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Özet 

          Filozoflar, psikologlar, sosyologlar, son iki yüzyıl boyunca farklı ülkelerin 
doktorları, aile kuramları, din ve aile hukuku tarihine atıfta bulunarak, annelik sorununu 
araştırmaktadırlar (Anohin, 1979; Batuev, 1996; Bergum, 2000; Dobryakov, 2010; Zaparojets, 
1986; Kant, 1963 – 1966). Bununla birlikte, tarihsel psikoloji ve sosyal tarihin incelenmesine 
yönelik yeni yaklaşımların ortaya çıkmasından önce, Dünya Bilim Topluluğu tarafından annelik 
tarihinin teması bağımsız olarak tanınmıyordu. Daha çok tıbbi, etnolojik ve psikolojik 
araştırmalarda bir bileşen olarak yer almakta olan annelik konusu, hiç kimse tarafından 
disiplinlerarası ve olağanüstü derecede aktüel konu olarak bahsedilmediği de görülmektedir. 
Her toplumda anneliğe ilişkin değer ve normların değişkenliği annelik olgusunun farklı 
gelişimine ve farklı “anne imajı”nın oluşmasına katkı sunar. Günümüzde anneliğin 
tanımlanması ve sosyal olarak inşa edilmesine etki eden önemli faktörlerden birisi de medya 
araçlarıdır. Medyanın insanların yaşamlarının farklı alanları üzerindeki etkisinin büyüklüğü her 
geçen gün artmaktadır. Özellikle animasyon filmleri çocukların yaşamında özel bir yer işgal 
etmektedir. Ne yazık ki, izleyiciyi genişletmek isteyen modern üreticiler, içeriğin sanatsal ve 
ahlaki yönüne çok az dikkat etmekte ve çoğu zaman sadece büyüleyici bir etki ile sınırlı 
kalmaktadırlar. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemde kız 
çocuklarında annelik olgusu ve anne imajının oluşumuna animasyon filmlerinin nasıl etki ettiğini 
anlamaya çalışmaktır. Animasyon filmlerinin çocuklarda anne imajı üzerinde yarattığı etkiler 
çalışmada örneklem olarak seçilen ABD yapımı 23 animasyon film örneği üzerinden 
araştırılacak ve araştırmanın genel bir değerlendirmesi niteliğindeki sonuç bölümüyle çalışma 
sonlandırılacaktır. 
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Abstract 

 

Philosophers, psychologists, sociologists, doctors of different countries over the past two 
centuries have been investigating the problem of motherhood, referring to the history of family 
theories, religion and family law (Anokhin, 1979; Batuev, 1996; Bergum, 2000; Dobryakov, 
2010; Zaparojets, 1986; Kant, 1963 – 1966). However, prior to the advent of new approaches to 
the study of historical psychology and social history, the theme of the history of motherhood was 
not independently recognized by the World Scientific Community. The issue of motherhood, 
which is a component of medical, ethnological and psychological research, is not mentioned by 
anyone as an interdisciplinary and extraordinarily topical issue. The variability of values and 
norms related to motherhood in every society contributes to the different development of 
motherhood and the formation of a different “mother image”. One of the important factors 
affecting the identification and social construction of motherhood today is media tools. The 
extent of the media's influence on different areas of people's lives is increasing every day. 
Especially animated movies occupy a special place in children's lives. Unfortunately, modern 
producers seeking to expand the audience pay little attention to the artistic and moral aspect of 
the content, and are often limited to only a fascinating effect. From this point on, the aim of this 
study is to try to understand how animated films affect the formation of motherhood phenomenon 
and mother image in girls in preschool period. The study will investigate the influence of 
US-produced animated films on the phenomenon of motherhood. 
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Giriş 

Annelik sorunu modern toplumda güncel konulardan biridir. Hem biyolojik hem kültürel hem de 
psikolojik bir fenomen olan annelik, çocukların doğumu ve yetiştirilmesinde kendini 
göstermektedir. Tarihsel süreçte farklı şekillerde tanımlanan annelik kadının hayatını özel bir 
anlamla doldurmakta ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde hem yaratım, yaratıcılık hem de deneyim 
değerlerini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Anne tutumunun çocuğun erken gelişimi üzerinde 
büyük bir etkisi vardır: fiziksel ve zihinsel sağlığı, kişilik özelliklerinin oluşumu, belirli 
becerilerin oluşumu vb. Günümüzde hiç kimse annelik tutumlarındaki sorunların, çocukların 
psikolojik ve zihinsel sağlıklarında birçok sapmanın nedeni olduğundan şüphe duymamaktadır 
(Trushkina, 2011). Erken çocukluk döneminde anne ile kurulan tam anlamlı iletişim, çocukta “
iyi anne” imajının oluşmasına katkıda bulunmakta, bu da daha sonraki zamanlarda derinleşerek 
daha da belirginleşmektedir (Vinnikott, 1998). 

Anne davranışının en sık sapmaları, çocukların anneleri tarafından terk edilmesi, çocuklara karşı 
açık ihmal ve şiddet, istenmeyen hamilelikler ile ilgili sorunları içermektedir.  Bütün bu 
saptırılmış annelik tutumları çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimini olumsuz etkilemektedir 
(Pentsova, 2008).   

Çocuklukta oluşan anne imajı, daha sonra kendi çocuğuna ilişkin eylemlerde annelik imajını 
gerçekleştirmek için mekanizmaları tetikleme olasılığını belirler. “İyi bir anne” imajının, bilinçli 
olarak şekillenmesinde, çocukların yaşa bağlı özellikleri ve yaşamsal deneyimleri dikkate 
alınmalıdır. Bu bağlamda anne imajının oluşumunda hem bilişsel hem de duygusal yönler 
önemlidir.   

Ontogenezde annelik olgusunun ve anne imajının oluşma süreci, bir dizi aşamanın geçişi ile 
ilişkilidir.  G. G. Filippova anneliğin oluşumunun altı aşamasını belirler. Çalışmanın ilerleyen 
bölümlerinde daha geniş açıklamasının yapıldığı bu aşamalardan üçüncü aşama yapılan bu 
araştırma için özellikle önem teşkil etmektedir. Şöyle ki G. G. Filippova 4 – 7 yaş arası 
gelişmeye başlayan ve ergenliğe kadar devam eden üçüncü aşamanın, kız çocuklarında annelik 
olgusunun oluşumu adına bütün bileşenleri içerdiğini vurgulamaktadır. Özellikle bu aşamada 
çocuk annelik olgusunu kendi annesi ile ilişkinin dışına çıkarak dış çevre aracılığıyla öğrenmeye 
başlar (Filippova, 2002). Bu doğrultuda vurgulanabilir ki çocuklarda anne imajının oluşmasının 
hedefe yönelik çalışmalarının başlangıcı okul öncesi dönemde başlatılabilir, şöyle ki erken 
çocukluk döneminde “anne – çocuk” ikilisi arasına müdahele sınırlıdır. 

