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iziksel çevremize dair her türlü bilgiyi duyumsama ve
alg› süreçlerimiz arac›l›¤›yla elde ederiz. Kentsel me-
kândan iç mekân ölçe¤ine kadar de¤iflen farkl› ölçek-
teki mekânlar›n alg›lanmas›nda görsel, iflitsel, kokusal

ve dokunsal bileflenler etkili oldu¤u kadar, o mekâna dair
kültürel kodlar, mekânda geçirdi¤imiz süre ve o mekânda
tekrarlad›¤›m›z davran›fllar›n da alg› mekanizmam›z üzerin-
de önemli etkileri vard›r. Alg› mekanizmas› sayesinde afla-
mal› bir flekilde ilerleyerek biçimlenen davran›fl flekilleri-
miz, biliflsel geliflimin bafllad›¤› çocukluktan itibaren baflla-
yan ve çevresel uyaranlar arac›l›¤›yla beslenen bir ö¤renme
sürecidir. Dolay›s›yla, çevrenin sundu¤u uyaran zenginli¤i
çocu¤un biliflsel geliflimi üzerinde yafl›yla do¤rudan etkili
olarak alg› süreçlerini do¤rudan etkileyen bir faktördür.

Çevre, Davran›fl ve Alg›
Alg›lama, kiflinin çevredeki uyaranlardan duyular› arac›l›¤›y-
la elde etti¤i bilgiyi yine duyular› yoluyla ay›rt ederek beyne
iletme ifllemi, baflka bir deyiflle, çevre ile organizman›n ara-
s›ndaki iliflkilerin bir ürünü ve ayn› zamanda çevre ve orga-
nizman›n her birinin üzerindeki de¤iflikliklerin de bir sonu-
cudur.

Felsefeciler ve psikiyatrlar yüzy›llar boyunca mekân›n
do¤as›n›, mekân›n insan alg›s›ndan kaynaklanan deneyime
dayal› kavramlardan m›, yoksa düflünce ve bilinçte do¤ufl-
tan var olan içsel bir özellikten mi kaynakland›¤› konusunu
tart›flm›fllard›r.  Sonuç olarak deneysel psikolojinin altyap›-
s›n› oluflturan bu tart›flmalar, mekân kavram›n›n geliflimin-
deki gerçek etkin faktörlerin zihinsel geliflim sayesinde olu-
flan bilgi sayesinde oldu¤unu ortaya koymufltur.  Alg› teori-
leri, görgül ve nativist olmak üzere iki bafll›k alt›nda incele-
nir. Görgül teoriler ba¤lam›nda incelenen alg› teorileri, al-
g›n›n, kiflinin etkileflim içinde oldu¤u çevrede edindi¤i de-
neyimler sonucu insan zihnine kodland›¤›n› savunan Locke,
Berkeley ve Hume gibi deneyci düflünürlerin çal›flmalar›yla
gelifltirilmifltir.  Nativist alg› teorisi ise, kiflinin çevresiyle
kurdu¤u alg›sal deneyimin, onun zihninde do¤ufltan var ol-
du¤u düflünülen bir tak›m içsel düflünce ve bilgilerden kay-

nakland›¤› üzerine odaklan›r. Bu kavramsal çat› alt›nda çal›-
flan bilifl psikologlar›, alg› sürecini, bilgi y›¤›nlar›n› ayr›flt›rma,
birlefltirme, de¤erlendirme, zihinsel flemaya kodlama fleklinde-
ki bir mekanizma süreci dâhilinde inceler. Bu yaklafl›m›n ilk
kavramlar› da özellikle Piaget’nin biliflsel geliflim teorisi
ba¤lam›nda flekillenmifltir. 

Rapoport baflta olmak üzere baz› araflt›rmac›lar da çev-
resel alg›n›n oluflmas›nda kültür bileflenin de oldukça etkili
oldu¤unu savunur. Çünkü ortak kültüre sahip olan toplum-
lar›n sergiledikleri belirli davran›fl kal›plar› onlar›n çevre
düzenlemelerine etki ederek, çevresel alg›lar›n›n da di¤er
toplumlardan farkl›laflmas›na neden oldu¤unu ileri sürer.  

Rapaport, alg›y›, sosyokültürel normlar›n bir parças› ve
asl›nda do¤al bir sonucu olarak aç›klar ve insanlar›n çoklu
duyuflsal alg›s›n›n görsel, kokusal, iflitsel, dokunsal, yürüme,
hava hareketleri ve s›cakl›k gibi de¤iflkenlerden etkilendi¤i-
ni ve farkl› kültürlerde de¤iflkenlik gösteren bu faktörlerin
insanlar›n alg› mekanizmalar› üzerinde de de¤ifliklikler ya-
ratt›¤›n› savunur (Ünlü, 1998).

