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ÖZ 

Bu çalışmada, “The Simpsons” isimli çizgi dizinin yetmiş beş saniyelik jenerik 

bölümü  göstergebilimsel  çözümleme  yöntemiyle  incelenmiş  içerdiği  ideolojik 

göndermeler ve bağlantılar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın amacı günümüzde çocuklar için hazırlanmış olan bir çizgi dizinin 

sadece  çocukları  değil,  yediden  yetmişe  herkesi  kapsadığını  göstermek  ve  farklı 

düşüncelerin, farklı eleştirilerin ve yapıların izleyicilere yetmiş beş saniye gibi kısa 

bir sürede dahi olsa empoze edilebileceği düşüncesini ortaya koymaktır.

Sonuç olarak, “The Simpsons” isimli çizgi dizinin, içerdiği karakterlerle “biz 

de  sizdeniz”  düşüncesini  yerleştirmeye  çalıştığı,  bir  yandan  da  izleyicilerin 

zihinlerinde  üretim ve  tüketim  dengeleri,  kadının  toplumdaki  yeri  ve  standardize 

edilmiş  toplum  gibi  konularda  kendi  ideolojik  düşüncelerini  oluşturmak  için  bir 

takım simgeleri ve bunlara bağlı yan anlamları kullandığı ortaya çıkarılmıştır. 

ABSTRACT

In this study, the opening sequence part of “The Simpsons” cartoon examined 

according to creation of meaning by using semiology. The time period of this part is 

approximately seventy-five seconds and all shots were examined according to their 

relation between ideology and its sub meanings.

The aim of this project is to bring out that an animated cartoon which is created 

for  children  can  contain  several  sub-meanings  and symbols  which  can shape  the 

judgements  of adults  which are classified in different  age groups, in seventy-five 

seconds time period. 

As a result,  “The Simpsons” cartoon, try to impress viewers by using similar 

characteristics in its scenes and give a message that “we are all the same” and also by 

using symbols and sub-meanings some issues such as production and consumption 

balance, place of the women in society, and standardized community were also try to 

create in the adults mind.
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ÖNSÖZ

Anlam  yaratma  süreci  içerisinde  “The  Simpsons”  adlı  çizgi  dizinin  jenerik 

analizinin yapıldığı çalışmada, genel amaç olarak, yetmiş beş saniye süren jenerikte 

geçmekte  olan  sembolik  anlatımların  düz  anlam  ve  yan  anlamlar  halinde  ortaya 

konulması amaçlanmıştır.  Bu sayede izleyicilerin düşüncelerinde ve görüşlerinde , 

farklı  alt  metinler  ve  semboller  vasıtasıyla  yeni  anlamlar  ve  bakış  açıları 

oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu yeni düşünce sistemi kendisine her insanda farklı 

yönlerde  dışa  vurmaktadır.  Bu  dışa  vurum  kimi  zaman  ideolojide  kendine  yer 

bulurken,  kimi  zaman  satın  alma  güdüsünü  harekete  geçirmektedir.  Bu  nedenle 

anlam yaratma süreci seyirci üzerindeki etkisini oldukça geniş alanlarda göstermekte 

ve çok farklı sonuçlar doğurabilmektedir. 

   

Çalışmada vurgulanmak istenen ana düşünce, çizgi film olarak nitelendirilen ve 

hedef kitle olarak çocukları seçen bir programın, aslında toplumun her kesiminden 

insanı  farklı  anlam  yüklemeleriyle  etkisi  altına  alabileceği  ve  bunların   değişik 

sonuçlar  doğurabileceği düşüncesi verilmek istenmiştir.  

XXI. yüzyılda görsel medyanın insanlar üzerindeki etkisinin en yoğun olduğu bir 

dönemde,  göstergebilim  hakkında  detaylı  çalışmaların  yapılmamış  olması  bu 

çalışmada  karşılaşılan  en  önemli  zorluklardan  birisidir.  Genel  olarak  elde  edilen 

kaynak  bilgiler,  genel  göstergebilim   tanımlarından  öteye  gitmediği  ve  özellikle 

örnekler içermediğinden, bu da konuya olan hakimiyeti zorlaştırmaktadır. Düşünce 

ve  anlamın  öneminin  fazlasıyla   öne  çıktığı  günümüzde,  bu  konuya  çok  fazla 

değinilmemiş olması oldukça düşündürücüdür. 

Bu çalışmayı yapmamı sağlayan ve desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Sayın 

hocam Doç Dr. Neşe Kars’a, kendi özel kitap arşivini bana açan ve düşünceleriyle 

yol  gösteren  sayın  Bahar  Evgin’e,  fikirleriyle  çalışmama  her  zaman  destek  olan 

Müge  Tombuş’a  ve  desteklerini  ömrümün  her  anında  hissettiğim  sevgili  aileme 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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GİRİŞ

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak kitle iletişimi de çok büyük 

bir değişim ve etkinlik kazanmıştır. Öyle ki dünyanın her köşesinden insanlar  

karşılığını ödemek koşuluyla istedikleri  bilgiye rahatlıkla ulaşabilmekte, edindikleri

bu bilgiler doğrultusunda da  düşüncelerini oluşturup olaylara ve durumlara  karşı 

duruşlarını belirleyebilmektedir. Bu da 21. yüzyılda artık bilginin akıcılığını ve el 

değiştirme hızını, adeta yürüdüğümüz yollardan bindiğimiz toplu taşıma araçlarına 

kadar her an her yerde bir bilgi bombardımanına ve tüm bunları destekleyen güç olan 

reklamlara maruz kalmakta olduğumuzu göstermektedir.

Bu iletişim zenginliği toplumları ve kültürleri birbirlerine daha yakın hale 

getirdiği gibi, ideolojileri de (egemen toplumsal sınıfların maddi çıkarlarını doğrudan 

doğruya dile getiren ve onun yönetimini desteklemeye yarayan fikirler1) yine aynı 

ölçüde birbirine yakınlaştırmaktadır. Artık Afrika’nın ücra bir köyünde yaşayan bir 

çocuk Coca Cola firmasını tanıdığı ve tükettiği gibi, Amerikan Başkanı’nın Irak 

hükümetine savaş açığını ve bunun aslında toplumlar arası bir çatışmadan çok petrol 

için yapılan bir savaş olduğunu bilebilmektedir. 

Tüm bu açılardan bakıldığında teknolojinin ve ona bağlı olarak hızla güçlenen 

iletişimin, toplumlar için çok yararlı ve doğru bir vasıta olduğu düşünülmekte ve 

onaylanmaktadır. Ancak iletişim içerisinde aktarılan ideolojik düşünce yapısı da 

muhakkak bu bilgi akışı çerçevesinde ele alınmalı, düşüncelerin aslında sistematik 

bir sistem üzerinden yeniden yaratılabileceği düşüncesi unutulmamalıdır.

Yürütülen bu çalışmada yeniden üretim süreci içerisinde anlam bakımından 

göstergebilim süreci ve insan zihninde yarattığı yan anlam ve düz anlamlar, 

görünüşte basit bir animasyon olan “The Simpsons” çizgi dizisi incelenerek ele 

alınmıştır. Çalışmada, görsel anlamların ortaya konması amacıyla göstergebilimsel 

çözümleme yöntemi kullanılmıştır. 

                                                
1 Çiler Dursun, Televizyon Haberlerinde İdeoloji, Ankara, İmge Kitapevi, 2001, s.24 
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Çalışmanın ortaya attığı hipotez “The Simpsons” çizgi dizisinin içerdiği düz ve 

yan anlamların ana hedef kitlesi olan çocuklar ve ayrıca yetişkinlerin zihinlerinde 

istem dışı düşüncelere yol açabileceği, kod açılımının yapılamadığı noktalarda ise 

komedi unsurunun devreye  girerek bu etkinin örtbas edilebileceği düşüncesidir.  

Çalışma, bu hipotez doğrultusunda örneklem olarak Amerikan yapımı olan ve 

uluslar arası çapta bir çok ülkede yayınlanmakta olan “The Simpsons” çizgi dizisini 

inceleme altına almıştır. Çalışmada yapılan sınırlama dizinin ortalama yirmi dakika 

süren bir bölümü yerine, yetmiş beş saniye süren jenerik bölümünün analizinin 

yapılmasıdır. Çalışmada jenerik bölümünde geçmekte olan düz anlam ve yan 

anlamlar göstergebilimsel çözümleme metodu kullanılarak montaj esnasındaki kesme 

noktalarına göre parçalara ayrılarak analiz edilmiştir. Böyle bir sınırlamanın yapılma 

nedeni uluslararası çapta yayın yapan ve büyük ilgi gören bir çizgi dizinin yetmiş beş 

saniyelik jenerik bölümünün dahi çalışmanın hipotezini tamamıyla destekler nitelikte 

olmasıdır.

      Genel itibari ile çalışma, birinci bölümde, anlam ve göstergebilim, 

göstergebilimin tarihsel gelişimi ve öncüleri ve konuyla ilgili düşüncelerine yer 

verilmiş, ikinci bölümde ise, görüntü ve göstergebilim, göstergebilimin sinema ve 

özellikle televizyon yayınları içerisindeki yeri, durum komedisi ve çeşitleri,

animasyona dayalı durum komedisi, üçüncü bölüm de ise “The Simpsons” çizgi 

dizisinin jenerik analizi ve değerlendirme bölümü olan sonuç bölümünü 

içermektedir.  
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1- ANLAM VE GÖSTERGEBİLİM

Hayatın anlamını çözmek insanoğlunun yaradılışından bugüne kadar hep 

zihninde olan bir süreç olmuştur. Kimileri bu durumu katı din kuralları ile 

şekillendirirken, kimileri de her şeyi reddederek kendi hayatlarının anlamlarını 

bulmaktadırlar. Görüldüğü gibi bir yaratanın olduğuna dair olan inanış, yani dinler, 

buna bağlı olarak gelişen ideolojiler ve yaşam biçimlerinin temelinde “hayatın 

anlamı” yatmaktadır.  Bu noktaya Oğuz Adanır şu şekilde değinmiştir:

“Dinler ve inançlar, yasalar ve kurumlar, gelenek ve göreneklerin tümünün 
kökeninde “anlam” sorunu yatmaktadır. Tüm mitolojilerin amacı, evren’de 
yapayalnız olduğunu düşünen insanı rahatlatıp, çıldırmasını engellemek ve ölüme 
(aynı zamanda kaderine) boyun eğerek yaşamını sürdürmesini sağlamaktır. 
       

Simgesel düşünce de insanlığın var oluşuyla birlikte başlayan bir süreçtir. Öyle ki 
bu durum mağara duvarlarına kazınan sembollerde, resimlerde ve heykellerde ilk 
olarak kendine yer bulmuştur. Kimi zaman bir kartal ikonu, sembolize ettiği krallığın 
gücünü ve kudretini simgelerken, kimi zaman da bir kişi, içinde bulunduğu 
topluluğun toplumsal duruşunu ve ideolojisini sembolize eder hale gelmiştir.2

Bu durumda aslında simgesel düşünce, anlamı yaratma süreci içerisinde insanın 

kendini ifade etmesi, zihninden geçen düşünceleri açığa vurması ve onu bir sembol 

vasıtası ile  şekle sokması olarak tanımlanabilir. Duvarlara çizilen resimler olarak 

başlayan bu süreç, zamanla krallık taçlarına, anıtlara ve heykellere, yazının icadıyla 

metinlere, çekilen fotoğraflara ve son nokta olan sinema ve video teknolojisine 

kendisini taşımaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile sahip olduğu alanlar giderek 

gelişmektedir.

                                                
2 Oğuz Adanır, Sinemada Anlam ve Anlatım, İzmir, Tümer Reklamevi, 1987, s.31
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1.1Göstergebilim Kavramı

Yunanca “Semeion” (gösterge) kelimesinden türemiş olan göstergebilim 

(semiology) gösterge ve sembolleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bir diğer adı “Anlam-

Bilim”dir. Göstergebilimin temeli ve başlangıç noktası ünlü dil bilimci Ferdinand De 

Saussure’ün “Genel Dilbilim Dersleri” yapıtından doğmaktadır. 3

“Gösterge, dil ile ilgili bilimlerde, bir başka şeyin yerini tutabilecek nitelikte 
olduğundan kendi dışında bir şey gösteren, belirten (anlamı olan) her çeşit biçim, 
nesne, olgu, v.b olarak tanımlanır. Sözgelimi, toplumsal bir dizge (sistem) olan ve 
temelde insanlar arasında bildirişimi sağlayan diller, gösterge diye adlandırılan 
birimlerin (örneğin sözcükler) kendi aralarında kurdukları ilişkilerden oluşur. Dilsel 
göstergelerin temel özelliğiyse, birbirinden ayrılmayan iki düzlem içermeleridir: Bir 
yanda ses yada sesler bütünü vardır bir yanda da kavram. Dilbilimciler sesi ya da 
sesler bütününü gösteren; kavramı da gösterilen diye adlandırırlar.” 4

Saussure’e göre, örneğin “ağaç” kelimesi, A/Ğ/A/Ç harflerinden oluşmaktadır.

Burada harfler, gerçek bir ağaç yerine onu çağrıştıran görsel bir araç olarak 

kullanılmıştır. Bu özelliği ile de ağacın göstergesi durumundadır. Buradan da 

anlaşılacağı gibi bir sözcük hiçbir zaman belirttiği ya da anlamına geldiği şeyin 

kendisi değildir. Hep kastettiği o şeyin simgesi durumundadır. Ancak simgeler hiçbir 

zaman tek başlarına bir anlam taşımazlar. 

“Göstergeler insanlar arasında anlam iletişimini kurmak için kullanılır. İnsan 
zihninde bir mesaj inşa eder. Bu bir başka insana anlatmak istediği anlam yumağı, bir 
düşünce ya da düşünce sürecidir. Her iki insan da öğrenmiş oldukları ortak kod ya da 
dilbilgisine sahiptir. Bu kod aracılığıyla birincisi (kaynak) mesajını örneğin, sözel bir 
ifade biçimine, bir cümle haline sokar. Ardından bu cümleyi bir belirtke’ye, bir sesler 
dizisine dönüştürüp fiziksel bir biçime sokar ve bu belirtkeyi bir kanaldan iletir. 
İletilen belirtke, ikinci insan (alıcı) tarafından alınır, kodu çözülür, özgün mesaj elde 
edilir. Bir zihinden ötekine bir düşünce aktarımı yapılmıştır.”5

                                                
3 Gülümser Şevk Belkaya, Film Çözümlemede Temel Yaklaşımlar, İstanbul, Der, 2001, s.68
4 Mehmet Rifat, Göstergebilimin ABC si, İstanbul, Simavi Yayınları, 1992, s.6 
5 Peter Wollen, Sinemada Göstergeler ve Anlam, Çev. Zafer Aracagök, Bülent Doğan, İstanbul, 
Metis Yayınları, 2004, s.141
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Göstergebilimsel çözümleme süreci, anlamın ortaya konma sürecidir. Bu nedenle 

yaratılan sanatla ya da ortaya çıkan eserle ilgilenmez. Anlam ortaya çıkartılırken 

yazılı ya da görsel malzeme derinlemesine incelenir. Çünkü ortaya konulmak 

istenilen, açıkta olan genel anlamdan ziyade daha derinde olan yan anlam ya da gizli 

düşüncedir.  Bu da yöntemli bir çabayı gerektirmektedir ve anlamın yaradılış ve 

eklemlenme süreci farklı düşünceler ele alınarak incelenmelidir.

“Göstergebilim, bir anlamlı bütün, örneğin bir yazınsal ya da bilimsel söylem, bir 
görüntü, bir tiyatro gösterisi, bir müzik yapıtı vb. hangi anlamsal katmanlardan 
oluşuyorsa, bunu bir üstdil aracılığıyla dizgeleştirerek sunmayı amaçlar. Bu nedenle 
anlamları değil, anlamın eklemleniş biçimini araştırır, anlam üretiminin süreçlerini 
ortaya çıkarmaya çalışır.6 Göstergebilim varolduğu kabul edilen yapıyı  araştırarak, 
bozarak, çözerek yeniden kurma, yeniden yapılandırma eylemidir.”7

Göstergebilim, çözümlemesini üç aşamada tamamlamaktadır. Bunlar söylem 

çözümlemesi, anlatı çözümlemesi ve temel yapı çözümlemesidir. Birinci aşamada, 

metinde geçen kişilerin zaman ve mekan anlamında nasıl şekillendirildiği; ikinci 

aşama olan anlatı çözümlemesinde, olay gelişimine bağlı olarak kişilerin metin 

içindeki işlevleri ve olaylarla birlikte bu kişilerin nasıl bir araya getirildiği; üçüncü 

aşama olan temel yapı çözümlemesinde ise olay örgüsünde bulunan tüm yan 

anlamların ortaya konma aşaması ele alınır.8

1.2 Göstergebilimin Gelişimi ve Öncüleri

Simgeleştirme, çalışmanın başında anlatıldığı gibi hayatın ve insanoğlunun ilk 

oluşumundan beri var olan bir olgudur. Gerek her zaman avlandığı yamaçta 

karşılaştığı bir aslanı ve yaşadığı korkuyu, barındığı mağaranın duvarına resmeden 

bir taş devri insanı, gerekse yazının icadından sonra sevgilisine duyduğu aşkı 

                                                
6 Mehmet Rifat, Genel Göstergebilim Sorunları Kuram ve Uygulama, İstanbul, Alaz Yayınları, 
1982, s.16
7 Mehmet Rifat, Homo Semioticus, İstanbul, Yapı Kredi Yapımları, 1996, s.7
8Dilek İmançer, Zühal Özer, Sinemasal Dergisi, Göstergebilimsel Çözümleme, İzmir, Graf İletişim 
Hizmetleri, 1999-Bahar Sayısı, s.7
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cümlelerine taşıyan ve yan anlamlarda ona olan tutkusunu dile getiren bir şair, 

gerekse de filminde farklı ırktan insanları bir araya getiren ve bir diaspora oluşturup 

bu insanların yaşadıklarını ve düşüncelerini yan anlam olarak veren bir yönetmen,  

göstergebilimi kullanmaktadır. 

Göstergebilim ya da simgebilim üzerine eski çağ’dan başlayarak çeşitli görüşler 

öne sürülmüş, bir göstergeler dizgesi olan dil üstüne çeşitli düşünceler ortaya 

atılmıştır. Stoacılar, gösterge üstüne düşünmüşlerdir. Yine orta çağ’daki skolastik 

felsefe yapıtlarında da anlamlama biçimleriyle ilgili önemli görüşler ileri 

sürülmüştür.

   

“Göstergeler kuramı, XVII. ve XVIII yy’lar da, usçu ve deneyimci felsefe 
dönemlerinde de gündeme getirilmiştir. Genel bir dil ve anlam kuramının 
tasarlandığı bu dönemde İngiliz felsefeci J.Locke (1632- 1704) “An Essay 
Concerning Human Understanding” (İnsan Anlayışı Üstüne Bir Deneme) adlı 
yapıtında, gösterge sorununa da yer verir ve “göstergeler öğreticisi” anlamına gelen 
“semiotike” terimini kullanır. Göstergeler kuramının J. Locke’tan sonraki temsilcisi 
J.H. Lambert’dir (1728-1777). Lambert, özellikle doğal dillere ilişkin bildirişim 
dizgeleri üzerinde durur ama müzik, koreografi, arma, amblem, tören gibi dil-dışı 
gösterge dizgeleriyle ilgilenmekten de geri kalmaz.
  

Göstergeler kuramının ilk dönemi olarak adlandırılan bu çalışmalarda “semiotik” 
sözcüğüne rastlanmaktaysa da, genel göstergeler kuramından çok bir dil kuramının, 
bir dil felsefesinin geliştirildiği görülür.”9

  

Göstergebilim geçmişten bugüne bir çok kuramcı tarafından incelenmiş ancak ilk 

olarak Ferdinand de Saussure ve Charles S. Peirce tarafından bir bilim dalı olarak 

ortaya konulmuştur. Yazılı metinlerin ağırlıkta olduğu bu çalışmalar, uzun zaman 

sonra Christian Metz ve Peter Wollen tarafından görüntüye, dolayısıyla sinemaya 

uygulanmıştır.

  

Göstergebilimin Avrupa’daki en önemli ismi ve öncüsü İsviçreli dilbilimci 

Ferdinand de Saussure’dür. Saussure bir dilbilimci olmasından dolayı ilk olarak dil 

ile ilgilenmiştir.                  

                                                
9 Mehmet Rifat, Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları, İstanbul, Düzlem Yayınları, 1990, 
s.85.
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Dilden başlayarak, diğer göstergelerin de ortaya konacağı bir bilim dalının ortaya 

çıkması gerektiğini düşünmüştür. İleride kurulmasını istediği ve toplum içindeki 

göstergelerin yaşamını inceleyecek olan bu bilim dalını da Fransızca “semiologie” 

terimiyle adlandırır. Saussure’e göre, göstergebilim, genel göstergeler bilimi olacak; 

doğal dillere özgü göstergeleri inceleyen dilbilim de, göstergebilimin bir dalı 

durumuna gelecektir. Saussure, göstergelerin diğer göstergelerle olan ilişkisini 

çalışmalarında hep ön planda tutmuştur.10 Saussure her ne kadar görsel göstergelerle 

çok fazla ilgilenmese de bu bilimin kurucusu olarak ele alınmakta ve kurduğu yapı 

üzerinden göstergebilim geliştirilmektedir.   

“Saussure için gösterge, anlamı olan fiziksel bir nesnedir, ya da onun ifadesiyle; 
bir gösterge, bir gösteren ve gösterilenden oluşur. Gösteren, göstergenin 
algıladığımız imgesidir kağıt üzerindeki işaretlerdir, havadaki seslerdir. Gösterilen, 
gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel kavramdır. Bu zihinsel kavram, aynı dili 
paylaşan aynı kültürün üyelerinin tümü için ortaktır.” 11

“Saussure, göstergelerin toplumsal bir bakış açısından incelenmesi gerektiği ve 
dilin, bireysel istemi dışarıda  tutan toplumsal  bir kurum olduğu gerçeği üzerinde 
durmaktadır.  Saussure ilk ilke olarak göstergenin rastlantısal  (arbitrary) doğasını 
vurgulamıştır. Gösterenin (ses-imgesi; örneğin o-k-s- ya da b-ö-f) gösterilen (örneğin 
“öküz” kavramı, İng...: Ox) ile hiçbir doğal ilişkisi yoktu. Saussure’ün deyişiyle 
gösterge “nedensiz” dir.12  

Saussure, dil bilimci olduğu için sözcüklerle ve onların oluşturduğu göstergelerle 

ilgilenmiştir. Ancak Saussure’ün açtığı yolda onu izleyenler, gösteren ve gösterilen 

arasındaki farkı dil dışında da incelemişlerdir. Saussure göstergenin fiziksel 

biçiminin (gösteren) ve onun çağrıştırdığı zihinsel kavramın (gösterilen) simgesel ya 

da nedensiz biçimde bağlantılı olabileceğini ortaya koymuştur. 13

                                                
10 A.g.e.,  s,87-105
11 A.g.e. s,90
12 Peter Wollen, Sinemada Göstergeler ve Anlam, Çev. Zafer Aracagök, Bülent Doğan, İstanbul, 
Metis Yayınları, 2004, s.105
13 John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları 
2003, s.72
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Simgesel ilişkide gösteren gösterilene benzer. Simgenin özelliği hiçbir zaman 

tümüyle nedensiz olmamasıdır. Simge boş değildir; onun göstereniyle gösterileni 

arasında doğal bir bağ izine rastlanır . Örneğin tüzenin simgesi olan terazinin yerini 

başka herhangi bir şeyin örneğin bir otomobilin alamayacağı gibi.14

Bu yönleri ile Saussure, göstergebilim içerisinde ikili karşıtlıklar üzerinden 

göstergelerle nesneleri birleştirmiştir. Bu ikili arasında bir yorumlamaya gitmemiştir. 

Bunun nedeni de Saussure’ün sadece göstergesel temsillerle  ilgileniyor olmasıdır.15

Diğer yandan ABD’li felsefeci, mantıkçı ve matematikçi Charles Sanders Peirce 

bu kurama “semiotic” ismini vermiş ve göstergebilim içerisinde gösterge ile nesne 

ilişkisini incelemiştir. Göstergenin mantıksal işlevi üzerinde durmuş, göstergenin 

nesneler arasındaki mantığı sergilediği için önemli olduğunu açıklamıştır.  Peirce’e 

göre göstergebilim her çeşit bilimsel inceleme için başvuru yapılabilecek genel bir 

kuramdır.16

Peirce’ın en önemli metinleri Speculative Grammer,  Lady Welby’ye yazdığı 

mektuplar ve Existential Graphs’tır. Peirce göstergebilim kuramıyla ilgili yazılarını 

belli bir kitapta toplamamıştır. Söz konusu yazılar, ölümünden yaklaşık yirmi yıl 

sonra Collected Papers (Bütün Yazılar) 1931-1958 adıyla yayınlanmaya başlanmıştır. 

Bu metinler Peirce’ın farklı gösterge türlerini sınıflandırmasını içerir. Peirce, 

Saussure’den farklı olarak göstergelerin üç boyutlu olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar 

ikon (görüntüsel gösterge), belirti (belirtisel gösterge) ve simgedir. Bu üç göstergenin 

her biri bir gösteren (biçim) ve bir gösterilenden yani anlamdan oluşmaktadır.17

Peirce’e göre ikon “görüntüsel gösterge” nesnesine benzeyen, temsili bir 

göstergedir; gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki rastlantısal değildir ve bir 

nedenlilik ilişkisi vardır ve görüntüsel benzerlik söz konusudur. İkon salt nesnesine 

                                                
14 Charles Bally, Albert Sechehaye, Ferdinand de Saussure Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke 
Vardar, Ankara, Birey ve Toplum Yayınları, 1985, s.74
15 Seçil Büker, Sinema Dili Üzerine Yazılar, Ankara, Dost Yayınları, 1985, s.54
16 Mehmet Rifat, Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları, s.86
17 Hülya Yengin, Medyanın Dili, İstanbul, Der Yayınları, 1996, s.104
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benzemekte olduğu için onu temsil eder. Bu duruma “gibilik” ilişkiside denilebilir. 

İkon ile nesnesi arasındaki bu ilişkiyi yorumcu yaratmaz, yalnızca bu benzerlik 

ilişkisini kullanır. Örneğin, bir insanın portresi, o insanın kendisine bu yüzden 

benzer. Ancak yaşamda katıksız ikon örnekleri bu denli kolay değildir. Bir tabloda 

dahi, görüntünün doğadaki nesnesi ile belirtisel bağı bulunmaktadır. Bununla birlikte 

resim sanatının belli kurallarının olması ve bir uzlaşıma dayalı yönlerinin bulunması, 

onun simgesel yana da sahip olduğunu gösterir. Ancak katışıksız olmasa da bir tablo 

her zaman ikonik yönü ile daha etkindir.18

 Görüntüsel göstergeler de kendi aralarında iki alt sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar 

imgeler ve diyagramlardır. İmgelerde “basit özellikler” birbirine benzer; 

diyagramlarda ise “parçalar arasındaki ilişkiler” birbirine benzer. Diyagramların 

çoğu kuşkusuz simgemsi özellikler içerir ve Peirce’ın göstergebilim içersinde ilgisini 

çeken konuda bu diyagramlarda ki simgemsi özelliklerdir.