Genel olarak anne imajının oluşumu aşamasında, çocuk her şeyden önce kendi annesinin imajına 
dayanır, ona edebi eserlerden, medya ürünlerinden, diğer anneler ile ilgili kendi gözlemlerinden 
annesinin imajına ilaveler ederek oynadığı oyunlarda annesinin en iyi nitelikleri hakkında bilgi 
verir. Çocuğun kişiliği üzerinde kamu etkisi araçları arasında medya belki de en güçlü olanıdır.  
Çocuğun gelişiminin okul öncesi döneminde, annenin imajı, annesiyle iletişim kurmanın yanı 



sıra çizgi filmleri izleyerek doğrudan duyusal deneyimlerle oluşmaktadır. Ne yazık ki, modern 
medya ve kitle kültürü genellikle annenin imajını çarpıtarak, bireyde çocukların doğumu ve 
yetiştirilmesi ile ilgili deforme olmuş bir duygu ve sorumluluk kompleksini “ayarlamaktadır” 
(Smirnova, 1994). Anne imajının deforme edilmesi animasyon filmlerinde de karşımıza 
çıkmaktadır.  Bu hususta karşımıza çıkan saptırılmış annelik çocukta “iyi anne” imajını inşa 
etmek için bir temel vermez tam tersine deforme olmuş bir imaj kazandırır.   

Bir çocuk sık sık kendini favori kahramanlarla özdeşleştiğinden, bu kahramanların açıkça veya 
dolaylı olarak yayınladığı değerlerin araştırılması şüphesiz önemlidir. Bir tür film sanatı olarak 
animasyon, bir çocuğun ruhunu psikolojik olarak etkilemenin etkili yollarından biridir, çünkü bir 
animasyon filminde yer alan tüm bilgiler ona taklit edilmeye değer bir hakikat gibi 
görünmektedir, bu nedenle bazı ülkeler bu TV programlarını yasal olarak kontrol etmektedir. 

Çalışma dahilinde, annelik olgusu ve “anne imajı” kavramı tanımlanacak ve çocuklarda oluşan 
anne imajında animasyon filmlerinin etkisi araştırılacaktır. “Annelik”in açıklanacağı bölümde, 
bu olgunun farklı kuramsal yaklaşımları ele alınacaktır. Aynı zamanda annelik olgusunun 
ontogenezi temel kuramlarla açıklanacaktır. Animasyon filmlerinin okul öncesi çocuklara 
etkisinin incelendiği bölümde ise bu yaş çocukların gelişim ve algılama özellikleri göz önünde 
bulundurularak konuya animasyon filmlerinin etkileri bağlamında değinilecektir. Animasyon 
filmlerinin çocuklarda anne imajı üzerinde yarattığı etkiler çalışmada örneklem olarak seçilen 
ABD yapımı 23 animasyon film örneği üzerinden araştırılacak ve araştırmanın genel bir 
değerlendirmesi niteliğindeki sonuç bölümüyle çalışma sonlandırılacaktır. 

Çeşitli Psikolojik Yönlerden Bir Sosyo-Kültürel Fenomen Olarak Annelik 

Anneliğin kültürel ve tarihsel yönü E. Badinter, L. Vinnichuk, M. Mead, T. Ryabova, N. L. 
Pushkareva, S. G. Fatyhova, K. Estes’in eserlerinde belirtilmiştir (Badinter, 1995; Vinnichuk, 
1988; Mead, 1988; Pushkareva, 2002; Ryabova, 2005; Fatyhova, 2009; Estes, 2002). Bu 
çalışmalarda, yazarlar, belirli bir kültürel ve zamansal süreklilikteki kavramlarına bağlı olarak 
annelik olgusundaki tarihsel değişiklikleri vurgulamışlardır. Belirli bir sosyal ortam, çocuğun ve 
annenin belirli bir imajına karşılık gelmektedir. Anne davranışının saptırılmış tezahürleri her 
zaman var olmuştur, ancak farklı dönemlerde, onlara karşı toplumsal tutuma bağlı olarak daha 
fazla veya daha az suçluluk duygusu eşlik etmiştir. 

Anneliğin geniş bir tezahür yelpazesinde, her bilim dalı kendi dar yönünü ayrıntılı olarak inceler. 
Fizyologları hamile bir kadında bu dönemdeki somatik değişiklikler, fetüsün olgunlaşması ve 
emzirme dönemi ilgilendirmektedir (R. Short, K. Austin, I. Hopkins vb.). Hormonal arka planın 
karşılaştırmalı çalışmalarına ve annelik davranışlarının tezahürlerine, hamilelik sırasında 
duygusal durumların dinamiklerine çok dikkat edilmektedir. Sosyologlar, nüfusun en uygun 
üreme modellerini, psikologlar – “annelik için psikolojik hazırlık” konularını, annelerin 
saptırılmış davranış biçimlerini, annenin çocuğun gelişimi için uyarıcı ve fizyolojik bir ortam 
olarak sunulduğu fetüsün intrauterin yaşamını inceler (A. Bertin, A. İ. Brusilovsky, Y. I. 
Shmurak vb.). G. G. Filippova, S. Y. Mescheryakova, I. Y. Hamitova, V.I. Brutman gibi annelik 
psikolojisindeki bilim insanları, anneliği psikososyal bir fenomen olarak, çocuğun gelişimi için 
koşulların sağlanması ve kadının kişisel alanının bir parçası olarak görme ihtiyacını 



vurgulamaktadır (Brutman, Filippova, 2002). Ancak bu araştırmalar önemli bileşenlerden 
yoksundur: annelik olgusunun manevi özünün belirlenmesi, annelik için ahlaki ve psikolojik 
hazırlık, genç kızların anne işlevini yerine getirmesi için psikolojik hazırlık programları. Bebek 
bekleyen bir kadında meydana gelen tüm değişim kompleksinin bütünleştirici bir çalışmasının 
olmadığı da görülmektedir. Literatür ağırlıklı olarak annelik konuları biyomedikal paradigma 
çerçevesinde sunulmaktadır. 

Perinatal psikolojinin ortaya çıkmasına ve başarılı bir şekilde gelişmesine rağmen, bilim insanları 
hala çocuğun doğum öncesi gelişiminin değişkenliğini belirleyen faktörlere karşı taban tabana zıt 
görüşler ifade etmektedir. Biyomedikal paradigma hala baskındır, prenatal gelişimin ana 
belirleyicileri genetik faktörler ve aynı zamanda çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi 
olan çevresel faktörlerdir (Dobryakov, 2010; Filippova, 2002). 

