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ÖNSÖZ 
 

Çocuğun duygu ve düşüncelerini anlatmasında en etkili yollardan biri 

resimdir. Çocuk, resim yoluyla kendisini nasıl algıladığı, ailesi ve diğer çevresi 

hakkında bize bilgi verir.  

 

Çocuğun bedensel ve bilişsel gelişimi gibi resimsel gelişimi de çevresel 

faktörlerden etkilenir. Yapılan araştırmalar sonucunda, özellikle sosyo-

ekonomik düzeyin çocukların bedensel ve bilişsel gelişimine etkisi olduğu 

görülmüştür.  

 

Bu araştırmanın genel amacı, çevresel faktörlerden biri olan sosyo-

ekonomik düzeyin, çocukların resimsel gelişimlerine etkisi olup olmadığının 

saptanmasıdır. Araştırma sonuçlarının, çocuğun rahatlıkla kullanabildiği, 

evrensel bir dil olan resmin, dolayısıyla resimsel gelişimin iyileştirilmesi için 

yapılacak çalışmalara öncü olabileceği düşünülmüştür. 
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dolayı danışmanım Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan’a sonsuz teşekkür ederim. 

 

Araştırma bulgularının analizinde bana yardım eden fakültemiz Ölçme 

ve Değerlendirme Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Recep Serkan 

Arık’a teşekkür ederim. 

 

Verilerin toplanmasında, henüz atanmış olduğum Atatürk İlköğretim 

Okulu’ndaki ve diğer okullarda bana yardımcı olan sevgili meslektaşlarıma 

teşekkürlerimi bildiririm.  

 

         Hüma Özkaya 

         Mayıs, 2007 

 

 

 



iii 
 

ÖZET 
 

FARKLI SOSYO EKONOMİK DÜZEYDEKİ ÇOCUKLARIN RESİMSEL 
GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(İstanbul İli Sarıyer İlçesi Örneği) 
 

Özkaya, Hüma 
Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

(Güzel Sanatlar Eğitimi Programı) 
 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan 
Mayıs 2007, 103 sayfa 

 
Bu araştırmada çocuğun resimsel gelişimine, sahip oldukları sosyo 

ekonomik düzeyin etkisi olup olmadığının, varsa bunun çocuğun resimsel 

gelişimini ne yönde etkilediğinin saptanması amaçlanmıştır. 

  

 Tarama modelinde betimsel olan araştırmanın evrenini, 2005-2006 

eğitim-öğretim yılında, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde devlet ilköğretim 

okullarında okuyan 1. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın 

örnekleminde Sarıyer ilçesinden rastlantısal yolla seçilen iki düşük sosyo 

ekonomik düzeydeki, iki de yüksek sosyo ekonomik düzeydeki okullardan yine 

rastlantısal yolla seçilen 100 birinci sınıf öğrencisi yer almıştır. 

 

Örneklem grubuna sosyo ekonomik düzeylerini ölçmeye yönelik bir 

anket uygulanmış, ‘ailem ve ben’ konulu resim yaptırılmıştır. Her çocuğun 

doldurduğu anket ve yapmış olduğu resimler eşleştirilmiştir. Elde edilen veriler 

SPSS programında çözümlenmiştir. Çocukların sosyo ekonomik düzeyleriyle 

resimsel gelişimleri arasında bir ilişki olup olmadığı kay-kare testi ile 

belirlenmiştir. 

 

Bu araştırmadan elde edilen bulgular, çocukların sosyo ekonomik 

düzeylerinin resimsel gelişimlerine etkisi olmadığını göstermiştir. Araştırmanın 

alt amaçlarından sadece çocukların boyama kitabına sahip olmalarıyla ve 

çocukların gazete, kitap, dergi vb. yayınları okuyan bir aileye sahip olmalarıyla 

sosyo-ekonomik düzeyleri arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar Kavramlar: Sosyo-Ekonomik Düzey, Resimsel Gelişim 
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ABSTRACT 
 

THE EVALUATION OF PICTURIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO 
ARE FROM DIFFIRENT  SOCIO-ECONOMIC LEVELS 

(Sarıyer/ İstanbul) 
Özkaya, Hüma 

Department of Fine Arts Training 
Institute of Educational Sciences 

Supervisor: Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan 
May 2007, 103 page  

     This  research aims to find out that whether a child’s picturial 

development is influenced  by his/her socio-economic level and if there is such 

kind of relation it aims to determine in which way the child is influenced by it. 

 

 This research’s descriptive base of scan model is consisting of students 

who are in their first years in the primary school in Sarıyer/ İstanbul in the 

2005-2006 period. In this research, as a sample, 100 students are chosen by 

chance from two low socio-economic level and two high socio-economic levels 

in Sarıyer. 

 

 In this sample the group of children are made to draw pictures 

subjected as ‘my family and me’ in order to determine their socio-economic 

levels. Each survey filled by children and the pictures they drew are matched. 

The results are analyzed in SPSS programme. The relation between the 

children’s socio-economic levels and their picturial development is determined 

by khi-square analysis. 

 

 The result of this research shows that whether there is a relation 

between the children’s picturial development and their socio-economic levels. 

The children, who have coloring boks and whose families read orderly 

newspaper, boks or magazines, have a relation between themselves and their 

socio-economic levels. 

 

Key Words: Socio-Economic Level, Picturial Development 
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BÖLÜM I 
 

1. GİRİŞ 
 

1.1. Problem 
 

Eğitim, insanlığın doğuşundan beri daima olagelmiştir; günümüzde de 

uygarlık düzeyi ne olursa olsun her toplumda süregelmektedir. Nüfusu sınırlı 

olan ilkel bir kabilede, insanoğlu bir taraftan temel ihtiyaçlarını karşılamak için 

kullandığı araçları geliştirmeye çalışmış, bir taraftan da toplumdaki çocuk, 

genç ve diğer yetişkinlere, örgün olmayan bir eğitim vermiştir. Böyle bir 

toplumda birey, canlı-cansız çevre ile etkileşim yoluyla öğrenmiştir ve 

öğrenmektedir. Öğrenmenin oluştuğu her durumda, insan davranışlarını 

değiştiren bir eğitim sürecinden söz edilebilir. Örnek olarak balıkçılıkla geçinen 

ilkel bir kabilede, babasının peşine takılarak balık avına giden bir çocuk kendi 

yaşamı içinde eğitilmektedir (Varış, 1991: 8 ). 

 

En geniş ve genel anlamıyla eğitim, çocuk olsun, genç olsun, yaşlı 

olsun, insanlarda sosyal hayata ve çağa uygun tutum ve davranış değişikliği 

sağlamaktır. Eğitimin işlevi, topluma sağlıklı bir biçimde uyum sağlayabilmeleri 

için insanları etkilemektir. Bu etkileme geçmişteki sosyal ve ulusal değerleri 

tanıtıp benimsetme, bugünün gerçeklerini gösterme ve geleceğe dönük 

değerler, hünerler kazandırma yoluyla olur. Çağdaş eğitimin amacı, dünü 

koruyarak yarını güven altına almaktır (Kavcar, 1982:1). 

 

Eğitim, yalnızca geçmişe ya da bugüne yönelik değildir. Eğitim, aynı 

zamanda geleceğe dönüktür. Yani eğitimin farklı boyutları vardır ve bu da 

kişinin eğitimine farklı yönlerden eğilimi gerektirir. 

 

Bu durumda eğitimin geçmişe, bugüne ve geleceğe dönük olmak üzere 

üç temel yönü var demektir. Kısacası eğitimden beklenen üç esas, dünü 

tanıtma, bugünü tanıtma ve yarına hazırlamaktır (Kavcar, 1982: 1). 

 



2 
 

  

Bir eğitim sistemi, birbiriyle sürekli ilişki ve etkileşim içinde bulunması 

gereken üç ana boyut halinde incelenebilir: 1. Kuram (Teori), 2. Araştırma, 3. 

Uygulama. Kuram, bir eğitim sisteminin temelini oluşturur. Ona dayanarak 

araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarına dayalı uygulamaya geçmek, 

sağlıklı bir eğitim sisteminde temel şarttır (Kavcar, 1982: 1).  

 

Eğitimin üç ana boyutu olduğuna göre, bir kimse eğitim – öğretim 

çalışmalarına üç yönden hizmet edebilir demektir: 1. Kuramcı (teorisyen) 

olarak, 2. Araştırmacı olarak, 3. Uygulamacı olarak yani öğretmenlik ve 

yöneticilik yaparak (Kavcar, 1982: 1). Öğretmen de eğitim sistemi içerisinde 

uygulamacı olarak yer almaktadır. 

 

Çocuktaki sanatsal gelişimde iki belirgin nokta vardır. Birincisi, çocuk 

sadece materyal sağlayan bir öğretmenle çalışarak bilinçaltındaki değişimleri 

ve ilerlemeleri yakalayabilir olması, diğeri ise çocuğun yaratıcı kişiliğinin, 

yardım, yönlendirme ve eğitimle geliştirilmesidir. Gelişimsel süreç içinde her iki 

görüşten de faydalanılmalıdır (Tepecik ve Oğuzoğlu, 2002: 204). 

 

Eğitim, öğretimden farklı olarak yalnız okulda ya da diğer yaygın ve 

örgün eğitim kurumlarında  belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşmek 

durumunda değildir. Eğitim kişinin anne karnındaki süreci de içine alır ilk başta 

ailede başlar, sokakta, okulda ve kişinin hayatı boyunca etkileşimde 

bulunduğu tüm sosyal çevresinde devam eder. Bir başka değişle eğitim, kişiyi 

sosyal hayatına, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayacak bir birey haline 

getirmek amacını taşır. Bu amaçla okulda verilen eğitim de çocuğun zihinsel, 

duygusal olarak gelişimini sağlamaya yöneliktir. Erasmus, ‘Hayvan, hayvan 

olarak doğar; insan, insan olarak doğmaz, oluşturulur.’ derken insan 

yaşamının bütününü kapsayan  bir eğitim kavramını ortaya koyar (Çetin, 

2002:205). 

 

Eğitim, insanların yaşamları boyunca yaratıcı zekaları ve üretici güçleri 

ile ‘insan’ olarak var olabilmeleri için bilgi edinme sürecidir. Bir başka değişle, 

bireyin, kendini bir insan olarak sürekli geliştirme, oluşan yeni koşulara göre 
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kendini uyarlama ve yenilemesini sağlayacak bilgi ve beceri edinme sürecidir 

(Tanilli, 1996: 13). 

 

Özellikle ilköğretim birinci kademede çocuğun birçok yönden gelişimini 

sağlamaya yönelik dersler verilmektedir. Bu derslerden bir kısmı da çocuğun 

sanat eğitimini sağlamaya yöneliktir. İlköğretimdeki sanat derslerinin amacı 

sanat eğitimi veren diğer kurumların öğrencilerini yetiştirmedeki amacından 

farklı olarak sanatçı yetiştirmek değildir. Güzel Sanatlar Liseleri ya da 

üniversitelerin sanat fakültelerinde öğrencilerin öğrenim gördükleri alanda 

gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları amaçlanır, bu yönde gerekli teknik 

bilgiler verilir ve uygulamalar yaptırılır. Ancak ilköğretim birinci kademedeki 

öğrencilere resim dersi verilmesindeki amaç çocuğun ressam olması ya da 

müzik dersi verilmesindeki amaç çocuğun müzisyen olması değildir. Amaç, 

çocuğun yaratıcı düşüncesini ve estetik duyarlılığını geliştirmektir. 

 

Sanat eğitiminin amaç ve gerekliliğinin özünde insan ruhunun 

yüceltilmesi, insanın özgürleşmesi, bireylerin ruhsal gereksinimlerinin 

doyurulması, dengeli, çağdaş, duyarlı bir toplum yaratılması çabası görülür. 

Sanat eğitimi bireylere özgür anlatım olanakları sağlar. Ayrıca bireylerin 

sosyo-kültürel yaşamının, kişisel deneyimlerinin öznel ve ayrıntılı bir alanıdır. 

Sanata ilişkin en önemli özellik anlatımdır. Kişinin öznel içgörüsü, imgeleri, 

düşünceleri ve duyguları sanat ile görselleşir. Bu çok özel olan durumu, dışa 

dönüşmesi, somutlaşması ve başkalarına anlatması insan için önemli bir 

gereksinmedir. Hangi sanat yapıtı olursa olsun yaratma eylemi anlatılmak 

isteneni izleyiciye iletme amacı güder. 

 

Tarihsel anlamda sanat kavramının tartışılması XIX. yüzyılın sonlarında 

gündeme gelmiştir. O zamana kadar sanatın bilimsel teorilerde olduğu gibi 

sınırlandırılmış kesin bir tanımını yapmak olası değildir. Dolayısıyla geçmişteki 

düşünürler, estetikçiler sanatın özüne ilişkin somut verilerden öte varsayımlar 

ve tartışmalar üzerinde yoğunlaşmışlardır (Artut, 2004: 17).  

 

‘Sanat nedir?’ sorusuna ortak bir yanıt bulmadaki diğer bir güçlük de, 

alıcıların ortaya koyduğu yargılardan doğar. Oscar Wilde’in dediği gibi 
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‘Cisimlerin çehreleri onları seyredenlerin kültürlerine göre değişir.’ Bu nedenle 

de sosyo kültürel sınıflar ya da gruplar arasında, kimi zaman işin içinden 

çıkılamayacak boyutta sanat anlayışları, sanat sorunları oluşuverir. Bu 

farklılıklardaki art niyetleri bir tarafa bıraksak bile, yine bir ortak paydada 

buluşmak neredeyse olanaksız gibidir. Hutcheson’a göre her insanda doğal, 

doğuştan gelen bir güzellik duygusu vardır ve sanatın anlamı da bu iç güzellik 

duygusuyla yakalanabilir. Sanatı güzelle eş anlamlı tuttuğumuzda ise 

karşımıza en klasikleşmiş değişlerden biri çıkar: ‘Renkler ve zevkler 

tartışılmaz.’ Bu da, ‘Sanat nedir?’ sorusunun en önemli, en ciddi darboğazını 

oluşturur (Erinç, 1998: 10-11). 

 

Sanat psikolojisi açısından, ‘Sanat nedir?’ sorusuna getirilen 

tanımlamalardan en tutulan birini şöyle ifade edebiliriz: Sanat, ‘yaratıcının ve 

alıcının duygularında varolan biçim ve ahenk birliği bağlantılarını harekete 

geçirip güzeli ortaya koyabilecek, hoşa giden biçimler yaratma çabasıdır. ‘O 

halde sanat, insan tarafından güzeli yaratma çabasıdır. Güzel ise, hoşa giden 

bağlantılar duygusudur (Erinç, 1998: 10-11). 

 

Sanatın gerekliliği konusunda da Fischer(1985: 14)  şunları söylemiştir: 

‘İnsan doğalı değiştirerek ona üstünlük sağlar. Çalışma doğalın değişmesidir. 

Doğa üzerinde büyü gücünü kullanmayı da tasarlar insan. Büyü yoluyla 

nesneleri değiştirmeyi, onlara yeni biçimler vermeyi kurar. Gerçeklikte çalışma 

neyse, insan kafasındaki bu tasarlama da odur. Ta başlangıçtan beri 

büyücüdür insan.’ Ressam Mondrian sanatın belki de –ortadan 

kalkabileceğini- ileri sürüyordu. Sanatın bugün gerçekliğin yoksun olduğu bir 

dengenin yerini tuttuğuna, gerçekliğin giderek sanatın yerini alacağına 

inanıyordu. ‘Hayat dengeye kavuştukça sanat ortadan kalkacaktır.’ 

(Fischer,1985: 5). 

 

Sanatın varoluşunu Artut (2004:18-19) ise şu sebeplere dayandırmıştır: 

 

     ‘ -    Sanat, insanlar arasında iletişimin bir nedeni olarak vardır. 

- Sanat, duyulara yönelik uyarıcı hazlar veren, ifade iç güdüsünün, iç 

çatışmasının bir yansıtması olarak vardır. 
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- Sanat, insanlığa yaşama gücü vermek için vardır. 

- Sanat, insanın manevi yönünün içinde yaşayıp geliştiği ortamı, akla 

dönük olarak aydınlatan bir uğraşı alanı yaratmak için vardır. 

- Sanat, insanın kendi insanlığını tanıması için vardır. 

- Sanat, insanın yaşama bakışını etkileyip duyularını çelen, duyularına 

devinim kazandıran bir araç işlevi görmek için vardır. 

- Sanat, insan yaşamının dengelerini sağlamak için vardır.’ 

 

Günümüzde çağdaş sanat eğitiminin amacı öğrenciyi kapasitesi 

doğrultusunda entelektüel, duygusal ve sosyal gelişme açısından 

destekleyerek onun kişisel istemlerine yanıt verebilmeyi hedefler. Ayrıca 

sanatın sadece estetik amaçlarıyla değil, eğitici ve öğretici amaçları da bu 

anlamda düşünülmesi gereken önemli bir konudur. 

 

Sanatın amacı, güzel olmak değildir. İyiyi, doğruyu, sevgiyi bekleyen bir 

dünyada yaşıyoruz. İnsanlık adına yüreğinde endişe duyan sanatçı kişinin 

resimleri, bu gerçekler doğrultusunda oluşurken, düşünceleri, renkleri ve 

çizgileri kovalayıp, insancıl duyguları da onlara biçim verebilmelidir (Balamir, 

1999:10). 

 

İnsanın yaratıcı güçleri iki kaynaktan beslenir. Bunların birisi yetenek 

diğeri ise eğitimdir. Yetenek, genetik biliminin konusudur ve günümüzde hala 

üzerinde çalışılmaktadır. Eğitime gelince; yaratıcı güçlerin ortaya 

çıkarılmasında çok büyük bir paya sahiptir ve insanlar tarafından kontrol edilip 

düzenlenir (Çetin, 2002: 205). 

 

Sanat eğitimi insanın (kişinin) genel eğitimi içinde kendine özgü yöntem 

ve ilkeleri olan özel bir alandır. Sanat eğitiminin gereği üzerine düşünürken 

ister istemez ‘sanatın gerekliliği’ düşüncesi öne çıkmaktadır. Öte yandan 

gerekliliğine inanılmayan ya da ne kadar gerekli olduğu tam anlamıyla ortaya 

konulmamış düşünsel temelleri oluşmamış bir eğitim alanında ne kadar 

başarılı olunabileceği açıktır. Kabul etmek gerekir ki, uzmanların ve 

yöneticilerin, sanat derslerinin bilgilenme ve deneyim kazanmak için en etkili 

araç olduğuna ve görsel yetiye sahip olmadan üretken düşünmenin kesinlikle 
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hiçbir alanda mümkün olamayacağına kesin olarak inanmadıkları sürece 

öğretim planlarında sanata önemli bir yer vermeye hiç ama hiç hakları 

olmamalıdır (Gençaydın, 1990: 48). 

 

Sanat eğitimcisi de her şeyi bilen değil, öğrenendir, karar veren değil, 

oluşturandır. O, öğrencilere değer verir, düşünce ister, bilgi ister, öneri ister. 

Böyle bir ortamda öğrenciler de sürekli olarak gelişirler… Sanat eğitimi 

sürecinde, eğitimci, deneyimini teknik ve estetik açıdan gençlere aktarmakla 

yükümlüdür. Genç bireyi tanımak, sanatsal sorununu bilmek ve ona, kendi 

dünyasında işin özüne karışmadan, yol göstermek zorundadır (Balamir, 

1999:15).  

 

Küçük yaşlarda alınan sanat eğitimi sanatsal yeteneklerin su yüzüne 

çıkmasına yardımcı olurken, küçük yaşlarda şekillenen insan beyninin yaratıcı 

ve alternatifli düşünebilen özgür bireyler olmasına da katkıda bulunacaktır 

(Kösebey, 2002: 401). 

 

Çocuğun sanat eğitimi denince akla ilk olarak çocuğun resim eğitimi 

gelmektedir. Çocuğun sanatla etkileşimi çoğunlukla ilk olarak resim sanatıyla 

daha da öncesinde kendi yapmış olduğu resimlerle olmaktadır. 

 

Çocuk resminin incelenmesi ve değerlendirilmesi yönündeki 

araştırmalar şunları göstermektedir: ‘Çocuk resimleri evrenseldir ve dünyanın 

her yerinde aynı gelişim tablosunu izlemektedir.’ (Tepecik ve Oğuzoğlu, 2002: 

204). Çocuk resimleri sistematik bir gelişim çizgisi izlemektedir. Her çocuk 

erken ya da geç bu gelişim aşamalarından geçmektedir. 

 

Resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüt 

olduğu gibi, onun zeka, kişilik, yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını 

yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak da büyük önem taşır (Yavuzer, 

1992:13). 

 

Belirli bir kas olgunluğuna eriştikten sonra her çocuk, kağıt üzerinde 

birtakım çizgi ve figür denemelerinde bulunur. Bireysel zeka ve kişilik 
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faktörlerinin yanı sıra, çocuğun çevre ile olan etkileşimi ve günlük deneyimleri 

bir çocuğun çizgisini başka bir çocuğun çizgisinden farklı kılan başlıca 

etmenlerdir. 

 

Resim etkinlikleri sırasında birey, konu seçimi ve yorumlamasıyla bize 

salt bir resim örneği vermemekte, resimden öte bilgiler sunmaktadır. Çocuk 

bize resmiyle adeta kendisinin bir parçasını yansıtmakta, olaylar hakkındaki 

duygu, düşünce ve görüş biçimlerini dile getirmektedir. Çocuk için resim, 

dinamik bir etkinlik örneği ve yalın bir anlatım aracıdır. 

 

Sabahattin Eyüboğlu (1962), ‘çocuğun sözlerinde ve çizgilerinde dünya 

ile bir uyuşma çabası aranabilir ancak, bir sanat kaygısı değil’ demektedir. 

