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Çizgi Filmlerde Halk Bilimi Unsurlarının Kullanımı: Niloya Örneği 

 

Hamdi KARAMAN1, Ömer YILAR2 
 

Öz  Anahtar Kelimeler 

Tarih öncesi dönemlerden itibaren insanlığın maddi ve manevi olarak kültürü, 

farklı toplumlarla ortak ya da özel bir şekilde, değişmiş, gelişmiş ve günümüze 

kadar ulaşmıştır. Her toplum, millet geçirdiği bu evreleri merak etmiş ve 

öğrenmek istemiştir. Halk bilimi bir milletin kendisini ve başka milletleri 

tanıması için kullanabileceği en önemli kaynaktır. Geçmişte kültürün 

aktarılmasındaki en önemli rolü halk hikâyeleri ve masallar üstleniyordu. 

Günümüzde ise bu yükü artık çizgi filmler üstlenmektedir. Eğer bir çizgi film 

sanatçısı kültürel devamlılığı sağlamak istiyorsa, milletimizin geçmişi ve 

kökleriyle ilişkilendirilmiş çizgi filmler ortaya çıkarmalıdır. Kültürümüzün 

aktarılmasında önemli rolü olan kaynakların araştırılması büyük önem arz 

etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, çocuklarımıza doğrudan hitap 

eden bir çizgi film olan Niloya’nın halk bilimi unsurları açısından 

incelenmesidir. Niloya çizgi filminin halk bilimi unsurları açısından incelendiği 

bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden Doküman Analizi yöntemine göre 

tasarlanmıştır. Çalışmanın evrenini TRT Çocuk televizyon kanalında yayınlanan 

Niloya çizgi filminin bütün bölümleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise amaçsal 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen 40 bölüm 

oluşturmaktadır. Verilerin analiz edilmesi amacıyla içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde 

yaşayan küçük bir kızın ve yakın çevresinin hayatını konu edinen Niloya çizgi 

filminde bulunduğu yöreye ait Türk kültürünü yansıtan birçok halk bilimi 

unsurunun varlığı tespit edilmiştir. Niloya çizgi filminin unutulmaya yüz tutmuş 

halk bilimi unsurlarının gelecek kuşaklara aktarımı ve yaşatılması adına önemli 

bir rol üstlendiği ve bunların öğretilmesinde kullanılabileceği görülmüştür. 

Sonuç olarak Niloya çizgi filmi örneğinde olduğu gibi halk bilimi unsurlarının 

animasyon çizgi filmler aracılığıyla yaşatılabilir, gelecek kuşaklara aktarılabilir 

ve bu çizgi filmler aracılığıyla öğretilebilir olduğu görülmüştür. 
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Giriş 

Asırlar boyunca yeryüzünde birçok devlet ve millet var olagelmiştir. Kimi uzun kimi kısa 

yaşamış, bazıları bulundukları coğrafyanın dışına çıkmadan hayat sürmüş bazıları ise dünyanın dört bir 

tarafına yayılmaya çalışmıştır. Bu devlet ve milletlere bakıldığı zaman her birinin kendine has bir halk 

kültürüne sahip oldukları görülecektir (Üzer ve Çetin, 2018).  Türk Dil Kurumuna (2016) göre kültür, 

toplumsal ve tarihi olarak gelişim süreci içinde oluşturulan bütün manevi ve maddi değerlerle beraber 

bunları oluşturmada, gelecek kuşaklara aktarmada kullanılan, bireylerin toplumsal ve doğal olarak 

çevrelerine hâkimiyetlerini gösteren araçların tamamıdır. Teknolojik gelişmelerle beraber ortaya çıkan 

küreselleşme beraberinde tek tip kültür şeklinide getirmiştir. Bu tek tip kültür yerel kültürleri tehdit 

etmeye başlamıştır. Özellikle televizyon ve internet dünyasının başını çekmesiyle beraber, batı 

medeniyeti temelli kültürel içerikler ulusal halk kültürleri üzerinde yıkıcı etkilere sebep olmuş ve yerel 

kültürlerin, halk bilimi unsurlarının gelecek kuşaklara aktarımında ciddi endişelerin ortaya çıkmasına 

yol açmıştır (Aral, 2015).  

Halk bilimi çok geniş bir kavramdır ve alanyazında pek çok farklı tanımı yapılmıştır. Umay 

Günay (1995) halk bilimini, “Milli kültür denilen pek çok unsurdan oluşan birikimin tarihi gelişim 

içinde bir milletin çeşitli grupları tarafından farklı ölçülerde yaşanılan verilerinin varyantlarına ve bu 

verileri inceleyen ilme verilen isimdir.” şeklinde tanımlamıştır. Sedat Veyis Örnek’e (1995) göre ise, 

belli bir ülkenin veya bir yörenin toplumuna ilişkin olarak maddi ve manevi bütün kültürel özelliklerini 

konusunun içine alan, bütün bunları kendine has bir takım yöntemler ile derleme, çözümleme, sınıflama 

ve yorumlama yapan bir bilimdir. Halk biliminin amacı; tarihin çok öncesinden çağımıza kadar gelen 

kültür mirasını araştırıp inceleyerek, onu geliştirmek ve sonuçlar ortaya koyarak sosyal bilimlere veri 

kaynağı oluşturmaktır (Yılar, 2017).  

Halk biliminin işlevi ise teorisyen W. Bassom’a  (2003) göre şu şekilde sıralanmıştır (Akt,. 

Yılar, 2017):  

 İnsanların güzel vakit geçirmeleri, eğlenmeleri ve eğlendirilmeleri,  

 Toplumsal, dini, ahlaki ve hukuki kurumların desteklenmesi,  

 İnsanların eğitilmesi ve kültürün nesilden nesile iletilerek eğitilmesi,  

 İnsanların kişisel ve toplumsal olarak uğradıkları baskılardan kurtulabilmesini sağlayan bir 

liman olabilmesi işlevidir.  

Tarih öncesi dönemlerden itibaren insanlığın maddi ve manevi olarak kültürü, farklı toplumlarla 

ortak ya da özel bir şekilde, değişmiş, gelişmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Her toplum, millet 

geçirdiği bu evreleri merak etmiş ve öğrenmek istemiştir. Halk bilimi bir milletin kendisini ve başka 

milletleri tanıması için kullanabileceği en önemli kaynaktır.  

Halk biliminin içerdiği konuların yeterli, tam ve herkesin üzerinde anlaşabileceği şekilde bir 

çerçeve çizilmesi her ne kadar zor olsa da, Sedat Veyis Örnek (1995) çok iddialı olmadığını belirterek 

25 başlık ve alt maddelerden oluşan bir sıralama yapmıştır. Aşağıda alt maddeleri olmadan yapılan 

sıralama gösterilmiştir.  

1) Köy, Kasaba ve Kent Yaşamı (Monografiler) 

2) Yerleşim-Yerleşim Türleri. 

3) Barınak-Konut (Halk Mimarisi). 

4) Aydınlanma, Isınma. 

5) Taşıtlar Taşıma Teknikleri 

6) Ekonomi Türleri 

7) Halk Ekonomisi 

8) Beslenme-Mutfak-Kiler 

9) Ölçme, Tartma, Hesaplama Birimleri; (Zaman ve Mesafe Kavramları) 

10) Halk sanatları ve Zanaatları 

11) Giyim-Kuşam-Süs 

12) Halk Bilgisi 

13) Töreler, Adetler, Gelenekler, Görenekler 

14) Geçiş Dönemleri 

15) Bayramlar-Karşılamalar-Uğurlamalar 
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16) Kalıp Hareketler (Tavırlar, Jestler, Mimikler)-Kalıp Sözler ve Sesler 

17) Dernekler, Kuruluşlar; Dayanışma ve Yardımlaşma 

18) Dinsel-Büyüsel İçerikli İnançlar, İşlemler 

19) Halk Edebiyatı 

20) Halk Tiyatrosu (Geleneksel Tiyatro) 

21) Halk Oyunları (Dansları) 

22) Halk Müziği ve Müzik Araçları 

23) Çocuk Oyunları ve Oyuncaklar 

24) Halk Eğlenceleri; Sporlar 

25) Adlar 

Milli kültürümüzün benimsenmesinde, nesilden nesile aktarılmasında çocukların yeri çok 

önemlidir. Milli kültürümüzün teknolojik gelişmelere ve değişen zamana karşı dimdik ayakta durmasını 

sağlayabilmek için halk biliminin hayatımızda vücut bulması ve çocuklara bu şekilde rehberlik 

edebilmemiz çok önemlidir. Bu toplumuzdaki en hayati görevlerimiz arasında olmalıdır. Bizim 

çocuklara örnek olurken, onların yaşam tarzlarını etkileyecek olan diğer unsurlarıda unutmamamız 

gerekmektedir. Bunların başında televizyon ve internet gelmektedir. Özellikle bu iki kaynaktanda 

kullanılabilen çizgi filmler bu konuda oldukça etkili olmaktadır. Çizgi filmler, hareket halinde ve canlı 

olacak şekilde, üç boyutlu nesneleri, resimleri, çizimleri ve kuklaları gösteren bir sinema tekniğidir 

(Hacıbektaşoğlu, 2014). Türk Dil Kurumu’na (2016) göre ise; durağan nesneleri veya resimleri gösterim 

sırasında hareket halindeymiş gibi düzenleyebilme ve onu bir filme aktarabilme işidir.  

