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ÖZET 

Algı ve kuramları psikologlar, toplum bilimciler tarafından araĢtırılan bir konu olmakla 

birlikte çevre-davranıĢ-mekân üzerine yapılan çalıĢmalarda da önemli bir yer tutmaktadır. 

Mekânın tasarımı, kullanımı ve değerlendirilmesinde algı kavramı, temel bir fonksiyonu 

üstlenmektedir. Çocukların çevreyi algılaması, fiziksel ve zihinsel geliĢim süreçlerindeki 

yapılanmalarla sağlanır. Çocukların ve yetiĢkinlerin, fiziksel ve zihinsel faaliyetleri, çevrenin 

algılanmasında ve değerlendirilmesinde birbirinden farklılıklar gösterirler. Ġstek, algı ve 

davranıĢ biçiminin tespiti zor olan çocuğun, sözlü ve yazılı ifade becerisi de istenilen düzeyde 

olmamaktadır. Bu nedenle çocuklarla ilgili yapılacak tasarımlarda, çocukların yaĢadığı 

mekândan beklentilerini anlayabilmek için biliĢsel haritalar (zihinsel Ģemalar), sözlü anketler, 

görüĢme ve test tekniği, uzun süreli gözlemler gibi yöntemler kullanılmaktadır. Lynch‟a göre 

biliĢsel haritalar; kiĢinin mekânı deneyimleyerek, zihinlerinde oluĢturdukları soyut imgelerdir.  

ÇalıĢmada yöntem olarak, farklı yaĢlardaki çocukların mekânsal algılarını ölçmekte 

araç olan, biliĢsel haritalar ve anket tekniği kullanılmıĢtır. 

Tez çalıĢması kapsamında, somut iĢlemler dönemindeki 7-11 yaĢ arası çocukların 

mekân algılarının, kendi yaĢam çevreleri üzerinden ölçülmesi için 40‟ar öğrenciden oluĢan 

denek grupları üzerinden toplamda 80 öğrenci ile Konya il merkezinde bulunan bir devlet bir 

de özel okul kapsamında araĢtırma gerçekleĢmiĢtir. Anket çalıĢmasının bire bir yapıldığı 

araĢtırmaya bağlı olarak, her öğrenciden evinde yaĢadığı mekânın anlatım tekniği serbest 

olmak üzere, resminin yapılması istenmiĢtir. Yapılan resim çalıĢmaları ile çocuğun kendi 

yaĢam çevresini nasıl algıladığı ve mekân algısının geliĢimi, Piaget, Inhelder ve Lynch‟in 

çalıĢmalarından yapılan sınıflamalara göre topolojik, projektif ve metrik mekân iliĢkileri 

açısından incelenmiĢtir. 

Sonuç olarak yapılan araĢtırma, çocuğun yaĢadığı çevrenin zihnindeki mekân 

kurgusunu oluĢturan etmenleri ve yaĢadığı çevrenin algısında oluĢturduğu etkileri ölçerek, 

çocuk mekânları için yapılacak tasarımlara ve bu alanda çalıĢacak tasarımcılara yol 

göstermesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Mekân, Algı, BiliĢsel Haritalar. 
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           ABSTRACT 

           Perceptions and theories have a significant place in studies on environment-behaviour-

space as well as being an important subject that is studied by psychologists and social 

scientists. The concept of perception assumes a fundamental function in the design, use and 

evaluation of the space. Children's perception of the environment is provided by their physical 

and mental development processes. The physical and mental activities of children and adults 

differ from each other in perceiving and evaluating the environment. Oral and written 

expression skills of a child whose request, perception and behaviour are difficult to determine 

are not at the desired level. For this reason, methods such as cognitive maps (mental 

schemes), oral surveys, interview and test techniques, and long-term observations are used to 

understand the expectations of the children about their living space in the designs to be done 

about the children. According to Lynch, cognitive maps are abstract images that one creates in 

their minds by experiencing the space. 

Cognitive maps and questionnaires were used as a means of measuring the spatial 

perceptions of children of different ages. Within the scope of the thesis study, a total of 80 

students took place over the subject groups each consisting of 40 students in order to measure 

the spatial perceptions of the children between the ages of 7 and 11 at concrete operational 

stage over their own living environment. Considering that the evaluation criteria of social life 

and economic level on children's perception also play a decisive role, the study area was 

determined as a state school in Konya /Selcuklu and a primary school in the status of private 

school. The third and fourth year students were selected as the subject group when the age 

appropriateness and expression forms were evaluated in the questionnaire application. 

Depending on the research that the questionnaire was conducted on a one-to-one basis, each 

student was asked to make a picture of the space they lived in their house, free to choose a 

narration technique. The study of paintings has been examined in terms of how the child 

perceives his living environment and the development of the perception of space, topological, 

projective and metric space relations according to classifications made by the works of Piaget, 

Inhelder and Lynch. 

As a result, it is aimed that the research will lead to the designs to be done for 

children's spaces and the designers to work in this area by measuring the factors that 

constitute the space image in the mind of the child and the effects of their living environment 

on their perceptions. 

Key Words: Child, Space, Perception, Cognitive Maps. 
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GiriĢ 

“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden 

daha özel ele alınmalıdır.’’ 

     Mustafa Kemal ATATÜRK 

Son zamanlarda çocuk mekânları için gerekli çalıĢmaların yapıldığını söylemek, 

Dünya‟da ve Türkiye‟de görülen örneklerde çocukların geliĢimi açısından düĢünülmüĢ olan 

olumlu örnekleri görmek mümkündür. Mimarlık, içmimarlık vb. alanlarında da çocuğun 

algısı, çevre- mekân üzerine farklı çalıĢmalar yapılmaktadır. Çocuğun algısal- fiziksel yönden 

sağlıklı bir geliĢim göstermesi hem kendisi hem de toplumsal açıdan daha yararlı bir birey 

olmasını sağlayacaktır. Bu da çocuğun doğumdan itibaren çocukluk döneminin bittiği evreye 

kadar geliĢimine elveriĢli koĢullarda yetiĢmesi ile mümkün olacaktır. Bulunulan mekân 

kiĢinin duygusal ve algısal yönden etkileyerek davranıĢ biçimlerini Ģekillendirir. Bu yüzden 

sağlıklı bir geliĢim sürecini tamamlamak için mekân önemlidir. 

Çocuk, tasarım konusunda ele alınması gereken önemli konulardan birisidir. Çünkü 

zihinsel, bedensel ve biliĢsel geliĢim açısından yetiĢkinlerden farklıdır. Çocukları 

yetiĢkinlerden farklı görmek dünyayı nasıl gördüklerini, hangi anlamlar yüklediklerini, 

zihinlerinde mekânları nasıl değerlendirdiklerini ve mekânların davranıĢlarını, geliĢimlerini 

nasıl etkilediğini anlamak çocuklar için doğru mekânların tasarlanması açısından önemlidir.  

Kullanıcısı çocuk olan bir mekân için ergonomik koĢulları sağlıyor olma, iĢlevsel olma ve 

biliĢsel ve zihinsel geliĢimi üzerine uygun tasarımlara sahip olma çocuğun benlik duygusunun 

farkında olması, kimlik kazanması, yeteneklerinin farkında olması, aidiyet(benimseme) gibi 

duygularının oluĢumunda ve geliĢiminde olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Çocukluk dönemi sonlanana kadar farklı evrelerden geçen çocuğun özellikle okul 

öncesi dönem çocuklarında isteklerini, algılarını, davranıĢ biçimlerini tespit etmek kolay 

değildir. Bunun sebebi zihinsel ve algısal yönden beynin sürekli geliĢim içerisinde olup henüz 

bu evreyi tamamlamamıĢ olmasıdır.  

Bu yüzden çocuk mekânları ve çocuk için yapılacak olan tasarımlarda çocukların yol 

gösterici olması oldukça zordur. Bu nedenle çocukların yaĢadığı mekândan beklentilerini 

anlayabilmek için gerekli olan bilgilere biliĢsel haritalar, sözlü anketler, görüĢme yöntemi, 

test yöntemi, uzun süreli gözlemler vb. yöntemlerle tespit etmek mümkündür. 
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Tezin Amacı ve Kapsamı 

YaĢamı süresince farklı mekânlarda hayatını idam ettiren birey bulunduğu mekânların 

çeĢitli etki ve algı durumlarıyla karĢı karĢıyadır. Ġçinde yer aldığı psikolojik, sosyolojik ve 

kültürel bağlama göre farklı davranıĢ mekanizmaları kazanmaktadır.  

DavranıĢ biçimlerinin birey üzerinde Ģekillenmesi çocukluk dönemlerine 

dayanmaktadır. GeliĢim psikolojisinde, çocukluk geliĢim dönemi diğer evrelerden farklı 

olması sebebi ile gereksinimleri farklı olup kiĢisel geliĢimine kazanımlarını bu dönemde 

sağlamaktadır. Doğumundan itibaren sürekli geliĢim içerisinde olan çocuğun biliĢsel geliĢimi 

de çevre etkisi ile Ģekillenmekte ve doğrudan etkilenmektedir. Bu süreçte toplanan algısal 

deneyimler zihinde bilgiye dönüĢüp, toplanarak biliĢsel Ģemaların oluĢmasını sağlamaktadır. 

Çocuğun zihnindeki biliĢsel Ģemaların anlaĢılabilmesi yazılı ve görsel ifadelerle mümkün 

olacaktır. Bu bağlamda zihinsel bir haritalama tekniği olan resim, çocuğun yaĢı ve geliĢim 

dönemine bağlı olarak değerlendirilmektedir. 

Çocuğun doğumu itibariyle yaĢamını sürdürdüğü etkileĢim halinde olduğu ilk fiziksel 

çevre olan yer evdir. BiliĢsel, sosyal ve fiziksel geliĢim süresi boyunca zihni Ģekillendiren, 

çocukta mekân aidiyeti uyandıran „ev‟ önemli bir noktadadır. Okul çağındaki bir çocuk ile 

eriĢkin bir bireyin eve bakıĢ açısı farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda yaĢanabilirliği ve 

memnuniyeti üst düzeye çıkartmak için kullanıcının ihtiyaçları belirlenip yaĢama mekânları 

oluĢturulmalıdır. Mekânı kendi özellikleri ve istekleri doğrultusunda Ģekillendiren bireyler o 

mekâna kendini ait hissetmektedirler. Bu noktada çocuğun yaĢam alanı olan çocuk odalarının 

fiziksel ve biliĢsel yönlerden olumlu etkilere sahip olması için çocuğa özgü tasarlanması 

gerekmektedir. 

Bu çerçevede çalıĢma ile amaçlanan algı, mekân, davranıĢ, aidiyet, zihinsel Ģema ve 

biliĢsel haritalar kavramlarını inceleyip kavramsal bir altlık oluĢturarak,  çocuğun geliĢim 

sürecinde mekân algısını etkileyen faktörleri araĢtırmak ve çıkarımlarda bulunmaktır. 

Materyal ve Metot 

Fiziksel ve zihinsel yönden geliĢimin hızlı olduğu, Piaget‟in yaklaĢımına göre 

isimlendirilen „Somut ĠĢlemler Dönemi‟ çocukları bu çalıĢmanın gerçekleĢtirileceği grup 

olarak belirlenmiĢtir. Bu dönemdeki çocukların biliĢsel geliĢiminin mekân algısına yansıması 

kaynak araĢtırması yöntemi ile kuramlar üzerinden incelenmiĢtir. AraĢtırmada hipotezin 
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karĢılaĢtırılmalı olarak değerlendirilmesi için iki grup üzerinde alan çalıĢması yapılmıĢtır. 

Yöntem olarak 9/10 yaĢ grubu üzerinde bir grup özel okul bir grup devlet okulunda eğitim-

öğretim gören öğrencileri kapsayan 40‟ar kiĢilik gruplarla öncelikle anket çalıĢması yapılıp, 

sonrasında kendi odalarının resmedilmesi istenmiĢtir. 
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1. ÇOCUKTA ALGI VE GELĠġĠM 

Doğum süreci ile baĢlayıp ergenlik sürecini kapsayan dönem çocukluk dönemi olarak 

adlandırılmaktadır. Doğum sonrası, insanlar ve tüm fiziksel unsurlar ile etkileĢime geçen 

çocuk, geliĢimini bu çerçevede sürdürmektedir. Bu noktada çocuğun davranıĢ biçimi, sosyal 

çevre ve çevresel etmenler doğrultusunda Ģekillenmektedir. Çocuğun algı yetisi ve algısal 

geliĢim süreci yetiĢkinlerden farklı olduğu için bu süreç ve çeĢitli kavramların incelenmesi 

gerekmektedir.  

1.1 . Algı, BiliĢim ve DavranıĢ Mekanizması 

Ġnsan; algı, biliĢim ve davranıĢ mekanizmasıdır. Algı, duyular yoluyla çevreden bilgi 

edinme eylemi; biliĢim, yorumlama, belleğe gönderme yapma, duyumsama eylemi; davranıĢ, 

amaç ve güdüler doğrultusunda organizmanın devinim ve diğer tepkiler yoluyla çevreye yanıt 

vermesi eylemidir (Gür, 1996). ġekil 1‟de görüldüğü gibi mekanizmanın temelinde algı 

kavramı yatmaktadır ve çevresel etkilerin zihinde temsil edilmesidir. 

ġekil 1. 1: Algı biliĢim, davranıĢ mekanizması olarak insan 

 
 
Kaynak: Örer, 2002. 

Duyu organları tarafından beyne iletilen ve bir hissin beyinde oluĢturduğu görüntüyü 

algı olarak yorumlamak mümkündür. 

Algı kelime olarak, duyu verilerini örgütleyip yorumlayarak çevremizdeki nesne ve 

olaylara anlam verme sürecine verilen addır (ġimĢek, Akgemci ve Çelik, 2010).  
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ġekil 1. 2: Ġmge OluĢumu 

 

Kaynak: (Bailly, S.A.,La Perception De L'escape Urbain, Paris, 1977). Aktaran, Göregenli, 2010. 

 

Algılama anında beyin, bireyin içinde bulunduğu durumdan beklentilerini, geçmiĢ 

yaĢantılarını, diğer duyu organlarından gelen baĢka duyuları, toplumsal ve kültürel etkenleri 

hesaba katar. Gelen duyuları seçme, bazılarını ihmal etme, bazılarını kuvvetlendirme, arada 

olan boĢlukları doldurma ve beklentilere göre anlam verme bu aĢamada yapılır (Cüceloğlu, 

2009). 

Algı ve kuramları, psikologlar, toplum bilimciler tarafından araĢtırılan bir konu 

olmakla birlikte çevre-davranıĢ-mekân üzerine yapılan çalıĢmalarda da önemli bir araĢtırma 

konusu haline gelmiĢtir. Fiziksel ve sosyal çevrenin,  psikolojik ve fizyolojik etkenlerin etkisi 

altında oluĢan yapısal Ģekillenmenin temelinde olan algı psikolojisini incelemek önemlidir. 

Algı, mimari çevre ve insan iliĢkisi açısından önemli rol oynamaktadır. 

Algının mimarlıkta önemli bir yer tutmasının nedeni, insan ve mekân arasındaki 

iliĢkinin, algı aracılığıyla kurulmasıdır. Mekânın tasarımı, kullanımı ve değerlendirilmesinde 

algı temel bir fonksiyon üstlenmektedir (Kahvecioğlu, 1998). 

Algının bu aĢamada çevrenin, deneyimin, toplumsal ve kültürel birikimlerin etkisi 

altında olduğunu söyleyebiliriz. Benzer durumlarla karĢılaĢan farklı kültürlere ait kiĢilerin 

tepkilerinin farklı olması bu durumda olasıdır. Bellekte oluĢan bilgi birikimine göre değiĢen 

algı, deneyimler ve çevrenin yönlendirmesi ile çalıĢır. 

BiliĢim “gerek bir tanıma/anlama süreci, gerekse bu süreçten insana kalan tortudur.” 

Yorumlama ve değerlendirme ise tanıma ve anlama sürecini takip eder (Gür, 1996). Ünlü‟ ye 

göre insan ve çevre etkileĢim sürecinin açıklanmasında biliĢim süreci çok önemlidir. BiliĢim 

(cognition), insanın kendisini ve çevresini anlama/yorumlama ve öğrenme eylemlerini 
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gerçekleĢtirmesini sağlayan zihinsel etkinlikleri gösteren kavramdır. Algıya oranla biliĢim, 

daha çok zihinsel nitelik taĢır. Algı bire bir insan etkileĢimlerini içeren dolaysız 

duyumsamayı, biliĢim ise bu duyumsamaların içselleĢtirilmiĢ yorumlamalarını içerir 

(Aktaran, Koç, 2012).  BiliĢim etkili bir Ģekilde fakat çok yavaĢ değiĢen statik bir yapıya 

sahipken algı, sürekli olarak değiĢen aktif bir süreçtir ve organizma sabit biliĢsel Ģemayı 

oluĢturmaya çalıĢırken uyarımlardaki değiĢiklikleri araĢtırır (Rapoport,1977). Ġnsan algısal 

süreci boyunca çevreyi somut olarak algılarken biliĢim evresinde soyutlaĢtırma, 

kavramsallaĢtırma süreci aĢamasına girer. 

DavranıĢ, bir varlığın ya da sistemin çevre veya içinde bulunduğu koĢullara göre, 

tepkisi ve eylemidir. Ġnsanlar için ise davranıĢ, çevrelerinden gelen uyarılar ve algılanan bu 

uyarılar karsısında gösterdikleri tepkidir. Ġnsan kimliğini oluĢturan en önemli etken 

toplumdaki diğer bireyler ile iliĢkisidir. Ġnsan, toplum ve çevresi arasındaki devamlı etkileĢim, 

davranıĢın temel kaynağıdır (Gür, 1996). 

DavranıĢ mekanizmasının ilk safhasında, “algı, anlamak ve anlamlandırmak” vardır. 

Ġnsan davranıĢı, kültür, tutumlar, duygular, değerler, etikler, otorite, uyum, inanç, baskı ve 

genetik yapısı tarafından etkilenen ve bunları sergileyen insanların eylemleri toplamıdır. 

Algılara karĢı verilen bir yanıt, bir tepkidir (Örer, 2002). 

Lynch‟e göre insanın mekânsal davranıĢı, çevreden edindiği imajlara bağlıdır (Lynch, 

1987). Ġhtiyaçlarını karĢılamak için birey davranıĢ ve davranıĢlar dizini gerçekleĢtirir bu 

noktada çevre etkisinde davranıĢlar mekânsallaĢır. Mekânsal davranıĢ, mekândan doğrudan 

etkilenen bireyin kimliği, düĢünce yapısı, algılama yeteneği gibi parametrelerle etkileĢim 

içerisindedir. Bu bağlamda yaĢadığı çevre ile sürekli etkileĢim içerisinde olan birey, yaĢanılan 

fiziksel Ģartlara uyum sağlama ile birlikte davranıĢlarını da o çevreye uyarlamaktadır. Fiziksel 

ve zihinsel etkileĢimler doğrultusunda Ģekillenen davranıĢsal boyutun genel hatlarını; 

güvenlik, aidiyet, sahiplenme ve mahremiyet oluĢturmaktadır. 

 Gibson insan davranıĢlarının temel süreçlerini ġekil 1. 3‟te algısal ve mekânsal 

davranıĢın oluĢum süreci olarak, çevreden edinilen içsel ve deneyimle öğrenilmiĢ bilgileri, 

Ģemalar yoluyla algı ile biliĢim üzerine ĢekillendirmiĢtir. Birey öncelikle çevresinden, zihinde 

tanımlı olmayan bilgiyi, algı süreci ile alıp biliĢ ile yorumlayarak çevre ve mekâna 

duyumsamaları ile yanıtlar vererek davranıĢ sergilemektedir. 
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ġekil 1. 3: Ġnsan davranıĢının temel süreçleri 

 

Kaynak: Gibson, 1986 

Tüm verilen bilgiler ve bu tanımlamalar doğrultusunda tez çalıĢmasında kavramsal 

çerçevede Piaget‟in algı kuramı incelenecektir. 

1.1.1 Piaget’nin Algı Kuramı 

          Piaget‟in algı kuramı „düĢünmenin nasıl gerçekleĢtiği‟ sorusunu sorgulama ile 

baĢlayan algının doğuĢtan geldiğini savunan bir kuramdır. Piaget çocuğun zihninde kendine 

özgü düĢünce yapısı olduğunu vurgulayarak, öğrenme yetisine açıklık getimeye çalıĢmıĢ ve 

çocuğun yetiĢkinlerden farklı düĢündüğü sonucuna ulaĢmıĢtır. Piaget‟in bu kuramı hataları 

açıklamaktadır. Özellikle düĢünme yetisi farklı olan çocukların yaptıkları yanlıĢlarla 

ilgilenmiĢ ve bunların tesadüf eseri olmadığını  savunmuĢtur. 

Piaget‟nin baĢlıca bilimsel amacı, zihinsel yapıların geliĢimi üstünde, kuramsal ve 

deneysel araĢtırmalar yapmaktır. Piaget‟ye göre zihinsel geliĢim içinde zekâ ön planda yer 

alır. Buna göre Piaget zekâyı, çevreyle uyuĢma, düĢünceyle aksiyonun teĢkilatlandırılması ve 

yeni baĢtan organize edilmesi demek olan, belli bir uyumlu davranıĢ örneği olarak 

tanımlamıĢtır. (Clark, 1972). 

Piaget algı kuramını algı teorisi ve algısal aktivite olarak ikiye ayırır ki algının var oluĢ 

ile birlikte geldiğini savunur. Algı ile zekâ birbirinden bağımsız geliĢme gösterir; zeka 

devamlı geliĢir, oysa ki algının geliĢimi sürekli değildir ama algı, zekanın yapısı ile 

zenginleĢir. Algı, zeka yapısında daha az kararlı ve güvenilirdir. Algı tanımlanmamıĢ çevrenin 

mesajlarını iletir ama zeka onları deĢifre eder (Piaget, 1955). 
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Piaget biliĢsel geliĢim kuramının temel kavramlarını; zekâ, Ģema ve uyum olarak 

açıklamıĢtır. Piaget‟ye göre her canlının yaĢayabilmesi için kendine en uygun koĢulları 

bulmasına etken olan zekâsının olduğunu söyler. Bireyin çevresindeki dünyayı anlamak için 

Ģemalar geliĢtirir. ġema yeni gelen bir bilginin yerleĢtiği bir çevredir. Bir yaĢ çocuğun 

Ģemaları, dört yaĢ çocuğunkinden farklıdır. Çünkü olgunlaĢma ve yaĢantı kazandıkça 

değiĢime uğramaktadır (Senemoğlu, 2005). 

1.2. Çocuk ve GeliĢimi 

Çocuk; bebeklik döneminden baĢlayıp ergenlik dönemine kadar olan çağlardaki 

bireydir. Belli bir yaĢa gelene kadar yetiĢkinlerden farklı olarak biliĢsel ve fiziksel özelliklere 

sahip olunan bu süreç ise çocukluk dönemi olarak adlandırılabilir. 

Çocuğun geliĢim sürecinden bahsederken büyüme ve geliĢim kavramalarını 

birbirinden ayırt edilmesi gerektiği birçok araĢtırmacı tarafından vurgulanmıĢtır.  

Yavuzer‟e göre; Yapısal artıĢı dile getiren “Büyüme”, bedende gerçekleĢen sayısal 

(nicel) değiĢiklikleri içermektedir (kilo artıĢı, boy uzaması gibi). Çocuk, sadece fiziksel olarak 

büyümekle kalmaz, aynı zamanda onun beyniyle iç organlarının yapı ve büyüklüğünde de 

değiĢmeler olur. Beynin geliĢimi sonucu, çocukta giderek artan bir öğrenme, anımsama ve 

muhakeme yeteneği oluĢur. Böylelikle fiziksel büyümeye koĢut olarak, çocuk zihinsel olarak 

da geliĢir. Buna karĢılık ”GeliĢme”, değiĢikliklerin niceliği yanında, niteliğini de 

içermektedir. GeliĢme kavramı, düzenli, uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir. 

GeliĢim ileriye dönük olup, değiĢiklikler arasında belirgin bir iliĢkiyi de kapsar. BaĢka bir 

deyiĢle, geliĢim yüzleri arasında bir bütünleĢme söz konusudur (Yavuzer, 2016). 

    Yavuzer geliĢimdeki 5 temel kavramı Ģöyle özetlemektedir: 

• GeliĢim, dinamik bir olgudur. 

