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ÖZET
Amaç: Bu ara!tırmanın amacı çocukların !iddeti nasıl algıladıkları ve nasıl ifade ettiklerini yaptıkları
resimlere göre belirlemektir. Bu amaçla çocukların resimlerinde !iddetle ilgili ele aldıkları konular, !idde-
ti uygulama ve !iddete maruz kalma açısından çizdikleri karakterlerin özellikleri, resimlerdeki karakter-
lerin !iddet uygulama biçimleri belirlenmeye çalı!ılmı!tır. Yöntem: Ara!tırmaya orta sosyo-ekonomik
düzeyi temsil eden bir ilkö"retim okulundan 11-12 ya! grubunda 47 kız (%61) ve 30 erkek (%39) olmak
üzere toplam 77 çocuk alınmı!tır. Çocukların !iddeti nasıl algıladıklarını ölçmek için !iddet uygulayan ve
!iddete maruz kalan ki!i/ki!ileri konu alan bir resim çizmeleri istenmi!tir. Çalı!maya katılan çocukların
yaptıkları resimler ele aldıkları konulara göre anlamsal açıdan incelenmi! ve resimler üzerinde içerik
analizi yöntemi uygulanmı!tır. Sonuç: Çocukların resimlerinde genellikle aile içi !iddeti daha fazla yan-
sıttıkları görülmü!tür. Bu bulguyu sırasıyla genel kavga-tartı!ma, kapkaç, çete, sava! ve töre gibi konu-
lardaki !iddet olayları izlemi!tir. Resimlerin genelinde !iddeti uygulayan ki!iler erkek olarak çizilmi!tir.
Kadınlar ve çocuklar en fazla !iddete u"rayan ki!iler olarak resmedilmi!tir. Fiziksel zarar vermeye yöne-
lik !iddet yönteminin daha fazla ifade edildi"i görülmü!tür. Tartı!ma: Çizilen resimler çocukların
çevrelerinde geli!en !iddet olaylarının farkında oldu"unu göstermektedir. Çocukların içinde ya!adıkları
ortamların !iddetten uzak olması ve bu konuda aile, okul ve toplumun di"er kurumlarında !iddetin
zararlı etkilerine yönelik duyarlılıkların olu!turulması çocukların ruh sa"lı"ı geli!imi açısından önemli
görülmektedir.
Anahtar sözcükler: #iddet, saldırganlık, resim çizme, ilkö"retim okulu
SUMMARY: THE REFLECTIONS OF CHILDREN’S PERCEPTION OF VIOLENCE ON THEIR DRAWINGS
Aim: This study investigated children’s perception of violence as expressed through their drawings. In
line with this overall objective, violence themes, properties of characters in their drawings in terms of
exposure to violence, using violence and ways of violence used by the characters drawn were identified.
Method: 77 children of approximately eleven/twelve years old -47 girls (61%) and 30 boys (39%)- from
a mid socio-economic elementary school participated into the study. Children were instructed to draw a
picture of a person using violence or a person being exposed to violence in order to reveal their percep-
tion of violence. Then, these pictures were analysed according to their contents. Results: It was found
that children generally expressed domestic violence in their drawings. The violent themes followed
domestic violence were quarrel-fighting, mugging, gang, war and traditions. In most of the pictures,
males were drawn as individuals using violence; whereas females and children were mostly depicted as
the ones being exposed to violence. Physical damage was expressed more frequently. Discussion:
Pictures drawn by children showed that children were aware of violent events in their environment. The
results showed that collaboration between family, school and society was quite important for children’s
psychological well-being and for the establishment of precautions against violent incidents.
Key words: Violence, aggression, drawing, primary school
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G!R!"

!iddet insan ya"amının her alanında görülebilen
ve dünyada giderek artan önemli bir toplumsal
sorundur. Dünya Sa#lık Örgütü (WHO) "iddeti,
“fiziksel kuvvet ya da gücün kasıtlı olarak,
tehdit etme ya da fiili olarak ki"inin kendisine,
bir ba"kasına, bir grup ya da toplulu#a kar"ı

yaralama, ölüm, psikolojik zarar verme, yoksun
bırakma "eklinde kullanılması” olarak tanımla-
maktadır. !iddet ki"inin kendine yönelik, ki"iler
arası veya toplum düzeylerinde farklı nedenlere
ba#lı olarak fiziksel, cinsel, psikolojik veya yok-
sun bırakma "eklinde ortaya çıkabilir (Krug ve
ark. 2002).