Belirti ise kendisi ve nesnesi arasında varoluşsal bir bağ oluşturma özelliğiyle bir 

gösterge kimliği kazanır. Duman ile ateş arasında fiziksel bir bağ olduğu için duman 

ateşin göstergesi konumundadır. Duman ile ateş arasındaki fiziksel bağ yorumlayan 

kişiden bağımsız olarak zaten vardır. Yorumcu bu bağdan ötürü dumanı ateşin 

göstergesi olarak yorumlamaktadır. 19

      Göstergenin üçüncü ve son türü olan simge de ise Peirce, simgeyi bir gösterge 

haline getiren bir “anlaşmadan” söz eder. Simge ile nesnesi arasındaki ilişki 

yorumcudan bağımsız olarak yoktur. Bu ilişkiyi yorumcu anlıksal çağrışımla 

zihninde yaratır. Bu nedenden ötürü aslında simgenin bir tür uzlaşımsal kural halini 

aldığı söylenebilir.20

     Simge türü gösterge, bireysel istemin dışına çıkmaktadır. İnsan ‘yıldız’ sözcüğünü 

yazabilir fakat böyle yapmakla ne bu sözcüğün yaratıcısı konumuna gelir, ne de 
                                                
18 Seçil Büker, Sinemada Anlam Yaratma, Ankara, İmge Kitabevi, 1991, s.30
19 A.g.e s.31
20 A.g.e s.32
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yazdığı sözcüğü silmesi insanın sözcüğü imha ettiği anlamına gelir. Simgesel 

göstergenin nesnesiyle arasında ne bir benzerlik vardır, ne de aralarında var oluşsal 

bir ilişki bulunur. Simgesel gösterge insanlar arasında oluşturulmuş ve kabul edilmiş 

bir yapıdır.21

   

Peirce’e göre simge gerçek göstergedir çünkü yorumlayan tarafından anlık bir 

çağrışım ile zihinde oluşturulur. Tamamıyla yorumcuya bağlıdır. Ancak ikonik ve 

belirtisel gösterge de  yorumlayıcıya ihtiyaç söz konusu değildir çünkü onların 

nesneleri ile bağıntıları yorumcudan bağımsız gelişmektedir.22

Saussure’den sonra Peirce’ın geliştirdiği bu yeni sınıflandırma, göstergebilimin 

gelişiminde çok önemli bir kilometre taşı olmuştur ve onu göstergebilimin en önemli 

öncülerinden biri haline getirmiştir.  Peirce’ın üç boyutlu gösterge anlayışında 

göstergeler her zaman birbiriyle iç içe ve birbirini destekler niteliktedir. Buna ek 

olarak Peirce altmış altı farklı  türde simgesel yapıdan oluşan bir tablo sistemi 

geliştirmiş ki bunlar elli dokuz bin kırk dokuz değişkene sahiptir.23  

     Saussure ve Peirce göstergebilimin iki öncüsü olarak karşılaştırıldığında, 

Peirce’ın simge tanımıyla Saussure’ün simge tanımının oldukça farklı olduğunu 

görmekteyiz. Saussure simge tanımında bir nedenlilik ilişkisi kurarken Peirce ise, 

tamamen simgeyi nedensizlik ilişkisine oturtmaktadır. Bununla birlikte Saussure 

sözcükler ile gerçek nesneler arasındaki bağıntı üzerinde durmamaktadır. Peirce ise 

tüm bu tanım zinciri içinde nesneye yer verir. Gösterge ona göre herhangi biri için 

herhangi bir şeyin yerini tutan bir şeydir. Bu yapı ikonik yani görüntüsel de olabilir, 

belirtisel de olabilir, ortak bir düşünceye bağlı anlıksal bir yapı olarak simgesel de 

olabilir. Peirce, nesneyi tanıyan yorumcunun çıkarsama ile anlamı oluşturduğunu 

savunur. Eğer ki yorumcu nesneyi tanımıyorsa, onu tanıdığı nesnelerle yorumlar, 

benzetir ve anlamı oluşturur. 

                                                
21  Peter Wollen, Sinemada Göstergeler ve Anlam, s.109-110
22 Seçil Büker, Sinemada Anlam Yaratma, Ankara, İmge Kitabevi, 1991, s.32
23 Cherly Misk, The Cambridge Companion to Peirce, United Kingdom, Cambridge University 
Press, 2004, s.8 
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Örneğin bir kişi ünlü bir aktörü sokakta gördüğünde tanımıyorsa bile, onun 

etrafındaki kalabalıktan ötürü bu kişinin aslında ünlü biri olduğunu anlar. Burada 

etrafında  kalabalık bir insan kitlesinin olması çıkarsamasından yararlanmıştır. 

Göstergebilimin oluşumunu sağlayan bu iki büyük düşünürün ardından bir çok 

teorisyen bu konuda (ki ağırlıklı olarak dil ile ilgili olarak) bir çok çalışma yapmıştır 

ve Saussure ve Peirce’ın görüşlerini farklı noktalara taşımıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda oluşan siyasal sistemler, insanların 

zihinsel ve fiziksel yapılarında bir tür otomatlaşma yaratmıştır. İnsanlar artık 

yaptıkları işlerin bütünü konusunda bilgi sahibi değillerdir ve ortaya çıkan 

otomatlaşma nedeniyle deneyim faktörü giderek düşmektedir. Bu nedenle yaşanılan 

bu sosyo-politik durum ile ilgili zihinlerde soru işaretleri oluşmaya başlamıştır. 

Dönemin kitle iletişim araçları ve yeni siyasal sistemlerinin oluşturduğu gösterge 

sistemlerinin ideolojik işlevlerini ortaya çıkaracak yeni bir disipline ihtiyaç 

duyulmakta ve bu da göstergebilimin temel işlevlerinden birisi olmuştur. Bu 

dönemin görsellikle ilgilenen önde gelen göstergebilim araştırmacıları Umberto Eco, 

Roland Barthes, Christian Metz ve Peter Wollen ‘dır.24

1960 sonrası dönemde göstergebilimin önemli temsilcilerinden birisi de İtalyan 

düşünür Umberto Eco’dur. Eco, çalışmalarında insan düşüncesinin dil ve gösterge 

kavramlarına ilişkin boyutunu ele almıştır. Eco’nun sanat eserleriyle olan 

düşüncelerinden yola çıkan fikri, bir sanat eserinin onu yapan tarafından üretilmiş 

olmasının onun yoruma kapandığı anlamına gelmeyeceği, aksine yapılan yorumların 

onun gelişim sürecinin bir parçası olduğu fikridir.

Umberto Eco, Saussure ile Peirce’ı görüşlerinden ötürü eleştirmiş ancak 

görüşlerinde ikisinin adeta bir birleşimini oluşturmuştur. Eco başka bir şeyin yerini 

anlamlı olarak tutabilen her şeyi gösterge olarak tanımlamıştır. Ona göre 

göstergebilim bir yalan kuramıdır ve bu nedenle gösterge ona göre anlamlı olduğu 

                                                
24 Oğuz Adanır, İşitsel ve Görsel Anlam Üretimi, İstanbul, +1 Kitap, 2007, s. 101
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sürece her şeyin yerini tutabilmektedir. Bu durum dilde olduğu kadar çizimlerde, 

fotoğrafta ve sinematografik öğelerde de yaratılabilmektedir. Örneğin sinema ya da 

video aslında farklı yerlerde bulunan kişileri kurgu ve çekim tekniğini kullanarak yan 

yana gelmiş gibi gösterebilir.25  

“Eco iletişim göstergebilimi ve anlamlama göstergebilimi ayrımını getirmiştir. 
Bir belirtke bir aygıttan (kaynak) çıkar, bir kanalı geçerek başka bir aygıta (hedef) 
ulaşır. Bu tür bir iletişim sürecinin anlamlama ile ilgisi yoktur. Bu durumda yalnızca 
bir bilgi aktarımı söz konusudur. Oysa hedef bir insan olduğunda, kaynak insan 
olmasa da anlamlama gerçekleşir. Çünkü belirtke yalnızca bir uyarı olarak kalmaz, 
alıcıda yoruma dayanan bir tepkiye yol açar. Bu tür bir anlamlama sürecini olanaklı 
kılan kültürel kod dur. Bir anlamlama dizgesinden söz ederken alıcının tepkisi değil, 
bir şeyle başka bir şey arasındaki kodun onayladığı, bağıntı önemlidir.  Bu nokta da 
Eco’ya göre bir anlamlama dizgesinden söz ederken alıcının tepkisi değil, bir şeyle 
başka bir şey arasındaki kodun onayladığı, bağıntı önemlidir.” 26  

Eco’ya göre göstergebilimde her şey uzlaşıma bağlıdır. Nasıl ki gösterge de 

toplum içinde belli kodlara bağlı olarak bir uzlaşım söz konusu ise ve bu uzlaşım ile 

belli anlamlar türetiliyorsa, belirti ve ikonda da yine bu uzlaşım ve kültürel kodlar 

devreye girer. Bu noktada Eco, Peirce’ın verdiği dumanın ateşin belirtkesi 

olmasındaki örneği tekrarlar ancak bu durumda dahi bir toplumsal uzlaşım olduğunu 

söyler ve böylece dumanın ateşin yerine geçtiğini söyler. Yani Eco, çıkarsamayla 

oluşan anlamlamayı yadsır. Bir başka örneğinde Eco, insan vücudundaki kırmızı 

döküntülerin kızamığın belirtkesi olduğunu ancak bunun bir kez görüldükten sonra 

zaman içerisinde insanlar tarafından öğrenildiğini ve bir uzlaşıma varıldığını 

savunur. Bu durumun daha ilerki zamanda tıpta literatüre girdiğini ve tüm 

toplumlarca öğrenilen bir belirtke haline geldiğini ve artık kırmızı döküntüleri gören 

insanların bu uzlaşıma bağlı kodu açıp bunun kızamık hastalığı olduğunu 

anladıklarını belirtmektedir. Bu örnek, Peirce’ın göstergeyi yorumlamak için, 

Eco’nun ise yeni kodlar ortaya çıkartmak için çıkarsama tekniğine başvurduğunu 

göstermektedir. 

Eco aslında kültürel uzlaşıma verdiği önem ile Peirce’ın görüşlerinden uzaklaşıp 

Saussure’e daha çok yaklaşmaktadır. Eco’ya göre bir anlatımın anlamı nesnenin 

                                                
25 Seçil Büker, Sinemada Anlam Yaratma, Ankara, İmge Kitabevi, 1991, s.32
26 A.g.e s.33
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varlığına bağlı değildir. Anlatım bir nesneyi göstermez. Kültürel bir içeriği gösterir. 

Bu durumda aslında Eco’nun gösteren-gösterilen ilişkisinden çok anlatım- içerik 

ikilisine önem verdiğini göstermektedir. Ona göre bu iki işlev ikilisinin ilişkisi 

göstergesel durumu ortaya çıkarır. İçerik kültürel bir birim olarak 

tanımlanmamalıdır. Bu durumu bir örnek ile anlatan Eco, “köpek” sözcüğünün 

nesnesinin yanımızda duran köpek olmadığını, duyumlarımızla algıladığımız tüm 

köpekler olduğunu ve onların soyut varlıklarının zihindeki oluşumu olduğunu

belirtmektedir. Bunun da temeli kültürel uzlaşımdır. Peirce bu nokta görüntünün 

nesnesi ile olan bağlantısına önem verir ve yorumlayanın bu bağlantıya bağlı olarak 

yorum yaptığını savunur. Ancak Eco, görüntünün içerik ile olan bağlantısına önem 

verir ve görüntünün gösterdiği ile olan ilişkisinin toplumsal onay sonucu ortaya 

çıktığını savunur.27

Umberto Eco anlatım ve içeriği işlev öğeleri olarak tanımlarken bunların da 

birbirlerinden bağımsız olduğunu öne sürmüştür. Ona göre anlatım başka bir kural 

temel alındığında, değişik bir içerikle bağlantı kurabilir. Bu duruma örnek olarak 

Eco, bir askerin apoletindeki sarı yıldızın onun  teğmen olduğunun bir simgesi 

olduğunu söylerken, aynı yıldızın ABD’nin bayrağında her bir eyaleti sembolize 

ettiğini belirtmektedir. Bu şekilde aynı yıldız değişik çevrelerde iki farklı bağlama 

girmiştir. 

Göstergebilim konusunda çalışmaların yapıldığı bir diğer önemli ülke de 

Fransa’dır. Bu alanda öne çıkan düşünür ise Roland Barthes’dir. Barthes, düşünce 

yapısı olarak çok değişkendir ve sürekli farklı düşüncelerden etkilenmiştir. Ancak 

ana düşünce olarak dilin önemini hep belirtmiş ve dili hep ön planda tutmuştur.

“Barthes 1964 tarihli ‘The Rhetoric of the Image’ adlı yazısında bir makarna 
markasının gazete reklamında, göstergelerin işleyişini incelemektedir. Barthes’a 
göre, imgelerin okunmasına  ilişkin sorunların bir bölümünü, kombinasyonlar değil, 
benzerliklerden yola çıkılmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, bu 
göstergeler ilk olarak algılanır. Bir resmin anlamını, onun neye benzediğini 

                                                
27 A.g.e s.37
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düşünerek çıkartmaya çalışırız. Bu, o göstergenin çağrışımsal anlamıdır. Fakat 
Barthes’e göre, ‘bir göstergenin ilk anlamına (en ezından reklam metinlerinde) asla 
doğrudan ulaşamayız.’ Bu bağlamda hiçbir çizim ya da fotoğraf, birisinin bize 
yönelttiği bir mesajın kapsamı dışında ulaşamaz. Bu mesajın çözümlenmesi için, 
mesajın ilk olarak nasıl kodlandığını bilmek gerekir.” 28

   

Bu konuyla ilgili olarak verdiği bir reklam örneğinde kullanılan renklere dikkat 

çekmektedir. Bir İtalyan reklamın da kullanılan yeşil biberlerin, kırmızı domateslerin 

ve beyaz sarımsağın iştah açıcı bir görüntü olmasının yanında, İtalyan bayrağının 

renklerini de içerisinde barındırıyor olması bir milliyetçilik duygusunu harekete 

geçirmekte ve reklama bir “İtalyanlık” katmaktadır. Bu da fotoğraf yolu ile ürününü 

satmak isteyen mal sahibi tarafından hazırlanan bir imgesel yaklaşım şeklidir.29

“Barthes, fotoğrafın analojik doğası gereği, kodu olmayan bir mesaj içerdiğini 
düşünmektedir buna neden olarak da diğer imaj türleri içerisinde fotoğrafın sadece 
doğrudan mesajı aktardığını savunur. Bu durum seslerin temsilinden ya da yazıdaki 
kurallardan farklıdır. Çünkü verilmek istenen direk olarak yorumlayıcıya fotoğrafta 
sunulmaktadır. Fotoğrafta sahne mekanik olarak dondurulmuştur. Görüntü zaten 
kendince bir bilgiye sahiptir. Ancak gerek çerçeveleme, gerek odak uzaklığı, çekim 
hızı ve ışık, bu sahneyi çekenin fotoğrafa kattığı anlamı da fotoğrafa yükler. 

Bu noktada aslında vurgulanmak istenilen doğal görünen bir imgenin dahi 
aslında bir üretim süreci içerisinden geçtiği ve bir takım anlamlarla zenginleştirilip 
daha farklı kod içerikleriyle yorumlayana ya da izleyiciye sunulduğudur. Bu 
düşüncelerin tümü, televizyonda gördüğümüz imgeler için de geçerlidir; insan eliyle 
üretilen bu imgeleri, sonuç olarak edilgen bir biçimde algılar ve bunların, doğadan 
çıkan gerçek olgular olduklarını düşünürüz.”30

Barthes’in ardından sinema göstergebiliminin öncülerinden bir diğer isim de 

Christian Metz’dir. Metz bu alandaki araştırmalarına 1960’lı yıllarda başlamıştır. 

Metz’in en önemli hedefi sinemanın da bir dile sahip olduğunu göstermektir. Ancak 

bu dili Ayzenştayn’ın oluşturduğu gibi, sözlü dillerin işleyiş biçimiyle bağdaştırmaz. 

Çünkü Metz’e göre buna ihtiyaç yoktur. Sinemada görüntü hem gösteren hem de 

                                                
28 William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.312-313  
29 A.g.e. s.313
30William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.312-313  
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gösterilen konumundadır. Ona göre ağaç göstermek isteyen yönetmen ağaç 

göstermek zorundadır. 

Metz genel anlamıyla Umberto Eco’nun görüşlerinden etkilenmiş ve en özgün 

olarak çekilmiş bir filmin bile kültürel kodlara dayandığını ileri sürmüştür. Metz bu 

kodları kültürel düzgüler ve özgül düzgüler olarak ikiye ayırmıştır.

Metz izleyicinin kültürel düzgülerle sürekli karşılaştığını ve bu nedenle 

yabancılık çekmeden ve hemen bu kodları kavradığını belirtmektedir. İzleyici bir 

süre sonra bunların kültürel kod olduğunu unutmaktadır. Bu kodları anlamak ve 

çözümlemek için izleyicinin özel bir eğitime sahip olmasına gerek yoktur. Kodlar 

zaten bireylere yaşadığı toplum içerisinde öğretilmiştir. 

Diğer yandan özgül düzgüler öğrenmeye dayalı düzgülerdir. Metz özgül 

düzgüleri sinemada kamera açıları ve hareketleri, kurgu, ışık ve bunların etkileri 

olarak değerlendirmektedir. Bu yöntemlerle yaratılan anlamı da aslında anlamak 

oldukça kolaydır. Metz’e göre birkaç farklı filmden sonra izleyici bu özgül düzgülere 

de rahatlıkla hakim olacaktır.  

Metz, izlenen görüntülerdeki anlamların kültürel bakış açılarından ve görüntüler 

arası bağlamlardan oluştuğunu düşünmektedir. Bir görüntünün aslında tek başına 

anlamı vardır ancak yanına gelen başka görüntülerle çok daha farklı anlamlara da 

ulaşabilmektedir. Bu nedenden ötürü tek bir sahneyi gören izleyici, diğer sahneleri 

izlemediğinde kafasında bu sahneyle ilgili bir düşünce yaratabilir ancak bu 

yönetmenin vermek istediği yan anlamdan uzak bir düşüncedir. Tüm bu nedenlerden 

dolayı filmlerde kahramanlarla bir nesne arasında bağ kurulur ve bu nesne 

sahnelendiğinde, zihinlerde kahraman da oluşmuş olur. 31

Tüm bu özellikleriyle Metz, Umberto Eco’nun bir takipcisi olduğunu ve 

göstergebilime kattığı kültürel ve özgül düzgüler kavramlarıyla göstergenin ikonik, 

                                                
31A.g.e. s.40, 41, 42
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belirtisel ya da simgesel olsa da aslında tamamıyla toplumların sahip olduğu kodlar 

vasıtası ile anlamlarını kazandığını belirtmiştir. Metz ayrıca sinemanın ikonik 

yönünün diğer gösterge yapılarına göre daha güçlü olduğunu savunmuştur. Çünkü 

sinema göstermek istediğini direk olarak izleyiciye görsel olarak yani ikonik yönüyle 

sunar. Tüm bu yönleriyle Metz görüşleriyle, Peirce’den çok Saussure’e yakın bir 

konum sergilemektedir. 

İçeriği ile Saussure ve takipçisi Metz’in inceleme sistemini kısıtlı bulan Peter 

Wollen, çıkış kuramı olarak kendisini Peirce’a yakın bulmaktadır.  

“Peirce göstergeleri ikon, belirti, simge olmak üzere üçe ayırır. Wollen’a göre 
kuramcılar ve yönetmenler, sinemada bu yönlerden birini ortaya çıkarırlar. Örneğin 
Metz sinemanın ikonik yönünün güçlü olduğunu söyler. Göstergenin doğal ya da 
kültürel olabileceğine inanırken, hem doğal hem kültürel olabileceğine inanmaz. 
Bazin sinemanın belirtisel yönünün güçlü olduğuna inanır çünkü gerçekci geleneğin 
kuramcısıdır. Ayzenştayn sinemanın simgesel yönünün güçlü olduğuna inanır. 
Wollen ise üç yönünde sinemada güçlü olduğuna inanır. Ona göre bu üç yön ile 
birlikte olduğunda sinema dil olur, yetkin gösterge olur.

Wollen, sinemada ikonik ve belirtisel yönlerin güçlü, simgeselin ise güçsüz 
olduğunu vurgular. Ama başlangıçtan bu yana sinemayı sözlü dillere benzetme 
eğilimi vardır. Bunun tek nedeni sinemanın bir sanat olduğunu kanıtlamaktır. Simge 
anlıksal çağrışım sonucu oluşur. Bu açıdan sözlü dil simgeye iyi bir örnektir. 
Ayzenştayn görüntüleri parçalayarak, bölerek, çarpıştırır. İzleyicinin anlıksal 
çağrışım yaparak anlamı oluşturmasını bekler. Bu tür montajda yananlam 
kodlanmıştır. Oysa ikonik ve belirtisel yönü güçlü olan görüntüde izleyici dilediği 
yananlamı çıkarabilir. İzleyicinin yorum yapma özgürlüğü vardır.”32

Peirce’ın kuramına göre bu üçüne, yani ikonik, belirtisel ve sembolik yöne sahip 

olan gösterge, aslında yetkin olandır. Wollen da Peirce’ın bir takipçisi olarak bu üç 

yöne sahip olan sinema dilini kullanmayı tercih etmiş ve genel yapı içerisinde 

kültürel kodlardan ziyade, göstergelerin değişken yapıları üzerinden ve 

oluşturdukları görsel anlam ile sinema dilini oluşturmuştur.

                                                
32 A.g.e. s.43
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1.3. Düzanlam – Yananlam

Anlamlandırmanın birinci düzeyi Saussure’un üzerinde çalıştığı düzeydir. Bu 

düzey, göstergenin, göstereni ve gösterileni arasındaki bir ilişkiyi ve göstergenin 

dışsal gerçeklikteki gönderisiyle ilişkisini betimlemektedir. Barthes, bu düzeyi 

düzanlam olarak adlandırmıştır. Düzanlam, nesnenin gerçek dünyada zihinde 

oluşturduğu düşünce, anlam ya da yapıdır. Zihinde oluşan bu yapıyı belirleyen ise 

yaşanılan toplumdur. Oluşan sınırlar ya da farklılıklar, kültürün yapısıyla doğru 

orantılıdır. Göstergelerin belirli bir düzanlamları vardır ve düzanlamla gösteren 

arasında bir ilişki olmalıdır.

Anlamlandırmanın diğer önemli basamağı ise yananlamdır. Yananlam, 

göstergenin izleyicinin duygu, heyecan, kültür ve ideolojik değerleriyle buluştuğunda 

meydana gelen etkileşimi betimlemektedir.

Her göstergenin mutlaka bir yananlamı vardır. Çünkü göstergeler en azından 

alıcıya psikolojik bir şeyler çağrıştırmaktadır. Yananlam, göstergeye biçim ve içerik 

açısından bağlı anlamları belirtirken çok daha özneldir. Bu öznellik içinde yorum, 

yorumlayıcıdan etkilendiği kadar nesne ya da göstergeden de etkilenmektedir. 

Yananlam, tamamıyla kültüre özgüdür, bu nedenle de toplumdan topluma farklılıklar 

gösterir. Dolayısıyla anlamlandırmada farklılığı yaratan yananlamdır.33

1.4. Mitler ve Metafor 

Eski Yunan’da “mit”; kurmaca, hayal ürünü olarak anlamlandırılmaktaydı. Hatta 

günümüzde de tanrılar ve doğaüstü olaylar ile birlikte anılmakta ve geçmişten 

günümüze gelen hikayelere ve olaylara verilen isim olarak kullanılmaktadır. Mitlerin 

zaman ve mekan noktaları yoktur. Toplumlar arasında geçiş yapabilir, değişikliklere 

uğrayabilir ancak gücünü ve devamlılığını yine toplumlardan alır. Barthes, mitleri 

toplumların dünya üzerindeki ideolojik görüşlerini ifade ediş biçimleri olarak 

                                                
33 A.g.e.  s.8
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tanımlamaktadır. Bu öykülerle toplumlar, kültürlerini, düşüncelerini ve doğayı 

açıklarlar.34

      “Örneğin, Marlboro reklamında yer alan kovboy fotoğrafı, kentli insanın kırsal 
hayata ve özgürlüğüne düşkünlüğünün bir simgesi haline gelmiştir. Kovboy misyonu 
cesaretli, özgür insan miti haline gelerek, Türkiye dahil tüm dünya ülkelerinde 
aranan bir marka olmuştur.

Metafor, bir sözün sözlük anlamı dışında, başka bir söz yerine kullanılmasıdır. 
Ayrıca, metafor, bir şeyi kendi adının dışında, çeşitli yönlerden benzediği bir başka 
şeyin adıyla anmaktır. Metaforda soyut bir duygu veya düşünceyi anlatmak için, 
somut bir nesne kullanılmaktadır. Fotoğrafta gösterilen somut nesne, soyut kavrama 
benzetilerek onunla özdeşleştirilmektedir.

Örneğin, akbaba görüntüsü ölüm kavramı ile eşleştirilirken, güvercin barış 
kavramı ile eşleştirilmektedir. Bu metaforda gösterenler akbaba ve güvercin, 
gösterilenler ise ölüm ve barış dır. Metaforda iki şey arasındaki ilişki, benzerliğin 
kullanılmasıyla verilir. “Sevgilim kırmızı bir güldür”, çok yaygın metafor 
biçimlerinden biri olan benzetmedir. Benzetmelerde “gibi” ya da “kadar” kelimeleri 
kullanılır ve bir kıyaslama bildirilir.” 35

1.5. Kodlar

Yaşadığımız toplum ve kültür içinde öğrendiğimiz kodlar, karmaşık bir takım 

çağrışım kalıplarıdır. Bu kodlarla, iletişim araçları vasıtasıyla bize ulaşmakta olan 

semboller, göstergeler ya da “gizli yapılar”ı  yorumlama ve anlam çıkarma tarzımızı 

belirleriz. 

Toplumsallaştırılmış ve bir kültür verilmiş insanlar olarak zihindeki bu kodlar 

kişilerin toplumsal sınıfına, coğrafi konumuna ve ırksal konumuna göre öğretilmiştir. 

Trafik örneğine bakacak olursak, trafikte herkesin yolda arabalarını kullanabilmeleri 

için bir takım kodları bilmekte olduğunu ve buna uygun davrandıklarını görürüz. 

Ancak farklı kültürlere mensup insanlar çevrelerindeki iletileri, içinde özgün olarak 

tasarladıkları kodlara göre değil, kendi kodlarına göre yorumlayarak hataya 

                                                
34 Graham Allen, Roland Barthes, London and New York, Routledge, 2003 s.34
35 A.g.e. s.9
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düşebilirler. Buna “hatalı kod açma” denir. Kitle iletişim araçlarının gelişmesinden 

önce bu hatalar, yani hatalı kod açmalar çok fazla rastlanan bir olay değilken, iletişim 

araçlarının gelişimi ve yaygınlaşmasıyla hatalı kod açma çok sık rastlanır hale 

gelmiştir. Umberto Eco bu durumu, araçların ilettiği malzemeyi yaratanlar ve 

üretenlerle, bu malzemeyi alanlar arasındaki büyük uzaklığa bağlamaktadır. 36

Yaşamın bütün alanlarında, yapılan her şeyde ya da aklımıza gelebilecek bütün 

ürünler ve reklamlarında kodlar bulunmaktadır. Kodlar mesajı alan ve veren 

insanların algılarının aynı olmasını sağlar. Bu yüzden bir iletişim sürecinde alıcı ve 

vericilerin kullandıkları kod aynı olmalıdır yoksa bir iletişim kurulabilmesi mümkün 

olamayacaktır. Toplumsal yaşamın her alanında bu kodları veya işaretler sistemini 

görebiliriz. Yüz ifadeleri, jestler, giyim tarzı, vb. akla gelebilecek her şey bir kod 

olabilir. “Kodlar ve uzlaşımlar bir kültürün belirleyici öğeleridir. Birey, kültüre 

üyeliğini, kullanılan ortak kodlar aracılığı ile hisseder ve ifade eder.” Kodlar 

toplumsal yapılar ve kültürler tarafından belirlendiği için toplumdan topluma veya 

kültürden kültüre farklı anlamlar ve mesajlar taşıyabilir.37

Kültürel düzeyde sürekli değişim ve gelişim içinde olan yaşamda, kodlar da 

eklemlenmekte veya gelişme göstermektedir. Kod yapıları mantıksal ve estetiksel 

olmak üzere ikiye ayrılabilir. Mantıksal kodlar, oldukça durağan kodlardır ve 

tamamıyla uzlaşıma dayalıdır. Örneğin matematiksel bir formül ya da alfabe gibi. 