Eyüboğlu’ na göre, her çocuk anlamsız sesler, amaçsız eğriler, doğru 

çizgilerle başlar içini dökmeye. Sonra bunlar bir işaret olmaya, birer sembol 

değeri kazanmaya başlar. Bu semboller tazeliklerini yitirip, birer şema haline 

gelmedikleri sürece, çocuk düşünce ve duygularının özgür bir belirtisi 

sayılabilir. Yani çocuk, resim yoluyla dünyayı bize, kendi açısından ve en 

kestirme yoldan, özentisiz ve yalın bir anlayışla verir (akt. Yavuzer, 1992: 13). 

 

Ayrıca yapılan araştırmalarda şu sonuca varılmıştır: Cassel (2004), 

‘çocukların sanatsal yaratıcılıkları yetişkinlerin yapacağı uygun yönlendirmeler 

ve rehberlikle desteklenebilir’ demiştir (akt. İlhan, 2002: 11).  ‘Çocuklar 

öğrenme güdüsü nedeniyle renk, biçim, şekil, doku vb kavramları fark 

edebilmeye yönelik gereksinin duyarlar’(İlhan, 2002: 11-13). Bu ve benzeri 

kavramlara dikkat çekerek çocuğun; çevresinde görebildiği her şeyin rengini, 

dokusunu, şeklini ayırt etmesini sağlayan, kısaca; çocuğa bakmakla görmek 

arasındaki farkı hissettirebilen yetişkin, kullanacağı oyun, drama, müzik, gezi- 

gözlem vb. teknikler yardımıyla da zenginleştireceği sanat eğitimi sonucu 

çocuğun resimsel gelişimini en üst seviyelere çıkarabilecektir. 

 

Resimsel gelişim aşamaları bilişsel gelişim aşamalarıyla paralellik 

göstermektedir. Yapılan araştırmalar çocuğun bilişsel gelişimine ve resimsel 

gelişimine çevresel uyaranların büyük oranda etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Bilişsel gelişimin sağlıklı olabilmesi için en etkili çevresel 
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uyaranın da oyun ve oyuncak olduğu görülmektedir. Oyuncak alamayan 

düşük sosyo ekonomik düzeydeki ailelerin, çocuklarının bu ihtiyaçlarını evde 

basit malzemelerle hazırlanmış oyuncaklarla giderebilecekleri yine yapılan 

araştırmalar sonucunda görülmüştür. 

 

İnsan içinde bulunduğu dünyayı anlamlandırma ve yorumlama yetisine 

sahiptir. Her birey dünyayı farklı şekilde yorumlar ve ifade eder. Çocukların 

dünyayı yorumlama ve ifade etmesindeki  en önemli yollardan biri de resim 

yapmaktır. Bu yüzden çocuğun dünyasında resmin diğer sanat etkinliklerinden 

daha özel bir yeri vardır. Bu konuda uzmanlar, farklı değerlendirmeler ve 

tanımlamalar yapmışlardır. Çocuğun bu etkinlikten aldığı doyumu çocuk 

resmiyle ilgili pek çok kuram farklı biçimlerde açıklamaktadır. Geleneksel 

görüşlerin bir kısmı, çocukların çizimlerini zihinsel kavramlarla açıklarken, bir 

kısmı da güdülere ve çizimin duyguları ifade eden yönüne ağırlık vermektedir. 

Çocuğun resmine kuramsal açıdan bakan görüşler şunlardır: Gelişimsel 

yaklaşımlar, projektif yaklaşımlar, sanatsal yaklaşımlar, sembolik yaklaşımlar. 

Bu araştırmada çocuğun resmine gelişimsel yaklaşımlar açısından 

bakılacaktır. Çocuğun belli yaşlarda belli resimsel gelişim aşamasında olduğu 

ayrıca resimsel gelişimin de bilişsel gelişimle paralellik gösterdiği 

bilinmektedir. Çocuğun resimsel gelişiminde çevre faktörünün özellikle de 

sosyo-ekonomik düzeyin belirleyici olup olmadığını saptamak bu araştırmanın 

problemini oluşturmaktadır. 

 
1.2. Amaç 

 
Çocuklar belli yaşlarda, benzer resimsel gelişim aşamaları geçirirler. 

 

Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimine paralel olarak sanat 

faaliyetlerinde de belli bir değişim dikkatimizi çeker. Kağıda yapılan ilk işaret 

ve çizgi, giderek birer sanat evresine dönüşerek ergenlik dönemine kadar 

gelişimini sürdürür. Bu araştırmanın genel amacı çocuğun resimsel gelişimine, 

sahip oldukları sosyo-ekonomik düzeyin etkisi olup olamadığını, varsa bunun 

çocuğun resimsel gelişimini ne yönde etkilediğini saptamaktır. 
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  Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

- Çocukların resimsel gelişimine ailelerinin eğitim düzeylerinin etkisi var 

mıdır? 

- Çocukların sinema, sergi, tiyatro vb sosyal etkinliklere katılma 

düzeylerinin resimsel gelişime etkisi var mıdır? 

- Çocukların kardeş sayılarının onların resimsel gelişimlerine etkisi var 

mıdır? 

-  Çocukların,  boyama kitabına sahip olmalarının resimsel gelişime etkisi 

var   mıdır? 

- Çocukların dergi, gazete, kitap vb yayınları okuyan bir aileye sahip 

olmasının resimsel gelişime etkisi var mıdır? 

- Çocukların sokakta oynamasının resimsel gelişime etkisi var mıdır? 

- Çocukların ailesinin yanında olmadığı zamanları kreş vb yerlerde 

geçirmesinin resimsel gelişime etkisi var mıdır? 

- Çocukların resim derslerine resim öğretmeninin girmesinin resimsel 

gelişimlerine etkisi var mıdır? 

- Çocukların özel resim dersi almalarının resimsel gelişime etkisi var 

mıdır? 

- Anne ya da babanın resim öğretmeni olmasının çocukların resimsel 

gelişimine etkisi var mıdır? 

- Çocukların ailelerinde resimle ilgilenen resim yapan birinin olmasının 

resimsel gelişimlerine etkisi var mıdır? 

 

1.3. Önem 
 

Sanatsal faaliyetlere küçük yaşlarda başlanmalıdır. Böylece yaratıcı, 

yapıcı, bilinçli bir toplum oluşturulabilir.  

 

Sanatla uğraşmış olanlar daha hoşgörülü, sevecen ve duyarlı oldukları 

gibi, kendi mesleklerinde de daha yaratıcı ve başarılı oluyorlar. Bilinçli 

toplumlarda çocuk, sanatsal faaliyetlere aile ortamında aşina oluyor, sanat 

eğitimi ise ana okulunda başlıyor. Böylece sanatsal ve kültürel faaliyetlere 

yabancı kalmadan yetiştikleri için daha rahat ve yapıcı olabiliyorlar (Kösebey, 

2002: 401). 
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Ayrıca zihinsel gelişimin de aynı dönemde hızlı olduğu düşünülürse 

resim eğitimi bir çok yönden çocuğun gelişimini olumlu yönden etkileyecektir. 

Tüm bunların yanı sıra belki de en önemlisi çocuğun duygu ve düşüncelerini 

anlatabilmesidir. 

 

Resim faaliyeti sırasında birey, konu seçimi ve yorumlamasıyla bize salt 

bir resim örneği vermemekte, resimden öte bilgiler sunmaktadır. Çocuk bize 

resmiyle adeta kendisinin bir parçasını yansıtmakta, olaylar hakkındaki duygu, 

düşünce ve görüş biçimlerini dile getirmektedir. Çocuk için resim, dinamik bir 

faaliyet örneği ve yalın bir anlatım aracıdır (Yavuzer, 1992: 12-13). 

  

Geleceğin toplumunu oluşturacak olan bugünün çocukları için bu kadar 

önemli olan resim eğitimini ve dolayısıyla çocukların resimsel gelişimlerini bir 

çok faktör etkilemektedir. İnsan davranışlarında, kişinin bedensel ve zihinsel 

gelişiminde içsel faktörlerin etkisinin yanı sıra dışsal faktörlerin de etkili olduğu 

bilinmektedir. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimine paralel olarak sanat 

faaliyetlerinde de belirgin bir değişim olur. 

 

Bu değişime sosyo ekonomik düzeyin etkisi varsa öğretmenlerin, sosyo 

ekonomik düzeyi yüksek ya da düşük olan ailelerin çocukların resimsel 

gelişimlerini en üst düzeye çıkarabilmeleri için ne yapmaları gerektiğini 

bilmeleri sağlanabilir. Sosyo ekonomik düzeyin yüksek ya da düşük olmasının 

çocuğun resimsel gelişimine olumlu ya da olumsuz etkisi varsa bunun 

olumsuz sebeplerinin neler olduğu belirlenmeye ve giderilmeye çalışılır. Bu 

araştırma sonuncunda varlığı yeni fark edilen sorunlar olabilir ve bu da 

sorunun ortadan kaldırılması yönündeki çalışmalara yardımcı olabilecek 

nitelikte bir araştırma olacaktır.  
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1.4. Tanımlar 
 

Sanat: Sanat, insan tarafından güzeli yaratma çabasıdır (Erinç, 

1998:10-11).  

 

Sanat Eğitimi: Kaplamsal ve genel anlamda, güzel sanatların tüm 

alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitim 

(San,2003: 17). 

 

Gelişim: 1. Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal yönlerden geçirdiği sürekli ve düzenli değişimdir 

(Yeşilyaprak, 2002: 30).  

2. Döllenmeden ölüme kadar süren yaşam dönemi içinde organizmada 

gözlenen düzenli ve sürekli değişikliklerdir (Demirel, 2005: 55). 

 

Resimsel Gelişim: Tüm çocuklar sıfır yaşından itibaren görsel algı ve 

becerilerinde gelişim süreçlerine uygun değişkenlikler gösterirler. Yapılan 

bilimsel araştırma ve incelemeler, süreç içinde çocuk resimlerinin (çizilen 

modelin) gerçeğe en yakın bir biçimdeki gelişimlerini ve değişkenliklerini içerir 

(Artut, 2004: 194). 



 

BÖLÜM II 
 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 
 
 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİMSEL GELİŞİMİ 
 

İnsanın gelişmeye en açık olduğu çocukluk dönemlerinde verilen doğru 

eğitimin önemli olduğu biliniyor. Bu yaşlarda çocuklardan beklenen sanat 

eserleri üretmeleri değil, zihinsel ve kültürel gelişimlerine bağlı büyümelerini 

sağlamaları olmalıdır (Kösebey, 2002: 401). Çocukluk diye bir tanımın geçerli 

olmadığı; çocuğun ya çok saf, temiz, yetişkinler dünyasının kötülüklerinden 

korunması gereken bir varlık, ya da yetişkinler dünyasına bir an evvel 

katılması gereken aciz yaratık olarak düşünüldüğü yıllarda (Leeds, 1989), 

çocuk, sanatta büyüklerin estetik standardını yakalamaya yönelik 

eğitilmekteydi. Bu standart doğalcı ve gerçekçiydi. Bir başka deyişle 

akademikti. Picasso, babasının kendisini akademik anlamda yetiştirmesine 

tepkisini; ‘Ben çocukken Raphael gibi resim yapardım, çocuk gibi resim 

yapmayı ileri yaşımda öğrendim’ diyerek dile getirmiştir (Kırışoğlu, 1999: 261).  

 

Çocuğun daha önceden yapılmış örnekleri taklit etmeden kendi parmak 

iziyle yapacağı çalışmaları teşvik edilmelidir. İlk gençlik çağlarında 

yaşanılması kaçınılmaz olan buluğ çağı problemleri çocukları güzel sanatlara 

yöneltmekle en aza indirilebilir. Böylece daha sağlıklı ve daha az hata yapan 

bir nesil yetiştirilebilir (Kösebey, 2002: 401). 

 

Benjamin S. Bloom, ‘Stability and Change in Human Characteristics’ 

eserinde, zeka gelişiminin, sıfır ile onsekiz yaş arasında oluştuğunu, bu yaştan 

sonra gelişimin hissedilmeyecek kadar durakladığını açıklar ve; 

 

zeka gelişiminin; 

0-4 yaş arası %50, 

4-8 yaş arası %30, 

8-18 yaş arası %20 olmak üzere geliştiğini belirtir. 
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Bu da zeka gelişiminin büyük bir yüzdesinin rastladığı okulöncesi, 

ilköğretim dönemindeki öğretim ve eğitimin önemini ortaya koyar. Bu devre 

yanlış bir eğitimle boşa harcanırsa, yüksek öğretimden bir sonuç 

beklenemeyeceği açıktır (Gökaydın, 2002: 20). 

 

Zeka gelişimi küçük yaşlarda daha büyük oranda gerçekleştiği için bu 

yaşlarda eğitim büyük önem taşımaktadır.  

 

Bireyin, çocukluk çağında ilk çizgileri çizmeye başladığı dönemden, 

buluğ çağına kadar, hatta daha ileriki zamanlara kadar gelişiminin sağlıklı bir 

şekilde devam etmesinde sanat etkinliklerinin önemli bir yeri vardır. 

  

Çocuğun dünyasında resmin diğer sanat etkinliklerinden daha özel bir 

yeri vardır. Bu konuda uzmanlar, farklı değerlendirmeler ve tanımlamalar 

yapmışlardır (Yavuzer, 1992: 23). 

 

Çocuk için önemli ve gerekli olan, sanatla; uygulayıcı olarak doğrudan 

yaparak, izleyici ve eleştirici olarak izleyerek, kültür bağlamında tarihini 

araştırarak ve estetik deneyim olarak yaşayarak doğru zamanda ve doğru 

biçimde karşılaşmaktır. Çocuk hiçbir zaman kendi resmine sanat diye bakmaz. 

Ancak, onun için yapıtı her zaman önemlidir ve sürekli arkadaşlarının ve 

sanatçıların yapıtlarıyla karşılaştırma yapar. Onun için tek ölçü yansıtma 

değildir. Çocuk için resim yapma isteği, imge dağarcığının zenginleşmesiyle 

artar (Kırışoğlu, 1999: 264-265). 

 

Çocukların bu etkinliklerden aldıkları doyumu çocuk resmiyle ilgili pek 

çok kuram farklı biçimlerde açıklamaktadır (Yavuzer, 1992: 23). Çocuğun 

resim etkinliğindeki evreler üzerinde çalışanların birleşiyor göründükleri nokta, 

her çocuğun belli aşamalardan, daha erken ya da daha geç, daha hızlı ya da 

daha yavaş, fakat kesinlikle geçtiğidir (San, 1977: 94) 

 

Geleneksel görüşlerin bir kısmı, çocukların çizgilerini zihinsel 

kavramlarla açıklarken, bir kısmı da güdülere ve çizimin duyuları ifade eden 

yönüne ağırlık vermektedir (Yavuzer, 1992: 23). 
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2.1.1. Çocuk Resmine Kuramsal Açıdan Bakan Görüşler 
 

2.1.1.1. Gelişimsel Yaklaşımlar (Developmental Approaches), Oyun  
             Olarak Çizim 
 

Çocukların neden çizdikleri sorusuna çizimi bir çeşit oyun faaliyeti 

olarak düşünmekle başlayabiliriz. Bundan sonra gelişimci yaklaşımların 

genelde oyunla, özelde çizimle bağdaştırdıkları güdü ve işlevleri incelemeye 

geçebiliriz (Yavuzer, 1992: 23). 

 

Çocuklar çizimi bir oyun türü olarak görürler. Yalnız oldukları zaman 

oyuncaklarına ve eşyalarına gösterdikleri ilgiyi çizime de gösterirler (Yavuzer, 

1992:23). 

 

Yani çocuğun oyun oynama sebebini açıklayabilirsek, resim yapma 

sebebini de açıklayabiliriz. 

 

Gelişimsel yaklaşım çocuğun neden çizdiği sorusuna, oyunu 

açıklamaya çalışan kuramları kullanarak cevap vermeye çalışmıştır. Bu 

kuramlardan bazıları şunlardır: 

 

- Artık Enerji Kuramı: Birey, saklayıp koruyamayacağı adali bir enerjiyle 

doludur. Bu kurama göre oyun amaçsızdır. Enerji, bir noktaya kadar 

birikince artık korunamaz (Tezcan, 1994: 63). 

 

- Yaşama Hazırlık Kuramı: İçgüdüsel ve eğitsel bir deneyimin parçasıdır. 

Oyun aracılığıyla birey, yaşamın daha sonraki dönemlerinde izlenecek 

şeylerin deneyimini yapar. O, bir bakıma yaşama hazırlanma ve kalıtsal 

özellik olma niteliğindedir. Çocuğun oyun deneyimleri, ileriki yıllarda 

onun eylemine katkıda bulunur. Oyun zevk vericidir (Tezcan, 1994: 64). 

 

- Taklit Tekrar Kuramı: Oyun, yeteneklerin kalıtımsallığı, arzu ve 

zevklerin içgüdüselliği temeline dayanır. İnsan, oyun aracılığı ile 

atalarının yaptığı koşma, sıçrama, fırlatma vs. gibi eylemleri yineler. 
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Oyunda her hareket kalıtımsal temele dayanır. Birey, yaşamı boyunca, 

daha önce türünün geçirmiş bulunduğu aynı gelişme seyrini 

geçirecektir (Tezcan, 1994: 65). 

 

Oyunu açıklamaya çalışan bu kuramlar, çocuğun neden çizdiği 

sorusuna da cevap verebilecek niteliktedir. Çocuğun resim yapma nedeni, 

kuramların da açıkladığı gibi; fazla enerjiyi dışarı atmak, ileriki çağlarda 

kullanabileceği becerilerin, yeteneklerin geliştirilmesi ya da atalarımızın yaptığı 

gibi içgüdüsel etkinliklerin bir provası olabilir. 

 

Piaget’nin (1969), resim ve zihinsel gelişmeyle ilgili görüşleri, çocuk 

resmindeki gelişimci yaklaşımlarda hala ağır basmaktadır. Ona göre 

çocuklukta zekanın gelişimi, büyük ölçüde biyolojik olgunluğa ve çocuğun 

yaşına bağlı olarak bazı evrelerden geçerek ilerler(akt. Yavuzer, 1992: 23-24). 

 

Yani çocuğun resimsel gelişimi de zeka ya da biyolojik gelişim gibi belli 

bir sıra izler ve aşamalı olarak ilerler. 

 

G.H. Luquet (1927), çocukların çizimlerini daha ilk yaşlardan itibaren 

ele alarak, çocuk resimleri aracılığıyla onlarda işlenebilecek gelişim 

evrelerinden söz etmiştir. Luquet’nin ‘Saf Karalama’, ‘Yorumlu Karalama’, 

‘Başarısız Gerçekçilik’, ‘Zihinsel Gerçekçilik’, ‘Görsel Gerçekçilik’ adını verdiği 

bu gelişme evreleri klasik bir nitelik taşımaktadır (akt. Yavuzer, 1992: 25). 

 

Bayraktar ve Bezci-Sayıl (1985), ‘beş yaşındaki bir çocuk ne 

yapacağına karar vererek çizime başlamasına rağmen bütünü oluşturacak 

çizgileri doğru olarak yerleştiremez. Bu döneme Başarısız Gerçekçilik adı 

verilir. Beş yaşından sonraki Zihinsel Gerçekçilik döneminde ise çocuklar, 

gördüklerini değil bildiklerini çizerler. Yalnızca bakış açısından görülenin 

çizildiği son aşama ise yaklaşık sekiz yaşında ulaşılan Görsel Gerçekçilik 

dönemidir’ demişlerdir (akt. Yavuzer, 1992: 25-26). 

 

Çocuk resmini gelişimci yaklaşımla açıklayan Cyrill Burt ise, çocuk 

resmindeki aşamaları şöyle sıralamıştır: Karalama Evresi, Çizgi Evresi, 
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Betimleyici Simgesellik, Betimleyici Gerçekçilik, Görsel Gerçekçilik, Gerileme 

Evresi, Sanatçı Yanın Yeniden Canlanması Evresi (akt. Yavuzer, 1992: 26). 

 

Görüldüğü gibi çocuk resmini gelişimsel yaklaşımla açıklayan 

araştırmacılar, çocuğun resimsel gelişimini belli evrelere ayırmaya 

çalışmışlardır. 

 

Çocuğun resim yapmasının, resimsel simgeleri kullanmasının ileride bir 

çok derste de öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi olabilir. 

 

Bu konuyla ilgili Arnheim’in şu fikrini belirtmek gerekir: Düşünme, 

temelde büyük ölçüde algısal niteliktedir; başka bir deyişle erken yaştaki çizim 

uygulamaları, her türlü öğrenim alanındaki görsel eğitimde önemli bir rol 

oynayabilir. Arnheim (1969), çağdaş öğretimde görsel eğitimin çok ihmal 

edilmiş olduğunu vurgulamıştır. Bundan başka Arnheim’e göre, çizimde bir 

resimsel simgeler dizisi kullanmak, ileride çocuğun, matematik, yazılı dil gibi 

diğer temsil edici dizgeleri edinmesini kolaylaştırır (Yavuzer, 1992: 26). 

 

Ferid Edgü (1999: 229) de bu konuyla ilgili eğitim anlayışımıza şu 

şekilde bir eleştiri getirmektedir: ‘Sanatçı, bilinçli bir yaratıcıdır. Çocuk ise, 

daha çok içgüdüleriyle çizer, boyar… Resim alanında çocuk olgusu, hiç de 

çocukça bir olgu değildir. Üzerinde durup düşünülmesi gereken bir olgudur. 

Nasıl oluyor da bu birbirinden güzel renkleri, biçimleri yaratan çocuk, yaşı 13-

14’e vardığında (bilinçlendiğinde?) yaratıcılığı yok eden eğitim anlayışımız, bir 

başka deyişle, biz büyüklerin bilinçsizliği olamasın?… Çocukları büyükler gibi 

zorlayıp, kurutmayalım bu kaynağı. Tam tersine, yaşımızı başımızı arada bir 

unutup, çocuk resimlerine doğru bakalım.’  

