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Abstract 

Painting is an important means of expression in which children export their 
world unconditionally. Children can reflect the experiences they are 
influenced by the internal and external world through painting. The dream 
can be defined as a complex and uncontrolled concept of the event, image, 
sound, emotions and thoughts during sleep. The aim of the study is to 
investigate visually how the dreams of children are reflected in the pictures. 
The research is a descriptive research. The application studies were 
evaluated with a projective method, picture interpretation (visual analysis). 
The study group consisted of 40 children (19 girls, 21 boys) aged 11-13 
years who were enrolled in a secondary school in Şanlıurfa Merkez. Research 
data were obtained by evaluating the studies of children about a dream they 
have seen recently. Eligible to the subject, the use of colors, the most 
commonly used figures and objects in the paintings are illustrated with the 
tables are classified as subjects. When the research data are evaluated, it is 
seen that children make picture appropriate to the given subject, children 
use black, red and blue colors more intensely in their paintings; many 
subconscious subjects and their fears were observed. As a result, it was 
observed that the children who participated in the research were more 
interested in the situation, fear, expectation and dreams of the subconscious 
when the pictures of the children were evaluated, and that the picture was 
an important function in understanding these situations, and the children 
were relieved by the pictures they made about it. Based on the assumption 
that the picture can benefit from the therapeutic feature, it is recommended 
to make this study more comprehensive. 
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Özet 

Resim, çocukların kendi dünyalarını koşulsuz bir şekilde dışa aktardıkları 
önemli bir anlatım aracıdır. Çocuklar iç ve dış dünyadan etkilendikleri 
yaşantıları resim yoluyla yansıtabilmektedirler. Rüya ise uyku esnasında 
yaşanan olay, imge, ses, duygu ve düşüncelerden oluşan karmaşık ve 
denetim dışı bir kavram olarak tanımlanabilir. Araştırmanın amacı 
çocukların gördükleri rüyaların resimlere nasıl yansıdığını görsel açıdan 
araştırmaktır. Araştırma betimsel bir araştırmadır. Uygulama çalışmaları 
projektif bir yöntem olan resim yorumlama (görsel analiz) ile 
değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa Merkezde 
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bulunan random yöntemiyle belirlenmiş bir ortaokulda okuyan 11-13 yaş 
arası 19’u kız, 21’i erkek toplam 40 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma 
verileri, çocukların “Son Zamanlarda Gördüğünüz Bir Rüya” konusunda 
resmettikleri çalışmaların değerlendirilmesi ile elde edilmiştir. Resimler; 
konuya uygunluk, renk kullanımı, resimlerde en çok kullanılan figür ve 
nesneler ile resmedilen konular olarak sınıflandırıldığı tablolarla 
değerlendirilmiştir. Araştırma verileri değerlendirildiğinde, çocukların 
genelinin verilen konuya uygun resim yaptıkları, çocukların resimlerinde en 
çok siyah, kırmızı, mavi renklerini daha yoğun kullandıkları, çocukların 
resimlerinde en çok yer verdikleri figürün kendileri olduğunu, resmedilen 
nesnelere bakıldığında ise birçok farklı şemaya yer verildiği ve konu olarak 
da daha çok bilinçaltı konular ve korkularına yer verdikleri gözlemlenmiştir. 
Sonuç olarak, araştırmaya katılan çocukların resimleri değerlendirildiğinde 
daha çok bilinçaltında yatan durum, korku, beklenti ve hayallerine yer 
verdiklerini, bu durumların anlaşılmasında resmin önemli bir işlevi 
olduğunu, çocukların bu konuda yaptıkları resimler sayesinde rahatladıkları 
gözlemlenmiştir. Resmin tedavi edici özelliğinden faydalanabileceği 
varsayımından hareketle bu çalışmanın daha kapsamlı yapılması 
önerilmektedir. 
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20 Ekim 2018 
Kabul Tarihi 

25 Kasım 2018 

 