• GeliĢim, genetik bireyselliğin bir sonucudur. 

• GeliĢim, giderek artan bir özelleĢme sürecidir. 

• GeliĢimde denge vardır. 

• GeliĢim, art arda görülen, düzenli bir süreçtir (Yavuzer, 2016) 

GeliĢim, çok yönlü, karmaĢık bir süreçtir. Bu sürecin incelenmesini kolaylaĢtırmak 

için psikologlar geliĢimi, alanlarına ve dönemlerine ayırmıĢlardır. Çocuğun geliĢim alanları; 

bedensel geliĢim, motor geliĢimi, dil geliĢimi, duygusal geliĢim, sosyal geliĢim ve biliĢsel 
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geliĢimdir. GeliĢim dönemleri ise yaĢ aralıkları ile ifade edilir. Bu dönemler; doğum öncesi, 

bebeklik dönemi (0-2 yaĢ), çocukluk dönemi (2-7 yaĢ), okul dönemi (7-11 yaĢ) ve ergenlik 

dönemi (11-18 yaĢ)‟dir (Senemoğlu, 2005). 

Büyüme ve geliĢimi incelenen çocuğun algısal-biliĢsel geliĢim dönemleri Piaget‟nin 

sınıflandırmalarına göre ele alınacaktır. 

1.2.1. Çocukta Fiziksel GeliĢim 

Fiziksel geliĢim, bedeni oluĢturan bütün organların geliĢimi olarak tanımlanabilir. 

Bütün yaĢam boyu süren fiziksel geliĢim, çocukluk döneminde daha gözle görülebilir Ģekilde 

değiĢiklikler göstermektedir.  

Fiziksel geliĢim, çocuğun biliĢsel ve sosyal yönden geliĢiminde etkili rol 

oynamaktadır. Çocuğun davranıĢını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. YaĢı ile doğru 

orantılı olarak çocuğun fiziksel etkinliklerini gerçekleĢtirebilmesi doğrudan etkisi iken, 

bedensel özelliklerin yaĢıtları ile farklılıklar göstermesi kendisi ile ilgili yetersizlik duygusuna 

kapılması dolaylı etkisi olarak görülebilir. Bu tür duygular çocuğun zihinsel geliĢiminde de 

etkili rol oynamaktadır. 

Büyüme konusundaki araĢtırmalar, çocuklarla iki yavaĢ, iki hızlı olmak üzere dört 

belirgin büyüme dönemi olduğunu göstermiĢtir. Doğum öncesi ve doğumdan sonraki iki yıl 

içinde büyüme hızı yüksektir. YaĢamın birinci yılının sonunda büyüme yavaĢlar ve bunu 

ergenliğe ya da cinsel olgunluğa kadar süregelen düzenli, fakat yavaĢ bir geliĢim izler. Bu 

büyüme evresi 8-12 yaĢları arasında görülür. Bu evreden 15-16 yaĢlarına kadar olan 

dönemdeki hızlı geliĢim, „ergenlik fıĢkırması‟ olarak nitelenebilir. Bu dönemi, olgunlaĢma 

zirvesine kadar dikleĢerek süregelen büyüme evresi izler. Bu dördüncü büyüme evresindeki 

boy uzunluğu ileri yaĢlarda da aynı kalmasına karĢılık artabilir (Yavuzer, 2016). 

Çocuklarda fiziksel geliĢim dönemsel olarak süreçler halinde gerçekleĢmektedir. Her 

çocukta aynı geliĢim hızı görülmemektedir. Fiziksel geliĢime ait özellikler incelenirken yaĢ 

grupları ve çevresine ait verilere göre değerlendirmek gerekir.  Fiziksel geliĢimin türü ve 

hızında, kalıtım ve çevre faktörlerinin karĢılıklı etkileĢiminin önemi büyüktür. J.M. Tanner‟a 

göre fiziksel geliĢim için etkili olan faktörler; kalıtım, ırk, beslenme, hastalık, psikolojik 

bozukluklar, sosyo-ekonomik statüdür. 
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1.2.2. Çocukta Sosyal ve Duygusal GeliĢim 

Ġnsan, biyo-kültürel ve sosyal bir varlıktır. Kültürel koĢullar içinde sosyal iliĢkiler, 

hem toplumun, hem kültürün, hem de bireyin yapısını etkiler. Bireyin tüm yaĢam, çevresine 

uyum sağlama çabası içinde geçer. Bu uyum çabası, doğumdan baĢlayarak bir geliĢim 

göstermektedir. Psikologların kullandığı anlamda sosyalleĢme terimi, geniĢ bir davranıĢ ve 

oluĢum alanını içerir. SosyalleĢme, en baĢarılı Ģekliyle insan organizmasının çaresizlik ve tam 

bir bencillikle nitelenen bebeklik çağından, bağımsız bir yaratıcılıkla nitelenen yetiĢkinlik 

dönemine geçmesiyle sonuçlanan bir öğrenme ve öğretme iĢlemidir (Yavuzer, 2016). 

SosyalleĢme, bireyin geliĢiminde etkili rol oynayan karmaĢık bir süreçtir. Çocuk, 

içinde bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik durumu, kültürel yapısı, çevresel faktörleri gibi 

birçok etken ortasında Ģekillenip yetiĢkin bir birey haline gelmektedir. Çocukların yetiĢkinler 

ile olan etkileĢimleri sosyal ve duygusal geliĢimlerini doğrudan etkilemektedir. YaĢanılan 

toplumun değerlerini yetiĢkinler sayesinde öğrenip benimsemekte ve çevresindekilere benzer 

davranıĢlar sergilemektedirler.  

Çocuk için sosyal geliĢimin önemli bir konusu da oyundur. Çocuk için oyun oynamak, 

öğrenmenin en iyi yoludur zira çocuk oyun oynarken aktif olarak araĢtırır, keĢfeder, 

deneyimler ve kazandığı yeni becerileri sürekli olarak geliĢtirir ve bilgi dağarcığını geniĢletir. 

GeniĢleyen bilgi dağarcığı, çocukların oyunlarını daha karmaĢık bir hale getirmesine olanak 

sağlar (Theemes, 1999). 

1.2.3. Çocukta BiliĢsel GeliĢim 

Bireyin çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel 

etkinliklerdeki geliĢimi „biliĢsel geliĢim‟ adını alır (Senemoğlu, 2005). 

Yavuzer‟e göre biliĢ Ģu süreçleri kapsar: 

 Algılama: Gerek iç, gerek dıĢ dünyadan edinilen bilgilerin yorumlanması, organize 

edilmesi ve yeniden bulunmasıdır. 

 Bellek: Algılanan bilginin bulunup getirilmesi ve depo edilmesidir. 

 Muhakeme: Bilginin, belirli bir anlam çıkarma ve sonuca varma amacıyla 

kullanılabilmesidir. 

 DüĢünme: Bilginin ve çözümlerin nitelikçe değerlendirilmesidir. 
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 Kavrama: Bilginin iki ya da daha fazla kısmı arasındaki yeni iliĢkilerin 

tanınabilmesidir (Yavuzer, 2016). 

Zihin geliĢimindeki dört ana dönem, duyusal devinimsel (0-2 yaĢ), iĢlem öncesi (2-6 

yaĢ), somut iĢlemler (6-12 yaĢ) ve soyut iĢlemler (12 + yaĢ) olarak isimlendirilmiĢtir. Ġlk iki 

dönem, duyuların, algıların ve sezginin egemen olduğu, son iki dönem ise durumsal 

uyarıcılarla etkileĢime giren çocuğun göreli bir özerklik ve bağımsızlık kazanarak 

düĢünebilme yeteneğini gösterdiği dönemlerdir (Akarsu, 1984). Ġlk çocukluk döneminde 

benmerkezci bir kiĢilik yapısına sahip çocuk ilerleyen dönemlerde daha çok sosyalleĢen bir 

düĢünce anlayıĢına sahiptir. Kendi düĢüncelerinin haricinde baĢkalarının da düĢüncelerinin 

olduğunu anlamaya baĢlar. 

1.2.3.1. Piaget’e Göre Çocuğun Algısal- BiliĢsel GeliĢimi 

Piaget geliĢim dönemlerinin evrensel bir sıra izlediğini kabul etmekte; dönemlerden 

herhangi birinin atlanmasının ya da üst düzeydeki dönemlerden alt düzeydekilere geri 

dönülmesinin olanaklı olmadığı savunulmaktadır (Piaget, 1970). 

Bu yüzden Piaget çocuk geliĢimi üzerine ayrıntılı çalıĢmalarda bulunmuĢ, 20. yy‟ın 

önemli psikologlarındandır. Algısal ve biliĢsel geliĢimi yaĢlara ayırarak incelemiĢtir. Bunun 

sebebi zihinsel ve fiziksel olarak geliĢimi devingen olan çocuğun her yaĢ grubundaki 

özelliklerin farklı olup kendine özgü niteliksel özellikle taĢıyor olmasıdır. 

1.2.3.1.1. Duyusal-Devinimsel Dönem (0-2 YaĢ) 

 Bebeklik dönemi olarak tanımlayacağımız duyusal- devinimsel dönemde bebekler, 

çevrelerindeki varlıklar ile kendi varlıklarını ayırt edemezler. Devamlı nesne kavramının 

henüz kazanılmamıĢ olması ve bebeklerin ilk tepkilerinin çoğunlukla kendi bedenlerine 

yönelik olması, duyusal- devinimsel döneme özgü, benmerkezliğin belirtileri olarak 

yorumlanmaktadır. Bebekler fiziksel geliĢim ve çevre ile tekrar iletiĢime geçerek kazandığı 

edinimler sonucunda yaklaĢık on sekizinci ayda benmerkezcilikten kurtulurlar ve bu dönemde 

zihinlerinde devamlı nesne Ģeması oluĢur (Piaget, 1970). Bu bağlamda bebek öncelikle 

kendini nesnelerden ayırt edebilmekte sonrasında da nesneleri ayırt eder. Bu geliĢim, öğrenme 

ve keĢifleri, deneyim ve eylemlerde bulunarak gerçekleĢir.  

Piaget, çocuğun dünya hakkındaki bilgisi Ģekillendikçe birbirine bağlı zihinsel geliĢim 

evrelerinden geçtiğini savunur. YaĢamın ilk 18 ayında bebeğin öğrenmesi, algı ve 
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hareketlerini organize hareket Ģeması ya da duyu-hareket Ģeması biçiminde düzenleme ve 

geliĢtirmekten ibarettir (Yavuzer, 2016). 

Duyusal-devinimsel dönem, duyuların eĢgüdümleme aĢamasıdır. Bu dönemde çocuk 

renk ve biçim olarak algıladığı bir oyuncağı yakalamaya çalıĢırken istemsizmiĢ gibi duran 

hareketler yapar. Görme duyusu ve yakalamaya çalıĢan elin hareketi eĢgüdümsüzdür. Zihin 

nesne ile el arasındaki uzaklık ve yön saptamasını tam olarak yapamaz. Bu dönemde 

mekânsal iliĢkileri kavramak çocuk için son derece zordur. Mekânsal iliĢkiler ancak 6. aydan 

sonra bütünleĢmeye baĢlar (Gür ve Zorlu, 2002). 

 1.2.3.1.2. ĠĢlem Öncesi Dönem (2-7yaĢ) 

Piaget‟e göre, mantıksal düĢünme iĢlemi bu dönemde geliĢmiĢtir. Bu dönemde 

çocuklar, nesnelerin görünüĢünün etkisi altındadırlar. ĠĢlem öncesi dönemin baĢlarında, bir 

Ģeyin yerine bir baĢkasını sunma yeteneği geliĢir. Bu dönemde özellikle dilin geliĢmesiyle 

birlikte düĢüncede yaygınlık ve hız görülür. Bu yetenek, çocuğun dili kullanmasını, yorum 

yapabilmesini, resim çizebilmesini, oyunlarında, sembolik oyunlara ve inĢa oyunlarına doğru 

yaygınlaĢabilmeyi, daha sonra okuyabilmesini ve yazabilmesini olanaklı kılar (Yavuzer, 

2016). 

Ġki- dört yaĢ arasındaki çocuklar hala benmerkezcidir, kendilerini baĢkalarının yerine 

koyamazlar, dünyaya baĢkalarının açısından bakamazlar. Nesneleri sadece tek bir özellik 

açısından sınıflandırabilirler. Örneğin; renklerine ya da biçimlerine göre sınıflandırma gibi. 

Mantıkları değiĢken ve yüzeyseldir. Dört-yedi yaĢ arasındaki çocuklar ise sezgilerine dayalı 

akıl yürütürler ve problemlerini sezgileriyle çözmeye çalıĢırlar. Çocuklar bu dönemde 

nesnenin dikkat çekici özelliklerine odaklanmakta, diğer özelliklerini gözden kaçırmaktadır 

(Senemoğlu, 2005). 

Zihinsel iĢlem öncesi evrede duyu ve hareket eĢgüdümü sağlanmıĢ, dil geliĢmiĢ, üç dört 

sözcüklü tümce kurma olayı baĢlamıĢtır. AyrıĢtırma yoluyla sınıflama ve soyutlama baĢlar, 

biliĢ geliĢmektedir. Çocuk artık algı alanı içinde olmayan nesnelerden de söz eder. Ancak, 

bütünü oluĢturan parçalar arasındaki iliĢkiler bu evrede henüz geliĢigüzel kurulmaktadır. 

Algısal düzeyde kazanılan bilgiler biliĢ düzeyinde yeterince korunamaz (Gür ve Zorlu, 2002). 
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1.2.3.1.3. Somut ĠĢlemler Dönemi (7-11yaĢ) 

ÇalıĢmanın sürdürüleceği grubu temsil eden somut iĢlemler dönemindeki çocuklarda 

zihinsel iĢlemlerin baĢladığı görülmektedir. Benmerkezci dünyasından uzaklaĢarak sosyal 

davranıĢlara yönelim gösterir. 

Son çocukluk dönemi olarak da nitelendirilen bu dönemde kız çocukları için 7-11 

erkeklerde 7-13 yaĢ dönemini kapsamaktadır. 7 yaĢ itibari ile çocuğun hayatında düzen ve 

denge durumu söz konusu olmaktadır. Çocuk evi haricinde birey olarak dıĢ dünyaya atılır ve 

çevre ile iliĢkiler kurmaya baĢlar.  Bu dönemde fiziksel ve sosyal çevrenin çocuğun geliĢimi 

üzerine etkileri baĢlar.  

Mantıksal düĢünme ve sayı, zaman, mekân, boyut, hacim uzaklık kavramları 

yerleĢmeye baĢlamıĢtır (Yavuzer, 2016). Çocuklar somut nesneler ve olaylar arasındaki 

mantıksal iliĢkileri anlarlar. Ancak soyut biçimde mantık yürütemez ve varsayımlar 

geliĢtirerek sistematik olarak test edemezler. Fakat kütle, ağırlık, hacim gibi bir nesnenin belli 

özelliklerinin görüntüsel değiĢiminin, nesneyi gerçekte değiĢtirmediğini anlarlar. Bu evrede 

sırasıyla, sayı, kütle, ağırlık kavramlarını edinirler. Nesneleri birden fazla özelliğine göre 

sınıflayabilirler  (Piaget, 1970). 

Son çocukluk döneminde çocuğun bedensel geliĢimi belli bir aĢamaya geldiği için 

yavaĢlamaktadır. Bu dönemde çocuk birçok aktivite ile birlikte yetenek kazanmaktadır. 

Verilen savlar doğrultusunda çocuğun bedensel geliĢimi üzerinde çevre ve kalıtımın etkisi 

vardır. Kalıtım boy, ten rengi, cinsiyet vb. durumlarda etken iken çevre faktörü dıĢarıdan 

gelecek olumlu ve olumsuz etkilerin tümünü içerir. Çevre etkilerinde olumlu etkileĢimde 

bulunan çocuğun bedensel geliĢiminde olumlu etkiler doğurarak bu evreyi sağlıklı bir birey 

olarak tamamlamasını sağlayacaktır. Çocuğun bu dönemde kazanmıĢ olduğu beceriler 

yaĢadığı, etkileĢimde bulunduğu çevrede becerilerini ortaya çıkarmasına ve geliĢtirmesine 

imkân sağlayacaktır. 

Bu dönemde çocuk motor ve dil geliĢimleri açısından büyük aĢamalar kaydetmiĢtir. 

Çocuklar genellikle yeni becerilerin edinilmesinden çok daha önce kazanılmıĢ olan becerileri 

daha doğru Ģekilde sergileyip, yeteneklerini geliĢtirmektedirler.  

El ve göz koordinasyonlarının geliĢmesi ile birlikte iki eli bağımsız Ģekilde 

kullanabilir duruma gelir. Yaptığı uygulamalarda estetik kaygıyı temel alarak özenli çalıĢma 
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gayretindedir. Yazı yazma, resim yapma, boyama vb. gibi geliĢimler gösterir ve araç gereç 

kullanımı gerçekleĢtirir. 

6.yaĢtan itibaren yavaĢ yavaĢ cinsiyet rolleri öğrenilir ve kendi cinsinden olan 

çocuklarla iĢbirliği baĢlar. Bu dönem enerjinin üretkenliğe dönüĢtürülüp dönüĢtürülmeme 

dönemi olup, yine hassas bir dönemdir. BaĢarısızlıklara, iĢe yaramazlık ve aĢağılık duyguları 

eĢlik edebilir (Gür ve Zorlu, 2002). 

Bu dönem çocuğu henüz esnek düĢünemez. Bundan dolayıdır ki ilköğretimin ilk 

yıllarında çocuklarda sabit fikirlilik ve inatçılık görülür. KiĢilik olarak kendini gösterme ve 

bağımsız olma çabasındadır. Bu durum zaman zaman itaatsizliklere inatçılıklara yol açabilir. 

Ancak buna rağmen hala düĢünce tarzında büyüklerin her Ģeyi bildiği ve yaptığı kanaati 

hâkimdir (URL 4). 

Çocuğun ailesi ile iliĢkileri eskiye oranla azalmıĢtır. Çok sayıda arkadaĢı vardır. 

ArkadaĢ grupları çocukların sosyalleĢmesinde büyük rol oynar. SosyalleĢmeye baĢlayan 

çocuğun konutta ve konut yakın çevresindeki mekânsal gereksinimleri değiĢmiĢtir. Çocuk 

evde kendine ait mekân ister, fakat hiçbir zaman çocuğun yaĢantısı odayla sınırlı değildir. Bu 

dönemde çocuklar yalnız kalmaya gereksinim duydukları gibi yetiĢkinlerle ve yaĢıtlarıyla da 

iletiĢim içinde olmak isterler. ArkadaĢ iliĢkilerinin arttığı bu dönemde çocukların evdeki 

oyunu, oyun bahçelerine ve sokaklara kadar uzanmıĢtır (Sivri, 1993).  

Bu tespitler doğrultusunda özetleyecek olursak Yavuzer son çocukluk döneminde 

görülen bazı toplumsal özellikleri Ģöyle sıralamaktadır: 

 Kolay Etkilenme 

 KarĢıt GörüĢte Olma  

 Rekabet 

 Sorumluluk (Yavuzer, 2016). 

Dil, çocuğu egosundan uzaklaĢtırıp, onun sosyal bir kiĢi olmasını sağlayan, kendisini 

kontrol ve takip ettirebilen, düĢüncelerini, duygularını ve davranıĢlarını yavaĢ yavaĢ 

öğretebilen ve kendini güvenli hissetmesine yardım eden bir olgudur.  Herkes doğrudan kendi 

yaĢantısı yoluyla öğrendiğinden çok daha fazlasını, dil yoluyla öğrenir. Dil aynı zamanda 

düĢünme, bellek, muhakeme, problem çözme ve planlama gibi biliĢsel süreçleri de içerir 

(Yavuzer, 2016). Somut iĢlemler dönemindeki çocukların benmerkezcilikten uzaklaĢması ile 

birlikte konuĢmalarında bu hissedilir. Okuma ve yazma ile birlikte kelime dağarcığının geliĢir. 
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1.2.3.1.4. Soyut ĠĢlemler Dönemi (11-18 yaĢ) 

Ergenlik dönemi olarak da nitelendirilen yaklaĢık olarak 11 yaĢlarında bu döneme giren 

çocuk „Somut ĠĢlemler Dönemi‟ndeki çocuklardan farklı olarak somut olan kavramları 

anlamadan ziyade soyut kavramları da anlayabildikleri görülmektedir.  

BiliĢsel iĢlemlerin geliĢerek artmasıyla problemlere değiĢik çözümler bulunur. 

Problemin çözümünde değiĢkenler arasında, sebep sonuç iliĢkilerini kurduğu görülür. Birey 

gruplama Ģekillerini öğrenir. Sevgi, nefret, inanç, sayı, güç, hız, zaman ve atomla ilgili 

konuĢmalarda bu soyut kavramları etkili olarak kullanır. Toplumun yapısı, değerleri ve 

inançlarıyla ilgilenmeye baĢlar. Çocuğu diğer dönemlerdeki çocuklardan ayıran fark, bir 

olayın değiĢik yollarını görebilmesi, bilgiyi soyut olarak iletebilme gücüdür. Çocuğun soyut 

iĢlemleri baĢarabilmesi için uyarıcı bir çevreye sahip olması çok önemlidir. Çocuk bu 

dönemde tümdengelim ve tümevarım akıl yürütme yollarının ikisini birden kullanabilir. Soyut 

iĢlemler dönemindeki bireyde ergen benmerkezciliği görülür. Ergenlik benmerkezciliği 

ergene daha geniĢ düĢünebilme olanağı vermekle birlikte, ergenin kendi düĢünceleri ile 

baĢkalarının düĢünceleri arasında bir karmaĢa yaĢamasına da neden olur. Çocuk on beĢ yaĢ 

civarına geldiğinde zihinsel olgunluğa ulaĢarak, biliĢsel faaliyetlerde en üst düzeydedir (M. E. 

B, 2014). 

Ġlk çocukluk dönemi ve son çocuklu dönemi, zihin ve dil geliĢimi açısından büyük 

farklılıklar gösterir. Örneğin, 5 yaĢındaki bir çocuk için top, oynanılan bir Ģeydir; onu sadece 

iĢlevsel anlamda düĢünür. 8 yaĢa doğru çocuk, topu, Ģekli boyu, maddesi ve rengiyle tanımlar. 

Sözlü beceri 8 yaĢında kendini gösterir (Yavuzer, 2016). 

1.3. Bölüm Sonucu 

GeliĢim süreci devingen olan çocuk, fiziksel, biliĢsel ve sosyal yönleri ile yetiĢkin 

bireylerden farklıdır.  Çocuğun geliĢim dönemleri her dönemde birbirine bağıntılı ve etkileĢim 

halindedir. Çocuğun olumlu bir geliĢim süreci geçirmesi için yaĢanılan çevrenin, fiziksel, 

biliĢsel ve duygusal yönlerden etkisi önemlidir.   

 Gerek fiziksel özellikleri gerek zihinsel özellikleri ile çocuklar her dönemde farklı 

özellikleri taĢımaktadırlar. Çocukluk döneminin ilk dönemlerinde gösterdikleri algısal ve 

biliĢsel mekanizmaları daha basitken ilerleyen dönemlerde daha karmaĢık bir hale 
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dönüĢmektedir. Çocuk bununla birlikte zaman içerisinde çevresine uyum sağlayacak davranıĢ 

mekanizmasını oluĢturmaktadır. 

Bu bağlamda tez çalıĢması kapsamında ilk bölümde algı, biliĢim ve davranıĢ 

mekanizması kavramları ve algı kuramları üzerinden çocuğun geliĢim evreleri süreci 

incelenmiĢtir. Çocukta geliĢim sürecini anlayabilmek adına Jean Piaget‟ in yapmıĢ olduğu 

sınıflamalar ile birlikte çalıĢma kapsamının ana gurubu oluĢturan 7-11 yaĢ aralığı çocukların 

geliĢim evreleri detaylı Ģekilde ele alınmıĢtır. 
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2. ÇOCUK ve MEKÂN ALGISI 

YaĢamlarının baĢlaması itibari ile mekânlarla sürekli iliĢkili halde olan çocukların, 

yaĢam çevrelerinin kendi geliĢimi üzerinde fiziksel, sosyal, biliĢsel yönlerden elveriĢli olması 

gerekmektedir. Bu yüzden mekânın niteliği ve kalitesi çocuk için önemli bir unsurdur. 