 

Ferreiro (1985), bu görüşe destek olarak, okur-yazar artışı üzerine 

yapılan bir araştırmada, çocukların erken yazmaya başlamasında resimsel 

deneyimlerin etkili olduğunu belirtir (akt. Yavuzer, 1992: 26). Ancak bu savı 

doğrulayacak ya da aksini ispat edecek kesin kanıtlar yoktur(Yavuzer, 

1992:26). 
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2.1.1.2. Öznel (Projektif) Yaklaşımlar 
 

Çocuk resmini kliniksel yansıtmacı yaklaşımlarla açıklayan kuramların 

temelinde psiko-analitik kuram gelir. Sigmund Freud tarafından öne sürülen bu 

kuramın daha sonraki çeşitlemelerinde de yer alan ana görüş şudur: 

 

Biliçaltı; cinsel (erotik) doyum, saldırganlık ve yıkıcılık gibi ödünleyici 

güdülerin kaynağıdır. Freud, bu içgüdüsel dürtülerin çoğu zaman tehdit edici 

ya da kabul edilemez istek ve itkiler doğurduğunu ve bu nedenle de bilinçli 

kavrayışı yasakladığını ileri sürmüştür. Freud’un kuramına göre, çocuğun 

resim çalışması bilinçaltında yatan istek ve korkulardan büyük ölçüde etkilenir. 

Ama bu arzuların anlatımı sembolik veya gizli olabilir (Yavuzer, 1992: 26). 

 

Psiko-analitik kuramın resim yapma güdülenmesine (motivasyon) bakış 

açılarından biri de, bilinçaltında yatan istek ve duyguların resimde saklanmış 

biçimde de olsa anlatıldığı, resmin tehlikeli olabilecek ve bastırılmış olarak 

tanımlayabileceğimiz duyguların zararsızca dışarı dökülebileceği bir ‘güvenlik 

süpabı’ görevini yaptığı düşüncesidir. Resmin, bastırılmış duyguların 

arıtılmasını (katharsis) sağlayabileceğini söyleyen bu görüş, yineleme 

kuramıyla benzerlik taşır. Yineleme kuramı da oyunun, içgüdüsel itkilerin 

zararsız bir biçimde dışavurulmasına olanak sağladığını savunur (Yavuzer, 

1992: 26-27). 

 

2.1.1.3. Sanatsal (Artistik) Yaklaşımlar 
 

Rhoda Kellogg çocuğun sanatsal gelişimini üç temel dönem 

doğrultusunda incelemektedir: 

1. Anlamsız, basit karalamalar dönemi (Basic Scribbles) 

2. Belirgin şekiller dönemi (Placement Patterns) 

3. Anlamlı şekiller dönemi (Diagrams) 

Sanatsal yaklaşımlara göre, çocuk resmi genelden özele doğru bir 

gelişim süreci içindedir. Çocuğun bedensel gelişimi ve bununla bağlantılı 

olarak psiko-motor becerileri geliştikçe ilk başlarda basit karalamalar halinde 

olan çizgileri zamanla belirginleşip anlamlı şekiller halini alır. 
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Basit karalamalar, belirgin şekiller ve anlamlı resimlerin oluşumu 

çocuğun biçime ilişkin algısının geliştiğini ortaya koyarlar. Çocuğun belirgin 

şekli oluştururken dairesel çizgilere yer vermesi, resmin merkezini belirlemesi 

biçim algısının geliştiğini gösterir. Dairesel çizgiler, anlamlı şekil tasarımlarının 

gerçekleşmesini sağlar (Yavuzer, 1992: 27). 

 

2.1.1.4.  Sembolik Yaklaşımlar 
 

Resim, en basit tanımıyla düz bir yüzey üzerindeki bir dizi işaretler 

topluluğudur. Resmin açıklanmasında ortaya çıkan sorunlar, bu işaretlerin 

başka başka şeyleri temsil etmesinden ileri gelmektedir (Yavuzer, 1992: 30). 

  

Çocuk, bazı çizimlerinde objenin kendisini değil, sembolik yansımasını 

resmetmektedir. O, yan yana çizdiği iki daireden biri için ‘baş’ diğeri için ‘vücut’ 

derken, aslında birbirinin eşi olan bu çizgilere iki ayrı anlam yüklemektedir 

(Yavuzer, 1992: 30). 

 

Yani çocuk, resminde kullandığı sembollere her zaman aynı anlamı 

yüklememektedir. Genelde resminde anlatmak istediklerini doğrudan değil 

dolaylı yoldan anlatmaktadır. Bu da benzer çocuk resimlerinin birbirinden çok 

farklı yorumlanabileceği anlamına gelir. 

 

Bazı araştırmacıların çocuğun resim yapmaktaki amacı ile ilgili 

düşünceleri şöyledir: Çocuğun realist olmaktan çok simgeselliğini vurgulayan 

Sully gibi Goodman’a göre de bazı çizimler tamamen simgeseldirler. 

Goodman (1976), bir resmi oluşturan işaretlerin dilde, semboller olarak 

yorumlandığı üzerinde durmuştur. Arnheim (1974), resimde sembolleri 

kullanarak ortaya konan sanatsal ifadenin, evrensel olarak tatmin edici 

olduğunu vurgulamıştır. Kellogg (1970), çocuk resminin sembolize etme 

amacı olduğunu belirtmiştir. Selfe (1983), buna benzer bir sav öne sürerek 

çizimin amacının, görsel ve duygusal deneyimlerin çocuğu tatmin edecek 

biçimde sembolize edilmesi olduğunu söylemiştir. Benzer başka bir görüş de 

Gardner (1980) tarafından, çizimin duyguları ifade etmek olduğu şeklinde 

açıklanmıştır. Lowenfeld (1975), ise kendini sanatla ifade etmenin büyük bir 



19 
 

  

tatmin sağladığını ve bunun resim yapmanın en önemli nedeni olduğunu ifade 

etmiştir (akt. Yavuzer, 1992: 30-31). 

 

2.1.2. Çocuk Resminin Gelişim Aşamaları 
 

Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimine paralel olarak sanat 

faaliyetlerinde de  belirgin bir değişim dikkatimizi çeker. Kağıda yapılan ilk 

işaret ve çizgi, giderek bir sanat evresine dönüşerek ergenlik dönemine kadar 

gelişimini sürdürür (Yavuzer, 1992: 31). 

  

Çocuğun sanatsal gelişimi zaman zaman durur ancak daha sonra yerini 

bir sonraki evreye bırakır.  

 

Gelişim sürekli bir oluşumdur ve aşamalar halinde ileriye doğru, belirli 

bir birikimle gerçekleşir. Gelişimdeki aşamaların her biri bir önceki aşamayı 

temel aldığı gibi bir sonraki aşamaya da zemin teşkil eder. Gelişim 

aşamalarını kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir, çünkü bu aşamaların 

biri diğeriyle binişik durumdadır (Yeşilyaprak, 2002: 37). 

 

Gelişimde kritik dönemler vardır. Resimsel gelişim de belli aşamalar 

halinde gerçekleşir. Birey belli yaşlarda belli aşamalardan geçer. 

 

Kritik dönem; eğitim ortamında bireylerin yaş değişkenine göre belirli 

becerileri kazanma, öğrenme konusunda avantajlı olduğu bir dönemdir. Yaşa 

ve kazanılacak beceriye göre değişik öğrenme durumları için farklı kritik 

dönemler vardır ve her bir kritik dönem bir önceki evreye göre daha üst düzey 

bir öğrenmeye hazırlık aşamasıdır. Uyarıcıların en güçlü etkiyi yaratacağı 

dönem olan kritik dönemde, öğrenmenin gerçekleşmesi önemlidir. Kritik 

dönem atlatıldıktan sonra, uyarıcılara maruz kalma etkili bir öğrenmenin 

gerçekleşmesini mümkün kılmaz. İlköğretim çağında okula gitme fırsatı 

olmayan erişkinin daha sonra öğrenme süresi daha zor olmaktadır ve daha 

zor öğrenmektedir.  
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Kritik dönem belirli bir zaman diliminde belirgin bazı özelliklerin ön 

planda olduğu ve bu özelliklerin uyarılmasının önemli olduğu bir 

dönemdir(Yeşilyaprak, 2002: 31). 

 

Çocuğun resim eğitimine de küçük yaşlarda başlanması sağlıklı bir 

resimsel gelişim için gereklidir. Küçük yaşlarda resim eğitimine başlanmazsa 

ileriki yaşlarda daha zor olacaktır. 

 

Her çocuğun bir sanat evresinden diğerine aynı zamanda ulaşması söz 

konusu değilir. Ancak yine de çocukların hemen hepsi –üstün ve geri zekalı 

çocukların dışında- gelişimin diğer yüzlerinde olduğu gibi sanat gelişimi 

açısından da aynı yaşlarda aynı evrelerden geçerler (Yavuzer, 1992: 31). 

  

Bu aşamada bireysel farklılıklar göze çarpmaktadır. 

 

Sanat ve çocuk birbiri ile örtüşen, sürekli değişen ve gelişen dinamik 

olgulardır. Çocuğun çizgisel gelişimi süreklidir. Çocuk, bir günden diğer bir 

güne sıçrama yaparak bir evreden diğer evreye geçemez. Bu geçiş yavaş 

yavaş ve aşamalı olur. Çizgisel geçiş evrelerinde çocuk her iki evrenin de 

özelliklerini gösterebilir (Artut, 2004: 195).  

 

Kırışoğlu (1998), bir çok eğitimci ve araştırmacının saptadığı gelişim 

kuramları, çoğunlukla çocuk resimleri üzerinde yapılan sayısal gözlem ve 

incelemeye dayanmaktadır. Bu nedenle saptanan çizgisel özellikler her 

kuramda hemen hemen aynıdır. Ancak araştırmacıların ayrıldıkları nokta, bu 

çizgilerin oluşum biçimleri üzerindedir. Bu biçimlerin zihinsel bir soyutlama 

sonucu kavramlarına mı bağlı, yoksa doğrudan görsel algılarına mı bağlı 

olduğudur. Yani çocuk bildiğini mi çizer, gördüğünü mü? Yapılan deneyler ve 

araştırmalar çocukların hem gördüklerini, hem de bildiklerini çizdiklerini 

gösterir. Küçük çocuklarda tam bir kavram oluşmadığı için her ne kadar bir 

soyutlama gibi görünse de, algılarına bağlı anlık izlenimlerinin etkisini taşır. 

Çocuk büyüdükçe resimleri algısal kavramsal bir süreci yansıtır (akt. Artut, 

2004: 194). 
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Yani, çocuğun çizgilerinde, çevresini ve çevresindeki olayları nasıl 

algıladığının yansıması görülür. 

 

Bu süreçte çocuk, benmerkezci duyumlarla, estetik kaygı gütmeksizin 

malzemelere yaklaşarak içgüdüsel olarak onları yönlendirmek, biçimlendirmek 

ister. El hareketleriyle çizgileri arasında bağlantı ve kontrol olmadığı gibi doğal 

olarak çizgilerini kontrol edebilme becerisi ve kaygısı da yoktur (Artut, 

2004:194). 

 

Çocuklar sözcüklerle değil çizgilerle kendilerini ifade ederler ve bunu 

yaparken herhangi bir kaygı gütmezler. 

 

Konuşmadan önce gelen çizgi çocuğun kendi varlığının ifadesidir. 

Konuya ilişkin görüşlerini Edwad Bono (1997) şu şekilde dile getirmiştir: 

‘Küçük çocuklar fikirlerini sözcüklerle ifade etmede her zaman çok iyi değiller; 

sözcükleri kullanmaları için ısrar ederek fikirlerini kısıtlamak yazık olacaktı. 

Tekrarlayalım, bazen sözcüklerin anlaşılması zor olabilir ve gizledikleri 

anlamın yorumlanabilmesi için tahminler yapmak zorunda kalabiliriz. Halbuki, 

çizimler açıktır ve görece daha belirgindir. Bir şekil çizebilmek için kendinize 

belli bir fikir üretmelisiniz; bir çizimde ‘tuğlalar yerlerine daha hızlı yerleştirilir’ 

diyemezsiniz, çünkü bunun nasıl yapıldığını göstermek zorundasınızdır. 

Başka avantajlar da var. Bir çizimde tüm düşünceyi bir anda görebilir; 

eklemeler, değişiklikler, düzeltmeler vs. yapabilirsiniz. Sözcükler 

kullanıldığında ise, ya belleğinizde tümüyle tutmak ya da elinizdekini her 

görmek istediğinizde tanımınızı başından sonuna okumak zorunda kalırsınız. 

Yaratıcı insanlarla yapılan yeni bir araştırmada, hepsinin ortak özellik olarak 

çizimler ve taslaklar kullandığının görülmesi ilginçtir. Son olarak dezavantajlı 

ortamlardan gelen çocukların, iş sözcükleri kullanmaya gelince yetersiz 

kaldıkları gerçeği var. Fakat, yapılan ön çalışmalar görsel ifade söz konusu 

olduğunda bu yetersizliğin tekrarlanmadığı izlenimini vermektedir.’ (akt. Artut, 

2004: 194-195). Buradan da, çocukların, çizgisel gelişimlerinin, dil 

gelişimlerinin çevresel faktörlerden etkilendiği kadar etkilenmediği anlaşılabilir. 
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Çocukların bilişsel vs. gelişimlerinde olduğu gibi sanatsal düzeylerinde 

de gelişimleri farklıdır. 

 

Lowenfeld ve Brittain’e göre çocukların yeteneklerinin, bilişsel, 

duygusal, sosyal ve fiziksel büyümelerindeki değişimlerle paralel bir şekilde 

geliştiği görülür. Çocuklar, önceden tahmin edilen şekilde resim içinde gelişim 

aşamalarına göre ilerler. Okuma ve matematik düzeyi ortalama bir sınıfta çok 

değişken olabildiği gibi, sanat düzeylerinde de değişken olabileceği doğal 

karşılanmalıdır (Artut, 2004: 195). 

 

Lowenfeld, çocuğun çizgisel gelişim basamaklarını aşağıdaki şekilde 

gruplandırmıştır:  

1. Karalama Dönemi (2-4 Yaş) 

2. Şema Öncesi Dönem (4-7 Yaş) 

3. Şematik Dönem (7-9 Yaş) 

4. Gerçekçilik (Gruplaşma) Dönemi (9-12 Yaş) 

5. Görünürde Doğalcılık Dönemi (12-14 Yaş) (Artut, 2004: 195). 

 

2.1.2.1. Karalama Evresi (2-4 Yaş) 
 

İlk yıllarda çocuk kağıt üzerine gelişigüzel bir takım çizgiler çizer. Bu 

evre, Karlama Evresi olarak tanımlanabilir. 18. ay dolaylarında çocuğun ilk 

karalama girişimleri dikkatimizi çeker (Yavuzer, 1992: 32). 

 
Başlangıçta kağıt, ince grafik işaretlerin uçuştuğu bir kap gibi ele alınır. 

Çocuk ne mesafeyi, ne oturacağı resmin temelini, ne de sağ ve solunu göz 

önünde bulundurur (Yavuzer, 1992: 32).  

 

Karlama evresinden önce çocuk, bir eşyanın üzerine ıslak parmağı ile 

çizdiği çizgilerle, kum üzerinde arkasında bir sopa çekerek yürüdüğünde 

meydana gelen çizgileri tren ya da ray olarak isimlendirir. Kağıt üzerine ilk 

karalamaları yaptığı zaman da kalemin izlerini tren, yol ya da koşu olarak 

adlandırır… Tam şekilleriyle, düzgün bir biçimde çizilmesi zor olan hikayesinin 



23 
 

  

bazı ayrıntılarını  kısa karalamalarla işaret etmek ona yeterli gelir. Çocuğa 

göre çizmek elin hareketlerini kağıda dökmektir (Yavuzer, 1992: 32). 

 

Çocuğun bu evrede kalemi istediği gibi kullanabilmesi için onu elinde 

tutmasını öğrenmesi gerekir. Başlangıçta omuzdan gelen zikzak ve dairesel 

hareketler zaman içerisinde yerini dirsek ve elden gelen hareketlere bırakır. 

Bu hareketlerin karşılığında, önceleri yukarıdan aşağıya yapılmış karalamalar, 

eğri zikzaklar, dairesel çizgilerle kalın bir yumak oluşturan karalama örnekleri 

ortaya çıkar (Yavuzer, 1992: 33).  

 

Yani çocuk çizmeye ilk başladığı sıralarda küçük kaslarını henüz etkili 

kullanamamaktadır. Parmak ve el kaslarından çok kol kaslarını kullanarak 

çizmektedir. 

  

Çocuk gelişiminde artistik üretimin ilk evresi, çizgilerle başlar. Karalama 

veya çiziktirme (Scribbling) ilk önce keşfetme, yeni malzeme ve düşüncelerle 

denemelerin genel bir evresini tanımlar. Tarih öncesi (Paleolitik) dönemden 

beri gerçekte çizgiler bütün sanatsal betimlemelerin temelini oluşturur (Artut, 

2004: 196). 

 

Genel olarak normal bir gelişim sürecini izleyen her çocuğun içgüdüsel 

olarak gerçekleştirdiği ilk eylemler rastgele belirsiz, bilinçli olmayan kontrolsüz 

karalamalar şeklindedir. Bu karalamalar, sınırlılık-mekan kavramı olmaksızın 

yüzeyin her tarafını gelişigüzel kaplamaktadır. Olaylara, konulara ilişkin dikkat 

süreleri kısa ve değişkendir. Çevrelerine olan merak, ilgi ve öğrenme isteği 

heyecanlı bir şekilde devam eder, fakat çevrelerindeki nesnelerin işlevselliğini 

1,5 yaşlarından önce kavrayamaz. 1,5 yaşından itibaren çocuk nesneleri tanır, 

pastel boyanın çiziktirmeye yaradığını anlar, kitaplardan gösterilen nesnelere 

kaşı ilgi duyar, boya ve fırça bulunduğunda ürkek bir şekilde renkleri yan yana 

veya üst üste boyayabilir. Bu arada kas gelişimine paralel olarak yer, duvar, 

kapı, pencere ve masalar üzerine eline geçirdiği boya veya kalemler ile 

düzensiz bir şekilde çizmeye başlar (Artut, 2004: 196). Gesell (1949), ‘çocuk, 

iki yaşındayken ise, gösterilen kitap resimleri hakkında bir şeyler anlatmaya 

başlar, bu arada kendi çizerken bazen iki elinde birer fırçayla ya da kalemle 
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çizer. Rengin hangi renk olduğu üstünde fazla durmadan kağıt üzerine sürer, 

renkleri birbiri üzerine sürerek çamur gibi görünümlerine aldırmadan 

deneyimler yapar’ demiştir (akt. San, 1977: 94). 

  

Çocuğun 1,5 yaş ile 4 yaş arası dönemi de ilk görsel imgenin genel 

anlamdaki karalamaları üç ana kategoride toplanır. Bunlar: 

1. Kontrolsüz karalamalar, 

2. Kontrollü, isimlendirilen karalamalar, 

3. Bir rahatsızlığı dile getiren karalamalar ya da çizgilerdir (Artut, 

2004:198). 

 

Çocuk bu dönemde parmaklarını iyi kullanamamasının da olumsuz 

izlerini taşır (Yavuzer, 1992: 34). Başlangıçta parmaklar ve tümüyle el çizgiyi 

gerçekleştirmek üzere yeterli kontrole sahip değildir. Genellikle gelişigüzel 

çizgilerin sık sık yinelendiği görülür. Büyük bir çoğunlukla ilk çizgiler fizyolojik 

ve psikolojik gelişim temeline dayanır, bir ifadenin yansıması değillerdir (Artut, 

2004: 198). 

 

Çocuk, kol kasları yardımıyla gelişi güzel çizmeye başladıktan sonra 

yavaş yavaş daha küçük olan el ve parmak kaslarını kullanmaya başlar. 

 

Çocuğun kaslarına egemenliği arttıkça, çizgilerinin yönünün de denetim 

altına girdiğini görürüz. Karalamalar artık daha amaçlı ve sistemlidir. Çocuk 

yalnızca kalemi elinde tutmaktan doğan haz yerine, yaptığı işten büyük zevk 

almakta, tekrar tekrar aynı şeyi çizmeye çalışmaktadır. Ancak hala sonuç 

onun için önemli değildir, önemli olan süreçtir. Bir şey yaratma kaygısı değil, 

asıl olan kendini anlaşılabilir kılmaktır (San, 1977: 96). 

 

Çocuk kontrollü karalamaya başladıktan sonra, görsel kontrolden ve 

yaptığı işaretlerden haberdar olur. Bir başka deyişle bunları keşfetmeye 

başlar. Çocukların çoğu bu tür karalamaları büyük coşku ile yaparlar, çünkü 

onlar için görme ve hareketle ilgili gelişim arasındaki koordinasyon başarı 

açısından büyük önem taşır. Göz-el koordinasyonunun görüldüğü bu kontrollü 

karalamada çocuk yeni hareketlerinden, yeni uyarımları keşfetmeye, 



25 
 

  

keşfettikçe de haz duymaya başlar (Yavuzer, 1992: 34). Bu aşamada artık 

çocuğun yaşantılarındaki çeşitliliklerin zenginleşmesiyle görsel iletişim 

figürlerinin (mecaz) oluştuğu görülür (Artut, 2004: 198). 

 

Yani, çocuk, çizdiği ile gördüğü arasındaki ilişkiyi fark ettikçe ve istediği 

şeyi çizmeye başladıkça yaptığından keyif alır. Karalama evresinin sonlarına 

doğru çocuğun resim yapma becerisinde önemli bir gelişme olur. 

 

Çocuk 4 yaşına geldiğinde çizim ve boyama becerilerinde belirgin 

gelişmeler görülür. Kendiliğinden değil daha çok düşüncelerini dile getiren 

konuları yapma çabası görülür. Çizdiği şekiller yatay veya dikey konumdadır. 