Yapılan araştırmalar incelendiği zaman çizgi filmler çocukların vakit geçirdikleri program 

türlerinde genelde ilk sırayı almaktadırlar. Çocuklar özellikle günümüzde bir günün 3-4 saatini 

televizyon karşısında geçirmektedirler. Bu bir yıla vurulduğunda ise 1500 saat yapmaktadır ve okulda 

geçirilen zamandan fazla olduğu görülmektedir (Öktem, Sayıl ve Çelenk Özen, 2006). Teknoloji çok 

hızlı bir şekilde geliştiği için bireyler çok erken yaşlarda televizyon, telefon ve bilgisayar gibi araçlarla 

tanışmaktadırlar. Bunlar içinde ise ilk olarak televizyon ile tanışırlar. Çocukların çok küçük yaşlarda 

seslere, renklere ve hareketlere olan içgüdüsel duyarlılıkları sayesinde, televizyonun sihirli dünyasıyla 

tanışırlar (Yağlı, 2013).  

Geçmişte kültürün aktarılmasındaki en önemli rolü halk hikâyeleri ve masallar üstleniyordu. 

Günümüzde ise bu yükü artık çizgi filmler üstlenmektedir. Eğer bir çizgi film sanatçısı kültürel 

devamlılığı sağlamak istiyorsa, milletimizin geçmişi ve kökleriyle ilişkilendirilmiş çizgi filmler ortaya 

çıkarmalıdır. Ancak bu şekilde geleneklerimizin, adetlerimizin, milli kültürümüzün yerelden evrensele 

taşıyabilecek bir manada çizgi filmler meydana getirebilirler (Taş Alicenap, 2015). Bu sebeple 

çocuklarımızın hayatında bu kadar önemli bir yere sahip olan çizgi filmleri içinde bulundurdukları halk 

bilimi unsurları bakımından araştırmak oldukça önemli görülmektedir. Zira bir çizgi film köklerimizden 

ve geçmişimizden gelen halk bilimi unsurlarını ne kadar barındırıyorsa o kadar bizden ve o kadar faydalı 

olacağı düşünülmektedir.  

Türkiye’de son yıllarda halk bilimini içeren çizgi filmlerin varlığı artış göstermiş ve 

araştırmacılarında bu yapımları halk bilimi yönüyle araştırmaya başladıkları görülmüştür (Bayraktar, 

2014; Taş Alicenap, 2015; Karakuş, 2016; Eşitti, 2016; Selanik Ay ve Korkmaz, 2017; Çetin ve Üzer, 

2018; Aslan ve Yılar, 2019). Araştırmacıların seçtikleri çizgi filmler halk bilimi açısından zengin ve 

izlenme sayısı olarak çocukların daha çok tercih ettiği çizgi filmlerden oluşmaktadır. Niloya çizgi 

filmide çok izlenen çizgi filmler arasındadır. Çizgi film kendi youtube kanalında 1 milyon izlenme 

sayısını geçerek en çok izlenen çizgi film olmuş ve çocuklar tarafından ne kadar beğenildiğini 

göstermiştir (Fırat, 2019). İzlenme sayılarına bakıldığında Niloya çizgi filminin ne kadar büyük bir 

kitleyi etkileme gücü olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında çocukları olumlu veya olumsuz 

olarak doğrudan etkileyebilecek olan bir yapımın halk bilimini yeterince içermesi kültürümüzün gelecek 

kuşaklara aktarılabilmesi açısından son derece önem arz etmektedir.  

Milli kültürümüzü korumak ve yaşatmak her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu bakımdan 

çocuklarımıza milli kültürümüzün aktarılmasında önemli rolü olan kaynakların araştırılması büyük 

önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, çocuklarımıza doğrudan hitap eden bir çizgi 

https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/halk_edebiyati.html
https://www.turkedebiyati.org/geleneksel-turk-tiyatrosu.html
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film olan Niloya’nın halk bilimi unsurları açısından incelenmesidir. Bu ana amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1. Niloya çizgi filminde hangi halk bilimi unsurları bulunmaktadır? 

2. Niloya çizgi filminde bulunan halk bilimi unsurlarının kullanımı nasıldır? 

Yöntem  

Niloya çizgi filminin halk bilimi unsurları açısından incelendiği bu araştırma nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman analizi yöntemine göre tasarlanmıştır. Doküman incelemesi yöntemine göre 

hedeflenen olgu ve olaylarla ilgili olarak bilgi içeren yazılı belgelerin yanı sıra video, fotoğraf, film, 

resim gibi dijital ve görsel dokümanlarında analiz edilebilmesi sağlanabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013; Creswell ve Clark, 2007). Doküman incelemesi yöntemi kullanılarak Niloya çizgi filminin 40 

bölümü araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan sorulara cevap aramak için incelenmiştir.  

Araştırma Grubu  

Çalışmanın evrenini TRT Çocuk televizyon kanalı ve bazı sosyal paylaşım sitelerinde yer alan 

Niloya çizgi filminin bütün bölümleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise amaçsal örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen 40 bölüm oluşturmaktadır.  Bu yöntemde 

incelenecek olay ve olgular arasında örneklemi karşılayacak olanlar seçilirler (Sönmez ve Alacapınar, 

2011). Örneklem için seçilen bölümler ve nereden elde edildikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. İncelen bölümler 

Sıra Bölüm Kaynak 

1 Kemençe  https://www.youtube.com/watch?v=YQyd_O_mqC8&list=PLyhMzyW9H

d-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=6 

2 Sahur  https://www.youtube.com/watch?v=uhorf42fcB4&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=8 

3 Süt  https://www.youtube.com/watch?v=E5kAm6o6p8o&list=PLyhMzyW9Hd

-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=14 

4 Bakarsan Bağ 

Bakmazsan Dağ Olur 

https://www.youtube.com/watch?v=EL0W1UWI_0k&list=PLyhMzyW9H

d-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=15 

5 Mısır Ekmeği https://www.youtube.com/watch?v=oiqKExDJ5U&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=16 

6 Birlikte Oynayalım https://www.youtube.com/watch?v=NWU5CeGpdVs&list=PLyhMzyW9

Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=17 

7 İlkbahar https://www.youtube.com/watch?v=j2tHVqkxWE&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=19 

8 Hikâye https://www.youtube.com/watch?v=LUXUSQfR_PM&list=PLyhMzyW9

Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=25 

9 Karagöz ve Hacivat https://www.youtube.com/watch?v=RQ5vvDneKH4&list=PLyhMzyW9H

d-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=30 

10 Buzağı https://www.youtube.com/watch?v=gyyOxPTNJ8&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=32 

11 Damlaya Damlaya Göl 

Olur 

https://www.youtube.com/watch?v=Tot76RGpQ_c&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=34 

12  Mendil Kapmaca https://www.youtube.com/watch?v=R05ju8CxsY&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=40 

13 Bülbül Şarkısı https://www.youtube.com/watch?v=6F4qY6YfmRk&list=PLyhMzyW9Hd

-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=45 

14 Karadeniz’de Bir Gemi https://www.youtube.com/watch?v=0wMfmiK5wV0&list=PLyhMzyW9H

d-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=48 

15 Fındık Zamanı https://www.youtube.com/watch?v=bRfsj3IwYX8&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=53 

16 Karadeniz Orkestrası https://www.youtube.com/watch?v=TXPkH_bXYdY&list=PLyhMzyW9H

d-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=54 

17 23 Nisan https://www.youtube.com/watch?v=Sv6L1T5_9J0&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=55 