Çocuklar üzerinde mekân algısı mimari temsil araçları olan sözel ve görsel temsiller 

üzerinden incelenecektir. Sözel temsil aracı olan yazı ile aktarma, çocuğun sunmuĢ olduğu 

görsel temsillerin ifade olarak bazen yetersiz kalması durumunda çizimin anlaĢılması ve 

yorumlanması için referans sağlamaktadır. Görsel temsil aracı olan çizimler, çocukların 

biliĢsel haritalarını oluĢturmaktadır. Bu haritalar çocuğun zihninde bulunan verileri çizim 

yoluyla görünür kılmaktadır. Bu bağlamda üçüncü bölüm kapsamında mekân kavramı ve 

algısı, çocuğun mekânsal algısını okuyabildiğimiz zihinsel Ģemalar ve biliĢsel haritalar, 

çocukta mekân algısı, geliĢimi ile zihinsel temsil aracı olan resim ele alınacaktır. 

2.1. Mekân Kavramı ve Algısı 

Mekân Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde: “Yer, bulunulan yer, ev, yurt”  Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Mimarlık sözlüğünde ise mekân, insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve 

içinde eylemlerini sürdürmesine elveriĢli olan boĢluk, boĢun Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Hasol, 

2010).  

Canlıların hareket edebileceği ve/veya eylemde bulunabileceği, çevresel elemanların 

bir araya gelmesi veya üç boyutlu kütlesel değiĢiklikler yaratılarak oluĢturulan varlık kavramı, 

mekân olarak tanımlanır (Aydınlı, 1986). 

Mekân en basit tanımıyla bir birey ya da grubun içinde bulunduğu yer, daha kapsamlı 

bir tanımla insanın, insan iliĢkilerinin ve bu iliĢkilerin gerektirdiği donatıların yer aldığı; 

sınırlarının kapsadığı örgütlenmenin yapı ve karakterine göre belirlendiği bir boĢluktur. 

HiyerarĢik bir dizi içerisinde kiĢisel mekândan egemenlik alanına, en küçük ölçekteki iç 

mekândan en büyük ölçekteki kent mekânına, hatta evrene kadar mekân kavramını çeĢitli 

ölçeklerde sınıflandırmak olasıdır (Gür, 1996). 

Mekânın örgüsünü kuran zihinsel süreçlerin farklılıkları, mekânı algılamakla ilgili 

birçok parametreyi de beraberinde getirir. Ġnsanın mekânı algılama süreci, önce duyu 

organlarının uyarıları ve imgeleri toplaması ile baĢlar. Bilgi toplama esnasında, duyu 

organlarının fiziksel kapasitelerindeki kiĢiden kiĢiye görülen farklılıklar, mekânın 

algılanmasında çeĢitliliğe yol açar. Sürecin devamında, birey mekânı fiziksel olarak dıĢtan 
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içe, bütünden detaya doğru kavramaya çalıĢır, bilgi toplayıp, çıkarımlar yapmaya yönelir 

(Gezer, 2008). 

Doğduğu andan itibaren mekân içinde bulunan insan tüm yaĢamsal faaliyetlerini, 

sosyal hayatlarını mekânlarda gerçekleĢtirmektedir. Mekânlar toplumları, kiĢileri, yaĢamları 

yansıtmaktadır. Mekân üretilen, yapılan, oluĢturulan bir yer olmasının yanında toplumsal 

olayların içinde geçtiği sosyal bir ortamdır (Alver, 2013). Bireyin yaĢamını sürdürdüğü 

mekânlar, psikolojik ve fizyolojik süreçlerin gerçekleĢtirildiği, algı ve deneyimlerin bilince, 

kiĢiliğe ve anılara dönüĢtüğü alanlar olarak oluĢturulurken, kiĢilerin mekâna yüklediği 

anlamlar, onların farklı kimlikleri ile Ģekillenmektedir. KiĢinin görmüĢ olduğu mekân 

ardındaki soyut değerler, mekân algısı oluĢumunda katkı sağlamaktadır. 

ġekil 2. 1: Mekân algısı 

 

Kaynak: Gür,1996; Aktaran: Yıldırım ErniĢ, 2012 

ġekil 2. 1‟ de görüldüğü üzere insan bir mekân ile karĢılaĢtığı ilk andan itibaren 

çevresiyle etkileĢim süreci içerisine girer. Fiziksel ve psiko-sosyal faktörler ve bulunulan 

mekânın deneyimleri ve kültür etkileri dâhilinde mekân ve birey karĢılıklı olarak Ģekillenir.  

2.1.1. Mekânda BiliĢsel ve Fiziksel Sınırlar 

Barınma, korunma, güvenlik vb. ihtiyaçlardan doğan mekânlar, fiziksel olarak kendini 

sınırlayan yapısal ögelere sahip olarak Ģekillenmektedir. Mimari mekânın oluĢumunu 

sağlayan ögeler; zemin, duvar, döĢeme, kolon, kiriĢ, merdivendir. Mekânın algılanmasını 

sağlayan diğer ögeler olarak ise pencere, kapı, donatılar, aksesuarlar olarak sayılabilmektedir. 

Mekân oluĢumunu sağlayan bu elemanlar bir bütün olarak bir iç mekânın oluĢumunu 
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sağlamaktadır. Mekân kullanıcısı olan insan yaĢanabilir bir mekân algısı oluĢturmak için 

kullanıcısının istek ve gereksinimleri doğrultusunda hareket eder.  

Mekân içindeki donatı düzenleniĢi, nitelik, yoğunluk ve görünümleri mekân 

algılanmasında etkilidir (Altan, 1989). Bu bağlamda mekân düzlemini oluĢturan, 

sınırlayıcılar, yüzeylerin doku ve renkleriyle, mekânda algılanan diğer ögeler ve donatılarla 

bütün olması halinde mekânın niteliğini oluĢturmaktadırlar. 

Mekânı, mekân olarak algılanmasını sağlayan fiziki faktörlerle birlikte duyuların da 

mekânı algılamada etkin rol oynadığı görülmektedir. Bireylerin çeĢitli ihtiyaçlarının eylemleri 

için gerekli olan mekânlar fiziksel (ıĢık, donatı, renk, koku vb.) ve psiko-sosyal ( mahremiyet, 

aidiyet, sevgi, saygı vb.) olarak gruplandırılmaktadır.  

Mekânsal öge olarak bir nesnenin varlığını oluĢturan üç boyutlu algısı ile birlikte 

duyuların nesneyi biliĢsel olarak tanımlanmaya baĢladığı anda mekânsal algı devreye 

girmektedir. Bu anlamda biliĢsel mekân tanımlaması için tüm duyularımızla mekânı farklı 

durumları ile algıladığımız, yorumladığımız, zihnimizde oluĢan mekân diyebiliriz. Bu 

bağlamda görünen somut mekânın ardında bulunan soyut anlamlar, mekânın biliĢsel 

sınırlarını oluĢturmaktadır. 

Bir mekânı oluĢturmak için mutlak sınırlarla onun her yönden kesin engellerle 

ayrılmıĢ olması gerekmez. Bu özelliği ile onu bir hacimden ayıran en önemli fark bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. Mekândaki sınırlama, hareketi önleyici sabit ögeler seklinde fiziksel 

olabileceği gibi baĢka duyularla algılanabilecek biçimde olabilir ve oluĢturulabilir. Örnek 

vermek gerekirse; mekânı sınırlayan öge sadece zemindeki bir doku ya da farklı bir renk gibi 

görsel de olabilir (Aydınlı, 1986). Algılamanın, çeĢitli duyuların birleĢiminden oluĢtuğunu ve 

mekân algısının da tüm duyuların etkisi altında oluĢtuğunu göz önünde bulundurmak gerekir 

(Gür, 1996). 

2.1.2. Mekânsal Uyarım ve Elemanları 

Mekânla kurulan algısal iliĢki geliĢtikçe mekânın zihinsel görüntüsü de geliĢmektedir. 

Mekân, birçok uyarıcı ile duyu organlarına bilgi iletmekte ve bunlar algısal mekânın 

gerçekleĢmesini sağlamaktadır. Zihinsel görüntü, kullanıcıdan kullanıcıya farklılık gösterse de 

anlatılmak istenen mekân aynıdır (Leland, 2000). 
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ġekil 2. 2: Algısal süreçte farklı zihinsel temsil ve görüntü 

 

Kaynak: Golledge ve Stimson, 1997 

Duyu organlarımızla ortaya çıkan, zihinsel bir olgu olan olaylar, iĢitme duyusuna ait 

akustik, dokunma duyusuna ait haptik, görme duyusuna ait, optik konularla ilgilidir. Ġnsan 

çevresini duyu organları ve bunların algı haline gelmesiyle tanımaktadır (Doruk, 1973). Bu 

noktada insanın duyu organlarını harekete geçiren sınırlayıcı ve belirleyici olan mekânın 

yapısal bileĢenlerini oluĢturan mimari ögelerle birlikte  (duvar, zemin, tavan gibi), mekânda 

tanımlayıcı, yönlendirici, birleĢtirici vb. roller üstlenen olan renk, doku ve ıĢık etkisi de 

görülmektedir. 

Mekânsal uyarım; 

 Kullanılan tasarım elemanlarının olanakları, 

 Tasarım elemanlarının birbirlerine olan etkisi, 

 Bu elemanların bir araya geliĢ ilkeleri, 

 Algısal etkileĢim düzenine bağlı olarak, 

çeĢitli düzeylerde oluĢmaktadır. 

Bu anlamda mekânın oluĢumunu sağlayan ögelerin fiziksel özellikleri aynı zamanda 

mekânın görsel niteliğini ve kalitesini etkileyerek kiĢi üzerinde önemli bir uyarıcı sistemi 

oluĢturmaktadır. Yapısal elemanlar mekânı tanımlayan ve sınırlayan ögeler olması ile birlikte 

uyarım elemanları ile etki kazanmaktadırlar. Yani renk, doku ve ıĢık gibi uyarıcı ögeler 

fiziksel yapı elemanlarının mekâna yansımalarını, bu etkiyle de mekânın nitelikleri 
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arttırılabilmektedir. Donatı elemanlarının (pencereler, kapılar, mobilyalar, aydınlatmalar ve 

aksesuarlar vb.) düzenleniĢi, niteliği, görünümleri de mekânın algılanmasında önemli bir 

etkiye sahiptir. Kullanıcı ergonomik ölçülerine uygunluğu ile birlikte malzeme, renk ve 

dokularının vermiĢ olduğu estetik değerleri ile bulunacağı mekânın iĢlevine uygun olarak 

düĢünülmesi gerekmektedir.  

Renk, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü ‟ne göre ıĢığın bir cisim üzerine 

çarpmasından sonra, buradan yansıyan ıĢınların niteliğine göre gözümüzde meydana gelen 

duyumların her birine denir. 

Görsel olarak algılanan renk, uyarım etkisiyle birlikte farklı duygu oluĢumları 

sağlayan ve estetik kaygılara dokunan bir elemandır. Tasarım olgusunda önemli yere sahip 

olup psikolojik etkilere sahip olan renk vurgulama, anlam yükleme, kimlik kazandırma, ayırt 

etme vb. gibi iĢlevleri üstlenebilmektedir.  

Faulkner‟ e (1972) göre; 

 Renk, parlaklık derecesine göre, kullanıldığı mekânda farklı bir atmosfer 

yaratmaktadır. Parlak renkler heyecanı ve eğlenceli duyguları harekete geçirirken, mat 

ya da donuk renkler kullanımı daha ağırbaĢlı ve dingin bir etki meydana 

getirmektedirler.  

 Mekânda birlik ve çeĢitlilik oluĢturur. Aynı ya da benzer renklerin kullanımı mekânda 

birliği, farklı farklı renklerin kullanımı da çeĢitlilik hissini doğurmaktadır.  

 Renk, malzemenin karakterini ifade eder. Kırmızı kiremit çatılı, gri taĢ duvarlı ve 

kahverengi ahĢap doğramalı bir binada her malzemenin kendine has karakteri açıkça 

belli olmaktadır. Eğer her malzeme aynı renkte olsaydı bina ancak bir maket 

görüntüsünde olurdu.  

 Renk formu tanımlar. Bir çizgi, iki boyutlu bir yüzey veya üç boyutlu bir hacim 

çevresine göre kontrast renklerin kullanımıyla tanımlanmaktadır.  

 Renk oranları etkiler. Yatay doğrultuda konrast renklerin kullanımı geniĢlik duygusu, 

düĢey doğrultuda kullanımı ise yükseklik duygusu oluĢturmaktadır.  

 

 Ölçeği vurgular, ön plana çıkarır. Tek renk kullanılarak oluĢturulan bir yapının 

ölçeğini uzaktan algılamak daha güçtür ancak kontrast renkte elemanlar kullanıldığı 

zaman ölçek daha rahat anlaĢılabilmektedir.  
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 Mekânda ağırlık hissi oluĢturur. Koyu renkli elemanlar ağır, açık renkli olanlar ise 

hafif görünmektedir. Bu nedenle yüksek yapılarda bazen, alt katlarda koyu, yukarıya 

doğru ise açık renkler kullanılan bir bölüntülenmeye gidilmektedir. 

Ġnsanları duygusal olarak etkisi altına alan renk, mekânsal algının etkisini 

güçlendirmektedir. Bu noktada mekânsal tasarımlarda renk faktörünün psikolojik ve 

fizyolojik etkileri, insan algı mekanizmasını tetikleyip duygusal ve estetik değerleri uyararak, 

diğer duyuların da etkilenmesini sağlar. 

Doku, malzemenin yapısında var olan niteliğidir. Görülen veya hissedilen doku, görsel 

veya dokunsal etkilere bağlı olarak sert veya yumuĢak gibi sözcüklerle tanımlanmaktadır 

(Aydınlı, 1986). 

Dokunun görme yoluyla zihinde oluĢturduğu etki objelerin görsel dokusudur. IĢığı 

yansıtma veya yutma durumuna göre farklı ifadeleri bulunmaktadır. Görsel dokular renkle, 

motifle, çizgi ve tonlama ile oluĢturulmuĢ elemanlardır ve insan üzerinde farklı duygular 

oluĢmasına neden olurlar (Gürer, 1970). Yüzeylere dokunulduğunda, insanlar üzerinde bir 

uyaran olarak duygular meydana getirir.  Dokunulan yüzeyler insan üzerinde yumuĢaklık, 

sertlik, soğukluk, sıcaklık gibi çeĢitli duyguları tetiklemektedirler. 

Mekânın uyarım faktörlerinden olan doku,  mimari mekânın algılanmasında malzeme 

ve mekân arasındaki iliĢkiyi birleĢtiren önemli bir unsurdur. Malzemenin fiziki özelliklerinin 

ve değerlerinin mekânın iĢlevine uygun görsel etkiye sahip olması, mekânın kimlik algısında 

iletilmek istenen duygunun doğruluğunu sağlayacaktır. Örneğin çok çeĢitli görsel algıya sahip 

dokulu yüzeyler mekânda kararsız ve bölücü bir algı hissi uyandıracaktır.  

IĢık, mekânın görsel etkisini oluĢturan nesneleri ve renkleri görüp algılamamızı 

sağlamaktadır. Bu sebeple mekânda bulunan ıĢık, mekânı tanımlayan, anlamlandıran, 

Ģekillendiren, sınırlayan, değerlerine göre insan davranıĢı, duygu ve iletiĢimini etkileyen bir 

faktördür. 

Doğal ıĢığın yeterli olmadığı durumlarda devreye giren yapay ıĢık kaynakları, doğal 

ıĢıkla özdeĢ nitelikleriyle, mekânda ihtiyaç duyulan farklı aydınlatma düzeylerini kullanıcı ve 

iĢlev özelliklerine göre sağlamaktadırlar. IĢık, kiĢinin deneyimleri ölçüsünde anlamsal 

özellikler kazanmasıyla subjektif (öznel)¸ çevremizde olup bitenleri algılamamızı 

sağlamasıyla objektif (nesnel) bir kavramdır. Bu bakımdan ıĢığın¸ çevremizdeki nesnelerin 
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renk, doku, biçim, gölge gibi özelliklerini ¨on plana ¸çıkararak onları somutlaĢtırmasının 

yanında kullanıcı tarafından algılanıĢ biçimiyle de soyutlaĢtırdığı söylenebilir. IĢığın niceliği 

ve niteliği, insanın duygularında, çevreyle iletiĢiminde, davranıĢlarında ve aynı zamanda da 

mekânı anlamlandırmasında çok önemli bir etkendir. IĢığın ve gölgenin doğru kullanılması 

mekânın tasarımındaki estetik algılamanın etkinliğini artırmaktadır (Turgay ve Altuncu, 

2011). 

2.2. Çocuk ve Mekân Algısı 

Heraclite‟e göre, “durmaksızın araĢtırarak ve tattığı, dokunduğu, kokladığı ve 

gözlemlediği her nesneyi kullanarak çevresini keĢfetmeyi amaçlayan bir çocuk için evren, 

öncelikle organik bir dünya, içinde yaĢadığı mekân da tüm duyularıyla algıladığı duyumsal 

çeĢitliliği çok olan bir mekândır” (Barre, 1979). 

Siegel, Kirasic & Kail ve Piaget‟ nin sunmuĢ olduğu temel kavramlara iliĢkin 

çalıĢmalarda, çocuğun çevresel biliĢiminin nasıl oluĢtuğuna dair bir sistem kurmuĢlardır. Bu 

sisteme göre, çocuk önce kendi konumunu mekândaki belirli iĢaretlere göre belirler, bir 

sonraki aĢamada bu iĢaretler arasındaki bağlantıları – rotalar, yollar- kurar. Son olarak da, bu 

bağlantıları tümel bir konfigürasyona oturtur (Altman, Chemers, 1980). 

Bu bağlamda çocukların mekânı algılaması, fiziksel ve zihinsel geliĢim süreçlerindeki 

birtakım yapılanmalar sayesinde olur. Çocuklar ve yetiĢkinlerin fiziksel ve zihinsel faaliyetleri 

mekânın algılanmasında ve değerlendirilmesinde farklılıklar gösterir.  

2.2.1.Çocuk ve Mekân Kavramının GeliĢimi 

Çocuğun ilk iki yılında görülen duyusal-devinimsel mekân anlayıĢı, o dönemin en 

önemli zihinsel kazanımlarından biridir. Mekân algısına ek olarak, pratikte yaĢanmıĢ, 

düzenlenmiĢ, eylem ya da davranıĢ düzeyinde dengelenmiĢ bu mekân kavramı, gene de 

zihinsel olarak canlandırılma evresine henüz ulaĢmıĢ değildir. Yeniden canlandırılan 

(representational) mekân kavramı, yaklaĢık olarak iki yaĢında baĢlar ve yetkin bir biçime 

ancak on iki yaĢlarında, yani iĢlemsel düĢünmenin yer aldığı somut iĢlemler dönemine girer. 

Yeniden- canlandırma, mekânsal eylemin hatırlanması değil, simgesel ve içselleĢtirilmiĢ bir 

eylemdir. BaĢka bir deyiĢle zihinde canlandırma, oluĢturma ve yeniden-üretmedir. Görüldüğü 

gibi, duyusal devinimsel mekândan, iĢlemsel mekâna geçiĢ uzun, yavaĢ ilerleyen ve eklemden 

iĢleme doğru soyutlaĢan bir süreçtir (Akarsu, 1984). 
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Görsel algıyla iliĢkili olarak, kullanılan nesnenin- mekânın (uyarıcının) rengi ıĢığı, 

boyutu-büyüklüğü (geniĢ-dar, yüksek-alçak), formu-biçimi (köĢeli-yuvarlak), dokusu (sert-

yumuĢak), konumu- yönü, iĢlevi vb. önemlidir (Çukur ve Delice, 2011). Bu noktada mekânsal 

uyarım faktörlerinin etkisi mekânsal algı için büyük önem taĢımaktadır. 

Çocuk çevresini bulunduğu mekânı algılamak için öncelikle görme duyusunu kullanır. 

Çevresindeki fiziksel engel olabilecek elemanların (masa, sandalye, sehpa gibi) çevresinde 

dolaĢarak, hem mekânı hem nesneyi algılamaya çalıĢır. Renk, ıĢık, doku gibi faktörler 

çocukların algısı için önemlidir. YetiĢkinlere oranla daha hareketli ve gezginci olan çocuk 

çevresini tanırken genellikle tüm objelere dokunmaya çalıĢır. Bu durumda çocuğun mekânı 

algılamada görme duyusunun ardından dokunma duyusunu kullandığı sonucuna varabiliriz 

(Day, 2007; Aktaran; Buluklu, 2015). Çocuk için çevreyle iletiĢim kurmanın en iyi 

yollarından bir olan dokunma eylemi, onların öğrenme ve araĢtırmaya yatkın olan 

kimliklerinden kaynaklanmaktadır.  

ġekil 2. 3: YetiĢkin ve çocuğun göz hizalarındaki farklılık 

 

Kaynak: (Day, 2007, Aktaran; Buluklu, 2015) 

 

YetiĢkinlere göre farklı algı mekanizması ve fiziksel boyutlara sahip çocukların 

duyumsamaları da farklılık göstermektedir (ġekil 2.3.). Ġspanyol bir yardım örgütü tarafından 

bir reklam ajansına yaptırılan ġekil 2.4.‟teki billboard, çocuklar ve yetiĢkinlerin göz seviyeleri 

gözetilerek farklı mesajlar içermektedir. Çocuk istismarı ve suistimali karĢıtı olarak tasarlanan 

reklam afiĢinde çocuk seviyesinden algılanan görüntü yardım kuruluĢunun telefon numarasını 

ve ‘Biri seni incitirse, bizi arayın ve sana yardım edelim.‟ mesajını içermektedir. YetiĢkin 

bireyler tarafından ise bir farkındalık oluĢturma üzerine „Bazen çocuk istismarı sadece acı 

çeken çocuk tarafından görülebilir.‟ mesajı görülmektedir.  Bu örnek bağlamında, fiziksel 
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özellikler doğru Ģekilde ele alındığında birey üzerinde biliĢsel olarak verilmek istenen mesajın 

doğru bir Ģekilde aktarımı sağlanması olumlu Ģekilde değerlendirilebilir. 

ġekil 2.4: YetiĢkin ve çocuğun göz hizalarındaki farklılık(Çocuk Ģiddeti temalı billboard) 

 

 

 

 

 

Kaynak: (URL 5) 

Mekânın yapısal strüktürel elemanları ve uyarım faktörleri çocuk üzerinde zihinsel ve 

biliĢsel geliĢimini etkileme rolüne sahiptir. Bu sebeple bir mekân, çocuklar için tasarlanırken 

gerekli ergonomik koĢulları sağlıyor olma ve mekânın duyu organlarını uyarıcı etkiye sahip 

olması gerekmektedir. Böylece çocuklar mekân tarafından yönlendirildikleri Ģekilde algı ve 

davranıĢ mekanizması sergileyeceklerdir. 

ġekil 2. 5' te çocuğun algısında zihinsel ve mekânsal iliĢki aktarılmıĢtır. Çocukta 

mekân algısı, çocuğun obje korunumunun farkına varmasıyla baĢlar. Bu da yaklaĢık bir yaĢın 

sonlarına tekabül eder. Çocuk kendinden saklanan, o anda göremediği nesnenin, görmese dahi 

yok olmadığını anladığı, yaklaĢık çocuğun bir yaĢına tekabül eden bu evrede, nesneler 

arasındaki iliĢkiyi kurmaya baĢlar. Böylelikle çocuğun zihninde, mekâna yönelik oluĢumlar 

meydana gelmeye baĢlar (Altman, Chemers 1980). Ġki yaĢından sonra çocuk; mekândaki 

yakınlık, kopukluk, çevreleme, süreklilik gibi iliĢkileri kavramaya baĢlar bu iliĢkiler zihinde 

oluĢturulabilir. Çocuk yaptığı resimlerde bu algısını anlatmaya baĢlar. Nesneler arasındaki 

doğru uzaklıkları kavradıkça, bu iliĢkileri kendine göre bir perspektif kuralları içinde bir 

takım çarpıtmalara rağmen ifade edebilir. Piaget bu evreyi projektif dönem olarak adlandırır. 