Çizgi ile sınırladığı yüzeylerin içini boyama eğilimleri vardır. Yaptığı resimleri 

başkalarına gösterme, coşkulu ve çok sık kağıt değiştirme davranışları görülür 

(Artut, 2004: 199-200). 

 

Zamanla çocuk, yaptıklarını çevresindekilere göstermek, yaptıklarını 

onlarla paylaşmak ister. 

 

Gesell, 4 yaşında çocuk için şu özellikleri belirlemektedir: Çocuk kalem 

ya da fırçayı yetişkinler gibi tutar. Büyük bir dikkat ve titizlikle çalışır. 

Düşünülerini etkin bir imgeleme ile kağıda geçirir. Şekiller çizer, kabaca harfe 

benzer şeyler yazar. Nesneleri az ayrıntılarla belirtmeye başlar. Cisimlerin 

büyüklükleri ve mekanla olan bağlantıları zayıftır. Kendisi için çok önemli olan 

bazı ayrıntılar çok büyük olarak çizilir. Söz gelimi bir çocuğun çizdiği trafik 

polisinin vücudu kadar büyük eli vardır. Çocuk, insan figürü ve diğer şekilleri 

yatay yani yatar durumda çizebilir. Dış çizgilerini çizdiği nesnelerin içlerini 

boyamaya bayılır. İlk kez kendini eleştirmeye başlar, eserleri kişisel değer 

kazanır, onları eve götürmek ister. 5 yaş başlarında ise gözlem yapmak 

hoşuna gider. Bir nesneye bakarak çizmekten hoşlanır. Jersild’e göre, çizilip 

bitmiş bir resmi kopya etmekten çok, çizmekte ya da boyamakta olan birinden 

kopya etmeyi sever. Çocuk önceleri her yaptığından kıvanç duymakta ve 

herkese gururla göstermekteyken, onları eleştirmeye başlaması önemli bir 

aşamadır. Bu aşamada çocuk, bir şeyler çizerken yanına birisi geldiğinde 
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kapamaya çalışır, hatta yırtıp yok etmeye yeltenir. Çocuk bu devrede artık 

eseriyle ilgili olarak bir özbilince kavuşmuştur (San, 1977: 96-97). 

 

Çocuğun çizgisel gelişimine ilişkin özellikleri Cyrill Burt (Steveni, 1968) 

aşağıdaki şekli ile belirlemiştir. Buna göre: 

A. 2,5 ve 3 yaş grubundaki çocukların çizgisel özellikleri: 

- Anlamsız çizgiler, omuzdan hareketli, kuvvetli, saat yönünde, sağdan 

sola çizimler 

- Amaçlı olan çizgiler düzensiz fakat dikkat merkezli çizimler (bunlar 

sözel olarak adlandırılabilir). 

- İlk taklit edici çizimler, bilek hareketleri kol hareketleriyle yer 

değiştirmiştir. 

- Çizgilerde belirginlik ve bir nesnenin özel parçalarını birleştirmeyi 

araştırır ve bir üst basamağa geçiş özelliklerini gösterir. 

- Özellikle pastel boya kullanımında uzun şeritler halinde çizim, büyükçe 

lekeler şeklinde de boyamalar görülür. 

- Denetimsiz, kısa süreli, doğal (sponten) boyamalar (akt. Artut, 2004: 

200). 

 

B. 4 Yaş grubundaki çocukların çizgisel özellikleri: 

 

- Görsel kontrol gelişmiştir. Örneğin bir insan figürü çiziminde, ayaklar bir 

çizgi, gözler ise bir nokta şeklindedir. Eller, kulaklar, saçlar ve ağız-diş 

belirgin bir şekilde görülür. 

- Baş çiziminde yuvarlaklar favori şekil haline gelmiştir. 

- Çocuk çizimini daha gerçekçi bir şekilde gösterebilmek için bazen ikinci 

bir yuvarlağı gövde için, ikinci bir çift çizgiyi de kollar için kullanabilir. 

- Parçadan bütüne bir sentez oluşturamama güçlüğü çekildiğinden çocuk 

aynı çabayı sık sık denemez. 

- Renk kavramı yoktur, renkleri kısa fırça darbeleriyle kullanırlar (Artut, 

2004: 200). 
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Çizgi, objenin gerçek yansıması olarak görülür. Dört yaşına doğru da 

çizimler hakkında yorumlar yapar ve onları adlandırır. Yaş ilerledikçe çizim ve 

yorumda anlamlı değişkenlikler görülür (Artut, 2004: 201). 

  

Karalama evresinin sonlarına doğru, çocuk için göz-el koordinasyonunu 

sağlamış olması yeterli değildir. Çocuk artık çizdiklerini yorumlamaya başlar. 

 

Olaylar ve nesneler üzerindeki dikkat süresi kısadır. Yönlendirilmediği 

takdirde çabalarında ve etkinliklerinde sık sık değişkenlikler görülür. 

Bağımsızlık duygusu belirginleşir, her şeyi tek başına yapma çabası içindedir. 

Çevreye olan ilgi ve merakı yoğun bir şekilde sürer. Yaşadığı dünyayı 

anlamaya çalışırken onunla uyum sağlamayı, bütünleşmeyi öğrenir. Değişik, 

zengin uyarıcılar ile gerek evde gerekse anaokulunda çocuklara yaptırılacak 

her türlü çizme ve boyama etkinlikleri görsel kontrolün gelişimine önemli bir 

katkı olduğu gibi çocuğu yaratıcı düşünceye sevk eden önemli bir unsur olarak 

da görülür (Artut, 2004: 201). Resim eğitimi çocuğun yaratıcılığına büyük katkı 

sağlar. 

 

2.1.2.2.  Şema Öncesi Dönem (4-7 Yaş) 
 

Bu yaş grubu algılama-kavrama ve öğrenmede belirli bir işlerliğin 

kazandığı bir dönem içine girer. Artık resimlerinde sadece çizgilerden oluşan 

biçimler yoktur. Yüzey doldurma şeklinde görülen plan yapma becerisi ile 

doğru ve yanlışları görür. Nesneler ve olaylar arasındaki ilişkilerin nedenlerini 

anlamasa bile kendi dünyasına göre onları ilişkilendirir. Dolayısıyla 

canlandırmak istediği obje ya da kavramlarla ilişki kurma kaygısını yaşar, 

öğrenmesi geliştikçe semboller de şemalara dönüşmektedir. Aslında bu 

mücadele ona büyük heyecan ve doyum sağlar (Artut, 2004: 202). 

 

Yavuzer (1995), Avusturyalı ünlü sanat eğitimcisi Victor Lowenfeld; 

bireyin kendisini sanat ile ifade etmenin önemli bir araç ve büyük tatmin 

sağladığını ve bunun resim yapmanın en önemli nedeni olduğunu ifade 

etmiştir. Ayrıca, resimlerin her çocuğa özgü olarak ayırt edebildiğini ve resmin 

çocuğun kişiliğini yansıttığını Lowenfeld şu cümleleriyle vurgulamaktadır. 



28 
 

  

‘…şema, çocuğun ruhsal yapısını ortaya koymaktadır. Bir çocuğun 

şemasındaki, yuvarlak, kapanmayan ve güvensiz çizgilerden onun kaygılı ve 

duyarlı olduğunu saptayabildim; buna karşılık bir başka çocuğun, dörtgen 

biçimindeki gövde resminde de onun kararlılığını izleyebildim; en erken 

şemalarda bile çocuğun kişiliği okunabilir.’ (akt. Artut, 2004: 202). 

 

Çocuklar genellikle 4 yaşından itibaren öğrenme ve konuşabilme 

yetisine paralel olarak tanımlanabilecek nitelikte çizimler gerçekleştirebilirler. 

Ancak kesin olarak bunların ne olduğu konusunda net bir düşünceye sahip 

olmak oldukça zordur. Çizim sürecinde onlar için en önemli başlangıç konu, 

insan figürü çizim deneyimleridir. Çizimlerinde ‘çöp adam’ diye tanımlanan 

resimler görülür. Bu resimlerde büyükçe yuvarlak bir baş, iki iri veya nokta 

şeklinde gözler, ağzı ifade eden yatay eğri bir çizgi ve kafadan çıkan kol ve 

bacaklar tipik özelliklerdir. Dolayısıyla insan figürleri kaba formlar şeklinde 

sembolik olup vücut oranları gerçek dışıdır. Kendince önemli sayılan konular 

öncelik taşır, büyük ve orantısız olarak ifade edilir. Ancak bu çizimler sadece 

insan figürleriyle sınırlı değildir. Yakın çevresinde en çok ilgisini çeken ev, 

ağaç, otomobil gibi varlıkları da benzer şekilde betimlemeye çalışırlar. Bunlar 

kağıt üzerinde gelişi güzel yer alırlar (Artut, 2004: 202). 

 

Şema öncesi dönemin başlarından itibaren çocuğun çizgileri daha kolay 

anlamlandırılacak şekilde gelişmeye başlar ama çocuk henüz çizdiklerini 

renklendirirken gerçeğe uygun renkler kullanmak yerine hoşuna giden, daha 

dikkat çekici, parlak renkleri kullanma eğilimi gösterir. 

 

Renk kullanımında daha cesur ve özgür oldukları görülür. Nesnelerin, 

varlıkların gerçek renklerini değil daha çok sevdikleri (parlak, fosforlu) canlı 

renkleri tercih ederler. El kasları tam olarak gelişmediğinden fırça tutuşları ve 

boyaların kullanımında beceriksizlikler görülür. Boyama işlevi onlar için son 

derece zevklidir. Genellikle yukarıdan aşağı, soldan sağa geniş fırça darbeleri 

şeklinde boyamayı gerçekleştirirler. Şekiller kağıt üzerinde yüzer biçimdedir. 

Çizgi ile sınırlanan nesnelerin içi doldurulur. Beğendikleri resimleri başkalarına 

göstermekten zevk alırlar, bazen de yırtıp atarlar. Dolayısıyla çok sayıda resim 



29 
 

  

kağıdı veya resim defteri sayfalarını düzensiz bir şekilde kullandıkları görülür. 

Dört, beş yaş civarında ana renkleri öğrenirler (Artut, 2004: 203). 

 

Henüz küçük kaslar tam olarak gelişmemiştir ve çocuk yeni yeni 

kullanmaya başladığı simgeleri tekrarlamaktan keyif alır. 

 

Lowenfeld tarafından  şematik devre diye adlandırılan beş yaşlarına 

rastlayan dönemde şu önemli iki özellik belirir: Özellikle insan figürü için 

ölçünleşmiş simgelerin (stereotip) sık sık tekrarlanışı, figür ve nesnelerin, 

kağıdın altında yer alan bir çizgi üzerine sıralanışı (San, 1977: 97). 

 

Şema öncesi dönemin başlarında, kağıt üzerinde rasgele sıralanmış ve 

uçar halde olan figür ve nesneler, dönemin sonuna doğru yer çizgisi üzerinde, 

daha mantıklı bir sırayla resmedilir. 

  

Çocuk 6 yaşına yaklaştıkça, yöresiyle ilgisi arttıkça, resimlerinde ve 

diğer yaratıcı etkinliklerinde oranlar daha gerçekçi olmaya başlar. Her geçen 

yılla ussal ve çözümsel gücü arttıkça, nesneler arasındaki bağlantıları seçiş 

yetisi de artar. Mekan içine nesneleri yerleştirmesinde bir ilerleme göze 

çarpar. Ayrıntılar çoğalır, sayfaların orasına burasına saçıp dağıttığı figürler 

öğeler bir merkez çevresinde toplanmaya başlar ya da toprak çizgisi dediğimiz 

alttaki çizgi üzerine daha anlamlı biçimde dizilir. Figürlerin ve nesnelerin 

birbirleriyle ve kağıda olan oranlarını anlayışta bir ilerleme olur. Çocuk 

kavrayamadığı şeyleri çizme yoluna gitmez. İlginç olan bir olay da şudur: 5 

yaşındaki bir çocuk, iki  göz, bir burun, bir ağız olan bir çemberin yüz olduğunu 

hemen anlar ve iyi çizdiği şeylerden biri de budur; fakat salt çemberi soyut 

olarak anlamakta da, çizmekte de güçlük çeker (San, 1977: 98). 

 

Ayrıca bu son dönemde çocuklar çoğunlukla yakın çevrelerin etkileri 

altında kaldıklarından önceden ezberlenmiş, yaratıcılık açısından sakıncalı 

bazı şablon biçimleri benimseyebilirler. Örneğin, ‘62’ rakamından tavşan 

resmi, ‘M’ harfinden kuş veya uçları birbirine değecek şekilde oluşturulan iki 

üçgenden (papyon şeklinde) kelebek resmi gibi (Artut, 2004: 204). 
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      Aşağıda şema öncesi dönemin yaş gruplarına göre özellikleri 

belirlenmiştir. 

A. 4-5 Yaş grubundaki çocukların çizgisel özellikleri: 

 

- Çizgilerinde bazı semboller, şemalara dönüştürerek anlam 

zenginleştirilmiştir. Ev, ağaç ve insan resimleri kaba formlarla 

betimlenir. 

- Mekan düşüncesi henüz gelişmediğinden eşyalar yüzeysel olarak yana 

yatık olup görünmeyen tarafları gösterilir (Örneğin bir masanın dört 

ayağını, bir arabanın dört tekerini ve ağaçları yüzeyde yatık olarak 

göstermesi gibi). Saydamlık ve düzleme özelliği en çok bu yaşlarda 

görülür. 

- Bazı çizimlerde yatay düz taban çizgileri görülür. Genellikle şekiller, 

eşyalar bu taban çizgiler üzerinde yükselir. Bazı şekiller ise kağıt 

üzerinde dağınık, yüzer biçimdedir. 

- Perspektif etkiler görülmez, plan yapma becerisinde gelişme hissedilir.  

- Çizgilerle (kontur) sınırlandırılan nesnelerin içini farklı renklerle 

doldurabilirler.  

- Ana renkleri tanırlar, açık ve canlı renkler tercih edilir. 

- Parlak (fosforlu) kalemleri, açık ve canlı renkleri kullanmayı severler. 

- Boyama işlemleri de; yukarıdan aşağı, soldan sağa geniş fırça darbeleri 

şeklindedir. 

- Özellikle insan figürlerinde büyükçe bir baş ve ona bağlı olarak 

yukarıdan aşağı veya yandan çıkan iki çizgi ile betimlerler, gövdeyi 

belirleyen çizimler pek görülmez. 

- İnsan figürlerinde ve eşyaların çizimindeki bazı eksiklikleri fark 

edebilirler (Artut, 2004: 205-206). 

 

B. 5-7 Yaş grubundaki çocukların çizgisel özellikleri: 

 

- Olaylar ve eşyalar arasında ilişki kurabilme, plan yapma yetisi tam 

olarak gelişmemiştir. 

- Şematik devrin bir çok özellikleri bu devrede görülür, çizgilerde 

perspektif etkileri genellikle görülmez. 
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- Çizdikleri çizgiler büyük ölçüde gerçekleri yansıtmasına rağmen 

gördüklerinden daha çok düşündüklerini çizmeye eğilimlidirler. 

- İnsan, eşya ve hayvan figürlerinin tanımı gerçeğe oldukça yakın olup, 

bunlara hareket verebilirler. İnsan figürü çizimlerinde giysi ve cinsiyet 

özellikleri belirginleşir. 

- Figürleri oluşturan kontur çizgilerin içerisi renklerle doldurulur. 

Kullandıkları kağıt yüzeyin tamamını boyama bilgi ve becerilerine 

sahiptirler (Artut, 2004: 206). 

 

Bu yaş grubunda çocuğun ilgilendiği konular genellikle kendi benliği 

üzerine kuruludur. Çizdiği resimlerde asıl tema abartılarak ön plana çıkarılır. 

Örneğin resminde diş fırçalama anlatılmak isteniyorsa, ağız ve dişlerin abartılı 

görüntüsü, vücudun diğer organlarına göre daha önceliklidir. Aşağıda buna 

ilişkin bazı örnekler sıralanmıştır. 

- Paten kullanıyorum (patenler) 

- Dondurma yiyorum (dondurma ve külahı) 

- Oyuncaklarım (top, hula-hup, barbi bebek, araba ve diğerleri). 

- Salıncakta sallanıyorum (salıncağın şekli, kollar ve bacaklar). 

- Trafik polisi (polisin şapkası, düdüğü, polis aracının tepe lambası). 

- Dişlerimi fırçalıyorum (ağız ve dişler). 

- Doğum günü (hediyenin özelliği, doğum günü pastası). 

- Ben annem-babam ve kardeşim (oran ilişkisi). 

- Burnumu siliyorum, saçlarımı tarıyorum (burun, mendil, el ve tarak). 

- Ağaçtan elma koparıyorum (elma, el ve parmakların ayrıntıları). 

- Bilgisayarda oyun (monitör, klavye ve eller). 

- Sirk ve palyaçolar (devinimsel hareketler, palyaçonun burnu ve 

kıyafetleri). 

- Deniz (deniz şemsiyesi, güneş, el, kol ve bacakların açık durumu). 

- Kardan adam yapıyorum (kömür göz, havuç burun) (Artut, 2004: 206). 

 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, bu dönemde, çocuk vurgu 

yapmak istediği şeyleri daha büyük ve belirgin çizme eğilimi gösterir. 
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2.1.2.3. Şematik Dönem (7-9 Yaş) 
 

Şematik dönem çeşitli sanatsal etkinliklerle kazanılan bir gerçeğin kesin 

bir tanımıdır. Bu dönemde çocuk, artık toplumun bir üyesi olduğunun 

farkındalığını yaşar. Bilişsel gelişmenin hızlı olduğu, çevresinde (özellikle 

okulda) ve birçok becerinin kazanıldığı bu devrede çocuğun motor 

becerilerinde, sosyal ilişkilerinde bir süreklilik ve artış görülür. Resimlerinde 

varlıkların sınıflandırılmasına, karşılaştırılmasına ve sıralanmasına yönelik 

şemalar geliştirirler. Nesneleri biçim, boyut ve renk açısından gruplandırabilme 

becerilerinde gelişmeler görülür (Artut, 2004: 207). 

 

Şema öncesi dönemde simgelerin tekrarlanmasının yerini, bu dönemde 

çocuğun geliştirdiği şemalar alır. Çocuk çizdiği nesneleri birçok yönden 

sınıflandırmaya başlar. 

 

Yetişkinler ve akranları arasında kabul görmek, takdir ve beğenilme 

arzuları bir şekilde hissedilir. Yeniliklere karşı ilgi duyarlar, yeni bir şeyler 

üretmenin hazzını yaşarlar. Yetişkinlerin yaşam biçimlerini merak ederler, ilgi 

duyarlar. Motor ve gözlem becerilerinde gelişmeler görülür (Artut, 2004: 207). 

 

Kullanılmaya başlanan ve yavaş yavaş geliştirilen şemalar tekrar edilir 

ve çocuğun yaptıklarının beğenilmesi, takdir görmesi onun için önemlidir. 

 

Bu dönemde çocuğu resim yapmaya iten güç kendi kendine oluşmuş 

şeylerden ortaya çıkmaz. Rastlantıya bağlı hiçbir başarı onu sevindirmez; 

onda elde etmiş olduğu bir buluşun tekrarı ile ustalığa erişme isteği bulunur. 

Bu yüzden çocuk resim yapma coşkusunu sürekli bir biçimde sürdürebilir 

(Kehnemuyi, 2004:16). 

 

Gaitskell ve Hurwitz (1970), sembollerin tanımlanmasında, 

algılanmasında çocuklar arasında bazı farklılıklar görülür. Bu durum, çocuğun 

kendi deneyimlerinde kuvvetle en çok etkilendiği obje tarafından 

belirlenmektedir. Bu objeler çiçekler, hayvanlar, çeşitli eşya ve insanlar olabilir. 

Fakat ortaya çıkan semboller çoğunlukla bir insan figürünü tanımlamaktadır. 
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Çocuk bir defa bir sembolü elde ettikten sonra onun üzerinde çok çalışır ve 

aynı kategorideki bir çok benzerini yapar. Dikkatsiz bir gözlemciye her sembol 

bir öncekinin tekrarı gibi gözükebilir. Fakat durum çoğunlukla böyle değildir. 

Çocuk çalıştıkça tanımladığı obje hakkında düşünmekte ve böylece sembol 

gittikçe daha tanınır bir forma girmektedir (akt. Artut, 2004: 209). 

 

Dönemin sonlarına doğru daha belirgin şemalar göze çarpar, çocuk 

insan figür çiziminde kullandığı şemaları diğer nesnelere de uygulamaya 

başlar. 

 

Doğal gelişim süreci içinde şematik dönem grubuna giren çocukların 

resimlerindeki ortak özellikleri aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir. 

- Dekoratif süsleme ve renk kullanımı etkindir, özel durumların dışında 

genellikle canlı renkler tercih edilir. Tekrarlardan oluşan boyama ve 

çizime ilişkin bir güven duygusu oluşur. 

- Teknoloji ve analize ilginin arttığı görülür. 

- Çizim ve boyamada önemli parçaların abartılarak gösterilmesi, 

önemsizlerin ise yok edildiği fark edilir. 

- Resimde planlama-kompozisyon duygusu belirgindir. Gizli perspektif 

etkileri görülür. 

- Mekan kavramı gelişmiştir. Figürler tasarlanan mekanlarla 

özdeşleştirilmiştir. 

- Resmi yatay olarak ikiye bölen ‘yer çizgisi’ çoğunlukla görülen bir ortak 

özelliktir. 

- Resimlerinde bazı yazı ve simgeler görülür. Örneğin, çizgi film 

kahramanlarının isimleri veya yön işaretleri, banka, otobüs durağı 

levhası, trafik işaretleri, bazı meşrubat ve fast food şirketlerinin 

logo’larına resimlerinde yer vererek tema’yı zenginleştirirler. 