Çocuklar toplumda, ailelerinde ya da medyada
sunulan "iddete tanık olmakta ya da bizzat "id-
dete maruz kalmaktadır (Brown ve Bzostek
2003, Catron ve Allen 2008). !iddete maruz
kalan çocuklar bu durumdan her ya"ta etki-
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lenirken, erken ya!larda etkilenme ve uzun süre-
li sonuçları hakkında çok fazla !ey bilinmemek-
tedir. Yeti!kinler erken ya!larda çok fazla etki-
lenmenin olmadı"ını varsaymaktadır. Birçok
insan çocu"un olanları anlamadı"ına ve hatırla-
madı"ına ili!kin yanlı! bir inanca sahiptir. Ancak
yapılan çalı!malar çocukların tüm ya!ları süre-
since !iddete maruz kalma ve olumsuz dav-
ranı!lar arasında ba"lar oldu"unu göstermekte-
dir (Osofsky 1999). #iddetin herhangi bir türüne
maruz kalan çocuklar saldırganlık ve suçluluk
gibi davranı!sal bozukluklar; depresyon ve
kaygı gibi duygusal ve ruhsal bozukluklar, a!ırı
korkma, kabus görme ve geriye dönme gibi
post- travmatik stres belirtileri; uyku bozukluk-
ları, akademik ve bili!sel bozukluklar gibi
somatik belirtiler sergileyebilir (Edleson 1999,
Margolin ve Gordis 2004).

Televizyon ve internet aracılı"ıyla ulusal olarak
rapor edilen felaketler ve krizler kar!ısında
yeti!kinlerin ya!anan bu olaylarla ilgili korku,
üzüntü veya duygusal tepkiler vermeleri, çocuk-
ların kendisi ve ailesinin güvenli"i konusunda
korkuya kapılmasına neden olmaktadır. Bu
korkular çocukların uyku, yemek yeme ve
tuvalet örüntülerinde bazı sorunlar ortaya çıkar-
makta, oyun ve sosyal ortamlardan kendilerini
çekebilmekte, daha saldırgan davranı!lar gös-
terebilmekte veya ba!kalarıyla ili!kilerinde daha
huzursuz olabilmektedirler (Catron ve Allen
2008). Uydu teknolojisi ile !iddetin belli türleri
(terörizm, sava!lar, karga!alar ve sivil rahatsızlık
vb.) günlük haberlerle televizyon izleyicilerine
gösterilirken, !iddetin çok daha fazlası kamu-
oyunun görü! alanının dı!ında, i!yerlerinde,
evlerde meydana gelmektedir (Krug ve ark.
2002). Yapılan ara!tırmalarda aile içinde ya!anan
!iddetten kadınlar ve çocukların daha fazla
zarar gördü"ü ifade edilmektedir (Edleson 1999,
Güler ve Kaymak Özmen 2004, Osofsky 1995,
Tel ve Tuncay 2005).

Edleson (1999) evde yeti!kinler arasında geçen
!iddete maruz kalan çocukların bu durumdan
nasıl etkilendi"ine ili!kin yapılan ara!tırmaların,
az bilinen birçok alana i!aret etti"ini belirtmek-
tedir. Genellikle bu konuda bilgi toplarken
yeti!kinlerin verdikleri raporlara, kriz durum-
larında çocukların verdikleri ifadelere ve stan-
dart ölme araçlarından elde edilen verilere
ba"ımlı kalındı"ı için, bu durum çocu"un ya!a-

mındaki birçok sorunun cevaplanamamasına ve
birçok önemli faktörün gözden kaçmasına
neden oldu"u belirtilmektedir. Osofsky (1995)
ailedeki !iddetin çocuk üzerindeki etkilerini
belirlemek için hem !iddete maruz kalma hem
de ailedeki !iddeti çocukların nasıl algıladı"ını
anlamaya yönelik daha güvenilir verilere ihtiyaç
oldu"unu ifade etmektedir.

