anlamlı Öğrenme 

Anlamlı öğrenme, bir çok şekilde gerçekleşebilir; bir amaç kapsamında 

öğrenme, kişisel ilgi alanına giren/iç motivasyonun yüksek olduğu bir alanda 

öğrenme, yeni öğrenilen bilgileri eski bilgilere bağlayarak öğrenme… (Hirsh-Pasek 

v.d., 2015:13) Okul öncesi çocuklara yönelik uygulamalar bağlamında anlamlı 

öğrenme, değişik yollarla sağlanabilir. Öncelikle, “hikayeleştirme” bilişsel 

bağlanmanın yanında duygusal bir bağlanma da yaratacağından, iç motivasyonlar 

oluşturma bakımından anlamlı öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olabilir. 

Örneğin Motion Math:Pizza! oyununda matematik kavramları bir pizzeria işletme 

hikayesi ile kaynaştırılmıştır. Çocuklar bu restaurantı başarılı bir şekilde 

yönetebilmek için para kavramlarını öğrenmeli ve kimi özel matematik işlemlerini 

gerçekleştirebilmelidir. (Hirsh-Pasek v.d., 2015:16) Bu tarz bir hikayeleştirme, 

basitçe ekranda işlemler göstererek bu işlemleri tamamlayınca motive edici 

bildirimler veren bir uygulamaya göre daha anlamlı ve motive edici bir öğrenme 

sağlar. Fisch de benzer bir şekilde, bilişsel kaynakları fazla zorlamama adına olsa da, 

hikayeleştirmenin faydasından bahsetmiştir. Örneğin karakterlerin hikayenin bir 

sonraki aşamasına geçebilmek için belirli bir problemi çözmeleri, anlatısal ve 

eğitimsel içeriğin aynı bilişsel kaynakları kullanarak kavranmasını sağlar. (Kirkorian 

v.d., 2008:51) Anlamlı öğrenme için bir diğer strateji de çocukların mobil cihazda 

gördükleri bilgileri kendi yaşamlarıyla kaynaştırmalarını sağlayabilecek etkileşimler 

olabilir. Mesela çocukların kendi fotoğraflarını çekerek uygulamadaki bilgilerle 

eşleştirmeleri, bu yönde bir etkileşime örnek oluşturabilir.  

Sosyal Etkileşim 

Radesky v.d.’ne göre, hiç bir kullanım, sosyal faktörlerden izole edilmiş bir 

ortamda gerçekleşmez. Ebeveynlik anlayışı, sosyo-ekonomik statü, çocuğun 

akranlarıyla kurduğu uyumlu veya uyumsuz ilişkiler gibi faktörler öğrenmede olumlu 

veya olumsuz etkiler yaratabilir. (2014:2) Sosyal etkileşim, bilişsel olduğu kadar 

psikolojik olarak da öğrenmeye önemli etkileri olan bir faktördür. Araştırmalar, 

etkileşimli mobil cihazların, özellikle dil öğrenimi alanında, sosyal etkileşimin yüz 
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yüze iletişim öğesini taklit eden yöntemler kullanıldığında yüz yüze öğrenme kadar 

etkili olduğunu ortaya koymuştur ( Roseberry v.d., 2013; Kwok v.d., 2016) Ancak 

mobil cihazlar sadece belli dereceye kadar bu tarz bir iletişime izin verebilir. Bu 

bağlamda “responsivity - cevaplılık” her zaman doğal insan etkileşiminden daha 

kısıtlı olacaktır. Hirsh-Pasek v.d.’ne göre bir uygulama üç şekilde sosyal etkileşimin 

yararlı yönlerini eğitime entegre edebilir. Birinci yöntem, ekran başında birden fazla 

kişinin uygulama ile etkileşime girmesidir. Sıra ile veya aynı anda birbirleriyle 

rekabete veya işbirliğine dayalı bir etkileşim olabilir bu. Veyahut iki veya daha fazla 

cihazla aynı anda ortak bir çerçeve içinde etkileşime  izin veren bir yapı 

düşünülebilir. İkinci yöntem, Skype veya FaceTime gibi, teknoloji aracılığıyla sesli-

görüntülü iletişime girebilirler veya ekran paylaşma uygulamalarıyla yazma, çizme, 

sanal nesnelerle etkileşime girme gibi kolaboratif yaratım etkinliklerine katılabilirler. 

Üçüncü olarak da, ekrandaki karakterlerin çocukların konuşmalarına yanıtlar 

verebilmesi gibi “parasosyal” ilişkiler kurabilen uygulamalar tasarlanabilir. Bu 

uygulamaların gelecekte daha da gelişmesi beklenmektedir. (Hirsh-Pasek v.d., 

2015:19)  

Ancak unutulmaması gereken nokta, sosyal etkileşimin eğitime katkıda 

bulunabilmesinin,  uygulamanın içeriğinden çok, sosyal etkileşime girilen ortamın 

kalitesine bağlı oluşudur. Sürekli dikkati içerikten dağıtıcı ve psikolojik olarak 

öğrenmeyi zedeleyici diğer uyaranların bulunduğu bir sosyal etkileşim ortamında, 

uygulama ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, öğrenme beklenen düzeyde 

gerçekleşemez. Radesky vd. de bu durumun altını çizme gereği duymuşlardır: Medya 

kullanımı sırasında en önemli etken, teknolojinin niteliğinden bu teknolojinin nasıl 

kullanıldığıdır. Mobil teknoloji, ebeveyn-çocuk veya öğretmen-çocuk ile ortak bir 

bağlanma yaratarak büyük bir öğretme kapasitesine sahiptir ancak bunlardan 

yararlanabilmek için, ebeveyn veya öğretmenlerin de bu özelliklerin farkına 

varmaları ve bilinçli yönlendirebilmeleri gerekmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BO VE Dİ ÖZELİNDE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA 

YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ ANİMASYON ÜRETİMİ VE 

ALIMLAMA ÇALIŞMASI 

3.1. Bo ve Di Ön-Üretim ve Üretim Süreçleri 

Her film üretim sürecinde olduğu gibi, etkileşimli animasyon üretim süreci de 

ön üretim, üretim ve üretim sonrası aşamalarını kapsamaktadır. Bo ve Di filminin 

hem etkileşimli hem etkileşimsiz versiyonu için her aşamada gerçekleştirilen işlemler 

Tablo 2.de sıralanmıştır:  

Tablo 2. Bo ve Di Üretim Süreçleri 

 Etkileşimli Etkileşimsiz 

Ön Üretim Tema ve etkileşim yöntemi 

belirlendi, etkileşimin 

hikayedeki rolü 

kararlaştırıldı.  

 

Senaryo ve olay örgüsü 

çoklu seçenekli olacak 

şekilde belirlendi. 

 

Etkileşim listesi ve 

bunlardan yola çıkılarak 

yaratılacak animasyonların 

listesi belirlendi. 

 

 

 

 

 

Senaryo ve olay örgüsü 

doğrusal bir şekilde yeniden 

düzenlendi. 

 

Etkileşimsiz versiyon için 

gerekli animasyonların yanı 

sıra geçiş animasyonları 

belirlendi. 

Karakter Tasarımı 

Geri Plan - Mekan Tasarımı 

Üretim Ses Kaydı 

Müzik Kaydı 

Animasyon için ses ve müzik zamanlama dökümü 

 

Spine yazılımında modüler 

animasyon 

 

Etkileşimsiz kısımlar için 

modifikasyonlar:  Spine 
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Unity 3D yazılımında 

kodlama gerçekleştirildi. 

Animasyon revizyonları 

yazılımında geçiş 

animasyonları 

 

Unity 3D yazılımında 

montaj gerçekleştirildi. 

Ön alımlama testleri ve 

etkileşimde 

modifikasyonlar: Bir önceki 

aşama gerektiğinde tekrar 

edildi. 

 

 

Alımlama Çalışması Birebir görüşmeler gerçekleştirildi. 

Formlardaki verilerin SPSS yazılımına girişi yapıldı 

İstatistiki veriler SPSS yazılımında hesaplandı 

Sonuçlar yorumlandı ve veri görselleştirmesi yapıldı 

 

3.1.1. Senaryo 

Senaryo, bir filmin ana fikrinin ete kemiğe kavuştuğu, hikayenin ve olay 

akışının belirlendiği metindir. Doğrusal bir animasyon filmi için senaryo, storyboard, 

ses kaydı, zamanlama ve animatik üretiminde temel alınacak en önemli belgedir.  

Bo ve Di’nin senaryo yaratım süreci, diğer doğrusal ve etkileşimli film 

senaryo yaratım süreçlerinden farklı olarak, filmin alımlama çalışması gözetilerek 

oluşturulmuştur. Alımla çalışmasında iki versiyonun sağlıklı karşılaştırılabilmesi için 

tek değişkenin etkileşim olması amaçlandığından, doğrusal ve etkileşimli anlatıların 

kullandığı bir çok anlatım tekniği devre dışı bırakılmış ve konu seçimi, oyun tasarımı 

alanında “tasarım sütunları” olarak adlandırılan kurallar çerçevesinde, hem 

etkileşimli hem de doğrusal versiyonda aynı deneyimlenebilecek bir olay örgüsüne 

izin verecek şekilde oluşturulmuştur. Bu bölümde senaryo oluşturma süreci, 

uygulanmasından vazgeçilen senaryolar ve fikirleri de kapsayarak ele alınmıştır. 

Böylece projenin kendine özgü gelişimini yansıtmanın yanı sıra, etkileşimli ve 

doğrusal filmler için senaryo geliştirme süreçleriyle ilgili de bulgulara değinmek 

amaçlanmıştır. 
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Senaryo yazılırken ilk çıkış noktası, veya “tasarım sütunu”, bu filmin bir oyun 

olmadığı, dolayısıyla kazanma - kaybetme gibi oyuna özgü özelliklerin 

bulunmayacağı idi. Bir başka deyişle senaryo belirlenirken ilk amaç, bu çalışmayı 

deneyimleyen kişinin deneyimin sonunda bir hikaye izlenimi edinmesi, karakterler 

ve durumlar ile ilgili, doğrusal filmlerde olduğu gibi duygusal ve kognitif süreçler 

yaşamasıdır. Bu konuda ilk aşamada değişik etkileşim yöntemleri ve anlatı kurulması 

bakımından incelenen çalışmalar “Bla Bla” (Morrisset, 2011), Bay Morris 

Lessmore’un Olağanüstü Uçan Kitapları, (Moonbot, 2015) “Don’t Let The Pigeon 

Run This App” (Disney, 2011)  olmuştur. Bu uygulama ve filmlerde, hikaye anlatımı 

etkileşimle kaynaştırılmış ve oyunsallıktan uzak deneyimler yaratılmıştır.  

Çalışmanın bir diğer çıkış noktası olan “etkileşim”in film karakterlerinin 

duygu ve motivasyonlarını anlamaya olan etkisini ölçme amacı, okul öncesi 

çocukların zihin kuramı becerileriyle ilişkili durumlar oluşturabilecek bir olay örgüsü 

yaratma gereksinimi doğurmuştur. Dolayısıyla ikinci tasarım sütunu, zihin kuramının 

“farklı zihinlerin farklı tahayyülleri olması” ilkesini temsil edebilecek, en az iki 

karakterli, ve bu karakterlerin aynı durumlarda farklı hisler yaşamaları şeklinde 

belirlenmiştir. 

Tez öneri aşamasında düşünülen senaryo; değişik bakış açılarına sahip 

karakterlerin karşılaştıkları bir soruna kendi bakış açılarından çözüm önermesi ve bu 

çözümlerin birlikte uygulanması şeklinde özetlenmiştir. Zihin Kuramı kapsamında 

incelenen “diğerlerinin farklı hislerini, düşüncelerini, amaçlarını ve bilgilerini 

anlayabilme becerileri”ni aktive etmeye yarayacak durumlar yaratılması ve empati 

duygusunun hem karakterler arası hem de seyirci/kullanıcı - karakterler arasında 

kullanımına fırsat verecek böyle bir senaryoya etkileşim, ilk olarak dallanan anlatı 

yapısı ile uygulanmak istenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen ilk çalışmalarda, 

öncelikle değişik karakterlerin ve kendilerine ait bakış açılarının ekranda nasıl temsil 

edileceği üzerine düşünülmüştür. Bu arayış ekranı üçe bölerek her karakterin bakış 

açısını aynı anda göstermek, karakterlere dokunarak içlerinden birinin gözünden 

çözümün deneyimlenmesi olarak tasarlanmıştır. Daha sonra bakış açıları yerine 

karakterlerin yakın çekimlerinin görünmesi üzerine de eskizler üretilmiştir. (Şekil 

13) Tez önerisinde ayrıca dokunma gerçekleşmez ise hikayenin kendiliğinden 

atanacak bir karakterin gözünden devam edeceği ve normal doğrusallıkta bir film 

gibi deneyimleneceği öngörülmüştür.  
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Şekil 13. İlk Etkileşim Modeli Eskizi 

 
 

Etkileşimli versiyon ile doğrusal versiyon arasındaki farkların tespit edilmesi 

için yeterince “eşit” bir karşılaştırma sahası yaratmayacağı endişesi, tez önerisinde 

dile getirilen yapının terk edilmesine yol açmıştır. Gerçekten de üzerine dokunulan 

karakterin gözünden izlenen versiyonda diğer karakterlerin bakış açıları temsil 

edilemeyeceği için zihin kuramını faaliyete geçirecek durumlar oluşmayabilecek, ve 

dahası, etkileşim, doğrusal versiyonda izlenecek karakterin gözünden izleme ile en 

başta yapılan seçim dışında herhangi bir fark yaratmayacaktı.  

Senaryo revizyonu: 

Bu aşamadan sonra yapılan değişik sinopsis çalışmalarıyla araştırmada 

senaryoyu oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar belirmeye başlamış ve 

normal bir animasyon film senaryosundan farklı olarak bu aşamanın hem doğrusal 

hem de etkileşimli olmak üzere ikili bir yapıda ilerlemesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Dolayısıyla başlangıçta belirlenen tasarım sütunlarına bir üçüncüsü eklenmiştir:   

 

- Olay örgüsünün etkileşimli ve doğrusal versiyonlarda temel farklar 

olmadan deneyimlenmesi 

 

Doğrusal veya etkileşimli film/oyun tasarımından farklı olarak bu araştırmada 

etkileşimli deneyimin yanı sıra doğrusal izleme deneyimini de eş zamanlı olarak 
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düşünme zorunluluğu, yeni bir tür senaryo yazımı yaklaşımını da beraberinde 

getirmiştir. Karakterlerin aynı durumlarda farklı duygular yaşaması ana hattından 

yola çıkarak tamamlanan birinci senaryoda, Mavi Kirpi, Yıldızlı Zürafa ve Mor 

Baykuş isimli karakterlerin ormanda yollarının kesiştiği bir sabah konu edilmiştir. 

Hikaye, ağaç yapraklarını yiyerek sabah kahvaltısını etmekte olan Yıldızlı 

Zürafa’nın, aynı ağaçta sabah sporunu yapıp şarkı söylemeye başlayan Mor 

Baykuş’un şarkısından rahatsız olarak kulaklarını tıkamasının ardından, ayaklarının 

ardında kalan yuvasına gitmek izleyen Mavi Kirpi’nin seslenişini duymamasını ve 

Mavi Kirpi’nin Zürafa’nın dikkatini çekip ardından onunla haberleşmek için 

Baykuş’tan yardım almasını anlatmaktadır. (Senaryo: EK 01) 

Olay örgüsünde dikkat edilmesi gereken birinci nokta olan, karakterlerin aynı 

durumlarda farklı hisler yaşadıkları / farklı bilgilere sahip oldukları anlar eş zamanlı 

olarak aşağıda listelenmiştir: 

Sorun/Çatışma: Kirpi Zürafanın önünde durduğu yuvasına girememektedir. 

Zürafa’nın boyu çok uzun olduğundan ve Baykuş’un şarkısı yüzünden kulaklarını 

tıkadığından Kirpi’nin yerde yaşadığı sorunu görmez.  

 

1- Baykuş’un şarkı söylemesi: 

Baykuş: Keyif almaktadır 

Zürafa: Yüksek ses yüzünden rahatsız olur, kulaklarını yaprakla tıkayarak 

yemeğine devam eder 

Kirpi: Zürafaya sesini duyurmak için seslenir ancak Zürafa kulaklarını 

tıkadığı /şarkı yüksek sesli olduğu için duymadığından morali bozulur. 

 

2- Zürafa’nın Baykuş’un durduğu daldan yaprak kopararak yemesi: 

Baykuş: Dal sallandığı için dengesini kaybeder, zürafadan kaynaklandığını 

anladığında başka bir dala konar ve şarkısına devam eder 

Zürafa: Keyifle yaprak yemeye devam eder 

Kirpi: Tamamen kendi sorunuyla ilgilidir, Zürafa’nın ve Baykuş’un 

durumuyla ilgilenmez 

 

3- Kirpi düşerken sepetindeki turplar havaya savrulur 

Baykuş: Havada uçan turplardan birini görür 

Zürafa: Yaprak yemeye devam eder 
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Kirpi: düştüğü yerde yatakalmıştır 

 

Çözüm: Baykuş uçarak bir kirpinin yanına, bir zürafanın yanına gider ve 

aradaki iletişimi sağlayarak zürafanın kirpinin yuvasının önünden çekilmesini sağlar.  

Eylemlerin eş zamanlılığını yansıtabilmek ve karakterlerin birbirleriyle olan 

ilişkilerini daha iyi canlandırabilmek amacıyla senaryo yazım formatı klasikten farklı 

bir şekilde, 3 kolon halinde tasarlanmıştır. Buna göre etkileşimin henüz açılmadığı 

giriş bölümü ve sorunun çözüme ulaştığı kapanış bölümü hariç, tüm karakterlerin 

eylemleri yan yana yazılmıştır, böylece senaryoda “bu sırada, o esnada” gibi zaman 

kipleri kullanarak aynı anda gerçekleşen eylemleri alt alta (dolayısıyla zamansal 

olarak da öncelik-sonralık ilişkisi içinde) yazmaktansa etkileşimi ve animasyon için 

zamanlamayı (timing) de kolaylaştıracak şekilde, daha grafik bir temsille yazılmıştır.  

Bu olay örgüsü, etkileşimli versiyonda da doğrusal versiyonda da aynı sırayla 

ve değişiklik olmadan izlenecek şekilde tasarlanmıştır. Etkileşimin, karakterlerin 

bakış açısını daha iyi kavramaya yol açabilmesi için, üzerine tıklanan karakterin 

bakış açısını değil, yakın çekiminin görünmesi düşünülmüştür. Çoğu zaman anlatıda 

odak noktası olan karakterler yakın çekimlerle vurgulanır, ve her ne kadar dıştan 

görüntüleri de olsa, iç dünyalarına dair yoğun bir bilgi taşıdığı için anlatının karakter 

odaklı ilerlemesine sebep olur.  

Bu şekilde tıklanılan karakterin görüntüsünün (ve tabi ki de sesinin) film 

dilinde önemlileştirerek ona anlatıda daha yakın bir his oluşturulması ve seçilen 

karakterin duygu-düşüncelerinin daha iyi anlaşılabileceği varsayımı yapılmıştır. 