- İnsan figürleri profil veya cepheden gösterilir. Şemalar geometrik 

şekillere benzer (gövde dikdörtgen, baş daire, etek üçgen gibi). En 

önemli figüratif konuların başında; yakın çevresi, kendisi, ailesi ve 

arkadaşları gelir. 
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- Figürlerde cinsiyet ayrılığından kaynaklanan ayrıntılar belirgindir 

(kirpikler, dudak boyaları, kırmızı yanaklar, yüzük, kolye, sigara ve 

şapka gibi) (Artut, 2004: 209-210). 

 

Çocuk, çoğunlukla yakın çevresini resmetmektedir. Yine bu dönemde 

çocuğun etrafa olan ilgisi ve dikkati artmaktadır ve çocuk kendi ve ailesi 

dışındaki şeylere (çizgi film kahramanları, logolar vb.) de resminde yer 

vermeye başlar. 

 

Bu yaş grubunda çocukların resimlerinde ritmik, anlık konuların 

betimlenmesi etkili olmaktadır. Genellikle işlenebilecek konular arasında ‘ip 

atlamak, top oynamak, çeşitli yarışmalar, spor etkinlikleri, mahallemiz-

çevremiz, lunapark, dağcılık, kamp ve diğer macera içerikli konular’ sayılabilir 

(Artut, 2004: 209-210). 

 

Çocuğun yalnız çizgilerinde ve kullandığı renklerde değil, işlediği 

konularda da yakın çevresinin etkileri görülür, çocuk, resminde özellikle 

kendisi için ilginç olan konuları işler. 

 

2.1.2.4. Gerçekçilik Dönemi (9-12 Yaş) 
 

İlköğretim dönemi içinde ikinci devre olarak ele aldığımız 9-12 yaşları 

arasında, 6-9 yaşlarındaki bazı gelişmelerin sürdüğü, ayrıca fiziksel ve ruhsal 

değişmelerin yer aldığı bu erinlik-öncesi dönemde, çocuğun kimi psikolojik 

özelliklerinin yaratıcı etkinliğine yansıdığı izlenir. Zihinsel olgunlaşmaya paralel 

olarak çocuğun çözümsel davranışları artar; nesnelerin gerçek oranlarına 

sadık kalma kaygısı belirir. Artık erken yılların ‘naiv’ ve özgür havası kalkmış, 

bu çağda çocukta, içinde yaşadığı kültür ve toplumun bazı zevk ölçülerine 

uyma kaygısı egemen olmuştur. Anatomiye uygun, elbiseler giymiş olarak 

çizilen insan figürleri bol ayrıntılı olarak işlenirler. 6-8 yaşından itibaren cinsiyet 

ayrımını çizimlerinde gösteren çocuk, erkek ve kız giysilerindeki ayrımları 

özellikle ve itina ile belirtir. Figür ve diğer öğeler arasındaki ilişki, düzenleme 

bakımından kurallara uymaya başlamıştır. Mekan ve perspektif artık kendini 
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gösterir. Yer çizgisi yukarı çıkar, toprak kendi rengine boyanır. Kesişmeler yer 

alır (San, 1977: 103-104). 

 

9-12 yaşlarında çocuğun fiziksel, ruhsal gelişiminin resimlerine 

doğrudan yansıdığı görülür. 

 

Bedensel ve psikolojik gelişim ve değişkenliklerin kritik olduğu bir 

dönemdir. Temel eğitimin ikinci kademesine de sarkan bu döneme 

‘gruplaşma’ veya ‘başkaldırma’ dönemi de denmektedir. Realist bir anlayışın 

geliştiği katı gerçekçi yansımalar belirgin bir şekilde görülür. Planlama, derinlik 

(perspektif) renk ve oran kavramları netleşmiştir. Bir önceki dönemlerde sıkça 

kullandığı geometrik çizimler, anlatımlarına yanıt vermediğinden bu tür 

çizgilere eğilimleri yoktur (Artut, 2004: 210). 

 

Çoğunlukla erken yıllarda olduğu gibi bağımsız, özgür bir şekilde 

gördüklerini resimlerine aktarma eğilimi içindedirler. Diğer yandan da genel 

gelişimin getirdiği gerçeklere uyma, çevrenin istemlerine yanıt verebilme 

ikilemini yaşamaktadırlar. Örneğin, çim veya boyama işlemlerinde ‘Acaba 

resimlerim beğenilir mi?’ şeklinde korku ve çekingenliğin gözlendiği bir 

dönemdir (Artut, 2004: 210). 

 

Şema döneminde başlayan beğenilme ve takdir görme kaygısı bu 

dönemde daha da belirginleşir. Ergenlik çağı öncesine denk gelen bu 

dönemde cinsiyet de ön plana çıkmaktadır. 

 

Konu seçimlerinde bireysel farklılıkların yanı sıra cinsiyet önemli bir 

etken olmaktadır. Kızlar erkeklerden, erkekler de kızlardan nefret eder 

görünürler. Çizimlerde erkek çocuklar genellikle zorlukların üstesinden gelen 

kahramanlar, maceraperestler, avcılar, dağcılar, uçak ve otomobilleri tercih 

ederler. Kızların ise, moda, dekoratif süslemeler, bebekler, kadın yüzleri, çiçek 

ve duygusal özellikleri yansıtan romantik, heyecan verici bazı figürler 

resimlerinde egemen olmaktadır. Ayrıca bu tür konu seçimlerinde TV etkili 

olabilmektedir (Artut, 2004: 210). 
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Çocukların bu dönemde seçtiği konuların en belirleyici özelliğinin 

cinsiyet olduğu görülür. Kız ve erkek çocukların seçtikleri konular arasında 

önemli farklılıklar dikkati çeker.  

 

Renkler erken yıllardaki gibi serbestçe kullanılmaz, bu yönden de 

gerçekçi olma kaygısı başlamıştır. Artık sarı ya da kırmızı yüz yerine, cilt 

renginde bir yüz boyamak kaygısı vardır. Yüzün, kirpikler, dişler vd. öğeleri ve 

giysilerin bütün ayrıntıları ayrı ayrı gösterilir. Resmi çizilen nesnelerin her 

parçası gözlemlenmiştir (San, 1977: 104). 

 

Karalama evresinden itibaren çizgilerde başlayan gelişim bu döneme 

kadar hızla değişerek devam eder ve bu dönemde çizgilerdeki gelişimin yanı 

sıra renk kullanımının gerçeğe daha uygun olduğu ve figürlerde ayrıntılara 

daha fazla yer verildiği görülür.  

 

Konu seçiminde kızlarla erkekler arasında ayrımlar belirir. Erkek 

çocuklar tekneler, uçaklar, trenler, savaş sahneleri, spor sahneleri; kızlar 

kadın yüzleri, giysiler, evler, çiçekler, yavrulu hayvanlar çizerler (San, 1977: 

104). Çocuk bu dönemde, çizerken artık eskisi kadar özgür ve kaygısız 

değildir. 

 

Aşağıda bu yaş grubuna giren çocuk resimlerinin ortak özellikleri özet 

olarak verilmiştir, buna göre: 

- Olaylar, eşyalar ve gerçekler arasında ilişki kurabilme, plan yapabilme 

yetisi büyük ölçüde gelişmiştir. 

- Kız ve erkekler arasında cinsiyet farklılığından kaynaklanan konuların 

seçimi ön plana çıkar. 

- Perspektif etkileri görülür. 

- Geometrik çizgilerden uzaklaşılmıştır. 

- Resimlerinde katı gerçekçilik egemendir. 

- İnsan figürlerinde önemli gelişme cinsiyet ayrımlarıyla resimlerine 

yansır. 

- Renk kavramının geliştiği, renkleri anlam ve amaçlarına uygun olarak 

tercih ettikleri görülür (Artut, 2004: 210). 
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Bu grupta işlenebilecek konular arasında sakin ve coşkulu, duygusal 

içerikli resimlerden anlamlı sonuçlar alınabilir. Bu konular; ‘çevremizde 

pazaryeri, market alışverişleri, bayramlar, köyde düğün-köy yaşantısı, 

mevsimler kışa hazırlık, doğum günleri, kırda çiçek toplamak, çevremizde 

trafik, masal-öykü ve efsanelere dayalı betimlemeler’ olabilir (Artut, 2004:211). 

 

2.1.2.5. Görünürde Doğalcılık Dönemi (12-14 Yaş) 
 

Bu evreye genellikle 13 yaş yöresinde girilir. Nesnelerin çizimi şimdi 

emek isteyen ve ağır süren bir çabadır, çocuk düşlemden uzaklaşır ve 

cesaretini yitirir. Sözlü anlatıma gene değer verilmeye başlanır, resim çizimi 

eğer sürdürülüyorsa, uylaşımcı biçimlendirme ve desenler yeğ tutulur, insan 

figürü seyrekleşir (San, 1977: 107). 

 

Bu dönemde, çocuğun çizerken daha dikkatli olduğu ve anlatıma daha 

fazla değer vermeye başladığı görülür. 

 

Ergenliğin başlangıcı olan bu döneme ‘mantık devri’ de denmektedir. 

Bu dönem yaklaşan ergenliğe atılan ilk adımın, bunalımın ilk habercisidir. 

Zeka ve mantığın yardımıyla bazı sorunları çözebilecek durumda olduğu halde 

yine çocukluğun doğası gereği güçsüz kaldığı anlar sıkça olabilmektedir. 

Bedensel ve ruhsal yönden çok önemli değişkenliklerin olduğu oldukça kritik 

bir dönemdir. Bir ölçüde gerçekçi anlayışın devamı sayılabilir (Artut, 

2004:212). 

 

Bir önceki dönemde çocuğun çizimlerinde giysiler ön plandayken bu 

dönemde giysiler sadece bir aksesuardır.  

       
Çizim ve boyama işlemlerinde daha dikkatlidirler. Odaklaştığı konularda 

kendi çabalarıyla başarılı olabilirler. Duygusal anları özel renklerle 

betimleyebilirler. Genellikle bu döneme kadar insan giysileri, cinsiyet 

ayrımında önemli bir belirtgeç olarak görülüyor. Oysa ki mantık döneminde 

giysiler önemli bir aksesuar olarak dikkati çeker. Örneğin, bir hareket 

sonucunda giysi kıvrımları görülebilir. Işık, renk, gölge ve oran gibi faktörler 
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üzerinde çok dururlar. İmgesel ve taklit çizimlere eğilim gösterirler. Yetişkinler 

gibi çizme ve boyama arzusu içindedirler. Ünlü sanatçıların yapıtlarını merak 

ederler ilgi duyarlar. Bazen kendi resimlerini beğenmezler ancak eleştiriye de 

tahammül edemezler, çok sık eleştirirler. Bu dönemde içinde bulundukları 

bunalımlı durumdan ve çevresinde gelişen olumsuzluk ve baskılardan çok 

etkilenirler (Artut, 2004: 213). 

 

Ergenlik döneminde çocuğun dikkati çoğunlukla kendi bedenine yönelir. 

Bu eğilim resimlerine de yansır. Çizebileceğinin en iyisini çizmeye çalışır ve 

çocuğun, yaptıklarının eleştirilmesine tahammülü yoktur. 

 

Genel özellikler aşağıdaki şekli ile belirlenebilir: 

- Fark edilemeyen bir bilinç ve gelişmiş bir zeka dikkati çeker. 

- Soyut düşünceleri yorumlama, kavramlaştırma ve yansıtma yetisi 

görülür. 

- Çevre ve doğadaki değişkenlikleri ifade yetisi güçlenmiştir. 

- Resimde dinamik-kinetik etkiler, dramatik ve duygusal sahneler görülür. 

- Perspektif ve ayrıntılara yeterince inebilme yetisi dikkati çeker. 

- Görsel, bilişsel ve duygusal gelişim etkilidir. 

- Doğadaki varlıkların gerçek boyut ve görüntülerinin betimlenmesinde 

yoğunlaştıkları görülür (Artut, 2004: 213). 

 

Çocuğun, bu dönemde, resimlerinde işlediği konularda gerçek ve hayal 

ürünü olanın yoğunluğu dikkati çeker, çocuk çizimlerinde daha karmaşık 

konuları tercih eder. 

 

Gençlik öncesi, bunalım çağı, (Adolescence) ergenliğin ilk habercisi 

sayılan bu dönem oldukça kritik bir durumun işaretlerini verir. Dolayısıyla 

çocukluk ve ergenlik yıllarında resim temalarının en coşturucu olanları 

gerçeğe ve hayal gücüne dayalı olanıdır. Örneğin, doğal afetler-fırtınalar, 

korkulu, psikolojik temalar, şiddet öğeleri, gerçeküstü öyküler, sirk, göçmenler, 

tarlada çalışanlar, film yıldızları, kahramanlar vb etkili olan konulardır (Artut, 

2004: 213). 
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 RESİMSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER (FAKTÖRLER), SOSYO 
EKONOMİK DÜZEYİN GÖSTERGELERİ 

 
Sözcükler ya da biçimlerle düzeni gerçekleştirmek bir boşalma ve 

kurtuluş olduğu kadar, yeniden dolup gerginleşmenin de bir başlangıcıdır. 

İnsanın her zaman yeni ifade biçimlerine başvurmasının nedeni budur. İnsan, 

tabiat ve çevreyle ilişkilerinin sonucunda olup bitmiş bir düzeni 

gerçekleştirmekle kalmaz, bir yenilenme ve değişme süreci içine girer. Bu 

yüzden biçim bir defada yapılıp bitirilmiş ve ebedi bir dogma gibi kabul edilmiş 

bir olgu değildir (Sezer, 1993:61). 

 

İnsan hayatındaki, en önemli çevresel faktörlerden biri de sosyo- 

ekonomik faktörlerdir. Hortaçsu (1978), sosyo ekonomik düzey kişinin yaşam 

düzeyini özetleyen bir kavramdır. Genellikle yüksek bir eğitim düzeyi, yüksek 

gelir kişinin üst sosyo ekonomik düzeyde olduğunu belirler. Toplumumuzda 

yüksek gelir ve yüksek eğitim düzeyi her zaman bir arada görülmemektedir. 

Değişik sosyo ekonomik düzeydeki kişilerin yaşam koşulları, yaşam biçimleri, 

olanakları, bazı konulara ilişkin tutum ve değer yargıları da farklılıklar 

göstermektedir. Sosyo ekonomik düzeyin kişinin yaşamına etkisi doğrudan 

doğruya veya dolaylı olabilmektedir. 

 

Sosyo  ekonomik bakımdan birbirinden farklı öğrencileri tespit 

edebilmek için öğrencilerin kişisel ve aile ile ilgili bazı özellikleri incelemek 

gerekmektedir.  

 

Örneğin; genel sağlık durumları, aile içi ilişkileri, ailenin eğitim durumu, 

ailenin ekonomik durumu, ikamet ettikleri yerleşim birimi gibi özellikler 

öğrencilerin sosyo ekonomik durumlarını tahlil etmekte önemlidir (Yaray, 

2001: 11-12). 
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2.2.1. Başkalarıyla İlişkinin Bir Göstergesi Olarak Resim 
 

2.2.1.1. İletişim Kopukluğu 
 

Yakın çevre ilişkilerini konu alan resimlerde açıkça ifade edilen şeylerin 

ötesinde çizimlerin öyle biçim ve içerik özellikleri vardır ki, bunlar çocuğun 

duygu ve tutumlarını simgesel olarak anlatır. Aile üyelerinin resimlerini 

çizerken, bu özellikler çocuk tarafından bilincinde olmaksızın dışa vurulur. Bu 

özelliklerin yorumlanması, yüzeysel yapının, altta yatan daha büyük 

gerçekliğin örtüsünden başka bir şey olmadığına inanan uzman için büyük 

önem taşır. Kendilerini dışlanmış hisseden çocukların resimlerinde çoğu 

zaman çocuğun kendini grubun dışında bıraktığı görülür (Yavuzer, 1992:88). 

 

Yalıtlanmışlık duyguları ayrıca uzaklıkla, psikolojik (ruhsal) alan 

gereksinmesiyle de ifade edilebilir; bu durumda çocuk kendisini, ana-

babasından araya bir eşya yerleştirerek ayırır (Yavuzer, 1992:88). 

  

2.2.1.2. Anne ve Baba Figürünü Abartarak Çizme 
 

Baskın nitelikteki anne ya da baba, bedensel büyüklüğü ne olursa olsun 

genellikle diğer aile bireylerine oranla daha büyük çizilir. Ancak bazı 

durumlarda anne figürünü çocuğun özenle çizmesi ona olan hayranlığından 

da kaynaklanabilir. Bu nedenle yorumun yapılabilmesi, aileyle ilgili ayrıntılı 

bilgi edinilmesine büyük ölçüde bağlıdır (Yavuzer, 1992:102). 

 
2.2.1.3. Kardeş İlişkileri ve Kardeş Kıskançlığı 

 
Yavuzer (1992), kardeş ilişkileri ve kardeş kıskançlığının çocuk resmine 

etkilerini aşağıdaki örnek resimde şu şekilde açıklamıştır:  
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                  Resim 1 
 

Çizen 

Yaşı    : 12;6 

Cinsiyeti   : Erkek 

Kaçıncı çocuk olduğu : İki kardeşten birincisi 

Okulu    : Orta hazırlık 2. sınıf 

Varsa uyum ve davranış 

sorunun türü : Yalnız kalma korkusu, bazen yalan söyleme, aşırı 

hareketlilik 

Ailenin özellikleri : Zaman zaman tartışmalı bir aile ortamı. Anne ve 

baba çocuğa  yeterince zaman ayırmadıkları gibi, 

ilişkileri de olumsuz. 

Okuldaki sınıf içi ve  

sınıf dışı durumu  : Uyumsuz. Ders dışı konularla ilgili.  

Arkadaş ilişkileri  : Olumlu 

Okul başarısı  : Çok düşük 

IQ (ZB)   : 75 

Genel izlenim   : Kardeşin varlığını reddeden bir resim. 
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Önemli özellikleri :Kendisini babayla birlikte koltukta oturarak resmetmek 

suretiyle onun ilgisine olan gereksinimini ifade etmekte, kardeşini resme 

almamakla onunla olan çatışmasını dile getirmektedir. 

 

Çocuğun, aile bireylerine karşı duygu ve düşünceleri resimlerine 

yansımaktadır. Yukarıdaki resimde de çocuk ailesinin kendisine daha fazla 

zaman ayırmasına ve ilgisine olan özlemini dile getirmiştir. Kardeşini resme 

almamasından, kardeşini kıskandığını, kardeşiyle çatışması olduğunu 

anlıyoruz. Çocuk, resminde anne ve babasının tüm ilgisinin kendisine 

yöneldiği, kendi açısından mutlu bir aile tablosu çizmiştir. 

 

2.2.1.4. Yitirilen Babayı Konu Alan Resimler: 
 

 
                   Resim 2 
Çizen 

Yaşı    : 12;0 

Cinsiyeti   : Erkek 

Kaçıncı çocuk olduğu : İki kardeşten birincisi 
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Okulu    : Hazırlık birinci sınıf 

Varsa uyum ve davranış 

sorununun türü  : Tırnak yeme 

Ailenin özellikleri  : Bir yıl önce babayı kaybetti 

Okuldaki sınıf içi ve  

sınıf dışı durumu  : Uyumsuz, kurallara karşı isyankar 

Arkadaş ilişkileri  : Olumlu ve arkadaşlarına karşı bağımlı 

Okul başarısı  : Başarısız 

IQ (ZB)   : 81 

Genel izlenim  :Babanın ölmesine rağmen ailenin tümümün 

resmedilmesi 

Önemli özellikleri : Ölmüş olan babayı temsil eden figürdeki gözler ve 

ağzın ailenin diğer üyelerinden farklı resmedilmesi. 

 

Çocuk, yaptığı resimlerle ailesi ve aile bireyleri ile ilgili bize bilgiler  

vermektedir. Bu resimde 12 yaşındaki çocuk kendisinin ve aile bireylerinin 

resmini yapmıştır. Hayatta olmayan babanın gözlerini ve ağzını farklı çizmiştir. 

Resimde, çocuk, kardeş ve anne gülümser şekilde çizmesine rağmen babanın 

yüzünü ifadesiz çizmiştir. Ayrıca babanın gözlerini ailenin diğer bireylerinden 

farklı olarak kapalı resmetmiştir. 

 

2.2.2. Yakın Çevre Özelliklerinin Yansıması Olarak Resim 
 

2.2.2.1. Parçalanmış Aileden Gelen Çocukların Resimleri: 
 

Resim bize sadece çocuklar hakkında birtakım bilgiler vermekle 

kalmaz, aynı zamanda onların düşünce yapılarıyla kendi aralarında ve 

yetişkinlerle olan ilişkilerindeki problemleri çözme biçimlerini de yansıtır. 

Parçalanmış aileden gelen çocuklar, resimlerinde içinde bulundukları 

ortamdaki mutsuzluklarıyla özlemlerini dile getirmeye çalışırlar (Yavuzer, 

1992:113). 

 

Parçalanmış aileden gelen çocuklardan birinin resmi örnek olarak 

aşağıda sunulmuştur: 
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                                                                                                 Resim 3 

Çizen 

Yaşı    : 11;0 

Cinsiyeti   : Erkek 

Kaçıncı çocuk olduğu : Tek çocuk 

Varsa uyum ve davranış 

sorunun türü  : Zarar verme, uyumsuzluk 

Ailenin özellikleri  : Parçalanmış aile 

Okuldaki sınıf içi ve  

sınıf dışı durumu  : Uyumsuz 

Arkadaş ilişkileri  : Yetersiz ve olumsuz 

Okul başarısı  : Çok zayıf 

Genel izlenim   : Anne – babaya olan özlem 

Önemli özellikleri : Anne ve babası birbirinden ayrı olan bu çocuk aile 

resmi  çizmesi istendiğinde, babasının yurt dışında 

olmasına rağmen, anne ve basına sarılmış bir 

çocuğu resmetmiştir. 