Çocukların !iddeti nasıl algıladıklarına ili!kin
ara!tırmalar yapılmaktadır. Bu ara!tırmalarda
gözleme dayalı de"erlendirmeler, sosyometrik
prosedürler, anketler, görü! alma, ö"retmen
de"erlendirme listeleri ve kendini ifade etmeye
dayalı yöntemler kullanılmaktadır (Crothers ve
Levinson 2004). Birçok ara!tırmada !iddet ile
ilgili bilgi toplama ve analiz etmede nicel yak-
la!ımlara daha fazla yer verildi"i görülmektedir.
Bu yakla!ımlar önemli ve temel bilgileri sa"la-
makla birlikte çalı!maya katılanları, ara!tırma-
cının sordu"u soruları cevaplamak zorunda
bırakması açısından önemli bir engelle de kar!ı
kar!ıya getirmektedir (Bosacki ve ark. 2006).
#iddet ile ilgili nicel ara!tırmaların yanında nitel
de"erlendirmelere de yer verilmesi konu ile
ilgili daha derin ve daha kapsamlı bilgiler elde
edilmesini sa"layacaktır. Bu konuda yapılan
bazı ara!tırmalarda çocukların !iddeti nasıl
algıladıklarını ortaya çıkarmak için yaptıkları
resimler ve resimle ilgili olu!turdukları hikaye-
ler incelenerek nitel analizlerin yapıldı"ı görül-
mektedir (Bosacki ve ark. 2006, Rezo ve Bosacki
2003).

Çocu"un kendini ifade etmesinin en etkili yol-
larından biri resim çizmektir. Resim çizmek,
çocu"un önceden ö"renmi! oldu"u bazı sözcük
ve ifade biçimlerinden daha güçlü, daha yalın
bir anlatım ve ileti!im aracıdır (Artut 2007).
Çocuk, genellikle ailesi, kendisi ve arkada!larıy-
la ilgili yo"un duygusal konuları veya
dü!üncelerini sözlü olarak anlatamaz ya da
anlatmak istemez. Ancak sanat yoluyla bu
duygu, dü!ünce, korku ve hayal kırıklarının
açı"a çıkması ve ifadesi olanaklı hale gelir
(Schirrmacher 2001). Çocukların sanat etkinlik-
leri sürecinde kullandıkları duygusal tepkileri
veren simgeler, onların gördükleri, duydukları,
bildikleri, dokundukları ve algılayıp kavradık-
ları olguların artistik-çizgisel betimlemeleridir.

Çocuk resimlerinin sa"lıklı incelenebilmesi,
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yorumunun yapılabilmesi için çocu!un, özellik-
le artistik geli"im düzeyinin iyi anla"ılması
gerekir. Dolayısıyla çocu!un resimlerinin analizi
sonucunda elde edilen bulgular, birçok yönüyle
birlikte onun duygusal ve sosyal düzeyinin anla-
"ılmasında önemli bir araç olarak görülebilir. Bu
ara"tırmada çocukların "iddet ile ilgili algıla-
maları, yaptıkları resimler ve bu resimlerde yer
verdikleri konulara göre incelenmesi esas alın-
mı"tır. Buna göre ara"tırmanın amacı 11-12 ya"
grubundaki çocukların "iddeti algılama biçim-
lerini yaptıkları resimler yoluyla anlamaya çalı"-
maktır. Bu nedenle a"a!ıdaki sorulara cevap
aranmı"tır:
1. Çocuklar çizdikleri resimlerde hangi tür "id-
dete yer vermi"tir?
2. Resimlerde "iddet uygulayan ve "iddete ma-
ruz kalan ki"ilerin özellikleri nasıl resme-
dilmi"tir?
3. Resimlerdeki "iddet uygulama biçimleri neler-
dir?