1. Giriş 

Resim çocukların duygularını, düşüncelerini, yaşadıklarını, hayallerini, 
beklentilerini en dolaysız şekilde dışa aktardıkları bir araçtır. Çocuklar kendilerine 
ve hayata dair tüm ipuçlarını resim yoluyla en saf haliyle bize aktarır ve anlatırlar.  
Bunun yanında, çocuk resimlerinin çocuğun iç dünyasının anlaşılmasında ve iç 
çatışmalarının ortaya çıkarılmasında ve çocuğun çok yönlü gelişiminde de önemli 
bir işlevi olduğu bu yönüyle de çocuğun tanınması, gelişmesinde ve ruh sağlığında 
araçsal bir işleve sahip olduğu vurgulanmaktadır (Kırışoğlu, 2002:34). 

 Karalamalardan başlayarak simgesel anlatıma doğru gelişen çocuk resimleri, 
görme, algılama, imge elde etme, depolama, hatırlama, düşünme, çağrışım gibi bir 
dizi ussal işlemin ürünü olarak tanımlanmaktadır (Vygotsky’dan aktaran Kırışoğlu, 
2005: 61). Çocuğun algılarının güçlendikçe, yaşantı ve deneyimleri arttıkça 
simgelerinin gelişeceğini, detayların artmaya başlayacağını vurgulamakta ayrıca 
simgenin, çocuk tarafından algılama ile toplandığına ve çocuk resimlerinde 
simgelerin oluşumu ve gelişiminin çeşitli faktörlere bağlı olduğuna vurgu 
yapmaktadır. Bu faktörlerin Çocuğun yaşı (algısal, bedensel, ruhsal gelişim), görsel 
uyarıcılar, aile, okul ve kültürel çevre gibi faktörler olduğunu açıklamıştır 
(Buyurgan, 2012: 34). 

Rüya ise; geçmişten günümüze kadar her zaman yoğun ilgi gören bir konu 
olmasına rağmen halen tam anlaşıldığı söylenemeyen bir dünyadır. Gerek dinler 
gerekse kültürler bakımından aktarılan rüyalar bilim adamları tarafından yeni 
teoremlerle araştırılıp açıklansa da halen gizemini korumakta ve her geçen gün 
konuya ilgi artmaktadır. Rüya uyku esnasında yaşanan olay, imge, ses, duygu ve 
düşüncelerden oluşan karmaşık ve denetim dışı bir kavram olarak tanımlanabilir. 
Rüya kavramını nörofizyolojik bağlantılarla açıklamaya çalışan rüyaları psikolojik 
açıdan ilk olarak Freud ele almıştır ve Freud’a göre bilinçaltına giden asil yol 
rüyaları oluşturmaktadır ve Freud simgeleştirme, yoğunlaştırma ve yer değiştirme 
kavramları ile rüyaları açıklamaya çalışmıştır (Freud, 1996). Rüyaların işlevlerine 
bakıldığı zaman özellikle günümüzde psikoterapilerde yararlanılan bir yöntem 
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olduğu söylenebilir. Psikoterapide danışanın süreçleri daha kolay anlamlandırması 
ve daha iyi hissetmeleri için uygulanan bir terapi olduğu ilgili araştırmalarda 
görülmektedir.  Resmin ve rüyaların bu amaçla birbirlerine benzediği 
düşünülebilir. Çünkü sanat eğitiminin de arındıran, iyi hissettiren bir dışavurum 
olduğu söylenebilir. 

Tüm bu bilgilerden hareketle; araştırmanın amacı çocukların gördükleri rüyaların 
resimlere nasıl yansıdığını görsel açıdan araştırmaktır. 

