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ÖZET 

KÖYDE VE KENTTE YAŞAYAN 7–8 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN 

CİNSİYET KALIPYARGILARI VE CİNSİYETLERİNE BAĞLI 

OYNADIKLARI OYUN VE OYUNCAKLAR 

 
Yazar : Pınar BAĞÇELİ 
Üniversite : Uludağ Üniversitesi 
Anabilim Dalı : İlköğretim 
Bilim Dalı : Sınıf Öğretmenliği 
Tezin Niteliği : Yüksek Lisans Tezi 
Sayfa Sayısı : 177 
Mezuniyet Tarihi : 07 /08 / 2008 
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL 
 

  Bu araştırma; yedi-sekiz yaş çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin 
kalıpyargıların gelişmesinde köyde veya kentte yaşama, cinsiyetin etkisi ve annenin 
eğitim düzeyi ile kadın ve erkeklere ait kalıpyargıların tanınması bakımından kız ve 
erkek çocuklar arasındaki farkı araştırma ve köyde ve kentte yaşayan kız ve erkek 
çocukların oyun ve oyuncak tercihlerini saptamak amacıyla düzenlemiştir. 
Araştırmada, çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılarını ölçmek 
amacıyla “Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği ( Sex Stereotype Measure II )” ile çocukların 
“oyun ve oyuncak tercihlerini” belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan 
bir anket formu ile annelerin çocuklarının oyun ve oyuncak tercihleriyle ilgili 
düşüncelerini öğrenmek amacıyla yine araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu 
kullanılmıştır.  

 Araştırmanın örneklemini Bursa ili köy ve kent ilköğretim okullarının birinci 
ve ikinci sınıflarına devam eden yedi-sekiz yaş çocuklarından toplam 200 çocuk 
oluşturmuştur. 

Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği’nden elde edilen verileri değerlendirmek amacıyla, 
Varyans Analizi kullanılmış ve gruplardan anlamlı olanların bulunması için Tukeys-
HSD testi uygulanmıştır. Ayrıca köyde ve kentte yaşayan çocukların oyun ve 
oyuncak tercihlerinin ne olduğu belirlemek için frekans ve yüzdeler tablolar halinde 
gösterilmiş, köy-kent ile kız ve erkek çocuklar arasındaki farklılık Kay-Kare testiyle 
test edilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.  
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; cinsiyet özelliklerine ilişkin 
kalıpyargıların, kentte yaşayan çocuklarda daha yüksek olduğu, erkek kalıpyargıların, 
kız ve erkek çocuklar tarafından daha fazla tanındığı saptanmıştır. Ayrıca, 
çocuklardaki cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıların, annenin eğitim düzeyinin 
yükselmesi ile birlikte artış gösterdiği de belirlenmiştir.  

Köyde yaşayan çocukların genellikle dışarıda oynan oyunları tercih ettiği, 
kentte yaşayan çocukların ise evde rahatlıkla oynanabilen oyunları tercih etmekte 
olduğu belirlenmiştir. Çocukların cinsiyetlerinin ve içinde yaşadıkları çevrenin, tercih 
ettikleri oyuncakları etkilediği görülmüştür.  
 
Anahtar Sözcükler: İçinde yaşanılan çevre, köy, kent, cinsiyet özelliklerine ilişkin 
kalıpyargılar, oyun, oyuncak. 
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ABSTRACT 

 
 

GAMES AND TOYS PLAYED BY CHILDREN OF BETWEEN 7 AND 8 
ACCORDING TO SEX STEREOTYPES AND WHETHER THEY LIVE IN A CITY 

OR VILLAGE 
 

Yazar                     : Pınar Bağçeli 
Üniversite               : Uludağ Üniversitesi 
Anabilim Dalı           : İlköğretim 
Bilim Dalı                : Sınıf Öğretmenliği 
Tezin Niteliği           : Yüksek Lisans Tezi 
Sayfa Sayısı            : 177 
Mezuniyet Tarihi      : 07 /08 / 2008 
Tez Danışmanı     : Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL 
 

            The aim of the study was to determine games and toy preferences of children who 
live in villages and compare them to children who live in cities. To investigate the 
differences between girls and boys, how they identify with stereotypical male and female 
roles and what influence a mother’s educational level may have on them. The influence of 
gender and how sex stereotypes develop in children of 7-8 years old depending on whether 
they live in a city or a village. 

In this study, ‘Sex Role Stereotypes Measure II’ was used to determine sex 
stereotypes of children. Also some survey forms were prepared by the researchers to 
determine toys and game preferences of children, and to determine what influence a mother 
has on the toys and game preferences of their children.  

 The statistical data of ‘Sex Role Stereotype Measure II’ was processed by methods of 
Analysis of Variance. Tukeys-HSD was also used to find which group was the more 
significant. So that it could be easily determined which toys and games children preferred the 
percentages and frequencies were indicated with tables. The data gathered from villages and 
cities, female and male’s differences were analyzed with K-Square and the statistics were 
discussed. 

                 The data indicated that children from cities were more sex-stereotypical than 
children from villages. It was determined that the male students were found to be more sex-
stereotypical. In addition to this, it was determined that sex role stereotypes of the children 
increased if there was more of a mother’s educational level or influence. 
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           Children from village preferred to play outside, where as children from a city 
preferred to play games that could play in the home. The children’s gender and community 
and environment  also affected their toy preferences.             

            
Key Words: Environment, village, city, sex role stereotype, play and toy. 
 



 

ÖNSÖZ 

 Bu araştırma köyde ve kentte yaşayan 7–8 yaş arası çocukların cinsiyet 

kalıpyargıları, oyun ve oyuncakları arasındaki ilişkiyi ve farklılıkları incelemek 

amacıyla yapılmıştır. 

 Araştırmanın yapılmasında, çalışmanın ilk gününden itibaren her aşamada 

bana destek olan, yol gösteren, emek veren ve çalışmanın tamamlanmasında büyük 

katkılar sağlayan değerli hocam Doç. Dr. Handan Asude BAŞAL’a sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. 

 Araştırmanın ortaya çıkmasında yardımlarını esirgemeyen Okul Müdürlerine, 

öğretmenlere ve araştırmaya katılan öğrencilere teşekkür ederim. Ayrıca yüksek 

lisans öğrenimim süresince yardımlarını esirgemeyen hocalarıma ve emeği geçen 

herkese teşekkürü bir borç bilirim. 

Son olarak da bana her zaman destek olan ve sabır gösteren aileme ve 

nişanlıma teşekkür ederim. 
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BÖLÜM I                             

    GİRİŞ 

   Gelişim doğum öncesi başlayan ve ölünceye kadar devam eden karmaşık ve çok 

yönlü bir süreçtir. Gelişim kalıtım ile çevrenin etkileşiminin sonucunda oluşmaktadır. 