YÖNTEM

Çalı!ma Grubu

Ara"tırmaya orta sosyo-ekonomik düzeyi temsil
eden bir ilkö!retim okulunun be"inci sınıf
"ubelerinden tesadüfi olarak belirlenen 11-12 ya"
grubundaki 47’i kız (%61) ve 30’u erkek (%39)
olmak üzere toplam 77 çocuk alınmı"tır. Çalı"-
mada 11-12 ya" grubunun seçilmesinde artistik
geli"im düzeyleri dikkate alınmı"tır. Bu dönem
çocu!u dikkatini daha uzun süre devam ettire-
bilir ve yönergeleri daha ba!ımsız olarak takip
edebilir. Çalı"malarında dü"üncelerini ifade
etme ihtiyacını hisseder. Sosyal farkındalık,
toplum ve dünya sorumlulukları, çevresel
kirlilik, sosyal yapılar, insan vücudunun
fonksiyonları, aile içi ili"kiler, sava", ilaçlar,
hastalık vb. konulara ilginin artması bu dönem
çocu!un özellikleri arasındadır (Linderman
1997). Bu dönem çocukları çizimlerinin gerçek
görüntüyü yansıtmasını ya da bir foto!raf gibi
aynısı olmasını ister (Isbell ve Raines 2003).

Ölçme Aracı

Çocukların "iddet ile ilgili algılamalarını belir-
lemek için, çocuklardan "iddet uygulayan ve
"iddete maruz kalan ki"i/ki"ileri konu alan bir
resim çizmeleri istenmi"tir. Bunun için çocuklara

“#imdi sizden daha önce gördü!ünüz, duy-
du!unuz ya da tanık oldu!unuz bir "iddet
olayını çizmenizi istiyoruz. Çizdi!iniz resimde
"iddet uygulayan ve "iddete maruz kalan ki"i ya
da ki"iler olacak. Resimlerinizi size verilen
sürede tamamladıktan sonra resmin arka
yüzüne adınızı, soyadınızı, cinsiyetinizi, ya"ınızı
ve yaptı!ınız resimde neyi anlatmak istedi!inizi
kısaca yazmanızı istiyoruz.” "eklinde yönerge
verilmi"tir. Ayrıca çocuklara bu resimlerin
sadece bir ara"tırma için kullanılaca!ı, isim-
lerinin ve kimlik bilgilerinin kullanılmayaca!ı
konusunda bilgi verilmi"tir. Daha sonra resim
çizmeleri için her çocu!a pastel boya seti ve
30x40 cm ölçülerinde resim ka!ıtları verilmi"tir.
Çocukların resimlerinin arka yüzüne resimlerini
anlatmak için yazdıkları yazılar, ara"tırmacıların
resimleri de!erlendirmelerinde kullanılmı"tır.

"!lem

Çalı"maya ba"lamadan önce çalı"manın yapıla-
ca!ı okulun yönetimi ile görü"ülmü" ve çalı"-
manın amacı açıklanmı"tır. Daha sonra okulun
haftalık ders programında resim derslerinin
saatleri ve yeri belirlenmi"tir. Okulun resim
ö!retmeni ile birlikte ara"tırmacılar veri toplama
sürecine ba"lamı"tır. Önce çalı"maya katılan
ö!rencilerin hepsi bir sınıfa alınmı" ve uygula-
ma sürecinin nasıl olaca!ı açıklanmı"tır. Daha
sonra çocukların resim yaparken birbirlerinden
etkilenmemeleri için farklı dersliklerde sıralara
birer ki"i oturacak "ekilde yerle"tirilmi"tir.
Resimlerini tamamlamaları için 60 dakikalık
süreleri oldu!u bildirilmi"tir. Her çocu!a pastel
boya seti ve 30x40 ölçülerinde resim ka!ıdı veril-
mi"tir. Resimlerini tamamladıktan sonra resmin
arka yüzüne resimde ne yapmak istediklerini
kısaca yazmaları istenmi"tir. Çalı"ma bitirildik-
ten sonra resimler toplanmı" ve analiz edilmi"tir.