Çevresel Biliflim, Zihinsel fiema ve 
Biliflsel Harita
‹nsanlar›n çevresel uyaranlar arac›l›¤›yla belli çevreler hak-
k›nda edindikleri bilgi, o çevrenin öncelikle tan›nmas›n› ve
anlafl›lmas›n› sa¤larken, o çevrede sürekli olarak yaflan›lan
deneyimler de, bu bilgilerin zihinde yeniden düzenlenerek
kaydedilmesini sa¤lar. Böylece söz konusu fiziksel çevre
gitgide daha çok bilinen ve hat›rlanan bir yer haline gelir.
Bütün bu psikolojik bilgi-iflleme süreci sayesinde, mekânlar,
alg›lar›m›z arac›l›¤›yla zihinde kaydedilen bilginin bir dizi ifl-
lenme sürecinden geçerek kodland›¤›, flematize edildi¤i, kate-
gorilere göre s›n›fland›r›ld›¤› ve depoland›¤› bir ifllem süreci
sonucunda bize tan›d›k gelen ve ö¤rendi¤imiz mekânlar ha-
line gelmeye bafllar. Belli imgeler olarak zihinde saklanan
bu bilgiler,  baflkalar›na o mekân hakk›nda bilgi aktar›rken,
zihinsel haritam›zdan deflifre edilerek geri ça¤r›l›r (Altman,
Chemers, 1980). ‹nsanlar çevrelerinden ald›klar› farkl› uya-
ranlara ba¤l› olarak farkl› davran›fl biçimleri gösterirler.
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Çevresel uyaranlar›n kaynaklar› yetersiz ve tekrarlayan bir
monotonlukta olan ortamlarda bireyler, o mekân› hat›rla-
makta, ö¤renmekte ve yön bulmakta zorlan›rlar. Yeterli
uyaran veya imge bulunmayan mekânlar, kiflinin zihninde
yeniden canland›r›lamad›¤› için çabuk unutulurlar.

Orleans, Appleyard ve Saarinen’in farkl› yafl ve sosyal
gruplarla yapm›fl olduklar› bir araflt›rma, bireylerin, yafla-
d›klar› ev ve yak›n çevrelerini daha iyi bildiklerini ve o me-
kân konusunda baflkalar›na bilgi verirken daha detayl› ola-
rak anlatabildiklerini, dolay›s›yla ev ve mahalle ortamlar›
hakk›nda zihinlerinde daha fazla bilgiye sahip olduklar›n›
göstermifltir. Mahallelerinden uzaklaflt›kça insanlar›n çev-
releri hakk›nda daha az bilgiyi hat›rlamalar›, belli bir me-
kânda daha fazla zaman geçirilmesinin alg› üzerinde etkili
oldu¤unu göstermektedir (Altman, Chemers, 1980).

Tolman’›n, 1948’de farelerin özel olarak düzenlenmifl
bir labirentte yollar›n› nas›l bulduklar› ve ayn› yolu kullana-
rak bu mekân› nas›l ö¤rendikleri konusunu araflt›ran de-
neyleri sonucunda ortaya koydu¤u biliflsel harita kavram›,
insanlar›n bir yeri ö¤renirken zihinlerinde depolanan bilgi-
nin flemalara nas›l dönüfltürüldü¤ünün aç›klanabilmesine
yard›mc› olan bir araflt›rma alan› haline gelmifl ve sonras›n-
da imgesel haritalar ba¤lam›nda Piaget ve Inhelder taraf›n-
dan gelifltirilmifltir. 

Bir flehir planc›s› olan Kevin Lynch, Image of the City
(1960) kitab›nda insanlar›n bulunduklar› flehir hakk›nda na-
s›l bir çevresel alg›ya sahip oldu¤unu anlamak ve zihinlerin-
de yer eden imgeleri saptamak amac›yla Boston, Jersey
City ve Los Angeles’ta yapt›¤› araflt›rmaya yer verir. ‹nsan-
lar›n kente iliflkin zihinlerindeki bilgiyi çizerek aktard›¤› bu
araflt›rma kapsam›nda, Lynch, insanlar›n o kent hakk›nda
biliflsel haritalar›ndaki bilgiyi ortaya koymay› hedefler.
Kentlerin çevresel verilerine ba¤l› olarak, her harita kendi-
ne özgü olmakla birlikte, ayn› kentte çizim yapan insanlar›n
haritalar›nda bir tak›m ortak özelliklere rastlan›r. Bu ortak
özellikleri s›n›fland›ran Lynch, her kentin temel fiziksel du-
rumunun yollar, kenarlar, bölgeler, dü¤ümler ve iflaretler ol-
mak üzere bafll›ca befl imgesel bileflenle s›n›fland›r›labilece-
¤ini ortaya koyar (fiekil 1).