Kalıtım bireyin anne ve babasından getirdiği gizil güçleri belirtmektedir. Çevre ise 

kalıtım dışında bireyin gelişimini etkileyen tüm etmenleri ifade etmektedir. Birey 

bedensel, bilişsel, sosyal, duygusal ve cinsel gelişim alanları birbirlerini etkileyerek bir 

bütün halinde gelişmektedir. Bu bütünleşme gelişimin her evresinin kendinden bir 

sonraki evreyi etkilemesine sebep olmaktadır (Yavuzer, 2001; Başal, 2004). Her evrenin 

bir gelişim görevi olup, Havighurst (1972) gelişim görevini, bireyin içinde bulunduğu 

dönemde başarması ya da geliştirmesi gereken davranışlar olarak ifade etmektedir 

(Peker, 2000). Gelişim doğum öncesinde başlar. Doğum öncesi dönem ovum, embriyo, 

fetus evreleri olarak ayrılmaktadır. Ovum evresi; döllenme anından ikinci haftanın 

sonuna kadar, embriyo evresi; üçüncü haftadan sekizinci haftaya kadar ve fetus evresi 

üçüncü aydan doğuma kadar olan dönemi kapsamaktadır (Yavuzer, 2001). Doğum 

öncesi dönemin gelişim görevi, bebeğin gelişimini sağlıklı olarak tamamlayıp dünyaya 

gelmesidir (Başal, 2004). Daha sonraki gelişim dönemleri; 0–4 haftayı kapsayan yeni 

doğan, 4 hafta ile 2 yıl arasını kapsayan bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk ve 

ergenlik olarak ayrılmaktadır. 0–2 yaşı kapsayan dönemde bebeğin, emmeyi öğrenme, 

nefes almaya alışma, belli zamanlarda uyuma ve uyanık olmaya alışma, dışarı çıkmaya 

alışma gibi görevleri vardır (Baymur, 1994). 2–6 yaşı kapsayan ilk çocukluk döneminde 

çocuğun gelişim görevleri, toplumsal ve fiziksel gerçekliğe ilişkin basit kavramlar 

oluşturmayı öğrenme, konuşmayı öğrenme, doğru ile yanlışı ayırmayı öğrenme, sevgiyi 

gösterme yollarını öğrenme olmaktadır. Son çocukluğu kapsayan altı-on iki yaş 

döneminde büyük ve küçük kasları kullanmayı öğrenme, cinsiyet farklarını ve rollerini 

öğrenme, vicdan ve ahlak sistemini geliştirme, çevreye uyum sağlama, duygu ve 
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heyecanlarını denetim altında tutabilme edinilmesi gereken gelişim görevleridir. 

Ergenlik dönemi bireyin kendi cinsindekilerle ve karşı cinsle arkadaşlık kurma, 

bedenindeki değişiklikleri kabullenme, kendine meslek seçme, evliliğe ve aile yaşamına 

hazırlanma, eril ya da dişil bir toplumsal rolü gerçekleştirme gibi gelişim görevlerini 

içermektedir (Gander and Gardiner: Akt. Onur, 2004). Yaşamın belli bir döneminde 

öğrenilecek olan bilgiler kişinin fiziksel olgunluğuna ve içinde yaşadığı topluma göre 

şekillenmektedir. Çünkü, bireyin gelişim dönemleri değiştikçe kendisinden beklenen 

gelişim görevleri de farklılaşmaktadır. Bireyin içinde yaşadığı toplum kendi kültürüne 

göre bireyden isteklerde bulunmaktadır. Eğer birey bu isteklere göre davranmazsa 

toplumla arasında çatışmalar yaşanmaktadır. Bu yüzden bireyin içinde bulunduğu 

toplum onun gelişim görevlerini etkilemekte ve bireyin toplumun kültürüne göre 

gelişim görevleri seçmesini sağlamaktadır (Peker, 2000). Bu gelişim görevlerinin 

öğrenilmesinde etkili olan en önemli faktör ise oyundur. Oyun bireyin kişiliğini ve 

toplumsal becerilerini açığa çıkarmasında en önemli adım olmaktadır. Çocuk oyun 

oynayarak toplumsallaşır ve topluma ayak uydurur. Oyuncak ise çocuğun 

toplumsallaşmasında ve kişiliğini geliştirmesinde kullanılan bir araçtır. Toplumsallaşma 

süreci,  çocuğun kendisiyle çevre arasındaki sınırı anlaması ve kendi benliğini çevreden 

ayırabilmesiyle başlamaktadır (Köknel, 1999).  

Toplumsallaşmada aile ortamı birinci derecede önemli olmaktadır. Aile, içinde 

bulunduğu toplumun kurallarını ve değerlerini ödüllendirme ve cezalandırma 

mekanizmalarını kullanarak çocuğa aşılamakta ve böylece çocuğun toplumun istediği 

yönde gelişmesini sağlamaktadır. Çocuğun ailesi ve içinde bulunduğu çevre ona sahip 

olduğu cinsiyet tipine uygun davranması konusunda yön göstermekte ve kendi cinsiyet 

tipine uygun davranmasını ondan beklemektedir. Bu durum çocukta erken yaşlardan 

itibaren cinsiyet kalıpyargılarının oluşmasına sebep olmaktadır. Çünkü toplum, bireye 

kız ve erkek çocuklarının cinsiyet kimliklerini öğretmeye çalışmaktadır. İnsanın 

yaşadığı çevre ailesini, arkadaşlarını, okulunu, öğretmenlerini ve kitle iletişim araçlarını 

barındırmaktadır. Aileler, öğretmenler ve akranların tutumu da çocuğun doğal ve doğru 

olanın ne olduğunu bulmasında etken olmaktadır (Sherman, 1979). Kitle iletişim 

araçları da insanların düşünce ve davranışlarını etkilemekte, erkekler ve kadınlar 

hakkında çeşitli kalıplar sunmaktadır. Bu kalıplar; toplumdaki kadın-erkek imajlarını ve 
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çeşitli ilişki biçimlerini yansıtmakta, hatta çoğu kez bilinen kalıplar vurgulanarak daha 

da güçlenmeleri sağlanmaktadır (Bulut, 2000). Yani, çocuğun cinsiyetine uygun 

davranışlarının çevresindekiler tarafından onaylanması, ödüllendirilmesi, cinsiyetine 

uygun olmayanların ise onaylanmaması ve genellikle olumsuz tepki ile karşılanması, 

çocukta cinsiyetine uygun olan davranışların pekişmesine yol açmaktadır. Bu şekilde 

çocuk toplumsallaşmakta, cinsiyetine uygun rolü özümsemekte ve çevre ile uyum 

sağlayan bir benlik ve kişilik geliştirmektedir. Böylece birey kendi cinsiyetinin verdiği 

role bürünmekte ve bu rolü oynadığı oyuncaklara ve oyunlarına yansıtmaya 

çalışmaktadır (Başaran, 1974). Kuralları önceden belirlenmiş olsun ya da olmasın, oyun 

toplumsallaşma sürecinin temel etmenidir. Ayrıca, çocuğun seçtiği oyunlar ve bu 

oyunlarda aldığı rol, onun kişiliğini açığa vurmakta ve kendisiyle ilgili önemli ipuçları 

sağlamaktadır (Jersild, 1968: Akt. Günçe, 1972). Bu yüzden oyunlar çocukların 

gelişiminde önemli etkiye sahiptir.  

       Cole’a (2005, ss. 361) göre, “Kişilik, çocuğun doğumundan itibaren doğuştan 

gelen özellik ve kapasitesinin toplum ve aile üyeleriyle sosyal etkileşimi sonucunda 

şekillenerek oluşan zekâ, ilgi, duygu ve mizacın eşsiz birleşimidir.” 

“Çocukların, kişiliklerini ve toplumsal davranışlarını derece derece 
geliştirirken karşılaştığı gelişim görevlerinden biri cinsiyetlerine uygun olan kadın ya da 
erkek rolünü de öğrenirler. Cinsiyet rolü terimi, eril ya da dişil olarak etiketlenebilen 
davranışları, tutumları, değerleri, düşünme biçimlerini, konuşmayı, oturmayı ya da 
yürümeyi, giyinmeyi ve kişinin bedenin süslemesini kapsar” (Gander and Gardiner: 
Akt. Onur, 2004, ss. 321).  