Anneliğin önemli bir yönü anne-çocuk etkileşimidir. Özellikle de annenin çocukla olan 
iletişimini nasıl yeniden inşa ettiği ve kadının anne olgunluğunun nasıl ortaya çıktığıdır. 
Anne-çocuk temasının doğası ve kişiliğin zihinsel gelişimi üzerindeki etkisi, çeşitli psikolojik 
okulların temsilcileri tarafından dikkatli bir şekilde incelenmektedir. 

Modern psikanalizde, çocuğun gelişimini en çok kimin etkilediği konusunda hala tartışmalar 
devam etmektedir: anne, baba veya sosyal çevre. Farklı psikanalitik okullar farklı bakış açılarına 
sahiptir. İnsan hayatının tüm karmaşıklıklarının, dönüşlerinin, şansının ve başarısızlıklarının 
anneyle olan ilk ilişkimize bağlı olduğu fikrini alışkanlık olarak atfettiğimiz psikanalizdir. 
Psikanalizin kurucusu S. Freud, gelişimin pregenital aşamalarında anne ve babanın rolünü 
farklılaştırmıştır. Gelişimin oral aşamasında, temel kişilik özelliklerinin oluşumunun önemli bir 
figürü olarak, anneyi düşünürken, fallik aşamada (okul öncesi yaş), bir erkek ya da kızın 
gelişimi, onun görüşüne göre, tamamen baba figürü etrafında yoğunlaşmış Oedipus çatışmasının 
üstesinden gelme özelliklerine bağlı olduğu belirtilmektedir (Freud, 2008). Buna ek olarak, S. 
Freud'un teorik modelindeki baba figürü, süper-egonun, yani çocuğun kişiliğinin sosyal olarak 
yönlendirilmiş niteliklerinin oluşumunda anahtardır. M. Klein tarafından önerilen ters bakış 
açısı, babanın çocuğun hayatında anlamlı bir rol oynamadığı, büyümesinin ve gelişiminin 
tamamen anneye bağlı olduğu “nesne ilişkileri teorisi” ni ortaya koymuştur (Klein, 2001). 

1949'da annelik anlayışındaki bir sonraki devrimci adım, İngiliz çocuk doktoru ve psikanalist D. 
Winnicott tarafından, psikanalize “yeterince iyi bir anne” kavramını tanıtarak, anne olmaya karar 
veren her kadının omuzlarından (nesne ilişkileri teorisine göre) hissetmesi gereken fahiş 
sorumluluk yükünü ortadan kaldırmıştır (Winnikott, 1998). “Yeterince iyi anne”, Winnicot'un 
anlayışında, bebeği hissedebilen ve birincil ihtiyaçlarını yeterince tatmin edebilen, bu sürece aşırı 
kaçan korkularını veya arzularını getirmeyen bir annedir. D. Winnicott, her genç annenin 
çocukla birleşmenin özel durumunu açıklayan ilk kişilerden biridir. Bu durumun, dışarıdan 
yönlendirilen direktif tutumlara dikkat etmeden, duygularına ve bedenine güvenen herhangi bir 
kadın için geçerli olabildiğini savunmaktadır. D. Winnicot'un fikirlerinin devrimi, bir kadına 
ideal olmaya çalışmaması gerektiğine yönelik fırsat verdiği, sadece kendisi olmasına ve 
içgüdülerine teslim olmasına izin verdiği gerçeğiyle kendini gösterdi (Winnikott, 1998). 

Anneliğe çok ilginç bir bakış, K. G. Jung tarafından, bir dizi annelik arketiplerini önererek ifade 
edildi: kendini tamamen kaybeden ve annelikte çözünen, böylece kendi hayatını değil, 
çocuklarının hayatını yaşayan, kendilerine güvenlerini engelleyen bir kadından, anneliğe soğuk 



olan bir kadına kadar. C. G. Jung, “annenin çocuğun ilk dünyası ve yetişkinlerin son dünyası” 
olduğuna inanıyordu (Jung, 1991). 

G. Ammon (1976), bilinçaltının saldırganlığı ve yaratıcılığı hakkında yeni bir anlayışa dayanan 
insancıl bir kişilik modeli geliştirmiştir. Ammon tarafından yapıcı, yıkıcı veya kıt ölçekler ile 
temsil edilebilir “Ben kimliği” ve “Ben fonksiyonları” kişilik kavramları önerilmiştir. Çocuğun 
kişiliğinin açık bir sistem olarak gelişmesi, çocuğu çevreleyen sosyal gruba bağlı olarak yapıcı, 
yıkıcı veya kıt bir yönde ilerleyebilir. Bu tanımdaki hastalık, annenin küçük çocuğunun bilişsel 
aktivitesine ilişkin olumsuz konumu, bireyin yeni deneyimler kazanamaması nedeniyle ortaya 
çıkar. Terk edilme korkusu ve imha tehdidi yaşayan bir çocuk, “ben” in sınırlarını biraz 
geliştirebilir ve böylece insancıl yapıda gerçek bir deneyim eksikliği kazanabilir. Edinilen 
deneyim alanları çocuğun etkisi dışında kalarak daha fazla gelişim sergilemesi için 
kullanılamamaktadır (Anohin, 1979). 

A. Bertin, D. Chamberlain, T. Verney hamileliği sadece anne ve çocuk arasında değil, anne, baba 
ve çevreleri arasında da aktif bir diyalog olarak görmektedirler (Bertin, 1992; Verni, 1994; 
Chemberlen, 2005). Prenatal (Doğum öncesi) ebeveynlik kavramı, Fransız Ulusal Doğum Öncesi 
Ebeveynlik Derneği başkanı ve Dünya Ulusal Doğum Öncesi Ebeveynlik Dernekleri Örgütü 
(OMAER) başkanı A. Bertin sayesinde 1980'lerin başında Fransa'da gelişmiştir. OMAER'in 
temel amaçlarından biri, evli çiftlerin sağlıklı annelik ve babalık konularında eğitilmesi ve 
doğacak çocukların uyumlu gelişmesidir (Bertin, 1992). 

Fenomenolojik yönde, annenin işlevleri, beklentilerinin özellikleri, annelik davranışlarının türleri 
ve stilleri ayrıntılı olarak açıklanmakta ve vurgulanmaktadır. Sosyal öğrenme teorisinde, D. B. 
Rotter, D. N. Stein, annelik olgusu, anne-çocuk etkileşimi çerçevesinde uyarıcı-reaktif davranış 
olarak görülen hamilelikle doğrudan ilişkilidir (Hell, Zigler, 1997). A. Vogel, O. Butova bakış 
açısında, bir kadının annelik duygusunun oluşumunda önemli olan, anne ve çocuğun duygusal 
düzeyde karşılıklı etkisi faktörüdür (Vogel, Butova, 2009). 