Çocukta Mekân Alg›s›n›n Geliflimi 
Mekân psikolojisi alan›ndaki geliflimsel aflamalar›n incelen-
mesinde mekânsal iliflkilerin iki farkl› seviyedeki geliflimine
bakmay› gerektirir, zira mekân alg›s› ayr› ayr› alg›sal durum-
daki ve imgesel durumdaki de¤ifliklik süreçleridir. Birçok
araflt›rmac›n›n kabul etti¤i üzere, mekân fikri, devinimsel
(motor) beceriler ve alg›sal mekanizmalar›n etkisi alt›nda
oluflmakta ve zihinde birtak›m temsili imgelerin ve geomet-
rik fikirlerin inflas›yla oluflmaktad›r. Kant, mekân alg›s›n›,
‘duyumsaman›n’ apriori yap›s› olarak de¤erlendirir fakat di-
¤er yandan da mekânda alg›lanan bilginin zihinde mant›ksal
bir analiz sürecinden geçti¤ini savunur. 

Seamon, Heidegger’in, insan›n dünyada mesken tutma-
ya ba¤l› olarak dünyayla kurdu¤u ba¤lant› sonucunda içsel
olarak keflfetti¤i varolufl felsefesine ve Merleau-Ponty’nin
yerin deneyimlenmesinde bedensel alg›n›n önemine yer
verir. Bedenin mekânla kurdu¤u iliflkiyi, ak›ldan ayr› tutarak
bedenin mekân›n fiziksel durumuyla kurdu¤u duyusal ve al-
g›sal deneyimin her özne için nesne ile kurdu¤u öznel birer
süreç olarak de¤erlendirir. (Tuncer, 2007).

Çocukta mekân alg›s› süreci ise yaklafl›k 1 yafl›nda, ço-
cu¤un etraf›ndaki nesnelerin ona görünmese dahi var ol-
maya devam etti¤ini anlamas›yla birlikte bafllar. Öncesinde,
yuvarlanan bir topun gözden kayboldu¤unda pefline düfl-
meyen bir çocuk, sonras›nda top gözden kaybolsa dahi, to-
pun var olmaya devam etti¤ini bilerek, peflinden emekler.
Piaget, bu aflamay› obje korunumunun kavranmas› fleklinde
tan›mlamaktad›r(Altman, Chemers, 1980). 

Çocuklarda Duyusflal Uyar›m ve
Malzemenin Etkisi 
Çocuk, bilgi edinme yöntemi olarak oyun, gözlem ve duy-
gular›n› kullanarak deneyim kazan›r. Çocu¤un deneyim ka-
zanarak baflka bir deyiflle yaflayarak ö¤rendi¤i yaklafl›m›na
örnek olarak, bir hekim ve e¤itim bilimci olan Maria Mon-
tessori’nin 20.yüzy›lda gelifltirmifl oldu¤u Montessori Me-
todu örne¤i verilebilir. Özellikle okul öncesi yafl grubunda-
ki çocuklar (3-6 yafl grubu) için gelifltirilmifl olan bu e¤itim
yaklafl›m›na göre, çocuk, kendisine direk bir yetiflkinin mü-
dahalesi olmadan araflt›rma yoluyla yeni fleyler ö¤renir ve
yapt›¤› hatalar› kendi kendine düzeltme becerisi kazan›r.
Çocu¤un iç ve d›fl mekân ba¤lam›nda farkl› çevrelerde bu-
lunmas› ve farkl› malzeme ve dokularla iletiflim içinde ol-
mas›, onun duyuflsal becerilerini artt›rmada önemlidir. Ör-
ne¤in çocu¤un do¤ayla kurdu¤u iliflki onun farkl› canl› veya
cans›z nesne ve malzemelerle karfl›laflmas›na, görsel, iflitsel
ve özellikle de dokunsal alg›s›n›n geliflmesine olanak tan›r.
Çocuk, bütün organlar›yla çevresindekileri adeta abzorbe
eder (Do¤ru, 2009).

‹lk ayda ancak 30 cm uzakl›ktaki nesneleri görebilen be-
bekler, gölgeleri ve soluk renkleri fark edemezken, keskin
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fiekil 1. Boston fiehrinin ‹mge Haritas› (Lynch, 1960).