       Başaran’a (1974) göre; cinsel rol, bir cins statüsüne giren bireylere özgü ve 

onlara uygun davranış özellikleri ile bu davranışlarla ilgili olarak o kişilere ilişkin 

beklentilerden oluşur. Çocuklar önce kendi cinsiyetlerinin kadın veya erkek grubundan 

hangisine dâhil olduğunu anlar ve cinsel kimlikleri hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. 

Cinsel kimlik, bireyin kadın ya da erkek olmak konusundaki algısı ve başkalarının 

cinsiyetlerini tanımasıyla ilgili konudur (Selçuk,1996). Cinsel kimlik üç yaşına kadar 

oluşmakta olup, daha sonra çocuklar, kendi cinsiyetlerini oluşturan özellikleri kavrarlar 

ve kendi cinsiyetlerine uygun davranışları benimserler. Aslında çocuklar kendi 

cinsiyetlerinin beden yapıları ve cinsel iç salgı bezleri bakımından doğuştan farklı 

yaratılmışlardır (Jersild,1968: Akt. Günçe, 1972). Dolayısıyla, Yörükoğlu’nun (2004) 
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da belirttiği gibi, çocuk kendi cinsinin eğilimleri desteklendiği sürece kız ya da erkek 

kimliğini benimseyecektir. Bunu sağlamak ise aileye ve sosyal çevreye düşmektedir. 

Aslında toplumda kız ve erkeğe yüklenen değerler farklı olmakta olup aileler ve çevre; 

kızlardan duygusal, nazik, düşünceli, uyumlu, sakin, bağımlı, sevecen gibi özellikler 

beklerken, erkeklerden bağımsız, hareketli, sinirli, hırslı, kendine güvenen, atılgan, 

saldırganlık gibi özellikler beklemektedir. 

Best ve William’a göre; Kadınlar ve erkekler hakkında sahip olunan genel 
düşünceler “cinsiyete ilişkin kalıpyargılar” (sex stereotypes) olarak adlandırılmakta ve 
bu kalıpyargılar iki farklı düzeyde tanımlanmaktadır. Bem bu düzeyleri şöyle 
açıklamaktadır: Bunlardan birincisi olan “ cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargılar” (sex-
role stereotypes), kadınlar ve erkekler için uygun görülen birçok rol ve faaliyetler 
hakkındaki düşünceleri içermektedir. İkinci bir kavram olan “cinsiyet özelliklerine 
ilişkin kalıpyargılar” (sex-trait stereotypes)ise, bir cinsiyeti, diğer cinsiyete oranla daha 
fazla veya daha az nitelediğine inanılan psikolojik veya davranışsal özellikleri 
içermektedir” (Bem, 1984: Akt. Eskicumalı ve Coşkun, 2003, ss.146). 

        Bem ve Bem gibi düşünen psikologlara göre; genellikle insanlar din, yaş, statü 

gibi gruplara bölünmekte, ancak, ilk defa gördüğümüz kişiyle ilgili ilk gözümüze çarpan 

özellik ise o kişinin cinsiyeti olmaktadır. Çünkü cinsiyetleri kategorize etme otomatik 

ve alışılmıştır ve insanları kadın ve erkek olarak ayırdığımızda tüm erkeklerin aynı, tüm 

kadınların aynı olduğunu düşünme eğilimimiz vardır. Yani kadınlar ve erkekler 

birbirlerinden farklıdırlar (Crespi, 2003). Cinsiyet kalıpyargıları toplumdaki bilim, din, 

fikir, efsane ve geleneklerin bir örneğidir. Yani, cinsiyet kalıpyargıları öğrenilir, 

geliştirilir, transfer edilir ve değiştirilebilir, bu durum, toplumsallaşmanın bir parçasıdır. 

Bu kalıplaşmış algılamaların gerçekle hiçbir ilişkisi olmayabilir, ancak insanlar 

kalıpyargılara “sanki gerçekmiş” gibi inanırlar. Yani, toplumdaki algılama kalıpları; 

kadınları ve erkekleri belirli kalıplar içinde algılamaya yol açmaktadır. Bu algısal 

kalıplar toplumdan topluma değişir (Cüceloğlu, 2002). Çocuklar bu kalıpları aileden, 

yakın çevresinden, arkadaşlarından ve kitle iletişim araçları aracılığıyla 

öğrenmektedirler. 

       Çocuk ilk olarak kız ve erkek olgusunun ne demek olduğunu ailesinden 

öğrenmekte ve böylece ilk cinsiyet kalıpyargıları ailede oluşmaya başlamaktadır (Witt, 

1997). Yörükoğlu’nun (2004) da belirttiği gibi, anne ve babalar bebeğin doğumundan 

itibaren bebeğin cinsine uygun davranmaya özen göstermeye çalışırlar. Hatta bebeğin 

cinsiyeti doğum öncesinde öğrenildiyse, bebekle ilgili hazırlıklar doğacak çocuğun 
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cinsiyetine uygun olarak gerçekleştirilmeye çalışılır. Kız çocuğun saçına kurdele takılır, 

kıza özgü renkli giysiler giydirilir. Anne kız çocuğun süsüne daha çok zaman ayırır. Kız 

çocuğa ayrı erkek çocuğuna ayrı oyuncak seçilir. Babalar erkek çocuklarıyla daha çok 

oynarlar, onları daha çok hoplatırlar. Kız çocuklar ise daha çok gözetilmeye çalışılır. 

Kibarlık ve görgü kuralları kız çocuklar için daha sıkı uygulanır. Erkek çocuk ağladıkça 

“erkekler ağlamaz” diye susturulmaya çalışılır. Anneler genellikle erkek ve kız 

çocuklarıyla farklı ilgilenmekte olup, kızlarına daha destekleyici cümleler kullanırken, 

erkek çocuklarına daha çok direktif veren cümleler kullanmaktadırlar. Erkek ve kız 

çocukları için farklı ev işi seçimlerinde bulunurlar. Örneğin; bulaşık yıkama, ev 

temizleme kızların işiyken; çöpü dışarı atma, araba yıkama gibi işler erkeklerin işidir 

(Kail, 2004). Sokakta dövülen erkek çocuğa “sen de vur” denilir, ancak, kız çocuk 

kendini savunsa da sokakta kavga ettiğinde ayıplanır. Anne ve babalar doğumlarından 

itibaren kız ve erkek çocuklar için farklı sıfatlar kullanırlar. Örneğin; erkek çocuğa 

aslan, güçlü, yakışıklı gibi sıfatlar kullanırlarken, kız çocuklarına sevimli, tatlı, güzel 

gibi sıfatlar kullanmaya çalışılır (Yörükoğlu, 2004). 

       Aileden sonra belki de çocuklar üzerinde en çok etki yapan öğretmenlerdir. 

Öğretmenler genellikle erkek öğrencileri, saldırgan davranışlarından, temiz ve düzenli 

olmamalarından dolayı eleştirirken, kız öğrencilerinin ise problem çözme yeteneklerinin 

yetersizliğinden şikâyet ederler (Eskicumalı ve Coşkun, 2003). İlkokula başladıktan kısa 

bir süre sonra çocuklar hangi akademik konu ve becerilerin erkeğe özgü, hangilerinin 

ise kadına özgü olduğunu kavrarlar. Okuma, heceleme, resim ve müzik dersleri daha 

çok kızlar için düşünülürken, matematik, atletizm ve mekanik beceriler daha çok 

erkekler içindir (Kail, 2004). Ders kitaplarında da cinsiyet kalıpyargılarına etki eden 

unsurlar görebilmek mümkündür. Örneğin; Groebner (1972), incelediği 554 öykü 

kitabında söz edilen kahramanların daha çok erkekler olduğunu belirtmektedir (Akt. 