Doğrusal-Etkileşimli farkının en aza indirgenmesi ise, tıklanan karakterin 

görüntüsünün var olan çerçevenin yerine geçmesi ile değil, filmin çerçevesi içinde 

bir başka çerçeve ile verilmesi fikriyle sağlanmaya çalışılmıştır. Bu modele göre, eş 

zamanlı olay örgülerinde tıklanan karakterin yakın çekim görüntüsü ayrı bir çerçeve 

içinde görülürken diğer karakterler genel planda eylemlerine devam edecekler, 

böylece ekran üzerindeki bilgi bakımından doğrusal-etkileşimli versiyonlar arasında 

herhangi bir bilgi farkı bulunmayacaktır. (Sekil 14 )  Etkileşim modelinin  senaryo 

oluşturmadaki önemini yansıtan bu karar, bir sonraki etkileşim tasarımı bölümünde 

ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.  
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Şekil 14. Mavi Kirpi Senaryosu Etkileşim Modeli 

 
 

İkinci Senaryonun Sorunları: 

Sessiz animatik aşamasına kadar getirilen ikinci senaryo, her ne kadar 

karakter 3 tasarım sütununu birden karşılasa da, o ana kadar somut olarak ele 

alınmamış bir başka sorunu beraberinde getirmiştir: 3-5 yaş arası çocukların ekran 

üzerindeki hareketleri algılamalarının yavaş oluşu ve anlam yaratımında eş zamanlı 

eylemlerin çözümlenmesinin sorun çıkaracak olması. Ayrıca etkileşim modelinin 

(yani bir karakterin görüntüsünün büyüyerek sesinin yaklaşması) diğer karakterlerin 

daha da fazla önüne geçebilecek oluşu, ve farklı duygu durumlarının aynı anda 

algılanmasında problemlere yol açabilecek oluşu gündeme getirilmiştir. Tez izleme 

kurulunun tartıştığı bir diğer husus da “yakın çekim”in ne kadar karakterin duygu 

durumunu yansıtabilecek oluşudur. Doğrusal filmde kurgunun yerine geçtiği 

düşünülebilecek olan yakın çekim / seçme etkileşiminin çocukların algılarına ne 

kadar hitap ettiği soru olarak gündeme getirilmiş, bu konuda daha önceden yapılmış 

bir araştırma olmadığı için bu yolda devam etmenin risklerine dikkat çekilmiştir. 

Görsel bakımdan ise geri plan - karakterler ve bir çok objenin aynı anda ekranda 

bulunmasının algıyı zorlaştırdığı yorumu yapılmıştır.  

Bütün yorumlar ve sorular göz önüne alındığında, eş zamanlı eylemlere 

dayalı olan mevcut senaryoyu değiştirmek yerine, çok daha sade, temel duygu 

durumları net ve tekrarlı bir şekilde gösterecek, erken çocukluk döneminin 
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zihin/algılama hızına uygun, görsel olarak daha az kalabalık, karakterleri ise daha 

sade olacak yeni bir film tasarlanmasına karar verilmiştir.   

Üçüncü Senaryo 

Yeni senaryonun oluşturulmasında bu sefer olay örgüsü yerine etkileşime ve 

etkileşimin olay örgüsünde yaratacağı anlama yoğunlaşılmış, hatta senaryodan önce 

karakter geliştirilmiş ve karakterlerin görünüşleri/materyelleri ile uyumlu olacak 

etkileşim modelleri aranmıştır.  

Etkileşimli bir anlatı tasarımında, etkileşimin anlatıya dışsal bir eklenti değil, 

anlatının ayrılmaz bir parçası olması seyirci deneyimini zengin kılmak bakımından 

kaçınılmazdır. Ancak  sadece etkileşim düşünüldüğünde, dramatik yapının bir hikaye 

anlatma hissinden uzaklaşması riski de bulunmaktadır. Böyle bir durumda, her ne 

kadar herhangi bir etkileşimli yapıda karakterler, geri hikaye ve olay örgüsü 

bulunabilse de, etkileşim oyuncak ile oynama deneyimi ile karşılaştırılabilecek bir 

deneyim haline gelecek, bu nedenle de karakterlerle empati kurma (özdeşleşme) 

oranı da büyük oranda düşecektir. Bir başka zorluk da, etkileşimi düşünürken 

etkileşimsiz versiyonla aralarında minimum ayrılık oluşmasına dikkat etme 

zorunluluğudur. Bu nedenle söz gelimi olay örgüsünde büyük değişikliklere yol 

açacak “branching narrative” yöntemi tasarlanacak alımlama çalışması için uygun 

olmayabilir.  

Sonuçta, bütün bu faktörler gözetilerek bir bütün olarak ele alınan senaryo 

yazım aşamasında, var olan etkileşim modellerinin incelenmesi sonucunda bir 

yandan “Bo, Di ve Beez” karakterleri geliştirilirken bir yandan da final senaryo 

belirmiş ve karakterlere uygun olabilecek, çocukların zihin kuramı becerilerini 

kullanmalarına olanak verecek ve etkileşimsiz versiyonda da etkileşim dışında aynı 

deneyimlenebilecek bir olay örgüsü oluşturulmuştur:  

Etkileşimli versiyonda da etkileşimsiz versiyonda da ana hikaye, Bo ve Di 

karakterinin, Beez karakteri tarafından çerçeve dışından getirilen enstrümanları 

çalmayı denemelerinden ve sonuçlarından mutlu veya mutsuz olmalarından 

oluşmaktadır. Beez karakteri her enstrümanın iki karakter tarafından iki kere 

denenmesinin ardından enstrümanı alarak çerçeve dışına uçar ve yeni bir 

enstrümanla gelir. Gitar, trompet ve mikrofonu bu şekilde deneyimledikten sonra 

Beez tekrar gitarı getirir, Di gitarı çalmaktayken bu sefer trompeti getirir ve Bo’ya 

verir. (etkileşimli versiyonda çocuk Bo’ya verir) Bo ve Di’nin beraber gitar ve 

trompeti çalmaya başlamasıyla birlikte Beez yeniden dışarı uçar, ve bu sefer 
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mikrofonla sahneye gelir, ancak kimseye vermez. Bu sefer kendisi şarkı söylemeye 

heves etmiştir. Şarkıya başladığındaysa çok kötü bir ses çıkar ve Bo ile Di enstrüman 

çalmayı bırakarak sahne dışına koşarlar. Beez de iki karakterin çıkışını izledikten 

sonra umursamaz bir vaziyette arkalarından gider.  

Karakterlerin farklı duygu durumlarından yola çıkarak çocukların özdeşleşme 

ve anlama oranlarını ölçebilmek için enstrümanlara verdikleri tepkiler çeşitli 

opsiyonlar dahilinde düşünülmüştür. Birinci opsiyon, karakterin enstrümanı güzel 

çalması ve bundan mutlu olmasıdır. İkinci opsiyon, karakterin enstrümanı kötü 

çalması ve bundan mutsuz olmasıdır. Üçüncü opsiyon ise karakterin enstrümanı kötü 

çalması (veya kötü şarkı söylemesi) ancak yine de çıkardığı sesleri beğenerek (veya 

enstrüman çalma / şarkı söyleme eyleminden haz alarak) mutlu olmasıdır. Etkileşim 

tasarımı bölümünde de görüleceği üzere, zaman akışı tasarımında boşluk kalmaması 

için değişik parçalara ayrılmış olan eylemler sırasında karakterlerin verdikleri 

tepkiler aşağıdaki tabloda sıralanmıştır: 

 

Tablo 3.  Bo ve Di Olay Dökümü 

 İlk Sefer İkinci Sefer 

 Bo Di Bo Di 

Gitar 

verildiğinde 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Gitarı almak 

istemez 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Gitarı 

aldığında 

Kötü çalar, 

HAYAL 

KIRIKLIĞI 

yaşar 

Güzel çalar, 

memnun olur 

Çalmayı 

reddeder ve 

gitarı geri 

verir 

Aynı sekansı 

çalar 

Trompet 

verildiğinde 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Trompeti 

aldığında 

Güzel çalar, 

memnun olur 

Kötü çalar, 

AMA 

Aynı sekansı 

çalar 

Aynı sekansı 

çalar, 
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MEMNUN 

OLUR 

MEMNUN 

OLUR 

Mikrofon 

verildiğinde 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Heyecanlı, 

sabırsız tepki 

verir 

Mikrofonu 

almak istemez 

Mikrofonu 

aldığında 

Kötü söyler 

ancak 

MEMNUN 

OLUR 

Kötü söyler, 

HAYAL 

KIRIKLIĞI 

yaşar 

Aynı söyler 

yine 

MEMNUN 

OLUR 

Şarkı 

söylemek 

istemez, kısa 

bir haykırıştan 

sonra 

mikrofonu 

geri verir 

 

Olay örgüsünün doğrusal bir film senaryosundan farklı olarak böyle bir tablo 

ile listelenmesi,  etkileşimli versiyonda karakterlerin tepkilerinin hangi sıra ile 

deneyimleneceğinin belli olmamasından kaynaklanmaktadır. Çocuğun seçimine göre 

bir karakter, bir enstrümanı diğerinden önce çalabilecektir. Yine de,  farklı  sıralarla 

deneyimlenseler bile, karakterlerin verdikleri tepkiler doğrusal versiyonda da aynı 

olacağından, çocukların film tamamlandığında aynı hikayeyi izlemiş olmaları 

hedeflenmiştir.  

Hikayede, karakterlerin çaldıkları enstrümanlara kendilerinin verdiği tepkinin 

yanı sıra, onları dinleyen diğer karakterin tepkileri de hesaba katılmıştır. Burada 

filmin adının da kaynaklandığı bir noktayı işaret etmekte fayda var; o da Beez 

karakterinin, enstrümanı getirip götürme işlevi ve final “gag”ı oluşturma dışında 

genelde olay örgüsünün dışında bırakılmış oluşudur. Bunun nedeni, Beez karakterin 

vereceği tepkilerin çocukların dikkatini dağıtmasından kaçınmaktır. Dolayısıyla 

alımlanma çalışması, Bo ve Di karakterlerinin farklı duygu durumları ile sınırlanmış, 

ve bu iki karakterin tepkilerine yönelik sorular hazırlanmıştır. Bu durumda, Bo, Di ve 

Beez karakterlerinin eş zamanlı olarak yaptıklarını listeleyen aşağıdaki tablo 

oluşmuştur:  
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Tablo 4. Bo ve Di Eylem Dökümü 

 Eylem Bo Di Beez 

GİTAR : 

1. Sefer 

A Bekleme pozisyonu Bekleme pozisyonu Gitarı getirir, yere 

bırakır ve sahneyi 

terkeder 

B Kötü çalar, rahatsız 

olur : MUTSUZ 

Dinlerken rahatsız 

olur: MUTSUZ 

U 

C Dinlerken memnun 

olur: MUTLU 

Güzel çalar, 

memnun olur: 

MUTLU 

U 

GİTAR : 

2. Sefer 

D Dinlerken memnun 

olur : MUTLU 

Hevesle gitarı alır, 

güzel çalar, 

memnun olur: 

MUTLU 

U 

E Gitarı almak 

istemez, 

verildiğinde 

çalmadan iade eder:  

MUTSUZ 

Şaşırır U 

F Şaşkın Şaşkın Son karakter ikinci kere 

çalarken sahneye gelir, 

gitar kendisine 

verildiğinde sahne 

dışına götürür. 

TROMPET : 

1. Sefer 

A Bekleme pozisyonu Bekleme pozisyonu Trompet ile birlikte 

gelir, trompeti bırakır 

ve sahneyi terkeder 

B Güzel çalar, 

memnun olur : 

MUTLU 

Dinlerken memnun 

olur: MUTLU 

U 

C Dinlerken rahatsız 

olur : MUTSUZ 

Kötü çalar, yine de 

memnun olur: 

MUTLU 

U 
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TROMPET : 

2. Sefer 

D Dinlerken rahatsız 

olur : MUTSUZ 

Yeniden kötü çalar, 

yine de memnun 

olur: MUTLU 

U 

E Yeniden güzel 

çalar, memnun olur 

: MUTLU 

Dinlerken memnun 

olur: MUTLU 

U 

F Şaşkın Şaşkın Son karakter ikinci kere 

çalarken sahneye gelir, 

trompet kendisine 

verildiğinde sahne 

dışına götürür. 

MİKROFON : 

1. Sefer 

A Bekleme pozisyonu Bekleme pozisyonu Mikrofon ile birlikte 

gelir, Mikrofonu bırakır 

ve sahneyi terkeder 

B Kötü söyler AMA, 

memnun olur : 

MUTLU 

Dinlerken rahatsız 

olur : MUTSUZ 

U 

C Dinlerken rahatsız 

olur : MUTSUZ 

Kötü söyler, farkına 

varıp rahatsız olur:  

MUTSUZ 

U 

MİKROFON : 

2. Sefer 

D Kısa sürdüğü için 

şaşırır 

Söylemek istemez, 

mikrofon 

verildiğinde kısaca 

“AAA” deyip geri 

verir: MUTSUZ 

U 

E Hevesle mikrofonu 

alır, yeniden kötü 

söyler AMA 

memnun olur : 

MUTLU 

Dinlerken rahatsız 

olur : MUTSUZ 

U 

F Şaşkın Şaşkın Son karakter ikinci kere 

söylerken sahneye gelir, 

mikrofon kendisine 

verildiğinde sahne 

dışına götürür. 
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Etkileşimsiz versiyonda ise, arının getirdiği enstrümanı çocuğun tutup 

sürükleyerek seçtiği karaktere vermesi yerine arı kendisi Di’ye vermiş, ardından Di 

Bo’ya enstrümanı uzatarak yine ikişer kere çalmaları sağlanmıştır. En son Bo ikince 

kere çaldığında Beez sahneye girerek enstrümanı Bo’dan geri almış ve diğer 

enstrümanı getirmiştir. Böylece etkileşimli versiyondaki olay akışı doğrusal 

versiyonda da çocuğun seçim yapması ve enstrümanı istediği karakterlere tekrar 

tekrar vererek zaman akışına müdahale edebilmesi dışında olabildiğince benzer 

biçimde sağlanmıştır. 

 

 3.1.2. Etkileşim / Doğrusal Anlatı Tasarımı 

Birinci kısımda da belirtildiği gibi etkileşimli bir filmde, etkileşim tasarımı 

senaryonun ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve etkileşimin yaratacağı anlam, 

henüz konu belirlenirken göz önüne alınarak olay akışı buna göre tasarlanmalıdır. Bu 

durum etkileşimli anlatı ile doğrusal anlatının karşılaştırılacağı bir araştırmada daha 

da kritik önem kazanmış ve senaryo yazım aşamasında konu, etkileşim modeli ve 

doğrusal deneyim hep birlikte değerlendirilerek defalarca yeniden belirlenmiştir. İlk 

senaryo çalışmalarının ardından beliren duruma göre, konunun zihin kuramı 

çerçevesinde genel hatları belirlendikten sonra, olay akışından önce, karakterler 

arasında farklı durumları yaratmada anlamı olacak bir etkileşim modeli tasarlamak 

elzem hale gelmiştir. Etkileşim modellerini fiziksel ve zihinsel olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Fiziksel açıdan değişik etkileşim modellerine, ekrana dokunma 

(dokunma, yana kaydırma, yakınlaştırma), cihazı hareket ettirme, (sallamak, 

çevirmek, sağa sola döndürmek), mikrofona konuşmak veya şarkı söylemek, ve 

kamera bağlantısıyla hareket tanımlama yazılımını harekete geçirici hareketler 

yapmak gibi edimler örnek verilebilir. 

Ancak Hirsh-Pasek ve diğerleri bütün bu etkileşim modellerinin anlam 

kazanabilmesi ve bilişsel olarak aktif öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, basitçe 

kimi uyaranlara cevap niteliğindeki dokunma veya sürükleme etkinliğinden çok daha 

fazlasının, yani zihinsel bir dikkat ve uğraş ile bağlanmanın gerekliliğine de dikkat 

çeker. (2015) 

Bu yüzden öncelikle etkileşim modeli belirlenirken hem okul öncesi 

çocukların psiko-motor fonksiyonlarını zorlamayacak, hem de bilişsel ve duygusal 
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bir bağlanma yaratarak hikayeye eklemlenecek anlamlı bir edim bulma zorunluluğu 

belirmiştir. Söz gelimi tezin çıkış fikrinde düşünülen etkileşim modelleri, yani 

seçimlere göre dallanacak bir anlatı yapısının çocukların ekranda aktarılan hikayenin 

içeriğine zihinsel bir tepki vermeleri üzerine kurulduğu için anlamlı bir bağlanma 

yaratacağı düşünülmüştür. Ancak bu etkileşim modelinden, doğrusal hikayeden konu 

bakımından sapmalar taşıyacağı ve karşılaştırma zemini sağlamayacağı için 

vazgeçilmiştir.  

Dolayısıyla, anlamlı etkileşimin yanı sıra, etkileşim modelinin doğrusal 

versiyonda yaşanacak hikaye deneyimine olabildiğince yakın bir hikaye deneyimi 

yaratması da hedeflenmiştir. Bu bağlamda, etkileşimli anlatının “dallanan anlatı 

yapısı”, “değişen kamera açıları”, “ses/görüntü kaydederek bunları daha sonra 

hikayenin içine entegre etme”, ve cihazı hareket ettirerek değişik görüntü açıları 

yaratma veya kurguyu değiştirme gibi özellikleri, alımlama çalışmasında etkileşimin 

tek değişken olarak yalıtılması amacıyla devre dışı bırakılmıştır. Benzer bir şekilde, 

doğrusal film dilinin yakın çekim, kurgu ve animasyonun sahneleme prensipleri gibi 

öğelerden, etkileşimli versiyonda birebir tekrar edilemeyecekleri için kaçınılmıştır.  

Sonuç olarak iki anlatı biçiminin de zenginlikleri bir nevi kısıtlanmış ve ortak 

müşterek olan daha statik bir “çekirdek deneyim” de birleştirilmiştir.  

Başka bir örnek vermek gerekirse, animatik aşamasına kadar getirilen “Mavi 

Kirpi” senaryosunda uygulanması düşünülen,  üzerine dokunulan karakterin ayrı bir 

pencerede yakın çekimini görme etkileşiminin hikayesel düzlemde zihinsel bir 

bağlanma yaratıp yaratmayacağı sorusu yanıtlanamamıştır. Bu etkileşim modeli, 

fiziksel bir uyaran olarak, hikayeden bağımsız bir görsel efekt gibi kullanılma riski 

de taşıyabilirdi. Ayrıca ekranda ayrı bir pencerenin görünmesi, 3-5 yaş arası 

çocukların görsel algılama becerileri için zorlayıcı bir karmaşıklık yaratabilecekti.   