 

Bu resimde de 11 yaşındaki çocuğun özlemlerini kelimelerle değil  

çizgilerle anlattığını görüyoruz. Çocuğun anne ve babasının ayrı olması, 

arkadaş ilişkilerine, okul başarısına olumsuz şekilde yansımaktadır. Çocuk 



45 
 

  

anne ve babasının bir arada yaşamasını istemektedir ve mutlu bir aileye olan 

özlemini, kendisini ayrı olan anne ve babasıyla bir arada resmederek dile 

getirmiştir. 

 

Yani çocuk resminde olmasını istediği şeyleri, özlemlerini çizgilerle 

ifade etmiştir. Kavcar (1999), çocuğun oynayarak, insanın rüya görerek, 

sanatçının da yaratarak komplekslerin, karmaşık duyguların zararlarından 

kurtulduğunu, ifade etmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi oyun oynamak 

çocukta katharsis sağlar. 

 

Aristoteles, tragedyanın tanımını yaparken, ‘acıma ve korku duygularını 

uyandırmak suretiyle bu duyguların arınmasını (katharsis) sağlar’ diyor. 

Aristoteles, katharsis kavramını daha fazla açıklamadığı için tam ne demek 

istediği üzerinde bugüne dek süregelmiş tartışmalar doğmuştur. Genellikle 

kabul edilen bir yorum, tragedyanın seyircide bu duyguları uyandırmak ve 

harcatmak suretiyle onu daha sakin ve psikolojik bakımdan daha sağlıklı bir 

duruma getirdiğidir (Moran,2004: 30-31). Yani oyun oynamak gibi resim 

yapmak da çocukta bir nevi katharsis sağlar. 

 

2.2.2.2. Aile İçindeki Baskıyı Dile Getiren Resimler: 

 
            Resim 4 
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Çizen 

Yaşı    : 8;4 

Cinsiyeti   : Erkek 

Kaçıncı çocuk olduğu : Tek çocuk 

Okulu    : İlköğretim 3. sınıf 

Varsa uyum ve davranış 

sorununun türü :Aşırı hareketli, hergün gündüzleri altını ıslatıyor 

(enuresis) dışkı kaçırma (enkopresis) 

Ailenin özellikleri  : Parçalanmış aile, babayı haftada sadece birkez  

                                             görüyor 

Okuldaki sınıf içi ve  

sınıf dışı durumu  : Uyumsuz 

Arkadaş ilişkileri  : Kötü; başarılı olan arkadaşlarını kıskanıyor 

Okul başarısı  : Başarısız 

IQ (ZB)   : 88 

Genel izlenim  : Anne ve babayla olan olumsuz ilişkileri ve yanlış 

iletişimi yansıtan bir resim 

Önemli özellikleri : “Ağlaması sebebiyle çocuğunu döven bir baba” 

ile, çocuğunu döv diye babasına haber veren ve 

gazete okuyan bir anne resmini sergilerken çocuk 

annesine karşı olan duygularıyla gerçek yaşantısını 

ifade etmeye çalışmaktadır. 

 

Çocuğun, anne ya da babasına karşı duygularını da, yaptığı 

resimlerden anlayabiliyoruz. Çocuğun yalnız özlemleri değil çok etkilendiği 

olaylar da resimlerine yansır.  Resimde baba ve çocuk bir yanda anne bir 

yanda resmedilmiştir. Anne ile çocuk arasında onları ayıran bir sehpa yer 

almaktadır. Çocuk anneye olan kırgınlığını ve duygusal uzaklığını aralarına 

yerleştirdiği bir objeyle anlatmıştır. Babanın ellerinin ve kollarının daha uzun 

resmedilmesi ve ön plana çıkmasıyla babanın çocuğu dövdüğü 

anlaşılmaktadır. 
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2.2.2.3. Sağlıksız ve Huzursuz Aile Ortamını Yansıtan Resimler: 

         
                                                                                                         Resim 5                         

          

Çizen 

Yaşı    : 9;0 

Cinsiyeti   : Kız 

Kaçıncı çocuk olduğu : İki kardeşten birincisi 

Okulu    : İlköğretim 3. sınıf 

Varsa uyum ve davranış 

sorunun türü : Arkadaş ilişkilerinde uyumsuzluk 

Arkadaş ilişkileri  : Olumlu 

Okul başarısı  : Başarısız 

Genel izlenim  : İletişim kopukluğu, içe kapanıklık ve yalnızlık   

                                             duygusu 

Önemli özellikleri :Babasının bazı kötü alışkanlıkları olması sebebiyle 

çok sevmesine rağmen zaman zaman ondan nefret 

eden, ardından da bunalıma giren bu çocuk, içinde 

bulunduğu yalnızlıkla bunalım ve suçluluk 

duygusunu çok hazin bir şekilde resmetmektedir. 
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Çocuk ailedeki konumunu, kendini, kardeşi, annesi ve babasından ayrı,  

aynı zamanda yüzünü farklı renkte çizerek anlatmıştır. Figürlerin ağzının  

çizilmemiş olmasından ailede bireyler arasında iletişim kopukluğu olduğunu 

anlıyoruz.  Çocuk, içe kapanıklığını ve suçluluk duygusunu kendini kısmen de 

olsa kapalı bir alanda ve ailenin diğer bireylerinden ayrı olarak resmederek 

anlatmıştır. Çocuk kendini ve ailesini nasıl algıladığını, ailedeki konumunu 

çizgilerle dile getirmiştir. 

 
2.2.3. Zihinsel Gelişimin Bir Göstergesi Olarak Resim 
 

2.2.3.1. Zihinsel Geriliği Olan Çocukların Resimleri: 
 

Çocuğun anlama, yetenek ve yaratış gücünün bir ifadesi olarak ortaya 

çıkan resim etkinliği aynı zamanda zihinsel gelişimin bir göstergesi olarak da 

dikkati çeker. Bu nedenlerdir ki, birçok zeka testiyle (Stanford-Binet), gelişim 

testinde (Denver), resim belirli bir olgunluğun simgesi olarak değerlendirilerek 

test ünitesi olarak kabul edilmiştir. Tüm bu ölçümlerdeki puanlama sistemi, 

çocukların yaşları ilerledikçe ve olgunlaştıkça çizimlerinin bu gelişime paralel 

olan değişimleri yansıtacağı varsayımına dayanır. Çünkü zeka ve motor 

(devinimsel) gelişime koşut olarak resimde de belirgin bir ilerleme söz 

konusudur. Bu gelişim, çocuğun algı, dikkat, ince ve kaba kas gelişimi, göz-el 

koordinasyonu gibi birtakım zihinsel-motor işlevlerinin gelişimi anlamına gelir 

(Yavuzer, 1992:134). 

 

Karalamayla resim etkinliğine başlayan çocuktan, ilerleyen yaşa paralel 

olarak daha anlamlı ve ayrıntılı figürler beklenir. Bu figürlerin görülmemesi 

çocuğun kendi yaş düzeyinin altındaki bir etkinliği sürdürmesi anlamını taşır. 

Bu durum, bir beceri eksikliğinden çok bir gelişim sorunu olarak 

değerlendirilebilir. Resim etkinliğinde bir üst aşamaya geçemeyen çocuk, 

büyük bir olasılıkla kendi yaş düzeyindeki psiko-sosyal olgunluğa da sahip 

olamayacak ve akranlarının gerçekleştirdikleri bazı etkinlikleri 

başaramayacaktır (Yavuzer, 1992:135). 
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Zeka düzeyi düşük olan bir çocuğun resmi, tam anlamıyla öngörü ve 

planlama eksikliğini sergilemektedir. Çocuk, çoğunlukla var olan mekana 

vücudun sadece bir organını sığdırabilir. Resmi yaparken zeka düzeyi normal 

olan bir çocuğun aklına gelebilecek olan ağız, saç ve ayak gibi öğeleri ihmal 

eder. Zeka düzeyi düşük olan bir çocuk, biraz sonra üzerine resim çizeceği 

kağıdın temsil ettiği çevreyle insan figürünün nasıl bir ilişki içinde olacağını 

önceden düşünmeden çizmeye başlar. Böyle bir çocuk kendine göre 

kronolojik olarak daha küçük yaştaki çocuğa benzemez, burada fark bir 

derece farkı değil tür farkıdır (Yavuzer, 1992:135). 

 

 
                     Resim 6 
Çizen 

Yaşı    : 7;8 

Cinsiyeti   : Erkek 

Kaçıncı çocuk olduğu : İki kardeşten ikincisi 

Okulu    : İlköğretim 2. sınıf 

Varsa uyum ve davranış 

sorunun türü : Tırnak yeme, konuşma bozukluğu, psiko-sosyal   

                                             ve motor gelişimde gecikme 

Ailenin özellikleri  : Sağlıklı ve sosyal etkileşimin egemen olduğu aile  

                                             ortamı 
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Okuldaki sınıf içi ve  

sınıf dışı durumu  : Uyumlu 

Arkadaş ilişkileri  : Yetersiz, bağımlı 

Okul başarısı  : Zayıf 

IQ (ZB)   : 76 

Genel izlenim  : Kronolojik yaşının altındaki zihinsel gelişme uygun   

                                             olarak   çizilmiş bir resim 

Önemli özellikleri : Ayrıntılara yer verilmemiş bir insan figürü 

 

Resimsel gelişim, zihinsel gelişim ve devinimsel gelişimle paralel 

ilerlemektedir. Çocuğun, kas gelişimi, algı gücü ve el-göz koordinasyonu 

resimsel gelişimini etkilemektedir. Zihinsel geriliği olan çocukların kronolojik 

yaşlarının değil, zihinsel yaşlarının gerektirdiği resimsel gelişim düzeyinde 

oldukları görülmektedir. Resmi çizen 7 yaşındaki çocuğun resmi –kronolojik 

yaşı dikkate alındığında- olması gerektiği dönemin yani şematik dönemin 

özelliklerini taşımamaktadır. Resimde şematik dönem özellikleri olan saç, 

kollar, eller, parmaklar, yer ve gök çizgisi vb. unsurlar yer almamaktadır. 

Çocuk daha alt düzeyde bir resimsel gelişim sergilemektedir. Yani resim, 

çocuğun zihinsel gelişiminin de bir göstergesi olarak dikkati çeker. 

 

2.2.3.2. Üstün Yetenekli Çocukların Resimleri: 
 

Özel Eğitim Okulları Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (i) şıkkında ‘üstün 

zekalı çocuk olarak ZB çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 veya daha 

yukarıda olma’; (j) şıkkında ise, üstün özel yetenekli çocuk için ‘ZB çeşitli 

ölçeklerde 110 ve daha yukarı olup da güzel sanatlar, teknik vb. alanlarda 

yaşıtlarından belirli ölçüde üstün olma’ kriterleri getirilmiştir (Yavuzer, 

1992:143). 

 

Renzulli, yaratıcı hizmetler vererek başarı gösteren bireyler üzerinde 

yapılan incelemelerin, bu bireylerin birbiriyle etkileşim halinde olan üç özellik 

kümesine sahip olduklarını gösterdiğini belirtmektedir. Bu kümelerden birincisi 

genel ve özel yüksek yetenek düzeyi; ikincisi, yeni düşünceler oluşturup 

bunları yeni sorunların çözümünde uygulayabilme yeteneği olan yaratıcılık; ve 
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üçüncüsü de bir işi başından sonuna kadar götürecek üstün motivasyondur 

(Yavuzer, 1992:143). 

 

‘Özel Yetenek’lerden ise, yukarıda belirtilen genel yeteneklerin çeşitli 

birleşimlerini özel bilgi alanlarına veya sanat, liderlik, yönetim vb. gibi 

performans alanlarına uygulayabilme kapasitesi kastedilmektedir. Witty (1940) 

de, özel beceriler ve yetenekleri, üstün yetenekli çocukların herhangi önemli 

bir alanda, sürekli olarak olağanın üstünde performans göstermeleri biçiminde 

betimlemiştir (akt. Yavuzer, 1992:143). ABD’de yürürlükte son yasal duruma 

göre, üstün özel yetenekli çocuk, zihinsel yaratıcı, artistik, liderlik yeteneği ya 

da özel akademik alanlar gibi konularda yüksek performans belirtisi gösteren 

ve okul tarafından bu tür yeteneklerin geliştirilme olanağı bulunmayan, özel 

hizmet ya da etkinlik gerektiren çocuk olarak tanımlanmaktadır (Yavuzer, 

1992:143). 

 

Bu açıklamalar ışığında yaratıcılığa, yeni kavramlar oluşturabilme ya da 

kavramlar arasında yeni ilişkiler kurabilme yetisi diyebiliriz. Burada önemli olan 

yaratıcı kişinin diğer insanlarda farklı düşünebilme yetisine sahip olmasıdır 

(Yavuzer, 1992:143-144). 

 

Yaratıcılık, yapıcı ve üretken bir davranışın eyleme dönüşmesi olarak 

düşünülür. Ancak hayalgücü yüksek ve yaratıcı bir çocuğun her zaman yüksek 

bir zeka düzeyine sahip olması beklenemez. Nitekim tanınmış pek çok ünlü 

ressam, yaratıcılığın üstün zekaya koşut olarak ortaya çıkmadığının kanıtıdır. 

Üstün zekanın her zaman üstün yaratıcılığın göstergesi olmadığı, hatta düşük 

zeka düzeyinde de üstün yaratıcılık örneklerine rastlanabildiği söylenebilir 

(Yavuzer, 1992:144). 
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                                                                                                       Resim 7                          

Çizen 

Yaşı    : 5;6 

Cinsiyeti   : Erkek 

Kaçıncı çocuk olduğu : İki kardeşten birincisi 

Okulu    : Anaokulu 

Varsa uyum ve davranış 

sorunun türü : Yok 

Ailenin özellikleri  : Sağlıklı bir etkileşim ortamı 

Okuldaki sınıf içi ve  

sınıf dışı durumu  : Uyumlu 

Arkadaş ilişkileri  : Olumlu 

IQ (ZB)   : 148 

Genel izlenim  : Üstün yetenekli (gifted) bir çocuk resmi 

Önemli özellikleri : Kompozisyon, renk ve figür açısından son derece 

zengin olan bu resimde üstün zekalı olan çocuğun 

aynı zamanda üstün bir resim yeteneğine de sahip 

olduğu görülmektedir. 

 

Resimsel gelişim zeka düzeyinin de bir göstergesidir. Zeka geriliği olan  
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çocukların resimsel gelişim düzeyleri kronolojik yaşlarının gerektirdiği düzeyin 

altındadır. Üstün yetenekli çocukların da resimsel gelişim düzeyleri kronolojik 

yaşlarının gerektirdiği düzeyin üstündedir. 5 yaşındaki çocuğun şema öncesi 

dönemde olması beklenir. Şema öncesi dönem resimlerinde kompozisyonun 

bu kadar iyi olması, renk ve figür açısından zenginlik beklenmez. Üstün 

yetenekli bu çocuğun, yaşının gerektirdiğinin üstünde bir resimsel gelişim 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Ancak, bir çocuğun resim yeteneğinin, 

yaratıcılığının çok iyi olması her zaman yüksek zeka düzeyine sahip olacağı 

anlamına gelmez. 

 
 AİLELERİN SOSYO EKONOMİK DÜZEYİ İLE ÇOCUKLARIN RESİMSEL 
GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Birçok toplumda yapılan araştırmalar, genelde sosyo ekonomik 

bakımdan yetersiz ortamda yetişen çocukların akademik başarısının düşük 

olduğunu göstermektedir (UNİCEF, 1987). Çünkü, yetersiz çevre koşulları 

çocuğun tam gelişmesine destek sağlamaz. Düşük gelir düzeyli bölgelerde 

büyüyen çocukların çoğunlukla fiziksel ve zihinsel gelişimleri, yetersiz 

beslenmeden yetersiz sözel etkileşime kadar birçok olumsuz etkenlerden 

zarar görür (Kağıtçıbaşı, 1990:48). 

 

Bursa kent merkezi ve çevre köylerde yapmış olduğum bir araştırmada 

da, beşinci sınıf çocuklarına İnsan Resmi Çizme Testi uygulandı. Oturulan 

yörenin sosyo ekonomik gelişme düzeyi ile zihinsel gelişim arasında çok açık 

olumlu bir ilişki bulundu (Kağıtçıbaşı, 1979). (Bölgelere  göre artan düzeydeki 

sıralama şöyleydi; en uzak ve en az gelişmiş köy, orta düzeyli köy, en yakın 

ve en çok gelişmiş köy, düşük gelirli kentsel bölge ve orta gelirli kentsel bölge) 

(Kağıtçıbaşı, 1990:49). 

 

Genellikle ana babaların meslek ve eğitim düzeyi ile belirlenen sosyo 

ekonomik düzeyin, ana-babaların, çocuklarının yetişme ve eğitimine ilişkin 

düşünce ve davranışları ile ilişkili olduğu görülmüştür.  
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Araştırmalar alt ve üst sosyo ekonomik düzeydeki ana-babaların 

çocuğa ilişkin değerleri açısından da farklı olduğunu göstermiştir. Alt sosyo 

ekonomik düzeydeki ana-babalara kıyasla, üst sosyo ekonomik düzeydekiler, 

otoriteye daha az değer vermekte, eşitlik, bağımsızlık, merak, yaratıcılık, 

başarı ve sorun çözücü olmayı daha önemli görmekte, çocukların doğuştan iyi 

olduklarına ve birbirlerinden farklı olabileceklerine inanmakta, konuşma ve 

tartışmayı daha çok teşvik etmekte, kendileri de çocukları ile daha sık ve 

ayrıntılı konuşmakta, çocuğu daha az yatırım olarak görmekte ve iki cinsiyet 

ile ilgili görüşlerinde alt sosyo ekonomik düzeydeki ana-babalara kıyasla, daha 

az farklılık belirtmektedir (Hortaçsu, 1997: 57-58). 

  

Özetle, genelde üst sosyo ekonomik düzeydeki ana-babaların alt sosyo 

ekonomik düzeydeki ana-babalara kıyasla, çocuğun gelişimini olumlu biçimde 

etkileyecek tutum ve düşünceleri daha sıklıkla taşıdıkları görülmektedir 

(Hortaçsu, 1997:58). 

 



 

 

BÖLÜM III 
 

3. YÖNTEM 
 

 Araştırmanın Modeli 
 

Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalar; varsayımları 

test etmek ya da bazı soruların cevaplarını verebilmek için veri toplayarak 

yürütülür. Veriler toplanırken bilimsel düzenlemeler yapılır. Çalışmada yer 

alanların halihazır durumuna ilişkin varsayımları test etmek veya soruları 

cevaplamak için veri toplamayı kapsar (Arlı ve Nazik, 2001: 6)  

 

Araştırmada, ilköğretim birinci kademedeki çocukların sosyo ekonomik 

düzeylerinin resimsel gelişimlerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

 

 Çalışma Grubu 
 

Araştırmanın çalışma grubunu; 2005-2006 eğitim-öğretim yılında, 

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde devlet ilköğretim okullarında okuyan 100  1. sınıf 

öğrencisi oluşturmaktadır.  

 

 

 Verilerin Toplanması 
 

İki düşük sosyo ekonomik düzeydeki okuldan, iki de yüksek sosyo 

ekonomik düzeydeki okuldan ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 

toplam 100 kişilik gruba sosyo ekonomik düzeylerini ölçmeye yönelik bir anket 

uygulanmıştır. Aynı gruba ‘ailem ve ben’ konulu resim yaptırılmıştır. 

Çocukların doldurdukları anketler ve yapmış oldukları resimler eşleştirilmiş, 

tezin amaçları doğrultusunda literatür taraması yapılmıştır. 
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Çalışma grubunu oluşturan sınıflarda, anketler sınıf öğretmenlerinin de 

rehberliğinde uygulanmıştır. Anketler 2005-2006 eğitim-öğretim yılının 2. 

dönemi sonlarında (Mayıs ayında)  uygulanmıştır. Grubun mayıs ayına kadar 

okuma yazmayı öğrenmiş olduğu düşünülmüştür. Henüz anketteki soruları 

anlayıp doğru cevaplandıramayacak düzeydeki çocukların anketleri 

doldurmalarında sınıf öğretmenlerinden yardım almaları sağlanmıştır. 

 

 Verilerin Analizi 
 

Anket soruları tezin alt amaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Anketin 

geçerlilik (kapsam geçerliliği) ve güvenirliğin sağlanmasında uzman görüşüne 

başvurulmuştur. ‘Kapsam (İçerik) geçerliliği, ölçme aracında bulunan soruların 

(maddelerin) ölçme amacına uygun olup olmadığı, ölçülmek istenen alanı 

temsil edip etmediği sorunu ile ilgilidir’ (Karasar, 2004: 15). Anket soruları, 

Sanat Eğitimi ve Ölçme Değerlendirme alan uzmanlarına danışılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Yüksek ve düşük sosyo ekonomik düzeydeki çocukların resimleri 

gelişimsel açıdan değerlendirilmiştir. Şematik dönemdeki çocukların 

resimlerinde bulunması gereken özelliklerden 17’si belirlenmiş ve resimlerin 

bu özellikleri taşıyıp taşımadıklarına bakılmıştır. Resimlerin gelişimsel açıdan 

değerlendirilmesinde tablo 20 kullanılmıştır. Şematik dönem özelliklerini 

taşıma düzeyi 0-5 arasında olanların, resimsel gelişimlerinin alt düzeyde; 6-12 

arasında olanların normal düzeyde; 13-17 arasında olanların resimsel 

gelişimlerinin üst düzeyde olduğu kabul edilmiş ve üç farklı kategoride 

değerlendirme yapılması planlanmıştır. Ancak, çalışma grubunun küçük 

olmasından ve hücre başına düşen kişi sayısının az olmasından dolayı analiz 

sonuçlarının yorumlanabilmesi için kategori birleştirme yoluna gidilmiş, 

analizler alt ve normal, üst gelişim düzey olmak üzere iki kategori üzerinden 

yapılmıştır.   