18 Oyun https://www.youtube.com/watch?v=QcfFz3d7vLo&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=59 

https://www.youtube.com/watch?v=YQyd_O_mqC8&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=YQyd_O_mqC8&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uhorf42fcB4&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=uhorf42fcB4&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=E5kAm6o6p8o&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=E5kAm6o6p8o&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=EL0W1UWI_0k&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=EL0W1UWI_0k&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=oiqKExDJ5U&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=oiqKExDJ5U&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=NWU5CeGpdVs&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=NWU5CeGpdVs&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=j2tHVqkxWE&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=j2tHVqkxWE&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=LUXUSQfR_PM&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=LUXUSQfR_PM&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=RQ5vvDneKH4&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=RQ5vvDneKH4&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=gyyOxPTNJ8&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=gyyOxPTNJ8&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Tot76RGpQ_c&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=Tot76RGpQ_c&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R05ju8CxsY&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=R05ju8CxsY&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=6F4qY6YfmRk&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=6F4qY6YfmRk&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=0wMfmiK5wV0&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=0wMfmiK5wV0&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=bRfsj3IwYX8&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=bRfsj3IwYX8&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=TXPkH_bXYdY&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=TXPkH_bXYdY&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6L1T5_9J0&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6L1T5_9J0&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=QcfFz3d7vLo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=QcfFz3d7vLo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=59
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19 Ramazan Bayramı https://www.youtube.com/watch?v=M4txr1V-iLA&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=72 

20  İftar https://www.youtube.com/watch?v=NaCO7y55ExU&list=PLyhMzyW9H

d-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=75 

21 Çuval Yarışı https://www.youtube.com/watch?v=3X-

4okpmXAo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-

eFYhykKIV&index=77 

22 Yumurta https://www.youtube.com/watch?v=HqXmPtQ1BSE&list=PLyhMzyW9H

d-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=79 

23 Soğan https://www.youtube.com/watch?v=xCRVrIpbRbo&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=82 

24 Masal https://www.youtube.com/watch?v=MAa-

AvUerkQ&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-

eFYhykKIV&index=84 

25 Sarı Yapraklar https://www.youtube.com/watch?v=-iZJqY0-9UE&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=88 

26 Misafir Mete https://www.youtube.com/watch?v=4Xs1sc8usTM&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=91 

27 Çoban Mete https://www.youtube.com/watch?v=922iaPDm2dk&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=93 

28 Sıcak Bir Çorba https://www.youtube.com/watch?v=1jzRkT1LUeo&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=99 

29 Yoğurt https://www.youtube.com/watch?v=3NTbcTasVnY&list=PLyhMzyW9Hd

-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=100 

30 Karadeniz Hazinesi https://www.youtube.com/watch?v=QV2spj1LpfU&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=102 

31 Çilek Reçeli https://www.youtube.com/watch?v=B-

XwviZREbg&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-

eFYhykKIV&index=107 

32 Çoban Köpeği https://www.youtube.com/watch?v=Zcsp_neGmN4&list=PLyhMzyW9Hd

-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=115 

33 Ağaç Doktoru https://www.youtube.com/watch?v=e-Jkwt165U8&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=123 

34 Pazartesi https://www.youtube.com/watch?v=xo2TDnRyhBs&list=PLyhMzyW9Hd

-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=117 

35 Minişi Gezdiriyorum https://www.youtube.com/watch?v=4uEc0D1_baU&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=106 

36 Tiyatro https://www.youtube.com/watch?v=JoN1R806O_U&list=PLyhMzyW9Hd

-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=95 

37 Küsleri Barıştıralım https://www.youtube.com/watch?v=cp3u_eSsd0o&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=90 

38 Rüzgar Gülü https://www.youtube.com/watch?v=SHhZ4wK49Og&list=PLyhMzyW9H

d-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=73 

39 Zambak https://www.youtube.com/watch?v=nq52UdLo5Pk&list=PLyhMzyW9Hd-

1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=78 

40 Kar  https://www.youtube.com/watch?v=LQFCvbqfT1E&list=PLyhMzyW9Hd

-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=89 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Çalışmada verilerin toplanmasında TRT çocuk televizyon kanalının videolar bölümünden, 

Niloya çizgi filminin resmi internet sayfasından ve resmi youtube kanalından yararlanılmıştır. Bölümler 

amaçsal örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve tek tek incelenmiştir.  

Verilerin analiz edilmesi amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi; 

dokümanların içerdiği mesajı anlam veya dilbilgisi olarak nesnel ve sistematik bir biçimde 

sınıflandırma, sayısallaştırma, çıkarım yapma yollarıyla gerçeği araştıran bilimsel bir yaklaşımdır 

(Tavşancıl ve Aslan, 2001). Bu yöntem sadece metinler üzerinde kullanılmaz, aynı zamanda resimler, 

televizyon programları gibi çekim yapımlarının üzerinde de kullanılmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç 

https://www.youtube.com/watch?v=M4txr1V-iLA&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=M4txr1V-iLA&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=NaCO7y55ExU&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=NaCO7y55ExU&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=3X-4okpmXAo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=3X-4okpmXAo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=3X-4okpmXAo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=HqXmPtQ1BSE&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=HqXmPtQ1BSE&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=xCRVrIpbRbo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=82
https://www.youtube.com/watch?v=xCRVrIpbRbo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=82
https://www.youtube.com/watch?v=MAa-AvUerkQ&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=MAa-AvUerkQ&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=MAa-AvUerkQ&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=-iZJqY0-9UE&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=-iZJqY0-9UE&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=4Xs1sc8usTM&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=4Xs1sc8usTM&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=922iaPDm2dk&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=922iaPDm2dk&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=1jzRkT1LUeo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=1jzRkT1LUeo&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=3NTbcTasVnY&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=100
https://www.youtube.com/watch?v=3NTbcTasVnY&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=100
https://www.youtube.com/watch?v=QV2spj1LpfU&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=QV2spj1LpfU&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=B-XwviZREbg&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=B-XwviZREbg&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=B-XwviZREbg&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=Zcsp_neGmN4&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=Zcsp_neGmN4&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=e-Jkwt165U8&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=123
https://www.youtube.com/watch?v=e-Jkwt165U8&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=123
https://www.youtube.com/watch?v=xo2TDnRyhBs&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=117
https://www.youtube.com/watch?v=xo2TDnRyhBs&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=117
https://www.youtube.com/watch?v=4uEc0D1_baU&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=4uEc0D1_baU&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=JoN1R806O_U&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=JoN1R806O_U&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=cp3u_eSsd0o&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=cp3u_eSsd0o&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=SHhZ4wK49Og&list=PLyhMzyW9Hd-1L0KaLtX_TQo-eFYhykKIV&index=73
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Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014; Tavşancıl ve Aslan, 2001). İçerik analizin amacı, benzer 

verileri bazı kavram ve temalar çevresinde yan yana getirerek, bu kategorilerin dokümanda var olma 

durumunu belirleyip, bunların okuyucunun anlayacağı bir şekilde yorumlayıp betimlemiş bir resim 

ortaya çıkarmaktır (Özdemir, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada bütün bu durumlar dikkate 

alınarak içerik analizi türlerinden kategorik analiz yöntemi kullanılmıştır. Kategorik analizin temel 

amacı elde edilen verileri açıklayabilmek için gerekli olan kavram ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013). Bu analizde veriler önceden belirlenmiş kategorilere göre gruplandırılmaktadır. Bu 

çerçevede Niloya adlı çizgi filmin ulaşılan 40 bölümü araştırma sürecine dâhil edilmiştir. Her bir bölüm 

araştırma problemleri içerisindeki sorulara cevaplar bulabilmek amacıyla kategorik analize tabi 

tutulmuştur. Elde edilen verilerin kategorize edilmesinde ise Sedat Veyis Örnek’in (1995) oluşturduğu 

ve çalışmanın giriş bölümünde de açıklanmış olan 25 maddelik halk bilimi çalışma konuları esas 

alınmıştır.  