çizgiler ve siyah-beyaz gibi kontrast renkli nesneler ve mal-
zeme dokular› çok dikkatlerini çeker. Büyüdükçe çocuklar,
etraflar›ndaki nesneleri tutmaya, kald›rmaya çal›fl›r; farkl›
nesnelerin ve malzemelerin niteliklerini, a¤›rl›klar›n›, doku-
lar›n›, s›cakl›klar›n› keflfetmeye çal›fl›r zira keflif, çocuk için
ö¤renmekle eflde¤erdir. Nesneleri incelerken çocuklar,
bütün duyular›n› kullan›rlar. Örne¤in farkl› dokulara ve pü-
rüzlük seviyelerine sahip nesneler, dokunuldu¤unda tafl gi-
bi so¤ukluk hissi veren malzemeler veya dokunuldu¤unda
hareket eden nesneler duyular›na çok yönlü olarak hitap
ederek ö¤renme güdüsünü teflvik eder. Çocuklar›n duyu
bilincini harekete geçiren egzersizler onlar›n fiziksel geli-
flimlerini h›zland›rmasa da, görsel, iflitsel, dokunsal, koku ve
tat alma duyular›n› uyararak alg›lar›n› gelifltirmelerine ve
hayata daha kolay adapte olmalar›na yard›mc› olur (Seldin,
2009).

Montagu, çocuklar için tasarlanan çevrelerde ve çevre-
sel donat› olarak kullan›lan malzemelerde en fazla ihmal
edilen duyunun dokunma duyusu oldu¤unu, Olds ise okul
öncesi çocuk e¤itim merkezlerinde yast›klar›, rahat mobil-
yalar gibi dokunsal elemanlar›n çocuklar için geliflimsel, es-
tetik ve terapik anlamda önem tafl›d›klar›n› belirtir. Bunun-
la birlikte Prescott ve David, fiziksel çevre donan›m› ve
malzemeleri ile duyusal uyar›m sa¤lanabilece¤ini savunur.
Ölçek kavram›n›n çocuk taraf›ndan idrak edilebilmesi için
küçük ve büyük mekanlar, birey ve gruplara ayr›lm›fl özel
alanlar ve çocuk bedenine uygun mobilyalar›n kullan›lmas›-
n› önerir. Yüksek ve alçak platformlarla döflemelerde fark-
l›l›klar yarat›labilir; kanopiler, saçaklar ve ›fl›kl›klar kullan›la-
rak tavan yükseklikleri aras›ndaki farklar vurgulanabilir
(Gür, 2001).

Ifl›k, Renk ve Doku 
Çocuklar›n bulunduklar› mekanlarda özellikle do¤al ›fl›k,
çocuklar›n evden uzakta kapal› bir mekanda iken, güven
duygusunu etkileyen bir faktördür. Do¤al ›fl›ktan yeterince
faydalan›lamayan iç mekanlarda ise, yapay ayd›nlatma olabi-
li¤ince gerek gizli ayd›nlatma gerekse duvardan yans›t›larak
endirek olarak ortama sunulmal›, kullan›lan ›fl›k rengi ise
gün ›fl›¤› renginde olmal›d›r. Hem mekan› çevreleyen duvar
gibi elemanlar›n hem de çocu¤un duyuflsal olarak iletiflim
içinde oldu¤u malzemelerin rengi de çocu¤un alg› süreçle-
rini etkileyen bir faktördür.  K›rm›z› gibi canl› renkler, ço-
cu¤un heyecan ve hareket gibi duygular›n› etkilerken, mavi
ve koyu yeflil gibi renkler ise sakinli¤i vurgulayan renkler-
dendir (Gür, 2001).

Derin konsantrasyonun çocu¤un ö¤renme sürecini et-
kileyen bir faktör oldu¤unu savunan Montessori (2008) ise
çocu¤u sarmalayan mekan bileflenlerinin ve çocu¤un üze-
rinde çal›flt›¤› masa, hal› vb donat›lar›n çocu¤un konsant-
rasyonunu bozmamas› ad›na olabildi¤ince aç›k renklerde
ve do¤al dokular kullan›larak tasarlanmas› gerekti¤ini, ço-

cuk ölçülerine uygun olarak tasarlanm›fl olan masa ve san-
dalye gruplar›n›n, çocuklar›n s›n›f içinde tafl›yabilece¤i hafif-
likte olmas›n› ve ahflap baflta olmak üzere do¤al malzeme-
lerden üretilmifl olmas›n›n, çocu¤un do¤ay› tan›ma sürecini
h›zland›raca¤› için oldukça önemli oldu¤unu söyler. Çocu-
¤un çal›flt›¤› materyalin ise amac›na uygun olan çarp›c›
renklerde olmas›n›n çocu¤un materyale daha uzun süre
odaklanmas›n› sa¤layaca¤›n› belirtir (fiekil 2). 

Piaget’nin Çocukta Biliflsel Geliflim Teorisi
‹nsanlardaki çevreye adaptasyon ve al›flma sürecinin nas›l
bafllad›¤›n› insan›n do¤uflundan itibaren inceleyen ‹sviçreli
psikolog Piaget, bu alanda yapm›fl oldu¤u araflt›rmalar saye-
sinde özellikle çocu¤un biliflsel geliflimi ve mekân alg›s› ko-
nusunda bilim dünyas›na önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. 