2.  Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli  

Araştırma genel tarama (Survey) modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. Aynı 
zamanda araştırma, konusu bakımından da nitel bir araştırmadır. uygulama 
çalışmaları projektif bir yöntem olan resim yorumlama tekniği (görsel analiz) ile 
değerlendirilmiştir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa Merkezde bulunan random yöntemiyle 
belirlenmiş bir ortaokulda okuyan 11-13 yaş arası 19’u kız, 21’i erkek toplam 40 
çocuk oluşturmaktadır. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Alanla ilgili tüm tez, makale, kitap, veri, dergi, broşür vb. kaynakların yanı sıra 
Araştırma verileri, çocukların “Son Zamanlarda Gördüğünüz Bir Rüya” konusunda 
resmettikleri çalışmaların değerlendirilmesi ile elde edilmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Resimler; konuya uygunluk, renk kullanımı, resimlerde en çok kullanılan figür ve 
nesneler ile resmedilen konular olarak sınıflandırıldığı tablolarla 
değerlendirilmiştir. 

3. Bulgular ve Yorum 

Resimlerden elde edilen veriler de tablolarla ifade edilmiş ve yorumlanmış,  

Tablo 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin resimlerinin “konuya uygunluğunu” gösterir 
dağılım: 

Konuya Uygunluk f % 
Uygun 38 95 
Uygun değil 2 5 
Toplam 40 100 

Tablo 1 ele alındığında öğrencilerin çoğunun (%95) verilen konuya uygun resim 
yaptıkları görülmektedir. Konuya uygun resim yapmayan iki öğrencinin ise 
Suriyeli olduğu bu nedenle verilen yönergeye uygun resim yapamadıkları 
düşünülmektedir. 
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Tablo 2: Araştırmaya katılan çocukların resimlerinde “en çok kullandıkları renkleri” 
gösterir dağılım: 

Renkler f % 
Siyah 28 18,6 
Kırmızı 22 14,6 
Mavi 22 14,6 
Yeşil 17 11,3 
Sarı 16 10,6 
Kahverengi 15 10 
Pembe 11 7,3 
Mor 7 4,6 
Lacivert 5 3,3 
Turuncu 4 2,6 
Beyaz 2 1,3 
Ten Rengi 1 0,6 
Toplam 150 100 

Tablo 2 ele alındığında araştırmaya katılan öğrencilerin en çok kullandıkları renk 
%18,6 oranıyla Siyah olmuştur. Kullanılan diğer renkler sırasıyla, %14,6 ile Kırmızı 
ve Mavi, %11,3 Yeşil, %10,6 Sarı, %10 Kahverengi, %7,3 Pembe, %4,6 Mor, %3,3 
Lacivert, %2,6  Turuncu, %1,3 Beyaz, %0,6  ten rengi olmuştur. Kullanılan renklere 
bakıldığında en çok kullanılan rengin siyah olduğu anlaşılmakta, çocukların korku 
ve endişe duyduğu kabuslarını resmederken bu rengi tercih ettikleri bulgusuna 
ulaşılabilir. Aynı zamanda yine yoğun olarak tercih edilen kırmızı da daha çok 
korkutucu durumları, mavi ise bulutlar ve gökyüzünde yaşanan rüyaların 
resmedilmesinde yoğun kullanılmış renkleri temsil ettiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 3: Araştırmaya katılan çocukların resimlerinde “en çok kullanılan figürleri” 
gösterir dağılım: 

Figür f % 
Kendisi 30 42,5 
Arkadaşı  4 5,7 
Kardeşi  4 5,7 
Adam  3 4,2 
Annesi  3 4,2 
Kuzeni  3 4,2 
Yılan  3 4,2 
Köpek  3 4,2 
Kuş  3 4,2 
Zombi  2 2,8 
Cin  2 2,8 
Hırsız  1 1,4 
Baba  1 1,4 
Polis  1 1,4 
Azrail  1 1,4 
İtfaiyeci  1 1,4 
Peri  1 1,4 
Çaki bebek  1 1,4 
Timsah  1 1,4 
Kral  1 1,4 
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Figür f % 
Futbolcu 1 1,4 
Aydede  1 1,4 
Toplam  70 100 

Tablo 3 incelendiğinde, Araştırmaya katılan çocukların kullandıkları figürlere 
bakıldığında en çok kendilerine (%42,5) yer verdikleri bunun dışında ise timsah, 
kuş, köpek ve yılan gibi bir çok hayvan ve aydede, peri, çaki bebek, Azrail, cin, 
zombi gibi hayali figürlere yer verdikleri anlaşılmaktadır. 