D. B. Elkonin, D. A. Leontiev, A. V. Zaporozhets, L. I. Bozhovich, M. I. Lisitsina'nın eserlerinde 
kültürel ve tarihi bir yaklaşımın pozisyonundan, annelik anne-çocuk etkileşimi çerçevesinde 
kabul edilir. Bu yönün temel hükümleri uyarınca, çocuğun gelişimindeki temel rol bir yetişkine 
aittir. Annenin davranışı çocuğun öğretiminin ana nesnesi olarak kabul edilir (Bozhovich, 1995; 
Zaporozhets, 1986; Leontiev, 2003; Lisitsina, 1986; Elkonin, 1989). E. A. Sergienko ise bu 
teorinin sınırlı olduğunu vurgulamakta ve anne ve çocuğu iki bağımsız varlık olarak incelemeye 
ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir (Sergienko, 2005). 

Çeşitli psikolojik yönlerde annelik konusuyla ilgili literatürün analizi, bu sorunun çalışmasının 
kapsamını göstermiştir. Her bir psikolojik yön, anneliği kendi kavramları içinde ele almaktadır. 
Biyolojik faktörlerin etkisinin önceliği veya ikincil doğası hakkındaki tartışmalar çoktur ve 
elbette biyolojik faktörlerin önemini tamamen ortadan kaldırmak son derece yanlış olacaktır 
(Dobryakov, 2010; Klein, 2001; Ryabova, 2005; Filippova, 1999). Annelik çalışması ile ilgili 
yukarıdaki tüm yönlerin, tezahürlerinin tüm kompleksinde anneliği anlamak için tek bir kapsamlı 
yaklaşımın eşleştirilmesi ve oluşturulması gerekmektedir. 

En tatmin edici olan ise şu anda hızla gelişen bütünleştirici bir biyopsikososyal yaklaşımdır. 
Özünde, biyolojik, psikolojik ve sosyal teorik yapıların, üreme ile ilgili psikolojik, biyolojik ve 



sosyal süreçlerin kalıplarının en eksiksiz anlaşılmasına, ilişkilerinin ortaya çıkmasına katkıda 
bulunan tek bir teorik modelde birleştirilmesidir. 

Annelik Olgusunun Ontogenezi 

Çeşitli bilim insanları, annelik olgusunun oluşum problemini analiz ederek, öncelikle erken 
çocukluk döneminde anne ile ilişki deneyimini vurgulamaktadırlar, bununla beraber annelik 
olgusunun bir kadının hayatı boyunca geliştiğini belirtmektedirler. Böylece, D. Winnicott, bir 
kadının iyi bir anne olma yeteneğinin, kendi annesiyle kurduğu ilişki deneyimini temel alarak, 
oyun döneminde, çocukluktaki küçük çocuklarla etkileşimde, bu dönemde dışsal etkenlerin 
etkisiyle ve aynı zamanda kendi hamilelik ve annelik sürecinin deneyimlerine dayanarak 
oluştuğunu vurgulamaktadır (Winnicott, 1998). 

Farklı kuramlarda bir kadının yaşam sürecinde annelik olgusunun gelişimi hakkındaki fikirler de 
farklıdır. G. G. Filipova'ya göre, annelik olgusunun gelişimi erken çocukluk döneminde başlar ve 
altı aşamadan geçer.   

1. Erken ontogenezde çocuğun kendi annesiyle etkileşim aşaması. Bu aşamada, anne çocuk 
etkileşiminin duygusal önemi ve bebeklik gestaltının ilk bileşeninin bazı önemli uyaranlarına ve 
annelik olgusunun operasyonel bileşiminin bazı unsurlarına duygusal tepkinin ortaya çıkması 
anlaşılmaktadır. 

2. Oyun aşaması ve akranlarla etkileşim. İnsanlarda bu aşamadaki spesifik fark, annelik 
olgusunun ana bileşenlerinin oyuncak bebekleri ile birlikte oynanan oyunlar, anne kız rol 
oyunları, aile rol oyunları sürecinde oluşum ve gelişmesidir. 

3. Üçüncü aşama 4-7 yaşlarda başlar ve ergenliğin başlangıcına kadar devam eder. Nesne ile 
kendi etkileşimini, bebeklik gestaltının taşıyıcısını, yetişkinlerin çocukla etkileşimini 
gözlemlemeyi, diğer insanların ve toplumun annelik işlevleri yerine getiren yetişkinlere yönelik 
tutumlarını algılamayı ve yansıtmayı içerir. Bu, annelik olgusunun tüm bileşenlerinin oluşumunu 
etkiler ve bu aşamayı gelişiminde önde gelen aşamalardan biri (birinci aşama ile eşit olarak) 
yapar. 

4. Cinsellik ve annelik olgusuna yönelik davranışların motivasyonel temellerini ayırt etme 
aşaması. İnsanlarda annelik olgusunun sağlıklı gelişimi için ergenliğin başlangıcından önce 
bebeklik gestalt bileşenlerinin çocuğa – bir aktivite nesnesi olarak – birleştirilmesi özellikle 
önemlidir. Bu, doğumdan sonra bebekle etkileşim durumunun yeterli motivasyonel değerini 
sağlar. Bu durumda annelik olgusunun aktivite nesnesinin varlığı, çocukla etkileşimde postnatal 
stimülasyonun saptanmasına dahil olan durumsal duyguların ortaya çıkmasını sağlayan bir 
arabulucu haline gelir. 

5. Annelik olgusunun ontogenetik gelişimini çocukla gerçek etkileşimde somutlaştırma aşaması. 
Bu aşama hamilelik, doğum, doğum sonrası dönem, çocuğun bebeklik dönemi ve annelik 
olgusunun gelişiminin bir sonraki (altıncı) aşamasına geçiş dönemini içerir. G. G. Filippova, 
gebeliğin tanımlanması anının duygusal ve fiziksel deneyimini, gebelik semptomlarının 



deneyimini ve bu deneyimin dinamiklerini, kadının ruh halinin arka planını içeren çeşitli gebelik 
deneyimleri stillerini vurgulamaktadır. Ayrıca, Filippova’ya göre, bir kadının bebeğinin anne 
rahminde kıpırdamasına yönelik deneyimi, hamilelik deneyimini karakterize eder. 