Piaget’e göre geliflim, insan›n ilk do¤du¤u andan itibaren
sergiledi¤i içgüdüsel davran›fllar›n, zihinde flematize edilme-
siyle birlikte düzenli ve belirli eylemlere dönüfltü¤ü bir sü-
reçtir. Tamamen somut davran›fl› ifade eden ve tekrara da-
yal› bir ö¤renme süreci olan bu sürecin tamamlanmas›n›n
ard›ndan birey, yaflad›¤› çevreyle daha bütünleflik ve daha
soyut iliflkiler kurabildi¤i bir geliflim aflamas›ndan geçer.
Dolay›s›yla, bireyin biliflsel geliflme süreci Piaget’e göre, ifl-
lemsel (operasyonel) düflünceye do¤ru aflamal› olarak iler-
leyen bir olgunlaflma süreci olarak de¤erlendirilebilir (Pi-
aget, 1954).

Piaget, biliflsel geliflim teorisi ba¤lam›nda yafllara göre
farkl›laflan dört temel dönem tan›mlam›flt›r:

• Duyusal-devinimsel dönem (0-2 yafl)
• ‹fllem öncesi dönem (2-7 yafl)
• Somut ifllemler dönemi (7-12 yafl)
• Formel ifllemler dönemi (12 + yafl)
Çocuktaki mekânsal organizasyon yafla ba¤l› olarak du-

yusal-devinimsel, ifllem öncesi, somut ifllemler ve soyut ifl-
lemler dönemleri olmak üzere dört aflamada tamamlan›r.
“Her düflünce, bir zamanlar eylemdi.” diyen Piaget, bu sö-
züyle yukar›daki biliflsel geliflim s›ralamas›n›n her ço¤a özel
olmayan aksine, evrendeki tüm çocuklar için geçerli oldu-
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fiekil 2. Do¤al malzemelerle donat›lm›fl bir Montessori s›n›f›nda 
içleri renkli konilerle çal›flma yapan çocuklar(Url-1).



¤unu ve de¤iflmeyen bir s›ray› takip etti¤ini savunur çünkü
çocu¤un her yaflad›¤› yeni evre, bir önceki evrede temelle-
ri at›lan bir dönemi takip eder.  Burada denilmek istenen,
çocu¤un duyusal-devinimsel ve ifllem öncesi dönemde daha
çok sezgilerine ba¤l› kald›¤› ve ifadesini daha somut ve duy-
gusal hareketlerle d›fla vurdu¤u, somut ifllem ve formel ifllem
döneminde ise bu denli aktif eylemler ile de¤il, zihinsel ifl-
lem ve sorgulamaya ba¤l› olarak düflünerek hareket etti¤i
bir döneme girdi¤idir. 

Yafl›na ba¤l› olarak her evrede çocuk, o evreye özgün
belirli davran›fllar sergiler. Bu evreler s›ras›yla flöyle özetle-
nebilir:

Duyusal-devinimsel dönem, yeni do¤an bir çocuk için alg›
ve devinimsel faaliyetlerin de kat›l›m›yla birlikte geliflmeye
bafllayan, konuflma ve sembolik imgelerin görünmesine ka-
dar devam eden bir süreçtir. Çocuk, çeflitli duyumsal me-
kânlar aras›nda ve ayn› zamanda görme ve dokunsal olarak
kavrama aras›nda kuramad›¤› koordinasyon eksikli¤i nede-
niyle çevresinde gördü¤ü nesnelerin alg›sal süreklili¤i kav-
rayamaz. 

‹fllem öncesi dönemde çocuklar›n büyük bir bölümü, çev-
resini genel olarak alg›lar ve detaylar› dikkate almadan bir-
birleriyle iliflkisi olmayan nesneleri ve kavramlar› bütünlefl-
tirmeye çal›fl›r ki bu olguya bütünlefltirme (syncretism) denir.
Çocuk ayr›ca nesnelere atfetti¤i bir tak›m zihinsel sembol-
ler gelifltirir. Bu semboller daha çok görsel alg› ve hareke-
te ba¤l› olarak geliflen çocu¤a özgü, kiflisel zihinsel imgeler-
dir. Fakat yine de bu evrede her ne kadar basit düzeyde
olursa olsun çocu¤un düflünmeye bafllad›¤›n› belirtmek ge-
rekir (Yavuzer, 2008). 

Somut ifllemler dönemi, çocu¤un biliflsel geliflimi aç›s›n-
dan bir dönüm noktas›n› oluflturur; mant›kl› düflünmeye,
benmerkezci durumundan s›yr›lmaya ve kendine ait düflün-
celerin do¤ru olabilece¤i gibi baflkalar›na ait düflüncelerin
de do¤ru olabilece¤ini kabul etmeye bafllar. Piaget’e göre
bu evredeki bir çocuk eylem, duyum, hareket ve sezgileri-
ne ba¤l› olarak zihninde flematize etti¤i bilgileri iflleyebilme
yetkinli¤ine ulaflarak, çevresiyle daha bütüncül bir iliflki
kurmaya bafllar. 