Projektif mekân evresini takip eden evre metrik mekân evresidir. Bu evrede çocuk artık 

nesneleri, sabit bir düzen içine yerleĢtirmiĢtir. Bir sistem içerisinde, alan ve uzaklıklarını 

doğru perspektif kuralları içinde ifade edebilmeye baĢlar (Akarsu, 1984). 
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ġekil 2. 5: Çocuğun algısında zihinsel ve mekânsal iliĢki  

  

Kaynak: Ünlü, Çakır, 2002 

Çocuklarda mekânsal kavramların geliĢmesinde Piaget ve diğer araĢtırmacıların 

oluĢturduğu dört önemli sonuç ortaya çıkmaktadır: 

1.Öteki kavramlara ulaĢmada da görüldüğü gibi çocuğun eylemleri, çevre ile 

etkileĢerek, önce devinimsel hareketlere, daha sonraları içselleĢtirilmiĢ eyleme ve en sonunda 

iĢlemsel eyleme dönüĢmektedir. Kavramların temelinde eylem vardır. 

2.Yaygın inanıĢın tersine, mekânsal kavramlar, yalnızca algı düzeyinde oluĢmamakta, 

mekan yaĢantıda zaten var olan bir veri gibi görünse bile, kavram zihinsel alanda evrimleĢme 

ile kazanılmaktadır. 

3.Çocukta mekân kavramı, tarihi oluĢumun tersine, mantıksal bir geliĢim izlemektedir. 

Önce topolojik iliĢkiler, sonra paralel bir biçimde projektif ve metrik mekânına iliĢkin iliĢkiler 

ortaya çıkmaktadır (Akarsu, 1984). 

4.Mekânsal iliĢkilerin geliĢimiyle ilgili topolojik, projektif ve metrik (euclidian) olmak 

üzere üç sınıflandırma yapar. Topolojik mekân iliĢkileri, projektif ve metrik mekân iliĢkilerine 

göre erken, projektif mekân iliĢkileri ise metrik iliĢkilere göre daha erken oluĢur (Hart ve 

Moore, 1973). 
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Çocuktaki mekân kavramı öncelikle topolojik, ardından projektif mekân ve son olarak 

metrik mekân özelliklerini taĢıyan ifadeler olarak ortaya çıkmaktadır. Fiziksel, biliĢsel 

geliĢimleri bu dönemlerde birbirine paralellik göstermektedir. 

Tablo1:Topolojik, projektif ve metrik mekân özellikleri 

 

Kaynak: Buluklu, 2015 

Somut iĢlemler evresinin sonlarına doğru ise çocuklar, rota haritalama (route mapping) 

yetkinliğine ulaĢırlar. Kendilerini bir nevi baĢlangıç noktası (orijin) gibi kullanarak ve adeta 

kendilerinin o mekâna doğru hareket ettiklerini düĢünerek, bulundukları mekândan diğer 

mekânlara giden yolları ve rotaları çizerek, mekânlar arasındaki iliĢkileri ifade etmeye 

baĢlarlar. BaĢka bir deyiĢle, kendilerini temel referans noktası olarak alırlar ve baĢka bir 

mekânın konumunu, kendilerinin o mekâna doğru hareketini hayal ederek belirlerler (Altman, 

Chemers, 1980). 

2.2.1.1.Topolojik Mekan ĠliĢkileri 

Piaget ve Inhelder (1967)‟e göre iĢlem öncesi dönemin (0-2 yaĢ) erken evresinde olan 

bir çocuk, mekânın bütünsel iliĢkilerini tam kavrayamadığından ötürü, tam geliĢmemiĢ bir 

mekân bilgisine sahip olsa da, mekân hakkındaki ifadelerini oldukça yoğun bir biçimde ifade 

eder. Çocuğun zihninde inĢa edilen topolojik mekân iliĢkileri basit bir biçimde yakınlık, 

kopukluk, düzen, çevreleme ve süreklilik iliĢkilerini yansıtır. Çocuk mekândaki nesneleri, 

mekândan izole edilmiĢ Ģekilde algılar. Henüz ölçme yeteneğine sahip olmayan çocuğun, 

nesneler arasındaki ölçek iliĢkisi de sezgisel olarak ortaya konur.  
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ġekil 2. 6: Çocuğun algısında zihinsel ve mekânsal iliĢki  

 

Kaynak: Piaget ve Inhelder, 1967 

ĠĢlem öncesi dönemde olan bir çocuk, içinde bulunduğu mekân dâhilinde hareket eden 

nesneler arasındaki ölçeksel farklılıkları tam olarak kavrayamadığından, nesneleri çizgisel 

olarak ifade etmesi istendiğinde uzaklık ve açı gibi kavramları gerçek olarak çizimine 

yansıtamaz. Yakınlık ve kopukluk özelliği, yani iki nesne arasındaki iliĢkiyi tanımlama 

özelliği iĢlem döneminin baĢladığına iĢaret eder ve yaklaĢık dört yaĢlarındaki çocuklarda 

oluĢmaya baĢlar. Çocukların çizimlerinde üçgen, kare gibi kapalı geometrilerin içinde, dıĢında 

ve sınırında çizgilere rastlanır. Bu durum iki nesne arasındaki iliĢkinin tanımlandığını yani 

yakınlık veya kopukluk ifadesinin zihinde yerleĢtiğini göstermektedir. Çocuğun yedi yaĢına 

ulaĢmasıyla birlikte, çocukta, yakınlık, kopukluk, düzen, çevreleme ve süreklilik iliĢkilerinin 

tümü gözlenmeye baĢlanır (Piaget ve Inhelder, 1967).  

2.2.1.2. Projektif Mekân ĠliĢkileri 

Piaget ve Inhelder (1967)‟e göre projektif mekân iliĢkileri, çocuklarda yaklaĢık 7 yaĢ 

ve sonrasında görülür. Çocuk, nesneyi içinde yer aldığı mekândan izole edilmiĢ bir Ģekilde 

değil, sabit bir bakıĢ noktasına göre diğer nesnelerle olan iliĢkisini kavramaya baĢlar. Bu bakıĢ 

noktası, bir perspektif dâhilinde incelenen bir nesneye iliĢkin olabileceği gibi, baĢka 

nesnelerin söz konusu nesneye olan yansımalarını da ifade edebilir. Dolayısıyla, topolojik 

iliĢkiler, nesnelerin mekândan izole edilmiĢ bir biçimde analizini koyarken, projektif iliĢkiler, 

nesnelerin mekânda bulunmakta olan diğer nesnelerle aralarındaki koordinasyonunu ifade 

eder. Çocuğun zihninde inĢa edilen projektif mekân iliĢkileri düz çizgi, paralel çizgiler, basit 

perspektif ifadeleri, nesnelere yansıtılan gölgelemeler, perspektifin genel koordinasyonu, 

kurgusu ve kesitler Ģeklindedir. Çocuk, nesneler arasındaki ölçek iliĢkisini gerçeğe yakın 

algılamaya baĢlasa da bu durumu yine de sezgisel olarak ortaya koyar. Yani hala bir nitel 

mekân algısı mevcuttur. 
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2.2.1.3. Metrik Mekân ĠliĢkileri 

Metrik mekân iliĢkileri kapsamında, benmerkezci tutumundan tamamen uzaklaĢmıĢ 

olan çocuk, kendi dıĢında baĢka referans noktaları da alabilir. Mekândaki objelerin hem 

büyüklük hem de birbirleri arasındaki uzaklığı koruyacağını, fakat referans noktasına bunların 

temsillerinin farklı olacağını kavrar. Çocuğun çizimlerinde de daha gerçekçi ifadelerin yer 

aldığı görülür. Çocuk artık nesneleri, sabit bir düzen içine yerleĢtirmiĢtir. Bir sistem 

içerisinde, alan ve uzaklıklarını doğru perspektif kuralları içinde ifade edebilmeye baĢlar. 

Korunum ifadesine sahip yani referans noktasına yakın olan nesnelerin temsillerinin daha 

büyük, uzak olan nesnelerin temsillerinin ise daha küçük olduğunu anlayan çocuk, nesneler 

arası iliĢkiler doğrultusunda daha doğru perspektif Ģemaları oluĢturur. Çocuk bir nesneyi üç 

boyutlu Ģekilde ifade ederken prizmatik halde resmedebilme yani blok ifadesini kullanır 

(Piaget ve Inhelder, 1967). 

2.2.2.Çocukta Zihinsel ġema ve BiliĢsel Harita 

Algılama ve biliĢim süreçleriyle insanlar, mimari formlar, biçimler bakımından belirli 

Ģemalara sahip olurlar. Bu harita ve Ģemalar, çevre ve mekân algılanmasında, baĢka bir 

deyiĢle mimaride, insan ve mekân iliĢkilerinde mekânların birbiri ile olan iliĢkilerini 

anlamada, önemli bir role sahiptirler (Ünver, 2006). 

Lang‟a göre, fiziksel nesnelerin görülebilir olması veya kiĢiye geçmiĢinden bir Ģeyler 

çağrıĢtırması algı-biliĢ sürecinin gerçekleĢmesinde çok önemlidir. Algının eyleme ve etkinliğe 

bağlı bir konu olması, kiĢinin daha çok kullandığı ve yararlandığı bir nesne ile iliĢkili olması, 

o etkinliğe veya nesneye iliĢkin uyaranların daha hızlı algılanmasına ve zihinsel Ģema 

oluĢmasına neden olur (Gür, 1996). 

Bir Ģema, insanların olaylar arasında varsayılan belirli bazı düzenliliklere iliĢkin olarak 

geliĢtirdikleri ve bir kez geliĢtikten sonra davranıĢa yol göstericilik iĢlevi gören ve iliĢkili yeni 

bilgilerin özümsenme biçimini etkileyen bir çerçeve rolü üstlenen soyut ve genellenebilir bir 

kurallar bütünüdür (Stotland ve Canon, 1972). Bir baĢka tanıma göre Ģema, belirli bir kavram 

ya da bir uyaran türü hakkında örgütlü bilgiyi temsil eden biliĢsel bir yapıdır (Fiske ve Taylor, 

1984). 

Zihinsel Ģemalar bireye özgü ve dinamik bir olgudur. Mekânsal olarak 

Ģekillenmelerine rağmen farkında olup ya da olmayarak, toplumsal ya da bireysel etkenlerle 



30 
 

bilinçaltında kiĢiye özgü olarak değerler içerir. Bireyde davranıĢ imgeleri, biliĢ süreci üzerine 

odaklanarak zihinsel Ģemaları oluĢturmaktadır ve bunları ifade etmede kullanılan soyut ifade 

biçimi olan biliĢsel haritalar bulunmaktadır. Haritalar sadece mekânları grafiksel çizimler ile 

sunmanın dıĢında kiĢinin zihninde oluĢturduklarının ifade dili olarak da tanımlanabilir. 

BiliĢsel haritalar, belirleme, varsayım yapma, deneyim, gözlem ve değerlendirmeler 

sonucu zihinde oluĢan üç boyutlu ifadelerdir. Bireyin yaĢam sürecindeki iĢlemsel çevrenin 

niteliklerine ait bilgiyi toplayıp, kodlandırma, yeniden isimlendirerek depolama ve yeniden 

isimlendirme evrelerini kapsayan bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. 

BiliĢsel haritalar, kiĢisel farklılıklara göre değiĢiklik gösterebilir. Ġkamet edilen yer ve 

iĢ, çevresel özellikler ve sembolik merkezlerin nerede yer aldığı; yaĢ, cinsiyet, eğitim, yaĢam 

stili, yaĢam sürecinin hangi devresinde olduğu, meslek, sosyal iliĢkiler gibi sosyo- ekonomik 

ve sosyo-kültürel özellikler biliĢsel süreçlere, hareketliliğe, mekândaki davranıĢlara ve eylem 

sistemlerine etki etmektedir (Rapoport, 1977). 

Lynch (1960), biliĢsel haritaların oluĢumuna dair beĢ farklı yöntem ortaya 

koymaktadır: 

1. Ġlk önce belirgin izlerin ve elemanların ortaya konması 

2. Ġlk önce sınırlarının çizilip, sonra bu haritanın içinin doldurulması 

3. Yinelenen sistemin öncelikle çizilmesi (birbirini kesen caddeler, grid sistem gibi) 

daha sonra sistemin içinin iĢlenmesi 

4. Bölgelerin önce çizilmesi ve daha sonra bağlantıların kurulması 

5. KesiĢim alanlarının öncelikle çizilerek daha sonra çevrelerinin doldurulması. 

Mekâna ait bilgilerin anlamlandırılması ve zihinde değerlendirmesi ile birlikte 

davranıĢı Ģekillenen bireyin mekânsal algılama süreci tamamlanmaktadır. BiliĢsel haritalar bu 

bireylerin algı sürecini tanımlayan ve nasıl bir davranıĢ gösterdiğine ipucu olmakla birlikte 

mekânla iliĢkisi konusunda yol gösterici konumundadır. Cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, 

kültürel yapı, kiĢisel özelliklerle birlikte fiziksel çevre, biliĢsel haritaların Ģekillenmesinde 

önemli olan faktörlerdir. Bu noktada uyaran olan mekân davranıĢ ve eylem biçimlerini 

Ģekillendiren, çocuktaki geliĢimin temel noktalarından biridir. Mekânın özellikleri ve buna 

bağlı olarak mekânın yaydığı uyarılar çocukların çevresine verdiği tepkileri belirlemektedir.  
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2.3. Çocuklarda Kendini Ġfade Etme Aracı Olarak ‘Resim’ 

Bireyler iç dünyasındaki, duygu, düĢünceleri sanatta ifade aracı olan resim ile dıĢ 

dünyaya yansıtır. Yüzyıllardır resim yoluyla kendini ifade eden bireyler psikososyal açıdan 

bulunmuĢ olduğu zaman ve mekâna uyum sağlayıp, etkilenerek yorumlarını sanata 

yansıtmıĢlardır.  

Ġnsanoğlu, sosyal bir çevrede yaĢar ve bu çevreyi etkilediği gibi kendisi de bu 

çevreden etkilenir. Çevresini dikkate almadan insanı değerlendirebilecek hiçbir bilimsel 

çalıĢma, insanı yeterince anlama ve anlatmada yeterli olamaz. Sosyal dokusu ile insanın bu 

karĢılıklı etkileĢiminden doğan psikososyal geliĢmesinin, yetenekleri kadar onun çizgilerine 

yansıması kaçınılmazdır. O halde, insanın çizgileri kendi yeteneğinden olduğu kadar, sosyal 

çevresinden de etkilenecektir (Keskin, 2009). 

Her yaĢtan insanın ifade etme biçimi olan resim, çocuklar için de sezgisel olarak 

gördüklerini yansıtma, bildiklerini aktarma ve duygularını dile getirme aracıdır. Bedensel ve 

zihinsel geliĢmede olduğu gibi resimsel geliĢim de çocuklar üzerinde aĢama aĢama 

ilerlemektedir. YaĢ ile doğru orantılı olarak geliĢen ifadeler basitten karmaĢıklığa daha 

gerçekçi ifadelere doğru Ģekillenmektedir. 

 Farklı birçok araĢtırmacı da çocukların resimlerini geliĢim aĢamalarına göre 

incelemiĢlerdir. Luquet, çocuk resminin bir iç zihinsel modele (Piaget‟nin deyimiyle zihinsel 

imge adı verilen) dayandığını varsaymaktadır. Luquet ve Piaget çocuk resimlerinin esas itibari 

ile gerçekçilik niyetiyle çizildiği savını ileri sürmektedirler (Yavuzer, 1995). 

Luquet çocuk resminin bir iç zihinsel modele dayandığını varsayar. Bununla birlikte, 

gerek Luquet, sonrasında da Piaget, çocuk resimlerinin esas olarak gerçekçilik ve herhangi bir 

objenin tanınabilir gerçek bir temsilini oluĢturmaya niyetiyle çizildiğini öne sürdüler. 

Piaget‟nin biliĢsel geliĢme kuramında, geliĢmenin bir dizi belirgin aĢamadan geçtiği 

yolundaki görüĢü, onu daha önce Luquet tarafından yapılan çocuk resminin geliĢme 

aĢamalarını gösteren sınıflandırmayı benimsemesine yol açmıĢ ve bu aĢamaların her birini 

tipik olarak gösteren çizimleri Piaget, çocuktaki mekânsal geometri kavramının geliĢmesine 

doğru olarak yansıtan kanıtlar olarak kabul etmiĢtir (Yavuzer, 2007). 

Diğer bir araĢtırmacı olan ve literatürde sistemli olarak en çok kabul gören sanat 

eğitimcisi olan Lowevfield‟in tanımladığı evrelerdir. Bu evreler; 
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1. Karalama Dönemi 2-4 YaĢ 

2. ġema Öncesi Dönem 4-7 YaĢ 

3. ġematik Dönem 7-9 YaĢ 

4. Gerçekçilik Dönemi 9-12 YaĢ 

5. Doğalcılık Dönemi 12-14 YaĢ (KırıĢoğlu, 2002). 

Karalama Dönemi (2-4 yaĢ) 

Luquet ve Piaget bu ilk dönem karalamalarını yalnızca oyun ve alıĢtırma olarak 

görmüĢlerdir. Çocuk ne mesafeyi ne oturacağı resmin temelini ne de sağ ve solu göz önünde 

bulundurur. Bu eksiklik Piaget ve Inhelder‟ın çocukta mekân kavramının geliĢimi üzerine 

yaptıkları araĢtırmalara uymaktadır (Yavuzer, 1995). 

Ev figürü ilk kez üçüncü yaĢta ortaya çıkar. Ortaya çıktığı dönemlerde henüz çok 

ilkeldir. Ev olduğu anlaĢılır hale gelmesi ancak dört yaĢında baĢlar. Evin mutlaka bir çatısı, 

çatısında tüten bacası, pencereleri, kapısı, kapı tokmağı, kapının önünde merdiven 

basamakları ve yolu vardır (Keskin, 2009). 

ġema Öncesi Dönem (4-7 yaĢ) 

Çocuklar resimlerinde nesneleri rastgele yerleĢtirirler. Mekan kavramının henüz tam 

anlamıyla oluĢmadığı görülür. 4 ve 5 yaĢ aralığındaki çocuk çizimlerinde iki boyut ifadelere 

rastlamak mümkündür. Bazı çizimlerde düz bir taban çizgisi üzerine obje ve insan çizimlerini 

yerleĢtirdiklerine rastlanır.  

Altı yaĢında ise, çocuk resimlerinde biçimlerin ve Ģekillerin bir konusu vardır. Oranlar 

daha gerçekçi olmaya baĢlar. Çocuğun mekân içinde nesneleri yerleĢtirmesinde de bir 

ilerleme göze çarpar. Ayrıntılar çoğalır. Sayfanın orasına burasına dağıttığı figür ya da öğeler 

bir merkez çevresinde toplanmaya baĢlar ya da yer çizgisi dediğimiz alttaki çizgi üzerine daha 

anlamlı biçimde yerleĢtirilir (Yavuzer, 1995). 

ġematik Dönem (7-9 yaĢ) 

Temsili sembollerin geliĢmeye devam etmesi, özellikle figürler, eĢyalar, kompozisyon 

ve renk için bir Ģemanın oluĢması, yer çizgisi kullanımı görülmektedir (Malchiodi, 2005). Bu 

yaĢlarda çocuğun resminde mekânsal iliĢkilerde belli bir düzen vardır. Çocuk kendini 

çevrenin bir parçası olarak algılamaya baĢlar, bu da yer çizgisi ile kendini gösterir. Genellikle 
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kağıdın alt tarafında bir yer çizgisi bulunur ve figürler bu yer çizgisinin üzerine yerleĢtirilir. 

Ayrıca gök çizgisi de bulunur. Gökyüzü kağıdın üst tarafına çizilen yatay bir çizgidir. Yer 

çizgisi ile gök çizgisi arasında kalan kısım hava diye adlandırılır. 5000 tane çocuk resmi 

üzerine yapılan çalıĢmada 3 yaĢ çocuklardan %1‟i yer çizgisi çizmiĢtir. 6 yaĢ çocuklarından 

ise yer çizgisi çizmeyenlerin sayısı daha fazladır. 8 yaĢındaki çocuklarda ise %96‟sı yer 

çizgisi çizmiĢtir (Yavuzer, 1992).  

Gerçekçilik Dönemi (9-12 yaĢ) 

Bu dönem yaĢ aralığındaki çocuklar üzerinde mekân algısı bir önceki döneme göre 

daha geliĢmiĢ düzeyde görülmektedir. Üçüncü boyut algılama ve resmetme becerisi henüz 

tamamlanmamıĢ olsa bile yakın ve uzak iliĢkisinde obje oranlarından perspektif algısının 

anlaĢılmaya baĢlandığı görülmektedir.  Yer çizgisi yukarı çıkar, toprak kendi rengine boyanır 

ve kesiĢmeler çıkar (Yavuzer, 1995). Yer çizgisine gök çizgisi de eklenir. Objelerin yer ile 

gök arasındaki yeri ve orantısı kendini göstermeye baĢlar. Ġnsanlar ve nesneler yer çizgisi 

üzerinde dik bir Ģekilde yan yana dizilmez; yer çizgisi dıĢında önlü arkalı duruĢlara, yani 

bizim derinlik olarak ifade ettiğimiz üçüncü boyuta da yer verilir (Çankırılı, 2012). Mekânın 

algısal boyutu yükseklik, yakınlık, uzaklık gibi boyutlar kazanır.  Gerçeğe yakın oranlarda 

çizgi ifadeleri görülmektedir. Daha önce yapılan perspektif çizimlerindeki objelerin üstüne 

katlama görünümlerinin doğru olmadığı anlaĢılarak üç boyut ifadeler yakalanmaya 

çalıĢılmaktadır. Sandalyenin ayaklarını kare bir düzlem altında yakın- uzak iliĢkisi ile 

konumlandırması örneğindeki gibi. 

Doğalcılık Dönemi (12-14 YaĢ) 

BiliĢsel ve fiziksel geliĢimleri gibi resimsel dönemleri de aĢama aĢama geliĢen 

çocuklar, çocukluklarının son dönemi olan doğalcılık döneminde iki boyutlu bir yüzeyde 

mekânın üç boyutlu yönünü, perspektif ifadeyi gerçeğe uygun Ģekilde aktarmayı baĢarır. 

Resimdeki ayrıntılar artar. Renk ve desene daha çok dikkat edilir. Soyut imgeler üretmeye 

baĢlarlar (Malchiodi, 2005). IĢık, gölge ve renk ifadelerinin gerçeği yansıtır Ģekilde 

kullandıkları görülür. 

Çocuklar resmettikleri çalıĢmalarla düĢünce biçimini, duygularını,  yaĢam Ģekli ve 

koĢullarını, algısında oluĢan çevre ve benlik iliĢkisini yansıtırlar. Bu sebeple çocukların 

resimlerini analiz etmek çocuğun algısında oluĢan mekân kavramını, kültürel ve sosyal 
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yaĢantısını, aidiyet oluĢturan mekân kimliğini, ekonomik hayatını inceleme anlamında yol 

gösterici olmaktadır. 

2.4. Bölüm Sonucu 

Çocuk doğumu itibariyle karĢılaĢtığı ve hayatını idam ettirdiği mekân ile etkileĢim 

içerisindedir. Algılama, biliĢim ve davranıĢ süreci ile birlikte bu etkileĢim mekânsal algıyı 

oluĢturmaktadır. Çocukta mekânsal algının geliĢimi, yaĢ ve biliĢsel geliĢimle paralellik 

göstermektedir. BiliĢsel ve fiziksel geliĢimlerini olumlu bir Ģekilde tamamlayabilmek için 

yaĢadıkları, eğitim aldıkları, kültürel etkinlik vb. mekânlarının geliĢim dönemlerine uygun 

tasarlanması gerekmektedir. Bu noktada mekânda uyaran görevi üstlenen, mekânın amacına 

uygun olarak geliĢimini etkileyecek renk, doku, ıĢık ve donatılara sahip olması büyük bir 

öneme sahiptir.   

YaĢadığı ve etkileĢim halinde olduğu mekânın Ģekillenmesini sağlayan yönlendirici 

konumunda olması gereken çocukların, zihinlerindeki dünyayı, beklentilerini, memnun 

oldukları ve olmadıkları yaĢantıları analiz edebilmek, onların daha uygun koĢullarda yaĢayıp, 

geliĢimlerini tamamlaması için önemlidir. Bu doğrultuda kendi yaĢamlarının daha iyi olması 

adına kendi fikirlerini edinebilmenin, zihinsel Ģemalarını yorumlayabilmenin yolu biliĢsel 

haritalardır. YaĢanılan fiziksel çevre ve biliĢsel süreci hakkında bilgi veren biliĢsel haritalar 

pek çok faktörün etkisi altında Ģekillenmektedir.  