Belli sistematik bir yapısı vardır ve bu yapı içinde gelişip eklemlenebilir ancak, yapı 

olarak hep statiktir. Estetik kodlarda ise her ne kadar uzlaşım söz konusu olsa da 

sanata bağlı olarak değişkenlik çok daha yüksektir. Mantıksal kodların sahip olduğu 

sabitlik ve metodiklik estetik kodlarda yoktur ve değişime açıktır.38

                                                
36 Arthur Asa Berger, Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, Çev. M. Barkan, N. Bayram, D. 
Güler, U.Demiray, A. Tunç, N. Ulutak, H. Yüksel, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1993, 
s.30
37 Dilek İmançer, Zühal Özer, Sinemasal Dergisi, Göstergebilimsel Çözümleme, İzmir, Graf İletişim 
Hizmetleri, 1999-Bahar Sayısı, s.14
38 John Fiske, John Hartley, Reading Television, London - New York, Routledge Taylor and Francis 
Group, 2005, p.44
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Sonuç olarak, göstergebilim görüntünün yorumlanması üzerine bir çok farklı 

düşünür tarafından değişik noktalardan yorumlanmış ve görüntüye yüklenen anlam 

farklı çözümleme şekilleriyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak gerek nesnenin 

doğal göstergeleriyle olan ilişkisi gerekse Peirce’ın simgesi ya da Saussure’ün 

göstergesi tam anlamıyla net olarak bir çözümleme tekniğine kavuşamamıştır. Bunun 

ana nedenlerinden biri sinemanın icat edildiği dönemde, yeni bir iletişim tekniği 

olması nedeniyle tam anlamıyla dönemin edebiyat ya da resim gibi sanat eserlerinin 

sahip olduğu anlatım diline yönetmenlerce henüz sahip olunamamış olmasıdır. 

Bunun yanın da  izleyicilerin de o dönemde tam anlamıyla Metz’in bahsettiği sinema 

diline ait özgül kodlara henüz sahip olamamalarından kaynaklanmaktadır. Bu ilk 

dönem filmleri incelendiğinde, film oynatılırken salonda kimi zaman seslendirmenin 

yanında bir de yorumlayana rastlandığını, hatta bu kişinin gülünç yerleri kimi zaman 

seyirciye bir tür sufle gibi belirttiği gözlemlenmektedir. Bu durum  televizyon 

yayınlarında özellikle ilk  durum komedisi içerikli dizilerin gülme efekt sesiyle 

nerede gülünülmesi gerektiğini belirtmesine benzemektedir.  Ancak zaman içinde 

insanlar, sinema ve çekim tekniklerine ait kodları öğrenmiş, hatta her kültür kendine 

ait bir tür sinema dilini oluşturmuştur. Tıpkı Japon sinemasında göz hizası çekimlerin 

yapılması bunun dışında olan çekimlerin bu kültürün sanki dışında kalması gibi. 

Bugün artık görüntüde izlenilen bir imge, Peirce’ın belirttiği doğal göstergeler ve 

simgesel yapılara sahip olsa da, gelişen kültürel süreç ve teknolojik yapı, yan 

anlamın kavranmasında Barthes, Eco ve Metz’in belirttiği kültürel kod bilgisini 

zorunlu hale getirmiştir. Bu bilgiye sahip olamayan yorumlayıcı ekranda gördüğü 

nesneyi her ne kadar belirtisel ya da görüntüsel yapıya sahip olsa da kültürel kod 

bilgisine sahip olmadığı için yan anlam düzeyinde kavranamayacaktır. Bu nedenle 

imgenin benzerlik, belirtisellik ve sembolik yapısının önemi kadar sahip olduğu 

kültürel kod da anlamın oluşumunda oldukça önemlidir. Bundan ötürü çözümleme 

her iki yöne de dikkat edilerek yapılmalıdır.   

Bu duruma örnek olarak günümüz Türkiye’sinde yaşanmakta olan ve simgesel 

sorun olarak görülmekte olan “türban” tartışması verilebilir. Kadınların başlarını 

kapatma şeklinin belli bir ideolojik yapının bir sembolü olarak görülmesi, türbanı bir
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tür bir simge haline getirmektedir. Ancak bunun çözümlenmesi için, kültürel ve 

ideolojik yönden belli düzeyde bir kod bilgisine sahip olunması gerektiği de, bu 

simgenin çözümlenmesi ve altında yatan yan anlamların anlaşılabilmesi için gereken 

bilgi yapısıdır. 

1.6. Göstergebilimsel Çözümlemenin Eleştirisi

Göstergebilime gelen en önemli eleştiri, kuramın izlediği çözümleme yoludur. 

Anlamlandırma süreci içinde göstergebilim kuramı sadece çıkan anlam ve sembol 

yapısı ile ilgilenmekte, bu anlamların yapılanışı, eklemlenmesi ve ortaya çıkan yan 

anlamların hedeflerini ortaya koymaktadır.

  

Yapılan eleştiri ise, göstergebilimin ele alınan eserde estetik kaygılardan söz 

etmemesi ve bu konuyu gözardı etmesidir. Bu da göstergebilimin aslında sanatla 

ilgili olmadığı, sadece çıkan anlamla ilgilendiği düşüncesidir. 

  

Günümüzde göstergebilimin, bir bilim dalı olarak kabul edilmeyeceği de 

tartışılan konulardan bir tanesidir. Bir bilim dalının genel olarak geçerliliğinin olması 

gerekirken, göstergebilimsel çözümlemenin toplumdan topluma farklılık gösterdiği 

ve her toplumun kendine ait kodlarının olduğu ileri sürülmektedir.39

                                                
39 Dilek İmançer, Zühal Özer, Sinemasal Dergisi, Göstergebilimsel Çözümleme, İzmir, Graf İletişim 
Hizmetleri, 1999-Bahar Sayısı, s.19
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2-ANLAM YARATMA SÜRECİ VE GÖSTERGEBİLİM

2.1 Görüntü ve Göstergebilim

Görüntünün anlamlandırma sürecindeki gücü diğer iletişim araçlarına göre her 

zaman daha etkin olmuştur. Bunun nedeni hayata dair objeleri bir senaryo 

doğrultusunda net olarak görebilmek ve hayatın içerisinde olanı daha çabuk 

kavrayabilmektir. Bu sebeple bir çok reklam, vermek istediği mesajı, yaşamın 

içerisinden oluşturulmuş bir senaryo eşliğinde, aitlik ve sahip olabilme düşüncesi 

yaratarak ekrana sunmaktadır. Bu süreç içinde topluma ait olan kodlar ve mitler 

devreye girer ve anlamlandırma süreci çok daha hızlı ve etkin olur. Bu durum şöyle 

bir örnekle açıklanabilir. Türk insanın şehir yerleşimine ve sosyal yaşamına 

baktığımızda, komşuluk ilişkisinin hep ön plana çıktığını görmekteyiz. Sokaklar 

dardır, evler bitişiktir, komşular birbirlerine hep akıl verir, bir tür danışmanlık dahi 

yapar. Bu durumdan esinlenen bir deterjan şirketi de toplumun bu kodlarını ve 

mitlerini kullanarak bir “Ayşe Teyze” karakteri yaratmış, izleyicilere düz anlamda 

temizliğin ve dayanıklılığın önemini verirken yan anlamda ise markalarının tıpkı 

“komşuları gibi sadık, güvenilir ve düşünceli” olduğu düşüncesi yaratmıştır.

Anlatılanın içine belli yan anlamların yüklenmesi ve bunun görsel dil olan 

fotoğraf ve sinemada uygulanabilir hale gelmesi görüntünün etkin gücünün ortaya 

çıkmasını sağlamıştır.  Bu noktada Peter Wollen, anlatım dili olarak çok zayıf bir 

edebi eserin dahi görsel dile dönüştürüldüğünde çok ilgi çekici bir film olabileceği 

düşüncesini savunmuştur. Film alanının merkezinde sinematografik doğru vardır ve 

sinematografik doğrunun merkezinde de anlamlandırma oluşumu yani göstergebilim 

bulunmaktadır.40   

                                                
40J.Dudley Andrew, Sinema Kuramları, Çev. İbrahim Şener, İstanbul, İzdüşüm Yayınları, 2007, 
s.248.
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     Tüm bu anlamlandırma süreci içerisinde, göstergebilimin sinema ve videodaki 

etkinliğinin artışı, yaratılan eserlerin içeriklerinin ve anlam yapılarının sorgulanması 

sürecini de hızlandırmıştır. Artık seyirciler ortaya çıkan eseri tüketen topluluklar 

olarak görülmek yerine, anlam yaratma sürecine dahil olan topluluklar olarak 

görülmeye başlanmıştır. Bu konuyu Zafer Özden şu şekilde ortaya koymaktadır:

“Film eleştirisinin göstergebilimsel temellere dayandırılması, “okurun ya da
izleyicinin bilincini yapıtın dışında bir alıcı, tüketici ya da yargıç olarak durmaktan 
çıkaracak, onu metnin içinde kendi bilincini riske atmaya zorlayacaktır. Okur kendi 
kodlarını, kendi yorumlama yöntemini okuma süreci içinde soruşturmak zorunda 
bırakılır. Göstergebilimsel eleştiri bu anlamda, pasif bir anlam tüketicisi olarak 
seyirci ya da profesyonel bir seyirci olarak film eleştirmeni kavramı yerine, aktif bir 
anlam üreticisi olarak film seyircisi ya da eleştirmeni düşüncesinin geliştirilmesini 
sağlamıştır.”41

Bu noktada göstergebilim kuramı ile sinema filminin yapım ve anlamlandırılma 

süreci, yönetmenin filmi bitirmesi ve seyirciye sunması ile biten bir süreç olmaktan 

çıkmış bu süreç devamlılığı olan ve izleyici tarafından sürekli yeniden çözümlenen

ve anlamlandırılan bir durum halini almıştır.

Diğer yandan özellikle 1980’lere gelindiğinde, sinemaya büyük bir rakip olarak 

gelen televizyonu görmekteyiz. Çalışma içerisinde bir televizyon programının 

analizinin yapılmasından ötürü, göstergebilimin televizyon kültürü içindeki yeri 

çalışmada ele alınmaktadır. Televizyon, sinemaya büyük bir rakip olarak insanların 

evlerine girmiş ve kısa zaman içinde ezici gücünü sinemaya karşı göstermiştir. 

Bunun bir çok nedeni vardır. Öncelikle televizyon yeni bir meta olarak insanların 

evlerine girmiş hatta salondaki en güzel köşede yani evin en önemli bölümünde 

yerini almıştır. Adeta evin bir bireyi gibi ona ait bir köşesi olmuştur. Bir çok 

toplumda farklı farklı uygulamalar olsa da ülkemizde 1960 yıllarda, özellikle evin en 

önemli süslerinden biri olan televizyon için dantel süsler yapılmış, yayının yapıldığı 

saatler için özel misafirler evlere gelir gider olmuştur. Artık istenilen saatte koltukta 

yiyecek içecekle açılıp izlenebilen televizyon, filmlerin ve dizilerin de yayın akışında 

                                                
41 Zafer Özden, Film Eleştirisi, Ankara, İmge Kitabevi, 2004, s.137-139



24

yer almasıyla sinemanın pabucunu kısa zamanda dama atmış ve Türk toplumuna yeni 

bir kültürel yapı katmıştır..

Anlatım yapısı olarak sürekli bir akışı içeren televizyon, aralık noktası olarak 

kendisine reklamları seçmekte, bu kaynaktan da kendi gelirini sağlamaktadır. Sinema 

ise seanslık yayınıyla televizyona kıyasla çok kısa süreli etki alanına sahiptir. Her ne 

kadar gerek perde büyüklüğü, renk ve resim kalitesi, gerek ses yoğunluğu ve 

konsantrasyon bütünlüğü ile sinema televizyona göre daha çekici olsa da sinemaya 

oranla çok ucuz maliyeti ve tüm dünya ile ilgili bilgiyi oturma odasına taşıyan, ev 

içinde olmasından dolayı büyük rahatlık ve konfora sahip olan ve yayınının 

sürekliliği ile televizyon, kısa zamanda tüm dünyada en etkin medya aracı olarak 

üstünlüğünü kabul ettirmiştir.42  

Ancak televizyon zaman içerisinde adeta bir tür hastalık halini almıştır. İnsanlar 

evlerinde uzun süreler hareketsiz bir şekilde adeta hayal dünyası gibi olan televizyon 

ekranını izlemeye başlamış ve saatlerin nasıl geçtiğini anlamaz olmuştur. Bunun 

nedeni televizyonun parçalı yapısıdır. Televizyon da programlar sürekli arka arkaya 

sıralanmış biçimde izleyiciye sunulmakta, bir program bitince diğer programa yine 

büyük bir enerji ve tempo ile geçilmektedir. İzleyici ise sessizce sadece olup biteni 

dayanma eşiği müsaade ettikçe izlemekte, eğer ki o programdan sıkıldı ise, bir diğer 

kanalda başka bir programa geçebilmektedir. Bugün artık neredeyse kişiselleşen 

paralı televizyon sistemleri ile izleyiciler kendi izleme listelerini oluşturabilmekte, bu 

şekilde bir ölçüde kendi kanallarına sahip olabilmektedir.

Televizyona olan bu bağımlılık bugün insanların ne düşündüklerinden ne 

söylediklerine, ne giydiklerinden neye güldüklerine, küresel anlamda fikir 

alışverişinden düşünce empozesine kadar bir çok alanda etkilenmelerine neden 

olmaktadır. Televizyon tüm dünyada yayın yaptığı farklı kanallarla küreselleşmeyi 

hızlandırmış ve görsel anlam yaratma sürecini tüm kültürlere yaymıştır. 

                                                
42 Erol Mutlu, Televizyon ve Toplum, Ankara, TRT Genel Sekreterlik Basım ve Yayım Müdürlüğü 
Ofset Tesisleri, 1999, s.80
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Bu şekilde insanlar yediden yetmişe benzer programları izlerken zihinlerinde 

farklı anlamlar çıkarmaya başlamış, böylece değişik istek ve arzular ortaya çıkmıştır. 

Öyle ki özellikle ekonomik düzeyin düşük olduğu toplumlarda yoğun biçimde 

seyirciye sunulan ve adeta bir emniyet subabı gibi kullanılan şov ve magazin 

programları insanların konuşma şekillerinden yürüyüş tarzlarına, düşüncelerine kadar 

büyük ölçüde değişime neden olmaktadır. Bu durum yakın zamanda Türkiye’de 

yaşanan “tele-vole” magazin şovlarında da gözlenmiştir. Ekonomik krizin büyük bir 

yoksulluğa sürüklediği insanlar, bu tip magazin programlarıyla adeta içinde 

bulundukları durumdan psikolojik olarak sıyrılmış, ünlülerin ve tanınmış insanların 

toz pembe dünyası içerisine girerek, adeta bu insanlarla kendi sıkıntı dolu 

yaşamlarını tek gecelik kaçamakla aldatmış ve rahatlamışlardır.  

Televizyon karşısında geçirilen büyük zaman diliminin ve bunun kültürel 

etkilerine bağlı olarak izleyicilerin dünyayı anlamlandırmaları üzerine önemli 

çalışmalardan birisi de George Gerbner tarafından gerçekleştirmiştir. Kültürel 

göstergeler kuramı olarak isimlendirdiği çalışmasında Gerbner’in ilk varsayımı 

gerçek dünya ile televizyon dünyası arasındaki büyük farktır. Televizyon dünyası 

gerçek dünyaya oranla oldukça farklı ve heyecanlıdır. Gerbner’e göre gerçek 

dünyadaki monotonluk televizyon dünyasına taşınsaydı insanlar bu denli televizyona 

bağlanmazlardı. Bu nedenle televizyon dünyası kesinlikle gerçek dünyadan uzak, 

kendi başına yapılaşmış kendi içinde kaotik ve ritmik bir dünyadır. 

Gerbner’in araştırmasının ikinci varsayımı ise insanların televizyon izleme 

miktarına bağlı olarak ekranlardaki bu simgesel dünyayı gerçek toplumsal dünyayı 

tanımlamada kullandıklarıdır. Gerbner’e göre gerçek dünya üzerinde sahip olunan bir 

çok değer, televizyonda yaratılmak istenilen dünyaya göre değiştirilmektedir. Buna 

gerçek dünya üzerinde sahip olunan demografik bilgilerin çarpıtılması örnek olarak 

verilebilir. 
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Sonuç olarak Gerbner’in araştırmalarında televizyonun uzun-dönemde 

“kültürlendirme” etkisi olduğu ortaya konmuştur. Bu durumun ana değişkeni 

televizyona maruz kalınma süresidir. Uzun dönemde televizyonun kültürel etkileşime 

neden olduğunu savunan Gerbner, aslında televizyonun toplum içerisinde bir 

aynılaştırma, tek bir düzene yerleştirme aracı olarak kullanıldığını ortaya 

koymuştur.43

Bu sonuç aslında kültür emperyalizmi tezini ve televizyonun kitleler üzerindeki 

etkisini göstermektedir. Kültür emperyalizmi tezi; televizyonda, sinemada sıkça 

gördüğümüz Amerikan yapımlarının, hem sayılarının fazla olmasından hem de 

izlenme oranlarının yüksek olmasından ötürü, diğer ülkelerin kültürlerinin giderek 

Amerikanlaştığını iddia etmektedir.44 Yani Amerikan kültürünün televizyon 

aracılığıyla yerel kültürler üzerinde kazanmış olduğu ve giderek artan etkisinden 

bahsedilmektedir. 

Kültür emperyalizmi tezi üç ana unsura bölündüğünde gelişmiş ülkelerin daha az 

gelişmiş ya da üçüncü dünya ülkelerine olan “teknoloji ihracatı,” yani üçüncü dünya 

ülkelerinin batı ülkeleri tarafından geliştirilen medya teknolojisine bağımlı hale 

gelmesi, birinci sırada görülmektedir. Buna bağlı olarak ikinci sırada teknolojinin 

işlerliği açısından paranın yani kapitalin ve sistem olarak “kapitalizmin ihracatı” 

görülür. Son olarak tüm bilgiler ışığında düşüncelerin ve “içeriğin ihracatı” 

görülmektedir.45

Bugün özellikle uydu yayınları vasıtası ile yayın yapan bir çok kanal, tüm dünya 

ülkelerindeki evlere rahatlıkla girebilmekte ve buralarda kendi yaşam şekillerini, 

ideolojik düşüncelerini yayın içeriğinde verdiği yan anlamlar ile kitlelere 

ulaştırmaktadır. Özellikle büyük medya şirketlerinin, ortaklık anlaşmalarıyla farklı 

ülkelerdeki televizyon kanallarında hisse sahibi olması ve kendi kanallarının farklı 

ülkelerde de yayınlanmasıyla belli ideolojik mesajların yayın yaptıkları tüm 

                                                
43 A.g.e. s.96
44 A.g.e. s.112
45 A.g.e. s.113
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ülkelerde etkinliğinin artmasına neden olmaktadır. Böylece belki de toplumlar, 

konuşma şeklinden, giyim kuşama, kullanılan aksesuardan, yeme içme 

alışkanlıklarına kadar bir çok noktada izlemekte oldukları kanalların, filmlerin, 

programların içeriklerinden ve mesajlarından etkilenmektedirler. 

Örneğin bugün bazı  Amerikan dizileri adeta bir hastalık gibi tüm dünyada aynı 

anda takip edilmekte ve internet aracılığıyla yapılan forumlarda gelecek ve geçmiş 

bölümlere dair tahmin ve yorumlar yapılmaktadır. Diziler yaptığı ideolojik

göndermeler ile farklı düşünceler yaratabiliyor ve bunu tüm dünyaya yayabiliyorsa 

bu kültür emperyalizmi tezine önemli bir örnek teşkil etmektedir. Diğer yandan 

kültür emperyalizmi yani içerik ve mesajlar bir noktada paraya dönmek 

durumundadır. Burada da kitle endüstrisi devreye girmekte ve bu dizilerin 

oyuncakları, bilgisayar oyunları, kitapları ve dergileri tüm dünyaya yine televizyon 

ve günümüzün bir diğer popüler iletişim aracı olan internet vasıtası ile sunulmakta, 

pazarlanmaktadır. Tüm bu yönleriyle televizyon, verdiği mesajlar ile izleyicilerin 

zihinlerinde bir takım yan anlamlar üreterek farklı düşünce yapıları kurarken, bir 

yandan da yayınlanan şovun, kitle endüstrisi için sunulabilecek malzemelerini 

insanlara sunmaktadır.

Yaratılan bu durum ile, aslında insanlar televizyon izlerken bir tür simülasyon 

içersine girmekte,  bir yandan izledikleri görüntüler ile mesaj bombardımanına 

tutulurken bir yandan da yaşam biçimleri, istekleri, ihtiyaçları, düşünceleri 

konusunda tek bir yola sokulmakta, aynılaştırılmaktadır. Bu konuyu Oğuz Adanır 

kısaca şöyle dile getirmiştir; 

“Gelişmiş oldukları ileri sürülen ülkelerle aynı ‘çağı’ yaşadığımızı sanıyoruz ya 
da aynı çağı yaşadığımız düşüncesi bize yutturulmaya çalışılıyor. Oysa bir 
simülasyon dünyasında yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Bütün dünya ile birlikte aynı 
çağda yaşadığımız kesin de aynı çağı yaşadığımız konusunda kuşku duymamak elde 
değil.”46

                                                
46 Oğuz Adanır, Kültür, Politika ve Sinema, İstanbul, +1Kitap, 2006, s.26
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Günümüz televizyon kanalları incelendiğinde, yayın politikalarının oldukça 

değiştiği gözlenmektedir. Dijital teknolojinin gelişimiyle, bant üzerindeki kanal 

sayısı artmış buna bağlı olarak da kanalların yayın formatları değişmiştir. Örneğin 

sadece müzik, haber ya da belgesel yayını yapan kanallar doğmuştur. Bununla 

birlikte bu yeni yayın sistemi içerisinde ürün pazarlama kanalları da izleyicilerin 

karşısındaki yerlerini almıştır. Bu tip kanalların bir kısmı ürünün üstün özelliklerini 

izleyiciye sunarken, bir kısmı ise yarattığı bir takım mizansenler ile neden o ürünün 

alınması gerektiğini izleyiciye sunmaktadır. İzleyiciler bu tip program ya da kanalları 

izlerken adeta bir tür açık artırma izler konumuna düşürülmekte, o ürünü o an almaz 

ise büyük bir hata yapıyormuş, evindeki olmazsa olmazların içinde o üründe 

bulunmalıymış gibi bir hava yaratılmaktadır. Bu yayınlarda sürekli “harika, 

mükemmel, vazgeçemeyeceğiniz, hiç düşünmeden alınacak, şimdi aramıza sizde 

katılın, hemen arayın, şimdi arayın” gibi söylemler kullanılmakta, bununla birlikte 

ürünün yakın çekimleri ve özellikleri ritmik bir müzik eşliğinde klip havasında 

sunularak adeta insanlar hipnotize edilmektedir. Düz anlamda sürekli “ihtiyaç” 

düşüncesi vurgulanmaktadır. Gerek söylemin gerekse ürün ve yararlarının sunulduğu 

bu tip programlarda yan anlamda ise “en iyisi, kimsede olmayan ve başkalarından  

farklı olma” düşüncesi insanların zihinlerine empoze edilmektedir. Bu durum 

yaratılan mizansenler ve içerisinde barındırdığı kültürel kodlar ile kültür 

emperyalizmini tetiklemekte, bununla birlikte kitle endüstrisini de insanları sürekli 

bir yarış içinde ya da bir şovun içerisinde gibi hissettirip sürekli satın almaya, 

değiştirmeye yönelterek desteklemektedir. Aynı  konuya Tül Sualp Akbal’in bakışı 

ise şu şekildedir:

     “Siz hiç sokaklarda dolanırken, elleriniz dolu koştururken, bir kafenin 
penceresinden dışarı bakarken, kalabalık içinde bir yabancıyla göz göze geldiğinizde, 
ya da alışveriş sırasında sepetinizi doldururken, kendinizi herhangi bir filmin 
oyuncusu gibi hissettiniz mi? Ve tam öyle hissettiğiniz bir anda kameranın yavaşça 
size doğru gelerek, yakın plandan aldığını düşünüp, bakışlarınızı yerden kaldırarak 
uzaklara baktığınız oldu mu?   Mutlaka başkaları da hissetti. Pek çok kişi taşınabilir 
kameralarla kendi hayatlarını çektiler; bunlardan sanatçı olanlarınki  kamusal değer 
kazandı; cesareti olanlar başkalarıyla paylaştı; pek çoğu da aile albümleri gibi tarihin 
okunmayan yüzünde saklı kaldı ve kalmaya devam ediyor. Ve belki bir o kadar 
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insanın da henüz kameraya ulaşmamış onca sahnesi, onca öyküsü ve kameraya 
dönüp bakmayı planladığı bir bakış var.”47

  

“Televizyonun tüm bu etkilerini ölçüldüğü yıllık Nielsen araştırmalarına göre 
günde yaklaşık yedi saat televizyon izleyen ortalama bir Amerikan ailesi için, 
televizyon gündelik hayat için bir arka plandır. Çoğunlukla ön planı baskılayan bir 
arka plandır. Televizyon yalnızca izleyiciyle gerçeklik arasında değil, aynı zamanda 
gerçeklik ile kurmaca arasında da aracılık yapar.”48

Televizyona ve içerdiği mesajlara anlam yaratma süreci içinde aktif bir rol, 

izleyicilere ise bu mesajlardan sorgulamaksızın etkilenen bireyler olarak pasif bir rol 

yüklediği iddia edilen kültür emperyalizmi tezine elbette ki karşı argümanlar 

geliştrilmiştir. Bu argümanlar daha çok izleyenlerin pasif alıcılar olmadığı, her bir 

mesajın her izleyici tarafından tekrar yorumlandığına dikkat çekmektedir. Bugün bir 

programı birlikte izleyen aile mensupları ki bunlar anne, baba, çocuk(lar), farklı 

anlam ve yan anlamlarla, zihinlerinde yarattıkları çıkarımlar sonucu program 

bittiğinde çok faklı düşüncelere sahip olabilmektedir. Bunlar örneğin anne ve 

babanın program içerisinde yüzeysel gibi görünse de geçmekte olan politik görüşler 

ve bunlara bağlı yan anlamlardan etkilenmesi, çocuğun programda geçmekte olan 

bazı ürünleri alma isteğinin harekete geçmesi, ya da yine aynı programda geçmekte 

olan bir karakteri model olarak seçip onun gibi davranması gibi özetlenebilir. Farklı 

kültürler aynı programı çok farklı yorumlayabildiği gibi, cinsiyet, yaş, sınıf gibi  

faktörler de anlam yaratma süreci içinde önemli bir rol oynamaktadır.

İzleyicilerin anlam yaratma süreci içinde üstlenmiş olduğu  rolü değerlendirirken 

Stuart Hall’un kodlama-kodaçımlama (encoding-decoding) çalışmasından söz etmek 

gerekir. Hall daha önceleri Saussure’un takipçisi olarak yapısalcı bir modeli 

benimser ve söylemlerin bir mesajın anlamını yapılaştırdığını öne sürer. Dolayısıyla 

“her metnin sınırlı sayıda okuma olanağı vardır ve böylelikle okur (ya da izleyici) bu 

sınırlı anlamlar arasından seçim yapabilir.”49 Hall’un bu değerlendirmesi daha önce 

bahsedilen kültür emperyalizmi tezine benzemektedir ve izleyiciye etkin bir rol 

                                                
47 Z. Tül Akbal Süalp, Zaman Mekan, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2004, s.11
48 James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur, Çev.Ertan Yılmaz, İstanbul, Oğlak Yayıncılık, 2002, 
s.476
49 A.g.e. s.99



30

sunmamaktadır. Ancak Hall bu değerlendirmesinden vazgeçip “Kodlama-

kodaçımlama” (Encoding-Decoding) çalışmasında daha önceki yapısalcı konumunun 

aksine medya mesajlarının izleyici tarafından direnişçil ya da muhalif bir şekilde 

değerlendirilebileciğinden bahseder.50

Stuart Hall’a göre medya metinleri kodlama ve kodaçımı evrelerinin birlikte 

kullanımı sürecinde gerçekleşir. Bu süreci bir değiş-tokuş ya da alışveriş süreci 

olarak değerlendirirsek kodlamayı (encoding) verilen anlam kodaçımını (decoding) 

ise alınan anlam oluşturmaktadır. Kodaçımlama süreci izleyicilerin toplumsal 

altyapılarına göre şekillenir. İzleyiciler verilen anlamları kendi kültülerine, toplumsal 

yapılarına göre alırlar ve yorumlarlar. 