6. Annelik olgusunun gelişiminin son aşaması, annenin “çocuğa duygusal bağlanma, çocuğun 
içsel öznel dünyasının, onun değişimi ve gelişiminin kişisel kabulü ve kişisel ilgisi” ile ilişkilidir. 
Bu, sürdürülebilir bir çocuk-ebeveyn bağının oluşumuna yol açar (Filippova, 2002). 

Bu aşamalardan yola çıkarak belirtilebilir ki, bu aşamalardan özellikle üçüncü aşama yapılan bu 
araştırma için özellikle önem teşkil etmektedir. Şöyle ki G. G. Filippova 4 – 7 yaş arası 
gelişmeye başlayan ve ergenliğe kadar devam eden üçüncü aşamanın, kız çocuklarında annelik 
olgusunun oluşumu adına bütün bileşenleri içerdiğini vurgulamaktadır. Özellikle bu aşamada 
çocuk annelik olgusunu kendi annesi ile ilişkinin dışına çıkarak dış çevre aracılığıyla öğrenmeye 
başlar. Bu ise çocukların bu dönemde izledikleri filmlerin onlar üzerindeki etkisini daha belirgin 
hale getirmektedir. Bu doğrultuda vurgulanabilir ki çocuklarda anne imajının oluşmasının hedefe 
yönelik çalışmalarının başlangıcı okul öncesi dönemde başlatılabilir, şöyle ki erken çocukluk 
döneminde “anne – çocuk” ikilisi arasına müdahele sınırlıdır. 

 

Çocuklarda Annelik Olgusu ve Anne İmajının Oluşumuna Animasyon Filmlerinin Etkisi 

Annenin ve anneliğin bir insanın hayatındaki değeri hiç şüphesiz ki önemlidir. İnsan varoluşunun 
bu önemli bileşenine özellikle düzyazı ve şiirde annenin imajını yaratan şairler, yazarlar, 
öğretmenler, dini filozoflar duyarlıydı. Resim, müzik gibi sanat dallarında da anneliğin 
resmedilişi ve seslendirilmesi önemli bir yere sahipti. Bununla birlikte, coşkulu, bazen ironik, 
ama sürekli olarak sıcak tutumları ile çocuklar, kişiliklerinin gelişiminin daha sonraki döneminde 
anne imajını oluşturduklarını da vurgulayabiliriz.  

Çocuğun gelişiminin okul öncesi döneminde, annenin imajı, annesiyle iletişim kurmanın yanı 
sıra animasyon filmleri izleyerek doğrudan duyusal deneyimlerle oluşur. 

Bir çocuk sık sık kendini favori kahramanlarla özdeşleştiğinden, bu kahramanların açıkça veya 
dolaylı olarak yayınladığı değerlerin araştırılması şüphesiz önemlidir. Bir tür film sanatı olarak 
animasyon, bir çocuğun ruhunu psikolojik olarak etkilemenin etkili yollarından biridir, çünkü bir 
animasyon filminde yer alan tüm bilgiler ona taklit edilmeye değer bir hakikat gibi 
görünmektedir, bu nedenle bazı ülkeler bu TV programlarını yasal olarak kontrol etmektedir. 

Animasyon filmlerinde anne ve annelik imajı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çocuk 
televizyon endüstrisinde yeni kahramanların ve davranış kalıplarının ortaya çıkması nedeniyle 
dönüşüm geçiren bu değerlerin gerçekleştirilmesinin sözel ve sözel olmayan araçları 
açıklanmaktadır. Çocuğun oluşan dünya algısı, kişisel ve daha sonra kolektif aksiyosferini 
oluşturacak tasarlanmış değerleri içeriyor. 



Doğduğu günden itibaren insanı çevreleyen görüntülerin, kelimelerin, bilginin, izlenimlerin ve 
diğer faktörlerin eklektizminden oluşan alan, tercihleri, davranışları, idealleri ve nihayetinde 
değerleri oluşturur. Bu önemli alanlara ek olarak, başka bir oluşum daha var – yukarıdaki tüm 
alanları kapsayan bilgi alanı, çünkü tüm bu seviyelerde iletişim süreci, yani bilgi alışverişi 
mevcuttur. Bazı bilim insanları, modern uygarlığın, önceki endüstriden farklı olarak, iktidarın 
bilgi kaynaklarının yanı sıra yeni teknolojilere sahip olanlarda olması ile karakterize edilen bilgi 
olduğuna inanmaya eğilimlidirler (Bell, 1980; Toffler, 1984; Touraine, 2000).  

İnsani yaklaşım, “görüntülerin, işaretlerin, kavramların, metinlerin, belgelerin” önemini vurgular, 
bu unsurların iç içe geçmesinin kişideki dünya imajını oluşturduğunu belirtir (Katkova, 2008). 

Çocuk büyüdükçe, sadece gerçek dünyanın nesneleri ve fenomenleri ile değil, aynı zamanda 
koşullu dünya, görünürlük dünyası, bilinçliliğin semiyotik işlevini geliştiren bir görüntü olan 
sözleşmelerin dünyası ile de karşılaşır.  

Gelişimlerinin erken evresindeki çocuklar, yukarıda belirtilen dünya türleri arasında hala iyi bir 
ayrım yapmazlar, bu nedenle, ontogenezin daha sonraki döneminde kişiliğin aksiyosferine giren 
görüntülerin asimilasyonunu inceleyen çalışmalar özellikle önemlidir. N. V. Yankina'nın 
aksiyosferin tanımını açıklayacak olursak, onu “insanın dünyaya yönelik değer ilişkisi alanı” 
olarak tanımlamaktadır ki bu da “anlam olarak şunları içerir: birincisi, değerler dünyası; ikincisi, 
değer bilincinin öznel gerçekliği, değer temsilleri, değerlendirmeler, tatlar, idealler, normlar, 
imgeler şeklinde; üçüncüsü, nesnel değerlere hakim olan ve değer bilinci sayesinde yeni sanatsal, 
ahlaki, maddi, dini değerler ve bilimsel yaratıcılığın değerlerini yaratan bir kişinin yaratıcı 
faaliyetlerinin sonucudur” (Yankina, 2017). Belirtilebilir ki bu çalışmada modern animasyon 
endüstrisinin oluşturduğu anne ve annelik olgusunun oluşumunu ve dönüşümünü etkileyebilen 
imgelerle ilgilenilmektedir. 

Animasyonların çocukların gelişimi üzerindeki etkisi çeşitli alanlarda kendini gösterir: genel 
zihinsel gelişim (bilişsel süreçlerin gelişimi, motor, konuşma gelişimi); örneklerin ve davranış 
kalıplarının ödünç alınması ve somutlaşan değerler, tutumlar sistemleri; ilgi ve eğilimlerin 
oluşumu. 