Dönmez, 1989). Saario ve arkadaşlarına (1973) göre; kadınlar da erkekler de kısa, uzun, 

zayıf ve şişman olabilmekte ve erkekler de kadınlar gibi nazik ve hayalci 

olabilmektedirler. Dolayısıyla; Saario ve arkadaşları (1973) ilkokul ders kitaplarında 

anlatılanların aslında gerçek dünyayı yansıtmadığından bahsetmekte ve kadınların anne 

oldukları gibi sanatçı, avukat, doktor ve profesör olabileceklerini belirtmektedir. 

(Gander and Gardiner: Akt. Onur, 2004). Türkiye’de Gürkan ve Bıkmaz’ın (1996) da 
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yaptığı bir araştırmada ilkokul ders kitaplarında erkek cinsiyetine, kadın cinsiyetinden 

daha fazla yer verildiği görülmüştür. Kitaplarda araştırıcı olma, aile reisi olma, öğüt 

verme, sporla uğraşma, fiziksel güç gerektiren işlerde çalışma gibi özellikler erkeklere 

özgü olarak verilirken, çocuk bakımını üstlenme, ev işleri yapma, zarif, duygusal ve 

sevecen olma gibi özelliklerin kadınlara özgü özellikler olarak verildiği belirlenmiştir 

(Akt. Karasaraçoğlu, 1998). Hatta bazı çocuk şarkılarında bile anne ve babanın 

özellikleri gerçekte olduğundan farklı yansıtılmaktadır. Örneğin, Genellikle okullarda 

öğretilen “Öğrenmek mi İstiyorsun?” adlı çocuk şarkısının sözlerinde de annenin, 

babanın ve çocukların yapması gerekenler net çizgilerle belirtilmiştir. Şarkının sözleri 

şu şekildedir:  

“Öğrenmek mi istiyorsun bir anne hep ne yapar? 

O dikiş diker, o dikiş diker. 

Öğrenmek mi istiyorsun bir baba hep ne yapar? 

 O kahve içer, o kahve içer. 

Öğrenmek mi istiyorsun bir küçük kız hep ne yapar? 

O bebek sallar, o bebek sallar. 

Öğrenmek mi istiyorsun bir küçük bey hep ne yapar? 

O balık tutar, o balık tutar.”     

       Ayrıca kız ve erkeklerin oynadığı oyuncakların farklı olduğu görülmektedir. 

Çocukların oynadıkları oyun ve oyuncaklardaki cinsiyet faktörü incelendiğinde erkekler 

asker, kamyon gibi oyuncakları tercih ederken; kızlar ise bebek ve ev eşyası gibi 

oyuncakları tercih etme eğilimindedirler. Genellikle macera, Süpermen, uzay adam gibi 

fantastik karakterlerle erkek çocukların fantastik oyunlarına ilham veren televizyondaki 

çizgi filmler ve roller erkek çocuklar için uygun olduğu düşünülmektedir (Goldstein, 

2001). Üç yaşlarından itibaren artık, çoğu çocuk oyunlarında cinsiyet kalıpyargılarının 

etkisi görülmeye başlanmaktadır. Aslında erkekler zaman zaman kız oyuncaklarıyla, 

kızlar da erkek oyuncaklarıyla oynamayı tercih edebilirler. Ancak kamyonlarla oynayan 

kız çocuklar yaşıtları tarafından umursanmadığı gibi hatta eleştirilebilir. Bebeklerle 

oynayan erkek çocuklar ise daha çok akranları tarafından alay edilebildiği gibi 

cezalandırılmaya da çalışılır. İki-üç yaşlarında çocuklar, aynı cins arkadaşlarıyla 

oynamaya başlamakta ve bu durum ergenlik öncesine kadar devam etmektedir (Kail, 



 7 

2004). İlkokul döneminde bulunan çocuk, içinde yaşadığı toplumun kültürel 

özelliklerine göre kendi cinsine düşen ve çevresi tarafından kabul edilmiş rolleri 

geliştirmeye devam etmektedir. Bu dönemde kız çocukları, toplumun kültür değerlerine 

göre kendi cinsine düşen kabul edilmiş rolleri, erkeklere oranla daha çabuk 

benimsemekte ve kullanmaya başlamaktadır. Bu dönem, her iki cinsin kendi cinsinden 

akranlarıyla oynamayı tercih ettiği bir dönem olmaktadır (Başaran, 1982) .  

       Çocuklar, cinsiyetine uygun kabul edilebilir ve uygun davranışların ne olduğunu 

medyadan özellikle televizyondan da öğrenmektedirler (Witt, 1997). Genellikle 

televizyonda gözlenen kadınlar, verilmeye çalışılan aile rollerinde daha zayıf, daha 

pasif, çekinik olarak yer almakta; erkekler ise daha güçlü rolleri, otoriteyi simgeleyen 

lider ve güçlü karakterleri temsil etmektedirler (Kail, 2004). Televizyonda erkekler 

saldırgan ve yaratıcı olarak gösterilirken;  kadınlar ise duygusal, boyun eğici, bağımlı ve 

hatalı davrandıkları takdirde sürekli cezalandırılan rolünü üstlenmektedirler. Kadınların 

ve erkeklerin cezalandırılma ve ödüllendirilme yöntemleri de televizyonda farklı olarak 

gösterilmektedir (Stein ve Frederich, 1975; McArthur ve Eisen, 1976; Sternglanz ve 

Serbin, 1974: Akt. Dönmez, 1989) 

       Kısaca, ana babalar, öğretmenler, kardeşler ve toplumdaki diğer insanlar 

çocukların yalnızca kendi cinsiyet rolü tanımlarına uymalarını istemezler, ayrıca kızları 

kız gibi, oğlanları da oğlan gibi davranmaya özendirirler ve tersi davranışları da 

görmezlikten gelerek ya da açıkça eleştirerek önlemeye çalışırlar (Gander and Gardiner: 

Akt. Onur, 2004). 

  Bem ‘e göre; “cinsiyetlere uygun yeteneklerin, kişilik özelliklerinin, 

davranışların ve kendilik kavramlarının kazanılması, psikolojide ‘cinsiyetleri 

ayrıştırma süreci (process of sex-typing)’ olarak tanımlanmaktadır.” Cinsiyetleri 

ayrıştırma sürecini açıklayan dört temel kuram bulunmaktadır. Bunlar; Psikanalitik 

Kuram, Sosyal Öğrenme Kuramı, Bilişsel Gelişim Kuramı ve Sosyal Cinsiyet 

Kuramı’dır (Bem,1984: Akt. Eskicumalı ve Coşkun, 2003, ss.146). 

       Psikanalitik Kuram’ın temsilcisi olan Freud’a göre; cinsel yaşam, doğumla 

birlikte başlamakta ve insan, libido adı verilen cinsel nitelikteki güçlü bir enerji ile 

birlikte doğmaktadır. Ancak, bu enerji, cinsel organlarda toplanmamış, bedenin 

bütününe yayılmış haldedir (Binbaşıoğlu, 1990). Psikanalitik Kurama göre, çocuk 

doğumundan itibaren bazı evrelerden geçer ve bu evreler kişiliğin oluşumunda etkili 
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olmaktadır. Freud insanın geçirdiği bu aşamaları “psiko-seksüel aşamalar” olarak 

adlandırmıştır. Bu aşamalardan birincisi; oral dönemdir. Oral dönem doğumdan 

onsekiz aya kadar olan yaşam sürecini kapsamaktadır. Oral dönem bebeğin annesine en 

bağımlı olduğu ve onun bakımına en fazla gereksinim duyduğu dönemdir. Bu dönemde 

haz alma kaynağı ağız bölgesidir. Bebek zamanının çoğunu emerek ve ısırarak geçirir. 