“Kodlama-kodaçımlama” çalışmasında Hall, kodlanan bir medya metnini 

okumanın üç biçiminden bahseder. Bunlardan ilki “egemen-hegemonik” (dominant-

hegemonic) okumadır. Bu durumda metnin içinde verilen mesaj istenildiği şekilde 

izleyici tarafından alınmaktadır. İkinci okuma “müzakereci” (negotiated) okumadır. 

Bu okumada kodlanma ve kodaçımı süreçleri arasında oluşan bir çatışma vardır 

ancak bu çatışma bir uzlaşmayla sonuçlanır. Son olarak üçüncü okuma olan 

“muhalif” (oppositional) okuma, mesajın izleciyi tarafında tamamen reddedilmesi 

anlamına gelmektedir.51 Sonuç olarak Stuart Hall kodlama-kodaçımlama modeli ve 

önerdiği üç farklı okuma biçimi ile televizyon mesajlarının izleyiciler tarafından 

nasıl farklı yorumlanabileceğine ve izleyicilerin anlam yaratma süreci içindeki etkin 

rolüne dikkat çekmektedir.

Aslında televizyonda görmekte olduğumuz birçok imge birer göstergedir, 

gerçekte olmuş olguların doğal betimlemeleri ya da farklı istek veya düşüncelerin 

sembolleridir ve bu göstergeler her zaman kendilerini üretenler tarafından farklı yeni 

biçimlere rahatlıkla sokulabilir ve daha değişik yan anlamlar oluşturulabilir. 

                                                
50 A.g.e. s.100
51 Stuart Hall, Culture, Media, Language ed by. D.Hobson, A.Lowe ve P. Willis
London, Hutchinson, 1980 p, 67
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Bu konuyu Gerbner şu şekilde özetlemişlerdir.

“Televizyon merkezileşmiş bir öykü anlatma sistemidir. Draması, reklamları, 
haberleri ve öteki programlarıyla,  her izleyici eve ortak bir imajlar ve iletiler dünyası 
getirir. Halk televizyonun simgesel çevresi içinde doğar ve  televizyonun tekrarlanan 
dersleri ile yaşar.  Televizyon gelecekteki tercihleri ve kullanışları etkileyen 
tutumları eker/yetiştirir. Okuryazarlığın ve hareketliliğin tarihsel engellerinin ötesine 
geçen televizyon,  nüfusun günlük kültürünün öncel ortak kaynağı olmuştur. 
Televizyon muhtemelen sanayi öncesi dinden beri ilk defa güçlü bir kültürel bağ 
sağlar. İzleyiciler televizyon dünyasının kültürel dokusunda yatan anlamları emmeye 
eğilimlidirler” 52

“Televizyon hiçbir mekandır; zaman içinde asılıdır ve yerçekimsizdir. Mesafe 
duygumuzu sarsar. Her yer hiçbir yerdir. Her yer, herhangi bir yerdir. Televizyon 
mekanı, küreselleşmenin homojen, tıpatıp aynı mekanlarından en yaygın, en kitlesel 
olarak tanınabilen mekanıdır. Tıpkı hava alanları, alışveriş merkezleri, otobanlar, 
bayilik mekanları, ..... gibi coğrafyasız mekanlardan biridir, bir hiç mekanıdır. Ekran 
zamanı; hiçbir zaman ve herhangi bir zamandır. Başka araçlardan geçici, bir 
süreliğine ve parça olarak ödünç aldığı malzemeyi kullanır ve parçacı bir dil 
oluşturur. Küreselleşen ve çokuluslu bir teknolojinin, yaşama biçimlerine, 
deneyimlere ve algı biçimlerine dayattığı yeni suretine, herkes için her gün yeniden 
ürettiği üretim araçlarının en başında televizyon gelmektedir.”53

Televizyonun toplumu küreselleştirmesine ve hayatı adeta bir film gibi insanlara 

sunmasına en güzel örnek Irak’ta yaşanan Birinci ve İkinci Körfez savaşlarıdır. 

Adeta canlı yayında bir futbol maçının sunulması gibi tüm dünyaya sunulan savaş, 

sayısız kamera, gece görüş sistemleri, anlık canlı bağlantılarla bir James Bond filmi 

ya da bilgisayar oyunu gibi sunulmuştur. ABD’nin kullandığı Scout füzelerinin 

menzil ve etki bilgileri o dönem savaşı televizyonlarının karşısından izleyenler 

tarafından ezberlenmiş, yanan petrol kuyularının görüntüleri savaşın en büyük sebebi 

olarak zihinlerde sembolleşmiştir. 

Neil Postman, gösteri çağı olarak adlandırdığı günümüzü, enformasyon 

bombardımanının insanları parçalara ayırarak tepkisizleştirdiği, hafızanın 

kaybolduğu, algılamanın ve muhakeme yeteneğinin azaldığı bir dönem olarak 

                                                
52 İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar,, İletişim ve Toplum, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1990, s.142
53 Z. Tül Akbal Süalp, Zaman Mekan, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2004, s.20
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atfetmektedir. Öyle ki eski ABD başkanlarından Richard Nixon başkanlık seçimini 

makyajcısının sabotajı yüzünden kaybettiğini açıklamış, halkın zihnine kazınacak 

görüntüleri tasarlayan imaj yöneticisi tarafından şekillendirilen “şovmen politikacı” 

ise partinin başkanlığını kazanmıştır. Bu da artık politik söylev gücün yerini imajın 

aldığını, imajın en büyük destekçisi olan medyanın da en etkili faktör olduğunun 

delilidir.54

Türkiye’den bu duruma bir örnek de Cem Uzan ve kurduğu Genç Parti’dir. Ünlü 

reklamcı Ali Taran ile seçim kampanyasının sunumu için anlaşan Uzan, büyük 

ölçüde televizyon ve radyo desteği ile yaptığı seçim propagandasında, ilk defa 

denediği politika için iyi bir oy oranı alarak ayrılmıştır. Gerek sürekli giydiği beyaz 

gömleği ile  toplum içinde “beyaz yakalı” grup olarak tanımlanan ve liberalizmin 

destekçisi olan kitleye yaptığı “sizdenim” mesajı, gerek bir çok politikacının aksine 

konuşmalarında kravat takmayarak, bürokratik engellere ve geçmişten gelen yaşlı 

zihniyete karşı verdiği mesajlar, gerekse de partisinin logosunda Türklüğün sembolü 

olan ay yıldızın ters ve düz biçimde konumlandırılarak aslında herkesi kapsadığını 

gösteren bir sembolik yaklaşımla seçim çalışmalarını oluşturmuştur. Uzan tüm bu 

çalışmaları ve demeçlerini de sahip olduğu medya araçları (televizyon, radyo, 

internet sitesi) ile topluma sürekli sunarak,  Türk siyaset tarihinde bir ilki başararak 

verdiği mesajlarla  iyi denilecek bir oy oranına sahip olarak tez konularında yer 

almıştır. Bu durum medyanın ve içinde yoğun anlamlar barındıran bir sunum şeklinin 

siyaset üzerindeki etkisini göstermektedir. 55

   

Televizyonun toplum üzerinde sahip olduğu bu açık etki bugün göstergebilimin 

önemini de bir kere daha ortaya koymaktadır. Çünkü ekranda ne yayınlanıyorsa 

bunun bir anlamı vardır ve bu anlam kitlelerin zihninde birtakım çağrışımlara ve 

eylemlere neden olmaktadır. John Fiske’nin televizyonda yayınlanmış olan bir olayın 

sosyal kodlar ile bir mesaj haline getirilme evresini şu şekilde sunmuştur:

                                                
54 Postman Neil, Televizyon Ödüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
2004, s.12
55 http://arsiv.sabah.com.tr/2002/09/07/s1512.html 20.06.2008
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Birinci aşama: 

   “Gerçeklik”  

                              dış görünüm, kıyafetler, makyaj, çevre, davranış şekli, konuşma, 

mimik, tanımlama ve ses v.b (bu özellikler aşağıdaki teknik 

kodlar vasıtasıyla kodlanır)

      

  İkinci aşama:

      “Sunum”

Kamera, ışık, montaj, müzik ve ses (bu teknik kodlar, sunum 

kodlarının şekillenmesini sağlar, örneğin; karakter, diyalog, 

oyuncular, mekan gibi)

                                 

Üçüncü aşama:

    “İdeoloji”

Sunum kodları ise ideolojik kodlar vasıtasıyla bir araya getirilir 

ve sosyal yaşama uygulanabilir ve kabul edilebilir hale gelir. 

Örneğin, sınıf yapısı, kapitalizm, ırk, kişiselleştirme v.b.56

      Televizyonun anlam yaratma sürecinde sembolleri kullandığı bir başka durum da 

“yalan bilgi aktarımı”dır. Belirtisel sembollerin ağırlıklı olarak kullanıldığı 

televizyon yayınlarında çekim hileleri, montaj aşaması ve ekrana düşürülen vurgulu 

yazılar ve diyagramlar izleyici kitle üzerinde inandırıcılık oranını artırır ve güven 

hissi oluşturur. 

                                                
56 John Fiske, Television Culture, London-New York, Routledge Taylor and Francis Group, 2004, 
p.5
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Televizyonun oluşturduğu kendine has bu dil izleyicileri onun içine çeker ve 

adeta doğruluğun bir numaralı simgesi haline getirir. İzleyici kendine empoze edilen 

düşünceleri sorgulamadan kabul eder ve düşünce yapısını, doğruluğuna inandığı bu 

bilgilere göre tekrar yapılandırır.57

Görüntüsel kodlar bugün insanların o kadar çok hayatının içine girmiş durumda 

ki kimi zaman bir haberi izlerken ekrana nasıl bir yazının gelebileceğini, hangi türde 

müziğin altta ana anlamı güçlendirmek için kullanılabileceğini ve hangi görüntülerin 

tekrar tekrar ekrana geleceğini tahmin edebilir hale gelmiştir. Bu ekran diline 

alıştırılan insanlar bir futbol maçını izlerken golün ardından bunun tekrarının farklı 

açılardan defalarca verilmesini bir gelenek olarak görmeye başlamış, bunun 

yapılmaması durumunda yayın ekibinin büyük bir hata yaptığını düşünür hale 

gelmiştir. Bir başka örnek ise, bir piyano resitalinde izleyicinin genel görüntülerin 

ardından kısa bir süre içinde piyanistin parmaklarını yakın planda göme istediğidir. 

Her ne kadar piyano çalmayı bilmeyen bir izleyici dahi bu kareyi zihninde 

canlandırmakta ve bu kareyi görmek istemektedir. Bunun nedeni zaman içinde 

görüntüye dayalı bilgilendirme ekran karşısında geçirilen uzun zamana bağlı olarak 

öğrenildiğini göstermektedir. Bu durum belli görüntüsel kodlara alıştırılan insanların 

bugün içine düştükleri durumun bir göstergesidir. 58

Yukarıda anlatılan ve televizyon programları içerisinde oluşan anlam yaratma 

süreci ve buna bağlı gelişen  kültür emperyalizmi ve kitle endüstrisinin oluşturulduğu 

bir türü de, özellikle son on beş yıldır büyük bir etkinliğe sahip olan durum 

komedileridir.   

                                                
57Ellen Seiter, Semiotics and Television, Channels of Discourse, Ed. by. Robert C. Allen, North 
Carolina, The University of North Carolina Press, 1987, p.23
58 Graeme Burton, Görünenden Fazlası, Çev. Nefin Dinç, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1995, s.42
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2.2 Durum Komedisi

Televizyon program türleri, her geçen gün değişen ve gelişen bir alandır. Bu 

değişimin ana nedeni prodüktörlerin elde ettiği rating oranları ve kanala 

kazandırdıkları kar miktarı olarak sıralanabilir. Buna örnek olarak son zamanlarda 

çok etkin bir tür haline gelen realite-şovları verilebilir. Bu tarz şovların ön plana 

çıkma nedenleri rating oranları, yani izleyicilerden gelen büyük istektir. 

Televizyon yayıncılığında ki ana türlere bakıldığında, durum komedisi, drama, 

realite şov, talk şov, haber programları görülmektedir. Bunlarla birlikte, alt türler 

olarak örneğin polisiye, docu-dramalar, melo dramalar, diziler ya da seriler bu ana 

türlere göre ekrandaki yerlerini alır. 

Bir program türü, açılış sahnesi ile içeriğini izleyiciye sunmaktadır. Örneğin bir 

polisiye dizi ya bir soygun, kovalamaca ya da cinayet sahnesiyle başlar. Yahut da bir 

durum komedisi, ev içerisinde genel olarak merkez seçilen oturma odasında ya da 

mutfakta karakterler arasında yaşanan bir konuşma ve buna bağlı olarak gelişecek bir 

tür sorun ile başlar.59

Çalışma içerisinde televizyon türlerinden durum komedisine ait olan “The 

Simpsons” çizgi dizisi incelenmiştir. Bu nedenle çalışmada durum komedisi formatı 

üzerinde durulmuştur. 

Durum komedisi formatı (sitcom) genel anlamı ile 1920li yıllardaki radyo 

programlarından doğmuştur. Tarihteki ilk durum komedisi 1926 yılında Chicago-

Clear Channel radyo kanalında yayınlanan Sam and Henry dizisidir. Bu tür ilk 

olarak ABD de doğmuş ve daha sonra tüm dünya kanallarında yerini almıştır.60

                                                
59 Victoria O’Donnell, Television Criticism, California, Sage Publications Inc., 2007, p.96
60 http://en.wikipedia.org/wiki/sitcom 06.01.2007
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“Sitcomlar, televizyonun ilk ortaya çıktığı ülke olan Amerika’da, 7’den 70’e  
geniş izleyici kitlesine seslenebilecek, onları güldürebilecek ve reklam yayını için de 
uygun kesme aralıklarına olanak tanıyacak, düşük maliyetle hazırlanacak, Amerikan 
televizyonunun kurumsal sınırlamalarına uygun bir format biçiminde gelişmiştir.”61

  

“İzleyiciyi ekranda tutmanın en etkili yollarından biri güldürü unsurunun 
kullanılmasıdır. Durum güldürüleri (sitcom) gibi drama programları tümüyle 
güldürüye dayanırken (hatta gülme efektleriyle gülünecek noktaların altı çizilir), 
kimi programlarda yan unsur olarak kullanılır. Çoğu Amerikan polisiye dizi ya da 
seri filmleri, karşılıklı konuşmalarla espriye dayanan güldürü unsurunu kullanır. 
Güldürünün temelinde, abartı ya da aşağılama vardır ve bu da izleyici beklentilerini 
karşılar niteliktedir.”62

Durum komedisinin temelinde belli bir zaman dilimi içinde çözümlenmesi 

beklenilen bir sorun ya da olay yatmaktadır. Komedi ve hicvin ağırlıklı olarak 

kullanıldığı bu tür programlar genel olarak izleyicinin zihninde bir konuyla ilgili 

“neden ve niçin” sorularını canlandırır ve genel olarak izleyicinin ders çıkarımlarında 

bulunmasını sağlar. 63

“Televizyon durum komedilerinde hemen her zaman egemen olan “uzlaşımcı” 
kahkaha biçimidir. Çünkü durum komedileri her şeyden önce izleyicileri reklam 
aralarından önce patlak veren ama çözümleri gayet kolay ve de mutlu olan bir küçük 
bunalımdan bir başkasına sevk edecek şekilde kurgulanan bir anlatı yapısına 
sahiptir.”64

Bir çok uzman durum komedilerini içeriklerine göre farklı alt başlıklara 

toplamıştır. Horace Newcomb genel itibariyle durum komedisini iki ana kategoriye 

ayırmıştır. Bunlardan birincisi gülmeceye dayalı durum komedisi, ikincisi ise aile 

komedisidir. Newcomb’a göre gülmeceye dayalı durum komedileri genel olarak 

espri ağırlıklı iken, aile komedilerinde ise aile ilişkileri, aile mensupları arasında bir 

takım sorunlar, kişisel sevgi ve bağlılık konuları işlenir. Durum komedilerinin içerik 

olarak en önemli kuralı, bölümün sonunda normale yani bölüm başındaki hale geri 

                                                
61 Neşe Kars, Bir Televizyon Türü Olarak Sitcom,  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  
Sayı 16, 2003 s.2
62 Neşe Kars, Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin, İstanbul, Derin Yayınları, 2003, s.39
63 Doç.Dr. Erol Mutlu, Televiyonu Anlamak, Ankara, Gündoğan Yayıncılık, 1991, s.231
64 A.g.e. s. 234
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dönülmesidir. Bu da her bölümde sıfırdan yeni bir konunun başlaması anlamına 

gelir.65

Bunun tersi olan seriyallerde ise bölüm sonu seyircinin bir sonraki bölümde ne 

olacağını merak edeceği şekilde sonlandırılır. Olay örgüsü haftalık bölüm sayısına 

göre hesaplanarak düzenlenir ve sezon sonunda bir sonraki sezon için yine zihinlerde 

yaratılan büyük bir soru işareti ve merak izleyicilerin aklında oluşturulur. Bunun 

nedeni bir sonraki bölümü çekici kılabilmek ve bir bilmece havasında ilerleyişle 

seyirciyi her bölümde ekran karşısında tutabilmektir.

“Durum komedilerinde karakterler en baskın unsurlardır. İzleyici bir karakteri ne 
kadar severse, o sitcomun başarısı da o ölçüde yüksek olur. Sitcom karakterleri 
izleyenlerin rahatça özdeşlik kurabileceği, kendinden bir parça bulabileceği 
niteliklere sahiptir. Bu nedenle genellikle olaylar bir aile çevresinde gelişir. Bu, 
gerçek bir aile olabileceği gibi sanal bir aile de  olabilir. Sitcomların hedef kitlesinin 
diğer televizyon program türlerinden daha geniş olduğu söylenebilir. Olayların 
geliştiği ailenin yaşamını konu edinmesi, değişik sosyal grupların kendileri ile 
özdeşlik kurabilecekleri bir karakter bulmasını kolaylaştırır. İnsanların bir çok 
özelliği yansıtılır; açık sözlülük, iyi niyet, kıskançlık, açgözlülük, yaşam beklentileri, 
dürüstlük, geleneksellik, modernlik. Karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri bellidir; 
ya ittifak ya da münakaşalarla örülmüştür. İlişkilerinin akışları tek düzedir; yani ya 
hep tartışırlar ya da hep iyi geçinirler. Her iki tür ilişkide mizaha dayanır.”66

Durum komedilerinde olay örgüsü giriş, gelişme ve sonuç bölümleri ile  

şekillendirilir ve merakın üst noktaya çıktığı noktalarda reklam araları verilir. Giriş 

bölümünde; normal yaşam içerisinde çatışmayı yaratan bir sorunun ortaya çıkması ve 

karakterin bu sorunu çözme konusunda karar vermesi ile başlar. Bu şekilde öykü, 

izleyicinin dikkati dağılmadan başlatılmış olur. Gelişme bölümünde; karakterin 

sorunla olan karmaşasını ele alır. Sorun giderek büyür ve karmaşıklaşır. Sonuç 

bölümünde ise; karakterin sorunu çözmesi ve ilk baştaki normal hale dönüşü ele alır. 
67

                                                
65 A.g.e. s,257
66 Neşe Kars, Bir Televizyon Türü Olarak Sitcom,  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 
Sayı 16, 2003 s.4
67 A.g.e. s,6
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2.2.1 Animasyona Dayalı Durum Komedileri

Durum komedisinin bir başka türü ise animasyona dayalı durum komedileridir. 

Çizgi filmlerin gündelik hayata uyarlanmış bir şekli olan animasyona dayalı durum 

komedilerinin öncüsü çalışmanın konusunu da içeren “The Simpsons” adlı çizgi 

dizidir.   

Günümüzde animasyon bilgisayar ortamında iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak 

yaratılan oldukça gerçekçi ya da çizgi film şeklinde hazırlanan filmlerdir. Bunlar bir 

oyunun ya da filmin jenerik bölümü olabileceği gibi, bir çizgi filmi ya da uzun metraj 

sinema filmini de oluşturabilmektedir. Bu bakımdan kullanım alanı oldukça geniştir. 

Animasyonun çıkış noktası olan stop motion tekniği, iki boyutlu çizilmiş 

görüntülerin belli bir süre içinde ve belli bir hızla oynatılması sonucu harekete bağlı 

göz yanılgısıdır. Burada esas olan ilke, görüntünün kısa süreli hafızada kalma 

durumudur. Bu şekilde farklı hareketler zihinde birleşik konuma gelir ve hareket 

varmış algısı ortaya çıkar.68

Animasyonun keşfi ile ilgili kesin bir isim verilememektedir. Bunun nedeni 

benzer zamanlarda bir çok ismin bu iş üzerinde çalışmalar yapıyor olmasıdır. Ancak 

bu isimler içinden en önemlisi Georges Melies’dir.  1919 yılında  Otto Messmer’in  

yarattığı  Felix karakteri ise bu alanda ön plana çıkan en önemli yapıtlardan birsidir. 

Felix’in en büyük özelliği özenle hazırlanmış olması ve muhteşem yüz mimiklerine 

sahip olmasıdır. 

Stop motion tekniğinin diğer yan dalları kısaca şunlardır;

   2.2.1.1 Kesme Animasyon: İki boyutlu resimlerin kesilerek farklı bir 

ortamda hareket ettirilmeleri sonucu hazırlanan animasyonlardır.

2.2.1.2 Silüet Animasyon: Ortamdaki ana karakterlerin sadece silüet olarak 

hazırlandığı animasyon türüdür. 
                                                
68 http://en.wikipedia.org/wiki/Animation 14.10.2006
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2.2.1.3 Kukla Animasyon: Burada da kesme animasyona benzer şekilde 

kuklalar kullanılır ve bunlar farklı ortamlarda bir araya getirilerek bir animasyon 

oluşturulur.

      2.2.1.4 Kil Animasyon: Burada da figürler kilden yapılmakta yine diğer 

tekniklerde olduğu gibi küçük hareketlerin bir araya getirilmesi sonucu hareket 

ediyor izlenimi verilmektedir.

Bugün hazırlanan bilgisayar animasyonları iki ve üç boyutlu olmak üzere ikiye 

ayrılır. İki boyutlu (2D) animasyon bitmap resim dosyaların 2 boyut içerecek şekilde 

bir araya getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Derinlik hissi ancak bir resimde olabilecek 

düzeydedir ve tek bir düzlem üzerinde hareket söz konusudur. Üç boyutlu (3D) 

animasyon ise poligonlar üzerinde hazırlanmış tamamıyla gerçek hayatın simüle 

halidir. Burada derinlik, doku, perspektif en üst düzeydedir.

Geçmişten bugüne ABD’deki popüler animasyon filmlerini kısaca şöyle 

sıralanabilir;  1940: Crusader Rabbit,  1950: Felix the Cat,  Yogi Bear, 1960: Casper 

& Friends, The Flintstones, The Jetsons, Spider-Man, 1970: The Jackson Five, Star 

Trek: The Animated Series, 1980:  Denver, the Last Dinosaur,  Garfield and Friends, 

He-Man and the Masters of the Universe, Inspector Gadget, M.A.S.K., Richie Rich, 

The Simpsons, Teenage Mutant Ninja Turtles, Transformers, 1990:  Tiny Toon 

Adventures, Taz-Mania, Superman: The Animated Series, South Park, Pokemon, 

Garfield and Friends, Batman, 2000:  X-Men: Evolution,  Astro Boy, Batman 

Beyond, Code Lyoko, Game Over, Futurama”69

Animasyona dayalı, durum komedilerinin hazırlanmalarındaki temel nedenler, 

oyuncuların olmaması nedeniyle anlatımın daha kolay bir hal alması, doğa üstü 

olayların seyirci tarafından daha kolay kabullenilmesi, örneğin dizi içerisinde 

yaşanılan patlama, savaş, kavga, dövüş gibi sahnelerin animasyon tekniği 

                                                
69 http://wn.wikipedia.org/wiki/ the_simpsons/main_page  05.12.2006
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kullanıldığı ve gerçek dışı olduğu için seyirci tarafından daha kolay kabullenilmesi, 

oyuncu hareketlerinde ve mimiklerindeki özgürlük, animasyonun izleyicilerin 

özellikle çocuksu yönlerine hitap etmesi ve çekici gelmesi böylece hedef kitlenin 

hem çocuklar hem de yetişkinler olabilmesi bundan dolayı etki gücünün artması 

olarak gösterilebilir.    

Animasyonlarda yaratılan göstergelerle ilgili hipotezlerden en önemlilerinden 

birisi “Smurfs”, Türkiye’de “Şirinler” ismi ile bilinen çizgi filmdir. Şirinler, ormanda  

bir koloni halinde yaşayan küçük mavi yaratıklar ve onları yakalamak için sürekli 

planlar kuran gargamel isimli bir büyücünün hikayesini anlatmaktadır. Günümüz 

çizgi filmleri ile karşılaştırıldığında oldukça sakin bir içeriğe sahip olan ve oldukça 

hümanist söylemler içeren bu çizgi filmin ABD’de uzun zamandır yayını 

yasaklanmış durumdadır. Bunun nedeni olarak komün yaşam tarzının çocuklara 

sunması ve böylece bir ideolojik düşüncenin çocukların zihninde yaratılması 

düşüncesi vardır. Öyle ki dizi halinde yayınlanan çizgi filmde herkesin ortak bir 

biçimde belli bir iş bölümü vardır ve hayatlarını bu şekilde idame ettirmekte ve 

başlarındaki şirin babanın sözünden ve görüşlerinden çıkmamaya çalışmaktadır. Bu

teoriye göre şirin baba taktığı kırmızı şapka, sakalları, bilge yaklaşımları ve şirinlerin 

lideri olarak  Karl Marx’ın bir sembolü rolündedir. Bunun yanında şirinlerin köyünde 

din ilgili hiçbir mabedin bulunmaması ve herhangi bir inanca ait göstergeler 

bulundurmamaları, her şeyi elbirliği ile yapmaları ve herhangi bir para kavramına 

sahip olmamaları çizgi filmin komünizmi destekler nitelikte göstergeler içerdiği 

iddialarını güçlendirmiştir. Ayrıca şirinlerin en büyük düşmanı olan Gargamel’in 

içinde bulunduğu para hırsı ve giydiği papaz cüppesine benzer kıyafet, onun 

komünizmin büyük düşmanı olan kapitalizmin bir sembolü olduğu düşüncesini 

yaratmıştır.   

Şirinler, kendi içlerinde tam bir komün yaşam kurmuşlardır. Herkes eşit haklara 

sahiptir. Bahçıvan yetiştirir, aşçı pişirir, terzi elbiseleri diker, ressam, şair müzisyen 

toplum için gereklidir. Usta şirin, topluluğun mühendisidir, kalan şirinler ise işçidir, 

meyve tarlasında çalışırlar. Bu tarlalar herhangi birine ait değildir, herkesin ortak 

malıdır. 
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Şirinler içerisinde insanları sembolize eden karakterler de vardır. Güçlü şirin 

erkeğin sahip olduğu gücü temsil ederken, şirine feminizmin bir sembolüdür. Süslü 

şirin ise feminen tavırlarıyla toplum içerisindeki gay karakterini sembolize 

etmektedir. 