Animasyon filmlerini izlediğinde, çocuk belirli bir şekilde programlanan bilgi alanının etkisi 
altındadır (her zaman kişiliğinin uyumlu gelişimine yönelik olmayan), bazen kendi kültürüne 
yabancı olan davranış kalıplarını ve ideallerini algılar. Çocuğun algısının ana özelliği, kritikliğin 
yokluğu (veya eksikliği) olup, bu da onun bakış açısıyla, çizgi film karakterlerinin saptırılmış 
davranış kalıplarının olumlu kabulünü etkileyebilir. Bununla beraber, çalışkanlık, insanlık, 
bakım, saygı, güven gibi geleneksel değerleri vurgulayan aile ve okulun yanı sıra medya üstü 
kapalı veya açık bir şekilde “yeni” değerleri (örneğin, ne pahasına olursa olsun başarı elde etme, 
hırs, aşırı tüketime eğilim, saldırganlık) aşılamaktadır ki bu durumun daha sonra ergenlik 
döneminde daha büyük bir nesil çatışmasına yol açması kaçınılmazdır. 

"Televizyon felsefesi" yazarı S. G. Azaryan’a göre izlenen animasyon filmleri, “izleyiciye, 
geleceğin kabul edilebilir görüntülerini ve sınırlarını oluşturabileceğiniz yeni bir mitolojik 



gerçeklik sunuyor, yarının korkusundan kurtarıyor, arkasında “sessiz çoğunluğa” boyun 
eğdirmek ve onu kontrol etmek için daha gelişmiş teknolojiler olan hayali bir “yanılsama 
cenneti” sunuyor, toplum için uygun öncelikler empoze ediyor” (Azaryan, 2011). Böylece, bu 
durum annenin ve anneliğin tasarlanmış görüntülerinin belirlenmesi, gelecekte insanların 
ideallerini ve tercihlerini tahmin etmek için belirli bir sözleşme payıyla bize izin verecektir. 

Bu çalışmada annelerin ve çocuklarının bulunduğu animasyon filmlerini analiz etmek için, 
izleyicinin anne imajı ve annelik olgusunu şekillendiren çeşitli araçları analiz etmek amacıyla 
ABD üretimi 23 animasyon filmi seçildi. 

Çalışmada animasyon filmlerinde annenin imajını açıklamak için sadece sözel olmayan araçlar, 
jestler, yüz ifadeleri, tonlama, karakter pozları değil, aynı zamanda kahramanları temsil etmenin 
davranış, görünüm, görüntünün parlaklığı / rengi ve ebeveynlik tarzı gibi geleneksel olmayan 
yolları da gözden geçirilmiştir. 

Annenin yeni imajına geldiğimizde ise psikolog T. L. Shishova birçok modern filmin analizine 
dayanarak bir dizi yeni imaj belirlemektedir: histerik anne, aptal anne, katil anne, ahlaksız anne 
(Shishova, 2017). Çalışmada seçilen animasyon filmlerinde modern tiplere rastlamadık, ancak 
bazı karakter özellikleri, örneğin aşırı cinsellik, aşırı huzursuzluk ve militanlık gibi özellikleri 
yansıtan karakterler oldukça sık ortaya çıktı. 

Birçok animasyon filmi çocuk masallarının bir uyarlaması olarak yaratıldığından, masalları 
analiz eden çalışmaların sonuçları televizyon versiyonlarına da eklenebilir. Bu nedenle, psikolog 
Bruno Bettelheim, peri masalı ölü annenin çocuklar için psikolojik bir “nimet” olduğunu 
savunuyor, çünkü annenin imajının iyi (çoğunlukla ölü) bir anne ve kötü bir üvey anneye 
bölünmesi var. Böyle bir ikili, ideal annenin imajını korumanın bir aracı olarak hizmet eder 
(gerçek bir annenin yaşaması her zaman idealle uyuşmaz) ve gerçek annenin ideal imajını 
tehlikeye atmadan kötü bir üvey anneye karşı olumsuz bir tutum ve hatta öfkeye izin verir. Fark 
edilebileceği gibi, bu çıkarımların bir özelliği, ölü annenin kendisi hakkında değil, yalnızca 
çocuğun kendisinin içsel hissi hakkında endişelerini ifade etmeleridir. Korkunç üvey annenin 
imajına karşı gerçek annenin aydınlık görüntüsünü “Külkedisi” (1950), “Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüceler” (1937) veya “Rapunzel: Karmakarışık” (2010) gibi animasyon filmlerinde 
gözlemlenmektedir. 

Modern, özellikle yabancı animasyonlarda, annenin rolü ataerkil bakış açısıyla ustaca oluşturulur 
ve anneler genellikle “Cesur Civciv” (2005), “Aladdin” (1992), “Pocahontos” (1995), “Güzellik 
ve Çirkin” (1991), “Şaşkın İmparator” (2000), “Ratatuy” (2007), “Çılgın Hırsız” (2010), 
“Bambi” (1942) gibi anime film örneklerinde olduğu gibi ya hikayenin başında ya da hikayenin 
daha öncesinde ölürler ve bu filmlerde annenin rolü ve işlevleri, hatta davranış kalıpları 
genellikle baba tarafından devralınır. Her ne kadar filmin başlarında babalar biraz bu konuda 
beceriksiz olsalar da sonunda anne rolünü bir şekilde taklit eder hale gelirler. “Kayıp Balık 
Nemo” (2003)’de Nemo’nun fazlaca ilgili babası Marlin ve “Kung Fu Panda” (2008)’da tüm 
kalbiyle sanatını oğluna aktarmak isteyen aşırı şefkatlı baba kaz Ping bu anlamda örnek 



gösterilebilir. Annenin yerini doldurabilen ve annenin bütün işlevlerini yerine getirebilen parlak 
bir baba imajı iki bölümlü çizgi filmi olan “Bay Peabody” (2015 ve 2017) ' de bir köpeğin 
görüntüsünde ortaya konulur. 

Babanın annenin işlevlerinin (ve genellikle davranışsal modelleriyle) değiştirilmesi, annelerin 
belirli imajında bir miktar çeşitlilik sağlar, bu noktada düşünmeye değer: bu, henüz 
tanımlanmamış idealleri ve değerleri olan bir çocuğa ne verecektir? Anneye gerek kalmadan da 
babanın tek başına varlığı veya tek ebeveynin çocuğun bütün ihtiyaçlarını üstlenmesi durumunu 
temsil eden bu tarz filmler çocukta deforme olmuş aile, ilişki, değer, cinsiyet ve toplumsal 
cinsiyet kavramlarının gelişmesine neden olabilir.  