Güvenilirliği sağlamak amacıyla veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve 

kodlanmıştır. Görüş birliği ve ayrılığı olan kodlamalar tespit edilmiş ve araştırmanın güvenilirliğine 

etkisi Miles ve Huberman’ın (1994) formülünden (Görüş birliği/(Görüş birliği+Görüş ayrılığı) x100) 

faydalanılarak hesaplanmıştır. Yapılan inceleme sonucuna göre uyuşum yüzdesi % 92 olarak 

hesaplanmıştır. Bu uyum yüzdesinin 70 ve üzeri olması oluşturulan kodlamaların güvenilir olduğunu 

göstermektedir (Miles ve Huberman, 1994; Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Bulgular  

Bu kısımda yapılan içerik analizi sonucunda, çizgi filmlerde halk bilimi unsurlarının kullanımı: 

Niloya örneği adlı çalışmamıza ait bulgular başlıklar halinde açıklanmıştır.  

Niloya Çizgi Filminin Başlıca Karakterleri 

Bu kısımda Niloya çizgi filmine ait başlıca karakterler tablo ve görsel olarak tanıtılmıştır.  

Karakterler çizgi filmin resmi internet sayfasından (http://www.niloya.com/) alınmıştır. Karakterler 

hakkındaki bilgilerde internet sayfasındaki verilerden oluşmuştur. Niloya çizgi filmi TRT televizyon 

kanalında yayınlanan, okul öncesi dönemindeki çocuklara hitap eden yerli yapım tematik bir çizgi 

filmdir. Niloya çizgi filmine ait başlıca karakterlerin fiziksel ve duygusal özellikleri Tablo 2’de 

gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Niloya çizgi filmindeki başlıca karakterler 

Karakter Özellik 

Niloya 

 

 

2009 yılında doğmuştur.  Koca gözlü, fındık burunlu, şirin bir görünümü 

vardır. En yakın arkadaşları Tospik, Mete ve abisi Murat’tır. Nehirde 

yüzmeyi, keşfetmeyi, öğrenmeyi ve macerayı sevmektedir. Beklemeyi, 

yanlış anlamayı ve mutsuz olmayı sevmez. Niloya ismini mutluluktan 

almaktadır. Annesi kızının isminin Nil olmasını babası ise oya olmasını 

istemiştir. Dedesi her ikisininde istediği olsun der ve adını Niloya koyar. 

Tospik 

Kendi halinde bir kaplumbağa olan Tospik Niloya’nın en yakın 

arkadaşlarından biridir. Nehirde yüzmeyi, saklambaç oynamayı ve uyumayı 

çok seven Tospik, Niloya’nın onu boyamasından ise hiç hoşlanmamaktadır. 

Kendisini çok seven Niloya gibi bir dosta sahip olduğu için kendisini çok 

şanslı hissetmektedir.  

Murat 

2007 yılında doğmuştur. Meraklı bakışlı, koyu saçlı ve Niloya’dan biraz daha 

uzun bir görünüme sahiptir. Top oynamayı, koşturmayı ve fındık toplamayı 

çok seven Murat, mızıkçılığı ve topunun ağaca çıkmasını ise sevmemektedir. 

Niloya’yı çok seven Murat, onun bir şeyleri yanlış anlamasıyla çok eğleniyor.  

Mete 

Koca gözlü sevimli bir görünüme sahip olan Mete Niloya ile aynı yaştadır. 

Oyuncaklarını dağıtmayı ve kemençe dinlemeyi çok seven Mete, eşyalarını 

kaybetmeyi ve aradığını bulamamayı ise hiç sevmez.  

Dede 

Niloya’nın dedesi 1950 doğumludur. Beyaz sakallı, biraz yaşlı ve ton ton bir 

görünüme sahiptir. Ailesini, yaylaya gitmeyi ve balık tutmayı çok seven 

dedemiz çocukların üzülmesinede hiç dayanamaz. Niloya’nın dedesi ayrıca 

diğer bütün karakterler için bir akıl hocasıdır.  

Babaanne 

Yaşlı ve şirin bir görünüme sahip olan babaanne 1952 doğumludur. Geliniyle 

yemek yapmayı, ailesini, torunlarını, fındık toplamayı çok seven babaanne, 

sevdiklerinin üzülmesine ise hiç dayanamaz.  

Anne 

1976 doğumlu olan anne uzun boylu, dinç ve güzel bir hanımdır. Ekinleri, 

yaylayı, çocukları ile vakit geçirmeyi ve temizliği çok seven anne, pasaklılığı 

ve gürültüyü ise hiç sevmez.  

Baba 

1974 doğumlu olan baba oldukça güler yüzlü bir insandır. Tarlayı, denizi ve 

balıkları çok seven baba, tembelliği ve doğaya saygısızlık yapılmasını ise hiç 

sevmez. Mutlu bir yuvaya sahip olan baba, kızının ve oğlunun düşlediği 

güçlü ve iyi bir baba olmak için elinden geleni yapmaktadır.  

 

 

Görsel 1. Niloya çizgi filmi başlıca karakterler 
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Köy Kasaba ve Kent Yaşamı 

Niloya çizgi filminde daha çok köy hayatı anlatılmaktadır. Tipik bir Karadeniz Bölgesi köyünde 

geçen normal bir hayat resmedilmektedir. Ekonomisi, aile ve sosyal hayatı, doğası vb. tüm yönleri ile 

bu ortaya konmaktadır. Geleneksel bir Karadeniz köyü olan Niloya’nın köyü; yeşillikler içinde doğa ile 

birleşmiş bir şekilde, evlerin tabiatın bir parçasıymış gibi inşa edildiği, yaşayan insanların doğanın 

onlara verdikleri ile şükrederek mutlu birer hayat sürdükleri bir yerleşim yeridir.  

Yerleşim ve Yerleşim Türleri 

Yerleşim, evlerin birbirine çok yakın olmadığı, doğanın yerleşimine göre şekillenmiş evlerden 

oluşan tipik bir geleneksel Karadeniz köyü formatındadır. Evlerin önünde hayvancılık ve tarımla alakalı 

barınaklar ve bahçeler bulunmaktadır. Bahçelerin etrafı ise çitlerle çevrelenmiştir. İçinden derelerin 

aktığı, köyün çok yakınlarında ormanların ve dağların bulunduğu bu köy içinde yaşayan insanların ve 

diğer bütün canlıların mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdükleri yaşam alanlarıdır.  

Barınak-Konut (Halk Mimarisi) 

Konutlar normal bir köyde olduğu gibi müstakil olarak tasarlanmıştır. Konut yapıları ise 

Karadeniz yöresine özgü şekilde yapılandırılmış, önünde kendi bahçesi, samanlığı, ahırı vb. yapılarla 

donatılmıştır. Evler birbirinden farklı renklerle boyanmış, doğanın renginede genelde uyum sağlamayı 

başarmıştır. Evlerin yapı malzemesi olarak ağaçların ve taşların kullanıldığı görülmektedir. Evlerin 

içinde yine yöresel unsurlar kullanılmıştır. Evlerin duvarlarında aile büyüklerinin ve aile üyelerin 

bulunduğu resim tabloları, yöresel çalgılar (kemençe) mevutken, evin içlerinde yöreye özgü masa 

örtüleri, halılar, perdeler, gaz lambaları, kitaplık gibi eşyaların olduğu görülmektedir. Yine evlerin 

duvarlarında bahçede yetiştirilen ürünlerin kurutulmuş olarak asılı halde durduğunu görmek 

mümkünken, onların hemen yanında yöresel elekte bulunmaktadır. Evlerin pencerelerinin manzarası 

genelde gökyüzü ve ağaçlıklara yemyeşil çayırlarla resmedilmiştir. Evin yanından geçen nehirde ise 

Karadeniz Bölgesinde geleneksel olarak yapılan kemerli tarihi bir köprü mevcuttur.  

Aydınlanma ve Isınma 

Evlerin çatılarında bacalar ve tüten dumanlar resmedilmiştir. Buradan o yörenin insanlarının 

soba ile ısındığı anlaşılmaktadır. Ancak bacaların mutfaktan çıktığı görülmemektedir zira mutfakta 

yapılan yemeklerin tüplü ocakta pişirildiği incelenen bölümlerden bilinmektedir. Sobalar mutfakta değil 

evin başka bir bölümünde konumlandırılmışlardır.  