Bu teoriye göre dizinin İngilizce ismi olan “Smurf” un açılımı da yine bu 

düşünceyle yakın bir şekilde oluşturulmuştur ki bu; S (small) M (man) U (under) R 

(red) F (father)   yani kırmızı baba’nın hakimiyetinde ki küçük adamlar olarak 

çevrilebilir. 

Çizgi dizinin ABD’de yayınının yasaklanmasına dair başka bir iddia ise, dizinin 

çocuklarda paylaşımcılığı arttırdığı, buna bağlı olarak kitle endüstrisine bağlı 

ürünlerin satışlarını düşürdüğü ve içerik olarak herhangi bir aksiyonu içermeyen 

dizinin çocuk izleyicileri daha sakin ve az talepkar olmaktadır.  

Bununla birlikte aynı çizgi filmi Türkiye’de sağ kanat ağırlıklı olan bir televizyon 

kanalında yayınlandığında, orijinal haline göre, seslendirme metninde bir takım 

değişiklikler yapıldığı gözlenmektedir. Örneğin şirin babayı arayan güçlü şirin bir 

diğer şirinden onun cuma namazına gittiğini öğrenmekte başka örneklerde de yine 

islamiyetin ön plana çıktığı söylemler yer almaktadır. Burada da yeniden yaratılan 

seslendirme metni ile aynı çizgi filmin, bir bölge içerisinde komünizmi desteklediği 

düşüncesi var iken, başka bölgede seslendirmede yapılan değişiklerle dini mesajların 

ağırlıklı olarak verildiği bir yapıya büründüğünü görmekteyiz.       

      Çizgi filmler ya da durum komedisine dayalı animasyonlar, genel olarak 

incelendiğinde bir çok düz anlam ve yan anlama sahiptir. Çünkü yapı olarak, 

çocuklara yönelik olan görünüşü animasyonları daha çekici kılmakta ve mesajların 

taşınabilme şekli de bu yapıyla birlikte daha da artmaktadır. Bunun nedeni, insanların 

çocuksu yönlerine hitap ediyor olmasıdır. Bu nedenle en az çocuklar kadar 

yetişkinler de çizgi film ya da animasyona dayalı dizilerin hedef kitlesi içerisindedir. 
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Anlatım yapıları içinde düz anlam ve yan anlamların bulunduğu çizgi filmlere 

birkaç örnek olarak tıpkı “The Simpsons” gibi Amerikan yaşam stilini eleştiri 

bombardımanına tutan South Park, Futurama ve Jetgiller verilebilir. Çalışma 

içerisinde “The Simpsons” adlı çizgi dizinin jenerik bölümünün görsel anlamda 

içerdiği düz anlam ve yan anlamlar saptanmaya çalışılmıştır.     
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3- ANLAM YARATMA SÜRECİ İÇERİSİNDE  

    “THE  SIMPSONS” ÇİZGİ DİZİSİ

   

3.1 “The Simpsons” Dizisine Genel Bakış 

The Simpsons” dizisi Emmy ve Peabody ödüllerini kazanmış en önemli 

Amerikan animasyon durum komedisidir. Aslen 19 nisan 1987’de Tracey Ullman 

Show’da Matt Groening tarafından bir bölüm (iyi geceler bölümü) olarak tasarlanmış 

olan çizgi dizi daha sonrasında başlı başına bir program olarak  Fox yayın grubunda 

yerini almıştır. Simpsonlar yerleşim yeri olarak ABD’deki Springfield şehrinde 

yaşayan orta gelir bir aile olarak tasarlanmıştır. Dizide Amerikan kültürü, insan 

ilişkileri ve çeşitliliği, farklı yaklaşımlar ve televizyonun kendisi eleştirel ve hiciv 

dolu bir dil ile ele alınmaktadır. Çizgi dizinin büyük ilgi görmesine bağlı olarak bir 

çok izleyici Springfield kasabasının gerçekten ABD’de var olduğunu zannetmiş ve 

film içinde geçen şehirle ilgili sahnelerden buranın, ABD içinde nereye düştüğünü 

keşfetmeye dahi çalışmışlardır. Ancak Simpsonlar gibi Springfield de Groening’in 

kafasında tasarladığı hayali bir Amerikan kasabadır. Simpsons dizisi bir çok büyük 

ödülü Fox grubuna kazandırmıştır. Bunlardan en önemlisi 20. yüzyıl içinde sanat ve 

eğlence alanındaki en önemli gelişme olarak görülmesi ve Times dergisinin yüzyılın 

en iyi dizisi olarak büyük bir onuru Matt Groening’e ve dolayısıyla Fox’a sunmuş 

olmasıdır. Ayrıca  Simpsonlar Amerika’nın en uzun soluklu dizisi ve animasyon 

programı olma rekorlarını da yine  elinde bulundurmaktadır. 70

  

Simpsonlar dizisi toplum üzerinde o denli etkin rol oynamaktadır ki Homer’ın 

kızgınlık anında sürekli kullandığı “Do-h!” sözcüğü Oxford İngilizce Sözlüğü’nde  

yerini almıştır. Şu ana kadar 18 sezon içinde 400 bölümün yayınlandığı dizi, 

Temmuz 2007 tarihinde de sinemaya aktarılmış ve büyük başarı kazanmıştır. 71

                                                
70

http://wn.wikipedia.org/wiki/ the_simpsons/main_page  05.12.2006
71 A.g.e. 05.12.2006
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Cosby Ailesine karşı Fox’un geliştirdiği en büyük güç olan Simpsons, eleştirel 

bakış açısıyla hazırlanan bölümleriyle önce Amerika’yı, kısa zamanda da tüm 

dünyayı etkisi altına almıştır. 20-23 dakika ortalamasıyla yayınlanan dizi Amerikan 

Başkanı George W. H. Bush tarafından dahi ele alınmasına ve yorum yapılmasına 

neden olmuştur. Bart’ın okul içindeki ve ailesiyle ilgili isyankar tavırlarını örnek 

gösteren Bush, “çocuklarımızın Simpsonlar gibi olmasını engellemeliyiz” demiştir. 72

Hayali Springfield kasabasında geçmekte olan dizi tam anlamıyla bir Amerikan 

tasarımı hayat şeklinin ve dolayısıyla Amerikan şehirleşmesinin bir göstergesidir. 

Kapitalist yapının çok iyi bir örneğini oluşturan şehir bir nükleer enerji santrali, 

büyük bir hiper market, bir ilköğretim okulu, ufak bir stadyum, barlar, restoranlar, 

mağazalar, geniş caddeler, çok çocuklu ailelerin rahatlıkla oturabileceği müstakil 

evlerden oluşmaktadır. Yani kısaca bir Amerikan kasabasında kolaylıkla 

görülebilecek mekan oluşumu bu kasabada da gözlemlenmektedir. 

Dizi genel olarak aile içinde yaşanan olayları  ve buna bağlı olarak şehir içinde 

gelişen toplumsal olayları ele almaktadır. Öyle ki dizi güncel olayları da takip 

etmekte ve içerik olarak büyük oranda toplumsal sorunlara yer vermektedir. Dizinin 

omurgası olan Simpsonlar ailesi, Baba rolüyle Homer, anne rolüyle Marge, büyük 

erkek çocuk rolüyle Bart, ortanca çocuk olarak Lisa ve en küçük kız olan 

Maggie’den oluşmaktadır. Dizi içinde geçen bu isimlerin çoğu Groening’in kendi 

ailesi içinden doğmuştur. Örneğin, Lisa, Groening’in kız kardeşini, Marge, 

Groening’in annesini, Homer babasını, Maggie bir diğer küçük kız kardeşini,  Bart’ın 

ise bir nevi gerçek hayatta Groening’in kendisini temsil etmektedir. Buradan da 

aslında Groening’in kendi yaşamını temsil eden sembolik bir çizgi dizi ürettiğini 

görmekteyiz. 73

   

Simpson ailesi Amerikan yaşam tarzı ve sosyo-ekonomik koşullar içinde tam 

anlamıyla orta gelirli bir Amerikan ailesini sembolize etmektedir. Homer Simpson, 

Spriengfield şehri Nükleer Santralinde güvenlik denetçisi olarak çalışmakta, Marge 

                                                
72 A.g.e. 05.12.2006
73 A.g.e. 05.12.2006
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Simpson tam bir Amerikan ev kadını ve anne rolünü üstlenmekte, Bart Simpson 10 

yaşında genel olarak her konuda  problem unsuru olan, kendini isyankar olarak gören 

ve fazla bilgi birikimi olmadan tabulara karşı çıkan  bir çocuk rolünde, ortanca çocuk 

olan Lisa Simpson  8 yaşında, aşırı zeki ve sol yönlü eylemler içinde bulunan, bilgi 

düzeyi yüksek ve toplum içindeki bir çok soruna karşı duruş gösterebilen bir çocuk 

rolünde ve ailenin en ufak mensubu olan Maggie Simpson ise,  bütün gün emziğiyle 

vakit geçiren aile içinde çok fazla bir etkisi yokmuş gibi görünse de çok kritik 

zamanlarda önemli roller alan, bir nevi sessiz ancak gerektiğinde etkin olan kitlenin 

sembolü konumundadır.  

  

Simpsonlar dizi incelendiğinde tıpkı  Barthes’in, imgenin göstergesel gücüne 

dikkat çektiği gibi, bir Simpson karakterinin çizimi gibi bir imgenin, kendi içinde 

birçok geleneği içinde barındırdığı söylenebilir. Yani bu düşünceleri anlamlandırmak 

için geniş tabanlı bir kültürel yapıya sahip olunması gerekmektedir. İnsanlarla olan 

benzerliklerine karşın, Simpson ailesinin birçok üyesi, son derece biçimci çizimlerdir 

ve aslında insanın fiziksel yapısını andırmaktadır. Öte yandan, onları, geleneksel 

Amerikan ailesindeki bireyler olarak görmekteyiz: çizimler ve karakterler bu 

bağlamda birer yergi olarak işlev görmektedirler. Homer’ın kilo sorunu ve çok bira 

içmesi; Bart’ın “serseri” saç kesimi ve kaykayı, yirminci yüzyılın sonlarındaki 

imgelemeye son derece yakın görüntülerdir. Karakterler ve onlara yakıştırılan 

imgeler, bu imgelerin işlevlerini de açığa çıkartmaktadır. Ancak Simpsonlar’ın tam 

anlamıyla insan karakterine benzemeyen yapıları, ironi, abartma ve kimi zaman 

imkansız olayların başlarına gelmesini, insanların daha kolay kabul etmelerini sağlar. 

Simpsonlar dizisindeki ironi ve eleştirel duruş ele alındığında dizinin yazarları bu 

duruma iki açıdan yaklaşmaktadır: Benzerliklerin önemli olmadığını ileri sürerlerken 

bir yandan da fantastik olanla saçma olanı aynı anda ele almaktadırlar ve bu  yolla da 

Amerikan sosyal yaşamını daha etkili bir biçimde eleştirebilmektedirler. Gösteren ve 

gösterilen arasındaki ilişkiyi bozabildiklerinden, betimledikleri her konuda geniş bir 

erime ulaşabilmektedirler ve bu da diziyi daha çağrışımsal bir hale getirmektedir. 

Canlı edimlerin ve gerçekçi betimlemelerin kısıtlamalarından kurtulan animasyon, 

yine de ön plana çıkartılmış çağrışımsal bir bağlam oluşturmaktadır. 
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Örneğin Marge’ın gür mavi saçlarına ve ailenin sarı tenine ilişkin yorumlar, bize 

sürekli olarak, karakterlerin gerçek olmadığını anımsatır ve bu da onları birer 

gösterge olarak algılamamızı sağlar. Gördüklerimizin sadece bir kurmaca TV dizisi 

olduğunu anımsatır.74

Simpsonlar dizisinin metni tamamen bağımsız bir metindir. İçinde sonsuz sayıda 

gönderme ve bağıntı içerir. Bunların belli bir biçimde sınırlanmasına karşı çıkar. 

Kendi kendini alaya aldığı ve pastiş yöntemini kullandığı için aslında postmodern bir 

metindir. Metin incelendiğinde, içerdiği göstergeleri ön plana çıkardığı ve tahmin 

edilebilecek gösterilenleri karmaşık bir düzlem içerisine yerleştirerek, içeriği daha 

yüksek bir anlamlandırma süreci elde ettiği görülebilir. Bu da daha etkili bir yerginin 

en önemli anahtarı konumundadır.

Bununla birlikte The Simpsons’ın yayın saatlerine ve içeriğine bakıldığında da 

genel olarak tüm dünyada yetişkinlerin izleyebileceği saatlerde yayınlanan ve içerik 

olarak otoriteyle, toplum sorunlarıyla uğraşan, içerisinde sayısız mesajlar barındıran 

bir çizgi film görmekteyiz. Bu da onu çocuklardan çok büyüklerin favorisi haline 

getiren bir nedendir. Ancak bu durum diziyi izleyen çocukların Simpsonlardan  keyif 

almadıklarının bir sonucu değildir. Aksine, dizi içerisindeki göstergeler ve yan-

anlamlar dizinin konusunun içerisine o kadar güzel yedirilmiştir ki, entelektüel bir 

insan olmasanız da, Amerikan popüler kültürü hakkında bilginiz olmasa da, bir 

çocuk olsanız da ve hatta İngilizce bilmeseniz de dizi yan anlamları ve sembolleri 

sahip olduğu komedi unsuruyla çok güzel bir şekilde harmanlayıp sizin önünüze 

koymakta ve ister istemez yüzünüzde gülümsemeyi oluşturmaktadır.

Simpsonların bir diğer önemli özelliği de televizyonda izlediğimiz diğer dizilerde 

ve şovlarda alışık olmadığımız  unsurların ve düşünce yapısının sürekli kullanılıyor 

olmasıdır. Bunlardan ilki, dizi içerisinde televizyonun sürekli kullanılan bir imge 

oluşu. Öyle ki kimi bölümler, dizi içerisindeki bir televizyon şovu ile başlamakta ve 

                                                
74 William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.317
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ardından televizyon başındaki aileye dönülmektedir. Yani bölümün konusunun 

televizyonda görülen bir olay olmasıdır. Simpsonlar da televizyon imgesi o kadar 

çok irdelenmektedir ki sürekli değişen parçalardan oluşan jenerik bölümü her 

defasında televizyon karşısında farklı şekilde bir araya gelen aile üyeleri ile 

bitmektedir. Bu durum hiçbir televizyon dizisinde gözlenmemektedir. Ancak 

Simpsonlar, nasıl ki kendileri milyonlarca insanı televizyon karşısına 

kilitleyebiliyorlarsa kendileri de aynı şekilde sevdikleri dizilerin karşısından 

kalkamamaktadırlar. Adeta televizyon etrafında dönen bir dünya oluşturulmaktadır ki  

bu durum da diziyi daha toplumsal hatta “bizden” yapmakta ve insanların 

Simpsonlar’ı daha çok benimsemesine yardımcı olmaktadır. 

İzleyicilerin “The Simpsons” dizisine  olan büyük ilgisinin ve sevgisinin bir diğer 

nedeni de  hayatı tamamıyla taklit etmeleridir. Daha önce belirtildiği gibi, gerek bir 

çizgi film olması gerekse de bilinçli olarak bire bir insanın fiziksel yapısını taklit 

etmemesi nedeniyle bir takım abartı ve doğa üstü olaylar çizgi film içerisinde sürekli 

yaşansa da bu durum dizinin gerçek hayat ile olan bağlantısını koparmamaktadır. 

Örneğin, diğer TV dizilerinde Bart yaşında olan bir karakter bir bölümde kötü bir şey 

yaptıysa bölüm sonunda muhakkak bunu fark eder ve bir daha asla diğer bölümlerde 

tekrarlamaz. Ancak The Simpsons da bu durum aynı gerçek hayatta olduğu gibidir ve 

yaramaz bir çocuğu canlandıran Bart belki o bölüm içersinde hatasını anlayacaktır 

ancak asla akıllanmayacak ve bildiği yolda ilerleyip bir diğer bölümde benzer bir 

durum yaşayacaktır. Tıpkı gündelik yaşamda on yaşında olması gereken bir çocuk 

gibi. Bu yönüyle The Simpsons sanki hayatı taklit etmez, içerisinde barındırır.75

“Televizyonda görülen en görkemli kadroya sahip başka hiçbir dizi, 
Springfield’deki kadar kalabalık ve canlı bir karakter kadrosuna sahip değildir. 
Simpsonlar dizisinin senaristleri, dünyalar içinde dünyalar açıyor ve en küçük 
karakterler için bile, bireysel öyküler ve yaşamlar oluşturmaktadır. Dizinin herhangi 
bir bölümünde bir iki saniye görünen bir karakter, başka bir bölümün temelini 
oluşturabilir. Bu nedenle dizi de geçmekte olan karakterlerin bütününü aktarmak 
mümkün değildir. Ancak dizi içerisindeki en önemli unsur Simpsons ailesidir. Her ne 
kadar sürekli Amerikan aile yapısı ile dalga geçilse de sonuç olarak çekirdek ailenin 
önemi vurgulanmakta tüm diğer değerlerin üzerinde tutulmaktadır Bu da dizi 

                                                
75 A.g.e. s. 319-320
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içerisindeki çekirdek aile kavramına verilen önemin göstergesidir. Öyle ki, aile 
bireyleri her ne kadar çok farklı kişiliklerden oluşsa ve çok farklı zevk ve inanışa 
sahip olsalar da, toplumun en önemli yapı taşlarıdır ve hep birlik olmalılardır. Dizi 
içersinde geçmekte olan bu en önemli mesaj belki de dizinin sadece Amerika değil 
tüm dünyada inanılmaz derecede popüler olmasının sırrıdır.”76

Simpsonlar dizisi bir çok film ve televizyon şovuna göndermede bulunmuş hatta 

kimi zaman, bu film ya da şovlarda ön plana çıkan kişiler dizide yer almıştır. Bu 

filmlerden ve TV şovlarından birkaç örnek verilecek olunursa;

“Film listesi, (isimler bu listeyle sınırlı değildir)

101 Dalmaçyalı, 2001 Uzay Macerası, Alien, The Amityville Horror, Kıyamet 
Şimdi, Backdraft, Temel İçgüdü, Ben Hur, Big, Kuşlar, Bodyguard, Cape Fear, 
Chairiots of Fire, Yurttaş Kane, Üçüncü Türle Yakın Karşılaşma, Otomatik Portakal, 
Kokteyl, Geyik Avcısı, Deliverance, Dr. Strangelove, Drakula, E.T., Şeytan, Las 
Vegas’ta Korku, Sineklerin Tanrısı, Forest Gump, Frankenstein, Full Metal Jacket, 
Baba, Godzilla, Rüzgar Gibi Geçti, Goodfellas, The Graduate, Hayat Güzeldir, Jaws, 
The Jazz Singer, Jumanji, Jurassic Park, King Kong, Arabistanlı Lawrence, Mary 
Poppins, Midnight Express, 34. Caddedeki Mucize, The Natural, Yaşayan Ölülerin 
Gecesi, Elm Sokağı Kabusu, North by Northwest, An Officer and a Gentleman, 
Guguk Kuşu, General Patton, Pembe Flamingolar, Maymunlar Cehennemi, Pride of 
the Yankees, Sapık, Ucuz Roman, Raiders of the Lost Ark, Yağmur Adam, Arka 
Pencere, The  Right Stuff, Tehlikeli İşler, Rocky, Yıldız Savaşları, Terminatör, 
Titanik, Yükseklik Korkusu ve Oz Büyücüsü.”77

TV şovları (isimler bu listeyle sınırlı değildir)

All in the Family, Batman,  Tatlı Cadı, Bonanza, Sevimli Hayalet Casper, Cosby 

Ailesi, Dallas, Doktor Kim, Taş Devri, Futurama, Kara Şimşek, Jetgiller, Lassie, 

Temel Reis, Şirinler, Yıldız Savaşları, X-Files, Zeyna ve Ayı Yogi.78

Simpsonlar çizgi filminin sadece bir çizgi film olmadığına ve toplum içinde ciddi 

bir anlama sahip olduğuna en güzel örneklerden biri de 2003 yılında BBC’nin 

internet üzerinden yaptığı, “gelmiş geçmiş en önemli Amerikalı” anketinin 

sonuçlarıdır. Burada %40.83 lük oy oranı ile Homer Simpson açık ara lider 

konumundadır. En yakın takipçisi ise %10.28 ile Abraham Lincoln dür. Bu 
                                                
76 A.g.e. s.161
77 A.g.e. s.113
78 http://wn.wikipedia.org/wiki/ the_simpsons/main_page 16.02.2007
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sonuçlarda bize Amerikalıların Simpsonlar’ı tümüyle benimsediklerini ve hatta bu 

çekirdek ailenin babasını en önemli Amerikalı olarak gördüklerini göstermektedir.

Simpsonlar halk tarafından o kadar benimsenmiştir ki eğer bir ünlü 

Simpsonlar’ın bir bölümünde yer almamışsa o kişi yeterince popüler olmamış 

gözüyle bakılmaktadır. Simpsonlar’ın bu popülaritesi ve bu gücü tümüyle 

izleyicilerinden gelmektedir79. Bu durum da popüler olanın simgelerinden birinin 

Simpsonlar’ın bir bölümünde yer almak olduğu hipotezini ortaya çıkarmaktadır ve 

popülerin simgesel izdüşümünün Simpsonlar olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bugün, The Simpsons, tüm dünyada büyük çapta izleyici kitlesine sahip bir çizgi 

dizidir. Ancak incelendiğinde yayınlandığı bölgeye göre bir takım kültürel 

değişikliklere uğramaktadır. Örneğin Arap yayınlarından MBC bugün The Simpsons 

dizisini kendi kültürlerine daha uygun hale getirerek, toplumsal kurallarına ve 

yasaklarına göre değiştirerek izleyicisine sunmaktadır. Dizinin ismi The Simpsons 

yerine Arap kültürüne daha yakın bir isim olan Al Shamshoon’a, Homer’ın ismi de 

yine bir Arap ismi olan Omar olarak değiştirilmiştir. Arap kültürüne Homer’ı daha 

uygun hale getirmek için artık Homer yeni hali Omar ile bira yerine soda içmekte, 

donat yerine geleneksel Arap keklerinden yemekte ve sigara içmemektedir. Ancak 

tüm bu değişikliklere rağmen aile aynı şekilde, aynı amaç doğrultusunda, aynı 

eleştirileriyle yayındadır ve bu çekirdek aile Arap ülkelerinde dahi kendini çok 

sevdirmekte ve büyük ilgi uyandırmaktadır.80  (Bkz.: Resim.1, 2, 3)

                                                
79 Steven Keslowitz, The World According to the Simpsons, Napervillei-İllinois, ABD, 
Sourcebooks, 2006, s.1
80 A.g.e. s.126
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3.2 Karakter Analizleri

3.2.1- Homer Jay Simpson

Mona ve Abraham Simpson’ın oğlu olan Homer, Springfield Nükleer Enerji 

Santralinde sektör 7G’de güvenlik denetimcisi olarak çalışmaktadır. Her ne kadar 

1955 yılında Spriengfield de doğmuş olsa da dizi içerisinde yaklaşık olarak 36-42 

yaşlarını temsil etmektedir.. Homer’ın hobileri, içki içmek, televizyon seyretmek, 

bowling oynamak ve en önemlisi yemek yemektir.

   

Homer’a 11 yaşından itibaren babası tek başına bakmak durumunda kalmıştır. 

Homer tembel yapıda bir insan olduğu için tıbbi bilim okulunu 20 seneden fazla 

okuyarak ancak bitirmiştir. Hayata dair çok fazla beklentisi olmayan ve genel yapı 

olarak ağır kanlı bir insan olan Homer’ın en büyük zevki yemek yemek ve Moe’nun 

barında bira içmektir.81

  

Homer, 1974 yılında Marge ile ortaokulda tanışmış ve ona aşık olmuştur ve daha 

sonra evlenmişlerdir. Genel olarak unutkan bir yapıya sahip olan Homer’ın çok fazla 

zeki olduğu söylenemez. Bununla birlikte, dikkat ve sabır seviyesi oldukça düşüktür. 

Genel olarak en büyük isteği, kendisine verilen işi en kısa yoldan bitirip evine gidip 

televizyon izlemek ve bir şeyler atıştırmaktır. İkinci bir alternatif olarak da  Moe’nun 

Bar’ında çocukluğundan beri birlikte olduğu arkadaşlarıyla bira içmektir.  Genel 

olarak çocuklarına karşı küfürlü biçimde konuşmayı tercih eden ve yine onlara karşı 

fiziksel sert hareketlerden kaçınmayan Homer’ın bu tip davranışlarının psikolojik 

olarak babası tarafından tek başına yetiştirilmesi ve hayatı içinde başarılı bir insan 

olamamasına bağlanabilir. Sabır eşiği oldukça düşük olan Homer’ı en çok 

sinirlendiren hatta çileden çıkaran kişiler oğlu Bart ve komşusu Ned Flanders’dır. 

Homer’ın arzuları onu tıka basa yemeğe zorlar ve ne yazık ki o da seve seve bu 

arzularına yenik düşer. Her bölümde muhakkak birkaç karede yemek yerken görülen 
                                                
81 Alan Brown, PHD wirh Chris Logan, The Psychology of The Simpsons, Texas, Benbella Boks 
INC, 2005, p.75
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Homer’ın kimi zaman cebinden dahi donat ya da sosisli sandviç çıkabilmektedir. 

Homer’ın sağlığı bu kötü beslenme alışkanlığı nedeniyle tehlikeye girmiş  ve bir by-

pass ameliyatı geçirmiştir. 

Homer aynı zamanda bir yalancıdır ve dürüstlükten yoksundur. Homer 

başkalarının ihtiyaç ve isteklerine karşı oldukça duyarsız, iyilik ve adalet 

duygularından yoksundur. Bencil bir kişilik olan Homer birkaç sıradan arkadaşa 

sahiptir (Barney,Lenny ve Carl); ama duygu ve düşüncelerini açıkca paylaşabiliceği 

kimsesi yoktur.

Homer’ın evlilik hayatı çok iyi değildir. Marge’ın düşüncelerine ve yaptıklarına 

karşı ya oldukça ilgisizdir ya da hiç destek vermez. Homer’ın bir hedefe ulaşmak 

gibi bir çabası yoktur. Hiçbir olayda takip etmeye değer bir şeyler bulamaz. 

Yeteneksiz bir izleyici olmaya, Burns’ün elektrik santralindeki 7G sektöründe 

çalışmaya razı olur ve daha aşağıdakilerin kendisinden daha yüksek mevkilere 

getirilmesine seyirci kalır. Aslında kendini aşırı derece  şişmanlatarak çalışamayacak 

duruma getirmek ister.82.

Homer aslında ortalama bir Amerikan ailesindeki baba rolünü başarıyla 

yapmaktadır ve çocuklarıyla geçirdiği zamanın çoğunda televizyonu yanı başından 

ayırmamaktadır.  Aslında Homer çocuklarıyla her zaman sıkı ilişkiler kurmak 

istemektedir çünkü ailesine çok bağlı bir yapıya sahiptir, ancak yeterince eğitimli bir 

kişi olmaması onun özellikle Lisa ile bağlantı kurmasını engellemektedir. Homer 

çoğunlukla çocuklarının sevgisini kazanmaya çalışır ve onları anlayabilmek için 

elinden geleni yapar. Ancak içine düştüğü ve hiçbir zaman çıkamadığı tembellik ve 

algı eksikliği onun yakasını hiç bırakmamaktadır. Homer, iyi bir baba ve iyi bir eş 

olmayı büyük bir içtenlikle istemektedir, fakat kendi kişisel zevkleri, görev 

bilincinden doğan bu arzularını sürekli köstekler.