Verilerin Analizi

Çalı"maya katılan çocukların çizdikleri resimler
anlamsal açıdan incelenmi" ve içerik analizi yön-
temi kullanılmı"tır. Çalı"mada çocu!un "iddete
yönelik hangi ö!eleri dikkate aldı!ına odak-
lanıldı!ı için, çizilen resimlerin estetik de!er-
lendirmeleri dikkate alınmamı"tır. Öncelikle re-
simler tek tek gözden geçirilmi" ve bazı resim
ka!ıtlarında "iddetle ilgili birden fazla temaya
yer verildi!i tespit edilmi"tir. Bu durum görsel
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gerçekçili!in tipik özelliklerinden biri olarak
kabul edilir. Özdo!an’a (1997) göre çocuk, ka!ı-
dı üç bölümde kullanır, bazen de diziler halinde
yapar, dizilerin sayısını ço!altabilir. Ara"tırmada
bu "ekilde olan ve bir resim ka!ıdında farklı
temalara yer verilen resimlerdeki her tema ayrı
ayrı incelemeye alınmı"tır. Her temaya numara
verilmi" ve resim ka!ıtlarında ele alınan temalar
üzerinde sırasıyla de!erlendirme yapılmı"tır.
Buna göre toplam 77 resim ka!ıdında 117 tema
ele alınarak incelenmi"tir. Konusu yazılmayan,
ne oldu!u anla"ılmayan resimler tespit edilmi"
ve analize alınmamı"tır.

#çerik analizinde çocukların çizdikleri resimler,
"iddetin konusu, "iddet uygulayan/"iddete
maruz kalan ki"ilerin özellikleri ve "iddet uygu-
lama biçimleri olmak üzere üç tema belirlenmi"
ve iki ara"tırmacı belirlenen temalar kapsamın-
da resimleri analiz etmi"tir. Ara"tırmacılar
inceledikleri resimlerin üçünde "iddet uygu-
lanırken kullanılan aracın ne oldu!u konusunda
farklı yorumlamalarda bulunmu"tur. Bu du-
rumda üçüncü ki"inin yorumuna ba"vurularak
resimlere yönelik anlam birli!inin olu"ması
sa!lanmı"tır. Daha sonra iki ara"tırmacı resim-
leri ayrı ayrı inceleyip sonuçları çıkardıktan
sonra bir araya gelerek sonuçlar üzerinde
yeniden de!erlendirme yapılmı"tır.

BULGULAR

Ara"tırma bulguları içerik analizinde belirlenen
üç temaya göre ele alınmı"tır:
1. $iddet konuları
2. $iddet uygulayan ve "iddete maruz kalanların
özellikleri
3. $iddet uygulama biçimleri

1. !iddet Konuları

Resimlerde ele alınan konular incelendi!inde
aile-içi "iddete yönelik konunun di!er konulara
göre daha fazla (41 tema, 41/117) çizildi!i tespit
edilmi"tir. Bu resimlerde 41 temanın 27’sinde
anne-baba arasında geçen "iddete yer verilmi"-
tir. Anne-baba arasında geçen "iddete yönelik
resimlerin tamamında (27 tema) babanın anne-
ye "iddet uygulaması resmedilmi"tir. Resim 1
incelendi!inde babanın anneye "iddet uygu-
ladı!ı görülmektedir. Kadının yüzünde morluk-
lar var ve a!larken resmedilmi"tir. Resimde
dikkati çeken bir ba"ka noktada çocu!un bu

olayı izliyor olmasıdır. Olaya tanık olan kız
çocu!unun babasını durdurma çabası içinde
oldu!u görülmektedir. Resmi çizen çocu!un
resim ile ilgili açıklaması “e"ini döven kocası e"ini
çalı"tırıyor, e"inin maa"ını alıp içki sigara alıyor,
e"ine para vermiyor” "eklindedir. Aileye yönelik
çizilen resimlerin bir kısmında ço-cuk/çocukların
izleyici olarak resmedildi!i ve babanın içki içiyor
olarak resmedildi!i veya açıklama kısmında
yazıldı!ı dikkati çekmektedir.

Aile içindeki "iddete yönelik 14 temada ise anne
baba tarafından çocu!a yöneltilen "iddete yer
verilmi"tir. Anne-babanın çocu!a "iddet uygula-
ması konusunda 10 resimde babanın çocu!una
"iddet uygulaması resmedilirken, 4 resimde
annenin çocu!una uyguladı!ı "iddet gösteril-
mi"tir. Aile-içi "iddet konusundan sonra en fazla
i"lenen konu, genel kavga-tartı"ma durum-
larıdır. Resimlerin 33’ünde yeti"kinler arasında
geçen "iddete yönelik resimlere yer verilmi", 15
resimde ise yeti"kinin çocu!a kar"ı "iddet uygu-
laması, 4 resimde ise çocu!un çocu!a kar"ı "id-
det uygulaması konusu i"lenmi"tir.