 Yukarıda belirtilen unsurlar bir araya geldiğinde, etkileşimin, bir çok çocuk 

uygulamasında kullanılan “dokun-sürükle” modeline dayanması, ve hikayesel bir 

bağlanma yaratmak için de çocukların, enstrümanları verirken karakterin daha önce 

nasıl çaldığının hatırlanması veya enstrümanı ne kadar istediğini görmesi, bir nevi 

karakterlerle birebir iletişime geçerek karar vermesi amaçlanmıştır. (Nitekim, kimi 

görüşmelerde çocuklar gitarı kötü çaldığını bilen Bo’nun gitarı istemeyişini göz 

önüne alarak ona vermekten vazgeçmiş, tekrar Di’ye vermişlerdir. Bu karar, 

çocukların karakterlerin duyguları ile iletişime geçtiği ve ona göre karar verdiği 

yönünde okunabilir) 



 

 73 

Doğrusal versiyonda ise bu tarz bir aktif karar mekanizması devreden 

çıkarılarak, enstrümanları Beez karakteri getirmiş, dolayısıyla çocukların rolü, 

karakterlerin tepkilerini ve olay akışını doğrusal akış içinde izleme ile 

sınırlandırılmıştır.  

Bu bağlamda ilk aşamada üretilen etkileşimli prototip ile final etkileşimli 

versiyonda bazı farklar bulunmaktadır. İlk prototipte, sadece Bo ve Di karakterleri 

tıpkı enstrümanlar gibi bir oyuncak kutusunun sallanmasıyla ekrana düşüp, ardından 

çocukların seçimiyle enstrümanı çalmaktaydılar. (Şekil 15 )  

 

Şekil 15. Bo ve Di Karakterleri İçin Tasarlanan İlk Etkileşim Modeli Eskizi 

 
 

Enstrümanın değişimi ise yine yukarıdan gelen bir kutunun sallanması ile 

gerçekleşmekteydi. Kutuyu en başta sallama fikrinden, fiziksel etkileşim bakımından 

eğlenceli bir deneyim yaratmasına rağmen, anlatıya fazla bir katkısı olmayacağı ve 

hikayeyi daha çok “oyuncaklaştıracağı” nedeniyle vazgeçilmiş, ve tek bir etkileşim 

modelinin etkilerinin araştırılmasının daha doğru olacağına karar verilmiştir.  

Bu bağlamda etkileşimin doğrusal versiyona göre yarattığı bir başka fark da, 

çocukların enstrümanı istedikleri karaktere diledikleri kadar vererek tekrar edebilme 

ve deneyimin zamanını kendilerinin belirleyebilmesi olmuştur.  Karakterlerin değişik 

enstrümanlara verdikleri tepkilerin anlaşılabilmesi amacıyla her enstrümanı en az iki 
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kere çalmaları öngörülmüş, doğrusal versiyonda da etkileşimli versiyonda da 

karakterler iki kere çalmadan enstrümanı sahne dışına taşına görevi olan Arı sahneye 

girmemiştir. Ancak etkileşimli versiyonda arı sahneye girdikten sonra bile çocuklar 

genelde enstrümanları karakterlere vermeye devam etmiş, kimi zaman ancak arıya 

verdiklerinde ne olacağı sorulduğunda arıya vermişlerdir.  

Bu anlamda, etkileşimli deneyim genelde doğrusal deneyime göre daha uzun 

sürmüş ve karakterlerin enstrümanları çalış tekrarı daha fazla olmuştur. 

Etkileşim modeli belirlenirken dikkat edilen bir başka nokta da etkileşimin 

“Cevaplılık- Responsiveness” ilkesi olmuştur. Bu ilke, önceki bölümlerde 

özetlendiği gibi, etkileşimli anlatının, müdahaleye her an açık olması veya sık 

sık/anlamlı aralıklarla gerçekleşmesi, izleyici/kullanıcıyı pasif bir izleme konumuna 

olabildiğince az sokması amacını taşır. Bu ilke doğrultusunda, çocuklar kendilerine 

her dokunduğunda karakterlerin bir tepki vermeleri öngörülmüştür. Ancak enstrüman 

çalarken çocukların enstrümanları geri alıp almamaları konusunda bir süre kararsız 

kalınmıştır. Karakterler enstrüman çalarken çalışları bitmeden alınabilme olasılığı, 

hangi karakterin nasıl çaldığı bilgisine/deneyimine zarar verebilecektir. Ancak 

enstrüman çalma esnasında hiç bir tepki vermemeleri de bu sefer etkileşimli 

versiyonun  cevaplılık haline zarar verebilecek, çocuklar aktif bir karar verme 

sürecinden çok mekanik bir fiziksel işlem gerçekleştirdikleri hissine kapılabilecektir. 

Bu düşüncelerle, karakterler enstrüman çalarken dokunulduklarında dokunmaya 

cevap vermeleri ancak enstrümanı geri vermemeleri kararlaştırılmıştır. Yani 

sözgelimi trompeti çalmakta olan Di’ye dokunulduğunda Di’nin 

“Di_Play_Trompet_Intrusion” animasyonu devreye girmiş ve trompeti geriye doğru 

çekerek “I ıh!” sesi duyulmuştur. Böylelikle karakterler çocuklarlar iletişimi 

kaybetmeden enstrüman çalmaya devam edebilmiştir. Buna rağmen, çocukların 

deneyim sırasında özellikle ikinci çalışlar esnasında ve fiziksel etkileşime alıştıktan 

sonra karakterlerin elindeki enstrümanları sık sık almaya çalıştıkları gözlenmiştir. 

Aynı şekilde, karakterler “IDLE” pozisyonda beklerken de dokunmalara tepki 

animasyonları yapılmıştır: karakterler, çocuklar dokunduklarında gıdıklanma 

hareketleri yaparak normal hallerine geri dönmüşlerdir.  

Etkileşimli versiyon ile karşılaştırılacak doğrusal versiyonda, daha önce 

belirtildiği gibi, çocuğun dokunmasının yerine, arı karakteri enstrümanları getirerek 

önce Di’ye vermesi, ardından Di’nin, çalışı bittikten sonra enstrümanı Bo’ya 

atmasıyla karakterlerin sırayla bütün enstrümanları çalmaları sağlanmıştır. Doğrusal 
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versiyonda etkileşimde olduğu gibi tekrar sayısı çocuğa bağlı olmayıp enstrüman 

başına iki kere çalmaları belirlenmiştir. (Etkileşimli versiyonda da karakterler ikişer 

kere çaldıkları an arı sahneye gelerek kendisine verilmesi durumunda enstrümanı 

götürmek için hazır durumda beklemektedir) Doğrusal versiyonda ayrıca 

karakterlerin enstrümanları çalmalarının ardından kendi çalışlarıyla ilgili hislerini 

belirten animasyonlar etkileşimli versiyondaki ile aynı tutulmuş, böylece 

duygularının anlaşılabilmesi için etkileşimli versiyon ile benzer bir zamanlama 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Karakterler ancak tepki animasyonları bittikten sonra 

diğer karaktere enstrümanı atmışlardır. Ancak burada da belirtmek gerekir ki 

etkileşimli versiyon ile tamamen aynı bir zamanlama oluşturmak mümkün değildir, 

çünkü enstrümanın  

Karakterden ne zaman alınacağı her çocuğa göre değişkenlik göstermektedir. 

Hatta enstrüman karakterin çalması bittiği andan itibaren karakterden alınabilir hale 

geldiği için kimi çocuklar özellikle ikinci üçüncü tekrarlarda tepki animasyonlarının 

bitmesini bile beklemeden enstrümanı almışlardır.  

Sonuç olarak etkileşim tasarımında dikkat edilen noktalar: 

- 3-5 yaş arası çocukların zihinsel ve psiko-motor gelişimlerine uygun 

oluşu, 

- Zihinsel olarak hikayenin anlamına katılabilecekleri, aktif olarak 

bağlanabilmeleri, 

- Doğrusal versiyon ile benzer bir hikaye akışı ve anlatım kurabilecek, 

etkileşimin tek değişken olarak izole edilebilmesi, 

- Doğrusalda da etkileşimlide de tepki sürelerinin ve enstrüman çalma 

sayılarının en azından minimumda aynı tutulması olmuştur.  

 

 

3.1.3. Karakter, Geri Plan ve Görsel Kimlik Tasarımı  

Bo, Di, ve Beez karakterlerinin tasarımı, aynı senaryoda olduğu gibi uzun ve 

değişik materyallerin ve mecraların denendiği bol tekrarlı bir sürecin ardından 

oluşmuştur.  

Yapılan araştırmalarda ve danışman gelişim psikoloğu ile yapılan 

görüşmelerde, 3-5 yaş arası çocuklara yönelik karakter, geri plan ve görsel kimlik 

tasarımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıdaki gibi belirmiştir: 
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1. 3-5 yaş arası çocukların henüz soyut düşünme kabiliyetleri 

gelişmediğinden ekranda gördükleri karakterleri olduğu gibi algılar, metaforik 

anlamları çözemezler. Dolayısıyla sözgelimi yıldız desenli bir zürafa tasarlanıyorsa o 

tasarımda zürafanın yıldızlı bir desene sahip olmasına ekstra bir anlam yüklememek 

gerekir. 

2. Parlak renkler kullanmak okul öncesi dönemde algıyı ve dikkati 

kolaylaştırır. 

3. Karakter tasarımında yuvarlak figürler köşeli ve sivri açılı figürlere 

oranla bağlanmayı daha kolaylaştırıcı etkiye sahiptirler 

4. Zemin-figür ilişkisi okul öncesi dönemde daha yeni geliştiğinden, 

fazla öğeli, karmaşık, çok katmanlı ve fazla desenli geri plan tasarımından 

kaçınılmalıdır 

5. Benzer şekilde, görsel kimlik oluşturulurken de olabildiğince sade, 

gereksiz öğelerden temizlenmiş, dikkati istenen yere anında yönelten bir tasarım 

anlayışı benimsenmelidir.  

 

Karakter tasarımı 

Projenin amacı karakterlerin duygularının ve motivasyonlarının ne derecede 

anlaşıldığının ölçülmesi olduğuna göre, görsel tasarımın en önemli öğelerinden biri 

de karakter tasarımı olmuştur. “Mavi Kirpi” senaryosu için Orçun Nişli tarafından 

tasarlanan karakterler vektörel, düz renk ve temel şekillerden oluştukları için okul 

öncesi çocukların algısına uygun bulunmuştur. (Sekil 16 )  
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Şekil 16. Mavi Kirpi Karakter Tasarımı 

 
 

Ancak bu karakterler geri plan ile birlikte ve olay akışı içinde ele 

alındıklarında çocukların algılamalarında zorluk çıkması riski belirmiş, senaryonun 

ve etkileşim modelinin de değiştirilmesiyle bu karakterlerden vazgeçilmiştir. (Sekil 

17) 
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Şekil 17. Mavi Kirpi Görsel Tasarım 

 
 

Bo, Di ve Beez karakterlerinin tasarımı ise, senaryo ve etkileşim tasarımıyla 

aynı süreçte yürütülmüş ve başlangıçta da belirtildiği gibi değişik materyallerle 

mecraların denenmesi sonucunda final haline kavuşmuştur. Mavi Kirpi senaryosunun 

ardından hayvan karakterlerinden vazgeçilerek temel şekillere sahip daha soyut ve 

basit karakterler yaratılması fikri benimsenmiştir. Bu tarz bir karakter yaratılması 

fikrinin ardında, etkili anlatısıyla ilham kaynağı olan “Purple and Brown” isimli 

Aardman dizisi de etkili olmuştur. “Slapstick komedi” tarzında ilerleyen anlatıda, 

karakterler fiziksel “gag”lara ya da “komikliklere” genelde şaşkınlık ve eğlenerek 

tepki verirler. Biri uzun biri kısa iki hamur figürden oluşan karakterler, renkleriyle 

isimlendirilmiş ve diyalog olmadan, yüz ifadeleri ve ünlem sesleriyle duygularını 

güçlü bir biçimde iletebilmektedirler.  
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Önceki karakter tasarım süreçlerinden farklı olarak ve etkileşim modelinin 

karekterlerin fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişebilmesi ihtimali de göz önüne 

alınarak eskiz süreci hamurda çalışılmış, temel şekiller 3 boyutta yaratılarak değişik 

“canavar” modelleri çıkarılmıştır. (Şekil 18)  

 

Şekil 18. Di Karakteri Hamur Çalışması 

 
 

Bu canavar modellerinden en basit olanlar seçilmiş ve illustrator yazılımında 

2 boyutlu olarak değişik çeşitlemeleri yapılmıştır. (Sekil 19)  
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Şekil 19. Di Karakteri 2B Tasarım Eskizleri 

 
 

Bir sonraki aşamada lazer kesici ile karakterler cut-out şeklinde fotobloktan 

kesilerek gerçek boyutlarda bu sefer 2 boyutlu olacak şekilde yeniden üretilmiş ve 

aralarında bir karşılaştırma yapılmıştır. (Şekil 20)  

Şekil 20. Di Karakteri Fotoblok Versiyonu 

 
 

Fotobloktan kesilen karakterlerin gerçekçi dokuları ve kalınlıkları, vektörel ve 

derinliksiz renkli tasarımlara oranla daha dikkat çekici bulunmuş, ve başlangıçta 

belirtilen parlak renklerin çocukların algısını kolaylaştırması ilkesine rağmen, beyaz 

renkli ve gerçekçi dokulu bir estetikte karar kılınmıştır. 
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Şekil olarak ise daha yuvarlak hatlı karakterler çocuklara uygun bulunarak 

kalın kartondan kesilmiş izlenimi ile “Fireworks” yazılımında 2 boyutlu olarak yine 

Orçun Nişli tarafından yaratılmıştır. Etkileşim tasarımının gelişimi sonucu Beez 

karakteri hamurdan modelleme ve lazer kesici ile kesme süreçleri atlanarak doğrudan 

kağıt üzerinde tasarlanmış ve aynı şekilde arkasında karton dokusu bir kalınlıkla final 

haline getirilmiştir.  

Geri plan 

Karakterlerin “kartondan” görünüşlerine uygun olarak kırıştırılmış izlenimi 

veren düz, boyamasız bir karton fon olarak belirlenmiştir. Bu seçimde, dikkati 

tamamen karakterlerin üzerine çekme ve çocukların yapacakları seçime konsantre 

olmaları amacı etkili olmuştur.  

Görsel kimlik 

Enstrümanlar, karakterlerin gerçekçi dokularına uygun bir şekilde gerçek 

fotoğraflardan yola çıkarak hazırlanmıştır. Gitar, trompet ve mikrofon görselleri, 

karakterlerle uyumlu olacak şekilde kısaltılmış, dolgunlaştırılmış ve renkleriyle 

oynanmıştır. Aynı şekilde dikkat edilen bir başka nokta da enstrümanların 

karakterlerin her birinin boyutuyla uyumlu olmasıdır. Boyutlar, bir karakter için fazla 

büyük diğeri için fazla küçük kaçmayacak şekilde, 3 karakter de göz önüne alınarak 

belirlenmiştir. Sonuç olarak görsel kimlik gerçek materyal dokularıyla, sade, bütün 

dikkatin karakterler ve enstrümanlar üzerinde olduğu, ancak sıcak bir gerçeklik hissi 

veren şekilde uygulanmıştır. (Şekil 21) 

Şekil 21. Final Görünüm 
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3.2. Üretim Süreçlerinde Etkileşimli / Doğrusal Farkları 

Bölümün başlangıcında da belirttiğimiz gibi, etkileşimli ve etkileşimsiz 

versiyonlar benzer şekilde ön üretim, üretim ve üretim sonrası aşamalarından oluşsa 

da bu süreçlerde her versiyon için farklı anlatım seçenekleri arasından seçimler 

yapılmış ve aynı hikayeyi olabildiğine benzer bir şekilde anlatabilmek için kimi 

anlatısal ve estetik fedakarlıklarda bulunulmuştur. Söz gelimi etkileşimli animasyon 

tasarımında doğrusal animasyon tasarımında olduğu gibi senaryonun diğer tasarım 

süreçlerine öncül bir aşama gibi düşünülmemesi, tam tersine senaryonun etkileşim 

modeli, kurgu ve karakter tasarımı ile birlikte bütüncül bir süreç olarak ele alınması, 

ve hatta bazen bu sayılan öğelerden yola çıkılarak yeniden yazılması veya 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kavramsal uğraşın dışında, üretim aşamasında 

teknik açıdan mecraları gereği her iki versiyon için farklı yöntemler uygulanmak 

durumunda kalınmış, ve bunlar da estetik bakımdan kimi başka sonuçlara yol 

açmıştır. Etkileşimli - doğrusal animasyon üretiminde en öne çıkan farklar, ses 

tasarımı ve karakter animasyonu ve sahneleme alanlarında gözlenmiştir.  

 

3.2.1. Etkileşimli ve Doğrusal Animasyon İçin Ses Tasarımı 

Ses tasarımı çoğu zaman animasyon ile ilgili metinlerde kendine yer bulmasa 

da bir animasyon filmi için en az görüntü tasarımı kadar önemli anlatısal sonuçlar 

doğurmaktadır. Kırmızı Kaplumbağa filminin yönetmeni Michael Dudok De Witt 

(2016), Filmmaker Magazine isimli dergiyle yaptığı bir söyleşide, filmde hiç diyalog 

kullanmamasına rağmen filmin başından sonuna kadar aktörlerin nefes alıp 

verişlerini kaydettiğini, böylece bilinçaltı düzeyde karakterlere empati kurulmasını 

sağladığını anlatmıştır. Gerçekten de ses tasarımı, animasyon filmlerinde, gerçek 

zamanlı filmde olduğu gibi filmin atmosferini ve bilinçaltı duygusal tonunu 

oluşturmada en önemli öğedir. Ancak bu tonu oluşturmak, doğrusal akan bir filmde 

kontrol edilmesi kuşkusuz daha kolay bir süreçtir. Bu bölümde Bo ve Di fiminin iki 

versiyonu için uygulanan ses tasarımı aşamaları anlatılarak etkileşimli ve doğrusal 

animasyon için ses tasarımının benzerliklerine ve farklarına değinilecektir.   

Bo ve Di filminde senaryo gereği, karakterler değişik enstrümanlar çalmakta 

ve kendi çalışlarından veya diğer karakterin çalışından mutlu veya mutsuz 

olmaktadırlar. Bu bağlamda diyejetik olarak her enstrümanın çalınışı ve karakterlerin 

tepkilerini ifade eden sesler gerekmiştir. Diyejetik müzikleri kaydetme aşaması, 
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karakter seslerini kaydetme aşamasından önce gerçekleştirilmiş, ve çoğu doğrusal 

animasyon filminde de olacağı gibi, karakterler bu müziklere göre anime edilmiştir.  

Kayıt aşamasından önce, filmin sonunda karakterlerin iyi çaldıkları enstrümanlarla 

icra edecekleri şarkı Doç Dr. Mehmet Can Özer tarafından bestelenmiştir. Bu 

şarkının bestelenmesinde çocuklara uygun, akılda kalıcı ve basit melodiler 

kullanılmasına dikkat edilmiştir. Besteleme esnasında etkileşimli versiyon için ayrıca 

dikkat edilen bir başka nokta da, gitarı çalan karakter diğer karaktere trompet 

verilmediği durumda tekrar tekrar aynı melodiyi çalacağı için başıyla sonu birbirine 

bağlanan ufak bir giriş kısmı oluşturmak idi. Dolayısıyla ses tasarımı aşamasında 

etkileşimli ile doğrusal versiyonlar arasında oluşan ilk fark, müzik besteleme 

kısmında gerçekleşti. Doğrusal ve etkileşimli tasarımda fark oluşmayan bir nokta ise, 

sonda arının şarkı söylemeye başlamasıyla karakterlerin şaşırarak uyumsuz seslerle 

çalışlarına son vermeleri anı idi. Bestenin bu kısmı, etkileşimli versiyonda da 

doğrusal versiyonda da aynı deneyimleneceğinden, dramatik durum göz önüne 

alınarak henüz animasyon gerçekleştirilmeden kaydedilmiştir.  