                                                
82 William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.22  
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Homer’ın aile dışında kendine ayırdığı zamanda yaptığı tek şey Moe’nun barına 

gitmektir. Bunu da ailenin getirdiği sorumluluklardan ve yorucu aile hayatından biraz  

olsun kurtulmak ve kendini rahatlatmak için yapmaktadır. Aksi takdirde, Homer bir 

kişi kendini sorunlar karşısında bu kadar çabuk yenileyemeyecek ve içinde yaşayan o 

neşeli küçük çocuk ölüp yerine hayata küsmüş bir kişilik gelecektir. Bu boşalma 

sayesinde Homer kendini tamamıyla daha özgür ve aile içi sıkıntılardan kısa zaman 

içinde olsa kurtulmuş saymaktadır.83

“Dizinin baba karakterinin aptal, zayıf ve yozlaşmış  biri olarak betimlenmesi 
nedeniyle, dizinin yapımcıları birçok eleştiriye hedef olmuşlardır. Ancak Homer hep 
ailesinin yanındadır; eşinin, çocuklarının yanından ayrılmaz. Bencildir, kendi 
isteklerini ailesinden önce koyar, örneğin bir Donat uğruna ruhunu şeytana 
satabilmektedir, ayrıca Homer son derece kaba saba ve yaşamın inceliklerinden 
anlamayan biridir. Ancak daha derin düşünüldüğünde, bir çok iyi tarafının da olduğu 
ortaya çıkar. Öncelikle, Homer ailesinin geçimini sağlamak için çalışma konusunda 
isteklidir. Çalıştığı nükleer tesisin tehlikelerine bu nedenle katlanmaktadır. Üstelik bu 
tesisin güvenliğinden sorumlu olduğu için, işler daha da karışmaktadır. Bu
davranışlar Homer’ın ailesine duyduğu ilgi ve sevgiyi kanıtlar. Ailesini, tehlike altına 
girse bile savunmaya her an hazırdır. Homer çoğunlukla iyi bir babanın gerektirdiği 
gibi davranamaz, ama bunun için hep çabalar ve ta derinlerde onu iyi bir baba yapan 
da işte bu özelliğidir.”84

3.2.2 Marjorie Marge Simpson

Otuz sekiz yaşında, akıllı, düşünceli ve Homer’a karşı sabırlı bir eş olarak tasvir 

edilen Marge, genel anlamıyla tam bir Amerikan ev kadını rolündedir. Çok iyi bir 

anne olan Marge zamanının büyük bir bölümü ev işleri ve küçük kızı Maggie’ye 

bakmakla geçirmektedir. Arta kalan zamanlarında ise büyük kızı Lisa’ya çeşitli 

konularda akıl verip onu gelecek için hazırlamakta ya da Bart’ı disipline etmeye 

çalışıp yaptıklarından dolayı babasından uğrayacağı hışımdan kurtarmaya 

                                                
83 Steven Keslowitz, The World According to the Simpsons, Napervillei-İllinois, ABD, 
Sourcebooks, 2006, s.95
84 William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.208  
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çalışmaktadır. Marge’ın tüm bu özellikleri ile ev içindeki dengeleyici unsur olduğunu 

söyleyebiliriz.85

  

Ailesinin Spriengfield’de doğan üçüncü neslini temsil eden Marge’ın iki büyük 

kız kardeşi (Patty ve Selma) bulunmaktadır. Babası bir gemi kazasında ölen 

Marge’ın annesi Jacqueline hayattadır ancak dizi içinde çok az rol almaktadır. 

Bouvier ailesinin tüm temsilcileri (Marge hariç) ağır sigara tiryakisi oldukları için 

genetik olarak sesleri çok kalın çıkmaktadır. Aile’nin hiçbir üyesi Marge’ın Homer 

ile evlenmesini onaylanmamıştır bu nedenle de aile üyelerinin arası çok samimi 

değildir.

Marge’ın kızı Lisa dışında en çok gurur duyduğu şeylerden birisi de hiç kimsede 

olmayan gür mavi, dik saçlarıdır. Lise yıllarından beri sahip olduğu bu şekli niçin 

seçtiği tam olarak bilinmese de kimi zaman Homer’dan donat türü aburcuburları 

saklamak için saçlarını uygun bir alan olarak görmektedir .

“Marge, evin koruyucusu olması yanında, Homer ve Bart’ın her bölüm sonunda 
sığındıkları yuvanın koruyucu meleğidir ve bu açıdan onun çok önemli olduğunu 
biliriz. Törel ve estetik değerlerin tek savunucusu Marge’dır ve bu yönüyle yine 
“Evdeki Melek” tipini ve onun efsanevi saflığını çağrıştırır. Çizgi filmlerdeki 
vahşetten ve amaçsız projelerden yakınır. Hatta Homer’ı bir aylığına da olsa içkiden 
uzaklaştırır. Marge arada sırada bazı işlere başlasa da, bölüm sonunda hep evindeki 
yerine geri döner. Marge’ı genellikle, Homer’ı zor bir durumdan kurtarırken görürüz. 
Marge; dramatik işlevleri, anlayışlı olmak, sevmek ve erkeğinin arkasını toplamak 
olan, azize tipli ve acılarını içine atan, televizyonda son derece yerleşik bir kadın 
tipidir. Bu sevecen kadın tiplemesi televizyondan önce de vardı; Virginia Woolf, 
Professions for Women adlı eserinde, bu  kadın tipini ‘Evdeki Melek’ adıyla, açık bir 
dille ve büyük bir kesinlikle tanımlamıştır.”86

Marge, sosyal yaşam içinde, modern ev kadınlarına bir örnek oluşturmaktadır. 

Ancak o zorunluluktan ötürü ev kadını değildir, o zaten ev kadını olmak 

                                                
85 Alan Brown, PHD wirh Chris Logan, The Psychology of The Simpsons, Texas, Benbella Boks 
INC, 2005, p.21 
86 William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.179  
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istemektedir. Bu nedenle de izleyicilerine ev kadını olmanın bir hata olmadığını hatta 

tam aksine buna özenilebilecek bir durum olduğunu göstermektedir.87

Marge oldukça cesur bir kadındır ve korkaklıktan nefret eder. Ölçülü 

davranışlarıyla girdiği tartışmalardan kavga etmeden ayrılmaya çalışan Marge, 

gerektiğinde hakkını sonuna kadar arar. Arada bir işsiz kalan, nezarete atılan ve 

hayatı umursamayan bir kocanın karısı olarak Marge’ın harcayacak çok az parası 

vardır. Daha ucuza getirebileceğini düşündüğü  her yerde alışveriş yapar, ihtiyacı 

olmayan bir çift yeni ayakkabıya para harcamayı “keşke zaten bir çift ayakkabım 

olmasaydı” diye yarım ağızla şikayet etse de reddeder.88

“Marge Simpson, kendini ailesine adamış bir anne ve ev kadınıdır. Arada sırada 
feminist bir tutum sergilediği de görülür. Gerçekten de, geleneksel anne modeliyle 
feminist bakış açısını kaynaştırma çabaları son derece moderndir. Marge, kendisine 
ait bir yaşamı olmaksızın, geleneksel eş ve anne rolüne dört elle sarılmış 
durumdadır.”89

Marge’ın Patty ve Selma dışında hiçbir arkadaşı yoktur ve onu meşgul edecek 

herhangi bir düzenli iş veya hobisi olmadığı için, hemen hemen her zaman Bart, 

Lisa, Maggie ve Homer’la ilgilenir. Onun için en önemli şey eşinin ve çocuklarının 

başarısı, iyiliği ve mutluluğudur. Marge çocuklarının ahlaki gelişmesinde kendisinin 

ne kadar önemli bir model teşkil ettiğinin de farkındadır. Oldukça sorumsuz bir 

kişilik olan Homer’ın aksine çocuklarının eğitiminde ve düşüncelerinde hep çok 

etkindir. Kendisi gibi cesur ve düşünceli olan kızı Lisa üzerinde oldukça büyük etkisi 

vardır.90

                                                
87 Steven Keslowitz, The World According to the Simpsons, Napervillei-İllinois, ABD, 
Sourcebooks, 2006, p.79
88 William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.97 
89 A.g.e. s.207
90 A.g.e. s.70
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3.2.3 Bartholomew Jo-Jo "Bart" Simpson

Homer ve Marge Simpsonların en büyük çocuğu olan Bart Simpson tahmini 

olarak 10 yaşındadır. Aslında babasına benzer olarak başarısız bir öğrenci olduğunu 

her bölümün başında, sınıfındaki tahtaya “bir daha .....asla yapmayacağım” yazıyla 

cezalandırılışından rahatlıkla görebiliriz. Bart, Spriengfield Orta Okulu’nda  

okumaktadır. Kalben iyi bir çocuk olan Bart, derslerde göremediği başarıyı başka 

alanlarda göstermeye çalışmaktadır, ancak yaptıkları genel olarak hep toplum içi 

huzuru bozan işler olduğu için devamlı cezalandırılmaktadır. 

Bart birçok yönden babasına benzemektedir. Eğlenceden, hovardalıktan hoşlanan 

ve başı beladan kurtulmayan haylaz bir tiptir. Fakat Bart’ın sınırları vardır ve 

geçmemesi gerektiği  bu sınırı iyi bilir, bu ölçüde davranır. Homer’dan ayrıldığı en 

önemli özelliği bu ölçü duygusudur. Bart kendi kişisel arzularını her şeyin üstünde 

tutan bir karakter yapısına sahiptir.91

Bart Simpson, kötü ve çirkin davranışlarıyla dizi içerisindeki pank karakteridir. 

Öyleki özellikle 90’lı yıllarda çocuklar arasında Bart bir tür sembol halini almıştır ve 

Bart Mania oluşmaya başlamıştır. Artık seyirci Bart’ın yaramazlıklarının ve çirkin 

hareketlerinin yanında içinde bulundurduğu sevgiyi ve mizah duygusunu da görür 

hale gelmiştir. Öyle ki, “Time” dergisi 1990 yılı Aralık sayısının kapağında onun 

resmine yer vererek 90’ların en iyisi olarak göstermiştir. Bu da Bart’ı artık farklı 

düşünen ve toplum içinde aykırı olan kişilerin sembolü haline getirmiş ve onların 

birleştiği bir nokta olmuştur. Bart’ın ulaştığı bu başarıya hiçbir çizgi film karakteri 

ulaşamamıştır.92 (Bknz.: Resim. 4)

                                                
91 William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.187 
92 Steven Keslowitz, The World According to the Simpsons, Napervillei-İllinois, ABD, 
Sourcebooks, 2006, p.43
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Resim. 4

“Bart’ın bütün kimliği isyan, otoriteyle alay etmeye dayanmaktadır. Sonuç olarak 
otorite ortadan kalktığında Bart  kimliğini yitirir. “ Bastırıcı bir çevrede” o bir 
isyankardır, anne ve babasının, öğretmenlerinin ona yasakladığı her şeyi yapar, işte 
bu odur, ondaki her şey bundan ibarettir.”93

Bart Simpson toplum tarafından o kadar benimsenmiştir ki kimi zenci gruplar 

onu kendi idolleri olarak görmüş ve Amerika’nın diğer yüzü gibi düşünerek, zenci 

olarak yeniden yaratmışlardır. “Kötü Çocuk” Bart birçok kültürde otoriteye karşı 

gelmenin en önemli öncülerinden biri olmuştur ve hareketleriyle bir rol karakter 

haline gelmiştir. (Bkz.: Resim.5) 

                                                
93 William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.98
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Resim.5

Bart genellikle aklına geldiği gibi konuşmaktadır. O an ne hissediyorsa 

çekinmeden açıkça bunu dile getirmektedir. Bu kimi noktalarda özenilebilecek bir 

şey gibi görülebildiği gibi kimi noktalarda da oldukça kötü bir davranıştır.

Bart’ın genel karakteristiğine baktığımızda aslında o Amerika’nın kötü çocuğu 

olmayı sevmektedir. Bu onun için bir  büyük bir şöhrettir ve o da bu şöhreti çok 

sevmektedir.  Dizinin her seferinde değişen jeneriğinde en çok ilgi çeken parçalardan 

biri olan Bart’ın sınıfta, çıkmadan önce cezalandırılıp tahtaya yazdığı “bir daha asla 

..... yapmayacağım” cümlelerinden bir kaçı şöyledir:

Bir daha asla boşa tebeşir harcamayacağım...

Bir daha asla sınıfta geğirmeyeceğim...

Bir daha asla sınıfta yangın var diye bağırmayacağım...

Bir daha asla kimseyi uçabileceğine dair cesaretlendirmeyeceğim...

Bir daha asla okul malzemelerini satmayacağım... 

Bir daha asla derste uyumayacağım...
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3.2.4 Lisa Marie Simpson

Homer ve Marge Simpson’ın ortanca çocukları olan Lisa 8 yaşında bir kız 

çocuğunu sembolize etmektedir. Bart’ın aksine çok zeki ve hümanist bir kişiliğe 

sahip olan Lisa’nın  IQ seviyesi 156’dır. Abisi Bart ile aynı okul olan Spriengfield 

ortaokulunda okumaktadır. Tümüyle toplum yararını düşünür ve insanlara değer 

verir. Sanatçı bir ruha sahip ve derslerinde de çok başarılıdır. Lisa’nın bir çok 

konudaki kuşkucu ve dikkatli yaklaşımı onu başarıya götürmüş ve bir çok yetişkinin 

çözemeyeceği tarzdaki problemleri çözmesine yardımcı olmuştur. Lisa hep yeni bir 

şeyler öğrenmek yolunda bir şeyleri keşfetmeye ya da anlamaya çalışır.

Lisa, zamanın çok ötesinde bir karakterdir. Simpsonlar dizisindeki ilk karakterleri 

tanıtan The Tracey Ullman Show’daki kısa skeçlerde, Lisa yalnızca Bart’ın suç 

ortağı idi ve dizinin yakın geçmişte çekilen bölümlerinde bile, amaçları artık daha 

ayrıntılı ve büyük olsa da, Lisa ve Bart’ı bir takım olarak görmemiz mümkündür. 

Aralarındaki yardımlaşma açıkça görülmektedir.

“Lisa zaman içinde karmaşık bir karaktere dönüşmüştür. Dizinin yazarları, 
konuşan kişinin sekiz yaşında akıllı bir kız olduğunu unutmadan, onun farklı 
yönlerini yansıtmayı sürdürmektedirler. Lisa, nöbetçi bir öğretmenle bozuşur, 
babasına bir tay alması için yalvarır, hoş olmayan bir karikatüre çok üzülür, diğer 
akıllı kızları kıskanır ve erkek kardeşiyle kavga eder. Öte yandan aynı zamanda 
varoluşsal bir umutsuzluk içindedir. Bir Marsalis gibi saksafon çalar, kompozisyon 
yarışmalarını kazanır, az görülen türden bir matematik ve bilim yeteneğine sahiptir 
ve Mensa’ya katılır.”94

Lisa tamamıyla ideal bir evlattır. Çok zekidir ve okulda son derece başarılıdır; bir 

feminist ve vejeteryandır; çevrecidir ve çoğunlukla politik açıdan doğruculuğu 

savunur. Lisa dizide, akıl ve mantığın sembolüdür. Diğer karakterlerin davranışlarını 

ve gerekçelerini, eleştirel bir gözle sorgular. Marge gibi asla hiçbir şeyden korkmaz 

ve bildiği yoldan ayrılmaz. Doğruluk yolunda her şeyi yapabilir. Ancak bu özellikleri 

ve zekası, dışlanmasına neden olur. Ailenin üyeleri genellikle onun önerilerine kulak 

                                                
94 William Irwin, Mark T. Conard, Aeon J. Skoble, Simpsonlar ve Felsefe, Çev. Ökçen Ezber, Murat 
Sağlam, İstanbul, Güncel Yayıncılık, 2003, s.169
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asmaz. Lisa’nın okulda onu anlayabilecek ve onunla dertleşebilecek  çok az arkadaşı 

vardır. Bu nedenle çoğu zaman alay konusu haline bile gelebilir. Yaşadığı toplumla 

tamamen karşıtlık içindedir ve bu da günümüz Amerikan toplumunun mantıktan ve 

akılcılıktan uzaklaştığının bir göstergesidir.95

“Lisa’yı sıradan ve uslu bir çocuktan farklı kılan şey, kişisel mutluluğa ulaşmayı 
arzulayan son derece duyarlı bir çocuk olmasıdır. Yaşama, güzel olana, doğruya ve 
iyiliğe karşı duyduğu sevgi ve bunlar yüzünden çektiği acılar, caz saksafonunun acılı 
nağmelerinde kendini açığa vurur. Lisa karakteri aracılığıyla, Simpsonlar bize sürekli 
olarak bir trajedi duygusunu anımsatır.  Lisa her zaman haksızlıklarla savaşır. 
Hayvan haklarına inandığı için et yemez ve Bay Burns’ün doyumsuzluklarına ve 
aşırılıklarına karşı toplumsal sorumluluğunu yerine getirir ve savaşır.”96

3.2.5 Margaret "Maggie" Simpson

Homer ve Marge Simpson’un en küçük çocukları Maggie, bir yaşındaki bir 

bebeği temsil etmektedir. Henüz konuşamayan Maggie, her bölümde ya yerde 

emeklerken ya da emziğini emerken görülür. Maggie’yi genel olarak Marge ile 

birlikteyken görmekteyiz. Bütün ailenin büyük sevgi gösterdiği Maggie hep annesi 

Marge ile birliktedir.

“İlk bakışta Marge’ın en küçük çocuğu olan Maggie’ye derin bir sevgi beslediği 
düşünülebilir, fakat sevgisi pratik bir sevgidir ve altını temizleme, besleme, kıyafetini 
giydirme ve yatağa yatırmadan ibarettir. Bazen sanki çocuğuna elektrikli 
süpürgesinden daha fazla ilgi göstermiyor gibidir. Şovun her haftaki açılış 
sahnesinde, Maggie kasiyer tarafından sepetten alınır ve diğerleriyle birlikte 
etiketlenir. Marge çocuğunun kaybolmadığını, güvenli bir şekilde alışveriş 
çantalarından birinin içine paketlenmiş olduğunu görünce rahatlar. Onun için anne 
olarak görevini yerine getirmek, sanki, alışverişini tamamlamak ve çocuğunu eve sağ 
salim geri getirmekten ibarettir.”97

Maggie Homer’ın gözünde çoğunlukla unutulan çocuk olmuştur. Homer, 

Marge’ın tamamıyla bakımını üstlendiği Maggie’ye yokmuş gibi davranır ve bir 

                                                
95 A.g.e. s.171
96 A.g.e. s.195
97 A.g.e. s.56
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baba olarak bir yaşındaki bebeğe gösterilmesi gereken sevgiyi göstermez. Ancak bu  

durum Homer’ın Maggie’yi tamamıyla dışladığı anlamına gelmez. Çünkü, iş yerinde 

masasında bulunan resimler, Homer’ın aslında içten içe Maggie ye karşı olan 

sevgisini göstermektedir. Ancak yine de bu durum Maggie’nin babasına karşı 

güvenin gelişmemesine neden olmuştur. Ancak tüm bunlara karşın şov içerisinde 

Maggie’nin ağzından çıkan tek söz “Baba” olmuştur, buda ataerkil toplum içerisinde 

erkeğin toplum içerisindeki etkisini göstermektedir.

Maggie dizide adeta gizli gücü sembolize etmektedir. O daha henüz emekleyen, 

konuşamayan bir yaşında bir bebektir, ancak ailesinin içine düştüğü büyük 

problemlerde hep o devreye girmekte ve kimseye fark ettirmeden yaşının ötesinde 

işler gerçekleştirip sonrada sesiz sedasızca yatağında uyumaya devam etmektedir. Bu 

da Maggie’yi dizideki gizli güç haline getirmektedir. 

3.2.6 Flanders Ailesi

Simpsonlar’ın kapı komşusu olan Flanderslar baba Ned Falnders, anne Maude 

Fanders ve çocukları  Rod ve Todd Flanders’dan oluşmaktadır. Ned Flanders aşırı 

sağ eğilimli bir hırıstiyandır. Sözlerinin çoğunda Hıristiyanlığın getirdiği 

erdemlerden  bahsetmektedir. Ned Flanders, Simpson ailesi dışında şov içerisinde 

görünen ilk isimlerdendir. Ned Flanders genç görünümüne rağmen 60 yaşlarındadır 

ve genç görünümünü kiliseye olan bağlılığına özdeşleştirmektedir. Ned’in karısı 

Maude de aşırı sağcı bir kimliğe sahiptir ancak 2000 yılında arabayla geçirdiği bir

kaza sonucu ölmüştür. Ned oğullarıyla tek başına yaşamaktadır. Homer, kültürü, 

bilgisi, zenginliği ve dini inançlarına olan bağlılığı nedeniyle Ned’den tamamıyla 

nefret etmektedir.  

Ned Flanders ayrıca iyi bir çevre dostudur ve birçok organizasyonda bu konuyla 

ilgili yer alır. Ned’in ayrıca dini malzemelerin satıldığı bir internet sitesi 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, dini filmlerin yönetmeni olarak iyi bir kariyere de 

sahiptir.
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Rod ve Todd Flanders da aileleri gibi aşırı sağcı kimliğe sahiplerdir. Okul 

dışındaki zamanlarında kiliseye gidip dini gösterileri izlerler, hatta çizgi film 

tercihleri dahi dini içerikli olan çizgi filmlerden yanadır. Maude oğullarının 

kesinlikle Bart ve Lisa’nın çok severek izlediği Itchy and Scratchy’yi izlemelerine 

izin vermemektedir. Ayrıca Ned ve Maude oğullarının şeker tüketimini de tamamıyla 

yasaklayarak, şekerin oğullarının kötü insan olmalarına neden olacağını 

düşünmektedirler. Şovun ilk bölümlerinde Bart ile birlikte Spriengfiled ortaokulunda 

görülen Rod ve Todd daha sonrasında evden eğitim almaya başlamışlardır. 

Genellikle Bart’ın şakalarına ve küfürlerine maruz kalan Rod ve Todd ailelerinin 

baskıları nedeniyle genellikle içlerine kapalı tiplemelerdir. 

3.2.7 Moe Szyslak

Yaşı tam olarak bilinmeyen Moe Szyslak, Hindistan doğumlu olup göçmen 

olarak ABD ye gelmiştir. Bar işletmeciliği yapan Moe’nun en başta gelen 

müşterilerinden birisi de Homer’dır. Oldukça çirkin yüz hatlarına sahip olan Moe, bu 

sebeple yüzüne estetik operasyon dahi uygulatmıştır. Ancak her ne kadar çirkin bir 

yüze sahip olsa da özellikle geçmişte bir çok kadınla ilişki yaşamış olan Moe, bir 

dönem Marge’a ve Maude’ye dahi ilgi duymuştur .

Yalnız yaşayan Moe’nun Snookums adında çok sevdiği bir kedisi vardır. 

Bununla birlikte barında yaşayan farelere karşı da sevecen davranmaktadır. Her 

çarşamba evsizlere kitap okumaya giden Moe ayrıca hastanedeki hasta çocukları da 

ziyaret etmektedir. 

3.2.8 Otto Mann

Spriengfield Ortaokulunda servis şoförü olarak çalışan Otto, ehliyet bilgisine 

göre 46, ancak sembolik anlamda 26 yaşlarındadır. Sürekli heavy metal müzik 
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dinleyen ve walkman ini kulağından hiç çıkarmayan Otto, genel olarak 1970lerin 

gençliğini temsil etmektedir.

3.2.9 Clancy ve Ralph Wiggum

Şehrin polis şefi olan Clancy Wiggum 43 yaşındadır. Karısı Sarah ve oğlu Ralph 

ile yaşamaktadır. Karısıyla bir uyuşturucu baskınında onu tutukladığı zaman 

tanışmıştır. Tam olarak bir polis şefi tiplemesi çizen Clancy, dağınık, unutkan, 

şişman, sürekli donut yiyen bir tiplemeye sahiptir. İşinden uzaklaştırma aldığı 

zamanlarda para bulmak adına Homer’dan rüşvet alma yoluna dahi gitmiş olan 

Clancy, orta sınıf bir yaşam sürmektedir. Clancy işine o kadar uzaktır ki tutukladığı 

insanlara haklarını sayarken ezbere bilmediği için kitaptan okumaktadır ve bunu 

yaparken dahi bazen kafasından yeni bilgiler uydurmaktadır. Buna en güzel örnek 

“eğer onları tutuklayamayacak durumdaysanız, onlara katılın” gibi.

Clancy polis şefi kimliğini sembolize ederken, işinde en dikkat etmesi gereken 

şey olan silahını çoğu noktada çok yanlış kullanmakta ve bunu çok rahat biçimde 

yapmaktadır. Bu da işi gereği ona verilen otoriter gücün ve hakların kötüye 

kullanılmasına iyi bir göstergedir. Clancy’nin silahıyla yaptığı birkaç hareketi 

özetlenecek olursa bunlar; sokaklarda yürüyen insanlara ateş açmak, sevmediği bir 

program olduğunda TV ekranına ateş etmek (burada Elvis Presley’e bir gönderme 

yapılmakta ve onun  da aynı hareketi yaptığı bilinmektedir),  konserveleri açarken 

silahının sivri noktalarını kullanması, kulak kirlerini çıkarmak için silahının 

namlusunu kullanması v.b.

Ralph Wiggum ise Clancy’nin 8 yaşındaki oğludur. Genel anlamıyla iyi kalpli bir 

çocuk olan Ralph absürt ve anlamsız bakışlarıyla diğer çocuklardan biraz 

ayrılmaktadır. Bart, Lisa ve Milhouse gibi birçok çocukla iyi ilişkileri olan Ralph’in 

öğrenme konusunda birtakım zorlukları vardır ve bu da onda psikolojik sorunlara 

neden olmaktadır.
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Ralph aslında şovda oldukça karmaşık bir çocuğu sembolize etmektedir. 

Öğrenme konusunda çektiği güçlük onu aptal bir çocukmuş gibi gösterse de aslında 

Ralph’in çok büyük bir hayal gücüne sahip olduğunu söyleyebiliriz ve bu onu çok 

yaratıcı bir kişiliğe sokmaktadır.Bununla birlikte aslında Ralph’in oldukça neşeli bir 

çocuk olduğunu söyleyebiliriz.

3.2.10 Milhouse Mussolini Van Houten

Milhouse 10 yaşlarında bir erkek çocuğu temsil etmektedir. Spriengfield 

Ortaokuluna giden Milhouse, Bart’ın en iyi arkadaşıdır. Diğer çocuklardan onu 

ayıran en büyük özelliği gözlerinin ileri derecede bozuk olması ve çok kalın camlara 

sahip gözlük kullanmasıdır. Bart yüzünden sürekli başı derde giren Milhouse, zeka 

seviyesi olarak orta düzeyde bir çocuktur. Şov içinde gerek fiziki yapısı gerekse 

korkak tavırları nedeniyle hep itilip kakılan ve alay edilen bir karakteri 

canlandırmaktadır.

3.2.11- Seymour "Spanky" Skinner

Spriengfield Ortaokulunun Müdürü olan Seymour Skinner tam anlamıyla bir 

eğitim bürokratı karakterindedir. Okula finansal getiriler sağlamak, eleştiri alan 

hocaları uyarmak ve en büyük problem olan sürekli sorun çıkaran öğrencilerle 

uğraşmak birincil görevlerindendir. Bu öğrencilerin başında da Bart Simpson 

gelmektedir. Tam bir disiplin adamı olan Skinner, bunu uygularken kimi zaman sert 

müdahalelerde de bulunmaktadır ki bu onun orduda geçirmiş olduğu yıllarla 

bağlantılı bir durumdur. Kendini kamu eğitimine tamamıyla adamış olan müdür 

Skinner zeki, eğitimli ve çok disiplinli bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

3.2.12- Charles Montgomery Burns

Spriengfiels Nükleer Güç Santralinin sahibi olan Bay Burns, Homer Simpson’ın 

patronu rolündedir. Sürekli, asistanı Smithers ile görmeye alıştığımız Bay Burns, 
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Spriengfield kasabasının en zengin ve en güçlü adamıdır. Yaklaşık 16.8 Milyar 

Amerikan Doları net geliri olduğu düşünülmektedir. 

Parasını ve gücünü sonuçlarını hiç düşünmeden tümüyle kendi istekleri 

doğrultusunda kullanmaktan çekinmeyen Burns, Smither’ı da bu tür işlerinde hep bir 

maşa gibi kullanmaktadır. 