Annenin çirkin görüntüsü, yabancı film stüdyolarının animasyonlarında epizodik olarak 
bulunmaktadır. “Güzel ve Çirkin” filminde başrol kahramanı Bell’in pazar yerinde söylediği 
şarkısında, elinde üç çocuğu olan bir anne var ve onları kollarında çocuk tutuyor gibi değil cansız 
nesneler olarak tutuyor. Kadının görüntüsü zaten yaşlı, çirkin, düzensiz ve annelik hakkında son 
derece olumsuz bir izlenim yaratıyor. Yönetmen, ebeveynliğe karşı iğrenme olgusuna dikkat 
çekmiştir. Güzel Bell’in üç çığlık atan ve kendini parçalayan bebekli anneyle karşılaştırılması, 
annelik ve özellikle çok çocukluluğa yönelik iğrenme yaratan bir metafor olarak 
kullanılmaktadır. Ya çirkin, yaşlı ve fakir olmak istiyorsun, o zaman anne ol ya da sonsuza kadar 
genç ve güzel ol, o zaman doğum yapma ve anne olma. Genç kızlar için aslında bir seçim 
olmayan bir seçim sunulmaktadır. Çünkü karar zorla, gizlenmiş bir şekilde bilince yerleştiriliyor 
(Geroev, 2017). 

Maymuna dönüşen bir annenin görüntüsü de “Kubo ve Sihirli Telleri” (2016) filminde 
sunulmaktadır. Aynı zamanda, kadının – annenin canlı görüntüsü aydınlık görünmekte ve 
maymuna dönüşümü, oğlunu yaklaşan tehlikeden kurtarmak ve düşmanlardan korumak için 
gereklidir. Böylece, annenin ailenin koruyucusu olarak geleneksel imajı sarsılmaz olarak 
görünür, ama aynı zamanda tartışılmaz bir şekilde ikincil kabul edilir. 

Anneliğin geleneksel görevleriyle başa çıkan ve bu mutluluğa sahip olan bir annenin imajı, 
“Angry Birds” (2016) ve “Şarkını Söyle” (2017) animasyonlarında da görünmektedir. Son 
animasyonda, yarışmada birinci sırada yer alabilen ve tüm çocukların okula kahvaltı ve 
kalkışlarını organize edebilen yirmi dört çocuklu bir anne-domuz imajı, bu değer özelliklerini 
sergilemektedir: başarı standardı, annenin çocukların bakımıyla başa çıkma yeteneğidir ve ancak 
o zaman – diğer alanlarda başarılıdır. 

Her şeyde düzen arayışında olan, ancak işe ve para kazanmaya odaklanan ve çocukların sadece 
çalışmalarında gayretli olmalarını talep eden soğuk bir kadının görüntüsü, özellikle “Küçük 
Prens” (2015) animasyonunda olumsuz olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çoğu zaman, modern çizgi filmlerde “yetişkin” temaları, sorunları ve motifleri ele alınmaktadır. 
A.V. Sharikov ve V.P. Chudinova, modern televizyonun küçük izleyiciye kitlesel yetişkin 
ürünleri sunduğunu ve yaşına uygun gelen çocuk TV şovlarını sunmadığını vurgulamaktadır. 



Örnek olarak, geyik Eliot'un nişanlısı Giselle'i evlendirmeyi planlayan “Çılgın Dostlar”’daki 
(2008) davranışıdır. Kararsız bir erkek olarak, hayatının böylesine önemli bir olayından önce, 
koca ve baba olma ihtimalinden korkar ve kararında tereddüt eder. Aynı korkular, çocukların 
doğumundan önce Shrek tarafından yaşanır (“Shrek 3” (2007)). Fiona'nın hamilelik haberi 
üzerine arkadaşı çizmeli kedi böyle bir ifadede bulunuyor: “şimdi, arkadaşım, sen tam bir b... 
içindesin” Annelik ve babalık, Shrek'e rüyalarında, hiçbir şekilde başa çıkamayacağı geğirme, 
altı ıslak bebekler şeklinde kabus olarak sunulur. Buna ek olarak, aynı animasyon filminin başka 
bir bölümünden bir sahne oldukça gösterişlidir; hamile Fiona ve arkadaşları anneliği tartışırken: 
“Bütün gün uyumaya eğilimlisin. Kendine dikkat etmiyorsun. Çatlaklar ... Elveda romantizm” 
(“Shrek 3” (2007)). Fiona'ya çocuğuna yardım edecek canlı bir cüceyi hediye olarak sunan 
Güzel, onun yardımıyla Fiona ve Shrek'in yaklaşan annelik ile bağlantılı olarak bir çatlak veren 
"evliliğini düzeltme" fırsatına sahip olacağına vurgu yapar. Bu animasyon filmini izleyen 
çocuklar için, muhtemelen Shrek'in eziyeti tamamen anlaşılmaz olacak ve bir sonraki bölümde 
(“Shrek: Sonsuzadek Mutlu” (2010)) başlangıçta onun için bir yük haline gelen aile problemi 
belirsiz olacaktır. Bir çocuk için, ailenin değeri şüphe içermez, ancak bu tür örneklerle bir anlam 
geliştirmesi şüphelidir. Aile içi yetişkin ilişkilerin işlendiği “Crood’lar”da (2013), ailenin 
babasının sürekli olarak kayınvalidesinden kurtulmaya çalıştığı ve her seferinde bütün ailenin 
içine girdiği problemlerden kayınvalidesinin kurtulamayacağını umuyor. Bu filmi izleyen 
ebeveynler durumun komikliğini anlayabilirler ancak çocuklara büyükannenin ölümünün 
babasına neden zevk vereceği açıklanmak zorundadır.  