Sondaki müziğin bestelenmesinin ardından karakterlerin enstrümanları kısa 

çaldığı sekansların kaydı gerçekleştirildi. Bu kayıtlar, sondaki bestenin melodisini 

taşıyan ancak daha kısa parçalar halinde kaydedilmiştir. Söz gelimi Di karakterinin 

çaldığı gitar, sondaki müziğin giriş kısmıyla temelde aynı melodidir. Sondaki girişten 

farklı olarak bu sekans için bestelenen müziğin bitişi, diğer karakteri aynı enstrümanı 

çalmaya davet eden bir melodidir. Aynı şekilde, Bo da trompeti aldığında sondaki 

melodinin bir kısmını çalmakta, ancak farklı bir bitirişle trompeti Di’ye 

uzatmaktadır.  

Bu sekansların kaydedilmesi sırasında en çok zorlanılan nokta, karakterlerin, 

kötü çaldıkları enstrümanların sesleri olmuştur. Bu sekanslarda amaçlanan, 

karakterlerin enstrümanlarıyla yoruma yer bırakmayacak şekilde kötü, akorsuz veya 

uyumsuz sesler çıkarması, kısacası enstrümanı güzel çalamamalarıydı. Alımlama 

çalışması sırasında sorulacak bazı sorulara da temel hazırlayacak bu kısımlar, müzik 

gerçek enstrümanlar yerine ses yazılımı ile kaydedildiğinden, gerçek enstrümanların 

akustik özelliklerinden yararlanılamamış ve ancak klavye ile bir çok denemenin 

ardından kaydedilebilmiştir. Bu sekanslar için sondaki melodiyle uyumlu olma şartı 

aranmamıştır ve güzel melodiler çalınan sekanslardan daha kısa süre istenmiştir.  

 

Gitar ve trompetin kaydının ardından mikrofon kaydı, karakter ses kaydı 
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sırasında, kaba animasyonlar gerçekleştirildikten sonra yapılmıştır. Karakterlerin ses 

tasarımı için, öncelikle görsel tasarımlarıyla uyumluluk aranmış, yuvarlak hatlı ve 

kısa boylu Bo için kalın, daha zayıf ve uzun Di için ise tiz sesler öngörülmüştür. 

Beez için de arı vızıldamasını andıran, daha efektli bir ses aranmıştır. Araş. Gör. 

Oğuz Öz ile birlikte ses stüdyosunda gerçekleştirilen denemeler sonucu,  Araş. Gör. 

Oğuz Öz (Di), Öğr. Gör. Zeynep Akçay (Beez) ve Orçun Nişli’nin (Bo) sesleri 

karakterler için uygun bulunmuş ve kaba animasyonlar projeksiyonda oynatılarak 

bunların zamanlamalarına uyumlu bir şekilde ses kayıtları alınmıştır. Beez 

karakterinin kanat sesleri için ise değişik kaynaklardan ses kayıtları alınmış, ancak 

odağın Bo ve Di karakterlerinin tepkilerine yoğunlaşabilmesi için kanat sesi 

kullanılmaktan vazgeçilmiştir. Ayrıca Beez karakteri için ses kaydının üzerine efekt 

uygulanarak ses modifiye edilirken diğer karakterlerin seslerini değiştirmeme yoluna 

gidilmiştir. Bu kararda, modüler kaydedilen seslerin farklı tonlara evrilmemesi 

kaygısının yanı sıra, karakterlerin tepki ve duygularını oyunculukla verme arayışının 

rolü olmuştur. Gerçekten de, alımlama çalışmasında çocukların karakterlerin duygu 

durumlarını anlamalarında en önemli etkenlerden biri de ses olduğundan, hem tutarlı, 

hem de doğru duyguları taşıyan seslerin kayıt anında aranması birincil öncelik 

olmuştur.  

Diyalog kullanılmayan filmde karakterler için, sadece ünlem ve tepki sesleri 

kaydedilmiş, atmosfer ve nefes alıp verme gibi devamlılık arz etmesi gereken sesler, 

etkileşimli anlatının modüler yapısı nedeniyle kaydedilmemiş, böylelikle vurgu 

karakterlerin diyejetik seslerine verilmiştir.  

Etkileşimli animasyon ile doğrusal bir animasyon için karakter ses kaydı 

bakımından gözlemlenen belirgin fark, modüler mantık olmuştur. Açıklayalım: 

doğrusal bir animasyon filminde, karakterler çoğunlukla bir durumdan bir başka 

duruma geçerken kesintisiz, sahnelemeye bağlı olarak başka karakterlerle etkileşim 

içinde tepkiler verir ve sesleri de bu akışta kaydedilir. Etkileşimli animasyon 

filmlerindeyse ses, ne zaman devreye gireceği kullanıcının seçimine bağlı olan her 

bir animasyon parçacığına ayrı bir şekilde kaydedilir. Bu da oyunculuk açısından 

dezavantajlı bir durum yaratır.  

Ses kaydının ardından ses montajı da benzer bir şekilde, modüler bir mantık 

içinde gerçekleştirilmiştir. Animasyonların final hali bitirildikten ve ses dosyalarının 

seviyeleri birbirleriyle uyumlu hale getirildikten sonra, her bir ses dosyası animasyon 

ile uyumlu bir isimle ayrı export edilmiş ve tek bir ses “track”i yerine onlarca değişik 
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ses dosyası, (Şekil 22) Unity’de “trigger” edilecek animasyon ile eşleştirilmiştir.  

Şekil 22. Di Karakteri İçin Ses Dosyaları 

 
 

Filmin açılış jeneriği ise gitar melodisinin üzerine Asya Sönmez ve Vera 

Sönmez’in sesleri kaydedilerek gerçekleştirilmiştir.  

 

3.2.2. Etkileşimli ve Doğrusal Animasyon İçin Karakter 

Animasyonu ve Sahneleme 

Gerçek zamanlı çekim "live action" filmlerinde oyunculuk ne ise animasyon 

filmlerinde de karakter animasyonu o anlama gelir. Anlatısal bir animasyon filminde 

en önemli öğelerden biri, anime karakterlerin kişiliklerine, motivasyonlarına, 

çatışmalarına, ve diğer karakterlerle iletişimlerine uygun şekilde hareket etmeleri, ve 

uygun jestler ve yüz ifadeleriyle kendilerini ifade etmeleridir. Animasyonun 

doğuşundan itibaren karakter animasyonu alanında teoriler geliştirilmiş ve hareket 

yaratım prensipleri sahnede anime karakterlerin nasıl daha etkili, daha çekici ve daha 

inanılır şekilde hareketlendirilmesi gerektiğiyle ilgili savlarda bulunmuştur. Mesela 

Walt Disney Stüdyoları'nda uzman animatörler tarafından geliştirilen "animasyonun 

12 prensibi" neredeyse tamamen anime karakterler düşünülerek tasarlanmıştır; 
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sözgelimi "çekicilik" ilkesi, bir anime karakterin, kötü veya çirkin bir rolü bile olsa 

seyirci ile iletişim kurabilecek, onda bağlanma yaratabilecek özellikler taşıması 

gerektiğini öngörür. 

 Ed Hooks, "Acting for Animators" (2011)  kitabında oyunculuk teorisinden 

beslenerek bir animasyon karakterinin nasıl bir anlayışla anime edilmesi gerektiğini 

anlatır. Hooks'a göre, bir karakterin her zaman bir çatışması, bir amacı ve bu amaca 

ulaşmak için bir "eylemi" olmalı, hiç bir sahnede önceki veya sonraki sahneden 

bağımsız düşünülerek hareket ettirilmemelidir. Sözgelimi bir karakter karanlık bir 

odaya girip ışığı açacaksa önceki sahnede gerçekleşen olaylara göre veya sonraki 

sahnede beklenen duruma göre odanın kapısını açması, yürümesi, ve ışığı açma 

hareketi onlarca değişik şekilde yorumlanabilir.  

 İşte, etkileşimli bir animasyon filmi ile doğrusal bir animasyon filmi arasında 

karakter animasyonu açısından kavramsal düzlemde en belirgin fark, budur. 

Etkileşimli bir animasyon filminde karakter, seyirci/kullanıcının komutlarına göre 

her an değişik hareketler gerçekleştirebilir ve genellikle bu hareketler anlatının hangi 

aşamasında olunduğuna bağlı olarak değişiklik göstermezler. Oyunlardan örnek 

verecek olursak, söz gelimi bir koşma animasyonu genellikle oyunun her yerinde 

aynı döngüden oluşur, ve aynı komut ile devreye girer. Yalnızca koşarken diğer 

komutlara bağlı olarak üst beden hareketleri değişiklik gösterebilir, ki bu da 

"karakter" animasyonundan çok mekanik aksiyon animasyonu kapsamına girer. 

 "Blending" adı verilen bu teknikte, karakterlerin iskeletlerindeki (yani 

"rig"lerindeki) hemen her kemiğin aynı anda ayrı hareketler edebilme özellikleri 

vardır. Oyun motorunda bu kemiklerin hareketleri, değişik komutlara bağlı olarak 

devreye girer ve böylece iki animasyon arasında "blending" yani "kaynaştırma" 

gerçekleşir. Kaynaştırma birbirini izleyen iki animasyon parçasında olabileceği gibi 

aynı animasyon sırasında, iskeletin değişik kemikleri arasında da olabilir. Mesela 

demin örnek verdiğimiz gibi bir karakter bacak kemikleriyle koşma döngüsünü 

tekrar ederken bir yandan üst beden kemikleriyle silah değiştirebilir, değişik pozlar 

verebilir veya kafasını değişik şekillerde hareket ettirebilir. Bu teknik, interaktif 

anlatılar için karakterin "responsiveness - cevaplılık" oranına göre değişen sıklıkta 

kullanılır. 

  

Doğrusal karakter animasyonunda ise, animasyon tekniğine bağlı olarak 

karakterin birbirini izleyen pozları, animatörün ifade etmek istediği duyguya göre 
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ayarlanmış zamanlamalarda sabitlenir ve bir daha bu pozlara müdahale edilmez veya 

iki değişik poz arasında "kaynaştırma" uygulanamaz. 

 Sözgelimi Zootopia (2016) filminde tembel hayvan, tavşan ve tilkinin 

bulunduğu sahnede, tavşan,  ulaşmak istediği bilgiyi memur tembel hayvandan elde 

edebilmek için sabırsızlanmakta, tembel hayvan ise yapısı gereği son derece yavaş 

konuşarak tavşanı daha da gerilimli bir beklenti içine sokmaktadır. tilki ise tembel 

hayvanın bu özelliğini bildiği için tavşana daha da zorluk çıkarmak için tembel 

hayvanı lafa tutmakta, böylece alacakları bilginin daha da gecikmesine yol 

açmaktadır. Bu sahnedeki animasyonlar incelendiğinde her karakterin kendi 

yapısına, motivasyonuna ve çatışmasına bağlı olarak değişik ritmlerde hareket ettiği 

görülür: tavşan en başta kibar ama sabırsızken en sonda sinir krizinin eğişinde ve 

kaygılı bir duruma gelir. Buna uygun olarak da memurla ilk konuşmaya başladığında 

güler yüzlü, enerjiktir ve "assertive" bir şekilde elleri ve kollarıyla çeşitli hareketler 

yapar.  Kulakları ise diktir. Tembel hayvanın konuşması ve hareketlerinin 

yavaşlığıyla artan sabırsızlığı karşısında kulakları düşer, ellerini (sanki destek 

alıyormuş gibi) bankodan daha az kaldırır, ve duruşu kamburlaşır. En sonunda 

umutsuzluk ve sinirle kafasını bankoya vurur. Bu örnekte görüldüğü gibi, doğrusal 

animasyon filmlerinde karakter animasyonu, hareketlerin ritmlerinin ve jestlerin 

duruma ve diğer karakterlerin tepkilerinden etkilenerek belirlenen bir sekans halinde 

gerçekleştirilir.  O sahnede anlatılmak istenen ne ise ve filmin bütünüyle ilişkili 

olarak nasıl bir işlevi var ise bütün bunlar düşünülerek, ve hareket tamamlandıktan 

sonra seyirci/kullanıcı komutları ile modifiye edilmeyecek şekilde sabitlenerek 

"render" veya "export" alınarak sahneye yerleştirilir. 

 Etkileşimli bir animasyon filmindeyse, karakter animasyonları her an bir 

hareketin ardından başka bir hareket gelebilecekmiş gibi, hatta iki veya daha çok 

haraket bir arada kullanılabilecekmiş gibi, daha küçük parçalar halinde 

gerçekleştirilir. Mesela Bo ve Di filminde arının kanat animasyon döngüsü bir kere 

yapılıp "_wing" başlığıyla kaydedilmiş, ve arının göründüğü bütün sahnelerde 

"kaynaştırma" tekniği ile diğer animasyonlarla birleştirilmiştir. Bunun için kanat 

kemiklerine (veya "sprite sheet" pozları) diğer bütün animasyonlarda "keyframe" 

verilmemiş, yani koordinat bilgileri boş bırakılmış, Unity 3D oyun motorunda kanat 

döngüsüne sahip "_wing" animasyonundaki koordinat bilgileri arının diğer 

animasyonlarıyla kaynaştırılmıştır. (Şekil 23) 
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Şekil 23. Spine Animasyon Programında Modüler Animasyon 

 
 

Bu yöntem, etkileşimlilik ve "responsiveness" açısından verimli bir yöntem 

olsa da, estetik açıdan karakter animasyonunu son derece kısıtlayan bir üretim 

tekniğidir. Bo ve Di'nin animasyonları da öncelikle etkileşimli yapıya göre "Spine" 

yazılımında bu mantıkla tasarlanmıştır. Bu mantık ile, her karakter için, "Action 

map"ten yola çıkarak bir "Animation Listesi" (Şekil 24) oluşturulmuş, bu listedeki 

animasyonların hangi animasyonlardan sonra ve önce kullanılabileceği ve hangi 

animasyonlarla "kaynaştırılabileceği" belirtilmiştir.  
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Şekil 24. Di Karakteri İçin Eylem Listesi 

 
 

Bu tabloda dikkat çeken noktalardan biri de, temel hareketlerin ve tepkilerin 

belirlendiği "hareket haritası"na göre animasyonların daha fazla oluşudur. Çünkü 

hareket haritasında karakterlerin genel tepkileri özetlenmişken, animasyon listesinde 

değişik animasyon esnasında da kullanılabilecek hareketler mevcuttur. Mesela her 

karakterin enstrümanı çalarken kendisine dokunulması halinde vereceği tepki, ayrı 

bir animasyon olarak tasarlanmıştır; enstrüman çalmaktayken dokunulduğunda bu 

animasyon devreye girip, sonrasında enstrümanı çalmaya devam edecek şekilde, 

başlangıç ve bitiş pozları enstrümanın çalınışıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. 

Herhangi bir etkileşimde bulunulmadığı vakit karakterler "idle" pozu ile pasif bir 

bekleyiş içine girmektedirler. 

 Ayrıca kimi animasyonlar için, belirli noktalarda diğer karakterlerin 

animasyonlarını tetiklemeleri için notlar konulmuştur. Bu, karakterler arası etkileşimi 

sağlamak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Maalesef doğrusal animasyonda olduğu 

gibi karakterler arasındaki etkileşimi normal akışında, kendi zamanında görerek  ve 

deneyimleyerek değil, kare sayısıyla önceden hesaplamaya dayandırarak, modüler 

mantık içinde oluşturulmaya çalışılan bir etkileşimdir bu. Bu da animasyonun 

bölümün başında bahsettiğimiz prensiplerinden olan "sahneleme" prensibine son 

derece aykırı bir durumdur. Sahneleme prensibi, kabaca, bir sahnede dikkatin 

istenilen yere istenilen zamanda yöneltilmesi olarak özetlenebilir. Alan Becker 

(2016) , sahneleme prensibinin bir çok öğeyi bir araya getirdiğine dikkat çeker: 
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oyunculuk, zamanlama, kamera açıları ve pozisyonları, ve geri plan, sahnede dile 

getirilmek istenen fikri hataya yer bırakmayacak şekilde ve en etkili şekilde 

aktarabilmek için doğru kararlarla ayarlanmalıdır. Bütün bu öğeler, doğrusal 

animasyonda yönetmenin veya animatörün tercihlerine bağlı olarak sabitlendiği 

şekilde deneyimlenebilirken, etkileşimli bir animasyonda bu öğelerden en azından 

bazıları, sabitlenememektedir. Söz gelimi Bo ve Di'de zamanlama, modüler 

animasyon parçalarının devreye girmesiyle çok geçici bir süre sabitlenebilmekteyken 

animasyonlar arasında geçiş ve diğer karakterlerin tepkilerini sabitlemek mümkün 

olmamıştır. Kamera açısı ve geri plan, karakterleri ön plana çıkarmak için sabit 

tutulduğundan bu öğeler etkileşime açılmamıştır. Benzer bir şekilde, karakterlerin 

sahne içindeki yerleri de sabit tasarlanmış, arı dışında, ki o da enstrümanı getirme 

işlemini yerine getirmesi için, sahne dışına çıkış veya sahne içinde yer değiştirme 

opsiyonları kapatılmıştır. Karakterlerin sahnede sabitlendikleri yerler ise, 

enstrümanların bir karakterden diğerine kolayca sürüklenmesine izin verecek 

mesafede olacak şekilde belirlenmiştir. Bütün bu öğeler, aslında animasyonun anlatı 

özelliklerinden ne derecede sınırlı yararlandığının bir başka  göstergesi olarak da 

okunabilir. 

 

3.3. Alımlama Çalışması 

3.3.1. Zihin Kuramı 

Zihin Kuramı, genel hatlarıyla, insan zihninin inanç, amaç, arzu, -mış gibi 

yapma, bilme gibi değişik durumları olduğunu ve diğer zihinlerin bizimkinden farklı 

inanç, arzu, amaç ve perspektifleri olabileceğini kavrayabilme becerisidir. (Premack, 

Woodruff, 1978). 30 yılı aşkın süredir yapılan araştırmalarda, bu kavrayışın, 

insanlarda normal koşullarda 4 yaşının sonuna kadar tam olarak gelişmediği, 

çocukların 3 yaşından itibaren aşama aşama bazı kavrayışlara sahip olabildiğini 

ortaya konulmuştur. 3 yaşından önce ise zihin kuramının öncülü bazı beceriler 

gelişir. Mesela 9-12 aylık bebekler, anneleri bir yere baktığında annelerinin yüzüne 

konsantre olmak yerine annelerinin gözlerini izleyerek birleşik bir dikkat 

oluşturabilirler. ( Scaife ve Bruner, 1975’den aktaran Repacholi ve Gopnik, 1997) 

aynı şekilde, 14 aylık bebeklerin, kendi arzularını diğerlerinin arzularından 

ayıramazken 18 aylık bebeklerde bu ayrışmanın tamamlandığı saptanmıştır. 