Şov içerisinde Amerikan kapitalizminin sembolü olan Burns’ün en büyük isteği, 

servetini ve gücünü daha da arttırmaktır. Tam bir patron tiplemesinde olan Burns 

buna uygun olarak sürekli çalışanlarının isimlerini unutmaktadır ve onların güvenliği 

ve durumlarıyla kesinlikle ilgilenmemektedir. Para kazanacağını öğrendiği an 

yavaşca “Mükemmel” diyen Bay Burns parmak uçlarını birbirine denk getirerek bu 

konudaki mutluluğunu gösterir. 

1970 yılında kurduğu Spriengfield Nükleer Güç Santralini bir çok kez elinden 

kaybetse de tekrar geri almasını bilen Bay Burns, şirketinde genel olarak odasında, 

çalışanları gözetleyen monitörleri izlerken görünmektedir. Bu noktada Charlie 

Chaplin’in “Modern Times” filmine bir atıf sözkonusudur, yine aynı düşünce içinde 

sürekli kontrol sonucu maksimun iş gücü hedeflenmektedir. Anlık kar oranındaki 

düşüşe bağlı olarak da üretim arttırılmakta ve kar seviyesi hep yukarıda 

tutulmaktadır.

Spriengfield, Cumhuriyetçi Parti Başkanı olan  Burns’ün ilk kurduğu iş biyolojik 

silahların üretiminin yapıldığı bir şirkettir. Ancak bu şirket Greenpeace’in 

baskılarıyla kapatılmıştır. Medyadan kumarhane işletmeciliğine kadar birçok farklı 

alanda işlerini büyütmekte olan Burns, Spriengfield kenti için tekelin adıdır.

3.2.13. Waylon J. Smithers, Jr.

43 yaşındaki Smithers, Burns’ün özel asistanı olarak Spriengfield Nükleer 

Elektrik Santralinde çalışmaktadır. Smithers da Spriengfield Cumhuriteçi Parti’nin 
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sıkı bir destekçisidir. Genel olarak Burns’ün bütün kötü amaçlarını gerçekleştiren 

kişi olan Smithers, köpeği Herkül ile bir apartman dairesinde yaşamaktadır. 

Smithers’ın cinsel tercihi şov içerisinde gay olarak verilmektedir. Bu durum çok 

fazla üzerine basılarak verilmese de farklı farklı bölümlerdeki söylemler ve 

görünümler Smithers’ın gay olduğunu göstermektedir. Bu da yine şov içindeki 

sembollerden bir diğeridir. 

Simpsonlar dizisi içinde geçmekte olan diğer karakterler kısaca; Homer’ın 

arkadaşlarından Hindistan kökenli Apu Nahasapeemapetilon, Homer’ın babası 

Abraham Simpson,  Marge’ın kız kardeşleri Patricia "Patty" Bouvier ve Selma 

Bouvier, Bart’ın okul arkadaşı Martin Prince, Jr, Spriengfield Ortaokulu bahçıvanı 

Willie K. MacMorhan’dır. Bununla birlikte dizi içerisine farklı zamanlarda kısa 

süreli karakter girişleri olmakta ancak, ana yapıyı yukarıda geçmekte olan karakterler 

kurmaktadır.

3.3 “The Simpsons” Dizisinin Jenerik Çözümlemesi

3.3.1 “The Simpsons” Dizisinin Jenerik Sinopsisi

Jeneriğin en başında bulutların arasından kameranın geçiş hareketi yaptığı 

görülür ve “The Simpsons” yazısı ekrana gelir. Yazı karakterine bakıldığında, 

izlenilecek olan dizinin komedi unsuru içerdiğini rahatlıkla anlayabilmekteyiz. 

Bunun nedeni komik ve eğlenceli tarzda bir yazı sitilinin seçilmiş olması ve yazının 

sürekli titrer bir halde sunulmasıdır. “The Simpsons” yazısında bulunan P harfinden 

bir geçme hareketi yapan kamera, P’nin içerisinde ilk olarak nükleer güç sembolünü 

görür. Daha sonrasında ise bunun şehirde bulunan nükleer santralin devasa bacası 

olduğu anlaşılır ve şehre doğru ilerlenir. Bu giriş yazısı seyirciye bir çeşit 

“hoşgeldiniz” sunmakta ve bizi Spriengfield şehrine ve aile üyelerinin bulunduğu 

bölgeye doğru götürmektedir. Bu noktada kasabanın üstünden ufak bir geçiş yapılır. 

Bu geçişte ilk göze çarpan, kasabadaki nükleer elektrik santralidir. Devamında 
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binaların arasından Springfield Ortaokulu görülür. Okulun arkasındaki dağın 

yamacında, zengin ailelerin oturduğu büyük, beyaz villalar görülmektedir. Okulun 

camından içeri bir bakış atan kamera, sınıfta tek başına cezalandırılmış olan Bart’ı 

sinirli bir ifadeyle tahtaya her bölümde değişen “bir daha asla…….yapmayacağım” 

yazısını yazarken gösterir. Hemen ardından zil çalar ve Bart sevinçle sınıftan koşarak 

çıkar ve kay-kayına atlayarak evine doğru gider.

Bu noktada yakın plan olarak ekranda kocaman sarı bir korunma maskesi, arkada 

ise “dikkat” yazısı görülür. Bu esnada paydos zili duyulur ve kamera ufak bir zoom 

out yapar. Korunma kaskını çıkaran kişi Homer Simpson’dur ve üzerinde de 

radyoaktif serpintiden kendisini koruyan sarı elbisesi vardır. Elindeki maşa benzeri 

alet ile radyoaktif bir cismi tutmakta olan Homer zili duyması ile sevinç içinde 

kaskını umursamaz bir tavırla çıkarır ve radyoaktif maddeyi de tamamiyle unutarak 

evine gitmek için hazırlanır. Ancak tutmakta olduğu nükleer cisim çoktan elbisesinin 

içerisine girmiştir. Homer işten ayrılmak için o kadar telaşlıdır ki bunu fark etmez 

bile. Arkada ise nükleer santralin müdürü Bay Burns ve asistanı Smither’s ellerinde 

bir takım projeler ile hararetli bir şekilde çalışırken görülmektedir. Paydos zilinin 

çalmasıyla birlikte büyük bir hırsla ve istekle sürekli para kazanmak amacında olan 

Bay Burns sinirlenir ve saatini kontrol eder. Bay Burns açısından paydos saatinin 

bitmiş olması o denli üzücüdür ki saatinin belki bozulmuş olduğunu düşünerek 

saatini sallar ve tekrar bakar. Ancak bu esnada Homer elbisesinin içerisine giren 

Radyoaktif maddeyle birlikte çoktan evine gitmek üzere yola çıkmıştır. 

  

Bu karenin ardından ekranda Marge görünmektedir. Elinde annelik ile ilgili bir 

dergi bulunmaktadır ve süpermarkettedir. Hemen arkasındaki kasa bandı üzerinde ise 

küçük kızı Maggie durmaktadır. O da satın aldıkları mallar ile birlikte kasadan 

geçmek üzere bant da ilerlemektedir. Çok hızlı bir hareketle kasiyer Maggie’yi de 

kasadan geçirir ve ekranda  847.63 $ yazısı çıkar. Dergisine dalmış olan Marge, bir 

an küçük kızını göremeyince endişelenir fakat Maggie aslında çoktan paketlenip 

önündeki sepete konmuştur bile. Kızının alışveriş sepetinde paketlenmiş olarak 

durduğunu gören Marge rahatlar ve gülümser.
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Buradan Lisa ya geçilir. Lisa sınıfında müzik dersindedir ve sınıfca bir parça 

üzerinde çalışmaktadırlar. Lisa diğer öğrencilerden farklı olarak saksafon 

çalmaktadır. Senkron bir şekilde giden müzik, Lisa’nın gruptan farklı olarak 

çalmakta olduğu Jazz şarkısının grubun sesini bastırması ile bozulur. Bu nedenle 

öğretmeni tarafından sinirli bir ifade ile sınıftan kovulan Lisa, çıkarken dahi 

kendinden geçmiş şekilde parçayı çalmaya devam eder. 

  

Bütün aile üyelerinin tek tek gösterildiği bu sahnelerin ardından  ekrana yine aynı 

sırayla aile üyelerinin eve dönüşleri verilir. Bart kaykayıyla sokaklarda insanların 

arasından hızla geçmekte ve şehrin polis şefi Clancy Wiggum bu yaptığından ötürü 

ona bağırmaktadır. Homer arabasının içinde giderken sırtını rahatsız eden cismin ne 

olduğunu anlamaya çalışır ve bunun işyerindeki radyoaktif madde olduğunu fark 

eder. Çevreye olan büyük zararını ve tehlikesini bile bile umursamayarak onu 

arabanın camından dışarı atar. Madde, sokakta zıplayarak şehrin yeraltına açılan 

kanalizasyona doğru gider. Bu karenin ardından Maggie elinde direksiyon ile araba 

sürerken görülmektedir. Ancak kamera zoom-out çıkınca bunun oyuncak bir 

direksiyon olduğu anlaşılır. Aslında Marge ile Maggie aynı hareketleri yaparak araba 

ile  eve dönmektedirler. 

  

Bu noktada bir ara sahne görürüz ve yaklaşık 1.5 saniye süren bu kısım, soldan 

sağa çok hızlı bir pan ı içermektedir. İnsanın göz algı seviyesinin daha altında olan 

bu hareket yavaşlatılmış bir biçimde izlendiğinde dizide geçmekte olan diğer 

karakterlerin gün içerisinde  farklı işlerle uğraşırken görülmektedir. Şehirden 

Simpsonlar’ın evine bir bağlantı sahnesi olan bu  kısmın ardından evin garaj kısmı 

üst açıdan görülür. Müstakil evin garajının göründüğü bu üst açıdan sabit sahneye 

önce arabasıyla Homer gelir. Hemen ardından, Homer’ın arabasının tavanının 

üstünden kaykayıyla zıplayarak Bart eve ulaşır. Ona sinirlenen Homer’ın hemen 

arkasından bisikletiyle Lisa geçer. Homer arkasını döndüğünde ise karşısında 

Marge’ın arabasını görür ve ezilme korkusuyla eve doğru kaçar. Bu esnada son sahne 

olan ve yine sabit bir kare olan oturma odasındaki dörtlü koltuk ve tam karşısındaki 

televizyon görünür. Aile mensupları her seferinde farklı bir biçimde odaya girip 

koltuktaki yerlerini alırlar ve çok sevdikleri  şovu izlemeye başlarlar.
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  3.3.2. “The Simpsons” Dizisinin Jenerik Çözümlemesi

“The Simpsons” dizisinin yukarıda anlatılan jenerik bölümü yaklaşık 75 

saniyedir. İzleyici bu süre içinde diziyi ilk defa izliyor olsa bile, film içinde geçen 

ana karakterlerin yapılarını, kişiliklerini ve hatta dizi içerisindeki 

konumlandırılmalarını kolaylıkla çözümleyebilmektedir. Dizinin, yapısını ön plana 

çıkaran, içeriğine çok  benzer, dinamik ve eğlenceli bir müziği bulunmakta ve jenerik 

montajı da yine bu müziğe göre ritmik kesmeler ile yapılmıştır. Bu yönleriyle açılış 

jeneriğinin tanıtıcı açılış (Genellikle dizi, seri ve televizyon filmi gibi dramalarda 

kullanılan bir açılış türüdür. İzleyicinin kolaylıkla tanıyacağı programa özgü 

malzemeler kullanılır. Müzik, programın bilgilerini içeren yazı karakterleri gibi.) 98

türüne girmekte olduğunu söyleyebiliriz..  

Sinema ve televizyonda, görüntülerin “gösteren”inin, gerçeğe çok benzemesinin 

“düzanlam”ı güçlü bir biçimde oluşturduğunu, bu nedenle de genel olarak 

gösterilmek istenen neyse, bu nesnenin aynen gösterildiğini, ancak bu düz anlamlar 

içinde de aynı göstergelerle yan anlamlar yaratıldığı çalışma içerisine belirtilmişti. 

The  Simpsons’da da aynı durum söz konusudur. Gösterge olarak gösterilenlerin 

kendisi aynı şekilde nesneyi oluşturmakta ancak yorumlama esnasında hem nesnenin 

kendisine, hem de nesnenin film içinde yer aldığı duruma bağlı olarak – ki bu 

senaryo, kurgu, kamera hareketi, ışıklandırma - farklı bir yorumlamaya neden 

olmakta ve gösterge nesnel anlamı dışına çıkmakta, farklı yananlamlar 

kazanmaktadır.  Bu noktada  Peirce’a göre, göstergelerle nesneler arasındaki bu 

birebir benzeşim görüntüsel gösterge kavramı içine girmektir. Çünkü gösterilmek 

istenen nesne ile onu göstermek amacıyla kullanılan simge aynı gösterge 

durumundadır.

“Televizyon yapımları, televizyonun kendine özgü anlatım özelliklerinden 
yararlanılarak izleyicinin göreceği ve işiteceği bir ortam hazırlayarak iletilmek 
istenen mesajı örgütlerler. “Görülecek ve işitilecek” kavramları, televizyon kanalının 
bulunduğu ülkenin yöneticileri, ülkenin yönetim politikası, televizyon kanalının 
yayın politikası çerçevesinde izleyicinin hangi yönde etkilenmesinin istendiği ile 
ilgili olarak biçimlendirilir. Verilecek ilk karar izleyicinin neyi görmesi ve 

                                                
98 Neşe Kars, Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin, İstanbul, Derin Yayınları, 2003, s.83
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işitmesinin istendiği kararıdır. Görüntü çerçevesi içinde yer alacak şey ve kişiler, 
izleyicinin dikkatinin çekilmek istendiği sırada ve önemde düzenlenmelidir.        
Kompozisyona egemen olması istenen şey, izleyicinin ekrana en ilgi ile baktığı 
noktaya yerleştirilir. Güzel sanatlarda altın ölçek olarak denilen ve bir yüzeyin yatay 
eksende üç, dikey eksende dört eşit parçaya bölündüğü varsayımında ilgi merkezi 
ortanın sağ tarafında kalan bölümüdür. Dolayısıyla, en ilgi gösterilmesi gereken 
görsel malzeme ekranın orta sağ kısmına gelecek biçimde görüntü düzenlemesi 
yapılması izleyicinin ilgisinin arzulanan şeye odaklanmasına yardımcı olur.” 99

  

Jeneriğin genel yapısını incelediğimizde de film içinde aynen böyle bir 

düzenleme yapılmış olduğunu görmek mümkündür. Özellikle ileriki bölümlerde 

değinilecek olan ve yan anlamlarda kullanılan simgelerin ekranın hep orta sağ 

bölümde yer aldığı gözlemlenmektedir. Örneğin, gökyüzünden şehre girildiği 

sahnede nükleer santral, Bart’ın sınıfta “bir daha asla……..yapmayacağım” yazısının 

bulunduğu sahne, Lisa’nın sınıftan çıkarıldığı sahnede öğretmenin konumlandırıldığı 

taraf, Maggie’nin kasa bandı üstünde bulunduğu taraf, Homer’ın nükleer santral 

içindeyken arka tarafta, müdür ve müdür yardımcılarının planlar üzerinde çalıştığının 

gösterildiği sahne. Tüm bu sahnelere bakıldığında önem verilen noktaların hep orta 

sağ köşede konumlandırıldığını görmekteyiz.   

Jeneriği en başından itibaren düz anlam açısından incelediğimizde, ilk gösterge 

olarak sağ köşede “P” harfinin içinde nükleer gücün sembolü ve hemen ardından 

devasa bacalarıyla santral görülmektedir. Ardından küçük bir Amerikan kasabası 

görünümündeki  “Springfield” gökyüzünden görülmektedir. Çizgi filmin, öncelikli 

olarak ABD’de yayınlandığını düşünür ve hedef kitlesinin de (Bir televizyon 

yapımcısının, bir televizyon kuruluşunun ya da bir program veya reklam veren 

sponsorun mesajlarının amacına ulaşması için en önemli gördüğü izleyici kümeleri.)
100 yine buradaki insanlar olduğunu düşünürsek, bu yönüyle karakterlerin ve çizgi 

filmin izleyiciye daha samimi görüntülenmesi, “bizde sizdeniz” imajının yaratılmaya 

çalışıldığı amaçlanabilir. Unutulmamalıdır ki çok büyük bir coğrafyaya sahip olan 

ABD bir çok kırsal kasabaya sahip bir ülkedir. Film bu yönüyle giriş jeneriğinin 

başlangıç kısmıyla izler kitlesini aslında belirlemektedir. Bu noktada gökyüzünden 

                                                
99 A.g.e. s.105-107
100 A.g.e.  s.15
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görünen  Springfield göstergesi, düz anlam olarak, izleyicinin diziyi benimsemesi ve

filmin geçtiği bölgeyi göstermesi ve karakterlerin yer aldığı noktaları işaret etmesi 

açısından tanıtıcı açılışa uygun biçimde hazırlanmıştır. 

Aynı göstergeyi yan anlam olarak yorumladığımızda ise, özellikle şehrin ilk 

sahnelenmesinde, büyük bir nükleer santralin görünmesi, özellikle Rusya da yaşanan 

Çernobil (1983) yılından tüm dünyada önemli ekonomik gelişmeler kaydedilmesi 

nedeniyle elektrik tüketiminde  önemli artışlar ortaya çıkmış ve nükleer yatırım 

alanın da geçmişte yaşandığı şekilde bir hareketlenme meydana gelmiştir. Ancak 

1986 yılında meydana gelen “ Çernobil ” kazası ile antinükleer hareketlerde bir artış 

meydana gelmiş ve büyük çapta ülkeler bu yatırımdan zorunlu olarak çekilmek 

zorunda kalmıştır. Ancak bugün tüm dünyada 32 ülkede 442 nükleer güç santralı 

üretim yapmaktadır)101 felaketinden sonra her ne kadar ABD’nin nükleer güç 

üretiminden yatırımlarını çekse de, halen bu güce olan eğilimi verilmeye çalışılıyor 

olabilir. Bu yönüyle, nükleer santral görüntüsü ABD hükümetine karşı yapılan bir 

eleştiriyi de içinde barındırıyor olabilmektedir. Buna ek olarak film içinde Homer 

Simpson gibi sorumsuz ve dikkatsiz bir karakterin bu santralin denetim bölümünde 

görev alıyor olması da, yine film içinde oluşturulan yönetimle dalga geçmenin ve 

içinde bulunulan durumun ne denli ciddi ve vahim olduğunun farklı bir göstergesi 

durumundadır.  

  

Bir diğer bakış açısıyla da nükleer santral simgesi, üretim gücünün temsilidir. En 

yüksek gücün en ucuza üretildiği nükleer santraller, üretim ve buna bağlı tüketim 

ideolojisinin baskın olduğu kapitalist102 sistemlerin nitelikli bir simgesi 

durumundadır. Unutulmamalı ki ABD kapitalist sistemin, yani baskın üretim 

güçlerinin hakimiyetinin en etkin olduğu ülkedir ve bu yapının yegane sembolüdür. 

Bununla birlikte jeneriğe dikkatli bakıldığında nükleer santralin jeneriğin ilk öğesi 

olduğunu ve şehirden daha yüksek bir kesime yapıldığını görmekteyiz. Bu durum 

aslında enerjinin ve gücün toplumla kıyaslandığı zaman daha öncelikli bir konuma 

                                                
101 http://www.angelfire.com/scifi/nuclear220/sec111.htm  17.01.2005
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sahip olduğunun göstergesidir. Bu duruma en güzel örnek, vatandaşlarının büyük bir 

bölümü karşı çıksa da, sürekli protesto da etse dünya üzerindeki enerji ve petrol 

dağılımının yeniden belirlenmesi amacıyla girişilen sözde demokrasi savaşları olan 

Irak savaşları verilebilir. Bu örnek, enerjinin, insanlığın, yaşamların ne kadar 

üzerinde olduğunun en güzel örneğidir. Bugün ülkemizde de nükleer güce geçilme 

aşamasına gelinmiş ve tamamıyla tüketimin büyük ihtiyacına çare bulmak amacıyla 

yatırımlar yapılmaktadır. Bu nedenlerledir ki kapitalist toplumlarda enerji ihtiyacı 

herşeyin üstünde olup, daha etkin bir sistem için daha çok enerji ve bu seçimin 

içindeki en güçlü nokta olan nükleer güç seçilmiştir. Öyleki bu üstünlük çizgi filmin 

içinde de kendine yer bulmuş, jeneriğin ilk öğesi olarak karakterize edilmiştir. (Bkz.: 

Resim. 6, 7, 8)

Resim.6

Resim.7

                                    

Resim.7
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Resim.8

İkinci göstergeye gelindiğinde, sınıf içinde Bart’ın tahtaya “bir daha asla…..” ile 

başlayan ve her bölümde başka bir kelime ile devam eden cezalandırılış şeklini 

görmekteyiz. Düz anlamda bu sahne izleyiciye, Bart’ın ne kadar yaramaz ve 

uslanmaz bir çocuk olduğu düşüncesini yaratmak için kullanılır. Bunun yanında 

tahtaya yazdığı farklı farklı garip ve sıradışı türden yaramazlıklarla hem onun ince 

zekasını göstermek hem de seyircide bir tebessüm yaratmak istenmiştir. Bunun için 

de Bart’ın ve onun yaşıtlarının en uygun olduğu nokta olan okul seçilmiştir. 

Ancak yan anlama baktığımızda ise Bart’ı sınıfında cezalandırılırken 

görmekteyiz. Bu da bir tür aynılaştırma politikasının göstergesidir. Şöyle ki, belli 

hakim hegemonyaya ( Bir toplumda egemen olan grupların erkini doğal ve meşru 

gösteren ve toplumsal grupların geçici bağlaşıklarına dayanan bir oydaşma 

durumu.)103 uymayanlar öncelikli olan kitle iletişim araçları, okullar, aile içi 

anlatımlar sonucu belli bir düzene girmeye maruz bırakılırlar. Burada da Bart’ın 

aynen bu şekilde, okul öğretmeni tarafından belli bir düzene sokulmaya çalışıldığını 

görüyoruz. Böylece bu sahnede, etkin gücün bir simgesi olarak okul ve onun 

                                                
103 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, s.154
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getirdiği disipline etme gücü ve buna maruz kalan kişi olarak da Bart’ı 

cezalandırılırken görmekteyiz. (Bkz.: Resim.9)

Resim.9

Bu karenin ardından Homer, işyeri olan nükleer santralinde elinde bir nükleer 

madde ile izleyiciye sunulmaktadır. Jenerikte, paydos zilini duyan Homer, maddeyi 

umursamaz bir tavırla bırakır ve evine doğru ilerler. Arkada ise Bay Burns (nükleer 

santralin müdürü) ve Smithers (müdürün asistanı) yeni planlar üzerinde 

çalışmaktadır. Paydos zilini duyan Bay Burns zamanın bu kadar çabuk nasıl 

geçtiğine  inanamamakta ve saatini sallayarak doğru olup olmadığını kontrol 

etmektedir.

Burada düz anlam olarak  Homer’ın  umursamaz ve dikkatsiz kişiliğini yansıtmak 

amacıyla onu iş yerinde görmekteyiz. Onun bu umursamaz ve dikkatsiz tavırlarını ön 

plana çıkaracak ve gülünç bir konuma sokacak yer ise çalıştığı mekan olarak 

belirlenen ve aslında kişiliğine tümüyle ters bir yer olan nükleer santral olarak 

belirlenmiştir. Bu noktada izleyicide yine Bart da yaratılmak istenen karakter tahlili 

sunulmuştur. Böylece diziyi ilk defa izleyen bir kişi Homer’ın nasıl bir kişiliğe sahip 

olduğu konusunda az da olsa bir fikir sahibi olmuş olacaktır. Homer o kadar 

dikkatsiz ve umursamaz bir kişidir ki paydos zilini duyar duymaz, elinde nükleer 

madde varken yüzünü koruyan maskeyi çıkarır ve maddeyi de olduğu yere atar. Tabi 
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bu atma sonucunda madde zıplayarak kıyafetinin içine girer. Bu sahnelerle seyirci 

dizinin ana yapısını oluşturan komedi unsurunu yaşamış olur.

      Bu karelerde yaratılmak istenen yan anlamlarda ise,  nükleer gücün ne denli 

tehlike içerdiğinin başka bir yönünü görmekteyiz. Tüm toplumu etkileyebilecek bir 

olayın tek bir insanın dikkatine ve insiyatifine bırakmak tam bir kumardır. Bunun 

yanında eğer ki bu kişi  Homer karakterinde umursamaz bir insansa tüm dünyada 

felaketler kaçınılmaz olacaktır. Bundan dolayı enerji üretimi ve buna bağlı tehlikeler 

çok dikkatli bir şekilde analiz edilmeli ve şansa bırakılmamalıdır.

Diğer yandan aynı sahneler, Amerikan üretim gücünün simgesi niteliğindedir. 

Homer’ın hemen arkasında görünen nükleer santralin müdürü ve asistanı da ellerinde 

tuttukları planlarla, ABD nin bu denli tehlikeli olmasına karşın, gücü hala elinde 

bulundurduğunu, hatta bu gücü daha da geliştirme yolunda olduğunun birer açık 

göstergesi durumundadır. Özellikle burada Burns’ün elinde tuttuğu planlar geleceğe 

dair olan yatırımların ve düşüncelerin birer sembolüdür. Üretim, buna bağlı olarak 

tüketim ideolojisinin egemen olduğu bir yönetim içinde yeni projeler ve bunun 

getireceği daha yüksek kar, erk sahibi kişiler için  hayatın anlamı konumundadır.104

Öyle ki dizide gücün sembolü olan Bay Burns üretim zaman diliminin sona erdiğine 

inanamamaktadır ve işçi giriş çıkışlarının en önemli sembolü olan saatini tekrar ve 

tekrar kontrol etmektedir. Çünkü güç sahibi için kazancın sonu yoktur, dur duraksız 

ilerleyen bir süreçtir, bir nevi hastalıktır. Diğer taraftan çalışan için paydos düdüğü o 

günün bitişi ve evine ulaşıp dinlenmenin anlamıdır.

Marksist bir perspektifle yaklaştığımızda ise Homer’ın elindeki parçayı 

umursamaz bir biçimde fırlatışını ve bir an önce işten kurtulma çabasını 

“yabancılaşma” (alienation) kavramıyla açıklayabiliriz. Marksist anlayışa göre 

işçiler üretim sürecinde yaptıkları işe ve kendilerine “yabancılaşırlar.” Kapitalist 

sistemin önemli bir parçası olan yabancılaşma sürecinde işçiler asıl üreticilerdir, 

fakat ürettiklerine sahip olamamaktadırlar. Sorgulamadan bir başkası için rutini 

                                                
104 Mimi White, The Context of Ideological Criticism, Channels of Discourse, Ed. by. Robert C. 
Allen, North Carolina, The University of North Carolina Press, 1987, p.135
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bozmadan üretmeye ve çalışmaya devam ederler. İşte bu, onların üretilen ürüne ve 

hatta kendilerine yabancılaşmalarını sağlar.105 Homer’da da bu sorgulamamayı, 

umursamamayı görmekteyiz.(Bkz.: Resim.10, 11, 12)

Resim.10

Resim.11

                                                
105 Anthony Giddens and David Held, Classes, Power and Conflict: Classical and Contemporary 
Debates, California, University of California Press, 1982, p.1 



77

Resim.12

Bu sahnenin ardından jenerikte yer alan bir diğer bir sahne ise Marge’ın market 

sahnesidir. Burada Marge’ı kasanın önünde bir kadın dergisini okurken görmekteyiz. 