Ortalama olarak 12 yafl›nda soyut ifllemler dönemine gi-
ren çocuk, somut kavramlarla ifade edilen kiflisel ve soyut
yorumlar› anlayabilecek düzeye eriflmifltir. 7-8 yafllar›ndan
itibaren artan sosyalleflmeyle birlikte kendi görüfllerini ifa-
de edebilecek düzeyde tart›flmalara girmeye ve buna ba¤l›
olarak kendi içinde bulundu¤u toplumsal çevre ve stan-
dartlara karfl› daha elefltirel bir tutum sergilemeye bafllar
(Piaget, 2008). 

Topolojik Mekân ‹liflkileri
Alg› ve devinimsel faaliyetleri sonucunda çocu¤un zihninde
kavramlar Piaget’nin s›n›fland›rmas›na göre topolojik mekân
iliflkileri olarak en ilkel haliyle zihinde temsili olarak infla

edilmeye bafllar. Çocu¤un ilk kavrad›¤› mekânsal iliflkiler
yak›nl›k (proximity), kopukluk (separation), düzen (order), çev-
releme (surrounding) ve süreklilik (contunuity) olarak s›ralana-
bilir.   

Henüz ifllem öncesi dönemde (0-2 yafl) olan bir çocuk,
içinde bulundu¤u mekân dâhilinde hareket eden nesneler
aras›ndaki ölçeksel farkl›l›klar› tam olarak kavrayamad›¤›n-
dan, nesneleri çizgisel olarak ifade etmesi istendi¤inde
uzakl›k ve aç› gibi kavramlar› gerçek olarak çizimine yans›-
tamaz. 4 yafl civar›nda ise çizdi¤i bir kapal› geometrik fleklin
içine, d›fl›na veya kenar›na çizdi¤i çizgiler, çizdi¤i iki nesne
aras›ndaki yak›nl›k, kopukluk iliflkilerinin zihinde kuruldu¤u-
nu, 7 yafl civar›nda beliren çizgi dizileri, serileri veya bir ta-
k›m çizgilerle çevrelenmifl flekillerin ifadesi ise çevreleme ve
düzen iliflkileri ile birlikte süreklilik iliflkisini yans›tmaya bafl-
lar (fiekil 3).

Bu yafl dönemindeki bir çocu¤un resminde topolojik
mekan iliflkileri, genellikle düz çizgilerle ifade edilir. Her-
hangi bir perspektif ifadeye rastlanmasa da, çocu¤un çizgi-
leri ortalama 7 yafla kadar aflamal› olarak artan bir gelifl-
meyle bir yetiflkinin anlayabilece¤i düzeye ulafl›r.  fiekil 4’te
11 yafl›nda bir erkek çocu¤unun çizdi¤i resimde, topolojik
mekân iliflkilerinden olan yak›nl›k, kopukluk, s›ra-düzen, çev-
releme ve süreklilik parametrelerinin ön plana ç›kt›¤› göz-
lemlenebilir; çocuk, resimde odalar› belli bir s›ra içerisinde
yerlefltirmifl, her mekândaki objeleri de yine kendi içlerin-
de büyüklük ve birbirlerine olan uzakl›klar› anlam›nda
oranl› bir düzende resme  yans›tm›flt›r. Gerçe¤e yak›n bir
perspektif çabas› resimde yer almasa da, çocuk yaln›z düz
ve birbirine paralel çizgileri kullanarak yaflad›¤› mekân› an-
lafl›l›r biçimde aktarm›flt›r.  

Projektif Mekân ‹liflkileri 
Biliflsel olarak somut ifllemler döneminde olan bir çocuk,
bulundu¤u çevredeki nesnelerin kendi bak›fl noktas› ve aç›-
s›na ba¤l› olarak de¤iflti¤ini fark etmesiyle birlikte, çizdi¤i
resimlere bu yeni fark›ndal›¤›n› aktarmak ister. Mekân›n
kendi içinde düzeni olan koordine bir sistem olarak alg›la-
maya bafllayan çocuk, farkl› bak›fl aç›lar›n› ayn› resim üze-
rinde ifllemeye çal›flt›¤› için, perspektif ifadelerinde ço¤un-
luklukla gerçek d›fl› çarp›kl›k ö¤elerine rastlan›r. Çocu¤un
bu çarp›tmalara ra¤men, nesneleri üç boyutlu olarak çizme
çabas›, objelere yans›t›lan gölgelemeler ve blok (solid) ifade-
si olarak ortaya ç›kar (Piaget ve Inhelder, 1967). 
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fiekil 3. Çevre, düzen ve süreklilik iliflkisini gösteren bir çocuk çizimi
(Piaget, Inhelder, 1967).
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fiekil 4. Topolojik
Mekân ‹liflkileri
gösteren bir
çocuk çizimi 
(11 yafl,Erkek).

fiekil 5. Projektif
Mekân ‹liflkileri
gösteren bir
çocuk çizimi 
(11 yafl, Erkek).