YaĢları itibari ile henüz geliĢimini tamamlamamıĢ olan çocuklarda bilgiyi 

aktarabilmenin yolu olarak sözel ve görsel temsiller kullanılmaktadır. Bunlar anket ve resim 

uygulamaları Ģeklinde görülmektedir. ÇalıĢma kapsamında temsil olan bu uygulamalar, 

birinci bölümde de aktarılan bilgiler dâhilinde mekânsal algıları ve geliĢim süreçleri, zihinsel 

Ģema ve biliĢsel harita tanımları ile birlikte kavramsal çerçevede ele alınmıĢtır.  
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3. ÇOCUK VE YAKIN ÇEVRESĠ 

Churchill‟in “Biz yapıları, yapılar da bizleri biçimlendirir.” sözü ile insanın yaĢadığı 

çevresiyle karĢılıklı etkileĢim içerisinde olduğunu ifade eder. Ġnsanlar ihtiyaçları 

doğrultusunda oluĢturdukları çevreleri, fiziksel ve biliĢsel talepleri doğrultusunda 

Ģekillendirirken, çevreler de iklimsel, biyolojik ve toplumsal faktörler doğrultusunda insanları 

Ģekillendirmektedir. 

3.1. Çocuk ve BiliĢsel Çevre 

Farklı disiplinler tarafından çeĢitli tanımlamaları olan çevre, çevre-davranıĢ kuramı 

bağlamında, insanı etkileyen faktörlerin çokluğu, karmaĢıklığı, değiĢkenliği ve çeĢitliliği ile 

özellik kazanan, fiziksel ve sosyal çevre olmak üzere iki ana bileĢen aracılığıyla insan 

davranıĢlarının sahnesini oluĢturan ortamdır (Aydınlı, 1986). 

Ġnsanlar çevrenin kendilerine sunduklarını, algı, biliĢim ve davranıĢ mekanizması ile 

birlikte zihninde organize etmektedir. Fiziksel ve biliĢsel tetiklenmeye sebep olan yol 

göstericiler, insanın gereksinimleri, yaĢayıĢ biçimleri, güdüleri, değer yargıları, estetik ve 

iĢlevsel kaygılar vb. faktörlerdir. YaĢamları süresince ihtiyaç, istek ve amaçları doğrultusunda 

yetkinliğe ulaĢan insanlar uyum sürecine olumlu Ģekilde katılmaktadırlar. 

Rapoport, yaĢam biçimi ve çevre arasındaki uyumu sağlamak için aĢağıdaki genel 

ilkeleri önermektedir: 

• Grubun doğası, karakteristikleri, yaĢam biçimleri, davranıĢ kuralları, çevresel 

tercihleri, imgeleri, biliĢ Ģemaları zaman/ mekan taksonomileri vb. belirlenmelidir. 

• ĠletiĢim ve mahremiyet gereksinmelerinde kullanılan mekanizma ve savunmalar ve 

vurgulanan çeĢitli duyusal modalitelerin bilinmesi gerekir. 

• Yer, konut ve diğer nesnelerle anlatılan statü sembolleri, örneğin çevresel anlam ve 

toplumsal kimliğin ortaya konmasının temel yolu da anlaĢılmalıdır. 

• Etkinlik sistemlerinin doğası, gizli yanları ve mekan- zaman içindeki dağılımları 

bilinmeli; çevre düzenine nasıl yayıldığı, egemenlik davranıĢı ve bu davranıĢı destekleyen 

sınır öğelerinin doğası tanınmalıdır. 

• Toplumsal örgütlenme, toplumsal iliĢkiler, ağlar, onların çevrenin örgütlenmesi ile 

olan bağları, hareket örüntüleri, etkileĢim sıklıkları ve konumları bilinmelidir (Gür, 1996). 
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Sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlerde incelenen insan ve çevresi arasındaki etkileĢimi, 

mimarlık alanında da insanın içinde bulunduğu tüm mekânların kalite, tasarım ve insan 

üzerinde oluĢan etkilerin incelenmesi gibi konuları kapsar. Ayhan' göre (1984); "insan kendini 

doğadan yalıtmak için kurduğu fiziksel çevre içinde, diğer insanlarla birlikte yaĢar. Mimari 

çevre, bu çevrenin içindeki yaĢantı sırasında insanlar arası iliĢkileri etkiler".  

Mimari çevre, mekân, anlam, iletiĢim ve zamanın örgütlenmesiyle yakından iliĢkilidir 

ve tüm bunlar zihinsel bir Ģemanın gerçekleĢmesinde oldukça etkili kavramlardır. Bu nedenle 

bireylerin veya grupların fiziksel çevredeki eylemleri, davranıĢ biçimleri ve seçimleri aslında 

zihinsel biliĢimlerinin fiziksel çevreye olan yansımalarıdır (Gür, 1996). 

Bireyin yaĢamını sürdürdüğü fiziksel koĢullarla birlikte çevrenin algılanmasında ve 

yorumlanmasında etki parametreleri olarak eğitim, yaĢ, sosyo-kültürel etkenler farklılıklara 

sebep olmaktadır.  

3.2. Çocuk ve Fiziksel Çevrenin Tasarım Olgusuna Etkisi 

Çocuk ve çevre etkileĢimi, çocuğun doğum süreci ile baĢlamaktadır. Kalıtımsal 

özellikler dıĢında geliĢim sürecini etkileyen yapılanma, çevre faktörüdür. Çevrenin insan 

zihninde oluĢturduğu kurgu, çocukluktan itibaren çeĢitli kademlerde geliĢir. Erken bir 

dönemde baĢlayan çevresel faktörlerin etkisi, ilerleyen yaĢlarda çevrenin niteliklerini 

algılaması ve kendileri için benimsedikleri çevre kavramı ile daha karmaĢık bir süreç 

oluĢmaktadır. Toplumda bir birey olarak ele alınması gereken çocuğun davranıĢları, zekâ 

düzeyinin kalıtımsal olması ile birlikte, içinde bulunduğu mekânlar olan fiziksel çevresi 

tarafından da Ģekillenmektedir. Bu nedenle çocuğun fiziksel ve zihinsel geliĢiminde, etkileĢim 

halinde olduğu mekânlar (konut, okul, oyun alanları, kültürel sosyal etkinlik alanları… vb) 

önemli bir yere sahiptir. 

Yapılan araĢtırmalar çocukta, sadece fiziksel ihtiyaçları karĢılamanın sosyal iliĢki 

kurma yönlerini geliĢtirmeye yetmediğini ortaya koymuĢtur.  Çocuğun ailesi, arkadaĢları, 

öğretmenleri, komĢuları sosyal çevresini oluĢturmaktadır. BiliĢsel geliĢim üzerinde 

yönlendirici olan sosyal çevreye bağlı olarak uyum sürecine giren çocuk, yakınlarına benzer 

davranıĢlar geliĢtirir.  
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ġekil 3. 1: Çocuğun çevreyle etkileĢimini tasvir eden çevresel model  

 

Kaynak: Çakır, 1997 

Maslow‟a (1968) göre yetiĢkin bir insanın gereksinimleri hiyerarĢik bir yapıya 

sahiptir. Ġnsan gereksinimleri en temelden baĢlayarak biyolojik gereksinimler, güvenlik, ait 

olma-bağlanma, saygınlık (prestij), kendini kanıtlama (yetenekleri geliĢtirme) ve entelektüel, 

duygusal ve estetik gereksinimler olmak üzere sıralanmaktadır. Çocuğun gereksinimleri ise 

yetiĢkinlere çok farklılık göstermemesiyle birlikte, fiziksel özellikler bakımından ergonomik 

ölçüleri ve algılamaları yetiĢkin bireylere göre farklılık göstermektedir. Bu noktada çocuklar 

için tasarlanan mekânlar onların fiziksel ve zihinsel özelliklerine göre Ģekillenmelidir.  

Çocuk yaĢadığı çevre içerisinde zihinsel, fiziksel ve algının etkisinde olan duygusal 

yönlerden, farklı etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikler doğrultusunda mekânlar Ģekillenirken, 

çocuk da mekânla etkileĢim halinde olarak değiĢir, geliĢir ve çevreye uyum sağlar. Çocuğun 

yaĢadığı çevre içindeki faaliyetleri doğrultusunda Ģekillenen mekânlar, çocuk üzerinde beğeni, 

tercih, reddetme gibi tutumları ortaya çıkarmaktadır. Çocukların bu tutumları ve geliĢim 

çağının beklentisi doğrultusunda, çevresinde bulunan mekânsal ögeler düzenleme ve 

tasarlama gerektirmektedir. Bu bağlamda çocuğun geliĢiminde önemli yere sahip olan çocuk 

mekânları için „tasarım‟ kavramı önemlidir.   

Toplumun bir ögesi aynı zamanda da onun bir kaynağı olan çocuk, geliĢime açık bir 

sistemdir. Bu nedenle toplumun gelecekteki geliĢme düzeyi hedef alınarak bu açık sisteme 
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istenen yönde etkide bulunmak mümkündür (Ergin,1982). Toplumun gelecekteki temsilcisi 

olan çocuk için geliĢimi doğrultusunda fiziksel çevrenin tasarımı Ģekillenmelidir. Bu 

doğrultuda kullanıcı olan çocuk için konut ölçeğinden kent ölçeğine kadar tüm mekân 

tasarımlarında mekânsal algı ve ölçek, gereksinimler, tercihler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu farkındalık ile birlikte günümüzde çocuk geliĢimine uygun ve geliĢimini tetikleyici 

mekânları sayısı artmaktadır. Çocuk müzeleri, bilim ve oyun merkezleri, kreĢ ve anaokulları 

bu mekânlara örnek teĢkil etmektedir. 

Çocukların en çok çizdikleri ev tipi, üçgen çatısı olan kare evlerdir. Jung‟un analitik 

psikolojisi kuramına göre çatılı ev güvenli bir sığınağı sembolize eder. Kare ev çizen bütün 

çocuklar, evin üstünü meyilli veya üç yönlü çatı ile örtmektedir. Jungcu analist Ingrid Riedel, 

çocukların aslında ev çizmediklerini bir karenin üzerine bir üçgen çizdiklerini söyler. Kare 

korumayı, sınırları, dengeyi sembolize eder. Üçgen, anne, baba ve çocuk arasındaki üçlü 

iliĢkiyi temsil eder. Ev resmi çizen bütün çocukların kolektif bilinçaltında bu sembolik bilgiler 

saklı olduğu için farkında olmadan üçgen çatısı olan kare evler çizerler (SavaĢ, 2014). 

ġekil 3. 2-3-4: Frederiksvej Anaokulu, Kopenhag, 2015 

        

Kaynak: (URL 6) 

Bu yaklaĢım üzerinden „Frederiksvej Anaokulu‟, Danimarkalı bir ofis olan COBE 

firması tarafından, çocuk resimlerindeki ev formlarından ilham alınarak tasarlanmıĢtır. 

Çocukların, kreĢte aldıkları eğitim düzeyi ile yeteneklerini geliĢtirebilecekleri bir mekân 

kurgusu yakalanmaya çalıĢılmıĢtır. Biçim olarak büyük bir evin kapsadığı daha küçük evler, 

çocuğun vaktini geçireceği mekânın yabancılık hissetmeden, güven duygusu içerisinde 

benimsemesini sağlamaktadır. Çocuğun vaktini olumlu duygu ve fiziksel aktivitelerle 

geçirmesine elveriĢli bu ortam çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel geliĢimi için uygun bir 

ortam sağlamaktadır. 
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Belli bir olgunlaĢma sürecinden geçen çocuk farklı dönemlerde farklı becerilere sahip 

olmaktadır. Çocuk, kiĢilik olgusu, yetenek ve biliĢsel sürecinin geliĢimi için doğru zamanı, 

yeterli uyarıcıları, mekânı çevresi ile tamamlamaktadır. Bu yüzden bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal geliĢimlerini olumlu Ģekilde destekleyecek mekân tasarımları yapılmalıdır. 

Daha yaĢanılır mekânlar oluĢturmak için estetik, iĢlevsel olanı üretme çabasında olan 

tasarlama eylemi, mekânın kullanıcısı olan çocuk bireylerin tasarıma katılmasıyla 

gerçekleĢtirilmelidir.  Dünyada, tasarım sürecinde çocuk katılımını önemseyen pek çok proje 

uygulamasında ulaĢılan sonuç ile birlikte çocukların zihninde oluĢan çevre algısını sözel ve 

görsel temsiller aracılığıyla okumak, beklentisini oluĢturduğu zihinsel ve fiziksel mekân 

olgularının anlaĢılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda çocuk resimlerinin tasarım konusunda 

yol gösterici olduğunu söylemek mümkündür.  

  3.2.1. Çocuk ve Ev ĠliĢkisi 

Çocuğun baĢlıca etkinliği olan büyüme süresince çocuk aslında zamanı 

biriktirmektedir. Zamanı biriktirirken, deneyimler sonucunda edindiği bilgiyi, “tarih”e 

dönüĢtürür. Milosz, “Anne deyince seni düĢünüyorum ey ev!” cümlesinde biriktirilen 

zamanının ilk simgesinin anne kucağıyla birlikte ev olduğunu vurgular. Çocuğun dıĢ dünyayla 

ilk iliĢkisi, evle/evde kurulur. Çünkü ev, G. Bachelard‟ın deyimiyle sıkıĢtırılmıĢ zamanı 

içerir. Çocukta bir ait olma duygusunun, bağlılıklar/yakınlıklar ağının ve mekânsal bir aile 

gerçeğinin oluĢabilmesi için, evin, çevrenin ve çocuğun denetimi altındaki yakın mekânların, 

ona, toplumu bir arada tutan “harcı” ve nirengileri sağlaması gerekir (Barre, 1979). 

Bachelard‟a (1996) göre ev bizim dünyadaki köĢemizdir. Ġlk evrenimiz, kelimenin tam 

anlamı ile gerçek bir kozmostur. Kahvecioğlu (1998) mekânsal imajın ilk katmanlarının daha 

çok fiziksel bileĢenler üzerine kurgulandığından bahseder. Ev söz konusu olduğunda da bu ilk 

katmanlar konutun, fiziki mekân olarak varlığını temsil eder. Çocuğun dünya ile iliĢkisinin 

kurulduğu yer de bu bağlamda evdir. Evin hacmi, yapısı, estetik değerleri ve tüm fiziksel 

yapısı çocuğun biliĢsel ve fiziksel geliĢimi için doğrudan etkilidir.  

Çocuklukta baĢlıca etkinlik büyüme ve geliĢmedir, yani zamanı biriktirmektir, zaman 

ise yavaĢça bilgi, deneyim ve tarihe dönüĢür. Biriktirilen zamanın simgesi ve muhafazası ise 

evdir. Çocuğun dünya ile iliĢkisi evde kurulur. Çocuk, akıp giden zamanda birbirini izleyen 

kuĢakların mekânda bıraktığı izler aracılığı ile yakınlık ve aidiyetin zamansallığını 

duyabilmelidir (Akarsu, 1984). 
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Doğumu itibariyle fiziksel ve biliĢsel olarak ev çerçevesinde Ģekillenen çocuk, dünya 

ile iliĢkisini burada kurar. Belli bir yaĢa gelip dıĢ çevre ile etkileĢim haline gelene kadar 

zamanının çoğunu evde geçirmektedir. Çevre ile iliĢkisi bu noktada evle sınırlanmaktadır. 

Evin fiziksel niteliği ve ona yüklediği anlamlarla birlikte; aidiyet, bağlılık,  deneyimler ve 

yaĢanmıĢlıklarla yaĢam merkezi halini almaktadır. Okul çağına gelen çocuk için yakın çevre 

ile birlikte kurulan etkileĢim, kültür ve toplum değerleri, çevre ile olan etkileĢimi 

geniĢletmektedir (ġekil 3. 5).  

ġekil 3. 5: Ev Merkezli Çevre   

 

Kaynak: (Örer, 2002) 

Hidalgo ve Hernandez “Place attachment” (2001) adlı, bağlılık/bağlanma konusunu 

ele aldıkları yayında üç değiĢik seviyede (ev, toplum, bölge) yer bağlılığını incelerken 

deneklere sordukları sorularda ölçek olarak “evinde hissetmek” duygu kriterini 

kullanmıĢlardır ve onlara bu çerçevede sorular yöneltmiĢlerdir. Günlük yaĢamda da “kendini 

evinde hissetmek” nitelemesi belli bir temsiliyeti içerir. Ev dıĢındaki mekânlar için de 

kullanılan bu ifade, duygusal yakınlaĢmaya, yani bir bağlılığa iĢaret eder.  

Çevre, tanınmaya ve deneyimlenmeye baĢladıkça çocuğun dünyasının bir parçası 

haline gelir. Fakat tüm bu süreç boyunca evi, ilk bilincinin oluĢtuğu güvenli bir çatı ve 

köklerini saldığı bir yerdir. Bundan böyle içe dönük bir kutu değil; deneyimlenen, kendisinin, 

ailesinin, güvenliğinin sembolüdür (Cooper, 1974). Çocukluğunun ilk dönemlerini ev 
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merkezli olarak geçiren çocuk, bu dönemde evin kendisi için ifadesini tam anlayamamaktadır. 

DıĢ çevreye eğilimlerin baĢlaması ile birlikte benmerkezci düĢüncesi doğrultusunda daha 

rahat hareket ettiği, hâkimiyetini sürdürdüğü eve yönelimi daha çok artmaktadır. 

3.2.2. Çocuk ve Oda ĠliĢkisi 

Konut içerisindeki bölümlere verilen oda isimleri, iĢlevlerine göre Ģekillenmektedir. 

Çocuğun fiziksel ve sosyal gereksinimlerini tamamlaması için bir birey olarak düĢüldüğünde 

konutta ona tahsis edilen mekân kurgusu çocuk odası olarak adlandırılır.  

Kullanıcı gereksinimleri, kullanıcının içinde bulunduğu toplumun yapısına, psikolojik 

ve fizyolojik özelliklerine göre değiĢim gösteren, bağımlı değiĢkendir(Baran ve ark. , 2007).  

Ġfade doğrultusunda çocuk odası kullanıcısı olan çocuğun, mekân gereksinimleri dikkate 

alınarak tasarlanmalıdır. Çocuğu bilinen kalıplardan kurtararak, kendine özgü yeteneklerini 

sorgulayıp geliĢtirebileceği, özgürlük duygusunu tanıyacağı, bilinçli olarak tasarlanmıĢ, özgün 

mekânlarda yaĢama imkânı sağlanmalıdır.  Ergonomik ölçüler, mekânın uyarıcısı olan renk, 

doku, ıĢık, form etkileri yaĢ gruplarına, biliĢsel ve fiziksel özelliklerine göre Ģekillenmelidir. 

Mekân uyarıcılarının doğru tasarım kriterleri ile kullanılması eĢliğinde çocuğun bedensel ve 

zihinsel geliĢimini olumlu olarak Ģekillenmektedir.  

Çocuğun bireyselliğinin, yeteneklerinin ve baĢarılarının bilinmesinin önem kazanması 

ile konutlarda çocukların kendilerine ait (içinde yalnızca uyudukları değil; oyun oynadıkları 

ve ders çalıĢtıkları) yeterli alana sahip olması gerekliliği 19. yy. sonlarında düĢünülmeye 

baĢlanmıĢtır. Bu amacın bir sonraki aĢaması olan her çocuğa ayrı bir oda yüksek sınıf 

ailelerde bile; ancak yüzyıl dönümüne rastlamaktadır (Zinn, 1980). Günümüz toplumunda 

kültürel ve sosyal etkiler, yaĢayıĢ biçimleri, ekonomik Ģartların etkisi ile birlikte, hemen 

hemen her konutta çocuk için ayrı bir oda kavramına rastlamak mümkündür. 

Çocuklar ev yaĢamlarında kendilerine ait mekân gereksinimlerini kendi odaları ile 

sağlaması sebebiyle çocuk odaları önemli bir mekândır. Konut büyüklüğünün elverdiği 

doğrultuda çocuk odalarında yatma, depolama, oyun, dinlenme, ders çalıĢma gibi etkinlikler 

bir arada kurgulanabilmektedir.  Farklı aktivitelerin gerçekleĢtirildiği çocuk odaları mekânın 

bir bütün olarak düĢünülerek tasarlanması gerekmektedir.   
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3.3. Çocukta Yakın Çevreye Bağlı Memnuniyet ve Aidiyet Kavramı  

Güzel olma niteliğinin en temel Ģartı olarak görülen bütünlük ilkesi mimari 

kompozisyonun en temel ilkesini oluĢturmaktadır (Turgut, 1990). Bütünlük, bir mekânı ya da 

yapıyı oluĢturan değiĢkenlerin tümsel bir birlik ve düzen içinde olmaları ve algılanabilir 

birtakım kümeleĢmelerle ifadelenmelerini içeren bir kavram olarak açıklanabilir. “Bir yapı 

karĢısında, duygu ve düĢünceye hiçbir bulanıklık gelmeden, uyumlu, kendine bir Ģey 

eklenmesi ya da çıkarılması gerekliliği duyulmayan, insanı kaygısız bir seyrin heyecanına 

sürükleyen ya da dinginlik veren duygularla dolduran bir nitelik olması, yapının birlik veya 

bütünlüğe sahip olması Ģeklinde yorumlanır” (Kuban, 1992). Bir bütünün oluĢturulmasında ya 

da algılanmasında belirli ve kesin kurallar olmasa da görsel tatmin sağlanmasında mekânsal 

elemanları bir araya getirmede yararlanılabilecek tasarım ilkeleri ve kullanıcı faktörü vardır. 

Kullanıcı tatmini, mekânda kalitenin önemli bir boyutudur.  Mekânsal memnuniyet ve 

mekânsal tatmin mekânı oluĢturan ögelerin kalitesi açısından, kullanıcı tarafından algılanan 

ve kullanıcı üzerinde yarattığı etki sonucu birlikte ele alınması gerekmektedir.  

ġekil 3. 6: Mekânların kalite etkinliği modeli 

 

Kaynak: (Russell and Lanius, 1984) 

ġekil 3. 6‟ da görüldüğü gibi mekânın kiĢi üzerindeki etkisi uyarıcı olup olmadığı 

durumlarda farklı duygular uyandırmaktadır. Hissedilen bu duygu ifadeleri kiĢi geliĢimi 
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üzerinde etkin rol oynamaktadır. Mekânın iĢlevi ve karakteri üzerine Ģekillenen mekânsal 

kalite, mekanın fonksiyonuna bağlı tasarım faktörleri (renk, doku, malzeme, ıĢık, donatı ve 

ekipman vb.) sosyal faktörlerin  (yaĢ, cinsiyet gibi) etkisi ile oluĢmaktadır. Bu faktörlerin 

yerinde ve doğru Ģekilde kullanılması mekânın kalitesini, bununla birlikte kullanıcı 

memnuniyetini sağlayacaktır. 

Konutta yaĢayan bireylerin konuttan beklentileri farklı olabilmektedir. Örneğin, okul 

çağındaki bir çocukla eriĢkin bir insanın çevreye ve konuta bakıĢları değiĢiktir. Aynı Ģekilde, 

sosyal statü, cinsiyet, geçmiĢ tecrübeler, eğitim, meslek, ekonomik durum gibi bireyin 

özelliklerindeki farklılıklar, konuttan beklentileri, istekleri değiĢtirebilmekte ve konuttan 

duyulan memnuniyeti etkileyebilmektedir. Bireyin dıĢında, çevrenin ve konutun özellikleri, 

yaĢanılan bölgenin konumu, komĢuluk durumu gibi dıĢ etkenler de memnuniyeti 

etkilemektedir (Gülaydın, 2014). 

ġekil 3. 7: Mekânsal memnuniyeti etkileyen faktörler 

 

Kaynak: (Barker, 1986) 

Memnuniyet, mutlu olmak ve hoĢnutluk anlamına gelmektedir. Konut özelinde 

bakıldığında ise „„beklentilerin karĢılanması‟‟ ile alakalı olduğu görülmektedir. Konuttaki 

memnuniyet düzeyini arttırmak için tasarımcının kimin için, nerede bu konutu yapacağı gibi 
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sorulara çok iyi cevap vermesi gerekmektedir. Çünkü bireyin konutta geçirdiği zaman ile 

doğru orantılı olarak konutun ona ait olduğunu hissetmesiyle aidiyet duygusu geliĢmektedir. 