Repacholi ve Gopnik’in (1997) yaptığı görüşmelerde, bebeklere iki çeşit yemek 
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gösterilmiş, ve görüşmeci yemeklerden birini çok sevdiğini mutluluk, diğerini ise 

sevmediğini iğrenme ifadeleriyle açık bir şekilde belirtmiştir. Bebeklerden, 

görüşmeciye bir yemek vermeleri istendiğinde 14 aylıklar egosantrik bir şekilde 

kendi hoşlandıkları yemeği vermiş, 18 aylıklar ise görüşmecinin sevdiği yemeği 

vermişlerdir. (Repacholi ve Gopnik, 1997) Benzer şekilde,  Flavell, Flavell, Green ve 

Moses’a (1990) göre 3 yaşındaki çocuklar, bir kişinin kurabiyeyi lezzetli bulurken 

diğer bir kişinin kurabiyeyi beğenmemesini, dolayısıyla düşünce ve isteklerin 

öznelliğini anlayabilmektedir. (Keçeli-Kaysılı, 2013) Bu kavrayış, “farklı istekler” 

alanındaki kavrayıştır. 3,5 yaşındaki çocuklar, gördükleri bir olay ya da nesneyle 

ilgili bilgileri, o olayı veya nesneyi görmeyen birinin bilmeyeceğini kavrayabilirler. 

Örneğin “3 yaşındaki çocuklar, farklı görüş alanına sahip iki kişiden hangisinin 

kutunun içindeki nesneyi gördüğünü, hangisinin ise göremediğini göz önünde 

bulundurarak hangi kişinin kutunun içindekini bildiği hakkında değerlendirme 

yapabilmektedirler.” (Keçeli-Kaysılı, 2013) Bu kavrayış, “görmek bilmektir” adı 

altında değerlendirilir. Daha ilerleyen yaşlarda, 4 yaş dönemindeki çocuklar, 

karşılarındaki kişinin, kendilerinden farklı inançlara ve düşüncelere sahip 

olabileceğini ve bu inanç veya düşüncelerle eylemde bulunabileceğini kavrayabilirler 

(Wimmer ve Perner, 1983, qtd in Keçeli-Kaysılı, 2013) Bu kavrayış ise, “yanlış 

inançlar” alanındaki kavrayıştır. Karşındaki kişinin zihinsel temsillerini, gerçeklikte 

karşılığı olmasa bile, kendi zihninde temsil edebilme ve karşındakinin gerçeklikten 

farklı olan zihin temsillerine dayanarak davranışlarını tahmin edebilme becerisi, 

birinci düzey yanlış inanç ölçekleri ile ölçülür. Örneğin bir karakter, sepetinin içine 

sakladığı topun yeri değiştirildiğinde bu değişikliği bilmiyorsa topun hala kendi 

sakladığı yerde olacağını tahmin edecek ve topunu almak için kendi sepetine 

bakacaktır. (Sally-Anne Testi, Wimmer & Perner, 1983). Birden fazla karakterin 

düşünceleri ve inançlarıyla ilgili çıkarım yapabilmeyi saptayan çalışmalar ise “ikinci 

düzeydeki yanlış inanç testleri” olarak adlandırılır. “Ahmet’in ne düşündüğü 

hakkında Ayşe ne düşünüyor” cümlesi ile özetlenebilecek ikinci düzey yanlış inanç 

kavrayışları, normal gelişimli çocuklarda 6 yaş civarında kazanılmaktadır. (Baron-

Cohen, 2000) 

 

 

Alanyazındaki çalışmaların çoğu zihin kuramında 4 yaşta yaşanan değişimi, birinci 

düzey yanlış inanç işlemlerini kullanarak inceliyor olsa da son yıllarda, zihin kuramı 

gelişimini içeren farklı işlemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Wellman ve Liu (2004), zihin 
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kuramı gelişimini göz önünde bulundurarak bu gelişimi içeren işlemler (farklı istekler, farklı 

inançlar, bilgi edinme/görmek bilmektir, yanlış inanç gibi) geliştirmişlerdir. Araştırmalarında 

bazı zihin kuramı işlemlerinde başarılı olmanın, diğer başka işlemlere bağlı olarak 

değiştiğini göstermişler ve bunun işlemlerin gelişimsel bir sırası olduğuna işaret ettiğini ileri 

sürmüşlerdir. Bu araştırmada kullanılan işlemlerde de zihin kuramının bu gelişimsel sırası 

göz önünde bulundurulmuş ve çocukların zihin kuramı performansları daha ayrıntılı olarak 

incelenmeye çalışılmıştır. (Keçeli-Kaysılı, 2013) 
 

 

Zihin kuramı, empati kavramının da gelişmesinde önemli yere sahip beceriler 

arasında düşünülebilir. Bu çalışmamızda, karakterlerin düşünce ve duygu-

durumlarının anlaşılmasında, çocukların zihin kuramı becerilerinin gelişmesinin 

kritik öneme sahip olduğundan yola çıkılarak, hem senaryo tasarımında hem de 

alımlama çalışmasında zihin kuramı alanındaki bulgulardan yararlanılmıştır. 

Çocukların, karakterlerin birbirinden farklı duygu durumlarını anlayabilmeleri için, 

kendilerinin deneyimlendiği gerçeklikten, yani bir karakterin bir enstrümanı güzel 

veya çirkin çalmasından bağımsız olarak, enstrümanı çalan ve onu dinleyen 

karakterlerin tepkilerini gözlemleyerek onların zihin temsillerine dayalı olarak 

çıkarım yapabilmelerini sağlayacak durumlar yaratılmış, alımlama çalışmasının 

soruları da bu yönde oluşturulmuştur.  

 

3.3.2. Anket ve Alımlama Çalışması Tasarımı 

Alımlama çalışması, doğrusal ve etkileşimli filmler bir yandan 

tasarlanmaktayken geliştirilse de final haline iki versiyonun da tamamlanmasının 

ardından getirilmiştir. Alımlama çalışmasının, 3-5 yaş arası (yani 36- 54 ay arası) 

çocuklar ile, "uygun örneklem" yöntemiyle coğrafi ve idari bakımdan ulaşılabilen 

ana okullarında, yapılandırılmış görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmesi 

öngörülmüştür. Yaş gruplarına göre eşit sayıda çocuğun etkileşimli veya doğrusal 

filmleri deneyimlemesi ve her bir çocuğa aynı soruların sorulması ile iki homojen 

grup oluşturmak, böylece tek değişkenin neredeyse etkileşim olduğu bir karşılaştırma 

zemini hazırlamak temel amaç olarak belirlenmiştir.  

Toplam dört görüşmecinin gerçekleştirdiği görüşmeler, yapılandırılmış 

görüşme prensiplerine uygun olarak tasarlanmıştır. Ön eğitimle her bir görüşmeciye 

izlemesi gereken kurallar aktarılmıştır. Formlarda yazan soruların dışına çıkılmaması 
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ve soruların yazıldığı şekilde okunarak, herhangi bir yönlendirme olmadan 

yanıtlanabilmesi için deneme görüşmeleri yapılmış, ve her görüşmecinin çalışmanın 

amacını iyi kavraması sağlanmıştır. Ayrıca formlar, çocukların vereceği yanıtların ve 

deneyim esnasındaki tepkilerinin etkili bir şekilde kayda alınabilmesi için 

düzenlenmiş, her kısım yazılı olarak tarif edilmiştir.    

Etkileşimli veya doğrusal filmin deneyimlenmesiyle birlikte yaklaşık 10 

dakika sürmesi planlanan görüşmelerde, katılımcı bilgileri dışında toplam 3 kısım 

belirlenmiştir. Katılımcı bilgileri kısmında katılımcının adı soyadı, doğum tarihi, 

görüşmenin yapıldığı ana okulu ve anne ile babanın meslekleri ile öğrenim durumları 

not edilmiştir. (Çocuğun ismi dışındaki bilgiler görüşmenin kolaylaştırılması 

amacıyla görüşme bittikten sonra anaokulu kayıtlarından temin edilerek 

doldurulmuştur, ancak görüşme yapılan çocukların tümü için bu kayıtlara 

ulaşılamadığından, bu kısım analiz dışı bırakılmıştır.) Görüşmenin birinci kısmında 

çocukların zihin kuramı ve bellek becerilerini ölçmeye yönelik testler uygulanmıştır. 

Ikinci kısımda, çocuğun etkileşimli veya doğrusal filmin deneyimlemesi ve filme 

bağlanma belirtilerinin gözlemlenmesi yer almıştır. Üçüncü kısımda ise, çocuklara 

filmin karakterlerinin duyguları ile ilgili sorular sorulmuş ve böylece filmi anlama 

oranı belirlenmeye çalışılmıştır. Her kısmın amaçları ve uygulama detayları 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

1. Kısım: 

Zihin Kuramı bulgularından yola çıkılarak hazırlanan birinci kısımda, 

çocukların yaşlarına bağlı olarak zihin kuramı becerilerinin gelişimini doğrulama 

amacı güdülmüştür. Etkileşimli ve doğrusal film gruplarında benzer bir zihin kuramı 

seviyesi gözlenmesi beklenen bu kısma, filmle ilgili soruların hatırlama ile olan 

ilişkisi nedeniyle aynı zamanda bir bellek testi eklenmiştir. Böylece hem iki grubun 

birbiriyle karşılaştırılabilir gelişim seviyesinde olduğu tespit edilmesi, hem de zihin 

kuramı becerilerinin gelişiminin filmin karakterlerinin duyguları ile ilgili sorularda 

nasıl bir etkisi olduğu sorusuna da yanıt bulunabilmesi amaçlanmıştır. Bu kısımda 3 

yaştan itibaren gelişen yanlış inançlar alanındaki zihin becerilerini ölçen Sally ve 

Anne testi ile Wellman-Liu Testi’nin farklı arzular ve farklı inançları ölçen kısımları 

kullanılmıştır.  

Sally ve Anne testi, gelişimsel psikolojide bir kişinin diğerlerine yanlış 

inançlar atfetmek konusunda sosyal bilişimsel yeteneklerini ölçmek için kullanılır. 

(Wimmer & Perner, 1983). Baron ve Cohen’in Wimmer ve Perner’in sırf hikaye 
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anlatımına dayalı testi’ni modifiye ederek uyarladıkları ve 1985 yılında otistik 

çocuklarla yaptıkları çalışma ile Sally ve Anne testi Şekil 25.te ifade edilen haline 

kavuşmuştur:  

 

Şekil 25. Sally-Anne Testi 

 
 

"Sally" ve "Anne" adında iki oyuncak bebek çocuğa tanıtılır ve bebeklerin 
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isimleri doğru öğrenilmiş mi diye kontrol edilir. (Adlandırma sorusu) Ardından 

Sally’nin sepeti ve Anne’in kutusu tanıtılır çocuğa. Basit bir parodi ile, Sally’nin 

sepetine bir misket koyup sahneden ayrılışı canlandırılır. Sally ayrıldıktan sonra ve 

ne olduğunu görmezken Anne, Sally’nin sepetine koyduğu misketi alır ve kendi 

kutusuna koyar. Sally daha sonra geri döner ve misketi ile oynamak istediği söylenir. 

Çocuklara, Sally’nin misketini bulmak için nereye bakacağını düşündükleri sorulur. 

(İnanç sorusu) Çocuklar, Sally’nin misketin yerinin değiştiğini bilmediğini tahayyül 

edebilir ve misketini bulmak için kendi sepetine bakacağı yanıtını verirse testi 

“geçerler”. İnanç sorusunun ardından iki kontrol sorusu sorulur: Gerçeklik ve Bellek 

sorusu. 

Gerçeklik sorusu, misketin gerçekte nerede olduğunu çocuğun bilip 

bilmediğini kontrol eder. Bellek sorusu ise, çocuğun misketin en başta nerede 

olduğunu hatırlayıp hatırlamadığını kontrol eder. İnanç sorusunun yanı sıra gerçeklik 

ve bellek sorularına doğru yanıt veren çocuklar, Sally-Anne Testi’nden geçmiş 

sayılırlar.  

Alımlama çalışması için Gelişimsel Psikolog Yard. Doç. Dr. Elif Durgel 

Jagtap’ın onayıyla Sally ve Anne testi’nde uyarlamalar yapılmıştır. Öncelikle 

karakterlerin isimleri türkçeleştirilmiştir. Karakter olarak oyuncak bebekler yerine 

hayvan kuklaları kullanılmış, misket yerine ufak bir top, sepet ve kutu yerine de iki 

değişik renkte karton bardak kullanılmıştır. (Görüşme sırasında karton bardaklara 

“sepet” denmiştir.) Her soruda iki seçenek tekrar edilerek çocuğun seçim yapması 

sağlanmış, böylece geçersiz yanıtlardan kaçınılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak testin 

akışı şu şekilde belirlenmiştir: 

 

1- Adlandırma Sorusu (puan verilmeyecektir): 

(Ali ve Mehmet isimli Kuklalar tanıtıldıktan sonra): 

(Ali gösterilir) Bunun adı neydi? 

(Mehmet gösterilir) Bunun adı neydi? 

  

2- İnanç sorusu: 

(Kuklalarla mizansen yapıldıktan sonra - topu saklayan Mehmet isimli 

kukladır): 

Ali geri geldi, topu bulmak için nereye bakar? Kırmızı sepete mi mavı sepete 

mi? 
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3- (Kontrol) Gerçeklik Sorusu: 

Top aslında nerede? Kırmızı sepette mi, mavi sepette mi? 

  

4- (Kontrol) Bellek Sorusu: 

Top en başta neredeydi? Kırmızı sepette mi mavi sepette mi? 

  

Sally ve Anne Testi’nin ardından, Wellman-Liu Ölçeği’nden Farklı Arzular 

ve Farklı İnançlar Testi uygulanmıştır. Bu testlerde, Wellman ve Liu, (2004), 

çocukların zihin kuramı gelişimiyle paralel olarak değişik becerileri ölçmeyi 

hedeflemektedir. Aşama aşama gerçekleşen zihin kuramı gelişimini ölçebilmek için 

bu ölçeklendirme gereklidir. Söz gelimi farklı arzular testinden geçen bir çocuk farklı 

inançlar testinden geçemeyebilir. Tsler, aşağıdaki şekilde uyarlanmıştır: 

 

1- Farklı Arzular Testi: 

(Bir karton üzerine basılmış havuç ve kurabiye resimleri gösterilir, resimler 

önüne konulur.) Hangisini en çok seviyorsun? Kurabiyeyi mi? Havucu mu? 

Örnek: Çocuk, kurabiyeyi seçer. Seçeneklerden “Kurabiye” işaretlenir. 

Çok güzel bir seçim! (Kukla Ayşe tanıtılır.) Bak, bu Ayşe. Ayşe havuç 

seviyor. Kurabiye sevmiyor. Havuç yemeyi çok seviyor. 

SORU: Yemek zamanı geldi. Ayşe hangisini seçer? Havuç'u mu Kurabiyeyi 

mi? 

 2- Farklı İnançlar Testi (Wellman & Bartsch, 1989) 

(Çocuğa çalılık ve garaj kapısı resimleri gösterilir, resimler önüne konulur. 

Kukla İpek tanıtılır) 

Bak, bu İpek. İpek kaybolan kedisini arıyor. Kedisi garajın içinde olabilir 

veya çalıların arkasında olabilir. Sence kedisi nerede saklanıyor? Garajda mı? 

Çalıların arkasında mı? 

 

Örnek: Çocuk, çalıları seçer. Seçeneklerden “Çalılar” işaretlenir. 

Güzel fikir! Ama İpek kedisinin garajda olduğunu düşünüyor. 

SORU: İpek kedisini aramaya çıktı, sence İpek kedisini nerede arar? Çalılarda 

mı Garajda mı? 
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Bu testte kontrol ve bellek sorusu kullanılmamıştır.  

Zihin kuramı kısımlarının tamamlanmasının ardından çocuğun bellek 

becerilerini ölçmek için kısa bir bellek görevi uygulanır. Bu görevde çocuktan, 

söylenen rakamları olduğu gibi ve aynı sırayla tekrar etmesi istenir, ve birden dört 

rakama kadar gelişigüzel tek haneli rakamlar söylenir, çocuğun doğru sırayla tekrar 

ettiği her serinin yanına işaret konulur: 

❑ 1 

❑ 1, 3 

❑ 2, 5, 3 

❑ 4, 2, 5, 1 

 

Görüşmenin birinci kısmı böylece tamamlanır.  

 

2. Kısım: 

İkinci kısımda doğrusal veya etkileşimli filmin deneyimlenmesi vardır. 

Doğrusal ve etkileşimli filmler her yaş grubunda rastgele dağıtılmış, sırayla bir 

çocuğa etkileşimli, sonraki çocuğa doğrusal film izletilmiştir. Böylece her yaşta eşit 

sayıda doğrusal ve etkileşimli film deneyimlenmesi amaçlanmıştır. Çocukların, 

karakterlerin duygu durumlarına daha fazla konsantre olabilmeleri için filmden önce 

ekranda karakterler tanıtılmış ve mutlu / mutsuz halleri gösterilmiştir. Formda bu 

kısım, şu şekilde yer almaktadır: 

 

Film Deneyimi 

❑ Doğrusal          ❑ Etkileşimli 

 

Bo'nun Animasyonu Ekranda Gösterilir: "Bak, Bu Bo. Bo şimdi Mutlu. 

Şimdiyse Mutsuz."  

Di'nin Animasyonu: "Bak, Bu da Di. Di şimdi Mutlu. Şimdiyse Mutsuz." 

 

Film bunlardan sonra next tuşuna basılarak başlatılır. 

Filmin deneyimlenmesi sırasında görüşmecinin olabildiğince müdahaleden ve 

yönlendirmeden kaçınması amaçlanmıştır. Doğrusal filmde de etkileşimli filmde de 

karakterlerin davranışlarıyla ilgili yorumlar yapmaktan özellikle kaçınmaları 

tembihlenen görüşmecilere, etkileşimli filmde çocukların etkileşimde zorlanmaları 
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halinde ufak sorular sormaları öğütlenmiştir. Mesela enstrüman sahneye geldikten 

sonra ne yapacağını bilemeyen bir çocuğa sözlü olarak “enstrümanı hangisine 

vermek istersin?” gibi bir soru sorulabilir. Veya enstrümanı Bo ve Di arasında çok 

kere dolaştırdıktan sonra arıya verme seçeneği olduğunu bulamayan bir çocuğa 

“Enstrümanı arıya verirsen ne olur?” gibi bir soru yöneltilebilir.  

 

Filmin deneyimlenmesi sırasında önemli bir başka aşama da, görüşmecinin 

çocuğun tepkilerini gözlemleyerek forma aktarmasıdır. Bu aşamada, Björk-Willén ve 

Aronsson (2014) ve Jennett ve diğerlerinin (2008) çalışmalarından yararlanılarak ve 

müdahalesiz gözlem yöntemi kullanılarak iki soru belirlenmiştir.  