Yaflad›¤› mekâna iliflkin 11 yafl›nda bir erkek çocu¤unun
çizdi¤i fiekil 5’teki resimde topolojik iliflkiler ile birlikte
projektif mekân iliflkilerinin de görüldü¤ü gözlenmektedir.
Çocuk odalar› ve odalardaki nesneleri belirli bir düzen ve
süreklilik içerisinde aktar›rken, di¤er yandan baz› nesnelere
üç boyutlu bir ifade de vermeye çal›flm›flt›r. Fakat her bir
perspektif ifadesi nesneye özgü bir bak›fl aç›s›yla çizilmifl,
resmin geneline hâkim olan tek bir referans noktas› çerçe-
vesinde yans›t›lmam›fl ve sonuç olarak çarp›t›lm›fl bir du-
rum ortaya ç›km›flt›r. 

Metrik (öklidyen) Mekân ‹liflkileri
‹fllem öncesi dönemden somut ifllem dönemine geçen ço-
cuk,  benmerkezci durumundan s›yr›lmas›yla birlikte, çev-
reyi alg›lama flekli de de¤iflmeye bafllar. Mant›kl› bir biçim-
de düflünme sürecine giren çocu¤un egosentrik durumunu
aflmas›, onun kendi do¤rular› haricinde baflkalar›n›n da
do¤rular› olabilece¤ini fark etmesine, kabullenmesine ve
çevresini de bu do¤rultuda alg›lad›¤› bir sürece girmesine
yol açar. Dolay›s›yla yafl› itibariyle yeni bir biliflsel geliflime
giren çocuk, çizimlerinde de bu do¤rultuda yeni ve gerçek-
çi ifadeler göstermeye bafllar. Metrik mekân iliflkilerinin
çocuk resimlerinde ortaya ç›kt›¤› bu dönemde çocuk, tek
bir referans noktas› alarak gerçe¤e yak›n perspektif olufl-
turmaya gayret eder.

Metrik mekân iliflkilerini incelerken, önceki aflamalarda
bulunmayan özelliklerden bahsetmek gerekir. Topolojik
mekân iliflkilerinde bir referans sisteminin organizasyonun-
dan bahsetmek imkâns›z oldu¤u gibi, büyüklük ve uzakl›¤›n
korunumundan (conservation) bahsetmek de imkâns›zd›r.
Metrik mekân iliflkileri kapsam›nda, egosentrik durumunu
iyice aflm›fl olan çocuk, kendi haricinde baflka noktalar› re-
ferans alabilmesiyle, mekândaki objelerin hem büyüklük
hem de aralar›ndaki uzakl›¤› koruyaca¤›n› fakat yine de her
farkl› referans durumuna göre temsillerin farkl› olaca¤›n›
kavrar (Piaget ve Inhelder, 1967). 

Böylece, referans noktas›na daha yak›n nesnelerin daha
büyük, uzaktakilerin ise daha küçük görünece¤ini idrak et-
mesiyle birlikte nesneler aras› iliflkileri, do¤ru perspektif
kurallar›yla ifade etmeye bafllar. fiekil 6’da 11 yafl›ndaki bir
k›z çocu¤unun yapm›fl oldu¤u resimde, özellikle balkonla-
r›n 3 boyutlu olarak ve tek referans noktas› kullan›larak
tek kaç›fll› perspektif çizim mant›¤›na uygun olarak çizildi¤i
görülmektedir.

‹majinatif Mekân ‹liflkileri
Çocu¤un yafl›na ve biliflsel geliflimine ba¤l› olarak Piaget’nin
ortaya koydu¤u mekân iliflkilerinin yan› s›ra çevresel fak-
törlerin de insan alg›s›n› etkiledi¤i ve ayn› çevrede yaflayan
insanlar›n benzer karakterde biliflsel haritalar üretti¤ini sa-
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fiekil 6.  Metrik Mekân ‹liflkileri gösteren bir çocuk çizimi (11 yafl, K›z).