Konutta yaĢayan bireylerin farklı olmasından dolayı, yaĢam tarzları, görüĢler gibi farklı bakıĢ 

açıları farklı beklentileri ortaya koymaktadır. Örneğin vaktinin çoğunu evde geçiren bir ev 

hanımıyla çalıĢan bir erkeğin konuta bakıĢları değiĢkenlik göstermektedir. Dolayısıyla sosyal 

durum, ekonomik durum, eğitim, meslek gibi parametreler beklentileri etkilemekte ve bu 

durum da konuta duyulan memnuniyeti etkilemektedir (Gür 2009, Gülaydın 2004).  

Mekân kullanıcısı olan bireyin temel ihtiyaçlarının baĢında aidiyet hissi gelmektedir 

ve mekânsal memnuniyetin önemli bir noktasıdır. Aidiyet kiĢinin ya da canlının kendini bir 

yere ait hissetmesi ve o yerde kendine uygun olan durumları gerçekleĢtirip ve nesneleri 

kullanmasıdır. Bu noktada kiĢiselleĢtirme kavramı ortaya çıkmaktadır. Moles ve Rohmer 

(1998), kiĢiselleĢtirmeyi bireyin çevresine (evrene) kök salması olarak nitelendirmekte, 

antropolojik olarak insanın bir yere ve bunun da ötesinde bir mekânsal kimliğe ihtiyacı 

olduğunu belirtmektedir.  

Çocuklar, sosyal çevreyle olduğu kadar fiziksel çevreyle de iliĢki kurma gereksinimi 

duyarlar bu iliĢki çocuğun mekânsal deneyimi; biyolojik, fiziksel, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını 

karĢılayan veya karĢılamayan nesneler, mekânlar ve yerlerden oluĢur. Mekânın aidiyet ve 

aĢinalık duygularını uyandırması çocuğun çevresi ile iliĢki kurmasını kolaylaĢtıracaktır. 

Çocuğun sağlıklı biçimde geliĢebilmesi için mekânsal gizliliğe ve kendi egemenlik alanına 

sahip olması gerekmektedir. Çocuğun tamamen kendine ait bir alanının olması, onun 

kiĢiliğinin geliĢmesine ve özgüvenin pekiĢmesine yardımcı olacaktır (Gür, Zorlu, 2002). 

Konut içerisinde kendine ait bir mekâna ihtiyaç duyan çocuk için aidiyet ve 

memnuniyet kavramları tasarım noktasında Ģekillendiricidir. Çocukların mekânları 

benimseyebilmesi için zihinlerinde oluĢturdukları dünyayı ve geliĢimine uygun tasarım 

kararlarını mekâna aktarmak bu noktada önem taĢımaktadır. Örneğin Montessori Eğitim 

Metodu çocuğun bir birey olarak alıĢkanlıklarını kazanması üzerine temalanmıĢ olup mekân 

tasarımlarını bu anlayıĢ üzerinde gerçekleĢtirmektedir. Tasarım ölçeği olarak çocuk 

ergonomisine uygun boyutlar tercih edilerek, çocuğun hem fiziksel hem de biliĢsel geliĢimleri 

için erken yaĢta tetikleyici unsurlar önemli hale gelmektedir. 
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ġekil 3. 8/ 9/ 10: Montessori Felsefesine Uygun Çocuk Odaları 

   

Kaynak: (URL 7) 

Çocuk ve geliĢimi üzerine etkiye sahip çocuk mobilyası ve mekân tasarımlarının ilk 

aĢamasında, yenilikçi, yaĢa uygun ve kullanıcı gereksinimlerini karĢılıyor olması 

değerlendirildiğinde, nitelikleri büyük öneme sahiptir. Fiziksel çevre, mobilya ve diğer donatı 

ve ekipmanlar ile etkileĢim halinde olan çocuk, fiziksel çevrenin kendisine sunmuĢ olduğu 

kalite ve iĢlevselliğinin vermiĢ olduğu konfor doğrultusunda Ģekillenmektedir. ġekil 3. 11-12-

13‟te görüldüğü üzere mekân tasarımına katkıda bulunan öğretici temalar tasarım unsuru 

olarak ele alınıp değerlendirildiğinde fiziksel ve biliĢsel geliĢime olumlu etkisinden 

bahsetmek mümkündür.  

ġekil 3. 11-12-13: Çocuklar için donatı ve yüzey tasarımları 

   

Kaynak: (URL 8/ 9/ 10) 

Çocuk odalarındaki tasarım esasları dikkate alındığında sıradanlıktan uzak olan, özgür 

düĢünce ve hareket imkânı sunan mekânlar oluĢturulması yetenekli bireylerin 

yetiĢtirilmesinde önemlidir. Mekânda seçilen malzemelerin iĢlevsel ve sağlık koĢullarına 

uygun, sağlam olması, tehlike arz etmemesi bir tasarım ölçütü olarak değerlendirilmelidir. 
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Burdurlu ve arkadaĢlarının, yapmıĢ oldukları araĢtırmada yeni ürün tasarım sürecinde 

çocuk mobilyaların da; %80,2 oranla emniyet kriterinin ilk sırada, %70,6 oranla mobilyanın 

odayı toplamayı zevk haline getirebilecek nitelikte olması, %65,9 oranla çocuğun depolama 

ihtiyacını kolaylıkla çözümleyebilecek nitelikte olması gerekmektedir(Aktaran, Köse Doğan, 

Küçükköseler, 2015). Ayrıca ürünlerin; %58,8 oranla darbelere karĢı dayanıklı olması, %56,5 

oranla çocuğun yaĢının gerektirdiği özelliklere uygun olması ve %47,1 oranla renk ve Ģekil 

bakımından da çocuğun ilgisini çekecek nitelikte olması gerekmektedir. Çocuk mobilya 

tasarımlarında önemli bir kriter olan depolama özelliği, tasarlanacak ürünlerin çocukların 

ilgisini çekecek ve çocuğu düzenli olarak depolama iĢlevini yaptırmaya yönlendirecek 

olmalıdır(Köse Doğan, Küçükköseler, 2015). 

Sonuç olarak, mekân kullanıcısı olan çocuk tarafından aidiyet duyulan mekânda, 

çocuğa yeterince kiĢiselleĢtirme imkânı verilmezse düĢük olan mekânsal bir memnuniyete 

sebebiyet verecektir. Bu sebeple tez kapsamında incelenen biliĢsel haritalama ile birlikte 

aktarılan çocuk zihninde oluĢan oda algısı, mekânsal değerlendirme ve tasarım kriterleri için 

yol gösterici olması amaçlanmıĢtır.  

3.4.Bölüm Sonucu 

Çocuk üzerinde biliĢsel ve fiziksel geliĢimleri bakımından mekânsal çevrenin etkisi 

büyüktür. Çocuğun, çocukluk dönemi tamamlanana kadar konut ile iliĢkisi karĢılıklı etkileĢim 

halindedir. Konutla iliĢkisi çocukluk dönemlerinde daha yoğun olan çocuk kendi mahrem 

bölgesi olan odası ile birlikte memnuniyet, aidiyet duygularıyla birlikte yaĢadığı mekânı 

kiĢiselleĢtirmektedir. Mekândan edinilen psikolojik ve fiziksel konfor, mekânsal kaliteyi 

olumlu Ģekilde etkileyerek mutlu olma, hoĢnutluk anlamına gelen memnuniyet hissini çocuğa 

vermektedir. 

Literatür araĢtırmalarında karĢımıza çıkan sonuçlar olarak; çocuk odasına karĢı 

mekânsal aidiyet hissi, çocuğun orada geçirdiği zaman doğrultusunda oluĢup aidiyeti 

güçlendirmektedir. Mekânsal kalite ve estetik kavramları memnuniyet derecesini etkileyen bir 

durumdur. Malzeme, renk, aydınlatma ve donatı tercihleri ve ölçekleri de değerlendirme 

kriterlerinde önemli fiziksel unsurlardır. Özellikle mekân, bireysel olarak kullanıldığında 

çocuğun özgürlük ve mahremiyet gereksinimleri için olumlu etki oluĢturmaktadır.  

Ailenin yaĢam tarzı, sosyo-ekonomik durumu mekân Ģekillenmesini sağlayarak 

çocuğun gereksinim mekanizmasının sınırlarını da belirlemektedir. 
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4. ÇOCUKLARIN YAġAM ÇEVRELERĠNĠN SÖZEL VE GÖRSEL 

TEMSĠLLER ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ (ALAN ÇALIġMASI) 

  4.1. Alan ÇalıĢmasının Amacı 

Somut iĢlem dönemindeki çocukların mekân algısına iliĢkin olarak mimari ölçekte 

çevre ile ilgili çalıĢmalar yapıldığı tespit edilmiĢtir. Mekânsal algı ve kendi yaĢam çevreleri 

ilgili yapılan araĢtırmaların, kiĢiselleĢtirilmiĢ mekânlar üzerine değerlendirilmelerinin yetersiz 

olduğu belirlenmiĢtir. Bu noktada çocukların bireysel kullanım alanı olan çocuk odası alan 

çalıĢmasının mekânı olarak belirlenmiĢtir.  

Çocuk, çoğunlukla bireysel mekân tasarımı konusunda söz sahibi olamadığı, 

ekonomik etki ve sosyal yaĢam tarzı gibi sebeplerden dolayı kendisine zorunlu sunulan 

fiziksel bir çevrede yaĢamaktadır. Ergonomik, estetik olma gibi kaygılardan uzak olan bu 

mekânların çocuk gözüyle değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Bu bağlamda tez çalıĢmasının konusu olarak, somut iĢlem dönemindeki çocukların 

özel mekânlarının onlar için ne anlam ifade ettiği, fiziksel çevreye karĢı olan farkındalık ve 

duyarlılıklarının neler olduğu, tasarım kurgusundaki eksik ve rahatsız edici yönlerin tespit 

edilmesi amaçlanmıĢtır. YaĢam çevresinin, çocuk üzerinde bıraktığı etkinin ölçülmesi, 

yaĢanılan mekân hakkında sözel/ görsel ifadelerle algıladıklarını ve beklentilerini ifade 

etmeleri ile birlikte çocuklarda mekânsal sorgulama düĢüncesi oluĢacaktır. Bu noktada ortaya 

çıkan ifadelerin çocuk mekânları için birer kaynak niteliğinde olup tasarımcılar ve 

ebeveynlerin mekân düzenlemeleri için kaynak teĢkil etmesi amacını taĢımaktadır.  

  4.2. Alan ÇalıĢmasının Kapsamı 

Somut iĢlemler döneminde olan 7-11 yaĢ aralığındaki çocuklar, çalıĢma kapsamında 

seçilen yaĢ grubunu oluĢturmaktadır. Somut iĢlemler dönemi çocukların çalıĢma grubu olarak 

seçilmesinin sebebi bu dönemde çocuklarda mantık kavramına uygun düĢünce sisteminin 

ĢekillenmiĢ olup, mekânsal algı ve ifade etme yetisini kazanmıĢ olmasıdır. Yapılan çalıĢmada 

çocukların biliĢsel ve fiziksel geliĢiminde yakın çevresi olan, çocuk odası için olumlu/ 

olumsuz değerlendirmeleri ile görüĢleri tespit edilerek mekân anlayıĢları belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Alan çalıĢması iki aĢamadan oluĢmaktadır. Birinci aĢama anket sorularının 

cevaplanması üzerine olup çocuğun sözel ve görsel algısını ölçemeye dayalıdır. Ek-1 de 

görülen anket soruları çocukların yaĢam alanı üzerine olan algılarının hangi faktörler üzerinde 
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Ģekillendiği; mekânın çocuk üzerinde oluĢturduğu memnuniyet ve aidiyet duygularının tespiti, 

fiziksel olan renk, ıĢık gibi faktörlerin çocuğun mekân algısında ki etkisinin belirlenmesi 

üzerine oluĢturulmuĢtur.  

Ġkinci aĢama ile yaĢadığı mekân olan oda algısını ölçmeye dayalı biliĢsel haritalama 

yöntemiyle çocuklara resim uygulaması yaptırılmıĢtır. „‟Nasıl bir odanız var? Yazılı olarak 

anlatıp, odanızı anlatan bir resim çiziniz.‟‟ sorusu ile görsel temsiller üzerinden Piaget‟in 

sınıflandırmasına göre çocuğun hangi mekân algısında olduğu ve çocuğun çizgisel ifadeleri 

üzerinden zihinsel Ģemaları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

4.3. Alan ÇalıĢmasının Yöntemi 

Çocukların algısı üzerinde sosyal yaĢam ve ekonomik düzeyin değerlendirme 

kriterlerinin de belirleyici rol üstlendiği göz önünde bulundurularak, çalıĢma alanı Konya/ 

Selçuklu‟da yer alan devlet okulu statüsünde bulunan ġerife Akkanat Ġlkokulu ile özel okul 

statüsünde bulunan Sistem Koleji olarak belirlenmiĢtir.  

ġekil 4. 1: Denek seçilen okulların harita üzerindeki konumları  

                                 

Kaynak: (URL 11) 

Anket uygulamasında, yaĢ uygunluğu ve ifade etme biçimleri değerlendirildiğinde 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri denek grubu olarak seçilmiĢtir. Her iki okuldan 40 
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öğrenciye uygulanan çalıĢma, toplamda 9-10 yaĢ aralığında olmak üzere 80 öğrenci üzerinden 

yürütülmüĢtür. Uygulama öncesinde öğrencilere anket hakkında bilgilendirme yapılıp, 

çizimde renkli kalem uygulaması yapabilecekleri, mekân içerisinde bulunan donatıların ne 

olduğunu ifade eden kelimeleri yazmaları istenmiĢtir.  

4.4. Alan ÇalıĢması Bulgularının Değerlendirilmesi 

Mekân algısı değerlendirmesi üzerine düzenlenen anket uygulaması, Sistem 

Koleji‟nde üçüncü sınıf (9 yaĢ) olan 12 kız, 10 erkek çocuk ve dördüncü sınıf (10 yaĢ) 

olan 10 kız, 8 erkek çocuk olmak üzere toplam da 40 öğrenci üzerinde yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın diğer denek grubu olan ġerife Akkanat Ġlkokulu‟nda da genel toplamı 40 

öğrenci olmak üzere üçüncü sınıftan (9 yaĢ) 13 kız, 11 erkek çocuk ve dördüncü sınıf 

(10 yaĢ) olan 10 kız, 6 erkek çocuk üzerinde çalıĢma uygulanmıĢtır (Tablo2/ 3). 

Tablo 2. Alan ÇalıĢmasının Cinsiyet Üzerine Dağılımı/ Sistem Koleji 

 3. SINIF 4. SINIF 

KIZ  12 10 

ERKEK 10 8 
TOPLAM 22 18 

Tablo 3. Alan ÇalıĢmasının Cinsiyet Üzerine Dağılımı/ġerife Akkanat Ġlkokulu          

 3. SINIF 4. SINIF 

KIZ  13 10 

ERKEK 11 6 
TOPLAM 24 16 

4.4.1.Anket Sorularında Genel Mekân Değerlendirmesi 

Ek-1‟de görülen anket çalıĢması on üç sorudan oluĢmaktadır. Anket çalıĢmasında 

öğrenci hakkında genel bilgileri edinmek amacıyla ad/ soyadı, cinsiyet, yaĢ, anne/baba 

mesleğini ve konut tipini sorgulayan sorular yöneltilmiĢtir. 4. sorudan 12. soruya kadar 

çocukların mekân algısındaki değerlendirmeleri yazılı metinlerle ifade edilmesi istenmiĢtir. 

12. soru ile plan Ģeması verilen bir çocuk odası görseli üzerinden çocuğun iki boyuttaki 

görsel algısı irdelenmesi amaçlanmıĢtır. 

  Genel bilgiler sonrasında yöneltilen „Evde kaç kiĢi yaĢıyorsunuz?‟ sorusu ile 

çocuğun çekirdek aile ya da geniĢ aile yaĢamındaki konut algılarının değerlendirilmesi 



50 
 

hedeflenmiĢtir. Değerlendirme sonucunda çocukların çekirdek aile yaĢamına sahip 

olduğu görülüp, farklı bir kıstas bulunmadığı için bu soru değerlendirmeye alınmamıĢtır.  

  Konut tipi değerlendirmelerinde Sistem Koleji‟nde bulunan öğrencilerin %96‟sı 

apartmanda otururken % 4‟ünün müstakil evde, ġerife Akkanat Ġlkokulu‟ndaki 

öğrencilerin %99‟u apartmanda, bir öğrencinin müstakil evde oturduğu tespit edilmiĢtir.   

  YaĢam mekânı olan çocuk odası üzerine algı değerlendirmelerinin yapılması 

amacıyla „Kendinize ait odanız var mı? sorusu yöneltilmiĢtir. Verilen cevap 

değerlendirmelerine göre; Sistem Koleji öğrencilerinin %70‟nin odasını tek baĢına 

kullandığı, %30‟unun ise kardeĢi ile ortak kullanımda olduğu tespit edilmiĢtir.  

ġerife Akkanat Ġlkokulu öğrencilerinin %40‟nın tek baĢına ,%58‟nin kardeĢi ile 

ortak kullandığı ve %2‟lik kısmı oluĢturan bir öğrencinin de kendi odası olmadığı evin 

diğer odalarından birini yaĢama mekânı olarak kullandığı tespit edilmiĢtir. 

  5.soru kapsamında çocuk odalarının mekân kurgusundaki iĢlevleri 

değerlendirildiğinde oyun oynama/ ders çalıĢma/ dinlenme/ uyuma/ kitap okuma, genel 

aktiviteler olarak belirlenmiĢtir. Her iki okulda bulunan öğrencilerin anket 

değerlendirmelerine göre genelinin, odalarında bütün aktiviteleri gerçekleĢtirdikleri 

tespit edilmiĢtir.  

Sistem Koleji öğrencilerinde belirlenen bu aktiviteler dıĢında bir öğrenci 

odasında müzik aleti (piano) çaldığını, iki öğrenci spor yaptığını, iki öğrenci resim 

yaptığını, bir öğrenci yemek yediğini, bir öğrencinin özel ilgi alanı olarak robot yaptığı 

ve üç erkek öğrencinin baskın bir Ģekilde bilgisayar oyunu ve tableti bu aktivitelerin 

dıĢında tutarak ayrı bir aktivite olarak değerlendirdiği tespit edilmiĢtir. 

ġerife Akkanat Ġlkokulu öğrencileri değerlendirmelerine göre belirlenen 

aktiviteler dıĢında iki öğrencinin baskın olarak bilgisayar oyunu ve tablet kullanımı ve 

bir öğrencinin de resim yapmayı ayrı olarak değerlendirdiği tespit edilmiĢtir.  

  6. soru olan „Odanızda aktivitelerinizi rahat bir Ģekilde gerçekleĢtirebiliyor 

musunuz? ‟ ifadesinin değerlendirmelerinde;  Sistem Koleji öğrencilerinin %83‟ü evet 

seçeneğini iĢaretlerken, %17‟si kısmen cevabını vermiĢtir. ġerife Akkanat Ġlkokulu 

öğrencilerinin değerlendirmelerine göre %85‟i evet, %2‟lik bölümdeki bir öğrenci hayır, 

%12‟lik kısmı oluĢturan 5 öğrenci kısmen cevabını vermiĢlerdir.  

Cevapların değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin mekân kullanımında ki 

kriterleri bağlamında, kısmen seçeneğini iĢaretleyen öğrencilerin bir kısmının mekânı 
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kardeĢi ile ortak oda kullanıma sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Mekânı iĢlev açısından iki 

parçaya bölen ortak kullanımın çocuğun aktivitelerini sınırladığı tespit edilmiĢtir. 

Bir diğer sav olarak kısmen ve hayır seçeneğini iĢaretleyen öğrencilerin 

mekândaki iĢlevlerini tam anlamıyla gerçekleĢtirememe sebebi odanın büyüklüğü ile 

orantılı olduğu tespit edilmiĢtir. 

  7. soru ile „Odanız size hangi duyguları hissettiriyor? Neden?‟ yargısı 

doğrultusunda mutluluk/ neĢe/ hüzün/ öfke/ yalnızlık duyguları ile değerlendirme 

yapılmıĢtır. Değerlendirme sonuçlarına göre genel olarak mutluluk/ neĢe ifadelerinin 

seçildiği tespit edilmiĢtir. Bir öğrenci öfke ifadesine yer verirken, yalnızlık ifadesini 

iĢaretleyen öğrencilerin odalarını bireysel olarak kullandıkları tespit edilmiĢtir.  Bir 

öğrencinin değerlendirmesinde bireysel kullanımdan kaynaklı korku ifadesi tespit 

edilmiĢtir. Odasını bireysel olarak kullanan diğer öğrencilerin mekâna olan aidiyet 

duygusunu yansıttıkları ve bireysel olarak hareket edebilmelerinin onları olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ortak oda kullanımında olan bazı çocukların, mutluluk 

ifadeleri kardeĢi ile paylaĢımından kaynaklı olduğu belirlenmiĢtir. Odada bulunan donatı 

ve ekipmanların (halı, kitaplar, yatak, bilgisayar, oyuncak), mekânın renk, koku ve 

aydınlığı, bazı çocukların olumlu düĢüncesini etkilediği tespit edilmiĢtir. Mekân etkisi 

olarak hissedilen rahatlık duygusu, sessizlik, güzellik olgusu ifadelerine yer verilmiĢtir.  

Odası bulunmayıp evin diğer odalarından birini ortak olarak kullanan öğrenci odasının 

kendisine mutluluk, güven ve huzur duygularını hissettirdiğini belirtmiĢtir.  

  8. soru olan  „Odanızda bulunup sizi mutlu eden eĢyalar nelerdir? Yoksa neler 

olmasını istersiniz?‟ ifadesi ile değerlendirme olarak farklı, özgün sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Genel olarak mekânda bulunması gereken donatılar olarak değerlendirme yapıldığında 

çocukların en yoğun olarak özellikle „kendi‟ ibaresini kullandıkları donatıların 

varlığından mutlu oldukları tespit edilmiĢtir. 

 Sistem Koleji öğrenci anket değerlendirmelerine göre;  çalıĢma masası, yatak, 

kitaplık ve gardırop mutlu eden donatılar olarak sıklıkla yazılmıĢtır. YaĢ grubu itibari ile 

henüz oyun çağında olan çocukların, oyuncaklarının kendilerini en mutlu eden ögeler 

olduğu ifadelerine yer verilmiĢtir. Ġki öğrenci ifadelerinde küçüklük fotoğraflarının 

odalarında bulunuyor olması, bir öğrencinin yapmıĢ olduğu resimlerin odasında 

sergileniyor olmasından mutlu olmaktadır. Odada canlı varlıkların (bitki, kuĢ, kedi) 

bulunması ve bu ilgi alanlarına bağlı olarak kitaplara karĢı olan olumlu ifadelerine 

rastlanmıĢtır. Odanın aydınlık ve ferah olması, yatağın yumuĢak olması, özgür hareket 

edebilme gibi ifadelere yer verilmiĢtir. Bir kız öğrencinin ifadesinde ayna, bakım masası  
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ve giysi ögelerine rastlanırken bir erkek öğrenci de taraftarı olduğu futbol takımına ait 

tasarımlı öge varlıklarının mutlu ettiği tespit edilmiĢtir.  Sorunun ikinci bölümünü 

oluĢturan gereksinim değerlendirmelerinde çoğunlukla istek ifadelerine yer verilmediği, 

ifadesi olan öğrencilerin kitaplık, çalıĢma masası, koltuk, teknolojik alet ihtiyaçlarının 

olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır.   

ġerife Akkanat Ġlkokulu öğrencilerinin anket değerlendirmelerine göre Sistem Koleji 

ile benzer sonuçlar göstererek oyuncakların en çok mutlu eden ögeler olduğu tespit edilmiĢtir. 

Kitaplık, masa, yatak, gardırop mutlu eden donatılar olarak ifade edilmiĢtir. Çocuğun kendine 

ait fotoğrafları ve yapmıĢ olduğu resimlerin odada bulunması mutlu etmektedir. Bazı 

ifadelerde odada bulunan harita, bitki, bilgisayar, kitap ve perde gibi ögelerin olumlu 

değerlendirmelerine yer verilmiĢtir.  Okulun genel değerlendirmesine bakıldığında çocukların 

çoğunda olması istenen Ģeyler kısmına bir ifade yazmadıkları, bazı öğrencilerde projeksiyon, 

bilgisayar ve kitaplık gereksinimleri tespit edilmiĢtir. 