 

Sıradaki 2 soru film sırasındaki katılım gözlemlenip doldurulmalıdır: 

Sözsel Katılım: 

❑ Filme Sesli Tepki Verdi   (2 puan)  ❑ Sessizdi   (1 puan) 

 

Odaklanma 

❑ Arada Koptu (1 puan)             ❑ Hiç Kopmadı  (2 puan) 

 

Sözsel katılım, Björk-Willen ve Aronsson’un okul öncesi çocukların 

bilgisayar oyunlarına bağlanma ve “içine girme” düzeylerini betimledikleri 

çalışmadan yola çıkarak, çocukların izledikleriyle ilgili yorum yapmaları, 

karakterleri taklit etmeleri, veya karakterlerle konuşma gerçekleştirmeleri gibi 

durumları kapsamaktadır. Bu durumda kahkaha atmak, el çırpmak, karakterlerin 

çıkardıkları sesleri taklit etmek gibi durumlar, “filme sesli tepki vermek” olarak 

yorumlanmıştır. Ancak mesela bir çocuğun filmdeki bir karakteri görüp görüşmeciye 

kendi kuşundan bahsetmeye başlaması, filme sesli tepki vermek olarak 

değerlendirilmemiştir. Bu gibi durumlarda “sessizdi” seçeneğini işaretlemeseler bile 

görüşmecilerin konuşmanın içeriğiyle ilgili not alması istenmiş, böylece sesli 

tepkinin niteliği ile ilgili değerlendirme yapılabilmesi amaçlanmıştır.  

Aynı şekilde, odaklanma, çocuğun dikkatinin başka bir yere dağılmadan 

görsel olarak çoğunlukla ekrana odaklanmasını kapsamaktadır. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta, çocuğun gözlerini ekrandan hiç ayırmaması değil, dikkatini 

filme vermesidir. Mesela bir çocuk enstrümanı kime vereceğini düşünerek gözleriyle 

yukarı bakabilir. Ama aynı çocuk uzun süre gözlerini odada ve çevresinde 
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dolaştırıyorsa muhtemelen filmden kopmuştur. Aynı şekilde filmi deneyimlerken 

görüşmeciye kuşunu anlatmaya başlayan bir çocuk için de “arada koptu” seçeneği 

işaretlenmelidir.  

Filmin bitmesinin hemen ardından çocuğa sorulan “Beğendin mi? sorusu ile 

çocuğun doğrudan duygusal cevabı kaydedilmek istenmiştir. Bu soruya yanıt, dört 

seçenekten oluşur : 

❑ Evet (Hevesli) (3 puan)  ❑ Sessiz  (1 puan) 

❑ Evet (Sönük)    (2 puan)  ❑ Hayır  (0 puan) 

 

Sorunun filmin bitiminin hemen ardından sorulmasıyla, çocuğun filmin 

etkisinden henüz çıkmadan bir yanıt verebilmesi amaçlanmıştır. Yanıtlar, görüşmeci 

tarafından çocuğun tutumuna en çok uyacak şekilde doldurulmalı ve gerekirse yan 

tarafa çocuğun yanıtıyla ilgili ayrıntılar not alınmalıdır.  

Bu aşamada en yüksek puanı, filme sesli tepki veren (2 puan), deneyim 

sırasında filmden hiç kopmayan (2 puan) ve filmin bitmesinin hemen ardından 

sorulan “beğendin mi?” sorusuna hevesli bir şekilde “evet” (3 puan) yanıtını veren 

bir çocuk almaktadır. (7 puan) 7 puan alan çocukların “Çok Yüksek”, 6 puan alan 

çocukların “Yüksek”, 5 puan alan çocukların “Orta”, 4 puan alan çocukların “Az”, 3 

puan alan çocukların ise, “Az” oranlarda filme bağlandığı, 2 puan alan çocukların ise 

filme hiç bağlanmadıkları varsayılmıştır. Buna göre film boyunca sessiz duran/filmle 

ilgili konuşmayan, arada odağını kaybeden, ve “Beğendin mi?” sorusuna “Hayır” 

diyen bir çocuk 2 puan alacak ve hiç bağlanmamış sayılacaktır.  

3. Kısım 

Görüşmenin üçüncü kısmı, filmle ilgili sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular 

sorulurken Bo ve Di karakterlerinin resimleri çocukların önüne konularak 

karakterlerin isimlerinin unutulmasının ve yanlış karakter hatırlanarak yanıt 

verilmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Sorular, aşağıdaki şekildedir: 

 

Bo'nun Mikrofon Soruları 

Bu sorular Bo'nun resmi gösterilerek sorulmalıdır 

 

Bo mikrofonu aldığında şarkıyı nasıl söylüyor? Güzel mi? Çirkin mi? 

❑ Güzel (0 puan)   ❑ Çirkin (1 puan) 
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Bo mikrofonla şarkı söylerken nasıl hissediyor? Mutlu mu? Mutsuz mu? 

❑ Mutlu (1 puan)  ❑ Mutsuz (0 puan) 

 

Bo mikrofonla şarkı söylerken, Di nasıl hissetti? Mutlu mu? Mutsuz mu? 

❑ Mutlu ( 0 puan)   ❑ Mutsuz (1 puan) 

 

Mikrofon bir daha geldiğinde hangisi şarkı söylemek ister? Bo mu? Di mi? 

(Puan, yorum sorusunun cevabına göre verilecektir) 

❑ Bo    ❑ Di 

 

Yorum sorusu: Neden .......... bir daha şarkı söylemek ister? 

(Çocuğun yanıtı yazılır)……… ………….................................. 

 

İlk üç soruda, çocuğun filmi ve karakterlerin duyguları anlama oranı 

doğrudan ölçülmeye çalışılırken, 4. Soruda verilen yanıt iki aşamada düşünülmüştür. 

Gerçekte, Bo karakteri, kötü şarkı söylese bile mikrofonla yaşadığı deneyimden 

mutlu olduğu için,  mikrofon bir daha geldiğinde kendisi şarkı söylemeyi 

isteyecektir. Di karakteri ise kendi sesi hoşuna gitmediği için tekrar söylemek 

istemez. Çocuk 4. soruya “Bo” yanıtını verip ardından “Çünkü o daha çok seviyor” 

anlamına gelen bir açıklama getirdiğinde bu sorudan 1 tam puan alır. Aynı şekilde, 

soruya “Bo” yanıtını verip de yoruma “Çünkü o daha iyi söylüyor” derse bu sorudan 

puan alamaz. Ancak görüşmeler sırasında kimi yanıtlar tam doğru olmamakla birlikte 

tam yanlış da değerlendirilmeyebilir. Mesela 4. Soruya “Di” yanıtını veren bir çocuk 

yorum olarak “çünkü her seferinde gelen şeyi ilk o alıyordu” yanıtını vermiştir. 

(Doğrusal versiyonda) Bu durum, karakterlerin duygu durumları bakımından doğru 

olmasa da filmin akışı bakımından doğru olduğu için “Ne Doğru Ne Yanlış” 

kategorisinde değerlendirilmiş ve yorumdan yarım puan verilmiştir.  

 

Benzer şekilde, Di’nin Trompet çalışı ile ilgili sorular şu şekilde 

düzenlenmiştir: 

 

Di'nin Trompet Soruları 

Bu sorular Di'nin resmi gösterilerek sorulmalıdır 

 



 

 101 

Di, trompeti aldığında nasıl çalıyor? Güzel mi? Çirkin mi? 

❑ Güzel (0 puan)  ❑ Çirkin (1 puan) 

 

Di trompeti çalarken nasıl hissediyor? Mutlu mu? Mutsuz mu? 

❑ Mutlu  (1 puan)  ❑ Mutsuz (0 puan) 

 

Di trompet çalarken, Bo nasıl hissetti? Mutlu mu? Mutsuz mu? 

❑ Mutlu (0 puan)  ❑ Mutsuz (1 puan) 

 

Trompet bir daha geldiğinde hangisi trompeti çalmak ister? Bo mu? Di mi? 

yoksa ikisi de mi?(Puanlama yoruma göre yapılacaktır) 

❑ Bo  ❑ Di  ❑ İkisi Birden 

 

Yorum sorusu: Neden ……….. bir daha trompet çalmak ister? 

(Çocuğun yanıtı yazılır)……… ………….................................. 

 

Benzer şekilde, ilk üç soruda filmde gerçekleşen durumlarla ilgili doğrudan 

yanıtlar beklenirken, 4. Soruda çocuklardan yanıtlarının sebebini açıklamaları 

istenmiştir. Mikrofon sorularında olduğu gibi, tam puan alabilmek için verilmesi 

gereken cevaplar belirlenmiş (İkisi birden - çünkü ikisi de istiyor/seviyor), bu 

yanıtların dışında, filmin akışına uygun ancak tam olarak karakterlerin duygu-

durumlarına değinmeyen yanıtlara yarım puan verilmiştir. 

 

3. Kısmın son doğrudan sorusu, gitarla ilgilidir: 

Gitar bir daha geldiğinde hangisi gitarı çalmak ister? Bo mu? Di mi? 

❑ Bo (0 puan)   ❑ Di (1 puan) 

 

Bu soru için ayrıca bir yorum sorusu sorulmamıştır. En son, filmin içeriğiyle 

doğrudan bağlantılı olmayan ancak daha önceki zihin kuramı testleriyle benzerlik 

taşıyan bir soru geliştirilmiştir. Filmi anlama puanı içinde hesaplanmayan bu yorum 

sorusu, aşağıdaki gibidir: 

 

(Kukla göstererek) Bak, bu Mu. Mu dışarıda dolaştığı için Bo'nun ve Di'nin 

trompet çalışını görmedi. Mu gelse, trompeti çalması için hangisine verir? Bo'ya mı? 
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Di'ye mi? 

❑  Bo  ❑ Di 

Neden trompeti ……...ya verir? 

Bu sorunun doğru yanıtı, herhangi biri olabilir. Önemli olan 

gerekçelendirmede “Çünkü Bo iyi çalıyor” veya “Çünkü Di kötü çalıyor” gibi, 

çocuğun tanık olduğu ama kukla Mu’nun bilmediği bir duruma değinilmemesidir. Bu 

şekilde, çocuğun, farklı inançlar konusundaki zihin becerilerinin filmle ilgili bir 

sağlaması yapılmış olmaktadır.  

 

3.3.3. Alımlama Çalışması: Sayısal Veriler 

Çalışma sonunda toplam 218 çocukla görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerden 

40 tanesi 3 yaş çocuklarıyla, 77 tanesi 4 yaşlarla, 100 tanesi de 5 yaş çocuklarıyla 

gerçekleştirilmiştir. 218 formdan biri  6 yaş kategorisine girmektedir. 3 yaşlardan 

20si erkek 20si kız, 4 yaşlardan 33ü erkek 43ü kız, 5 yaşlardan ise 56sı erkek, 42si 

kızlardan oluşmuştur. Toplam 113 erkek, 105 kız ile görüşme yapılmıştır. Yaş, 

cinsiyet ve versiyon dağılımı, Tablo 5'te ayrıntılı bir şekilde bulunabilir:  

Tablo 5. Yaş, Cinsiyet ve Versiyon Dağılımı 
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Çocukların etkileşimli ve doğrusal versiyonda zihin kuramı becerilerini 

ölçmeyi amaçlayan Sally-Anne ve Wellman-Liu testlerinden aldıkları puanlar, 

yaşlarına oranla homojen ve doğrusal bir gelişim izlemiştir. İstatistiki açıdan, bu iki 

gruba Bağımsız T Testi uygulandığında, Zihin Kuramı becerilerinde etkileşimli ve 

doğrusal versiyonlar arasında kayda değer bir fark bulunmadığı gözlemlenmiştir: 

 

Tablo 6. Sally-Anne ve Wellman-Liu Bağımsız T Testi 

 
Bu tabloya göre, Levene Testi’nde Sally-Anne Testi için .821 çıkmıştır. .821 

> 0.05 olduğundan iki grubun varyansları homojendir. (“Equal variances assumed”) 

Bu durumda t-testindeki Sig.(2-tailed) değerine bakarken üstteki değeri dikkate 

alırız. Bu değer 0.730>0.05 olduğu için istatistiki açıdan bu iki grup arasında kayda 

değer bir fark bulunmadığı sonucu çıkarılır.  

Aynı şekilde Wellman-Liu Ölçeği için de Levene Testi’nde Sig. değeri 

.400>0.05, grupların varyansları homojen, T Testi’nde Sig. (2-tailed) değeri 

.427>0.05 olduğundan, kayda değer bir fark bulunmamaktadır.  

Bu  sonuçlara göre, Sally-Anne Ölçeği'ne göre doğrusal (M:2.15, SD:0.73) ve 

etkileşimli (M: 2.18, SD: 0.71) versiyonları deneyimleyen çocuklar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. t(214)=-0.34 p = 0.73.  Aynı 

şekilde, Wellman-Liu Ölçeği'nde de doğrusal (M: 1.36, SD: 0,58) ve etkileşimli (M: 

1.42, 0,53) gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark oluşmamıştır. t(216)=-

0.79 p = 0.42 

 



 

 104 

Sırada bakmamız gereken değer, filmi anlama ve filme bağlanma oranlarında 

iki grup arasında anlamlı bir fark olup olmadığıdır. Bu iki değer için de bağımsız T 

testi uygulamak uygun olacaktır: 

 

Tablo 7. Filme Bağlanma Bağımsız T Testi 

 
Bu tabloya göre filme bağlanma ortalaması doğrusal versiyonda 5.2818 puan, 

etkileşimli versiyonda ise 6.0943 puan olarak gerçekleşmiştir. Bu fark, ilk bakışta bir 

puandan az görünse de istatistiki olarak karşılaştırıldığında anlamlı (sig. .000<.005) 

bir fark olarak belirmektedir.  

Bir başka deyişle, filme bağlanma oranları bakımından doğrusal (M: 5.28, 

SD: 1.02) ve etkileşimli (M: 6.09, SD: 0,96) gruplar arasında istatiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. t(214)=-6, p=.00 Bu sonuçlara göre etkileşimli 

versiyonda bağlanma oranları doğrusal versiyona göre çok daha yüksektir. Ancak 

aynı fark, filmi anlama düzeyinde görülmemiştir: 

  

 

 

 

 

 

 



 

 105 

 

Tablo 8. Filmi Anlama Bağımsız T Testi 

 
 

Bu bağlamda filmi anlama ortalama değeri doğrusal versiyonda 5.5140, 

etkileşimdi versiyonda ise 5.5283 olmuştur. Neredeyse aynı rakamlar olmasına 

rağmen doğrulama için T test ile bu iki grubun karşılaştırılması yapılmış, ortaya 

yüksek oranda (sig. .944>.005) bir benzerlik çıkmıştır. Filmi anlama oranı açısından 

doğrusal (M: 5.51, SD: 1.56) ile etkileşimli (M: 5.52, SD: 1.40) versiyonlar arasında 

istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. t(211)=-0.07 p=.94 

Dolayısıyla sayısal veriler incelendiğinde etkileşimli ve versiyon farkı filmin 

anlanmasında büyük bir değişiklik yaratmazken, etkileşimli filme bağlanma doğrusal 

filme göre çok daha fazla olmuştur.  

 

3.3.4. Alımlama Çalışması: Nitel Gözlemler 

Daha önceki bölümlerde de değinildiği üzere, bir film izleme deneyimi, her 

kişinin zihninde kurulan anlam şemaları ve geçmiş yaşantılar ile doğrudan ilgilidir. 

Yine daha önceden değinildiği gibi, okul öncesi çocuklarda, karmaşık nedensellik, 

paralel olay örgüleri, zaman anakronizmaları gibi karmaşık anlatı tekniklerini 

anlamlandırabilecek bir zihinsel şema yapısı henüz oluşmamıştır. (Branigan:92) Bu 

durum, Bo ve Di filminin tasarımından alımlama çalışmasına kadar yapılan 

seçimlerde yol gösterici olmuş, ve alımlama çalışmasının metodolojisini 

oluşturmada, Gelişim Psikolojisi, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Öğrenme Bilimi gibi 

disiplinlerin uyguladığı oturmuş sayısal yöntemlerden yararlanılmıştır. Dolayısıyla 

alımlama çalışmasının ana eksenini, çok sayıda çocuğa filmlerin izletilerek bağlanma 

ve film karakterlerinin duygularını anlama alanında etkileşimin yarattığı farkları 
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karşılaştırılabilir bir şekilde, sayılarla ortaya koymak oluşturmuştur. Ancak her ne 

kadar çocuklarda yetişkinlerde olduğu gibi kompleks anlatı şemaları gelişmese de, 

bir film deneyiminde gözden kaçırılmaması gereken, her izleyene ve izleyişe özgü 

kimi durumlar da vardır. Özellikle bağlanma ve karakter duygularını 

değerlendirmede her çocuğun kendi yaşam deneyiminden, ailesinin ve çevresinin 

alışkanlıklarından, görüşmenin yapıldığı andaki ruh durumundan kaynaklanabilecek 

kendisine özgü bir yaklaşımı olabilir.  Her ne kadar istatistiki açıdan bu 

yaklaşımların etkisi olabildiğince minimize edilmeye çalışıldıysa da görüşmelerin 

nitel özelliklerinin de aktarılması, çalışmayı çok daha zengin kılacaktır. Dolayısıyla 

bu kısımda, araştırmacının kendisinin gerçekleştirdiği görüşmelerde çocukların film 

deneyimleri esnasında dikkat çekici durumlar için aldığı kimi notlardan ve yorum 

sorularına verilen yanıtlardan yola çıkılarak, Bo ve Di’nin alımlanması ile ilgili daha 

zengin bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacak. Bu alt bölümde aktarılan gözlemler, 

sınırlı sayıda notu ve yorum sorusunu kapsadığı için istatiksel bir değerlendirmeden 

çok, animasyon ve etkileşim tasarımını da kapsayan kişisel yorumlar olarak 

değerlendirilmelidir.  

Görüşmelerde öncelikle dikkat çeken ilk nokta, çocukların mobil cihazlarla 

muhtemelen değişik oranlarda tanışık olmalarına rağmen etkileşimli versiyonda ilk 

enstrümanı iki karaktere de verdikten sonra etkileşimin ana mekanizmasını 

kavramaları ve sürükle-bırak hareketini film esnasında giderek daha hızlı ve 

kolaylıkla yapabilmeleri olmuştur. Hatta bazı çocuklar, daha karakterler 

enstrümanları çalmayı bitirmeden yeniden enstrümanı almaya çalışmış, karakterlerin 

reddetme animasyonunu görünce bitirmesini beklemiştir. (Form no:167, 178, 166 

vb.) Aynı şekilde, enstrümanları çalmasını beklemeden elinden almaya çalışan bir 

başka çocuk, mikrofonu değişik yerlere götürerek ekranda başka etkileşim imkanları 

olup olmadığını keşfetmeye çalışmıştır. (form no: 166) Bu bakımdan, dokun-sürükle 

tipi etkileşimin, 3- 5 yaş arası çocuklar için fiziksel ve zihinsel açıdan doğru bir 

etkileşim modeli olduğu söylenebilir.  