 

Sosyo ekonomik düzey ve resimsel gelişim arasında bir ilişki olup 

olmadığının belirlenmesinde kay-kare testi kullanılmıştır. Kay-kare testi; 

gözlenen frekansla beklenen frekans arasında bir farkın bulunup 
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bulunmadığını belirleme esasına dayanır. Test sonucunun anlamlı bulunması, 

iki değişken arasında bir ilişki olduğunu gösterir (Cebeci, 2002: 145). Bu 

araştırmada da sosyo ekonomik düzeyin, çocukların resimsel gelişimlerine 

etkisi olup olmadığının saptanması için kay-kare testi kullanılmıştır.  

 

 



 

BÖLÜM IV 
 

4. BULGULAR VE YORUMLAR 
 

4.1.  Çalışma Grubunun Sosyo-Ekonomik Düzeyini Gösteren  Tablolar 
(Frekans Tabloları) 

 
Tablo 1. Yaş Dağılımı 

 

  Frekans Yüzde 
 7 73 73,0 
  8 26 26,0 
  9 1 1,0 
  Toplam 100 100,0 

 
     Çalışma grubunu oluşturan 100 kişiden 73’ü 7 yaşında, 26’sı 8 yaşında, 1’i 

9 yaşındadır. 

 
Tablo 2. Cinsiyet Dağılımı 

 

  Frekans Yüzde 
 kız 57 57,0 
  erkek 43 43,0 
  Toplam 100 100,0 

 
     100 kişiden 57’si kız, 43’ü erkektir. Yani grubun %57’si kızlardan, %43’ü 

erkeklerden oluşmaktadır. 

 
Tablo 3. Çocukların Doğum Yerlerine Göre Dağılımı 

 

 Frekans Yüzde 
 Sehir 

doğumlular                       91                          91,0 

 Kasaba 
doğumlular                         6                            6,0 

 Köy doğumlular                         3                            3,0 
 Toplam                     100                        100,0 

 
     Grubu oluşturan 100 kişiden 91’inin doğum yeri şehir, 6’sının doğum yeri 

kasaba, 3’ünün köydür. 
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Tablo 4. Çocukların Babalarının Doğum Yerlerine Göre Dağılımı 
 

  Frekans   Yüzde 
 Sehir doğumlu 62 62,0 
  Kasaba 

doğumlu 1 1,0 

  Köy doğumlu 37 37,0 
  Toplam 100 100,0 

 
     Çocukların babalarının doğum yerlerinin dağılımına bakıldığında 100 

kişiden 62’sinin babasının şehir doğumlu, 1’inin kasaba, 37’sinin köy doğumlu 

olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 5. Çocukların Annelerinin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

 

  Frekans Yüzde 
 Okur yazar değil 13 13,0 
  İlköğretim mezunu 36 36,0 
  Ortaöğretim mezunu 24 24,0 
  Üniversite mezunu 27 27,0 
  Toplam 100 100,0 

 
        100 kişiden 13’ünün annesi okur-yazar değildir, 36’sı ilköğretim mezunu, 

24’ü ortaöğretim mezunu, 27’si de üniversite mezunudur.  

 
Tablo 6. Babanın Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

 

  Frekans Yüzde 
 Okur yazar değil 5 5,0 
  İlköğretim mezunu 34 34,0 
  Ortaöğretim mezunu 31 31,0 
  Üniversite mezunu 30 30,0 
  Toplam 100 100,0 

 
        100 kişiden 5’inin babası okur-yazar değildir, 34’ü ilköğretim mezunu, 31’i 

ortaöğretim mezunu, 30’u de üniversite mezunudur.  
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Tablo 7. Ailenin Oturduğu Evdeki Durumlarına Göre Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
 Ev sahibi olanlar 75 75,0 
  Kiracı olanlar 25 25,0 
  Toplam 100 100,0 

  
100 kişiden 25’inin oturduğu ev kendine aittir, 75’i ise oturduğu evde 

kiracıdır. 

 

Tablo 8. Ailenin Oturduğu Ev Durumuna Göre Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
 Evi orta düzeyde 

olanlar 66 66,0 

  Evi lüks olanlar 20 20,0 
  Evi gecekondu 

olanlar 14 14,0 

  Toplam 100 100,0 
 

Çalışma grubunun ev durumlarına bakıldığında ise 100 kişiden 66’sının 

evinin orta düzeyde, 20’sinin lüks olduğu görülmektedir. 14’ü ise gecekonduda 

oturmaktadır. 

 
Tablo 9. Çocuğun Kendine Ait Bir Odasının Olup Olmamasına Göre 

Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
 Kendine ait odası 

olanlar 65 65,0 

  Kendine ait odası 
olmayanlar 35 35,0 

  Toplam 100 100,0 
 

Gruptaki 100 kişiden 65’inin kendine  ait bir odası vardır, 35’inin 

kendine ait bir odası yoktur. 
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Tablo 10. Kardeş Sayısına Göre Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
 Tek çocuk olanlar 26 26,0 
  1 kardeşi olanlar 28 28,0 
  2 kardeşi olanlar 33 33,0 
  3 ve daha fazla 

kardeşi olanlar 13 13,0 

  Toplam 100 100,0 
 

Kardeş sayılarına bakıldığında 100 kişiden 26’sını tek çocuk olduğu, 

28’inin bir kardeşe sahip olduğu, 33’ünün iki, 13’ünün üç ve daha fazla kardeşi 

olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 11. Sosyal Etkinliklere Katılma Durumuna Göre Dağılımı 

 

  Frekans Yüzde 
 Sosyal etkinliğe 

katılanlar 54 54,0 

  Sosyal etkinliğe 
katılmayanlar 46 46,0 

  Toplam 100 100,0 
 

100 kişiden 54’ü sosyal etkinliklere katılmakta, 46’sı katılmamaktadır. 

 
Tablo 12. Çocukların Boyama Kitabı Olup Olmamasına Göre Dağılımı 

 

  Frekans Yüzde 
 Boyama kitabı 

olanlar 85 85,0 

  Boyama kitabı 
olmayanlar 15 15,0 

  Toplam 100 100,0 
 

Boyama kitabına sahip olma durumlarına bakıldığında da 100 kişiden 

85’inin boyama kitabı olduğu, 5’inin olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 13. Ailenin Kitap Okuma Düzeyine Göre Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
 Ailesi kitap 

okuyanlar 77 77,0 

  Ailesi kitap 
okumayanlar 23 23,0 

  Toplam 100 100,0 
 

100 kişiden 77’sinin ailesinde dergi, gazete, kitap vb. yayınlar 

okunmakta, 23’ünün ailesinde okunmamaktadır. 

 
Tablo 14. Çocukların Sokakta Oyun Oynama Durumuna Göre Dağılımı 

 

  Frekans Yüzde 
 Sokakta oyun 

oynayanlar 84 84,0 

  Sokakta oyun 
oynamayanlar 16 16,0 

  Toplam 100 100,0 
 

100 kişiden 84’ü sokakta oyun oynamakta, 16’sı oynamamaktadır. 

 
Tablo 15. Çocukların Kreşe Gitme Durumuna Göre Dağılımı 

 

  Frekans Yüzde 
 Kreşe gidenler 21 21,0 
  Kreşe gitmeyenler 79 79,0 
  Toplam 100 100,0 

 
100 kişiden 21’i ailesin yanında olmadığı zamanlarda kreş vb. yerlere 

gitmekte, 79’u gitmemektedir. 

 
Tablo 16. Resim Dersine Resim Öğretmeni Girmesi Durumuna Göre 

Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
 Dersine resim öğretmeni 

girenler 37 37,0 

  Dersine resim öğretmeni 
girmeyenler 63 63,0 

  Toplam 100 100,0 
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100 kişiden 37’sinin resim dersine resim öğretmeni girmektedir, 63’ün 

resim dersine resim öğretmeni girmemektedir. 

 
Tablo 17. Özel Resim Dersi Alma Durumuna Göre Dağılımı 

 

  Frekans Yüzde 
 Özel resim dersi 

alanlar  12 12,0 

  Özel resim dersi 
almayanlar 88 88,0 

  Toplam 100 100,0 
 

Grubun özel resim dersi alma durumuna bakıldığında 100 kişiden 

12’sinin özel resim dersi aldığı, 88’inin almadığı görülmektedir. 

 
Tablo 18. Anne ya da Babanın Resim Öğretmeni Olma Durumuna Göre 

Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
 Anne ya da babası resim 

öğretmeni olanlar 1 1,0 

  Anne ya da babası resim 
öğretmeni olmayanlar 99 99,0 

  Toplam 100 100,0 
 

Anne ya da babanın resim öğretmeni olma durumuna bakıldığında ise 

100 kişiden sadece 1’inin anne ya da babasının resim öğretmeni olduğu, 

99’unun olmadığı görülmektedir. 

 
Tablo 19. Ailede Resimle İlgilenen Birinin Olması Durumuna Göre 

Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
 Ailesinde resimle 

ilgilenen biri olanlar 32 32,0 

  Ailesinde resimle 
ilgilenen biri olmayanlar 68 68,0 

  Toplam 100 100,0 
 

100 kişiden 32’sinin ailesinde resim yapan ya da resimle ilgilenen 

birileri bulunmakta, 68’inde bulunmamaktadır. 
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Çalışma grubunun sosyo ekonomik düzeyini gösteren tablolara 

bakıldığında şunlar görülmektedir: 

 

Grubun çoğunluğunun 7 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Çocukların 

ve balarının doğum yerlerine bakıldığında, büyük çoğunluğunun şehir 

doğumlu olduğu görülmektedir. Anne babaların çok azı okur-yazar değildir. 

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite mezunu olanların dağılımı ise birbirine 

çok yakındır. Ekonomik düzeyin göstergesi olarak kabul edilen ev sahibi olma 

durumlarına bakıldığında da; oturduğu ev kendine ait olanların oranının, 

oturduğu evde kiracı olanların 3 katı olduğu görülmektedir. Ancak, oturduğu ev 

kendine ait olanların arasında gecekonduda oturanlar da yer almaktadır.  

 

Kardeş sayılarına bakıldığında ise; tek çocuk olanların, bir ve iki kardeşi 

olanların oranlarının birbirine yakın olduğu, üç ve daha fazla kardeşi olanların 

ise daha az olduğu görülmektedir.  

 

Sosyal düzeyin göstergesi olan, sosyal etkinliklere katılma, ailenin 

kitap, gazete, dergi vb. yayınları okuma oranlarına bakıldığında grubun 

yarıdan fazlasının sosyal düzeyinin yüksek olduğu sonucuna varıyoruz. 

 

Boyama kitabı olan ve sokakta oyun oynama fırsatı bulan çocuklar da 

çoğunluğu oluşturmaktadır. Grubun küçük bir kısmı ailesiyle birlikte olmadığı 

zamanları kreş vb. yerlerde geçirmektedir. 

 

Resim dersine resim öğretmeni girenler ve özel resim dersi alanlar da 

grubun çok azını oluşturmaktadır. Anne ya da babası resim öğretmeni 

olanların dağılımına bakıldığında ise; 100 kişiden sadece birinin anne ya da 

babasının resim öğretmeni olduğu görülmektedir. 

 

Grubun genel dağılımına bakıldığında sosyo ekonomik düzeyin orta 

seviyede olduğunu, yüksek ve düşük sosyo ekonomik düzeyde olanlar 

arasında çok büyük bir fark olmadığını söyleyebiliriz. 
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4.2. Çalışma Grubunun Resimsel Gelişim Düzeyini Gösteren Tablo 
       
 
Tablo 20. Çalışma Grubunun Resimsel Gelişim Düzeyi 
 
Şematik Dönem  
Özellikleri (7-9 yaş) 
 

Var Yok 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Göz çizer 91 91,0 9 9,0 

Burun çizer 60 60,0 40 40,0 

Ağız çizer 88 88,0 12 12,0 

Boyun çizer 64 64,0 36 36,0 

Saç çizer 83 83,0 17 17,0 

Göz, burun ve ağzı 
farklı çizer 

46 46,0 54 54,0 

Gövde çizer 87 87,0 13 13,0 

El çizer 55 55,0 45 45,0 

Ayak çizer 75 75,0 25 25,0 

Parmak çizer 41 41,0 59 59,0 

Renk şemasını 
kullanır 

56 56,0 44 44,0 

Yer çizgisi çizer 73 73,0 27 27,0 

Gök çizgisi çizer 70 70,0 30 30,0 

Şemaları kullanır 57 57,0 43 43,0 

Semboller kullanır 88 88,0 12 12,0 

Resimler görseldir 46 46,0 54 54,0 

Resimler mantıksaldır 45 45,0 55 55,0 

Ortalama Resimsel 
Gelişim Düzeyi 

           66,17              33,82 

 
 

Çalışma grubunu oluşturan 7-8 yaş grubundaki çocukların resimsel 

gelişimlerine bakıldığında şematik dönem özelliklerini taşımaları beklenir. O 

yaş çocukları bu dönem özelliklerini taşıyorlarsa resimsel gelişim düzeylerinin 
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normal olduğu kabul edilir. Çocuğun resminde bu dönemde olması gereken 

özellikler yok ise hala bir önceki dönem özelliklerini gösteriyorsa resimsel 

gelişimin alt düzeyde olduğu söylenir. Yaşına rağmen resimleri daha üst 

dönem özelliklerini taşıyorsa resimsel gelişim düzeyi olması gerekenin 

(normalin) üzerindedir yani gelişimi üst düzeydedir. 

 

       Çalışma grubunda resimleri şematik dönem özellikleri taşıyan 

çocukların oranlarını gösteren tabloya bakıldığında şunlar görülmektedir: 

 

Göz çizmeyenler grubun %9’unu, çizenler %91’ini oluşturmaktadır. 

Tabloya bakıldığında grubun tamamına yakınının göz çizmiş olduğu 

görülmektedir. 

 

Burun çizenlerin dağılımına bakıldığında da grubun %40’ının burun 

çizmezken %60’ının çizimlerinde burun çizildiği görülmüştür. Bu da bize 

grubun yarısından fazlasının burun çizdiğini gösterir. 

 

Ağız çizenlerin dağılımına bakıldığında ise; grubun %12’sinde 

dönemine ait bu özellik görülmezken %88’inde görülmektedir. Yani grubun 

büyük bir kısmının resminde ağız çizimi vardır. 

 

Boyun çizenlerin oranı ise ağız ve göz çizenlere göre çok daha azdır. 

Tabloda da görüldüğü gibi grubun %36’sı boyun çizmezken %64’ü çizmiştir. 

Bu da küçük bir fark değildir.  

 

Saç çizenler ise grubun % 83’ünü oluşturmaktadır. Grubun sadece 

%17’ si saç çizmemiştir.  

 

Şematik dönemdeki çocukların resimlerinde (figürlerde) göz, burun ve 

ağız çizmesinin yansıra bunları birbirinden farklı çizmeleri beklenir. Bu yönden 

dönemin özelliklerini gösterenler grubun % 46’sını göstermeyenler ise % 

54’ünü oluşturmaktadır. Göz, burun ve ağzı farklı çizenlerin oranlarının 

birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 
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Gövde çizenler ise grubun % 87’sini, çizmeyenler %13’çünü 

oluşturmaktadır. Yani grubun büyük çoğunluğu gövde çizmiştir.  

 

El çizenlerin oranına bakıldığında da birbirine çok yakın olduğu 

görülmektedir. Grubun % 55’i el çizmiş, % 45’i çizmemiştir.  

 

Ayak çizenlerin oranı ise çizmeyenlerin 3 katıdır. Çalışma grubunun 

%75’i ayak çizerken % 25’ i çizmemiştir.  

 

Grubun % 41’ inin parmak çizdiği, % 59’ unun çizmediği görülmektedir. 

Parmak çizenler ve çizmeyenler arasında çok büyük bir fark yoktur.  

 

Renk şemasını kullananlar grubun % 56’ sını oluşturmaktadır. Grubun 

% 44’ ünün resimlerinde ise renk şeması kullanılmamıştır. 

 

Yer ve gök çizgisi bulunan resimlerin oranının da birbirine çok yakın 

olduğu görülmektedir. Grubun % 73’ü yer çizgisi, % 70’ i de gök çizgisi 

çizmiştir; % 30’u yer çizgisi, % 27’ si de gök çizgisi çizmemiştir.  

 

Şematik dönemin en önemli özelliğinden biri de, bu dönemdeki çocuk 

resimlerinde şemaların kullanılmasıdır. Grubun yarısından fazlasının yani % 

57’ sinin resimlerinde şemaların kullanıldığı, % 43’ ünün resimlerinde 

kullanılmadığı görülmektedir.  

 

Grubun % 88’ i yani büyük çoğunluğu resimlerinde semboller kullanmış, 

% 12 si kullanmamıştır.  

 

Grubun % 46’ sının resimlerinin görsel, % 45’ inin mantıksal olduğu; 

%54’ ünün görsel, % 55’ inin mantıksal olmadığı görülmektedir. Yani 

resimlerin görsel ve mantıksal olma oranları da birbirine çok yakındır. 

 

Tablo 20’ye, şematik dönem özelliklerini taşıyan ve taşımayan 

resimlerin oranına bakıldığında en fazla, göz çizimi olduğu, diğer özelliklerden 

de sadece bir kaçında %50’ nin altına düşüldüğü görülmektedir. Göz, burun ve 
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ağzın farklı çizilmesi, parmak çizimi, resimlerin görsel ve mantıksal olması 

özellilerini taşıyan ve taşımayan resimlerin de oranı birbirine çok yakındır. 

 

Oranların toplamına bakıldığında da grubun şematik dönem özellikleri 

taşıma oranı %66,17, taşımama oranı ise %33,82’dir. Yani büyük çoğunluğun 

resimsel gelişimi normal ya da üst düzeydedir. 

 

4.3. Sosyo Ekonomik Düzey ve Resimsel Gelişim Arasındaki İlişkiyi 
Gösteren Tablolar 

 
 

Tablo 21. Çocukların Resimsel Gelişimlerine Annenin Eğitim   
             Düzeyinin  Etkisi 
 
                 

Resimsel 
Gelişim Düzeyi 
 

           Annenin Eğitim Düzeyi  
 
Toplam 

Okur- 
yazar değil

İlköğretim 
mezunu 

Ortaöğretim 
mezunu 

Üniversite 
mezunu 

Alt gelişim düzey                9
      20,5 %  

            14
     31,8 %

               9 
       20,5 %

            12 
     27,3 % 

           44 
  100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzey 

               3
        6,5 %

            17
     37,0 %

              12 
       26,1 %

            14 
     30,4 % 

           46 
  100,0 %

 
Toplam 

             12
      13,3 %

            31
     34,4 %

              21 
       23,3 %

            26 
     28,9 % 

           90 
  100,0 %

 
x2= 3,830, P>0,05 
 

Resimsel gelişimi alt düzeyde olan çocukların, %20,5’inin annesi okur-

yazar değildir, %31,8’inin annesi ilköğretim mezunu, %20,5’inin ortaöğretim, 

%27,3’ünün üniversite mezunudur. Orta ve üst düzeyde resimsel gelişime 

sahip olanların ise annelerinin %6,5’i okur-yazar değildir, %37’sinin annesi 

ilköğretim mezunu, %26,1’inin ortaöğretim, %30,4’ünün üniversite mezunudur. 

Kay-kare test sonuçlarında, P>0,05 olduğundan, çocukların resimsel 

gelişimleriyle, annelerinin eğitim düzeyi arasında bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır. 
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Tablo 22. Çocukların Resimsel Gelişimlerine Babanın Eğitim   
                 Düzeyinin  Etkisi 

 
Resimsel Gelişim 
Düzeyi 

                  Babanın Eğitim Düzeyi  
 
Toplam 

İlköğretim 
mezunu 

Ortaöğretim 
mezunu 

Üniversite 
mezunu 

Alt gelişim düzey                  15
          34,9 %

                      15
               34,9 %

                   13 
            30,2 % 

            43
  100,0 %

Orta ve Üst 
gelişim düzey 

                 16
          35,6 %

                      14
               31,1 %

                   15 
            33,3 % 

            45
  100,0 %

 
Toplam 

                 31
          35,2 %

                      29
               33,0 %

                   28 
            31,8 % 

            88
  100,0 %

 
X2= 0,164, P>0,05 
 

Resimsel gelişimi alt düzeyde olanların, %34,9’unun babası ilköğretim, 

%34,9’unun babası ortaöğretim, %30,2’sinin üniversite mezunudur. Orta ve 

üst düzeyde resimsel gelişimi olanların ise babalarının %35,6’sı ilköğretim, 

%31,1’inin babası ortaöğretim, %33,3’ünün üniversite mezunudur. Kay-kare 

test sonuçlarında, çocukların resimsel gelişimleriyle, babalarının eğitim düzeyi 

arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

 
Tablo 23. Çocukların Sinema, Sergi, Tiyatro vb. Sosyal Etkinliklere   
                 Katılma Düzeylerinin Resimsel Gelişime Etkisi 

 
Resimsel Gelişim 
Düzeyi 

Sosyal etkinliklere 
katılanlar 

Sosyal etkinliklere 
katılmayanlar 

 
Toplam 

Alt gelişim düzey                                26 
                        59,1 %

                                18 
                         40,9 % 

            44
   100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzey 

                               26 
                        56,5 %

                                20 
                         43,5 % 

            46
   100,0 %

 
Toplam 

                               52 
                        57,8 %

                                38 
                         42,2 % 

            90
   100,0 %

 
X2= 0,061, P>0,05 
 

Resimsel gelişimi alt düzeyde olan çocukların %59,1’i sinema, sergi, 

tiyatro vb sosyal etkinliklere katılmakta, %40,9’u katılmamaktadır. Orta ve üst 

düzey resimsel gelişime sahip olanların ise %56,5’i sinema, sergi, tiyatro vb 

sosyal etkinliklere katılmakta, %43,5’i katılmamaktadır. Kay-kare testi 

sonucuna bakıldığında, P>0,05 olduğundan çocukların sinema, sergi, tiyatro 

vb. sosyal etkinliklere katılma düzeyleri ile resimsel gelişimleri arasında bir 

ilişki olmadığı saptanmıştır. 
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Tablo 24. Çocukların Kardeş Sayılarının Onların Resimsel  
                 Gelişimlerine Etkisi  

 
Resimsel Gelişim 
Düzeyi 
 

                          Kardeş Sayısı  
 
Toplam 

Tek çocuk  1  2 3 ve daha 
fazla 

Alt gelişim düzey               11
       25,0 %

           11
    25,0 %

             16
      36,4 %

              6 
    13,6 % 

            44
   100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzey 

              13
       28,3 %

           16
    34,8 %

             13
      28,3 %

              4 
      8,7 % 

            46
   100,0 %

 
Toplam 

              24
       26,7 %

           27
    30,0 %

             29
      32,2 %

            10 
     11,1% 

            90
   100,0 %

 
X2= 1,759, P>0,05 
 

Resimsel gelişimi alt düzeyde olanların %25’i tek çocuktur, %25’i 1 

kardeşe, %36,4’ü 2 kardeşe, %13,6’sı 3 ve daha fazla kardeşe sahiptir. 