  9.soru olan „Odanızda bulunmasından mutlu olmadığınız eĢyalar var mı? Varsa 

nelerdir?‟ anket sorusu değerlendirmesinde Sistem Koleji öğrencilerinden üçü, 

ifadelerinde odanın çoklu kullanımından kaynaklı olarak kardeĢe ait yatak, kıyafet, 

oyuncakların mutsuzluk hissi verdiği tespit edilmiĢtir. Bir öğrenci kardeĢinin 

oyuncaklarına dahil olarak babasının eĢyalarından rahatsız olduğunu dile getiren 

ifadelere yer vermiĢtir. Ġki kız öğrenci odasında bulunan Ģifonyer ve dolaplardan, iki 

erkek öğrenci de dolaplarından mutsuz olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu erkek 

öğrencilerden birisi dolabın büyüklüğünden kaynaklı memnuniyetsizlik hissettiğini 

belirtmiĢtir. Mekânda bulunan saat ve süsler de olumsuz tepki meydana getirmiĢtir.  

ġerife Akkanat Ġlkokulu öğrencilerinin değerlendirmelerine göre Sistem Koleji 

öğrencilerindeki ifadelerle yaklaĢık tespitler elde edilmiĢtir. BeĢ öğrencinin anket 

değerlendirmesinde mekânın kardeĢ ile ortak kullanımından kaynaklı olarak kardeĢin 

eĢyaları ve oyuncaklarından rahatsızlık duygusu tespit edilmiĢtir. Evin diğer bireyleri 

tarafından depolama alanı olarak kullanılan dolap üzerinde bulunan eĢyaların varlığı, 

oda da bulunan fotokopi makinesi ve koltuklar mutsuz edici olan donatı ve ekipmanlar 

olarak ifade edilmiĢtir.  

  10. soru olan „Odanız gün ıĢığını alıyor mu?‟ soru ifadesinde Sistem Koleji 

öğrencilerinin %80‟i evet, %5‟i hayır, %15‟lik kısmı ise kısmen cevabını vermiĢtir. ġerife 

Akkanat Ġlkokulu öğrencilerinin %98‟i evet, %2‟lik kısmı kısmen cevabını vermiĢlerdir. 

7.Soru değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlarla bağlantılı olarak bazı çocuklar 
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ifadelerinde odalarının aydınlık ve ferah olması gibi ifadelere yer vermiĢlerdir. Genel itibari 

ile odaların yeterince gün ıĢığı aldığını söylemek mümkündür. 

  11. soru olan „Odanızın rengi nedir? ……………… Odanızın rengi sizi mutlu 

ediyor mu?‟ soru değerlendirmesinde Sistem Koleji öğrencilerinin %93‟ü oda 

renklerinin kendilerini mutlu ettiklerini ifade eden evet seçeneğini, %5‟i hayır 

seçeneğini, %2‟si de kısmen seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Renk değerlendirmelerinde 

beyaz/ 17, pembe/ 4, pembe-mor/ 1, pembe-beyaz/ 1, pembe- lila/ 1, mor-beyaz/1, 

kırmızı- beyaz/ 1, sarı/ 4, turuncu/ 1, krem rengi/ 2, mavi/ 3, kahverengi / 1, lila/ 1, mor/ 

1,kırmızı/ 1 öğrenci tarafından oda rengi olarak belirtilmiĢtir. Olumsuz değerlendirme 

yapan her iki öğrencinin ifade ettiği renk beyazdır. Memnuniyet derecesi olarak kısmen 

seçeneğini iĢaretleyen çocuğun renk ifadesi pembedir. 7. soru değerlendirmelerinden elde 

edilen sonuca bağlantılı olarak bir çocuğun memnuniyet ifadesinde odanın rengi konusunda 

olumlu değerlendirme yaptığı tespit edilmiĢtir. 

ġerife Akkanat Ġlkokulu öğrencilerinin renk değerlendirmelerine göre %87‟si evet, 

%8‟i hayır, %5‟i kısmen seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir.  Renk değerlendirmelerinde beyaz/ 20, 

krem rengi/ 6, pembe/ 3, mor/ 3, pembe- lila/ 1, sarı/1, yeĢil/ 1, sarı-kırmızı/ 1, turuncu/ 1,gri/ 

1, kırmızı/1 öğrenci tarafından ifade edilmiĢtir. Olumsuz değerlendirmede bulunan iki 

öğrencinin sarı ve beyaz, kısmen seçeneğini iĢaretleyen öğrencilerin krem, beyaz renklerini 

belirttikleri tespit edilmiĢtir.  

 12. soru ile anket çalıĢması kapsamında değerlendirilmek istenen çocuk odasına 

ait mekân algısı, görsel olarak farklı iĢlevlerin bulunduğu bir oda planı üzerinden, çocuk 

zihninde hangi iĢlevleri ifade ettiğinin belirlenmesi amacındadır. Değerlendirmeler 

sonucunda genel olarak iĢlev ifadelerinin doğru Ģekilde aktarıldığı tespit edilmiĢtir. 

Bireysel bir odaya sahip öğrencilerin ifadelerinde 4 ve 5. alanlar çocuğun, kendisi için 

ayrılan ders çalıĢma/ oyun oynama alanı olarak ifade edilirken, kardeĢi birlikte odada 

yaĢayan mutlu çocuklar için, her birine eĢit bölünmüĢ alanlar olarak tanımlanmıĢtır. 

  13. ve son soru olarak, „‟Nasıl bir odanız var anlatıp, odanızı anlatan bir resim 

çiziniz.‟‟ ifadesinde çocukların çoğunluğu odalarını öznel olarak yazılı biçimde ifade 

ederken bir kısım çocuk sadece resim yapmayı tercih etmiĢtir.  

4.4.2.Çizimlerde Genel Mekân Değerlendirilmesi 

Çizim ile ifade edilen mekan algısını incelemek için mekanı oluĢturan üç temel öğe 

alınarak çocukların „‟Tavan/Duvar/DöĢeme‟‟ ifadeleri, donatı ve ekipman çizimleri ile birlikte 

odada gerçekleĢtiği aktivitelerin bulunduğu bir tablo ile değerlendirme yapılmıĢtır. 
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Mimari mekânı oluĢturan yapı bileĢenleri tavan, duvar, zemin olarak değerlendirilir. Ġç 

mimari ölçekte bir mekânın tasarım kurgusu mekânsal uyarım elemanları ile birlikte yapı 

bileĢenleri üzerindeki müdahalelerle gerçekleĢir. Bu yüzden çalıĢmanın değerlendirmesi için 

mekânı oluĢturan bileĢenler ve donatı / ekipmanlar birlikte değerlendirilmiĢlerdir. 

80 öğrenci ile yapılan çalıĢma sonucunda bulgular, mekânsal öğeler, donatı ve 

ekipmanlar olarak baĢlıklara ayrılmıĢtır. Mekânsal öğeler de tavan baĢlığı altında yapay 

aydınlatma, duvar baĢlığı altında duvar sınırı, pencere, perde, renk, kapı ve duvar yüzeyinde 

bulunan öğeler, zemin baĢlığında çocuk algısında zemin olgusunu temsil eden halı alt baĢlığı,  

donatı ve ekipmanlar baĢlığı altında yatak, gardırop, komodin, çalıĢma masası, kitaplık, 

oturma birimi, sandalye, teknolojik aletler bölümleri bulunmaktadır. Öğrencilerin farkındalık 

düzeylerini ölçme üzerine Ģekillenen tablo, cinsiyet, yaĢ grubu ve okullarının statüsüne göre 

ayrılarak Tablo 4 ve Tablo 5‟ te detaylı olarak analiz edilmiĢtir. 
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Tablo 4. Öğrenci Çizimlerinde Mekân Değerlendirmeleri /Özel Okul 

X* Duvar Kağıdı 

  MEKANSAL ÖGELER DONATI VE EKĠPMANLAR 

  TAVAN DUVAR DÖġEME  
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K1  X  X  X  X X X X X   X X Abajur 

K2  X X      X X X X      

K3 X   X  X  X X X X X X  X  
Oyunak sepeti 

Tablo 

K4 X   X     X X   X     

K5  X X X  X  X X X  X   X   

K6        X X   X X  X   

K7  X X X  X   X X  X   X  Kumbara 

K8  X  X     X X X      Oyunak sepeti 

K9         X X X X   X X  

K10 X      X X X X X X  X X  Oyunak sepeti 

K11    X  X  X X X X X X  X   

K12  X X     X X X X X X  X   
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K13  X  X  X   X X X X  X X  Oyuncak sepeti 

K14  X  X  X   X X X X X  X  
Ayna,  

Oyuncak sepeti 

K15    X  X X X X X  X X X X  Oyuncak sepeti 

K16  X X X  X  X X X X      

Oyuncak 

sepeti, 

Kalorifer 

K17        X X X X X   X   

K18  X X   X   X X  X X  X   

K19        X X X  X   X   

K20    X  X   X X X X X  X   

K21    X    X X X X X  X   Abajur 

K22    X  X  X X X X X  X  X 
Oyuncak sepeti 

Çöp Kovası 
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E1  X  X    X X   X  X X   

E2  X X X  X   X X       
Dolap üzeri 

eĢyalar 

E3  X  X  X  X X X  X   X   

E4    X  X   X X  X X  X  
Kalorifer, 

seccade 

E5    X  X  X X X X       

E6 X   X  X  X X   X   X   

E7  X      X X  X       

E8    X  X   X X X X X  X X  

E9    X     X X X  X    Masaüstü saat 

E10      X  X X X X X   X  Resim 
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E11    X     X X  X X   X  

E12    X  X   X X  X     Piano 

E13 X X    X X*  X   X X X    

E14    X  X   X X  X X  X X Çöp Kutusu 

E15 X   X  X X X X X   X     

E16    X  X   X  X X X  X   

E17  X  X  X  X X X X X   X   

E18  X X X     X X  X X     
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11 44 100 78 29 72 50 11 50 17 28 
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Tablo 5. Öğrenci Çizimlerinde Mekan Değerlendirmeleri /Devlet Okulu  

 

  MEKANSAL ÖGELER  DONATI VE EKĠPMANLAR 

  
TAVAN DUVAR DÖġEME 
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K1 X       X X X X X   X   

K2        X X X X       

K3  X X X  X  X X X X X X  X   

K4    X     X X X X  X   
Oyuncaksepeti 

Kalorifer,Çiçek 

K5  X X     X X X  X X  X X  

K6    X     X X  X X X  X Trambolin 

K7    X  X   X X X X   X  Kalorifer 

K8         X X  X X   X  

K9         X X  X X  X   

K10    X  X  X X X X X      

K11    X    X X X X X      

K12 X X  X  X  X X X X X     Masa lambası 
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K13  X X X X X  X X X X X X  X  Masa lambası 

K14 X   X X X   X X X      
OyuncaksepetiÇ

öp Kovası 

K15 X X  X  X  X X X X X X    Oyuncaksepeti 

K16    X  X   X X  X X     

K17 X   X  X  X X X X X X X X  Çöp, Abajur 

K18    X  X  X X X X X   X  Oyuncaksepeti 

K19 X       X X  X X X X X   

K20         X X X       

K21    X  X   X X X  X    
Oyuncaksepeti 

Abajuır 

K22    X  X   X X  X X   X Oyuncaksepeti 

K23  X X X  X  X X X X X X  X  Masa Lambası 
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E1  X      X X X X X X    Oyuncaksepeti 

E2    X  X  X X X X X      

E3    X  X  X X X  X   X X  

E4  X  X  X Priz X X X  X     Kalorifer 

E5 X   X  X   X   X   X  
Kum Torbası 

Oyuncaksepeti 

E6  X  X  X Priz X X X       Kalorifer 

E7    X X X  X X X        

E8  X X     X X X X X      

E9    X  X  X X X X X   X   

E10    X    X X X  X   X  Yazı Tahtaı 

E11  X  X X X  X X X  X      
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E12    X  X  X X   X X  X X  

E13    X  X  X X X X X X  X X  

E14         X X  X    X  

E15        X X X  X   X   

E16    X    X X  X X   X   

E17  X  X  X  X X X X X    X Tv ünitesi 
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12 82 100 88 35 88 24 0 41 35 35 
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4.4.2.1. Mekânsal Öğe Olarak Tavan Algısı 

ÇalıĢma grubu olarak seçilen somut iĢlemler dönemi 9/10 yaĢ grubu çocuklarda, üç 

boyutlu çizim ifadelerinin yeni oluĢmaya baĢlaması sebebiyle mekânın perspektif algısında 

ifade edebileceği tavan çizimlerine rastlanmamıĢtır. Ġki boyut ve üç boyut etkilerin bir arada 

görüldüğü çizimlerde tavan aktarımı, bazı çizimlerde bir sınır çizgisi ile ifade edilirken (ġekil 

4. 2.) bazı çizimlerde kâğıdın üst sınırının (ġekil 4. 3) tavan olarak kullanıldığı saptanmıĢtır. 

ġekil 4. 2- 3: Çocuk çizimlerinde tavan ifadeleri (K.3- K.4/  9 YaĢ/ Özel Okul)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Tablo 6‟da görüldüğü üzere mekân algısında aydınlatma ifadesi kız ve erkek 

öğrencilerde farklı oranlardadır. Bu tablodan elde edilen sonuç olarak; özel okulda öğrenim 

gören kız öğrencilerin devlet okulunda öğrenim görenlere göre tavan ve bunu algılatan 

aydınlatma öğesinin farkındalığının daha az olduğu belirlenmiĢtir. Kız öğrencilerin tam aksine 

özel okul erkek öğrencilerinin, devlet okulu öğrencilerine göre farkındalık seviyelerinin daha 

fazla olduğu tespit edilmiĢtir.  

Tablo 6. Mekânsal Öğe Olarak Tavan Algısı Grafiği 

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 
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ġekil 4. 4-5: Çocuk çizimlerinde tavan ifadeleri (E.5- K. 12/ 9 YaĢ/ Devlet Okulu)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Resimlerinde aydınlatma çizimlerine yer veren öğrencilerin, tasarımlı olan aydınlatma 

elemanlarını daha belirgin Ģekilde çizdiği görülmektedir. Erkek ve kız öğrencilerin çizimleri 

değerlendirildiğinde kız öğrencilerin detaylı çizimlerle birlikte renk ifadelerinin daha iyi 

yansıtıldığı aydınlatma elemanı çizimi yaptıkları belirlenmiĢtir. 

4.4.2.2. Mekânsal Öğe Olarak Duvar Algısı 

Çocuk çizimlerinde ki mekânın sınırını tanımlayan duvar algısı çoğu çizimde kâğıdın 

kenarlarını ifade ederken (ġekil 4. 6)  diğer çizimlerde kâğıdın kenarlarından uzaklaĢarak 

içinde oluĢturulan çizgisel ifade (ġekil 4. 7)  ile sınır belirtmektedir. 

ġekil 4. 6- 7: Çocuk çizimlerinde duvar sınırı (K. 7/ 9 YaĢ Devlet O.- K. 5/ 9 yaĢ Özel O.)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

  Bazı öğrenci çizimlerinde ise çizgi ve kâğıt kenarını duvar sınırı olarak kabul 

etmeden, donatılarla sınırlar oluĢturarak algısal bir sınır belirlendiği saptanmıĢtır(ġekil 4. 8) . 
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ġekil 4. 8: Çocukta algısal duvar sınırı(E. 9- 9 YaĢ/ Özel O.)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Tablo 9-10‟ da verilen grafik değerlendirmelerine göre özel okul erkek öğrencileri ve 

devlet okulu kız öğrencilerinin çizimlerinde duvar sınırı ifadesini sağlayan çizgisel ve algısal 

ifadelerin daha yüksek bir oranda olduğu belirlenmiĢtir. Çizim değerlendirmelerinden elde 

edilen sonuçlardan biri de duvar yüzeyindeki renk ifadesidir. Devlet okulu öğrencilerinin 

çizimlerinde görülen renk ifadesi, mekân sınırlarını oluĢturan duvarların algısını tek renk ya 

da iki renk olarak ifade ettikleri tespit edilmiĢtir. 

ġekil 4. 9-10: Duvar sınırında renk ifadesi (K. 13- 10 yaĢ, E. 7- 9 YaĢ/ Devlet O.)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

‘Odanız gün ıĢığını alıyor mu? ’ anket sorusuna öğrencilerin çoğunluğu evet 

yanıtını vermiĢ olsa da çizim değerlendirmelerine bakıldığında pencere ifadeleri 

çalıĢmalarının tamamında görülmemektedir. Bazı çizimlerde mekânı plan düzlemi gibi 

algılayan çocukların pencere algısı da plandan görünür Ģekilde çizgi olarak ifade 

edilmiĢtir (ġekil 4.11). KarĢıdan görünüĢ Ģeklinde ifade edilen bazı öğrenci çizimlerinde 

de dıĢ mekânı aktaran doğa ögelerine rastlanmıĢtır. Mekân içerisinde ifade edilmek 
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istenen ögelerin çizimlerine bakıldığında pencereler ve onlarla birlikte algılanan 

perdelerin çocuğun memnuniyet duygusunu olumlu etkileyen ve aidiyet hissi oluĢturan 

niteliğe sahip olanlarının çizildiği tespit edilmiĢtir. Kız çocukların çizimlerindeki perde 

ifadelerine bakıldığında daha detaylı ve renkli oldukları değerlendirilmiĢtir (ġekil 4.12). 

Genel olarak pencereler basit bir çizim dili ile aktarılmıĢtır.  

ġekil 4. 11-12: Çizimde pencere ifadesi  (E. 4- 9 YaĢ/ Devlet O.- K/ 16- 10 yaĢ Özel O.)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Mekânların birbirine geçiĢini sağlayan kapı ögesi, çocuk çizimlerinde mekânın 

sınırlayıcısı konumunda olan duvar yüzeyleri ve duvar algısı oluĢturan kenarlar ile iliĢkili 

olarak aktarılmıĢtır. Pencere ifadesinde olduğu gibi plandan ve karĢıdan görünüĢ olarak 

çizildiği belirlenmiĢtir. Her iki cinsiyette de kapı çizimleri anlaĢılır bir ifade dili ile 

aktarılmıĢtır. Erkek çocukların çizimlerinde kız çocuklarına oranla daha yüksek bir 

farkındalık olduğu tespit edilmiĢtir. 

ġekil 4. 13-14: Çizimde kapı ifadesi  (K. 22- 10 yaĢ/ Özel O.- E.4- 9 YaĢ/ Devlet O.)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Duvar yüzeylerinde bulunan ekipman ve ögeler değerlendirildiğinde erkek 

öğrencilerde kız öğrencilere göre daha farklı bir algılamanın olduğu görülmektedir. Erkek 
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öğrencilerin çizimlerinde, genel baĢlık altında varlığı değerlendirilen nesnelerden olan saat, 

ayna, askı dıĢında, farklı olarak priz ve duvar kâğıdı çizimi olduğu tespit edilmiĢtir. Bir erkek 

öğrencinin çiziminde baskın olarak duvar kâğıdı ifadesi dikkat çekmektedir (ġekil 15). 

ġekil 4. 15-16: Çizimde duvar yüzeyi algısı  (E. 13- 10 yaĢ Özel O. / K. 15- 10 YaĢ/ Özel O.)  

  

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Mekânı oluĢturan tavan, duvar ve zemin bileĢenlerinin çocukların zihninde 

oluĢturduğu zihinsel Ģemalar, biliĢsel haritalar aracılığı ile incelenmiĢtir. BiliĢsel haritaların 

değerlendirilmeleri tablo haline getirilerek yüzdelik dilimlerdeki karĢılıkları elde edilmiĢtir. 

Elde edilen veriler ile cinsiyet ve okul statüsüne göre grafikler oluĢturulmuĢtur (Tablo 7-8). 

Tablo 7 – 8:  Mekânsal Öğeleri Değerlendirme Grafikleri 

  

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Tablo 7 ve 8‟deki değerlendirmelere göre; pencere algısına olan farkındalığın özel 

okul kız ve erkek öğrencilerinde daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. Pencere ile birlikte 

düĢünülen perde algısının özellikle kız öğrenci çizimlerinde daha çok bulunduğuna fakat okul 

oranlarına bakıldığında özel okul öğrencilerinin perde çizimlerine daha çok yer verdiği 

saptanmıĢtır. Genel grafik tablosuna bakıldığında değer olarak göze çarpan duvar sınırı 
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sütunları çocukların mekân sınırı konusunda farkındalıklarını ifade etmektedir. Cinsiyet 

olarak değerlendirildiğinde erkek öğrenci değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Duvar baĢlığı altında değerlendirilen renk ifadesine,  sadece devlet okulundaki kız ve erkek 

öğrencilerin çizimlerinde rastlanmıĢtır. Çoğunlukla ifade edilmiĢ kapı çizimleri erkek 

öğrencilerin çizimlerinde daha çoğunlukta olduğu saptanmıĢtır. Duvar yüzeyinde bulunan 

ögelerin değerlendirilmesinde, devlet okulu kız öğrencilerinin herhangi bir çizime 

rastlanmamıĢtır. Çok yüksek algı farklılıkları olmasa da erkeklerin biliĢsel haritaları 

değerlendirildiğinde kız öğrencilerden daha fazla duvar yüzeyi ögeleri tespit edilmiĢtir. 

4.4.2.3. Mekânsal Öğe Olarak Zemin Algısı 

Çizimler doğrultusunda çocuk zihninde oluĢan zemin tanımlaması, mekânın sınırlarını 

oluĢturan duvar algısını simgeleyen çizgi (ġekil 4. 17) ve kâğıt kenarları (ġekil 4. 18)  ile 

sınırlanırken hiçbir öğrenci ifadesinde zemin kaplama malzemesine rastlanmamıĢtır. 

ġekil 4.17- 18: Çizimde zemin ifadeleri (E. 15- Özel O. / K. 17, 10 YaĢ/ Devlet O.)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Tablo 7‟de görülen, kız öğrencilerin çizimlerinde bulunan halı ögesi yaklaĢık olarak 

her iki okulda da aynı değerlere sahipken, erkeklerde devlet okulu öğrencileri, özel okul 

öğrencilerinin yaklaĢık olarak yarısındadır. 
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Tablo 9: Mekânsal Öğe Olarak Zemin Algısı Grafiği 

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Aydınlatma ve diğer tasarımsal öğelerde olduğu gibi halı ifadesi, cinsiyetin 

yakıĢtırıldığı özellikleri taĢıyan biçimde ve odanın genel mekân kurgusuna uyum içerisinde 

resmedilmiĢtir. Kız öğrencilerin çizimlerinde daha detaylı ve daha renkli ifadeler hakimken 

erkek öğrenciler de algısındakini en sade ve az çizgi ile aktarma duygusunun hakim olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

4.4.2.4. Donatı ve Ekipman Algısı 

Mekânı tanımlayan bileĢenlerle birlikte çocukların zihinsel Ģemalarını Ģekillendiren 

donatı ve ekipmanların etkisi yazılı anket değerlendirmeleri üzerinden tespit edilmiĢtir. 

Çocukların odalarında bulunan eĢyalara karĢı olan benimseme, memnuniyet ve rahatsızlık 

duygularını 7, 8 ve 9. sorularla birlikte analiz edilmiĢtir. Bu değerlendirmelerle birlikte 

çocuğun algısında farkındalık uyandıran, farklı duygu ifade oluĢumlarına sebep olan mekânın 

fiziksel unsurları biliĢsel haritalar üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

BiliĢsel harita değerlendirmelerine göre yatak, tüm çocukların çizimlerinde yer 

almaktadır. Yazılı anket ifadelerinde çocukların mekânda en çok benimsedikleri, odada 

varlığından mutlu oldukları donatı olduğu saptanmıĢtır. Bu doğrultuda çizimlerde yatak, 

çocuğun algısında oluĢan tüm tasarım unsurları ile ifade edilmeye, renk, doku ifadeleri 

özellikle yansıtılmaya çalıĢılmıĢtır(ġekil 19). Yatağının kendisini mutlu etmediğini ifade eden 

bir öğrencinin çizimlerinde kardeĢi ile aynı odayı paylaĢtığı, renk ifadelerini düzensiz Ģekilde 

aktardığı yatak ve dolabını kardeĢinin donatılarına oranla daha büyük çizdiği tespit edilmiĢtir 

(ġekil 20).  
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ġekil 4. 19- 20: Çizimde yatak ifadeleri (K. 11, 9 YaĢ- E. 5, 9 YaĢ, Devlet O.)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Değerlendirmelere göre hem devlet hem özel okulda, kız çocuklarının çizimlerinde en 

çok rastlanan donatının gardırop olduğunu söylemek mümkündür. Kız çocuklarının gardırop 

çizimleri erkeklere göre daha detaylı olduğu ve tasarımsal ifadelerin daha baĢarılı Ģekilde 

aktarıldığı tespit edilmiĢtir. Bazı çizimlerde çocukların dolap içerisinde bulunan kıyafetleri de 

aktardıkları görülmüĢtür. Kız çocuklarının anket değerlendirmelerinde gardırobun odada 

verdiği mutluluk ifadesi ile çizimlerde görülen kıvrımlı yüzeyler, kulplar, dolap üzerinde 

bulunan aksesuarlar gibi estetik ögelerin özenle aktarılmıĢ olması birbirini desteklemektedir. 