Tablo 4: Araştırmaya katılan çocukların resimlerinde “en çok kullanılan nesneleri” 
gösterir dağılım: 

Nesne f % 
Bulut  12 23,5 
Güneş  4 7,8 
Ev  4 7,8 
Kan  3 5,8 
Yağmur  3 5,8 
Ağaç  2 3,9 
Kitap  2 3,9 
Çiçek  2 3,9 
Şimşek  2 3,9 
İtfaiye  2 3,9 
Ateş  2 3,9 
Kale  1 2 
Bayrak  1 2 
Tabela  1 2 
Oyuncak  1 2 
Tabut  1 2 
İğne  1 2 
Merdiven  1 2 
Ambulans  1 2 
Sedye  1 2 
Masa  1 2 
Tabak  1 2 
Kalp  1 2 
Top  1 2 
Toplam  51 100 

Tablo 4’e bakıldığında, araştırmaya katılan çocukların rüya konulu resimlerinde en 
çok yer verdikleri nesnelerin başında, % 23,5 oranında “bulut” gelmektedir. Bunun 
dışında yer verilen diğer nesnelere bakıldığında, güneş, ev, kan, yağmur, ağaç, 
kitap, şimşek, çiçek, itfaiye, ateş, kale, bayrak, tabela, oyuncak, tabut, iğne, 
merdiven, ambulans, sedye, masa, tabak, kalp, top gibi nesne ve şemalara yer 
verdikleri görülmektedir. Buradan özellikle bulut şemasının yoğun kullanılmasının 
rüya konusuyla yakından ilişkili olabileceğinden kaynaklandığı düşünülebilir, diğer 
nesnelere bakıldığında ise özellikle çocukların bilinçaltı korku ve endişelerini 
yansıtabileceği düşünülen şimşek, ateş, tabut, iğne, ambulans, sedye gibi nesne ve 
şemalar dikkat çeken bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Tablo 5: Araştırmaya katılan çocukların resimlerinde “en çok resmedilen konuları” 
gösterir dağılım: 

Konu f % 
Kıyamet koparken 2 5 
Zombiler 2 5 
Aydedenin sırrı  1 2,5 
Savaş 1 2,5 
Babam ve ben  1 2,5 
Futbol maçı 1 2,5 
Mağara rüyası 1 2,5 
Cehennem rüyası 1 2,5 
Dev sinekler 1 2,5 
Havlayan köpekler 1 2,5 
Uçurumlar 1 2,5 
Kovalayan köpek 1 2,5 
Kardeşimin ölümü 1 2,5 
Asansörde kalmak 1 2,5 
Yangın var 1 2,5 
Kötü rüya 1 2,5 
Antepteki kuzenim 1 2,5 
Denizde boğulmak 1 2,5 
İyilik perisi 1 2,5 
Mahmutun rüyası 1 2,5 
Kötü rüyam 1 2,5 
İngiltere rüyası 1 2,5 
Yabancı adam 1 2,5 
İftar sofrası 1 2,5 
Bitmeyen merdiven 1 2,5 
Bulutların üstünde 1 2,5 
Uçuyorum 1 2,5 
Azrail peşimde 1 2,5 
Yüksekten düşmek 1 2,5 
Sınav var 1 2,5 
Fani dünya 1 2,5 
Kuş olup uçmak 1 2,5 
Cennet cehennem 1 2,5 
Mezarlık  1 2,5 
Hırsızlar 1 2,5 
Karanlıklar 1 2,5 
Evlilik teklifi 1 2,5 
Voleybol maçı 1 2,5 
 40 100 