Bu dönemde bebeğin isteklerinin sağlıklı bir şekilde doyurulması,onun annesine ve dış 

dünyaya güven duymasına yol açar. Bebeğin yeterince doyurulmaması ya da aşırı 

doyurulması ise anneye ve çevreye karşı güvensizliğe sebep olur. Eğer oral dönem 

uygun şekilde tamamlanmazsa, bireyde çocukluk döneminde kalem çiğneme, tırnak 

yeme gibi davranışlar ile daha sonraki dönemlerde aşırı yemek yeme ve sigara gibi 

alışkanlıklar görülebilir (Gençtan, 1989). “Freud, bebeklerin ağız dolmasından zevk 

aldığını ve bunun ileriki hayatta eşya biriktirmeye dönük bir karakter yapısına yol 

açabileceğini de ifade etmektedir.” (Selçuk, 1996, ss.42). 

       İkinci dönem, anal dönemdir. Haz alma bölgesi anal bölgedir. On sekiz ay- üç 

yaş arasında devam eden bu dönemde çocuk olgunlaşma sonucu anüs kaslarını 

kullanarak dışkısını tutma ve verilen tuvalet eğitimi sonucu da kendini denetlemeyi ve 

annesi tarafından uygulanan kurallara uymayı öğrenir (Eldeleklioğlu, 2000). Bebek 

başlangıçta kalın bağırsak ve idrar yollarındaki adalelerini kontrol edemediği için idrar 

ve dışkısını da kontrol edemez. Eğer temizlik eğitimine onsekiz–yirmidört ay yerine 

altıncı, yedinci aylarda başlanırsa bu çocuklarda ağır obsesyonel eğilimler, aşırı 

korkaklık gibi kişilik bozuklukları görülebilir (Özdoğan, 2004). Annenin tuvalet eğitimi 

sırasında katı disiplin kuralları uygulaması çocuğun ilerde inatçı, cimri, bağımlı bir 

karakter geliştirmesine sebep olmakta, ancak , sağlıklı bir tuvalet eğitimi ise çocuğun 

daha bağımsız, daha girişimci, inatçı olmayan bir karakter geliştirmesini sağlamaktadır 

(Başal, 2004). 

       Üçüncü dönem ise üç–altı yaşları arasını kapsayan fallik dönemdir. İlk iki 

dönemde; her iki cins için de Freud’un deyimiyle anne ilk aşk nesnesi iken, bu dönemde 

iki cinsin cinsiyet gelişimleri farklılaşmaktadır (Cole, 2005). Bu dönemde çocuklar 

kendi cinsiyetini ve karşı cinsi keşfetmeye başlar ve yetişkinleri model alarak cinsiyet 

rollerini kazanmaya başlarlar. Ayrıca bu dönemde çocuklar yetişkinlerin değer 

sistemlerini de içselleştirmektedirler (Senemoğlu, 2005). Kızlar annelerine benzeyerek 
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babasının beğenisini kazanmaya, erkekler ise babalarına benzeyerek annelerinin 

beğenilerini kazanmaya çalışırlar. Bu dönemde yaşanan elektra karmaşasında kız 

çocuğu, penisi olmadığı ve erkekler gibi özelliklere sahip olmadığı için anneyi suçlar ve 

babaya âşık olur. Ancak daha sonraları annesiyle özdeşim kurarak onu taklit eder ve 

elektra karmaşasını aşmaya çalışır. Bu dönemde oedipus karmaşasını yaşayan erkek 

çocuk ise anneden uzaklaşarak ve babaya benzemeye çalışarak annenin aşkını 

kazanmaya çalışır. Ancak kendisinden güçlü olarak gördüğü babasından da korkar ve 

babası tarafından cinsel organından mahrum bırakılacağını düşünür. Bu korku ise bu 

dönem çocuklarının yaşamış olduğu kastrasyon korkusudur. Daha sonraları ise 

kastrasyon korkusu duymaya başlayan çocuk, annesine ulaşmanın ve onun sevgisini 

kazanmanın yolunun babası gibi olmaktan geçtiğini fark ederek babası ile özdeşim 

kurar ve onu taklit etmeye başlar. Babası ile özdeşleşen erkek çocuk da cinsiyet 

kimliğini erkek olarak kazanır. Bu da kız ve erkek çocukların yaşamış olduğu elektra ve 

oedipus karmaşalarının çözülmesi ve sağlıklı cinsel kimlik kazanımını beraberinde 

getirir. Freud’a göre; kez ve erkek çocukların bu dönemi başarılı bir şekilde aşamamış 

olmaları onların yanlış cinsiyet kimliği edinimlerine ve psikolojik rahatsızlıkların 

oluşumuna neden olabilmektedir (Eylen, 2000). 

       Psikanalitik Kuram’ın altı–on bir yaşlar arasındaki dördüncü dönemi gizil 

dönemdir. Gizil dönemde çocuk okula başlamasıyla birlikte enerjisini daha çok 

öğrenme ve oyun etkinliklerine yöneltmekte ve öğrenmeye ilişkin beceriler 

edinmektedir. Ayrıca bu dönemde çocuklar, kendi cinslerinden çocuklarla bir arada 

oynamaktan hoşlanır ve oynamaya özen gösterirler ( Başal, 2004).   

       Freud’un psikoseksüel aşamalarının sonuncusu ise on iki yaş ve yukarısını 

kapsayan genital dönem, ergenlik dönemini içine almaktadır. Gençtan’a (1989) göre 

cinsel çekicilik, toplumsallaşma, grup etkinlikleri, meslek planlaması ve yuva kurma 

isteği bu dönemde belirmeye başlar. Bu dönemde kişilik gelişimine ilişkin genç çeşitli 

çatışmalarla karşı karşıya kalmakta ve bunları çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır.  

Gencin bu dönemi başarılı bir şekilde atlatabilmesi için hem karşı cinsten hem de kendi 

cinsinden kişilerle sağlıklı ilişkiler kurması, grup etkinliklerine katılması ve yaşamıyla 

ilgili gerçekçi amaçlar edinmesi ve mesleğini belirlemesi gerekmektedir (Başal, 2004). 
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Selçuk’a (1996) göre; bu dönem sağlıklı geçirilmezse genç ya aşırı bağımlı ya da aşırı 

bağımsız bir kişilik geliştirebilir.  

Freud ilk kez çocuğun duygularını oyunlarında yaşadığından bahsetmiş, fantezi 

davranışlarla oyun arasındaki ilişkiyi görmüş ve çocuk oyunlarında bilinçdışı istek ve 

zorlukların yaşadığını belirtmiştir (Başal, 2004). Freud’a göre oyun; çocukların 

doğumundan altı yaşa kadar geçen dönemlerinde çatışma ve engellemeler karşısında 

duydukları olumsuz duygu ve kaygılarını yaşayabilecekleri ve yaşantılarıyla ilgili 

çözüm yolu bulabilecekleri bir ortam olmaktadır (Sevinç, 2004). Örneğin; yasak olan 

bir şeyi yapan ve cezalandırılan çocuk, duyduğu suçluluk ve kızgınlık duygusunun 

üstesinden oyunlarında gelmekte, böylece bebeğini azarlayan, cezalandıran kendisi 

olmaktadır. Yani; suçlu konumundan cezalandırıcı konumuna geçmiş olmaktadır 

(Başal, 2004). Psikanalitik kurama göre; çocuklar, oyunlarında farkında oldukları ya da 

olmadıkları duygularını belirtmektedirler. Freud’a göre; mantıksal düşünmenin 

başlamasıyla birlikte oyun son bulmaktadır. Kısaca, akılcılık ve eleştirel düşünme 

çocuğu oyundan uzaklaştırmaktadır (Sevinç, 2004).  