Aydınlanmada ise sokaklarda elektrik direklerindeki ampuller, evlerde ise daha küçük boylu 

ampuller ve elektrik kesintisine karşı geleneksel gaz lambaları bulunmaktadır.  

Ekonomi Türleri ve Halk Ekonomisi 

Bölümlerde yöresel halkın ekonomisine oldukça vurgu yapılmaktadır. Özellikle bölgeye 

uyumlu bir şekilde tarım ve hayvancılıktan bahsedilmektedir. Karadeniz balıkçılığına, fındık 

bahçelerine, mısır tarlalarına, inekler ve keçilere kadar yöresel ekonomi bölümlerin konuları ile hep iç 

içedir.  Niloya’nın babası ve dedesi balıkçıdır ama aynı zamanda ahırdaki hayvanlar ve arazideki fındık 

ve sebze gibi tarım ürünleri ile de ilgilenmektedirler. Ayrıca Niloya’nın annesi ve ninesi de ev 

ekonomisine tarla ve hayvanların bakımındaki yardımları ile destek olmaktadırlar. Niloya’nın ailesin 

geleneksel bir köy hayatında olduğu gibi inekleri, keçileri ve tavukları bulunmaktadırlar. Onlardan süt 

ve yumurta temin etmektedirler. Örneğin ”süt” adlı bölümde Niloya’nın hasta olan abisi için ninesinin 

inekten geleneksel olarak süt sağması anlatılmaktadır ve yine başka bir bölümde Niloya ve abisi 

Murat’ta dâhil bütün ailenin fındık bahçesine gidip fındık topladığı görülmektedir.  Niloya’nın evindeki 

herkes, evin ekonomisi için üzerine düşen bütün görevleri yapmaktadırlar.  

Bölümlerde buğday unundan ziyade mısır unundan bahsedilmektedir. Yöresel olarak mısır 

buğdaya göre daha fazla üretilmektedir ve dolayısıyla mısır unu daha fazladır. Hatta “mısır ekmeği” adlı 

bölümde mısır ununun nasıl yapıldığı Niloya’nın en yakın arkadaşı Mete’nin babasının değirmeninde 

gösterilmiştir. “Rüzgârgülü” adlı bölümde ise bir yel değirmeninin buğdaylardan un yaptığı 
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anlatılmıştır. Görüldüğü gibi bölümlerde halkın genelde geleneksel olarak o yörenin ekonomik hayatını 

nasıl ortaya koyduğu açık bir şekilde anlatılmıştır.  

Beslenme 

Çizgi filmin genelinde olduğu gibi beslenmede de yöreye özgü besinler ağır basmaktadır. 

Beslenmede fındık, mısır, mısır ekmeği, balık, süt, yoğurt ve yumurta gibi yörenin geleneksel ve doğal 

ürünlerinden oldukça bahsedilmektedir. Beslenmede kullanılan ürünler market ve bakkallarda satılan 

yapay malzemelerden değil genelde içinde bulunulan doğada halkın geleneksel yöntemlerle kendi 

ürettikleri ürünlerdir. Yemekler genelde mutfaktaki masada yenilmektedir. Yemeklerin yanında masada 

genelde çay bardaklarıda dolu halde bulunmaktadır. Ekmek olarak genelde mısır ekmeği 

tüketilmektedir. Yumurta çoğu kahvaltıda haşlanmış ya da tavada yapılmış olarak  bulunmaktadır. Bu 

yumurtalar evin kendi tavuklarının yumurtalarıdır. Normal öğünlerde yapılan yemekler evin 

bahçesinden toplanan fasulye, domates gibi sebzelerden yapılan yöresel yemekler olmaktadır. Hamur 

işi yiyeceklerde bazı bölümlerde kullanılmıştır. Örneğin “Neşeli Kurabiyeler” bölümünde Niloya’nın 

annesi kurabiye yapmış ve evin etrafında oynayan bütün çocuklara dağıtmıştır.  

Evin mutfağında normal mutfak eşyaları ve bir yemek masası bulunmaktadır. Sebzeler ve 

meyveler ayrı bir kilerde değil mutfağın dolaplarında saklanmadır. Mutfağın duvarlarında kurutulmuş 

sebzeler, elek ve Karadeniz bölgesinin geleneksel çalgısı olan kemençe bulunmaktadır.  

Ölçme Tartma ve Hesaplama Birimleri  

Niloya çizgi filminde zaman birimleri bir ders programı gibi “pazartesi” adlı bölümde 

anlatılmıştır. Ayrıca zamanı evlerinde bulunan saatlere bakarak öğrenmektedirler. Ramazanda ise top 

patlayınca akşam olduğunu, sabah ezanı okununcada sabah olduğunu “sahur” adlı bölümden 

görmekteyiz.   

Halk Sanatları ve Zanaatları 

Bölümlerde görüldüğü üzere geleneksel olarak yapılmış olan işlemeli örtüler evlerin içinde 

masa, viskoz gibi yerlerin üzerlerinde bulunmaktadır. Evde porselenden ve kilden yapılmış mutfak ve 

süs eşyalarıda görülmektedir. Ayrıca özellikle kadın karakterlerin giysilerinde el işçiliği ön plana 

çıkmaktadır. Başlarına taktıkları tokalarda ve yazmalarda bu daha fazla görülmektedir. Niloya’nın baba 

ve dedesi ise köyde veya kendi evlerinde çıkan herhangi bir sorunda bir inşaat ustası gibi bütün 

sorunların üstesinden gelmektedirler.  

Giyim-Kuşam-Süs 

Çizgi filmde kıyafetler genelde Karadeniz yöresinin geleneksel kıyafetleridir. Gündelik 

kıyafetlerde özellikle Niloya’nın dedesi ve ninesinde bu geleneksel kıyafetler oldukça kendini belli 

etmektedir. Tablo 3’te Niloya çizgi filminin karakterlerinin giyim kuşam durumu belirtilmiştir.  

Tablo 3. Karakterlerin giyim ve kuşamları 

Karakter  Giyim-Kuşam 

Niloya Kahverengi saçları ikiye ayrılmış, kurdele ile bağlanmış şekilde; elbisesi askılı, üstünde sarı 

bir tişört, çiçek desenli, genelde tek ve canlı bir renk; ayakkabısı bağcıksız kırmızı renkli. 

Murat Kahverengi saçları yana taranmış şekilde, üstünde açık mavi gömlek üzerinde kahverengi 

süveter, altında ise yine açık mavi pantolon ve açık renk ayakkabı. 

Mete Sarı saçları düz taranmamış bir şekilde, üzerinde açık mavi bir tişört, altında ise kahverengi 

bir şort ve bağcıklı mavi renkli bir ayakkabı.  

Anne Geriye taranmış kahverengi ve çok uzun olmayan saçları, saçında çiçekli tokası, üstünde 

pembe bir gömlek ve onun üzerinde mavi bir yelek, altında mor bir etek ve onun üzerinde sarı 

renkli desenli bir iş önlüğü, açık renkli bir bağcıksız bir ayakkabı.  

Baba Siyah saçları ortaya yakın yana taranmış bir şekilde ve bıyıklı,  üzerinde yakalı kırmızı bir 

tişört, altında açık mavi renkli bir pantolon ve tişörtün üzerinde kemerli bir şekilde, bağcıksız 

mavi bir ayakkabı. 

Dede Başında genelde o yörede hacıların taktığı bere, yüzü beyaz ve sakallı, üstünde açık mavi 

gömlek ve onun üzerinde mor renkli düğmeli bir yelek, altında açık mavi bir pantolon, açık 

kahverengi ayakkabılar.  
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Nine Başında açık mor işlemeli bir yazma, beyaz yüzünde küçük bir gözlük, üstünde açık renkli bir 

buluz ve onun üzerinde pembe renkli düğmeli bir yelek, altında kare desenli mavi bir etek ve 

açık kahverengi bağcıksız bir ayakkabı.  

Tablo 3’te görüldüğü üzere özellikle aile büyüklerinde daha çok geleneksel kıyafetlerin 

kullanılmış olduğu görülmektedir. Renkler genelde birbirine benzer şekilde resmedilmiştir. 