Fiziksel açıdan doğru bir model olmasına rağmen, kimi çocuklar Bo ve 

Di’nin iki kere enstrüman çalışından sonra ekrana gelen Beez karakterine enstrümanı 

vermeyi düşünmemişler, bu gibi durumlarda Bo ve Di arasında enstrümanı bir çok 

kere verdikten sonra “Arıya verdiğinde ne olur?” sorusuyla Beez’in de etkileşime 

dahil olabileceğini anlamışlardır.(form no: 167) ve sonraki seferlerde  enstrümanı 

göndermek istediklerinde arıya vermekte sıkıntı çekmemişlerdir. Kimi zaman da 
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etkileşimde arının nasıl tepki vereceğini tahmin ederek bilinçli bir şekilde vermemeyi 

tercih etmişlerdir. Mesela 178 numaralı görüşme formunda alınan notlara göre 

çocuk, karakterlerin mikrofonla şarkı söylemelerini eğlenceli bularak uzunca bir süre 

arıya mikrofonu vermeyi ertelemiştir. İlginç bir şekilde, bu çocuk mikrofon 

sorularına tam doğru yanıt verememiştir. Mikrofon sorularına yanıtları aşağıya 

aktarılmıştır: 

 

“Bo mikrofonu aldığında nasıl söylüyor? - Çirkin  

Bo mikrofonla söylerken nasıl hissediyor? - Mutlu  

Di, Bo mikrofonla şarkı söylerken nasıl hissediyor? - Mutlu  

Mikrofon bir daha gelse kim söylemek ister? - Di 

Neden Di bir daha söylemek ister? - Çünkü sevmişti. 

 

Bu yanıtlardan da anlaşılabileceği gibi, mikrofonla uzun süre vakit geçiren bir 

çocuk dahi karakterlerin duygularını tam algılayamamış, belki de kendi zevk alma 

duygusu ile karakterlerin duygusunu karıştırmıştır.  

Görüşme yapılan tarihte 4 yaşında olan bu çocuk, filmi izlerken filme sesli 

tepki vermiş (kimin neyi güzel çaldığını söylemek, gitar bir daha gelince sesli bir 

şekilde gülmek, sonda beraber çalmaya başladıklarında “Orkestra kurdular!” 

yorumu), filmi izlerken filmden hiç kopmamış, ve film bittikten sonra “Beğendin 

mi?” sorusuna hevesli bir şekilde “evet” yanıtını vermiştir. Dolayısıyla “bağlanma” 

kategorisinde en yüksek puanı almıştır. (7) “Filmi Anlama” kategorisinde ise 9 

üzerinden 6 puan alarak “orta” derecede anlamış sayılmaktadır. 

Görüşmelerden çıkan ilginç bulgulardan biri de, çocukların, filmi 

deneyimlerken, sadece hikaye veya karakter tepkileriyle ilgili değil, aynı zamanda 

filmin anlatısal işleyişi ile ilgili de çıkarımlar yapıyor olmalarıdır. Mesela 130 

numaralı form  görüşmesinde doğrusal filmi deneyimleyen  4 yaşındaki bir çocuk, 

“Trompet bir daha gelse hangisi trompeti çalmak ister?” sorusuna “Di” yanıtını 

vermiş, gerekçe olarak ise “Çünkü Bo üç kez çaldı, Di iki kez çaldı ondan” demiştir. 

Bu yanıt her ne kadar gerçekliği ifade etmese de (çünkü gerçekte doğrusal 

versiyonda Bo da Di de ikişer kez çalmıştır), ve karakterlerin duygularıyla ilgili bir 

bilgi vermese de, filmin işleyişine dair bir kavrayışa işaret ettiği için yarım puan 

olarak değerlendirilmiştir. Aynı çocuk mikrofonun yorum sorusunda yeniden şarkı 

söylemek isteyecek karakterin “Bo” olduğunu belirttikten sonra,  “neden?” sorusuna  
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“çünkü onun çalışını beğendim” yanıtını vermiştir. Aynı çocuk, Bo’nun mikrofonu 

aldığında çirkin şarkı söylediğini de belirtmiştir, ancak bu soruya, kendisini bir 

seyirci olarak konumlandırarak yanıt vermiş, ekranda bir karakter çirkin şarkı söylese 

de kendisinin bunu izlemekten keyif alacak oluşunu ön plana koymuştur. Bu çocuk, 

filmi sessiz bir şekilde deneyimlemiş, filmden hiç kopmamış, ve beğendin mi 

sorusuna hevesli bir şekilde “evet” yanıtını vererek bağlanma kategorisinde 7 

üzerinden 6 puan almıştır. Filmi anlama kategorisinde ise puanı, 9 üzerinden 6 

olmuştur.  

Benzer şekilde, yorum sorularına beklenmedik ama doğru cevaplar da 

gelmiştir. Mesela 108. numaralı formda yanıtları bulunan çocuk, mikrofon bir daha 

gelse Bo’nun söylemek isteyeceğini belirttikten sonra “Neden?” sorusuna  “O 

mutsuz olsun diye” yanıtını vermiştir. Bu yanıt, Bo’nun mikrofonu isteyeceği doğru 

yanıtından farklıdır ancak Bo çalarken Di mutsuz olduğu için aynı zamanda doğru 

bir yanıttır da. Bu bağlamda çocuğun odağı karakterin neyi sevdiğinden çok 

karşısındaki karakterin neyi sevmediği olmuştur, ki bu da karakterlerin 

anlaşılmasında önemli bir adımdır. Doğrusal filmi deneyimleyen 4 yaşındaki bu 

çocuk, filme bağlanma kategorisinde 7 üzerinden 7 ile tam puan almıştır (filmi 

gülümseyerek ve çalanları taklit ederek & onlara tempo tutarak izleyen bu çocuk, 

enstrümanlar geldiğinde adlarını söylemiş ve sondaki şakaya gülerek tepki 

vermiştir.) Çocuğun Filmi Anlama oranı ise 5.5 puanda kalmıştır: yanıtlara göre 

bütün karakterler enstrümanları çirkin çalmakta ve çalarken mutsuz olmakta, 

dinleyen karakterler de mutsuz olmaktadır. Bu durum, soruların ve filmin 

algılanmasında kişisel farkların altını çizmektedir.    

Mikrofon soruları için etkileşimli versiyonda da doğrusalda versiyonda da “ne 

doğru ne yanlış” kategorisinde değerlendirilen yanıtlarının sayısı toplam 33 

olmuştur. Doğrusalda yanlış sayısı 54, doğru sayısı 24, etkileşimlide ise yanlış sayısı 

49, doğru sayısı 25 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum da, bir önceki bölümde 

istatistiki hesaplamanın göstermiş olduğu, etkileşimli versiyonla doğrusal versiyon 

arasında filmi anlama bakımından anlamlı bir fark olmadığı hipotezini doğrulayan 

bir bulgudur. Trompet için yorum sorusunda da benzer bir dağılım gözlenmektedir: 

(Doğrusal: 19 yanlış, 57 ne doğru ne yanlış, 35 doğru, Etkileşimli: 16 yanlış, 52 ne 

doğru ne yanlış, 39 doğru.)  

 

Etkileşimli versiyonda gözlemlenen bir başka olgu da; Bo’nun gitarı çalıp 
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hayal kırıklığı yaşamasının ardından ikinci kere gitar sunulduğunda onu çalmak 

istemeyişinin çocuklar tarafından genelde net bir şekilde anlaşılmasıdır. Bir çocuk 

(form no: 188) bu durumu “Bo gitarı daha önce yaptım diyor” şeklinde yorumlamış, 

bir diğer çocuk ise (form no: 149) Bo’nun tepkisi karşısında “İstemiyor mu?” diye 

sormuştur. Form no 167de yanıtları bulunan çocuk, Bo’nun istememesi karşısında 

heyecanlanarak “ Gitarı Bo istemiyor” diye bağırmıştır. Kimi çocuklar ise, herhangi 

bir yorum yapmadan gitarı Bo’ya vermekten vazgeçmiştir. İlginç olan, Bo’nun gitarı 

istemediği bu çocuklar tarafından net bir şekilde anlaşılmış olsa da formun sonundaki 

“Gitar bir daha gelse kim çalmak ister?” sorusuna yanlış yanıt verenler bulunmasıdır. 

Mesela 188 numaralı formda bu soruya yanıt Bo olmuştur. Aynı şekilde 149 ve 167 

nolu formda da bu soruya yanıt Bo olmuştur. Bu durum, çeşitli sebeplerden 

kaynaklanmış olabilse de 3 formun da ortak özelliği, çocukların 4 yaş grubunda 

olmaları ve bellek sorusuna tam yanıt verememiş olmalarıdır. Çalışmanın geneline 

bakıldığında gitar sorusu en doğru yanıtlanan sorulardan biri olmuştur: Doğrusal 31 

yanlış 78 doğru, Etkileşimli 41 yanlış 65 doğru. 

Çalışmada gerçekleşen bir başka ilginç durum ise, 179 nolu formda yanıtları 

bulunan çocuğun, doğrusal versiyonu deneyimledikten sonra yanlışlıkla bir başka 

görüşmeciyle ikinci kere görüşmeye katılması ve bu sefer etkileşimli versiyonu 

deneyimlemesidir. Bu çocuğun birinci deneyimi çalışma kapsamına alınmış, ancak 

ikinci deneyimi hesaplamalara katılmamış, formu yalnızca yorum amaçlı 

saklanmıştır. Bu çocuğun doğrusal deneyimi sonrasında filmi anlama oranı 6 

olmuşken, ikinci deneyimi olan etkileşimlide anlama oranı 8.5 a çıkmıştır. Filme 

bağlanma oranı da birinci deneyimde 5 iken etkileşimli de tam puan olan 7ye 

çıkmıştır. Yorum sorularına verdiği yanıt ise iki deneyimde de çok değişiklik 

göstermemiştir: mikrofonu kimin çalmak isteyeceği sorusunu birinci deneyimde “Di” 

şeklinde yanlış yanıtlamış, neden sorusuna yanıt vermemiştir. İkinci deneyimde bu 

sorunun cevabı seçeneklerde bulunmamasına rağmen “ikisi de” olmuş, neden 

sorusuna yanıtı ise “ikisi de az yaptılar” şeklinde olmuştur. Trompet sorusuna yanıtı 

ise birinci deneyimde “İkisi birden - çünkü çok az oynadılar”, ikinci deneyimde de 

“ikisi birden - az yaptılar” olmuştur. Bu örnek tekranın filmdeki durumların 

anlaşılması bakımından önemini göstermesi açısından önemli olduğu kadar, 

çocukların izlerken kafalarında karakterlere ve kendi deneyimlerine dair oluşan 

hislerin tekrarla bir fark oluşmadığı yolunda yorumlanabilir.  
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Nitel verilerle ilgili eklenebilecek bir başka nokta da, özellikle etkileşimli 

versiyonda kimi çocukların seçim yaptıktan veya yeni bir enstrüman gelmesinin 

ardından görüşmeciyle göz teması kurarak ondan bir tepki beklemeleri olmuştur. 

Görüşmecilerin deneyim esnasında olabildiğince nötr ve yönlendirmekten kaçınan 

tavırlarda bulunmaları önem taşıdığından göz temasına çocuktan açık bir soru 

gelmedikçe yanıt verilmemiştir. Bunun amacı, etkileşimi mobil ekran ile sınırlama 

amacıdır. Çünkü görüşmecinin yönlendirmesi ve yetişkin -çocuk etkileşimi sonuçlara 

farklı etki edebilir ve bu etkiler kayıt altına alınmadığı sürece sayısal verilerde 

görünmez olabilir.  

Son olarak, bu gözlemlerin çocukların deneyimleri esnasında mümkün 

olduğunca müdahale etmeden notla kayıt altına alınmış olduğunu, ve ufuk açıcı da 

olsalar tekil durumları işaret ettiklerini hatırlamakta fayda vardır. Daha güvenilir bir 

nitel çalışma yapılabilmesi için çocukların video kaydıyla, daha uzun sürelerde 

gözlemlenmesi ve yüz ifadeleriyle tepkilerinin yeniden izlenerek değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  
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SONUÇ 
 

Bu çalışma, okul öncesi çocuklara yönelik animasyon filmlerinde, etkileşimli 

ve doğrusal anlatıların, filme bağlanma ile karakterlerin duygularını anlamadaki 

farklarını konu almıştır. Bu farkları belirleyebilmek için, birbiriyle karşılaştırılabilir, 

biri etkileşimli, biri doğrusal iki animasyon film üretilmiş ve toplam 218 çocukla bu 

filmlerin izlendiği alımlama görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Yöntem bakımından, 

doğrusal animasyon film üretimi ve animasyon anlatısı tecrübelerini Oyun Tasarımı, 

Dramaturji, Gelişimsel Psikoloji ve Eğitim Bilimi alanlarından kavramlarla entegre 

eden çok disiplinli bir yaklaşım izlenmiştir. 

Etkileşimli anlatılar da doğrusal anlatılar da, her ne kadar seyirci/kullanıcı 

pratikleri bakımından değişik teknikler kullansalar da, dramaturji geleneğinden 

beslenirler. Etkileşimli anlatılar yer aldıkları mecraya ve kullanım amaçlarına göre 

anlatıyı ön plana çıkarabilir veya çıkarmayabilirler, ancak her iki anlatı türü de 

seyirci/kullanıcıları, olay örgüsü ve anlatı karakterleriyle belirli türde ilişkiler 

kurmaya yönelten yapılardır. Örneğin doğrusal anlatılarda en çok rastlanan türlerden 

“dram” türü, trajedi geleneğinden evrilmiştir ve seyircileri, olay örgüsü ile 

heyecanlandırıp duygulandırmayı, film karakterleriyle de belli derecelerde 

özdeşleştirerek onların başına gelen durumlardan bir arınma (katharsis) yaşattırmayı 

amaçlar. Burada özdeşleşmenin dengesi önemlidir: Seyirci, kahramanlar ile bağlantı 

kurabilecek ve onların başına gelenlerden duygulanacak kadar onlara yakın olmalı, 

ancak kahramanların yaşadığı trajedi veya kötü olaylardan travma derecesinde 

etkilenmeyecek kadar da mesafeyi korumalıdır. Aristo’ya göre bu, acıma (eleos) ve 

korku (phobos) duyguları arasındaki dengedir. (Nutku, 1990) İşte, etkileşimli 

anlatılarda anlatının karakterleri ve olay örgüsü ile seyirci/kullanıcı arasında 

yaratılması en güç ilişki türü, bu tarz bir arınmayı kapsar. Zira seyirci/kullanıcının 

konumu, etkileşimli anlatılarda, bir “eyleyen” olarak olayların tam içinde yer 

aldığında, yaşanan duygular bir anlatı kahramanına yönelik değil, kişinin kendine 

yönelik, anlatının içinde eyleyebilmekten ötürü yaşadığı hislerdir. Ryan’ın bu konuda 

verdiği örneği tekrar edecek olursak, prensesi kurtarmak için yapbozlar çözen bir 

kahramanın oynandığı bir oyunda, haz unsuru çok az ihtimalle prensese duyulan 

romantik duygulardan kaynaklanır. (Ryan, 2008:12) Oysa bu tarz bir oyunda hikaye, 

prensesin kaçırılmasıyla ve onu kurtarma kararı veren kahramanın yola çıkmasıyla 
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başlar. Ryan’ın anlatısal gömülmenin en üst düzeyi olarak algıladığı  “duygusal 

gömülme” ise, drama karakterlerinin evrilip değişmesinden, ilişkilerin 

derinleşmesinden ve karakterlere güvenli bir yakınlıkla bunların 

gözlemlenebilmesinden kaynaklanan bir bağlanma çeşididir. Bu durum, etkileşimli 

anlatılar için seyirci bağlanmasında yapısal bir sorun yaratır gibi görünse de, 

unutulmaması gereken bir başka nokta da, seyirci/kullanıcının bu anlatılarla ilişkiye 

girerken ve anlatı ile etkileşirken taşıdığı motivasyondur. Örneğin Bartle, “Devasa 

çok oyunculu rol yapma oyunları” anlamına gelen MMORPG ve MUD türleri içinde, 

oyuncuların oynama ve oyun dünyası ile iletişime girme biçimlerine göre 4 kategori 

belirlemiştir. Bu kategorilerden “Kaşif” ve “Sosyalleşenler” kategorilerindekiler, 

sadece kazanma veya puan toplamak amacıyla değil, yeni bir dünyayı keşfetme ve 

anlatısal bir anlam yaratma peşinde de koşabilirler. Bu oynayış biçiminin 

gerçekleşebilmesi için oyunun esnek bir yapıya sahip olması ve içinde anlatısal 

veriler bulundurması da, kuşkusuz, birincil önemdedir.  

Bu bilgilerden yola çıkarak, etkileşimli anlatılarda, karakterlerin duygu ve 

motivasyonlarını seyirci/kullanıcıya aktarabilecek, onların olaylar karşısında 

yaşadıklarını ön plana çıkarabilecek, dolayısıyla çocukların zihin kuramı becerilerini 

kullanmalarına olanak verecek, ancak bunları yaparken belirli bir etkileşim 

seviyesinin de altına düşmeyecek bir anlatı yapısı kurmak, çalışma kapsamında 

karşılaşılan ilk zorluk olmuştur. Bu zorluğa yönelik ilk karar, çalışmanın 

seyirci/kullanıcı kitlesi olarak okul öncesi dönemin seçilmesidir.  Bu seçimin 

ardında, bir çok neden vardır. Bunlardan en önemlisi, okul öncesi dönem adı verilen 

36 - 62 ay arası dönemin, çocukların, zihin kuramı becerilerinin geliştiği dönem 

oluşudur. Başkalarının görüş, duygu, bilgi ve zihin tahayyüllerinin kendisininkinden 

farklı olabileceğini kavrayabilme becerisi olarak da özetlenebilecek olan zihin 

kuramı, empati kurmada en temel becerilerden biridir. Böylelikle, aynı durumlarda 

birbirinden farklı duygulara ve motivasyonlara sahip olan animasyon karakterleri ile 

empati kurmayı, bir çeşit zihin kuramı becerisi olarak ele almak, filmin ne derece 

algılandığı konusunda literatürde denenmiş yöntemlerle araştırma yapmayı mümkün 

kılmıştır. Öte yandan okul öncesi çocukların zihinsel gelişimleri, zamansal, mekansal 

bölünmeler ile çoklu olay örgüleri barındıran karmaşık anlatı yapılarını algılamak 

için henüz yeterince tamamlanmamıştır. Bu durum da, anlatısal açıdan, karakterlerin 

tepkilerini ön plana çıkaran ve hem doğrusal hem etkileşimli bir şekilde 

deneyimlenebilecek son derece yalın bir olay örgüsü kurulmasında etkili olmuştur.  
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Doğrusal ve etkileşimli versiyonların üretiminde, “etkileşim” öğesinin tek 

değişken olabilmesi amacıyla ve okul öncesi çocukların şekil-zemin ayrılığı, görsel-

motor koordinasyon ve anlatısal gelişmişlik seviyeleri göz önüne alınarak, yakın 

çekim, kurgu gibi bir çok anlatı özelliği kapsam dışında bırakılmış ve estetik ve film 

dili açısından minimalist bir hikaye deneyimi yaratılmıştır. Senaryo ve olay örgüsü 

oluşturulurken ayrıca sonda yapılması planlanan alımlama çalışmasında sorulacak 

zihin kuramı alanındaki sorular göz önünde bulundurulmuş, ve aynı durumlarda 

farklı duygular hisseden iki karakterin durumlarının işlenmesi kararı verilmiştir. 