       Bir diğer kuram ise; Bandura’nın öncülüğünü yaptığı Sosyal Öğrenme 

Kuramı’dır. Bandura (2000) Sosyal Öğrenme Kuramı’nı ödül, ceza ve taklit üzerinde 

yapılandırmıştır. Örneğin; annesi ellerini şaklattıktan sonra kendi de aynısını yapmaya 

çalışan bebek, oyuncağına hızlı vurduğu için cezalandırılan çocuk, okuldaki 

arkadaşlarıyla aynı kıyafeti giyen ve aynı saç şeklini yapan genç, çevresindekileri 

gözlemleyerek öğreniyor demektir (Berk, 2003). Cinsel kimliğin kazanılmasında da 

taklit ve pekiştirme önemli rol oynamaktadır. Çocuk yeni davranışları, diğer kişileri 

gözlemleyerek taklit eder. Genellikle, çocuklar; gördükleri kişi başarılı, güçlü ya da 

popülerse ve taklit ettiğinde cezalandırma yerine ödüllendiriliyorsa o kişiyi taklit etme 

yolunu seçmektedirler (Kail, 2004). Taklit edilen bu kişi yaşıtı, öğretmeni, akrabası, 

medyadaki bir kişi hatta sanatçı, toplumda kabul gören popüler bir kişi de olabilir. 

Ancak ilk iletişim kurdukları bireyler anne ve babaları olduğu için öncelikle onları 

gözlemlemekte ve taklit etmektedirler. Ayrıca çevrelerinde yer alan kendi cinslerini de 

taklit etmeye çalışırlar. Çünkü çocuklar cinsiyetine uygun davranış gösterdiğinde 

ödüllendirilebilmektedir. Erkek çocuk babasını gözlemleyerek erkek gibi olmayı, kız 

çocuk annesini gözlemleyerek kadın gibi olmayı öğrenir. Anne ve baba erken yaşlardan 
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itibaren kız ve erkek çocuklarından farklı beklentilerde bulunmakta ve çocuklarının 

kendi cinsiyetine uygun davranış geliştirmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Böylece 

çocuklar anne ve babalarının cinsiyet rollerinin yanı sıra toplumun kurallarını da 

öğrenmektedirler. Bandura çocukların dinledikleri, hatırladıkları ve gözlemledikleri 

karmaşık davranışlardan genel kuralları oluştururken taklit ve öğrenmenin etkisinde 

olduklarını belirtmektedir (Berk, 2003). Dolayısıyla Bandura’nın Sosyal Öğrenme 

Kuramı’na göre; çocuğun çevresinde gördüğü kişileri gözlemleyerek taklit etmesi 

oyunlarına da yansımaktadır. Örneğin; yemeğini yemediği ya da üstünü kirlettiği için 

annesi tarafından dövülen ya da cezalandırılan çocuk bu davranışı bebeğine de yansıtır. 

       Çocukların cinsiyet gelişimlerini açıklayan diğer bir öğrenme kuramı ise operant 

koşullanmadır. Skinner’in geliştirdiği bu kuramın temeli ödül ve cezadan oluşmaktadır. 

Çocuklar çevreden almış oldukları tepkilere göre cinsiyetlerine uygun davranışlarının 

ödüllendirildiğini, cinsiyetlerine uygun olmayan davranışların ise eleştirme, 

cezalandırma ve görmemezlikten gelindiğini vb. öğrenirler. Yani, operant koşullanma 

teorisinde; sosyalizasyon baskısıyla çocuğun gerekli cinsiyet rollerini edinmesi 

sağlanmaktadır. Genellikle anne ve babalar çocuklarının kendi cinsiyetlerine uygun 

roller geliştirmesini isterler ve bu yüzden de çocukları istedikleri yönde davrandığında 

onları onaylar, ödüllendirirler. Ancak çocuklar kendi cinsiyetlerine uygun olmayan bir 

davranış geliştirdiğinde ise anne ve babalar çocuklarını cezalandırma eğilimi 

göstermektedirler. Böylece çocuk kendi cinsiyetine uygun olan davranışı göstermesi ve 

geliştirmesi gerektiğinin farkına varmaya başlar  (Tuğrul, 1994). Skinner’in geliştirdiği 

Operant Koşullanma Kuramı’na göre; kızlara özgü oyuncaklarla oynamaya başlayan bir 

erkek çocuğu çevresinden gördüğü tepkilerle yanlış oyuncaklarla oynadığının, aslında 

erkek oyuncakları ile oynaması gerektiğinin farkına varmaktadır. Çocukların cinsel 

rolleri öğrenip öğrenmediği, yaptıkları davranışların sonuçlarıyla belirlenmekte, 

tanımlanmaktadır. 

       Cinsiyetleri ayrıştırma sürecini açıklayan bir diğer kuram ise, Bilişsel Gelişim 

Kuramı’dır. Piaget’nin geliştirdiği bilişsel gelişim kuramına göre; çocuklar dünyayı 

doğal olarak algılamaya çalışırlar tıpkı dünyayı anlamaya çalışan bilim adamları gibi 

görünürler (Kail, 2004). Piaget bilişsel gelişimi dört döneme ayırmıştır. Bu 

dönemlerden birincisi duyu-hareket dönemi olmaktadır. Doğumdan iki yaşına kadar 
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süren bu dönemde; bebeğin çevreye uyum sağlaması vücuduyla olmaktadır. Ağzıyla, 

elleriyle, kulaklarıyla, gözleriyle dünyadaki olanları keşfetmeye çalışır (Berk, 2003). 

Dolayısıyla bebeğin ilk iki yıl içinde sadece otomatik refleksleri olan bir canlı 

durumundan, giderek problemleri çözmek üzere yeni yollar keşfeden bir birey 

durumuna geçtiği görülmektedir (Yavuzer, 2001).   

       İkinci dönem olan işlem öncesi dönem ise iki–yedi yaşlar arasını 

kapsamaktadır. Çocuklarda cinsel rol gelişimi bu dönemde önem kazanmaktadır. 

Mantıksal düşünme henüz oluşmamıştır (Başal, 2004). Çocuklar sınırlı deneyimleriyle 

kalıpyargılar geliştirirler ve bu kalıpyargılardan kolay kolay vazgeçmezler. Çoğu kez 

yaşadıkları deneyimlerde önceki bilgileriyle uyuşan kavramları özümserler, 

uyuşmayanları ise görmemezlikten gelirler. Örneğin; bir çocuk annesinden “Kadınlar 

doktor olmaz.” şeklinde bir ifade duyup çocukta da bu kalıpyargı oluştuysa, çocuk 

kadın bir doktor görse bile onun doktor olduğunu kabullenemeyebilir. Bu dönemde 

bulunan çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal gelişimini etkileyen en önemli işlemler taklit 

ve oyun olmaktadır. Çocuk taklit ederek becerilerinin iyileşmesini ve gelişmesini 

sağlayabilir (Gander and Gardiner: Akt. Onur, 2004). Ayrıca bu dönem sembolik 

oyunun yoğunlukta olduğu bir dönemdir (Berk, 2003). Çocuk oynadığı oyunlarla cinsel 

rollerine hazırlanmaktadır. Örneğin, evcilik oyunu oynarken anne, baba gibi cinsel 

rolleri de öğrenmekte ve gelecekteki cinsel rolüne hazırlanmaktadır (Başal, 2004). 