Bu donatıların bireysel aidiyet ve memnuniyet duygularını açıkladığını söylemek 

mümkündür. Bir çocuk çiziminde, depolama ihtiyacından kaynaklı olarak, dolap üzerinde yer 

alan eĢya çizimleri, çocuğun zihinsel Ģemasında önemli bir yere sahip olduğunu 

göstermektedir(ġekil 22). Bir öğrencinin yazılı ifadesinde yer verdiği dolabın büyüklüğünden 

kaynaklı mutsuz olma durumu,  çizimde bütün donatıları renkli aktarıp onu daha özensiz 

çizmesi ile desteklenen bir tespittir. 

ġekil 4. 21-22: Çizimde dolap ifadeleri (K. 1/ 9 YaĢ, Devlet O.-  E.2/ 9 YaĢ Özel O. )  

  

Kaynak: (Baksi, 2018) 
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Komodin çizimleri grafik değerlendirmelerinden de anlaĢılacağı üzere hem özel okul 

hem de devlet okulunda kız öğrencilerin çizimlerinde daha çok rastlanan bir donatıdır. 

Genellikle yatak baĢucunda konumlanan komodin, üzerinde abajur, çalar saat, oyuncak gibi 

objelerle resmedilmiĢtir.  

ÇalıĢma masası çizimi kız ve erkek çocukların resimlerindeki oranları yaklaĢık olarak 

benzer yüzdelerde görülmektedir. Odaların çoğunluğunda çalıĢma masası çizimine 

rastlanırken, sandalyenin masa ile farklı oranlarda olduğu görülmüĢtür. Yüzde oranlarına 

bakıldığında sandalye çizimlerinin masa çizimine oranla daha az olduğu tespit edilmiĢtir. Ġki 

boyut ve üç boyut ifadelerine yer verilen sandalye çizimleri, çocukların kullanıyor olduğu 

donatının iĢlevselliğini ve estetik yönlerini yansıttığı saptanmıĢtır.  Masalar odada sevilen 

eĢya olarak tanımlanmakta olup daha çok kiĢiselleĢtirilen noktalardan biri olduğu 

belirlenmiĢtir. Erkek öğrenci çizimlerinde masa üzerinde resmedilen teknolojik aletler tespit 

edilmiĢtir. Tablo 4 ve 5‟de „diğer‟ sütunun da varlığından söz edilen masa lambası da çalıĢma 

masası üzerinde görülen objelerden biridir(ġekil 15) .  

ġekil 4. 23: Çizimde çalıĢma masası ifadeleri (E. 14- 10 YaĢ/ Özel O. )  

                         

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Anket değerlendirmelerine göre odalarında olmasından mutlu olduğu ifade edilen 

kitaplık, odasında bulunmayan öğrencilerin de gereksinimi olarak tespit edilmiĢtir. Çizim 

değerlendirmelerine bakıldığında devlet okulu kız öğrencileri ve özel okul erkek öğrenci 

çizimlerinde kitaplık çizimlerine daha çok rastlanmıĢtır. Bazı öğrenciler kitaplıkta bulunan 

kitapları ve objeleri detaylı Ģekilde ifade ederken bazıları boĢ kitaplık çizimleri yapmıĢlardır. 

Bu noktada bazı öğrencilerin anket değerlendirmelerinde mekânda olması gereken Ģeyler 

arasında kitap gereksinimlerinin olduğu tespit edilmiĢtir. 
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 ġekil 4. 24: Çizimde kitaplık ifadeleri (K. 12-  9 YaĢ, Özel O. )  

                          

Kaynak: (Baksi, 2018) 

BiliĢsel haritaların değerlendirmesi sonucu elde edilen grafikte çocukların resimlerinde 

yer verdiği oturma birimi çizimleri özel okul öğrencilerinde daha çok rastlanan ifadedir. 

Yazılı anket değerlendirmelerinde bir öğrencinin odada bulunmasını istemediği bir öge olan 

koltuk, bir öğrenci değerlendirmesinde mekânda gereksinimi duyulan bir donatıdır. Bir 

öğrenci çiziminde mekânda bulunan oturma birimi olarak puf çizimi tespit edilmiĢtir. Mekâna 

girdiğinde kendini harikalar diyarında hissetmesini vurgulayarak mekâna olan memnuniyet 

duygusunu dile getiren öğrenci için donatı ve ekipmanlar olumlu izlenimler bırakmaktadır. Bu 

bağlamda mekândaki genel ihtiyaçlar dıĢında çocuğun kendine ait olarak gördüğü yani aidiyet 

duygusunu uyandıran elemanların, olumlu tepkiler ortaya çıkardığı saptanmıĢtır. 

ġekil 4. 25: Çizimde oturma birimi ifadeleri (K. 13-10 YaĢ/ Özel O. )  

                  

Kaynak: (Baksi, 2018) 
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Teknolojik alet değerlendirmelerine bakıldığında devlet okulu erkek öğrencilerinin 

çizimlerinde oranın daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Genellikle çalıĢma masaları üzerinde 

çizimleri yapılmıĢ olan teknolojik aletler, bir öğrenci çiziminde, „bilgisayarlı dolap‟ Ģeklinde 

ifade edilmiĢtir.  

ġekil 4. 26: Çizimde teknolojik alet ifadeleri (E.12- 10 YaĢ/ Devlet O. )  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

Çocuk odası mekânı için değerlendirmeye alınan, çocuğun algısal yönden doygunluğa 

ulaĢıp aidiyet duygusunu uyandıran tüm bu algı ögeleri dıĢında, resimlerde farklı öge ve 

eĢyalara rastlanmıĢtır. YaĢ itibari ile çocuğun henüz oyun çağında bulunması sebebiyle 

yüksek oranda oyuncak sepeti çizimine rastlanmıĢtır. Komodin üzerinde abajur, çalıĢma 

masası üzerinde masa saati, radyatör, masa yanında konumlandırılmıĢ Ģekilde çöp kutusu, 

çizimleri tespit edilmiĢtir. Özel ilgi alanlarına yönelik aktivitelerini gerçekleĢtirildiği 

trambolin, piyano, kum torbası gibi öğelere rastlanmıĢ olup bir çizimde de tv ünitesi mevcut 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

 10 ve 11. tabloların genel değerlendirmesi yapıldığında; çocuk odasında 

gerçekleĢtirilen aktiviteler doğrultusunda, mekânda bulunması gereken donatı ve 

ekipmanların algı yansımalarında farklı değerler ortaya çıkmıĢtır. Bu değerler tablo 10 ve 

11‟de yüzdeleri ile cinsiyet/okul etkenlerine bağlı olarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Çocuğun yaĢadığı 

mekânın birincil ihtiyaçları arasında görülen yatma, depolama, çalıĢma ekipmanlarının 

mekânlarda bulunma yüzdeleri yüksek Ģekilde görülmektedir. Diğer donatı ve ekipmanların 

belirli yüzdelere sahip olduğu gözlemlenmektedir. Sosyal statü ve ekonomik durum gibi 

faktörlere bağlı olarak mekânda bulunan diğer ekipmanların, çocuk zihninde olumlu etkiler 

uyandırdığı ve görsel ifadelerinin daha baĢarılı olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 10 – 11: Donatı ve Ekipman Algı Grafikleri 

  

Kaynak: (Baksi, 2018) 

4.4.3.BiliĢsel GeliĢime Bağlı Mekân Türü Değerlendirilmesi 

Çocukların yapmıĢ olduğu çizimlerin değerlendirilmesi ile tespit edilen mekân algısı 

için Tablo 11. ve Tablo 12.„de cinsiyet ve okul farklılıklarına göre istatiksel dağılım 

oluĢturulmuĢtur.  Özel okul ve devlet okulunda olan kız öğrenciler topolojik ve projektif 

mekân parametrelerinde yakın değerler gösterirken, erkek öğrencilerde özellikle projektif 

mekân algısına daha az rastlanmıĢtır. Metrik mekân algısını ifade eden çizimler her iki okulda 

da tespit edilememiĢtir. 

Tablo 12. ve 13. Çocuklarda Mekân Algısının Değerlendirme Grafikleri 

           

Kaynak: (Baksi, 2018) 

4.4.3.1.Topolojik Mekân Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Yapılan çalıĢma Piaget‟in, topolojik, projektif ve metrik mekân sınıflandırılmaları 

üzerinden incelenmiĢtir. Topolojik mekân özelliklerine bakıldığında uzaklık, açı, mesafe 

kavramlarını gerçek olarak henüz çizimlerinde yansıtamayan çocuk, düz çizgiler kullanarak 

kendini ifade etmiĢtir. Çizdiği nesneler belli bir sıra içerisinde, içlerinde bir oran yakalama 
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kaygısı ile yerleĢtirmiĢtir. Gerçeğe yakın Ģekilde perspektif algısı bulunmamaktadır fakat düz 

çizgi ifadeleri mekânı algılatma açısından anlaĢılırdır. 

ġekil 4. 27-28: Topolojik Mekan Parametreleri Gösteren Resim (E.9- 9 YaĢ- Özel O. / K.15-10 

YaĢ-Devlet O.) 

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

ġekil 4.27- 28.‟de anket çalıĢması kapsamında çizilmiĢ olan resimlerde topolojik 

mekân parametrelerini taĢıyan farklı cinsiyetlere ait örnekler görülmektedir. Topolojik mekan 

özelliklerinden olan yakınlık, kopukluk, düzen, çevreleme ve süreklilik parametreleri  

görsellerde ön plana çıkmıĢtır. Her iki görselde mekân organizasyonunu sağlama çabası 

görülmektedir. Mekân içerisindeki donatıları zihinsel algıda oluĢan sıralamaya göre 

yerleĢtirme çabası vardır. Donatıların birbirlerine olan uzaklıkları ve oranları göz önünde 

bulundurularak, belli bir düzen sağlamaya çalıĢılmıĢtır. Erkek öğrenci mekân içerisinde 

bulunan belli baĢlı donatıları belli renkler ve net çizgilerle resmederken, kız öğrenci odasında 

bulunan bütün donatı çizimlerini detaylı Ģekilde gerçekleĢtirmiĢtir. Erkek öğrenci çizimlerinde 

topolojik mekân özelliklerinin, kız öğrencilere oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.    

4.4.3.2.Projektif Mekân Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Mekânsal algı özellikleri incelenen çocuk resimlerinin bazılarında projektif mekân 

parametreleri görülmüĢtür. Projektif mekân özellikleri düz çizgi, paralel çizgi basit perspektif 

ifadeleri barındırır. Fakat çocuğun zihninde perspektif her nesne için ayrı ayrı 

düĢünülmektedir. ġekil 29 ve 30‟da görüldüğü gibi masa, yatak, komodin için ayrı ayrı 

perspektif açıları düĢünülmüĢtür. Topolojik mekân örneklerinde olduğu gibi cinsiyetin 

mekânın algısını yansıtmada önemli bir faktör olduğu görülmektedir.  Hem özel hem devlet 

okulunda projektif mekân özellikleri daha çok kız öğrencilerin resimlerinde tespit edilmiĢtir. 
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ġekil 4. 29-30 : Projektif Mekan Parametreleri Gösteren Resim (E.13-10 YaĢ/ K.5- 9 YaĢ, Devlet 

Okulu)  

 

Kaynak: (Baksi, 2018) 

BiliĢsel geliĢim sürecinde kız çocuklarının erkek çocuklarından daha hızlı geliĢme 

sürecinde olduğu sonucu ile birlikte cinsiyet faktörünün etkisi saptanmıĢtır. Bununla birlikte 

üst sosyoekonomik gruba ait çocukların resimlerinde, üç boyutlu çizme becerilerinin daha 

baĢarılı olduğu tespit edilmiĢtir.    

4.5. Analizlerden Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi 

Yazılı anket ve resimler üzerinden yapılan değerlendirmelere göre; 

 Fiziksel verilerin yazılı olarak incelenmesi bağlamında, özellikle kız öğrenciler daha 

uzun betimlemelere sahip olan ve mekânla ilgili veri aktarımlarını sağlayan ifadelere yer 

vermiĢlerdir. Erkek çocuklarının ifadeleri daha kısa ve net cevaplardan oluĢmaktadır. 

  YaĢları itibariyle benmerkezci yapı özellikleri hala devam etmekte olan çocukların, 

odasında ona ait olan donatıları anlatırken sahiplenici ifadelerle (benim dolanım gibi), ona ait 

olmayan donatıları mekânda istenmeyen öge olduğunu belirten mutsuz etme ifadesi ile 

betimlemiĢlerdir. 

  YaĢ özelliklerinden kaynaklı olarak henüz kendi çevresi üzerinde baskın algı yapısına 

sahip olan çocuklar, bütün duygusal ve fiziksel aktivitelerini kendi odasında yaĢamasının 

vermiĢ olduğu olumlu etkileri aktarmıĢlardır. 

 Genel olarak çocuklar soru içeriğindeki duygular doğrultusunda mekânla ilgili nesnel 

ifadelere yer vermiĢlerdir. Öznel olarak korkutucu, güzel, ferah, rahat, huzurlu, güvenli, bir 

arkadaĢ olma ifadelerini kullanarak mekânlarını tanımlamıĢlardır. 
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  Renk ifadeleri özellikle kız çocuklarının çalıĢmalarında görülmüĢ olup, boyama ile 

aktarılmayan öge çizimlerinin, yüzeylere yazı ile tanımlamaları yapılmıĢtır.  

  Anketin uygulandığı yaĢ gruplarının yakın olmasının bir sonucu olarak çizim 

ifadelerinde yaĢa bağlı belirgin ayrıĢmalar tespit edilmemiĢtir. 

  Mekân kavramının zihinde Ģekillenmesi ile birlikte zemin, duvar, tavan ifadeleri 

sadece çizgi aracılığıyla aktarılmayıp, zihinsel sınır belirtisi oluĢturan kâğıt sınırları,  donatı 

yerleĢimleriyle de ifade edilmiĢtir. 

  Çizimlerde donatı sıralamalarının ve yerleĢim düzenlerinin anlaĢılır Ģekilde ifade 

edildiği, derinlik algısının donatı boyutlarıyla anlatılmaya çalıĢıldığı görülmüĢtür. 

  Anket uygulamasında yazılı olarak mekân kurgusunu yeterince ifade edemeyen 

çocukların, resim aracılığıyla zihninde oluĢan mekân algısını yetkin bir Ģekilde 

aktarabildikleri görülmüĢtür. 

  Çocuğun benimsediği ya da rahatsızlığını duyduğu nesneleri, çizimlerdeki diğer 

mekân ögelerine göre dikkat çeken yönleriyle çizdiği tespit edilmiĢ, yazılı anket 

değerlendirmeleri ile tespitler desteklenmiĢtir. 

 Sosyo ekonomik durumun etkileri ile birlikte özel okul öğrencilerinin biliĢsel 

haritalarında daha çok tasarımsal çizim ifadeleri tespit edilmiĢtir. 

 9 ve 10 yaĢ grubunu kapsayan çalıĢma doğrultusunda topolojik ve projektif mekân 

özellikleri görülen çocuk çizimlerinde, metrik mekân özellikleri taĢıyan çizimlere 

rastlanmamıĢtır.   
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Çocukların, yetiĢkin bireyler oluncaya kadar geçirdikleri farklı evrelerde değiĢen ve 

geliĢen mekan algısında biliĢim süreçleri önemlidir. Çocukların, yetiĢkin bireylere göre 

farklılık gösteren fiziksel ve psikolojik yapısı mekân etkisi altında Ģekillenmektedir. Belli bir 

döneme kadar çevre olarak yaĢadığı mekân olan evini tanımaktadır ve eylemlerinde eviyle 

sınırlı kalmaktadır. Bu noktada kendine özgü yaĢam alanı olan çocuk odası kavramının, 

bireysel olarak tanımlanması, aidiyet duygusunun kazanımıyla birlikte zihinsel geliĢiminde 

etkili rol oynamaktadır.  Mekân ve çocuk üzerine yapılan çalıĢmalar doğrultusunda 

çocuklarda kendi yaĢama mekânları algılarının ölçülmesi, farkındalıkların tespit edilmesi, 

psikolojik ve fiziksel geliĢimleri üzerinde etkilerinin belirlenmesi, tez kapsamında incelenen 

konu içeriğini oluĢturmaktadır. Çocuğun geliĢimi ve mekân algısı üzerine Jean Piaget‟nin 

yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda fiziksel, zihinsel ve mekânsal geliĢim dönemlerinin incelenmesi,  

topolojik mekân ve projektif mekân iliĢkileri üzerinden değerlendirilmiĢtir.  

Tez çalıĢmasında, kavramsal bölümler kapsamında belirlenen somut iĢlemler dönemi 

çocukları üzerinde alan çalıĢması yapılmıĢtır. Dokuz ve on yaĢ grubu, iki farklı statüye sahip 

okul öğrencileri üzerinde, yaĢam alanları olan odalarının zihin temsilleri, farkındalıklarının 

tespiti, memnuniyet vb. durum ölçümlerine  anket ve görsel temsil aracı olan resim üzerinden 

ulaĢılması amaçlanmıĢtır.  AraĢtırmalar sonucunda elde edilen bulgularda; 

  Çocuklarda cinsiyet farklarının mekânın algısında da farklılık gösterdiği tespit 

edilmiĢtir. Kız çocukları daha kapsamlı ve detaylı çizimler ve anlatımlar gerçekleĢtirirken 

erkek öğrenciler daha sade ve yalın anlatım teknikleri kullanmıĢlardır.  

  Benmerkezci dönemin izlerini taĢıyan çocuklar oda anlatımlarında kendine ait 

olguları daha estetik kaygılarla ifade ederken, kardeĢi ile paylaĢımlarında rahatsızlıklarını dile 

getiren yazılı ve görsel anlatımlara baĢvurmuĢlardır. Bu durum çocuklarda aidiyet kavramının 

oluĢumunu ifade eden bir olgu olmakla birlikte çoklu kullanım için tasarımı yapılan 

mekânlarda her birey açısından sınırlarının uygun biçimlerde oluĢturulması gerektiği 

sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. 

  Odalarına ait anlatımlarında öznel ifadelere yer veren çocuklar, tasarım yönünden 

memnuniyet hissi oluĢturan mekanın genel kurgusunu, donatı, ekipmanları, görsel ve yazılı 

aktarımları daha vurgulu olarak ifade etmiĢlerdir. Bu noktada çocuğun aidiyet ve memnuniyet 

duygularını tetikleyen ögenin çocuğun mekân algısını etkileyici unsur olan tasarım anlayıĢının 

olduğu görülmektedir. 
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  Topolojik, projektif mekan aĢamalarından geçen çocuğun algısı yaĢ ile paralel olarak 

ilerleme göstermektedir. Bu aĢamalara göre değerlendirilen çocuğun oda algısında çoğunluk 

olarak topolojik mekan özellikleri görülmüĢtür. Ġki boyutlu çizim ifadelerinin daha 

yoğunlukta görülmesi ile birlikte üç boyut ifadelerin de bulunduğu görülmektedir. Bu ifadeler 

çocukların topolojik mekan algısından projektif mekan algısına geçen bir süreç içerisinde 

olduğunu ifade etmektedir. UlaĢılan sonuç olarak çocuklarda mekan algısı yaĢ ile 

sınırlandırılmaksızın, çocuğun yaĢadığı biliĢsel ve fiziksel çevre bağlamında etkilendiğini 

göstermektedir. 

 

 Çocukların mekân algısında etkili olan diğer bir durum ise sosyal kültürel durum ve 

ekonomik düzeydir. Eğitim düzeyi yüksek olan aile çocukları ile eğitim düzeyi düĢük olan 

ailelerin biliĢsel haritaları farklılıklar göstermektedir. Üst sosyoekonomik düzeye sahip olan 

mekân ve ailelerde yaĢayan çocuklar mekân uyaranlarının daha belirgin olduğu alanlarda 

yaĢadıklarını ifade eden çizim ifadeleri aktarmıĢlardır. Mekânı oluĢturan tasarım ögeleri ve 

mekân bileĢenleri tarafından sürekli uyarılan bir konumda olan çocukların algı ifadeleri çizim 

üzerinde daha belirgin Ģekilde aktarılmıĢtır. 

Sonuç olarak, çocukların yaĢadıkları alanın etkisinde Ģekillendiği ve yönlendiği 

görülmektedir. Bu yüzden çocuk mekânları tasarımında, çocuk yaĢam alanları için kendilerini 

geliĢtirebilecekleri fiziksel ve biliĢsel kalitede mekânlar oluĢturulması gerekmektedir. 

YaĢadıkları mekânları benimseyip kiĢiselleĢtiren çocukların, algıladıkları doğrultusunda 

geliĢtiğini düĢünerek, bu noktada yol gösterici olan kendilerinin ifadeleri değerlendirilip 

tasarımlar Ģekillenmelidir.  
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EK 1. ÇalıĢmada Uygulanan Anket ÇalıĢması  

ANKET SORULARI 

 

Ad-Soyad:                                                  Cinsiyet: 

YaĢ:                                                             Sınıf: 

1. Annenizin mesleği:                                 Babanızın mesleği: 

2. Evde kaç kiĢi yaĢıyorsunuz? 

3. Konutunuzun tipi:       Apartman          Müstakil /Tek ev 

4. Kendinize ait odanız var mı? 

       Evet,  tek baĢıma kullanıyorum. 

        KardeĢimle birlikte ortak kullanıyorum. 

        Hayır, odam yok evin diğer odalarından birisini kullanıyorum.  

5. Odanızda hangi aktiviteleri yapıyorsunuz?  

       Oyun Oynama       Ders ÇalıĢma        Dinlenme       Uyuma   

       Kitap Okuma        Diğer…………………………………….. 

 

 6. Odanızda aktivitelerinizi rahat bir Ģekilde gerçekleĢtirebiliyor musunuz?  

       Evet       Hayır      Kısmen 

 

7. Odanız size hangi duyguları hissettiriyor? Neden?  

      Mutluluk       NeĢe        Hüzün        Öfke        Yalnızlık       Diğer           

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

8. Odanızda bulunup sizi mutlu eden eĢyalar nelerdir? Yoksa neler olmasını istersiniz?  

..................................................................................................................................  

.............................................................................................................. .................... 

9. Odanızda bulunmasından  mutlu olmadığınız eĢyalar var mı? Varsa nelerdir? 

..................................................................................................................................  

.............................................................................................................. .................... 

 

10. Odanız gün ıĢığını alıyor mu? 

      Evet       Hayır         Kısmen……………….. 

 

11. Odanızın rengi nedir? ……………… Odanızın rengi sizi mutlu ediyor mu? 

      Evet        Hayır        Kısmen 
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12. AĢağıda bir çocuk odasının planı verilmiĢtir. NumaralandırılmıĢ mekânların kullanım 

amaçlarını yazınız. 

 

 

1…………………………..         2……………………………    3…………………………..    

4………………………….          5………………………….. 

 

13. Nasıl bir odanız var? Yazılı olarak anlatıp, odanızı anlatan bir resim çiziniz.  
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EK 2. Sistem Koleji Öğrencilerinin Resim ÇalıĢmaları 

E1  E2  

E3    E4   

E5    E6  

E7           E8    
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E9 E10  

 E11 E12  

E13  E14  

 E15   E16  
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E17  E18  

   K1   K2  

    K3              K4  

   K5 K6   
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  K7   K8  

  K9 K10   

   K11  K12  

K13  K14  
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K15 K16  

K17 K18  

 K19                 K20  

K21 K22  
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EK 3.ġerife Akkanat Ġlkokulu Öğrencilerinin Resim ÇalıĢmaları 

E1            E2  

E3 E4  

E5  E6  

 E7   E8  
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E9  E10  

E11 E12  

E13         E14  

E15        E16  
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E17 K1  

K2 K3  

K4   K5  

K6   K7  
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K10 K11  

K12 K13  

K14 K15  
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K16 K17  
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