Yeti"kinler arasında geçen "iddet olaylarını
gösteren resimler incelendi!inde, resimlerde
erkekler (31 ki"i) kadınlara (4 ki"i) göre daha
fazla "iddet uygulayan ki"iler olarak gösteril-
mi"tir. $iddete maruz kalanlar arasında yine
erkeklerin (24) kadınlara göre (10) daha fazla
sayıda resmedildi!i görülmü"tür. Sadece bir re-
simde kadın erke!e "iddet uygularken göste-
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rilmi!tir. Di"er resimlerde erke"in, erke"e, kadı-
na ve çocu"a !iddet uygulaması resmedilmi!tir.
Çocu"a yönelik !iddet uygulayan ki!iler açısın-
dan incelendi"inde erkeklerin (11 ki!i) kadınlara
göre daha fazla !iddet uygulayan ki!iler olarak
çizildi"i saptanmı!tır.

Resimlerde yukarıda belirtilen konuların dı!ın-
da kapkaç (4 resim), sava! (4 resim), çete (4
resim), soygun (2 resim), sporda !iddet (2 resim)
ve di"er (istismar, uyu!turucu verme vb) konu-
lara (6 resim) yer verildi"i saptanmı!tır.

2. !iddet uygulayan ve "iddete maruz kalan-
ların özellikleri

Resimlerde !iddet uygulayan ki!ilerin özellikleri
incelendi"inde 107 erkek, 11 kadın ve 4 çocuk
çe!itli durumlarda !iddet uygularken res-
medilmi!tir. #iddete maruz kalanlar ince-
lendi"inde 34 erkek, 35 çocuk ve 47 kadın çe!itli
durumlarda !iddete maruz kalırken resme-
dilmi!tir.

#iddet uygulayan ki!ileri betimleyen resimler
incelendi"inde !iddet uygulayan ki!inin elinde
sigara, masada rakı !i!esi, bıçak, sopa ve ate!li
silahlar çizilmi!, bazı resimlerde de öfkeli bir
yüz ifadesi çizilerek tema güçlendirilmi!tir
(Resim 2). #iddete maruz kalanların resim-
lerinde ise yüzde morluklar, ki!ilerin üzerle-
rinde kırmızı renkli kan izleri, gözya!ları (Resim
3) ile gösterilmi!tir. Bununla birlikte birçok
figürde anlamsız ifade biçimleri görülmü!tür.

Çizimlerindeki anlatımlarında ba!arısız olduk-
larını dü!ünen bazı çocukların ise anlatımı
peki!tirmek için figürlerinde “konu!ma balon-
cukları”na yer verdikleri gözlenmi!tir (Resim 2).

3. !iddet uygulama biçimleri

Resimlerde !iddet uygulama biçimleri ince-
lendi"inde ço"unlukla dayak, bo"azını sıkma,
darp gibi kaba kuvvete dayalı !iddet uygulama
biçimleri resmedilmi!tir. Resimlerdeki temaların
39’unda kaba kuvveti kullanma, 28’inde ate!li
silah kullanma, 25’inde bıçaklama, 7’sinde sopa
ile vurma ve 2’sinde ise sözlü saldırıya yer veril-
di"i tespit edilmi!tir. Resimlerde genellikle fizik-
sel zarar vermeye yönelik !iddet uygulama
biçimlerinin daha fazla ifade edildi"i görül-
mü!tür. Sözlü !iddet ise resimlerde sözcük
balonları ile gösterilmi! olup bu konuya çok az
yer verdikleri saptanmı!tır.