       Üçüncü dönem yedi–on bir yaş arasını kapsayan somut işlemler dönemidir. 

Çocukta mantıksal düşünmenin geliştiği bir dönemdir. Bu dönemde çocuk artık 

cinsiyetin değişmediğini ve cinsiyetine uygun kuralları öğrenmektedir (Başal, 

2004).Cinsiyet rollerine ait daha ayrıntılı kavramlara sahiptir, ancak, bu kavramları çok 

dar açıdan tanımlayabilmektedir. Örneğin, bir erkeğin hemşire olamayacağına 

inanabilmektedirler. Çocuklar bu dönemde farklı beceri ve zevkler de oluşturmakta ve 

çoğunlukla kendi cinsiyetinden arkadaşlarıyla oynamaktadırlar (Gander and Gardiner: 

Akt. Onur, 2004). Oynanan oyunlar belli kuralları içermekte ve kurallara uymayanlar 

cezalandırılmaktadır. Böylece çocuk oyun oynarken toplumsal yaşamın kurallarını da 

öğrenmektedir (Özyürek, 1980). Ayrıca çocuk, oyun oynarken kendini diğer 

arkadaşlarının yerine koyarak onun nasıl davranacağını tahmin edebilir ve benmerkezci 

düşünceden böylece uzaklaşabilir (Özdoğan, 2004). 
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       Birey on bir yaş ve üzerini kapsayan soyut işlemler döneminde her iki cinsle 

de arkadaşlıklar kurmaktadır. Oyun arkadaşları tarafından kabul edilmek ve sevilmek 

isteyen ergen, olumlu karşılanırsa mutlu olmakta, olumsuz karşılandığında ise 

endişelenmekte, kıskanmakta ve öfkelenmektedir. Arkadaşların yanı sıra bu dönemde 

aile de önemli bir yere sahiptir. Aile içinde duygusal ve sosyal iletişim başarılı ise 

ergenlik dönemi sorunları daha rahat aşılabilmektedir. Fakat kuşaklar arasındaki farklı 

duyuş ve düşünüş anne-baba ve ergen arasında dostça bir ilişki kurulamamasına da 

neden olabilmektedir. Bunun sonucunda da genç isyan edebilmektedir. Ergen-aile 

iletişiminde ergenin içinde yaşadığı toplumun kültürel yapı ve özelliklerinin de önemi 

büyük olmaktadır (Yavuzer, 2001). 

       Bilişsel Gelişim Kuramcıları’ndan Kohlberg ise cinsiyeti anlamanın yolunun üç 

aşamadan geçtiğini söyler: 

1.Temel Cinsellik Kişiliği Aşaması: Çocuklar bu aşamada, kız ya da erkek olduğuna 
dair cinsiyete özgü fiziksel farklılığı anlamaya başlarlar. 

2.Cinsel Denge Aşaması: Çocuklar bu aşamada, cinsiyetlerinin sürekliliğini kavrarlar. 
Cinsiyetlerinin her zaman aynı kalacağını, kız ya da erkek olarak büyüyeceklerini 
anlarlar. 

3.Cinsel Korunum-Cinsel Sabitlik Aşaması: Bu aşamada çocuklar, cinsiyetlerinin 
yüzeysel değişiklikler ile değişmeyeceklerini kavrarlar. Örneğin; “Erkekler saçlarını 
uzatsa da kadın olmazlar, kadınlar pantolon giyse de kadındırlar.” kavramına ulaşırlar 
(Başal, 2004, ss. 203-204). 

         Bilişsel gelişim teorisine göre, çocuklar cinsiyetlerin değişmezliğini anladıktan 

sonra, cinsiyetlerine uygun davranış ve aktiviteleri öğrenirler (Kail, 2004). Çocuklar 

cinsel korunum aşamasına beş–altı yaş civarında ulaşırlar ve kız veya erkek olarak 

kendilerini tanımlamaya başlayan çocuklar, deneyimlerini ait oldukları cinsiyete göre 

organize etmeyi de öğrenirler (Başal, 2004). 

       Bem (1984) tarafından geliştirilen sosyal cinsiyet şema kuramına göre, 

cinsiyetleri ayrıştırma süreci, toplumun kadınsı ve erkeksi özellikleri tanımlamasına 

dayanmaktadır (Eskicumalı ve Coşkun, 2003). Bu kurama göre, cinsel tiplemenin ana 

belirleyicisi şemalardır. Şemalar günlük davranışlarımızın tümünü organize etmek için 

var olmak durumundadır. Cinsiyet rollerine dayanan şemalar çocukların bilgiyi 

sınıflamasına yardımcı olup, sınıflama sürecini yaşayan her çocuk kız ve erkek olarak 

rollerinin ayrımına ait bilgiyi kazanmakta ve deneyime girişmektedir. Henüz cinsel 
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kimliğe ait net bir şekillenme olmadan önceki aşamada; çocuklar hem kız hem de erkek 

tiplerine ait şemalar oluştururlar. Daha sonra kendi cinsiyetlerine uygun örneklerle 

karşılaşınca bununla ilgilenip, çeşitli sorularla bu ilgilerini pekiştirirler. Böylece birey 

kendi cinsiyetine uygun olan kadın ya da erkek rolünü benimsemeye çalışır (Tuğrul, 

1994). 

       Cinsiyet şema teorisinde, çocuklar öncelikle aktivitenin, davranışın ya da objenin 

kıza özgü mü yoksa erkeğe özgü mü olduğuna karar verirler (Kail, 2004). Çocuklar 

dünyalarında yorumlayarak kullandıklarını cinsiyet şemalarının ya da oluşturdukları kadın 

ve erkek kategorilerinin içine yerleştirerek deneyimlerini düzenlemeye başlarlar. Eğer bir 

çocuk “Yemek yapmak kadın işidir.” ya da “Erkekler balık tutarlar.” diyorsa iyi 

şekillendirilmiş cinsiyet şeması var demektir. Çocuklarda gözlenen kalıp inanışlar, anlayış 

tarzı ve etkinlik seçimi cinsiyet şema düşüncesinin fazlasıyla var olduğunu göstermektedir 

(Berk, 2003).  

       Genellikle iki yaşından sonra kız ve erkek çocukların davranışlarında bazı 

farklılıklar görülmeye başlanır. Erkek çocuklarda “erkeksi” özellikler olarak tanımlanan 

saldırganlık, yarışmacılık, gerçekçi ve objektif olma gibi özellikleri görülmeye 

başlanırken, kız çocuklarda da “kadınsı” özellikler olarak tanımlanan pasif olma, kolay 

yönlendirilme ve bağımlılık gibi özellikleri görülmeye başlanır  (Başal, 2004). 

       Son yıllarda kişilik davranışlarını erkek ya da kadın ile ilgili kalıpyargılardan 

bağımsız olarak düzenledikleri savunulmakta ve androjen bireylerden de söz 

edilmektedir. Androjen birey kadın ve erkeklerin farklı özellikleri olan birbirine karşıt 

bireyler olduğu düşüncesine karşı ortaya atılan bir kavramdır (Eylen, 2000). 