Resimsel gelişimi orta ve üst düzeyde olanların ise, %28,3’ü tek çocuktur, 

%34,8’i 1 kardeşe, %28,3’ü 2, %8,7’si 3 ve daha fazla kardeşe sahiptir. Analiz 

sonucunda P>0,05 olduğundan, çocukların kardeş sayılarıyla resimsel 

gelişimleri arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

 

Tablo 25. Çocukların Boyama Kitabına Sahip Olmalarının Resimsel  
                 Gelişimlerine Etkisi 

 
Resimsel Gelişim 
Düzeyi 

Boyama kitabı olanlar
 

Boyama kitabı 
olmayanlar 
 

 
Toplam 

Alt gelişim düzey                                34 
                        77,3 %

                                10 
                         22,7 % 

            44
   100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzey 

                               44 
                        95,7 %

                                  2 
                           4,3 % 

            46
   100,0 %

 
Toplam 

                               78 
                        86,7 %

                                12 
                         13,3 % 

            90
   100,0 %

 
X2= 6,574, P<0,05   
  

Resimsel gelişimi alt düzeyde olan çocukların %77,3’ü boyama kitabına 

sahip olup, %22,7’si sahip değildir. Resimsel gelişimi orta ve üst düzeyde 

olanların ise %95,7’si boyama kitabına sahiptir, %4,3’ü boyama kitabına sahip 

değildir. Kay-kare testi sonucunda, P<0,05 olduğundan, çocukların boyama 

kitabına sahip olmalarının resimsel gelişime etkisi olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 26. Çocukların Dergi, Gazete, Kitap vb. Yayınları Okuyan Bir  
                 Aileye Sahip Olmalarının Resimsel Gelişime Etkisi 

 
Resimsel Gelişim 
Düzeyi 

Ailesi kitap 
okuyanlar 

Ailesi kitap 
okumayanlar 

 
Toplam 

Alt gelişim düzey                                 29
                        65,9 %

                                15 
                         34,1 % 

            44
   100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzey 

                                41
                        89,1 %

                                  5 
                         10,9 % 

            46
   100,0 %

 
Toplam 

                                70
                        77,8 %

                                20 
                         22,2 % 

            90
   100,0 %

 
X2= 7,016, P<0,05     
 

Alt resimsel gelişim düzeydeki çocukların %65,9’unun ailesinde dergi, 

gazete, kitap vb yayınlar okunmakta, %34,1’inin ailesinde okunmamaktadır. 

Orta ve üst resimsel gelişim düzeyindeki çocukların ise %89,1’inin ailesinde 

dergi, gazete, kitap vb yayınlar okunmakta, %10,9’unun ailesinde 

okunmamaktadır. Kay-kare testi sonucunda, P<0,05 olduğundan, çocukların 

dergi, gazete, kitap vb. yayınları okuyan bir aileye sahip olmalarının resimsel 

gelişimlerine etkisi olduğu saptanmıştır. 

 
Tablo 27. Çocukların Sokakta Oyun Oynamasın Resimsel Gelişime  
                 Etkisi 

 
Resimsel Gelişim 
Düzeyi 

Sokakta oyun 
oynayanlar 

Sokakta oyun 
oynamayanlar 

 
Toplam 

Alt gelişim düzey                                 36
                        81,8 %

                                  8 
                         18,2 % 

            44
   100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzeyi 

                                40
                        87,0 %

                                  6 
                         13,0 % 

            46
   100,0 %

 
Toplam 

                                76
                        84,4 %

                                14 
                         15,6 % 

            90
   100,0 %

 
X2= 0,452, P>0,05 
 

Resimsel gelişimi alt düzeyde olan çocukların %81,8’ini sokakta oyun 

aynama fırsatı bulan çocuklar, %18,2’sini sokakta oyun oynayamayan 

çocuklar oluşturmaktadır. Resimsel gelişimi orta ve üst düzeyde olan 

çocukların ise %87’si sokakta oyun oynayabilmekte, %13’ü 

oynayamamaktadır. Analiz sonucuna göre,  P>0,05 olduğundan, çocukların 

sokakta oyun oynamalarıyla, resimsel gelişimleri arasında bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır. 
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Tablo 28. Çocukların, Ailesinin Yanında Olmadığı Zamanları Kreş vb.  
                 Yerlerde Geçirmiş Olmalarının Resimsel Gelişime Etkisi 

 
Resimsel 
Gelişim Düzeyi 

Ailesinin yanında 
olmadığı zamanlarda 

kreşe gidenler 

Ailesinin yanında 
olmadığı zamanlarda 

kreşe gitmeyenler 

 
 
Toplam 

Alt gelişim düzey                                 12 
                         27,3 % 

                                32 
                         72,7 % 

            44
   100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzeyi 

                                  6 
                         13,0 % 

                                40 
                         87,0 % 

            46
   100,0 %

 
Toplam 

                                18 
                         20,0 % 

                                72 
                         80,0 % 

            90
   100,0 %

 
X2= 2,846, P>0,05 
 

Resimsel gelişimi alt düzeyde olanların %27,3’ünü, ailesinin yanında 

olmadığı zamanları kreş vb yerlerde geçiren çocuklar, %72,7’sini geçirmeyen 

çocuklar oluşturmaktadır. Resimsel gelişimi orta ve üst düzeyde olan 

çocukların ise, %13’ünü, ailesinin yanında olmadığı zamanları kreş vb 

yerlerde geçiren, %87’sini geçirmeyen çocuklar oluşturmaktadır.  Kay-kare 

test sonucunda, çocukların ailelerinin yanında olmadıkları zamanları kreş vb. 

yerlerde geçirmeleriyle resimsel gelişimleri arasında bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır. 

 

Tablo 29. Çocukların, Resim Dersine Resim Öğretmeninin Girmesinin  
                 Resimsel Gelişime Etkisi 
 

Resimsel Gelişim 
Düzeyi 

Resim dersine resim 
öğretmeni girenler 

Resim dersine resim 
öğretmeni girmeyenler 

 
Toplam 

Alt gelişim düzey                                 20
                        45,5 %

                                24 
                         54,5 % 

            44
   100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzey 

                                15
                        32,6 %

                                31 
                         67,4 % 

            46
   100,0 %

 
Toplam 

                                35
                        38,9 %

                                55 
                         61,1 % 

            90
   100,0 %

 
X2= 1,562, P>0,05 
 

Resimsel gelişimi alt düzeyde olanların %45,5’ini resim dersine resim 

öğretmeni girenler, %54,5’ini resim dersine resim öğretmeni girmeyenler 

oluşturmaktadır. Resimsel gelişimi orta ve üst düzeyde olanların ise, 

%32,6’sını resim dersine resim öğretmeni giren çocuklar, %67,4’ünü resim 

dersine resim öğretmeni girmeyen çocuklar oluşturmaktadır. Kay-kare test 
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sonucunda, çocukların resim dersine resim öğretmeni girmesiyle resimsel 

gelişim arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

 
Tablo 30. Çocukların Özel Resim Dersi Almalarının Resimsel Gelişime  
                 Etkisi         

 
Resimsel Gelişim 
Düzeyi 

   Özel resim dersi  
          alanlar 

Özel resim dersi       
almayanlar 

 
Toplam 

Alt gelişim düzey                                  7
                        15,9 %

                                37 
                         84,1 % 

            44
   100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzey 

                                 3
                          6,5 %

                                43 
                         93,5 %  

            46
   100,0 %  

Toplam 
 

                               10
                        12,0 %

                                80 
                         88,0 % 

           90 
   100,0 %

 
X2= 2,550, P>0,05 
 

Alt resimsel gelişim düzeye sahip olan çocukların %15,9’u özel resim 

dersi almakta, %84,1’i almamaktadır. Orta ve üst düzeyde resimsel gelişime 

sahip olan çocukların ise, %6,5’i özel resim dersi almakta, %93,5’i 

almamaktadır. Kay-kare test sonucunda, çocukların özel resim dersi 

almalarıyla resimsel gelişim düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

 
Tablo 31. Anne ya da Babanın Resim Öğretmeni Olmasının ya da  
                Ailede Resimle İlgilenen, Resim Yapan Birinin Olmasının  
                Çocukların Resimsel Gelişimine Etkisi 

 
Resimsel Gelişim 
Düzeyi 

Anne ya da babası 
resim öğretmeni 

olanlar 

Anne ya da babası 
resim öğretmeni 

olmayanlar 

 
 
Toplam 

Alt gelişim düzey                                   0
                          0,0 %

                                44 
                       100,0 % 

            44
   100,0 %

Orta ve üst 
gelişim düzey 

                                  1
                          2,2 %

                                45 
                         97,8 %  

            46
   100,0 %  

Toplam 
 

                                  1
                          1,1 %

                                99 
                         98,9 % 

            90
   100,0 %

 

Anne ya da babası resim öğretmeni olanların oranına bakıldığında, 100 

kişilik çalışma grubunda sadece 1 kişinin anne ya da babasının resim 

öğretmeni olduğu görülmektedir. Bu yüzden anne ya da babanın resim 

öğretmeni olması ile resimsel gelişim arasındaki ilişkiyi saptamaya yönelik 

analiz yapılamamıştır. 



 

BÖLÜM V 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  
 

5.1. Sonuçlar 
 

Sosyo ekonomik düzeyin çocukların resimsel gelişimlerine 

etkisinin olup olmadığının varsa bu etkinin ne yönde olduğunun 

saptanması amaçlanan bu araştırma sonucunda; 

 

- Annenin eğitim düzeyinin, 

- Babanın eğitim düzeyinin, 

- Çocuğun sinema, sergi, tiyatro vb sosyal etkinliklere katılma düzeyinin, 

- Kardeş sayısının, 

- Sokakta oyun oynamasının, 

- Ailesinin yanında olmadığı zamanları kreş vb yerlerde geçirmiş 

olmasının, 

- Resim dersine resim öğretmeninin girmesinin, 

- Özel resim dersi almasının, 

çocuğun resimsel gelişimine etkisi olmadığı; 

 

- Boyama kitabına sahip olmasının, 

- Dergi, gazete, kitap vb yayınları okuyan bir aileye sahip olmasının 

ise çocuğun resimsel gelişime etkisi olduğu saptanmıştır.  

 

Yukarıdaki sonuçlara bakıldığında, 10 alt göstergeden 8 göstergenin 

çocuğun resimsel gelişimine etkisi olmadığı görülmektedir. Bu 8 göstergenin 

içinde ‘Çocuğun resim dersine resim öğretmeninin girmesi.’ ve ‘Çocuğun özel 

resim dersi alması.’ da bulunmaktadır. Sonucun bu şekilde çıkması, çalışma 

grubunun sayısının az olmasından kaynaklanmış olabilir.  

 

Sosyo-ekonomik düzeyin insan figür çizimine etkisinin saptanması 

amacıyla Bursa kent merkezinde yapılan, Kağıtçıbaşı’na (1990: 49) ait bir 

araştırmanın sonuçları şu şekildedir: ‘Bursa kent merkezi ve çevre köylerde 
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yapmış olduğum bir araştırmada, beşinci sınıf çocuklarına İnsan Resmi Çizme 

Testi uygulandı. Oturulan yörenin sosyo-ekonomik gelişme düzeyi ile zihinsel 

gelişim arasında çok açık olumlu bir ilişki bulundu.’ Görüldüğü gibi, bu 

araştırmada insan resmi çizme, zihinsel gelişimin bir göstergesi olarak kabul 

edilmiştir. 

 

           Ancak, araştırma bulgularından da anlaşılacağı gibi bu araştırmada 

araştırmanın alt amaçlarının birçoğu ile resimsel gelişim arasında bir ilişki 

saptanmamıştır.  

 

Çocukların anne ya da babalarının resim öğretmeni olmaları ile 

resimsel gelişim arasında ilişki olup olmadığının saptanması için analiz 

yapılamamıştır. Çünkü, çalışma grubunda ‘Anne ya da babanız resim 

öğretmeni mi?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını veren sadece bir kişi olduğu 

görülmektedir. Anne ya da babanın resim öğretmeni olma durumunda dengeli 

bir dağılım olmadığından analiz yapılamamış ve bu alt amaç değerlendirmeye 

alınmamıştır. 

 

Çocuğun, dergi, gazete, kitap vb yayınları okuyan bir aileye sahip 

olmasının çocuğun resimsel gelişimine etkisi olduğu saptanmıştır. Bu alt amaç 

çocuğun ekonomik düzeyinin bir göstergesi olduğu kadar sosyal düzeyinin de 

bir göstergesidir.  

 

Çocuğun resimsel gelişimine etkisi olduğu saptanan bir diğer alt amaç 

ise çocuğun boyama kitabına sahip olmasıdır. Ancak, boyama kitabı ile ilgili 

yapılmış araştırmalar sonucunca boyama kitaplarının, durumları, resmedilen 

nesneleri çocukların değişmez klişeler olarak algılamasına sebep olduğu ve 

çocuğun yaratıcılığını sınırladığı bilinmektedir. Yani bu sonuç, şimdiye kadar 

boyama kitapları ile ilgili yapılmış araştırma sonuçlarıyla ve bilimsel yazınlarla 

çelişmektedir. Çocuğun resimsel gelişimine etkisi olan alt amaç ‘boyama 

kitabına sahip olma’ gibi görünse de bunun asıl sebebi ailenin okuma düzeyi 

olabileceği gibi anket uygulanan çalışma grubunun boyama kitabı ile resimli 

çocuk kitaplarını aynı kategoride düşünmelerinden kaynaklanmış olabilir. 
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Yani, ‘Dergi, gazete, kitap vb yayınları okuyan bir aile aynı zamanda 

çocuğuna da kitap almakta, bu kitaplar arasında boyama kitabı da 

bulunmaktadır.’ şeklinde düşünülebilir. 

 

 

5.2. Öneriler 
 

 
Araştırma sonucunda, araştırmanın alt amaçlarının çoğunun çocukların 

resimsel gelişimlerine etkisi olmadığı saptanmıştır. Ancak, araştırmanın alt 

amaçlarından, çocukların boyama kitabına sahip olmalarının ve dergi, gazete, 

kitap vb. yayınları okuyan bir aileye sahip olmalarının onların resimsel 

gelişimlerine etkisi olduğu görülmüştür. 

 

Bu durumda çocukların kitapla tanışmaları, ailenin dergi, kitap, gazete 

vb yayınları okuması çocukların resimsel gelişimlerine önemli katkılar 

sağlayacağı söylenebilir.  

 

Bu durumda çocukların resimsel gelişimlerinin orta ve üst düzeyde 

olabilmesi için ailelerin çocuklarına nitelikli çocuk kitapları almaları sağlanmalı, 

çocuklar kitap okumaya özendirilmelidir. Aynı zamanda ailelerin, dergi, gazete, 

kitap vb. yayınları okumaları, hem çocukların bu alışkanlığı ailelerinden 

görerek edinmelerini, hem de onların resimsel gelişimlerinin daha sağlıklı 

olmasını, dolayısıyla duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerini 

sağlayacaktır. 

 

Çalışma grubunun küçük olmasından ve örneklemin rastlantısal yolla 

seçilmesinden dolayı araştırmanın genelleme boyutunda eksiklikleri olduğu 

düşünülebilir. Ayrıca, verilerin analizinin yapılmasında, çalışma grubunun az 

olmasından (100 kişi) kaynaklanan sorunlar yaşanmıştır. Araştırmanın daha 

büyük çalışma gruplarıyla tekrarlanması önerilir. Aynı zamanda bu araştırma 

farklı yaş grupları arasında da yapılabilir.  
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Çocukların kendilerini ifade etmelerini, duygu ve düşüncelerini 

anlatmalarını, kendisini, ailesini ve çevresini nasıl algıladığını görebilmemizi 

sağlayan en önemli yollardan birinin resim olduğunu biliyoruz. O halde, 

çocukların resimsel gelişimleri için eğitim alanında daha geniş kapsamlı 

çalışmalar yapılmalıdır. Çocuğun resimsel gelişiminin iyileştirilmesi için 

doğrudan çocuğa yönelik eğitim verilirken, bir yandan da çocuğun vaktinin 

büyük çoğunluğunu geçirdiği ailesinin de eğitimine yönelik çalışmalar 

yapılmalı, aileler bu konuda bilinçlendirilmelidir.  
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 EKLER 
 
Ek 1 
 
 

Sosyo Ekonomik Düzeyi Ölçmeye Yönelik Anket Soruları 
 

 
1) Kaç yaşındasınız? 

 
a. 7          b. 8        c. 9 
 

2) Cinsiyetiniz nedir? 
 
a. Kız          b. Erkek 
 

3) Doğum yeriniz neresidir? 
 
a. Şehir b. Kasaba     c. Köy 
 

4) Babanızın ve annenizin doğum yeri neresidir? 
 
a. Şehir b. Kasaba     c. Köy 
 

5) Annenizin eğitim düzeyi nedir? 
 
a. Okur-yazar değil      b. İlköğretim    c. Ortaöğretim  d. Üniversite 
 

6) Babanızın eğitim düzeyi nedir? 
 
a. Okur-yazar değil      b. İlköğretim    c. Ortaöğretim  d. Üniversite 
 

7) Annenizin mesleği nedir? 
 
a. Ev hanımı        b. Memur c. İşçi         d. Sanatçı (Resim öğretmeni vb.) 
 

8) Babanızın mesleği nedir? 
 
a. Esnaf        b. Memur          c. İşçi         d. Sanatçı (Resim öğretmeni vb.) 
 

9) Ailenizin oturduğu ev kendinize mi ait? 
 
a. Evet, kendimize ait  b. Hayır, kiracıyız 
 

10) Ailenizin oturduğu ev aşağıdakilerden hangisine uygundur? 
 
a. Orta  b. Lüks       c. Gecekondu 
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11) Kendinize ait bir odanız var mı? 
 
a. Evet, var       b. Hayır, yok 
 

12) Kaç kardeşiniz var? 
 
a. Kardeşim yok b. 1         c. 2      d. 3 ve daha fazla 
 

13) Hiç sinema, sergi, tiyatro vb. sosyal etkinliğe katıldınız mı? 
 
a. Evet, katıldım    b. Hayır, katılmadım 
 

14) Boyama kitabınız var mı? 
 
a. Evet, var             b. Hayır, yok 
 

15) Anneniz ve babanız dergi, gazete, kitap vb. yayınları okurlar mı? 
 
a. Evet, okurlar    b. Hayır, okumazlar 
 

16) Sokakta oyun oynar mısınız? 
 
a. Evet  b. Hayır 
 

17) Ailenizin yanında ya da okulda olmadığınız zamanları kreş vb. yerlerde 
geçiriyor musunuz? 

 
a. Evet  b. Hayır 
 

18) Resim dersinize resim öğretmeni mi giriyor? 
 
a. Evet  b. Hayır 
 

19) Özel resim dersi alıyor musunuz? 
 
a. Evet  b. Hayır 
 
      20) Anne ya da babanız resim öğretmeni mi? 
 
a. Evet  b. Hayır 
 

21) Ailenizde resimle ilgilenen, resim yapan biri var mı? 
 
a. Evet  b. Hayır 
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Ek 2 
Çalışma Grubuna Ait Resim Örnekleri 

 
1. Atatürk İlköğretim Okulu Öğrencilerine Ait Resim Örnekleri: 
 

 
       Resim 8 
 
 
 
 
 

 
       Resim 9 
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     Resim 10 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Resim 11 
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    Resim 12 
 
 
 
 
 

2. Mehmet İpgin İlköğretim Okulu Öğrencilerine Ait Resim Örnekleri: 
 

 
    Resim 13 
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     Resim 14 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Resim 15 
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     Resim 16 
 
 
 
 
 
 

 
                 Resim 17 
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3. Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu Öğrencilerine Ait Resim 
Örnekleri: 

 

 
    Resim 18 
 
 
 
 
 

 
               Resim 19 
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                Resim 20 
 
 
 
 

 
                                              Resim 21 
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                         Resim 22 

 
 
 
 
 

4. Anafartalar İlköğretim Okulu Öğrencilerine Ait Resim Örnekleri:      
                           

 
                         Resim 23 
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     Resim 24 
 
 

                            
                 
      
 
          

 
                Resim 25 
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                                                                                                      Resim 26   
 
 
    
 
                 
 

 
                                      Resim 27 
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                            Resim 28 

          
 
                 
 
                 
  
 
         
 
 
 
                          
 
 
 
                                                                                                      