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan çocukların seçtikleri resim konularına 
bakıldığında, hemen hemen tamamının birbirinden farklı konular seçtikleri ve 
aslında onları iyi hissettiren rüyaları kadar korku, kaygı ve endişelerini 
yansıttıkları düşünülen kabuslarına da yer verdikleri anlaşılmaktadır. Yine 
resimlere bakıldığında çocukların hayal dünyalarında yer etmiş kahraman ve 
yaratıkları da resmettikleri, asansör, köpek korkusu gibi fobilerini yansıttıkları da 
tablodan anlaşılabilir. 
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Tablo 6: Araştırmaya katılan çocukların resimlerinde “en çok resmedilen mekanlar” 
gösterir dağılım: 

Mekan  f % 
Mekan belirtilmemiş 15 37,5 
Cehennem  6 15 
Oda  5 12,5 
Bina 3 7,5 
Cennet 3 7,5 
Gökyüzü  2 5 
Halı saha 1 2,5 
Mağara  1 2,5 
Uçurum  1 2,5 
Okul  1 2,5 
Toprak  1 2,5 
Taziye evi  1 2,5 
Toplam  40 100 

Tablo 6’ya bakıldığında araştırmaya katılan çocukların rüya konulu resimlerinde 
mekan kavramı incelendiğinde, bir çoğunun mekan belirtmediği (%37,5) özellikle 
bir mekanı vurgulayan resimlerde ise özellikle Cehennem (%15) bulgusu dikkat 
çekmekte, onu mekan olarak oda (%12,5) takip etmekte, diğer yer verilen 
mekanlar ise bina, cennet, gökyüzü, halı saha, mağara, uçurum, okul, toprak, taziye 
evi gibi mekanlar takip etmektedir. Yine bu tablodan anlaşıldığı üzere çocuklar 
rüyalar konusunda yaptıkları resimler için seçtikleri mekanların değişik 
göstergelerle açıkladıkları bulgusuna ulaşılabilir. Özellikle ölüm kavramının 
getirdiği cennet, cehennem ve taziye evi gibi göstergeleri kullandıkları, yine 
rüyalarını gördükleri mekan olarak kendi odalarını işlediklerini, rüyaların gökyüzü 
temasıyla işlendiğini, halı saha gibi sevdikleri mekanlara da yer verdikleri 
bulgularına ulaşılabilir. 

Araştırma verileri değerlendirildiğinde, çocukların genelinin verilen konuya uygun 
resim yaptıkları, çocukların resimlerinde en çok siyah, kırmızı, mavi renklerini 
daha yoğun kullandıkları, çocukların resimlerinde en çok yer verdikleri figürün 
kendileri olduğunu, resmedilen nesnelere bakıldığında ise birçok farklı şemaya yer 
verildiği, konu olarak daha çok bilinçaltı konuların işlendiği  ve korku, kaygı, 
endişelerine yer verdikleri gözlemlenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak, 

Resimlerin yorumlanması sonucunda,  

 Araştırmaya katılan çocukların resimleri değerlendirildiğinde daha çok 
bilinçaltında yatan durum, korku, kaygı, endişe, beklenti ve hayallerine yer 
verdiklerini,  

 Korku, kaygı, endişe gibi durumların anlaşılmasında resmin önemli bir 
araçsal işlevi olduğunu,  

 Çocukların rüya konusunda yaptıkları resimler sayesinde rahatladıkları 
gözlemlenmiştir. 
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Araştırma sonuçları dikkate alındığında şu öneriler getirilmiştir; 

 Resmin tedavi edici özelliğinden faydalanabileceği varsayımından hareketle 
bu çalışmanın daha kapsamlı yapılması önerilmektedir. 
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Ekler 

Ek 1. Araştırmaya katılan çocukların “Rüya” konulu resimlerinden örnekler 
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