TARTI!MA

Bu ara!tırmada çocukların !iddete yönelik
algılamalarını ortaya çıkarmak için, di"er
ara!tırmalarda görülen ölçme araçlarının kul-
lanılmasından kaynaklanan sınırlamaları en aza
indirmek ve !iddeti daha serbest bir !ekilde
ifade etmelerini sa"lamak için resim çizdirme
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yoluna gidilmi!tir. Bu yorumlamaya dayalı yön-
tem ile çocukların algıları hakkında daha kap-
samlı ve do"al bilgiler elde edilmesinin olanaklı
hale gelmesi amaçlanmı!tır. Çocuklardan konu-
su !iddet olan resim çizmeleri istendi"inde
çocukların en fazla aile içi !iddeti konu alan re-
simleri çizdikleri saptanmı!tır. Bu durumu
sırasıyla genel kavga-tartı!ma durumları olmak
üzere kapkaç, çete, sava! vb. konular izlemi!tir.
Aile içi !iddete yönelik resimler incelendi"inde
genellikle baba !iddeti uygulayan ki!i olarak,
anne ve çocuk ise !iddete maruz kalan ki!iler
olarak resmedilmi!tir. Çocuk !iddete maruz
kalanların fiziksel olarak zarar gördüklerini
ifade etmi!tir. Resimlerin bazılarında çocu"un
!iddeti durdurmak için çaba içinde oldu"u
tespit edilmi!tir. Resimlerin birço"unda çocu"un
!iddetin oldu"u ortamda bulundu"u ve olayı
izledi"i görülmü!tür. Resimlerde çocuklar !id-
dete tanık olmaktadır. Bu ara!tırmada resim
çizdirme yoluyla veri toplanılmı! çocukların,
ço"unlukla aile içinde geçen !iddet olaylarına
yer verdi"i görülmü!tür. Bu dönem çocuklarının
artistik geli!im düzeyi dikkate alındı"ında bu
bulguların dü!ündürücü oldu"u söylenebilir.
Çünkü bu dönem çocukları çizimlerinde gerçe"i
oldu"u gibi yansıtma çabası içinde oldukları
görülür (Isbell ve Raines 2003, Linderman 1997).

Yazın incelendi"inde de Myers (1999) toplumda
en fazla !iddet ya!anan kurumların içinde
ailenin bulundu"unu ifade etmektedir (Akt.
Eisenbraun 2007). Bazı kaynaklar, aile içi !iddete
tanık olan okul ça"ı çocukların dı!salla!tırmaya
(saldırgan, suçlu) ve içselle!tirmeye (çekingen,
endi!eli) yönelik davranı! problemlerini, !iddet
olmayan ailelerden gelen çocuklara göre daha
fazla gösterdi"ini ifade etmektedir. Yapılan bir
çalı!ma çocu"un ebeveyninin !iddete u"radı"ı-
na tanık olmasının, bir yabancıya kar!ı uygu-
lanan !iddette tanık olmasından daha fazla etki-
lendi"ini ortaya koymu!tur. Bu durum, !iddet
olayı anne babayı ya da çocu"un bakımını yapan
ki!iyi kapsadı"ında çocukların daha olumsuz
tepkiler verme e"iliminde oldu"unu göstermek-
tedir (Osofsky 1995).

Bu ara!tırmada ortaya çıkan bir ba!ka sonuçta
!iddeti uygulayan ki!iler olarak daha çok erkek
figürüne yer verilmi! olmasıdır. #iddet ve zor-
balı"a yönelik yapılan birçok çalı!manın
sonuçlarında !iddeti uygulayan ki!inin daha
fazla erkek oldu"u bulunmu!tur (Bosworth ve
Simon 2000, Delfabbro ve ark. 2006, Espelago ve

ark. 2003, Koç 2006, Pateraki ve Houndoumadi
2001, Pereira ve ark. 2004). Bu durum çocukların
!iddet uygulayan ki!iler olarak daha çok erkek-
leri gözlemedi"inin ya da tanık oldu"unun bir
göstergesi olabilir. Çalı!mada aile içinde ya!a-
nan !iddette !iddet ma"durları ço"unlukla
kadınlar ve çocuklar olarak resmedilmi!tir. Kırk
dokuzuncu Dünya Sa"lık Toplantısında tüm
dünyada kasıtlı zarar verme olaylarında artı!
oldu"u ve bu durumdan her ya!ta ve cinsiyette
insanın etkilendi"i özellikle kadın ve çocukların
daha fazla etkilendi"i bildirilmi!tir (Krug ve ark.
2002). Çocukların çizdikleri resimlerdeki yansı-
maların !iddet konusunda ya!anan gerçekler-
den uzak olmadı"ı görülmektedir.