Karakterlerin kıyafetleri genelde bu şekilde olsa da mevsime, yapılan işe ve hava durumuna göre bazen 

farklı kıyafetler giyildiğide görülmektedir.  

 

Görsel 2. Çizgi filmdeki başlıca karakterlerin giyim ve kuşamları 

Çizgi filmde normal günlük kıyafetler yanında bazı bölümlerde geleneksel kıyafetlerinde ara 

ara giyildiği görülmektedir. Bölümün konusuna göre Karadeniz bölgesinin geleneksel kıyafetleride 

bolca kullanılmaktadır. Tablo 4’te bu kıyafetlere örnekler verilmiştir.  

Tablo 4. Çizgi filmde giyilen geleneksel ve yöresel kıyafetler 

Sıra Kıyafet  

1 Horon Kıyafetleri 

2 Bayram Kıyafetleri 

3 Çoban Kıyafetleri 

4 Dağcı Kıyafetleri 

5 Tiyatro Kıyafetleri 

6 Sporcu Kıyafetleri 

7 Denizci Kıyafeti 

8 Postacı Kıyafetleri 

Geleneksel kıyafetlere baktığımızda daha çok kendi kültürümüze ait olduğu açık bir şekilde 

görülmektedir. Niloya’nın aşağıdaki görsellerde görüldüğü gibi giydiği horon ve gemi kaptanı 

kıyafetleri vb. bunlara örnektir. Karadeniz yöresinin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra yerleşim yerinin 

köy olmasından kaynaklanan kıyafetlerinde kullanıldığı görülmektedir.  
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Görsel 3. Niloya çizgi filminde kullanılan yerel geleneksel kıyafetlere örnekler 

Halk Bilgisi 

Niloya çizgi filminde halk bilgisi genelde halk hekimliği, halk botaniği, halk meteorolojisi gibi 

alanlarda görülmektedir. Örneğin “Sıcak Bir Çorba” bölümünde Niloya’nın hasta olan annesi için 

babasının yapmaya çalıştığı çorbanın hastalığa iyi geleceği konusu işlenmiştir. Aynı şekilde “Süt” 

bölümünde ise Niloya’nın hasta olan abisi için ballı sütün gerektiği belirtilmiştir.  

Niloya çizgi filmi Karadeniz’de bir köy hayatını işlediği için insanlar, hayvanlar ve bitkilerle iç 

içedir. Bu sebeple birçok bölümde halk bahçelerdeki sebze ve meyveler, ormanlardaki ağaçlar ve 

çiçekler gibi bitkilerin her türlü özellikleri işlenmiştir. Bitkilerin yeşermesi, olgunlaşması, sararması, 

yaprak dökmesi gibi durumlar bazı bölümlerin konusunu oluşturmuştur. Bu bölümlerde özellikle 

Niloya’nın yaşadığı yörenin kendine has olan bitkileri seçilmiştir.  

Niloya çizgi filminde mevsimlerin bitkiler ve yaşam tarzı üzerindeki etkisini gösteren birçok 

örnekte mevcuttur. Hatta bazı bölüm isimleri bile bizzat böyledir (İlkbahar, Sarı yapraklar, Kar). Bu 

bölümlerde özellikle halkın meteoroloji ile ilgili bildiği halk bilgisi ortaya konulmaktadır.   

 Töreler, Adetler, Gelenekler, Görenekler 

Niloya çizgi filmi töreler, adetler, gelenekler ve görenekler bakımından oldukça zengin bir çizgi 

filmdir. Çizgi filmin genelinde töreler, adetler, gelenek ve görenekler serpiştirilmiş bir vaziyette 

bulunmaktadır. Tablo 5’te çizgi filmde saptanan töreler, adetler, gelenek ve göreneklere örnekler 

gösterilmiştir.  
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Tablo 5. Çizgi filmde geçen  töreler, adetler, gelenekler, görenekler 

Sıra  Töreler, Adetler, Gelenekler ve Görenekler 

1 Evin duvarlarına kurutulmuş sebzeler asmak 

2 Köyde ortaya çıkan durumlarda imece usulü yardımlaşmak 

3 Bayramlarda el öpmek 

4 Bayramlarda hediyeleşmek 

5 Bayramlarda ziyaretler yapmak 

6 Büyükleri sevmek ve onlara saygılı olmak 

7 Sahurda davul çalarak halkı uyandırmak 

8 İftar için sofrada top patlamasını beklemek 

9 Bayram sabahı yeni elbiseler giymek 

10 Misafirliğe gitmek, giderken hediyeler götürmek 

11 Gelen misafire ikramlarda bulunmak 

12 Bitkilerden oyuncaklar yapmak 

13 Küsleri barıştırmak 

14 Ramazanda sahura kalkıp ezanı beklemek 

15 Kardan adam yapmak, kartopu oynamak 

16 Köyde çuval yarışı şenliği düzenlemek 

17 Kardeşine sahip çıkmak 

18 Büyüklerden hikâye ve masallar dinlemek 

19 Verilen hediyeler karşılık hediye vermek 

20 Başkasının eşyasını alırken izin almak 

21 Bütün işlerde aile üyelerinin yardımlaşması 

22 İhtiyacı olanlara yardım etmek 

23 Yöresel çalgıları çalmak 

24 Hastalar için doğal çözümler bulmak 

Tablo 5’ten görüleceği üzere çizgi filmde töreler, adetler, gelenekler ve görenekler yoğun bir 

şekilde görülmektedir. Bunlar çizgi filmin geneline yayılmış, bütün bölümlerde konuların içine 

yerleştirilmiştir. Bunların genelde çizgi filmin büyük karakterleri tarafından çocuklara anlatıldığı veya 

bu karakterlerin direkt olarak hayatın içinde örnek oldukları görülmektedir. Büyüklerinin anlattıkları ya 

da onlardan örnek aldıkları inançları/davranışları çocukların kendi aralarında da yaşattıkları 

görülmektedir.  

Geçiş Dönemleri 

Çizgi filmde geçiş dönemleri üzerine yoğunlaşma olmamıştır ancak bir bölümde Niloya’nın 

ailesinin inekleri olan “Benekli”’nin doğumu konu edinmiştir. Bu doğum sahnesi ile beraber doğum 

yaşam gibi kavramlar çocuklara anlatılmakta ve seyirciye aksettirilmektedir.  

Bayramlar, Karşılamalar, Uğurlamalar 

Çizgi filmde bayramlar tam anlamıyla Karadeniz ve Türk kültürü ile yoğurularak anlatılmaya 

çalışılmıştır. Örneğin çocuk karakterlerin bayram öncesi alınan yeni kıyafetleri heyecanla bayram sabahı 

giymeleri, büyüklerin ellerini öpmeleri ve onlardan hediyeler almaları gibi durumlar işlenmiştir. Ayrıca 

köydeki çocukların bütün evleri gezerek bayram kutlaması yapması ve şeker toplamasıda hem çizgi 

filmin geçtiği yörenin hem de Türk kültürünün ayrılmaz parçalarıdır.  Karşılamalar heyecanlı ve 

sevinçli, uğurlamalar ise genelde hüzünlü bir şekilde verilmiştir. 

Kalıp Hareketler, Kalıp Sözler, Sesler 

Çizgi filmde herkes genelde güler yüzlüdür. Bu güler yüzlülüğü en çok Niloya’da görmekteyiz. 

Niloya ve arkadaşları genelde heyecanlı, meraklı, paylaşımcı, sevimli olarak görülmektedirler. Çizgi 

filmdeki büyük karakterler ise küçüklere karşı daima sabırlı ve sevgi doludurlar. Çoğu zaman güler 

yüzlüdürler ve bazen gözleri dolsa bile genelde sevinç gözyaşları olmaktadır.  

Kalıplaşmış günlük yaşantılar; hayvanların bakımı, tarımsal faaliyetler, balığa çıkmak, çocuk 

oyunları vb. gibi geleneksel Karadeniz köy yaşamı ile ilgilidir.  Örneğin balığa giderken yağmurluk 
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giymek, bisiklete binerken kask ve dirseklik takmak gibi yapılan işe göre kalıplaşmış hareketler 

bulunmaktadır.  