vunan Lynch’in imajinatif mekân iliflkileri de çocuk ve me-
kân alg›s› bafll›¤› alt›nda incelenmesi gereken bir konudur.
Çocuklar›n yaflad›klar› çevreye dair biliflsel haritalar›nda ne
tür mekânsal iliflkilerin yer ald›¤›n› saptamak amac›yla yap-
t›klar› çizimler de¤erlendirildi¤inde, yol bilefleninin daha
çok belli bir rotay› ifade eden sokaklar, caddeler ve yollar
olarak; kenar bilefleninin belli alanlar› s›n›rlayan çit, korku-
luk, duvar veya nehir gibi s›n›rlay›c› elemanlar olarak; bölge-
ler, oda gibi kendi içinde belirli özelliklere sahip ayr› tan›m-
lanm›fl alanlar olarak; dü¤ümler, okul, ticaret merkezi, iba-
det yeri veya bir an›t gibi genellikle belirli kesiflim noktala-
r›nda yer alan ve  o çevrenin hat›rlanmas›na yarar sa¤layan
imgesel de¤eri yüksek fiziksel bileflenler olarak ortaya ç›-
kar. ‹flaretler ise, bu bileflenler aras›nda en fazla de¤iflkenlik
gösteren parametre olarak de¤erlendirilebilir. Zira farkl›
çevrelerde yaflayan çocuklar›n biliflsel haritalar›nda ortaya
ç›kan yol, kenar ve bölge bileflenleri benzer özellik sergile-
se de, her çevrenin kendine özgü bir fiziksel karakteri ol-
du¤undan, özellikle dü¤üm ve iflaret bileflenleri konusunda
anlaml› farkl›l›klara rastlanmaktad›r. 

Örne¤in 9 yafl grubundan bir erkekçocu¤unun yapm›fl
oldu¤u fiekil 7’ deki resim incelendi¤inde, yol, kenar, bölge
bileflenlerinin iç içe geçti¤i görülmektedir. Çocuk, yaflad›¤›

eve dair bilgisini kâ¤›da aktar›rken hem iç, hem de d›fl me-
kân›na iliflkin alg›s›n› ortaya koymufltur; üstteki çiziminde
bahçeyi çitlerle s›n›rland›r›lm›fl bir bölge ve evini de bu bah-
çenin hemen yan›nda konumland›rm›flt›r. Daha detayl› ola-
rak anlatt›¤› için muhtemelen kendi yaflad›¤› ev olarak alg›-
lad›¤›m›z yap› ile birlikte komflusunun evini de çizeni bu ço-
cuk,  çevresine iliflkin hayvan ve bitki örtüsü hakk›nda da
bilgi vermifltir. Evinin çat›s›nda yer alan çanak antenler, bu
çocu¤un biliflsel haritas›na özgü ortaya ç›km›fl olan iflaretler
olarak de¤erlendirilebilir. Öte yandan, ayn› kâ¤›t üzerinde-
ki di¤er çiziminde ise çocuk, koridoru odalar› ay›ran yol
olarak, ayr› ayr› odalar› ise birbirinden ba¤›ms›z bölgeler
olarak, bölgeleri birbirinden ay›rmak için ise duvar elema-
n›n› kenar bilefleni olarak kullanm›flt›r. 

B‹T‹R‹RKEN
Bu yaz›da, çocukta mekân alg›s›n›n gelifliminin, hem yafla
ba¤l› olarak biliflsel geliflimle paralel ilerleyen, hem de me-
kânsal imge zenginli¤inin bir sonucu olarak ortaya ç›kan bir
ö¤renme mekanizmas› oldu¤u anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Do-
lay›s›yla çocuklar›n yaflad›klar›, e¤itim ald›klar›, oyun oyna-
d›klar›, bofl vakitlerini de¤erlendirdikleri mekanlar›n onla-
r›n biliflsel geliflim dönemlerine uygun olarak tasarlanmas›-
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fiekil 7.  ‹majinatif Mekân ‹liflkileri gösteren bir çocuk çizimi (9 yafl, Erkek).



n›n yan› s›ra, söz konusu mekanlar›n onlar›n alg›sal süreçle-
rini amac›na uygun olarak etkileyecek ölçek, renk, doku ve
malzeme ile donat›lm›fl olmas›, onlar›n hayat› daha fazla de-
neyimleyebilmesine imkan tan›mas› bak›m›ndan oldukça
önemli bir konudur. 
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???
As humans, we acquire all sorts of information by our sensations
and perception processes. As far as visual, olfactive and tactile
components of spaces in different scales from urban scale to
interior scale are effective on our perception mechanisms. On the
other hand, Cultural codes and the time we spend in these
spaces are also important constitutes effecting the spaces are
perceived. Perception mechanism is such a learning process that
shapes our behaviors beginning with the cognitive development in
childhood ages and gradually continuing  process nourished by
environmental stimuli. So both the richness of stimuli of the
physical environment; paths, edges, districts, nodes and
landmarks put forth by Kevin Lynch and cognitive space relations;
topological, projective and metric parameters categorized
depending on age groups put forth by Jean Peaget are directly
related to perception processes affecting the development of
perceptual mechanisms of the child. 