Ayrıca ara!tırmada ele alınan resimlerde !iddet
uygulama biçimleri incelendi"inde en fazla kaba
kuvveti kullanma, ate!li silah kullanma, bıçakla-
ma ve sopa kullanma gibi fiziksel zarar vermeye
dayalı !iddet uygulama biçimlerinin daha fazla
kullanıldı"ı görülmü!tür. Sözlü ifadeleri içeren
!iddet türüne çok az yer verildi"i saptanmı!tır.
Bu durum iki nedenden kaynaklanabilir.
Birincisi bu ara!tırmada !iddeti incelemek için
seçilen resim çizdirme yöntemi, sözel !iddetin
ifade edilmesini sınırlayıcı bir etken olu!tura-
bilir. Çocuklar sözlü !iddeti resimlerde ifade
etmede zorluk ya!amı! olabilir. $kinci bir nedeni
de çocukların !iddeti, ki!ilerin birbirlerine kar!ı
fiziksel olarak zarar vermesi !eklinde algıla-
masından, yorumlamasından ya da fiziksel !id-
detin çocuklar üzerinde daha fazla etki bırak-
masından kaynaklanabilir.

Resimler incelenirken, konuya sosyal bir olgu ve
gerçekçi bir anlayı!la yakla!ılmı! olup, estetik
kaygılardan öte çocu"un !iddeti algılamasının
plastik yansımaları (anlatım ö"eleri) esas alına-
rak de"erlendirilmi!tir. Çocukların resimlerinde
ortaya koydukları !iddet ö"elerinin, insan
psikolojisi üzerinde gerginli"i artırıcı imlerin
olması; örne"in, !iddete u"rayan bir insanın
saçının da"ınık, gözünün mor, kan izleri ve sal-
dırı aletleri; saldıran ki!ilerin ise kızgın görü-
nümlü olmaları, so"uk renklerin sıkça kullanıl-
masına yönelik ifade biçimleri onların artistik
geli!im düzeyleriyle de örtü!mektedir. Çocuk-
ların do"asında var olan duyarlılı"ın ve çizme
güdüsünün bir yansıması olan resimlerindeki
bazı !iddet ö"eleri ciddiye alınmalıdır. Çünkü
onlar, ya!amdaki duygu ve dü!üncelerin önemli
çeli!kilerini içeren sosyal gerçeklikleri, de"erleri
(kültürel ö"eleri) yansıtmaya çalı!mı!lardır.
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Ara!tırma sonuçları, çocukların çizmi! oldu"u
resimler, çevrelerinde geli!en !iddet olaylarının
farkında olduklarını göstermektedir. Ailede ve
toplumun di"er kesimlerinde ya!anan !iddet
olaylarının resimlenmesi, !iddet uygulayan ki!i
olarak erkek figürüne a"ırlıklı olarak yer veril-
mesi ve fiziksel !iddetin daha fazla çizilmesi
çocukların sosyal sistem içinde gördü"ü, izledi"i
ya da maruz kaldı"ı gerçeklerin betimlemeleri
olarak dü!ünülebilir. #iddetin, uygulayanlar
açısından me!ru sayılması onun belli inançları,
idealleri ya da saplantıları temsil etti"i, ba!ka bir
deyi!le bu de"erlere uygun dü!en kültürel bir
ortamın varlı"ıyla açıklanabilir. Böylece
“ba!kalarına verilmi! fiziksel zarar” gibi bir ta-
nımlama, ister istemez sosyal ba"lamıyla birlik-
te dü!ünülmesi zorunlu görülmektedir (Esmer
2001). Bu durumda çocukların içinde ya!adıkları
ortamların !iddetten uzak olması ve bu konuda
aile, okul ve toplumun di"er kurumlarında !id-
detin zararlı etkilerine yönelik duyarlılıkların
olu!turulması çocukların ruh sa"lı"ı geli!imi
açısından önemli görülmektedir.

Ayrıca ara!tırmada kullanılan resim çizdirme
yöntemi, çocuklarla ilgili çalı!malarda !iddeti
tanımlama, olası nedenleri açı"a çıkarma ve
müdahale programı geli!tirmede ruh sa"lı"ı
alanında çalı!an uzmanlar ve ara!tırmacılar
tarafından etkili bir !ekilde kullanılabilir.
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