Dinsel İnanışlar, İnançlar 

Niloya’nın köyünde bütün köy için bir cami ve bir imam bulunmaktadır. Özellikle ramazan 

ayının ve bayramların anlatıldığı bölümlerde bu motifler çokça kullanılmışlardır. Bu motiflere ek olarak 

oruç tutmak, sahura kalkmak, iftar yapmak, sahura kalkmak için davul çalmak vb. gibi İslami motifler 

çizgi filmde çokça kullanılmıştır. Ayrıca yağan yağmurların ve yemeklerimizi paylaşmanın bereket 

getireceği gibi inançlarda mevcuttur.  

Halk Edebiyatı 

Çizgi filmin birçok bölümünde Halk Edebiyatı unsurları kullanılmıştır. Özellikle “damlaya 

damlaya göl olur” ve “Masal” gibi bazı bölümlerde ise direkt olarak bölüm isimleri Halk Edebiyatını 

konu edinmiştir. Halk edebiyatı ürünleri bazen senaryonun akışı içinde örtük bir şekilde verilmekte iken 

bazende direkt olarak senaryonun konusunu oluşturmuştur. Örneğin “bakarsan bağ bakmazsan dağ olur” 

adlı bölümde Niloya’nın atasözünü duyup yanlış anlamasını ve doğrusunu öğrenirken yaşadıklarını 

konu edinmiştir.  Tablo 6’da çizgi filmde kullanılan Halk Edebiyatı ürünlerine örnekler verilmiştir.  

Tablo 6. Çizgi filmde geçen halk edebiyatı ürünlerine örnekler 

Atasözü “davulun sesi uzaktan hoş gelir” 

“bakarsan bağ bakmazsan dağ olur” 

“damlaya damlaya göl olur” 

“iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir” 

Deyimler  “ayılıp bayılmak” 

“numara yapmak” 

“güle güle kullanmak” 

“gönül almak” 

“ilham almak” 

“canı sıkılmak” 

“aklına gelmek” 

“turp gibi olmak” 

Hikâye  “nehir kenarında yaşayan küçük kızın hikâyesi” 

“Karadeniz gemisi” 

Masal  “ağaçların içinde yaşayan küçük insanlar” 

Mani  “ramazan davulcusunun söylediği maniler” 

Efsane “rüzgârgülü oyuncağının annesi olduğuna ilişkin 

efsane” 

Halk şiiri “Murat’ın kendi yazdığı 23 Nisan şiiri” 

 

Halk Tiyatrosu 

Çizgi filmde halk tiyatrosu ile ilgili olarak gölge oyunu, tiyatro ve seyirlik gösteriler 

kullanılmıştır. “Tiyatro” ve “Karagöz ve Hacivat” bölümleri hem isim hem de konu olarak halk 

tiyatrosunu ele almışlardır. Tiyatro adlı bölümde Niloya ve arkadaşı Mete kültürümüzün bir halk 

kahramanı olan Keloğlan ve onun annesini canlandırmışlar ve köylülerde onları izlemişlerdir. Karagöz 

ve Hacivat bölümünde ise Niloya ve arkadaşı Mete köy çeşmesinin akmama sorununa ilişkin 

çözümlerini büyüklerin dinlemesini sağlamak için gölge oyununu kullanmışlar ve başarılı olmuşlardır. 

Niloya ve arkadaşlarının diğer bazı bölümlerde de köylü karşısında performanslar sergiledikleri 

görülmüştür. Görsel 5’te köy halkının Niloya ve arkadaşı Mete’nin gösterisini izlediğini gösteren bir 

örnek verilmiştir.  
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Görsel 4. Niloya ve arkadaşlarının yaptığı tiyatro gösterisi 

Halk Oyunları 

Halk oyunları olarak daha çok “horon” üzerine yoğunlaşılmıştır. Özellikle geleneksel çalgı olan 

kemençe ile beraber Niloya ve arkadaşlarının geleneksel kıyafetler giyerek horon oynadıkları 

görülmektedir. Geleneksel oyunların oynandığı bölümlerde yine geleneksel çalgılar olan tulum ve 

kemençe kullanılmaktadır.  

Halk Müziği ve Müzik Araçları 

Niloya çizgi filminde halk müziği ve müzik araçları genelde o yörenin geleneksel ürünleri 

olmaktadır. Çalgılar yoksa genelde radyolar kullanılmakta ve o yörenin geleneksel müzikleri 

dinlenmektedir. Karadeniz yöresinin müzik aletleri olan tulum ve kemençe bölümlerde en çok işlenen 

kültürel unsurlardır. Hatta bir bölümün ismi “kemençe”’dir. Kemençe adlı bölümde mutfakta her zaman 

asılı duran kemençeyi gören Niloya onu alır ve çalmaya başlar. Çalmayı beceremediği için çıkan sesten 

herkes rahatsız olur.  Ancak Niloya’nın dedesi kemençeyi alarak nasıl çalması gerektiğini gösterir. 

“Karadeniz Orkestrası” adlı bölümde de Niloya’nın annesinin dinlediği radyo bozulunca, Niloya ve 

arkadaşları annesi için kemençe, tulum ve davulla bir orkestra oluştururlar.  

Çocuk Oyunları, Oyuncakları 

Niloya çizgi filminde çocuklara yönelik olarak geleneksel oyunlardan çokça görmekteyiz. Bu 

oyunlara arasında hem “paten” gibi modern zaman oyunları hem de “çuval yarışı” gibi eski geleneksel 

oyunlar bulunmaktadır. Tablo 7’de çizgi filmde geçen oyunlara örnekler verilmiştir.  

Tablo 7: Çizgi filmde geçen çocuk oyunları 

Sıra  Oyun  

1 İstop  

2 Çuval yarışı 

3 Bisiklet sürmek 

4 Misafircilik  

5 Misket  

6 Futbol  

7 Sek sek 

8 Kartopu 

9 Uçurtma uçurmak 

10 Mendil kapmaca 

11 Yakar top 

12 Körebe  

13 Kızakla kaymak 
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Tablo 7’de görüldüğü üzere çocuk oyunları çizgi filmde yoğun bir şekilde işlenmiştir ve bu 

oyunlar yoğunlukla hem o yöreye özgü geleneksel hem de eski oyunlardır. Oyunlarda genellikle 

eğlence, yardımlaşma ve ders alma konuları işlenmektedir.  

Çocuk oyuncakları olarak futbol topu, oyuncak arabalar, uçurtmalar, rüzgar gülleri vb. gibi 

oyuncaklar kullanılmıştır. Ayrıca Niloya’nın köyünde yetişen doğanın herhangi bir ürünüde çocuk 

oyunları için kullanılma potansiyeline sahiptir.  

Halk Eğlenceleri 

Çizgi filmde halk eğlenceleri daha çok çocuklar ve onların seyirlik gösterileri üzerinden 

anlatılmıştır. Çoğu zaman Niloya ve Mete’nin iki kişilik gösterileri (gölge oyunu, tiyatro) veya daha 

fazla çocuğun yaptığı yarışmalar (çuval yarışı-çocuk şenlikleri) köylü tarafından hep beraber 

izlenilmektedir.  

Adlar 

Niloya ve arkadaşlarının isimleri genelde mevcuttur ancak aile üyelerinin ismi çizgi filmde 

belirtilmemektedir. Anne, baba, dede ve nine gibi isimlendirmeler yapılmıştır. Niloya’nın arkadaşlarının 

anne ve babalarının isimleride bölümlerde geçmektedir. Ayrıca Niloya’nın ailesinin sahip olduğu 

hayvanlarında isimleri vardır (miniş, benekli). Niloya’nın köyüne ait olan okul bazı bölümlerde 

görülmekte (örneğin Paten bölümünde), okulun tabelasında “Şirintepe ilkokulu” yazmaktadır.   

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yaşayan küçük bir kızın ve yakın çevresinin hayatını konu 

edinen Niloya çizgi filminde bulunduğu yöreye ait Türk kültürünü yansıtan birçok halk bilimi unsuru 

tespit edilmiştir.  Halk bilimi unsurları tespit edilirken kullanılan Sedat Veyis Örnek’in (1995) 25 

maddelik halk bilimi çalışma konuları, büyük çoğunlukla çizgi filmde bulunmaktadır. Bir millete ait 

kültür değerlerinin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılması için kodlarının yinelenmesi ve yeniden 

üretilmesi gerekmektedir. Teknolojinin son zamanlarda gelişmesiyle beraber büyük kitleleri sinema 

salonlarına çeken animasyonlar, kültürel mirasın gelecek nesillere iletilmesinde önemli bir rol 

üstlenmişlerdir (Taş Alicenap, 2015). Bu bağlamda halk bilimi unsurları açısından çok zengin bir yapıya 

sahip olan Niloya çizgi filminin kültürümüzün gelecek nesillere iletilmesinde önemli bir role sahip 

olduğu söylenebilir.  