Sonuç olarak, okul öncesi döneme yönelik bir çok uygulamada yer alan dokun-

sürükle etkileşim tipini kullanan ve oyun tasarımcısı Christian Rieder'in (2012) 

“etkileşimli doğrusal yapı” adıyla tanımladığı modelde bir etkileşimli film ile, aynı 

filmin herhangi bir müdahaleye izin vermeden, kesintisiz bir şekilde izlendiği 

doğrusal bir versiyonu üretilmiştir. 

Alımlama çalışmasında ise, İzmir ilinde anaokullara devam eden 3-5 yaş arası 

toplam 218 çocuktan oluşan iki gruba, etkileşimli ve etkileşimsiz filmler izletilmiştir. 

İzleme esnasında yapılan gözlem ile çocukların film ile etkileşime girme ve filme 

bağlanma süreçleri not edilmiş, ve ardından gerçekleştirilen kontrollü görüşmelerde, 

karakterlerin duygularıyla ilgili sorular yöneltilmiştir. Sonuç olarak etkileşimli filme 

bağlanma oranları doğrusal filme bağlanma oranlarından istatistiki açıdan kayda 

değer oranda yüksek çıkmıştır. Ancak bu bağlanma oranı, filmdeki karakterlerin 

duygularını anlama konusunda istatistiki açıdan kayda değer bir fark yaratmamıştır. 

Geçtiğimiz bölümlerde de özetlediğimiz bu sayısal verilerin yanı sıra nitel veriler de, 

“Animasyonda Etkileşimli Anlatının Okul Öncesi Çocuklarda Bağlanmaya ve 

Anlamaya Olan Etkisi” konusunda önemli ve dikkat çekici sonuçlara işaret 

etmektedir.  

Bu sonuçlardan ilki, mobil cihazlarda ve dokunmalı ekranlarda gitgide daha 

fazla yaygınlaşan ve kimi becerileri öğrenmeye olumlu katkıları olduğu varsayılan 

“etkileşimli anlatı”ların gerçekte ne kadar etkili olduğu konusundadır. Sayısal 

verilere göre, karakterlerin duygu ve motivasyonlarını öğrenmede, dokun-sürükle 

etkileşim modelini kullanan etkileşimli bir animasyon filmi ile doğrusal bir film 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Anlatının etkileşimli oluşu, tek başına ve 

ilk denemede çocukların karakterlerle empati / özdeşleşme kurmalarında her hangi 

olumlu bir etki yaratmamıştır. Başka bir deyişle, çalışmanın etkileşimli animasyon 

anlatısının çocuklarının filmi kavramalarında olumlu bir etki yaratacağı varsayımı, 
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doğrulanmamıştır. Bu durum, değişik açılardan yorumlanabilir: 

 

İlk yorum, seçilen etkileşim modelinin bilişsel etkileri ile ilgilidir. 

Dokun/sürükle etkileşim modeli bugün okul öncesi uygulamalarda sıklıkla kullanılan 

ve çocukların fiziksel olarak en zorlanmadan gerçekleştirebildikleri etkileşim 

modelleri arasında yer almaktadır. Ancak kullanım alanlarına baktığımızda daha çok 

şekil/renk tanıma, parça-bütün ilişkisi kurma veya sayı-alfabe öğrenme gibi daha 

bilişsel ve şekilsel öğrenme faaliyetlerinde kullanıldığı görülmektedir. Hirsh-Pasek 

ve diğerleri, (2015) “minds on” yani “bilinçli” etkileşimlerle, sadece uyaranlara yanıt 

olarak gerçekleştirilen etkileşim edimleri arasında bir ayrım kurarlar. Kendilerine 

göre, bir ekranda diyagonal bir şekilde kaydırma yapma işlemi, bir navigasyon 

oyununda sorun çözen çocuğun stratejik bir hareketi olabileceği gibi, bir uzay 

gemisini meteorlardan korumak için yüzeysel uyaranlara verilen bir tepki de olabilir. 

Bu gibi durumlarda etkileşim, bilinçli bir düşünme ve karar verme sürecinin ardından 

değil, neredeyse otomatikleşmiş fiziksel bir tepki olarak gerçekleşir. Bu durumu, 

anlatısal açıdan, Marie-Laure Ryan’ın (2008) tanımladığı “oyunsal gömülme - ludic 

immersion” ve “anlatısal gömülme - narrative immersion” arasındaki fark ile de 

açıklamak mümkündür. “Oyunsal gömülme”, Laure-Ryan’a göre bir görevi veya 

etkinliği fiziksel olarak yerine getirirken hissedilen yoğun içine girme hissidir. Bu 

hissi, bir kemancının konçerto icra etmesiyle karşılaştırabiliriz. Anlatısal gömülme 

ise “duygusal, zamansal ve uzamsal arzuların hikaye ve karakterlere bağlanması” 

şeklinde özetlenebilir.  

Bo ve Di’de uygulanan etkileşim edimlerini, sonuçta karakterleri daha iyi 

anlamaya dair bir fark yaratmamış olsa da, tam anlamıyla bilinçsiz, fiziksel 

uyaranlara karşı bir tepki olarak nitelendirmek de mümkün değildir: Çocuklar, 

enstrümanı istedikleri karaktere verebileceklerini kavradıkları andan itibaren bilinçli 

seçimler yaparak Bo’ya veya Di’ye vermişlerdir. Ancak bu etkileşim modelinin 

hikaye içinde, bir parçayı yerine koymak misali tam olarak stratejik ve kritik öneme 

sahip olduğu da söylenemez. Çocuklar aynı seçimi, söz gelimi karakterlerin ismini 

söyleyerek de gerçekleştirebilirlerdi. Nitekim kimi çocuklar, enstrümanları 

karakterlere vermeden önce ekranın bir çok yerine sürükleyip bırakarak hem başka 

etkileşimler olup olmadığını keşfetmiş, hem de muhtemelen fiziksel açıdan ekranda 

kontrol sahibi olmanın keyfini araştırmışladır. Dolayısıyla dokun-sürükle etkileşim 

modeli, bu hikaye bağlamında her ne kadar bilinçsiz bir etkileşim edimi olarak 
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nitelendirilemese de, zaman zaman fiziksel bir zevk haline de dönüşebilmiştir. 

Doğrusal versiyonla etkileşimli versiyonun karşılaştırması gerekliliği, dallanan öykü 

yapısı veya  ağ yapısı gibi, olay örgüsünde belirleyici olma hissini daha fazla 

vurgulayan bir başka etkileşim modeli uygulanmasını mümkün kılmamıştır.  

Sonuç olarak, etkileşim modeli geliştirirken bilinçli bir edim olup olmadığına 

ve olay örgüsü/içerikle eklemlenme derecesine göre öğrenilebilecek becerilerin 

değişiklik gösterdiği söylenebilir. Etkileşimli anlatı, animasyon film anlatısında 

önemli bir potansiyele sahiptir ve bu potansiyelin tam olarak anlaşılması için, aynı 

hikayenin, hem hikayesel hem de fiziksel açıdan değişik etkileşim modelleri ile 

deneyimlenmesi ve etkileşimli anlatının tüm olasılıklarını kullanan örneklerle 

çalışmalar sürdürülmesi son derece yararlı olacaktır. Ayrıca çocukların yalnız 

başlarına ve tek sefer deneyimledikleri her hikaye/anlatı, öğrenmede yetersiz 

kalabilir. Dolayısıyla tekrar ve sosyal etkileşim ile de desteklenen bir öğrenme 

biçiminde, etkileşimli anlatının etkileri daha fazla gözlemlenebilir.  

İkinci yorum, bu araştırmada etkileşimli filmin doğrusal filme oranla 

bağlanma seviyesinin kayda değer oranda yüksek oluşuyla ilgilidir. Çocuk gelişimi 

ile ilgili bölümlerde belirtildiği gibi, öğrenme süreci, birden çok mecraya yayılan ve 

gerçek yaşam ile birleştirildiğinde çok daha etkili olabilecek, kompleks bir süreçtir. 

Bu sürecin önemli öğelerinden biri de, tekrardır. Bu çalışmada, zaman ve kapsam 

sınırlılıkları nedeniyle öğrenme seviyeleri, ilk deneyim dikkate alınarak ölçülmüştür. 

Ancak nitel verilerde de örnek verildiği üzere, yanlışlık sonucu doğrusal deneyimin 

ardından tekrar görüşmeye alınan ve bu sefer etkileşimli filmi deneyimleyen bir 

çocuğun yanıtları, ilk deneyimine göre daha iyi olmuştur. Bu örnekteki gibi, sayısal 

olarak birden fazla tekrar edilen bilgi ve deneyimler, beyindeki bağlantıların 

kuvvetlenmesine yol açarlar. Etkileşimli anlatıya daha çok bağlanılıyor olması, bu 

bakımdan dolaylı bir sonuç getirir: Yüksek bağlanma oranları, tekrar etme 

oranlarında pozitif bir etkiye sahip olacağından, etkileşimli anlatının dolaylı olarak 

karakter duygularını öğrenmede etkisi olacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca etkileşim 

modelinin, ebeveyn veya diğer yetişkinlerin de katılımını sağlayarak, eğlenceli bir 

deneyim yaratacak şekilde tasarlanması, sosyal etkileşim de sağlayacağından, olumlu 

etkiler sağlayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sosyal etkileşime girilecek 

çevrenin kalitesi (ebeveyn ve yetişkinlerin doğru noktalara dikkat çekebilecek 

düzeyde bilgili olmaları) ve çocuğun aktif olma hissini kaybetmemesidir.  

Sonuç olarak, dokun-sürükle modelini kullanan bir etkileşimli anlatı ile 
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doğrusal anlatı ile aktarılan aynı hikaye, ilk defa ve yalnız başına deneyimlenmede 

karakter duygularının anlaşılmasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark yaratmasa da, 

etkileşimli versiyona bağlanma düzeyinin doğrusal versiyona oranla çok daha yüksek 

derecede kaydedilmesi, dolaylı olarak, animasyon anlatıları ile öğrenmeyi olumlu 

etkileyebilecek bir faktördür. Bu durumun, ve başka etkileşim modellerinin diğer 

öğrenme koşullarıyla kaynaştırılması ile, etkileşimli animasyon filmlerinin, karakter 

duygularının anlaşılması üzerindeki etkisinin daha kapsamlı araştırılması, son derece 

yararlı olacaktır. 
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Ek 1. "Mavi Kirpi" Senaryosu 

 

MAVİ KİRPİ 

LİNEER: 

Genel, Dış, Orman:  

Yıldızlı Zürafa, Mavi Kirpi, Mor Baykuş 

Ormanlık bir arazide güneş doğar. Kamera yavaş yavaş pan yaparken böcek 

ve kuş sesleri yükselir. Kamera bir ağacın önünde, uzun boynunu dallara uzanarak 

kahvaltısını eden Yıldızlı Zürafa'nın önüne geldiğinde durur. Zürafa kendinden 

memnun bir şekilde kahvaltısını etmektedir, kafasını yaprakların arasına daldırıp 

çıkararak kopardıklarını çiğner. Zürafa bir yaprağı kopardığı sırada oluşan boşluktan 

baykuşun gözleri görünür.   

 

Baykuş bir süre baktıktan sonra zıplayarak yaprakların önündeki bir dala 

konar ve gözlerini ovuşturur, ardından gerinerek esner. ("Clickable" hale gelir)  

 

Zürafa ağzında yapraklarla baykuşu izler, baykuş ona selam verir, o da 

kafasıyla selam eder, sonra keyifle yaprakları çiğnemeye devam eder. 

 

Baykuş ardından kanatlarını bir aşağı bir yana bir yukarıya kaldırarak ve 

zıplayarak sabah sporunu yapmaya başlar. Zürafa yaprakları yemeye devam 

etmektedir. 

 

Mavi bir kirpi, bir kutu havucu çekmek için geri geri yürüyerek çerçeveye 

girer. Geri geri giderken Zürafa'nın bacağına çarpar ve havuçların içine düşer. 

Derken havuçların içinden kafasını çıkarır, kutunun önüne sıçrar ve zürafanın 

ayaklarının arkasında kalan yuvasının girişini görür. Zorlayarak geçmeye çalışır 

ancak kutu ayaklarının arasından geçmez.  

 

Ardından önce bacağa dokunur, duymadığını anlayınca yukarı seslenir  
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YAKIN ÇEKİMLER: 

 

MAVİ	KİRPİ	 YILDIZLI	ZÜRAFA	 UZUN	 GAGALI	

KUŞ	

Kirpi	 Zürafaya	

seslenir:	 Hu	 huuu!	 Hu	

Huuu!!!	Yıldızlı	Zürafaaa!	

HU	HUUU!	

	

	

	

Zürafanın	 onu	

duymadığını	 farkeder	 ve	

morali	bozulur.		

	

	

	

	

	

Ayağını	 alttan	

tutup	 yana	 koymaya	

çalışır	 ama	 zürafanın	

ayağı	 çok	 ağırdır,	 bir	

türlü	kaldıramaz.	

	

	

Arkadaki	 kutudan	

bir	 tüy	 alıp	 Zürafanın	

ayağını	 gıdıklamaya	

Zürafa	

yapraklarını	 yemektedir.	

Baykuşun	 şarkısı	

başlayınca	 birden	 irkilir,	

şarkı	 çok	 yüksek	 sesli	

olduğundan	 yüzünü	

buruşturur,	 ardından	

kulaklarına	 yaprak	 tıkar	

ve	 rahatlar.	 (nasıl	

yapacak	bu	hareketi?	 )	

Yemeğe	 devam	 eder.	

HMMM	 HMMM	 HMM	

HMM...	

	

	

	

Yapraklarını	

yemeye	 devam	 eder.	

HMM	HMM....	

	

	

	

	

Yaprak	 yemeye	

devam	 eder...	 kafasını	

iyice	derinlere	daldırdığı	

Sabah	 sporunu	

yapmayı	 bırakır,	

göğsünü	 havayla	

doldurur	 ve	 bağırarak	

şarkı	 söylemeye	 başlar.	

CİİK	CİİK	CİİİİK		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kendini	 kaptırmış	

bir	 şekilde	 şarkı	

söylemeye	devam	eder.		

	

	

	

	

CİİİK	 CİİİK..	 -	
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çalışır,	 zürafa	 diğer	

ayağıyla	 hafifçe	 kaşır	

ama	oralı	bile	olmaz.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Geriye	 doğru	 hız	

alıp	 koşmaya	 başlar,	

omzuyla	 ayağına	 çarpar,	

ama	 sarsıntının	 etkisiyle	

geriye	 doğru	 fırlar	 ve	

kutuyu	da	devirerek	arka	

üstü	düşer.	

bir	 ara	 karganın	

üzerinde	 durduğu	

daldan	 yapraklar	

koparmaya	 başlar.	 İkinci	

kere	 yaprakları	 koparır	

ve	 severek	 yemeye	

devam	 eder.	 HMM...	

ENNFEsss!	

	

	

	

	

Zürafa	 ayağına	

çarpan	 bir	 şey	 olduğunu	

hisseder,	 ama	 istifini	

bozmaz.	HMM?	HMMM....	

Zürafanın	 kopardığı	

yaprağın	 dalını	

sallandırmasıyla	

dengesini	 kaybeder	 gibi	

olur	 CİİAAAK!	 	 şarkısını	

yarıda	 keser,	 ne	

olduğunu	 anlamaya	

çalışır.	Zürafa	 ikinci	kere	

yaprak	 kopardığında	

sallanan	 daldan	 uçarak	

başka	 dala	 konar.	 ve	

yeniden	şarkısına	başlar.	

	

	

CİK	CİK!	CİK	CİİK!	

CİK	 CİİK!	 diye	 öterek	

şarkısını	tamamlar.		

 

 

 

MAVİ	KİRPİ	 YILDIZLI	ZÜRAFA	 UZUN	 GAGALI	

KUŞ	

Kirpi	yattığı	yerde	

yorgunluktan	 nefes	

nefese	kalmıştır.		

	

	

	

Zürafa	 hala	

yaprakları	 seçmekte	 ve	

yemektedir.	

Kuş	 Kirpinin	

devrildiği	 sırada	 havaya	

uçan	 havuçlardan	 birini	

farkeder	 ve	 yerde	 yatan	

kirpiyi	 görür,	

havalanarak	 kirpinin	

yanına	konar.	
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Kirpi	yanına	gelen	

kuşu	 görüp	 dikelir	 ve	

şikayet	 eder	 bir	 şekilde	

hızlı	 seslerle	 meseleyi	

anlatır.		

	

Kuş	 yuvaya,	

kirpiye,	 zürafaya	 bakar,	

meseleyi	 anlayarak	 bir	

dakika	 işareti	 yapar	 ve	

yeniden	 havalanarak	

zürafanın	yanına	gider.		

MAVİ	KİRPİ	 YILDIZLI	ZÜRAFA	 UZUN	 GAGALI	

KUŞ	

Kirpi	 sabırsız	 bir	

şekilde	 kuşun	 havalanıp	

zürafa	 ile	 konuşmasını	

beklemektedir.	

	

Kirpi	 önüne	 gelen	

zürafaya	 yuvasını	

gösterir	 ve	 ayağını	

kaldırmasını	söyler.	

	

	

	

	

	

Kirpi	 yana	

çekilerek	 kuşa	 doğru	

kafasını	kaldırır,	ona	sağ-

sol	 işaretleri	 yaparak	

yönlendirir.		

	

Zürafa,	 önüne	

uçarak	 gelen	 kuşu	 izler,	

aşağı	 ve	 kuşa	 bakarak	

meseleyi	 anlamaya	

çalışır.	

	

Zürafa	 meseleyi	

anlayınca	 boynunu	 aşağı	

eğerek	 kirpiye	 ve	

yuvasına	 tersten	 bakar.	

Zürafa	 başıyla	 "tamam"	

anlamında	 bir	 işaret	

yaparak	 boynunu	

doğrultur.		

	

Kuşa	 doğru	

bakarak	 arkaya	 ve	 öne	

doğru	 gider,	 yuvanın	

önünü	açar.		

	

Zürafa	 kuşa	

Kuş	 zürafanın	

önündeki	 dala	 konarak	

jestlerle		

(baloncuklarla?)	

meseleyi	anlatır.	

	

Kuş,	 Zürafa	 ve	

Kirpinin	 yanına	 uçarak	

onu	izlemektedir.	

	

	

	

	

	

	

Kuş,	 Zürafaya	

kirpinin	 aktardığı	

işaretleri	 yaparak	

yönlendirir.	
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Kirpi,	 yuvası	

açılınca	 sevinç	 içinde	

sıçrar	 ve	 yanına	 gelen	

kuşla	high	five	yapar.		

	

Kirpi	 yuvasına	

girer	ve	kapısını	kapatır.		

gülümser	 ve	 kaldığı	

yerden	 yapraklarını	

yemeye	devam	eder.	

	

Kuş	 kirpinin	

yanına	 giderek	 high	 five	

yapar,	 sonra	 zürafanın	

yanına	 gider	 ve	 thumbs	

up	işareti	yapar.	

 

ETKİLEŞİM KAPANIR 

Kuş uçar, zürafa gak yapar (geğirir) ve ikisi de kareden çıkarlar. 
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