Hemen arkasında da küçük kızı Maggie görülmekte. O da kasanın önündeki kayan 

bandın üstünde eşyalarla birlikte kasaya doğru ilerlemektedir. Bu sahnedeki düz 

anlamda tıpkı diğerleri gibi, Marge’ın aile ve toplum içindeki konumunu belirler 

niteliktedir. Bu kareden Marge’ın süper markette alışverişe çıkmış, bir yandan da 

küçük kızına bakan ev kadını rolü içerisinde olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu 

karede kullanılan göstergelerde yine bu anlayışı tümüyle destekler nitelikte Marge’ın 

elinde “Annelik” adı altında ve genel olarak toplum içinde ev kadınlarının rağbet 

gösterdiği düşünülen dergilerden birini görmekteyiz. Diğer yandan Marge’ın yine 

markette konumlandırılması ve okuduğu dergiye Maggie nin nerde olduğunu 

unutacak kadar büyük bir şekilde konsantre olması  yine bu  düşünceyi destekler 

niteliktedir. 

   

Bu karelere yan anlam yönünden baktığımızda ise, yaratılmak istenen tüketim 

toplumunun izleri  açık bir şekilde görülmekte. Alışveriş yapmasına rağmen, yeni 

ürünlerin tanıtıldığı dergiyi büyük bir dikkatle okuyan  anne görülmekte ve bunun 

yanında üretim bantlarının adeta tüketim bantlarına dönüştüğü kasa bandı üzerinde 

ürünlerle birlikte kasadan geçen ufak bir bebek yine gösterge olarak kullanılmakta.                                                                                                           
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Öyle ki bu bebeğin üzerinde herhangi bir barkod olmamasına rağmen kasada  

847.63$ yazmakta ve oda diğer ürünlerle birlikte paketlenip annesinin önündeki 

sepete yerleştirilmektedir. Bu küçücük sahne adeta bir fabrikadaki üretim bandını 

sembolize etmekte, üretim ve tüketimin ne denli hızlandığını ve ne denli şuursuz bir 

hal aldığını izleyiciye göstermektedir. Kasada görülen 847.63 $ dolar ise yine Matt 

Groening’in çok akıllıca ve kurnazca kullandığı bir semboldür. Bu rakam ABD’de 

bir bebeğin ortalama aylık giderinin göstergesidir. Bu atıf içinde aile planlamasına 

bir gönderme yapan dizi, ailelerin dünyaya getirdikleri her çocuk için ortalama her ay 

bu denli bir rakamın harcandığını tekrar hatırlatmaktadır. (Bkz.: Resim. 13, 14, 15)

Resim.13

Resim.14
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Resim.15

Diğer yandan Marge’ın içinde bulunduğu durum ile feminist teorilere de bir 

gönderme söz konusu olduğu söylenebilir. Bu noktada, kapitalist yaşam içinde 

kadına verilen rol, üretime katkıdan ziyade evlerinde ailelerinin sorumluluğunu 

almaktır. Bunun nedeni ilk olarak ailede üretimi gerçekleştiren erkeğin kaybettiği 

güce karşın evine geldiğinde huzurlu bir ortam bulabilmesidir. Kadın çalışan 

kocasını ertesi gün, kapitalizme daha iyi hizmet edebilmesi için hazırlamaktadır.        

İkinci olarak erkeğin erki, yani evin geçim gücünü elinde bulundurması buna 

bağlı olarak psikolojik düzeyde kadına nazaran kendini daha etkin ve güçlü 

hissetmesini sağlamaktadır. Kapitalist yaşam biçiminde kadına verilen ev rolünün 

üçüncü nedeni ise tüketimin desteklenmesidir. Kadının evde kalması ve sürekli kitle 

iletişim araçları ile tüketim güdüsünün harekete geçirilmesi, tüketim toplumu 

açısından adeta bir ek güç olarak görülmektedir.106 Simpsonlarda da Marge’ın jenerik 

içinde ilk göründüğü planın bir market içerisinde hatta ve hatta kasa sırasında elinde 

“Annelik” isimli bir derginin olması ve bebeğinin kasada poşetlenerek önüne 

konulması yukarıda anlatılmak istenilen feminist düşünce tarzına tamamiyle bir 

gönderme yapılmasının sonucudur. Marge da burada, kapitalizmin yaratmaya 

çalıştığı kadın imgesinin en büyük sembolü konumundadır. 

                                                
106 Sylvia Walby, Towads A Theory of Patriarchy, Cambridge, Polity Press, 1994, p.23
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Jenerikte bir sonraki karede Lisa karşımıza sınıfında koro eşliğinde saksafon 

çalarken çıkmaktadır. Ancak koro eşliğinde çalması gereken parça yerine bir jazz 

parçasını tercih etmektedir. Buradaki düz anlam yine yukarıda da belirtilenlere 

paralel nitelikte, karakterin öz yapısını ortaya çıkarır bir betimleme söz konusudur. 

Bu farklılık, Lisa’nın da bazı yönleriyle kalıplara uymayan, sanatı seven ve jazz 

sevgisi ile entellektüel bir yapıya sahip olan ve tüm bunların yanında aile üyelerine 

göre farklı bir yapıya sahip bir çocuk olduğu düşüncesi izleyiciye sunulmak 

istenmiştir.

   

Yan anlamda  ise yine benzer şekilde,  Lisa’nın bir Jazz  şarkısını çalıyor olması, 

Jazz’ın geçmişine uzanan bir atıf niteliğinde bulunmaktadır. Tıpkı Afrika’daki kendi 

topraklarından ABD topraklarına gelmiş işçilerin ileride farklı bir kesime hitap 

edeceğini bilmeksizin ürettikleri, kendi içindeki yapısıyla kalıba sığmayan bir müzik 

oluşu ve bunun da Lisa’nın karakter yapısını destekler nitelikte oluşu izleyiciye 

verilmek istenmiştir. 

    

Diğer yandan sınıf içinde bir orkestranın kurulup, Lisa’nın da orkestranın çaldığı 

bu parçayı zorla çaldırılmaya çalışılması, bu doğrultuda hareket etmediğinde sınıftan 

kovulması akıllara hemen belli kalıplara sokulma düşüncesini getirmektedir. Öyle ki, 

bugün toplum içinde, hegemonyanın uygun bulmadığı türden sesler çıkaranlar -ki 

buna “çatlak sesler” de denilmekte ve bastırılarak belli bir kalıba sokulmak 

istenmektedir. Bu konuda başarı sağlayamayanlar ise toplumdan dışlanmaktadır. 

Jeneriğin içerdiği bu sahnede aynen buraya işaret etmektedir. Lisa da bu duruma tam 

bir karşı duruş göstermekte, çalmakta olduğu jazz parçasını sonlandırmadan sınıftan 

dışarı çıkmaktadır. Bu terk ediş, tam anlamıyla bir protestonun simgesi olup, kendi 

düşüncesini, isteğini ve zevkini savunmanın güzel bir örneği ve simgesidir. 

(Bkz.:Resim 16, 17, 18)
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Resim. 16

Resim. 17

Resim. 18
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Diğer karede Homer’ın araba sürerken sırtından radyoaktif maddeyi çıkarıp 

atması ve maddenin kanalizasyon çukuruna düşmesi ise düz anlam açısından onun 

sorumsuz ve dikkatsiz yönünü simgelerken, yan anlamda ise, güç uğruna yaratılan 

çevre kirliliğinin boyutlarını ve ne denli kolay bir biçimde şehrin içine kadar bu 

tehlikenin ilerleyebileceğinin bir simgesidir. Bununla birlikte, radyoaktif maddenin 

kanalizasyon çukuruna düşmesi ise, şehrin zeminin aslında bu tip zehirli ve insan 

neslini tehdit eden unsurlarla kaplı olduğunu temsil etmektedir. Öyle ki nükleer güce 

ait radyoaktif bir madde halkın üzerinde gezdiği sokakların altında tedbirsiz bir 

biçimde gezinmektedir ve büyük bir felakete neden olabilecek bu durumdan halkın 

hiçbir şekilde haberi yoktur. (Bkz.: Resim. 19)

Resim. 19

Jenerik içinde geçen diğer sahnelerdeki unsurlara baktığımızda da, Bart’ın 

kaykayı ile sokakta insanların arasından hızla geçmesi ve bir polisin onun bu 

yaptığına bağırması görülmektedir. Burada yine düz anlam olarak bizlere Bart’ın ne 

kadar afacan, yaramaz bir çocuk olduğu işaret edilmektedir ve yaptığı hareketlerle 

onun yaşını temsil eden çocuklara bir nevi rol model olarak sunulmaktadır.

Öte yandan yan anlam olarak ise burada, polis yani devlete ait bir gücün Bart’a 

bağırdığı ve kızdığı görülmektedir. Daha önce yine devlete ait bir kurum olan okul 

da disipline edilmeye çalışılan çocuk, sokaktada polis tarafından aynı harekete maruz 
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kalmaktadır. Polis burada yine baskın gücün simgesidir. Bart’ın kaykayı ile hızla bir 

çok insanın arasında adeta zikzaklar çizerek ilerlemesi ise toplum içinde yarattığı 

farklılığı, benzer unsurların arasından çıkan bir tür değişimin simgesi durumundadır. 

(Bkz.: Resim. 20, 21, 22)

Resim. 20

Resim. 21

Resim. 22
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Marge ile Maggie nin arabayla alışverişten dönmeleri ve kameranın önce 

Maggie’yi  önündeki direksiyonla göstermesi, fakat kameranın ufak bir zoom-out 

yapması ile onun sadece oyuncağını kullandığını ama bunu annesinin hareketleri ile 

benzer şekilde yaparak çok profesyonel bir şekilde öğrendiğini göstermesi düz anlam 

olarak tamamıyla bir komedi yaratma düşüncesine dayanmakta ve seyircinin 

yaşatılan bu şaşırtma sahnesiyle tebessüm etmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca buradan 

çıkarılabilecek bir diğer düz anlam ise, anne ile küçük kızının birbirleri ile çok iyi 

anlaşan birer ikili olduklarıdır.

Yan anlama gelindiğinde ise bu sahnelerden artık Maggie’nin Lacan’ın belirttiği 

ayna evresine geçtiğini ve kendi varlığını, kişiliğini fark etmiş olduğunu yaptığı 

hareketlerden görmekteyiz.107 Kendi kişiliğini fark eden Maggie, sıklıkla geçtiği bu 

market ile ev arasındaki döngüyü adeta ezberlemiş, bu nedenle annesinin yapmakta 

olduğu hareketleri birebir tahmin ederek onunla aynı anda yapabiliyor konuma 

gelmiştir. Bu da artık şehir yaşamı içerisinde “bilişsel haritalarımızın”(1960’ların 

başında K. Lynch’in literatüre kattığı “bilişsel haritalama” kavramı, 60’lardan sonra 

değişikliğe uğrayan kentlerdeki gündelik yaşam içinde sokaktaki insanın ayakta 

kalabilmek, yaşamını sürdürmek için kentle girdiği ilişkinin zihinde bir tür soyut 

anlaşma, mutabakat ve uyum haritalaması ile mümkün olduğuna işaret eder. 108) bize 

hayatımızı idame etmemiz için yardımcı olduğunu ve şehirde yaşamımızı 

sürdürebilmek için sürekli aynı yolları, aynı marketleri, aynı kafeleri kullandığımızın 

güzel bir örneğidir. Bu noktada bir yaşındaki bir bebek dahi tüketim toplumuna dahil 

olmuş durumdadır ve zihninde bilişsel haritasını oluşturabilecek durumdadır. Bu 

durumun yegane nedeni de sıklıkla gittikleri alışveriş merkezlerinde her zaman 

kendilerini mutlu edecek bir şeyleri bulabilmeleri ve ona sahip olabilme isteğidir.    

Bununla birlikte günümüzde artık büyük mega marketlere yapılan gezilerin artık 

birer haftasonu eğlencesi halini aldığını ve boş vakilerimizin sürekli bu mega yapılar 

                                                
107Jon Simons, Contemporary Critical Theorist From Lacan to Said, Edingburgh, Edinburg 
University Pres, 2004, s.24
108 Z. Tül Akbal Süalp, Zaman Mekan, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2004, s.91
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ile kilitlenmiş yollar arasında araçların içinde geçtiğini düşünürsek Maggie’nin 

arabayı doğru biçimde kullanmasının bu durumu sembolize eden güzel bir örnek 

olduğunu söyleyebiliriz. (Bkz.: Resim. 23, 24)   

Resim. 23

Resim. 24

Ailenin evin garajı önünde toplandığı sahneyi incelediğimizde de yine düz 

anlamda komedi unsurunun egemen olduğunu, farklı noktalardan gelen aile 

mensuplarının komik bir biçimde aynı anda eve geldiklerini görmekteyiz. 

   

Bu durumu yan anlam yönünden incelediğimizde ise, aynı saatte eve gelen aile 

üyelerinin telaş etmelerindeki en büyük faktör televizyonda başlayacak olan şovu 

kaçırmak istememeleridir. Bütün günleri neredeyse ayrı geçen aile üyelerinin 
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sözleşmiş gibi bir araya aynı saatte gelmelerinin tek nedeni aslında televizyondur.     

(Bkz.: Resim. 25, 26)

Resim. 25

Resim. 26

Jenerikteki en önemli sahne ise son sahnedir. Çünkü bu sahnede bütün aile 

mensuplarını heyecanla oturma odalarındaki televizyon karşısındaki yerlerini alırken 

görmekteyiz. Bu kareyi düz anlam olarak incelediğimizde ailenin büyük bir 

heyecanla televizyondaki bir programı izlemek üzere toplandıkları düşüncesi 

verilmeye çalışılmış. Yine daha önceki karelerde olduğu gibi ufak bir şaşırtmayla 

ailenin aslında izlemek için büyük bir hevesle toplandıkları programın kendi 

programları olan “The Simpsons” olduğunu görmekteyiz. Bu ufak şaşırtma ile 

seyirciye aslında kendilerinin de bu dizinin müdavimi oldukları ve çizgi film 

alanında büyük başarılara imza atmış ve atmakta olan “The Simpsons”ı kaçırmadan 
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izlediklerini görmekteyiz. Bu noktada izleyici ile Simpsonlar arasında bir bağ 

kurulmaya çalışılmakta yine “bizde sizdeniz” düşüncesi verilmeye çalışılmaktadır. 

(Bkz.: Resim. 27, 28)

Resim. 27

Resim. 28

Aynı karelere yan anlam olarak baktığımızda, dünya üzerinde en çok televizyon 

izleyen toplumlardan biri olan Amerikan halkının Simpsonlar aracılığıyla sembolize 

edilmeye çalışıldığını görmekteyiz. İşten ya da okuldan yani işlerimizin bitiş 

noktasından sonra eve dönüşümüzle birlikte aslında iki boyutlu yeni bir hayatın 

başladığını ve bu yeni hayatın da televizyon üzerinde şekillenen bir yapıya sahip 

olduğunu, tüm görüşmelerimizin, aile içi sohbetlerimizin, özel işlerimizin kısacası 

tüm hayatımızın artık bu kutuya göre şekillendiğinin güzel bir simgesi durumundadır 

bu son kare. Artık bütün gün kat ettiğimiz mesafeler yerini 2.5 metrelik göz 
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boşluğuna bırakmış televizyondan insana olan tek taraflı ve aralıksız bilgi 

bombardımanı başlamıştır. Çizgi filmde son karede televizyonu görmemiz ve 

yapımcıların isimlerinin görünmesi de zaten tek gerçekliğin televizyondan ibaret 

olduğunun güzel bir simgesidir. 

 Jeneriğin geneliyle ilgili yapılacak bir diğer çıkarım ise izlenme, takip ve 

gözetim altında tutulma düşüncesidir.109 Jeneriğin en başında “P” harfinden içeri 

doğru bakarak Spriengfield kasabasını gözetleyecek olan izleyiciler adeta bu kontrol 

mekanizmasına dahil edilmiş ve seyircilere bu kasabadaki insanların hayatlarını 

evlerindeki monitörlerden takip etme olanağı verilmiştir. Günümüzün en popüler 

şovlarından birisi olan ve adeta bir terim halini alan “biri bizi gözetliyor” düşüncesi 

jenerik içerisinde yaratılmış, ailenin tüm mensupları ve kasaba gizli bir kamera 

sistemiyle sürekli gözetleniyor ve takip ediliyor düşüncesi yaratılmıştır. Aile 

mensuplarının adeta her anı canlı bağlantı yolu ile izleyicilere aktarılmakta hatta 

jeneriğin sonunda da oturma odasında toplanma sahnesinde de bu sefer Simpson’lar 

yine kendi kendilerini TV karşısında izlemektelerdir.

“The Simpsons” çizgi filmindeki karakterleri fiziksel yapıları ile simgesel şekilde 

incelersek de yine çeşitli sonuçlara ulaşmaktayız. Örneğin nükleer santralin sahibi 

bay Burns çizgi film içerisinde yaşlı, zayıf, çoğunlukla takım elbise giyen, ince ve 

titrek sese sahip bir kişi olarak seyirciye sunulmaktadır. Bu özellikleri onun  ileri 

yaşına ve toplum içerisindeki statüsüne bağlı olarak verilmiş yapılardır. Ancak 

Peirce’ın görüntüsel gösterge boyutunda  incelediğimizde ve bunu yaratılan kimliğin 

kişiliği ile bağdaştırdığımızda Burns’ün kan emici bir vampire benzetildiğini açıkca 

görmekteyiz. Bu fiziksel kimlik onun toplum içindeki ekonomik statüsüne ve 

önceliklerine göre oluşturulduğu rahatça gözlenmektedir. Burns dizi içerisinde 

sürekli para kazanmayı amaçlayan ve her dakikayı ek gelirler için bir fırsat sayan, bu 

doğrultuda çalışanlarının ve bulunduğu Springfield şehrini sömüren bir kişi olarak  

yaratılmıştır. Bu nedenle de fiziksel yapı olarak etrafındaki kişilerin kanını emen bir 

                                                
109 Barry Smart, Key Sociologists, Michel Foucault, London and New York, Routledge Press, 1985, 
p.88
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vampire benzetilmiştir. Bu da yine kapitalist düzene çizgidizi içerisinde yapılan 

büyük bir gönderme ve eleştiri şeklindedir.

Yine benzer şekilde Homer’ın fiziksel yapısına  baktığımızda bira göbeğine sahip 

şişman, kel, ekonomik durumuna ve kişiliğine bağlı olarak oldukça sade giyinen 

(beyaz bir gömlek ve mavi bir pantolon) bakımsız bir fiziksel yapıya sahiptir. Bu 

noktada orta gelirli bir baba karakteri yaratılmak istenmiştir. Yan anlama 

baktığımızda ise aslında yaratılan karakter hızlı yaşam temposu içerisinde sürekli 

fastfood ve sağlıksız yiyeceklerle beslenen, tüm günün stresini ve içine düştüğü 

hayat ve ekonomi kıskacının sıkıntısını neredeyse her gün gittiği Moe’nun barında 

çıkartmaya çalışan, bunun sonucunda büyük bir bira göbeğine ve sağlıksız bir 

fiziksel yapıya sahip bir kişi ortaya çıkmaktadır. Bu noktada yine ekonomik yapıya 

yapılan bir eleştiri ve gönderme söz konusudur. Çünkü Amerikan halkı üzerinde 

yapılan araştırmalarda, özellikle yaşam şartları ve çalışma periyodları ve şekilleri 

nedeniyle insanların giderek şişmanladığı, sağlıksız ürünler tükettiği buna bağlı 

olarak da sağlıklarını kaybettikleri ve obezite sorunuyla karşı karşıya oldukları 

görülmektedir. Bunda hazır yiyeceklerin, fastfood ürünlerin, akla gelmeyecek derece 

fazla ürünün satıldığı ve insanları alışverişe sürükleyen marketlerin ve en önemli 

neden olarak da yaşam koşulları ve bunun getirdiği yeni beslenme şekilleri 

verilebilir. Simpsonlar’da da bu durumun sembolü olarak fiziksel yapısıyla Homer 

kullanılmaktadır.

Fiziksel yapısıyla bir diğer sembol de Bart’dır. Sahip olduğu dik saçları ve 

kaykayı onu 1980’lerin sonu 1990’ların başlarındaki asi gençlik döneminin sembolü 

yapmaktadır ki bu çizgi dizi içerisinde Bart’ın kişiliğine de yansımıştır. Baskıcı ve 

tek bir kalıba yerleştirmeye çalışan yapıya karşı aykırı olan Bart, asi duruşunu 

kendine özgü saç şekli ile fiziksel yapısı içerisinde göstermektedir.  Film içerisinde 

kimi sahnelerde diğer yaşıtı olan çocuklar gibi saçlarını taradığını görmekteyiz. Bu 

noktalar onun karşı duruşunu gösteremediği ve teslim olduğu karelerdir.  

Waylon J. Smithers da yine fiziksel yapıya bağlı sembolik içerikler taşıyan bir 

diğer karakter rolündedir. Çelimsiz bir fiziksel yapıya sahip olan Smithers, dizi 
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içersinde kalın gözlük camları ve kırmızı bir papyon kravat takmakta olup Burns’ün 

yanında hep uşak rolünde ve silik bir kimlik olarak karakterize edilmiştir. Bu da 

onun yüz ifadesi olarak ufak bir fino köpeğine benzerliğini yaratmıştır. Sembolik 

olarak sahibine bağlı, bir dediğini iki etmeyen ve hep ayak ucunda onu bekleyen 

sadık bir köpek tiplemesi Smithers’ın yüz ifadesine yansıtılmıştır.

Bir diğer karakter olan Lisa ise karakter olarak özgürlüğüne düşkün ve 

haksızlıklara tahammül edemeyen bir kişilik sergilemektedir. Bu kimlik içerisinde 

Lisa’da fiziksel olarak saç yapısıyla ve yüz ifadesi ile tüm dünyada özgürlüğün 

sembolü olan ve ABD de yer alan hürriyet heykelindeki kadın sembolüne 

benzemektedir. Çizgi dizi içerisinde tamamıyla gerçek dünyaya benzeyen, değerlerin 

yok olmakta olduğu, gücün, hırsın son derece ön plana çıktığı bir yaşam 

sunulmaktadır. Bu ortam içerisinde de tüm hakların, özgürlüklerin, düşüncenin, aklın 

ve insanlığın savunucu sembolü olarak Lisa kullanılmaktadır.

Sonuç olarak Simpsonlar çizgi dizisinde karakterlere verilen fiziksel şekiller 

insanoğlunu anımsatmakta ancak gerek büyük gözleri, ve sarı tenleriyle farklı 

olduklarını izleyicilere hatırlatan karakteristik yapıları bulunmaktadır. Ancak bu 

yapı, dizi içerisindeki farklı karakterlere ve onların hüküm sürdükleri yaşam 

içerisindeki hal ve tavırlara göre bir takım simgesel şekillere dönüşmüştür. Burns’ün 

vampire benzemesi, yardımcısı Smithers’ın Burns’e bağlılığına paralel olarak fino 

köpeğini andırması gibi. Tüm bu simgesel benzeşimler Peirce’ın görüntüsel 

göstergesine birer örnek teşkil etmekte ve karakterlerin fiziksel yapılarında kendine 

yer bulmaktadır. 
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SONUÇ

Sinemanın icadı ve dolayısıyla hareketli görüntünün iletişim alanındaki 

etkinliğinin arttığı günden itibaren, daha öncesinde ağırlığını yazılı dilde gösteren 

göstergebilim, kendisine çok güzel bir taşıyıcı araç bulmuştur. Günümüzde görsel 

iletişimin ve bunun en etkini olan videonun evimizden, ulaşımımızı sağladığımız 

otobüse, metroya, sokaktaki reklam panolarından bilgisayarımıza kadar her yerde 

rahatlıkla yer alınabildiğini düşündüğümüzde, göstergebilimin etkinlik sahasını ne 

kadar genişlettiğini ve kitlelere olan ulaşımını arttırdığını görebilmekteyiz. 

Yapılan bu çalışmada da bu etkileşim içinde uzun yıllardan beri tüm dünyada 

yediden yetmişe çok büyük bir ilgi ile izlenen ve sevilen “The Simpsons” çizgi 

dizisinin jenerik bölümü, içerdiği düz ve yan anlamlar ile hedef kitlesi olan çocuklar 

ve ayrıca yetişkinlerin zihinlerinde istem dışı düşüncelere yol açabileceği, kod 

açılımının yapılamadığı noktalarda ise komedi unsurunun devreye girerek bu etkinin 

örtbas edildiği hipotezine dayanarak incelenmiştir. 

     The Simpsons, konu ve yer olarak ABD’deki hayali bir kasabada, gerçek hayata 

benzer bir yaşam sürmektedir. Bu nedenden ötürü genel eleştiri olarak Amerikan 

kapitalist yaşam biçimi hedef seçilerek, yaşanan sosyo-ekonomik dengesizlikler, 

üretim-tüketim ideolojileri, devletin toplum üzerinde kurduğu  baskı ve kalıplaştırma 

politikaları genel yapı içersinde eleştiri konusu olarak yan anlamlarda ele 

alınmaktadır.  Bu eleştiri oluşturulurken toplumun en küçük yapı taşı olan çekirdek 

aile kullanılmaktadır. Dizi içerisinde karakterler senaryonun dinamizmini artırmak ve 

toplumun her noktasına daha etkin gönderimler yapabilmek amacıyla farklı uç 

noktalardan oluşturulmuştur. Bu da dizi içerisinde ele alınan konu başlıklarını

kapitalizmden, obeziteye, feminizmden, insan haklarına kadar çok farklı konuları 

irdelemektedir. 
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Konu yelpazesinin bu denli geniş oluşu ve toplumsal gerçekleri ve sorunları 

senaryo içerisinde barındırması,  dizinin her yaştan insana çekici gelmesini 

sağlamakta ve yıllarca süregelen devamlılığını  sağlamaktadır.

Bu noktada çalışmada, senaryoda geçmekte olan bu konu başlıklarını çok kısa bir 

süre içerisinde de olsa içerisinde taşıyan jenerik bölümü incelenmiş, her ne kadar düz 

anlamda izleyiciye karakter analizleri sunulmaya çalışılsa da  yan anlamda kapitalist 

toplum içerisinde aile bireylerinin sosyal yaşam içerisindeki yeri, kar-zarar dengeleri, 

enerjinin önemi, toplum içinde tek düzeleştirme politikaları ve farklı olanı reddetme, 

üretim-tüketim yapısı yan anlamlarda sunulmakta ve tüm bu düşüncelerin insanlara 

empozesinde  en önemli rolün televizyona düştüğü düşüncesi son kare olan ailenin 

televizyon karşısında toplanıp izlenmesi sahnesi ile verilmiş ve kültür 

emperyalizmine bir tür gönderme yapmaktadır.

      Ancak dizi içerisinde yukarıda geçmekte olan bu yan anlamları açamayacak olan 

kişiler için güldürü unsuru her zaman hali hazırda bulunmakta ve anlamda boşluğa 

düşülen noktalarda devreye girmektedir. Bu nedenle bu çizgi dizi her yaş grubuna 

hitap etmekte, her izleyene farklı duygularla bir takım düşünceler aktarabilmektedir. 

Küçük bir çocuk, çizgi dizi içerisinde geçen müziklere ya da şiddetli seslere veya 

argo konuşma tarzlarına gülerken, aile büyükleri aynı noktada aslında geçmekte olan 

eleştirel bakışı görebilmekte ve bu küçük hicivden ötürü tebessüm edebilmektedir. 

Bu durum nedeniyle The Simpsons’ın izleyici profili çok geniştir ve her izleyicinin 

çizgi diziden elde ettiği çıkarımlar çok farklıdır. 

Bu çıkarım farklılaşmasının bir diğer nedeni de dizinin dünya çapında 

yayınlanıyor olmasıdır. Her ne kadar yayınladığı bölgeye göre bir takım kültürel ve 

politik revizyonlar dizi içerisinde yapılsa da; örneğin karakter isimlerinin değişmesi, 

alkol kullanımı gibi kimi toplumlarda yasaklı olan davranışlara ait olan sahnelerin 

dizi içerisinden çıkarılması v.b. tüm bu revizyonlara rağmen Amerikan menşei bir 

dizi olan The Simpsons halen kimi bazı konularda kültürel anlamda tam olarak 

kavranamamaktadır. Bu da kültürel kodların toplum içindeki önemini ve anlamın 

oluşturulmasındaki yerini göstermektedir. 
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