Kültürümüzde “Halil İbrahim Sofrası” olarak adlandırılan eve gelen konukları ağırlama kültürü 

vardır. Bu kültür sayesinde konuklar ve ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemeklerin sofra bereketini 

artıracağı düşünülmektedir (Gündüzöz, 2016). Aslan ve Yılar’ın (2019) yaptığı çalışmada bu inanışın 

Rafadan Tayfa çizgi filminde bu kültüre ait geleneklerin yaşatıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmayla 

paralel olarak Niloya çizgi filminde özellikle Niloya’nın annesinin birçok bölümde yaptığı lezzetli 

yemek ve yöresel hamur işi ürünleri evin önünde oynayan bütün çocuklara dağıttığı görülmektedir.  

Bayraktar (2014), keloğlan masalları adlı çizgi filmi araştırmış ve sözel kültür ürünlerinin, dijital 

ortamlara taşınmasıyla beraber kültürümüzün farklı ortamlarda yeniden icra edilmesi ve geleneğimizin 

güncellenmesi noktasında çizgi filmi başarılı bulmuştur. Niloya çizgi filminde de sözlü kültür unsurları 

oldukça yer bulmaktadır. Özellikle şiir, hikâye, masal, atasözü, deyim vb. gibi halk edebiyatı ürünleri 

çizgi filmin birçok bölünde işlenmiştir. Bu sayede sözlü kültür ürünlerimiz farklı ortamlarda yeninden 

icra edilme ve gelenekten geleceğe yolculuk etme şansı bulmuşlardır.  

Selanik Ay ve Korkmaz (2017) Küçük Hezarfen adlı çizgi filmdeki kültür öğelerini 

araştırmışlardır. Çizgi filmde sözlü kültür öğeleri, sosyal ortamlar, doğal ve tarihi yerer, gelenekler, 

kıyafetler, yemekler, mimari yapı, Türk büyükleri, el sanatları, oyunlar, müzik aletleri, kutlamalar ve 

bayramlar vb. şeklinde kültür unsurlarına rastlanılmıştır. Çetin ve Üzer (2018) ise aynı çizgi filmde 

bulunan milli kültür unsurlarını incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçları yukarıdaki çalışmayla uyumlu 

olmakla beraber 23 farklı kültür unsuru tespit edilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçların 

araştırmamızın sonuçları ile benzer olduğu görülmektedir. Niloya çizgi filminde de Sedat Veyis 

Örnek’in (1995) 25 maddelik halk bilimi çalışma konularının tüm maddelerine örnek kültürel halk bilimi 

unsurları tespit edilmiştir.  
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Karakuş (2016) yörüklerin hayatının anlatıldığı Maysa ve Bulut adlı animasyon çizgi filmden 

20 bölüm incelemiştir. Çizgi filmde örf, adet, gelenek ve görenekler başlığı altında 30 kültürel unsur 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmacıya göre çizgi filmin kültür aktarımı yönünden önemli bir 

yapım olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda elde edilen sonuçlarda bu araştırma ile benzer sonuçlar 

içerdiğinden, Niloya çizgi filmininde kültür aktarımında önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz.  

Eşitti (2016) çalışmasında Pepee çizgi filminin daha çok yöresel kültürü ve bu kültüre ait 

değerleri, hayat tarzını seyredenlere aktardığını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının 

çalışmamızla uyumlu olduğu görülmektedir. Niloya çizgi filmi, Karadeniz’in tipik bir köyündeki birçok 

yöresel kültürel unsuru ve o yöreye ait hayat tarzını çocukların anlayacağı seviyede seyirciye 

aktarmaktadır. Bu sayede kültürün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır.  

Aslan ve Yılar (2019)  çalışmalarında, rafadan tayfa adlı çizgi filmden 42 bölüm incelemişlerdir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre birçok halk bilimi unsuru tespit edilmiştir. Ayrıca halk bilimi unsurlarının 

çocuklara çizgi filmlerle beraber aktarılabileceği, gelenek ve göreneklerimizin çizgi filmler yoluyla 

öğretilebileceği vurgulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarıyla çalışmamızın sonuçları oldukça 

örtüşmektedir. Niloya çizgi filminde birçok halk bilimi unsuru, gelenekler, adetler, görenekler, kültürel 

unsurlar mevcuttur. Bu bakımdan Niloya çizgi filminin kültürümüzün, halk biliminin gelecek kuşaklara 

aktarılmasında ve bunların öğretilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.  

Son yıllarda halk bilimi içeren yerli çizgi film yapımlarının çoğalmasıyla beraber 

araştırmacıların ilgilerinin bu yönde artığı görülmüştür. Çizgi filmlerle ilgili olarak yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, araştırmacıların çizgi filmlerdeki halk bilimi unsurlarının varlığı ve bunların gelecek 

kuşaklara aktarılması üzerine çalışmalar yaptıkları görülmüştür. Senaryosunda halk bilimi konularının 

bulunduğu çizgi filmlerin ve bunlarla ilgili bilimsel araştırmaların yapılması ve bunların sayılarının 

giderek artması geleceğimizin inşası adına hem bilimsel hem kültürel olarak oldukça önemlidir. Bu 

durum hem kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında hem de halk biliminin yaşatılmasında önem 

arz etmektedir. 

Niloya çizgi filmi Türk kültürüne ait halk bilimi unsurları açısından oldukça zengin bir 

yapıdadır. Halk Edebiyatından Halk Mimarisine, Halk İnanışlarından Halk Bilgisine, Halk 

Ekonomisinden Beslenmeye halk bilimi çalışma konuları büyük oranda çizgi filmde yerini almıştır. 

Özellikle son yıllarda şehirleşmenin hızlı bir şekilde artması teknolojinin gelişmesiyle beraber 

unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Karadeniz köy hayatı bu çizgi film sayesinde yaşatılmaya 

çalışılmıştır.  Karadeniz köy hayatında aile, ekonomi, mimari, sosyal hayat, eğitim, gelenek ve 

görenekler, inanışlar, sözlü ve yazılı unsurlar vb. çocukların anlayacağı sade bir şekilde izleyiciye 

yansıtılmaya çalışılmıştır. Niloya çizgi filminin sosyal paylaşım platformlarında ve televizyon 

kanallarında milyonlar tarafından izlenildiğini ve beğenildiğinide göz önünde bulundurulursa, 

unutulmaya yüz tutmuş halk bilimi unsurlarının gelecek kuşaklara aktarımı ve yaşatılması adına ne 

kadar önemli bir rol üstlendiği daha iyi anlaşılacaktır. Sonuç olarak kültürümüzü anlatan çizgi filmlerin 

çoğalması, teknolojinin ve küreselleşmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin çok hızlı olduğu 

günümüzde çok önemlidir. Zira Oğuz’un (2009) dediği gibi; birçok referans kaynağımız unutulabilir, 

onların yerini kitle kültürünün ortaya çıkardığı örnekler alabilir. Örneğin; Nardaniye Hanım’ın yerini 

Pamuk Prenses, Köroğlu’nun yerini Robin Hood, Kerem ile Aslı’nın yerini Romeo ve Juliet, Boz Atlı 

Hızır’ın yerini Noel Baba alacaktır. Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler oluşturulmuştur; 

1. Farklı çizgi filmlerde benzer şekilde incelenerek alandaki çalışmalarla karşılaştırılabilir, 

2. Çocuklar için, içinde halk bilimi unsurları bulunan yeni alternatif çizgi film senaryoları 

hazırlanabilir, 

3. Kültürel halk bilimi unsurlarının öğretiminde Niloya çizgi filmi kullanılabilir, 

4. Kültürümüzün aktarımında eğitim öğretimde kullanılması amacıyla çizgi filmlerden etkili bir 

şekilde yararlanmaya ilişkin atölyeler ve hizmet içi eğitimler tasarlanabilir.  
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