Modern animasyon filmlerinde şiddet ve saldırganlık sahnelerinin bolluğu da belirtilmelidir. 
Burada annenin imajına doğrudan vurgu yapılmasa da kız çocuklarının kendilerini 
özdeşleştirdikleri ana karakterler nezaketlerine ve “pozitifliklerine” rağmen bazen tamamen 
farklı davranışlar sergiliyorlar. Fiona (“Shrek” (2001)), kurtarıcısına kahvaltı hazırladığı sırada 
bir kuşla şarkı söylerken, şarkının yüksek notunda yumurtası kırılır ve pozitif ana karakter, hiçbir 
suçluluk duymadan, şarkısına eşlik eden kuşun yumurtalarından kızartır. Aşk anlarına bile canlı 
bir kurbağanın şişmesi eşlik eder ve ana karakterlerin acımasızlığı kabul edilemez bir şey olarak 
algılanmaz. Saldırganlık, küçük Masha'nın etrafındaki tüm hayvanları zorbalığa uğrattığı “Maşa 
ve Koca Ayı” (2009– 2017) animasyon dizisinde gösterilir: ayı, kurt, tavşan, domuz, vb. Ayrıca, 
bu dizi'deki karakterin ebeveynlerinin hiçbirinin olmadığı ve kızın okul öncesi yaşlarında 
gösterildiği unutulmamalıdır. Önemli olan, en sıradan çocuk gibi hem olumlu özellikleri 
(canlılık, merak, yardım etme arzusu) hem de olumsuz olanları (sabırsızlık, zulüm, obsesyon) 
birleştirmesidir. Bununla birlikte, okul öncesi, doğru ve yanlış davranışları filtrelemek için 
yeterli deneyime sahip olmayan çocuklar, bu davranışları onlar için izin verilen normal davranış 
olarak algılar. Bu tür kararsız kahramanlar, izleyiciyi eğlendirmek için özel olarak yaratılmıştır 
ve onların komikliği aslında olumlu eylemlerin arka planına karşı, gösterdikleri saldırganlığı ve 
vahşeti izleyiciye aktarmaktadır. Ancak “TV ekranında çocuk ve şiddet” konusu üzerinde 
çalışmalar yapan bilim insanları açıkça ortaya koymuşlar ki şiddet çocukları etkilemektedir ve 
her geçen yıl “toplumun gerçek saldırganlığa eğiliminin yoğunlaştığı, ekran saldırganlığının 
gerçek saldırganlığı kışkırttığı, devamında gerçek saldırganlığın da bu sefer ekranda daha güçlü 



bir saldırganlık ihtiyacı yarattığına ve bu da kişilerde iç saldırganlığın güçlenmesine neden 
olmaktadır” sonucuna varılmaktadır.  

Anne imajı, senaryo yazarları, sanatçılar, yönetmenler ve karakterleri tarafından ekranda 
oluşturulan aile imajıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Annenin nadiren dikkat odağı olduğu 
ve rolünün genellikle ikincil olduğu unutulmamalıdır.  

Sonuç 

Medyanın insanların yaşamlarının farklı alanları üzerindeki etkisinin büyüklüğü her geçen gün 
artmaktadır. Modern bilgi toplumunda, bizi belli bir şekilde etkileyen büyük bilgi akışlarına 
maruz kalmaktayız. Günümüzde çocukların yaşamlarında özel bir yer animasyon filmleri 
tarafından işgal edilmektedir. Ne yazık ki, izleyici kitlesini genişletmek isteyen modern film 
yapımcılar, içeriğin sanatsal ve ahlaki yönüne çok az dikkat etmekte, çoğu zaman sadece 
büyüleyici bir etki sağlamakla sınırlı kalmaktadırlar. Giderek ticarileştirilen animasyon 
filmlerinin yetişkinler için şakalar ve alt metinler içeren filmler ortaya çıkardığı izlenen 
animasyon filmlerinde karşımıza çıkmaktadır.  

Genel olarak anne imajının oluşumu aşamasında, çocuk her şeyden önce kendi annesinin imajına 
dayanır, ona edebi eserlerden, medya ürünlerinden, diğer anneler ile ilgili kendi gözlemlerinden 
annesinin imajına ilaveler ederek oynadığı oyunlarda annesinin en iyi nitelikleri hakkında bilgi 
verir. Çocuğun kişiliği üzerinde kamu etkisi araçları arasında medya belki de en güçlü olanıdır.  
Çocuğun gelişiminin okul öncesi döneminde, annenin imajı, annesiyle iletişim kurmanın yanı 
sıra çizgi filmleri izleyerek doğrudan duyusal deneyimlerle oluşmaktadır. Ne yazık ki, modern 
medya ve kitle kültürü genellikle annenin imajını çarpıtarak, bireyde çocukların doğumu ve 
yetiştirilmesi ile ilgili deforme olmuş bir duygu ve sorumluluk kompleksini “ayarlamaktadır” 
(Smirnova, 1994). Annenin imajı, modern sinematografide, cinsellik, saldırganlık ve sertlik 
özelliklerini edinerek önemli değişiklikler geçirmektedir. Anne imajının deforme edilmesi 
animasyon filmlerinde de karşımıza çıkmaktadır.  Bu hususta karşımıza çıkan saptırılmış 
annelik çocukta “iyi anne” imajını inşa etmek için bir temel vermez tam tersine deforme olmuş 
bir imaj kazandırır.  

Özetlemek gerekirse, animasyon filmlerinin, çocuğun dünya imajının oluşumunda büyük bir rol 
oynadığı iddia edilebilir, çünkü okul öncesi ve ortaokul çağındaki çocuklar, halihazırda kurulmuş 
bir dünya görüşüne sahip olan ve dış bilgileri filtreleyen, değerleri ve idealleri ile ilişkilendiren 
yetişkinlerin aksine, bilgi akışından etkilenirler. Bir yandan, modern animasyonlar giderek daha 
eğlenceli bir içerik kazanmakta, bazıları da kaba kelime dağarcığı ve şiddet sahneleri ve çocuğu 
olumsuz etkileyebilecek antisosyal davranış modelleri içerebileceğinden, çocuk filmi olarak 
adlandırılması bile zor olmaktadır. Bu durumda, özellikle yetişkinlerin açıklama ve yorumlarının 
yokluğunda, çocuğun davranış normlarını içselleştirdiği animasyonların ahlaki ve estetik alanı 
onun için tehlikeli olabilir (Shakhanskaya, 2013).  



Öte yandan, bir sanat dalı olarak animasyon filmi, çocuklar üzerinde sanatsal ve estetik, ahlaki 
ve duygusal etkilerin yanı sıra geniş eğitim ve öğretim olanakları için son derece yüksek bir 
potansiyele sahiptir. Çocukların kontrol edilemeyen “düşüncesiz” bilgi emilimi, zihinsel 
süreçlerin yetersiz oluşmasından dolayı çok olumsuz sonuçlara yol açabilir. Ebeveynler ve 
eğitimciler, sadece görsel ve içerik açısından olumlu animasyonları seçmeli değil, aynı zamanda 
çocuklarla çalışırken seçilen filmlerin pedagojik potansiyellerini de tam olarak göz önünde 
bulundurmalıdırlar. Bu, modern bir bilgi toplumu ortamında sistematik ve hedefe yönelik bir 
medya eğitimi süreci ile mümkündür. Çocuklar için yapılan filmler, ailenin ve toplumun 
hümanist değerlerini desteklemeli ve genellikle çocuklara kendileri için önemli olan yetişkinleri 
aşılamaya çalışan ideallerle rezonansa girmelidir. Değerlerin ve koordinat sisteminin 
çarpıtılması, sonunda sadece dışsal tezahürlerde kendini belli etmez, aynı zamanda yaşamın 
kutsal anlamlarına da zarar verebilir. (Shakhanskaya, 2013). 
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