  “Cinsler arasında pek çok benzerlik ve –kuşkusuz- erkeklerle erkekler, 
kadınlarla kadınlar arasında yetenekleri, gizilgüçleri, fizikleri ve kişilikleri açısından 
pek çok farklılık vardır. …Bu yüzden cinsiyet rolleri geniş kapsamlı tanımlandığında ve 
kabul edilebilir davranışların ve özelliklerin büyük bir bölümü ortak olduğunda 
çocuklar kendi gizil güçlerini geliştirmek için daha özgürdürler. …Bem’ e (1975) göre 
androjen terimi; ne eril ne dişil yalnızca insan olma özelliklerini belirtir” (Gander and 
Gardiner: Akt. Onur, 2004, ss.411–412).  

       Kail’e (2004) göre, androjenler kadınların ve erkeklerin sahip oldukları 

özelliklerin ikisine de sahiptirler. Hem bağımsız hem duygusal, hem kendinden emin 

hem düşünceli, hem yaratıcı hem de hırslı olabilirler. 
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       Çocukların kendi cinsiyetlerine uygun özellikleri öğrenmelerinde oyun ve 

oyuncakların da önemi büyüktür. Çünkü anne ve babalar çocuklarına cinsiyetlerine 

uygun oyuncaklar almakta ve onları cinsiyetlerine uygun oyun seçme ve oynama 

konusunda etkilemektedirler. Çocuklar cinsiyet kimliklerini öğrendikten sonra oyun ve 

oyuncakları cinsiyetlerine uygun seçmeye başlamakta ve ailelerinden öğrendikleri kız 

ve erkek özelliklerini oyunlarına yansıtmaktadırlar (Yörükoğlu, 2004). 

       Gençtan’a (1993) göre oyun; çocuğu yetişkin yaşamın etkinliklerine hazırlar, 

toplumsallaşma süreci için gerekli ortamı sağlar. Oyunun ne olduğu konusundaki 

değişik görüşlerden bazıları da şunlardır: 

       Piaget’e göre oyun, bir uyumdur (Yavuzer, 2001). Lazarus ise oyunu 

“kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk getiren bir aktivite” olarak 

belirtmiştir. Montaigne de oyunu, “çocukların en gerçek uğraşları” olarak tanımlamıştır. 

Montessori de oyunu, “çocuğun işi” olarak nitelendirmiştir (Aral, 2001). Dasen ‘e göre 

de oyun, çocuğun teknik bilgileri, yetişkin yaşamında gerekli olacak değerleri ve rolleri 

kazanmasını sağlayan en önemli eğitsel etkenlerden biridir (Dasen, 1984: Akt. Onur, 

1997). Yani “oyun, çocuğun çevresindeki dünyayı tanıma ve keşfetme fırsatı sunan 

(Sandberg ve Pramling- Samuelsson, 2003: Akt. Öncü ve Özbay, 2005, ss.9) ve sonucu 

düşünülmeden ve dıştan bir etki ve baskı olmaksızın eğlenmek amacıyla yapılan, çoğu 

zaman kendiliğinden oluşan içgüdüsel hareketlerdir (Güneş, 2002; Yavuzer,1999: Akt. 

Öncü ve Özbay, 2005, ss.9).”  

       Oyunun çocuk açısından değeri oldukça büyüktür. Cole’a (2005) göre 

embriyonun hareketleri fetusun gelişiminde ne kadar önemliyse oyun da çocuğun 

gelişiminde o kadar önemlidir. Razon (1985) oyun sırasında çocuğun pek çok şeyi kendi 

kendine deneyerek öğrendiğini ve kendisinde var olan gizil güçlerle yetenekleri 

geliştirip, birçok beceriyi zorlanmadan kazandığını ve dış dünyanın baskısından 

kurtulduğunu belirtmektedir. Oyun çocuğun bedensel, duygusal, toplumsal, zihinsel 

olarak gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca oyun, çocuğun dil gelişiminde ve 

kişilik gelişiminde de etkili olmaktadır. Oyun çocukların sindirim, dolaşım ve solunum 

gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını da sağlamakta ve el-göz koordinasyonunun 

gelişimine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca çocukların küçük ve büyük kas 

gelişimlerinde de etkili olmaktadır (Poyraz, 2003). Yavuzer’e (2001) göre çocuğun kas 
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sistemini geliştiren aktif oyun, çocukta biriken enerjinin boşalmasını sağlamaktadır. 

Eğer bu enerji dışa atılmazsa, çocukların daha nörotik, içe dönük ve alıngan bir yapıya 

sahip olmasına neden olabilir. Ayrıca, çocuğu tanımada değerli bir araç olan oyun, onun 

günlük yaşamda çevresinden aldığı uyaranların oluşturduğu gerilimden kurtulmasını da 

sağlamaktadır. Çocuk oyun oynarken başarma duygusunu tatmakta ve böylece kendine 

güveni artmakta, daha aktif ve dışadönük olmaktadır. Ayrıca, oyun oynayan çocuğun 

sorumluluk duygusu da gelişmektedir (Öncü ve Özbay,  2005). 

       Oyun sosyal gelişimde ve sosyal beceri ve stratejilerin öğretiminde de 

yardımcıdır. Oyun ve oyuncak arkadaşlığı ve paylaşma duygusunu geliştirmektedir. 

Böylece çocuk, verme ve almayı öğrenmekte ve benmerkezci düşünceden uzaklaşması 

oyun sayesinde olmaktadır (Boehm, 1989). Ayrıca doğaçlama ve sosyo-dramatik 

oyunlar aracılığıyla çocuğun hayal gücü, üretkenliği artmakta ve akıl yürütmelerini 

desteklemekte ve toplumsal davranışlarının pekiştirmesini sağlamaktadır (Sevinç, 

2004). 

       Çocuk oyun oynarken dil gelişimi de gerçekleşmekte ve sözcük dağarcığı da 

artmaktadır. Dil, kişinin diğer kişilerle iletişimini sağlayan dinamik bir iletişim aracıdır. 

Sevinç’e (2004) göre de bebeklikten itibaren gülme, ağlama, bağırma ve mimiklerle 

ifade edilen iletişim davranışları, kişinin diğer kişilerle iletişimini sağlayan ve dinamik 

bir iletişim aracı olan dilin gelişimiyle birlikte yerini sözcüklere bırakır. Çocuk 

oynarken yeni sözcükler öğrenir. Kuklalar, evcilik oyunları, çeşitli sembolik oyunlar dil 

gelişimine yardımcı olmaktadır. Böylece oyun yolu ile çocuğun sözcük dağarcığı 

gelişmekte ve düzgün cümle kurma, rahat konuşma ve düşüncelerini açıklama 

alışkanlığı kazanmakta ve yeni bilgi ve deneyimler edinerek nesneler arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları kavramakta ve düşünme, algılama, kavrama gibi, zihin gücü 

gerektiren soyut yeteneklerini geliştirmektedir (Poyraz, 2003). Oyun ve oyuncaklar 

çocukların hayal güçlerini güçlendirmektedir. Çocuklar oyun ve oyuncakları farklı 

etkinliklerde farklı şekillerde kullanabilmektedirler. Bu durum onlarda yaratıcı 

düşüncenin gelişimine yardımcı olmaktadır ( Kandır, 2000). 

       Oyun çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir. Çocuklar oynarken bir yandan 

eşleştirme, gruplama, sıralama, benzerlik ve farklılıkları algılama, ayırt etme gibi 

zihinsel işlemleri öğrenirken bir yandan da duyularını geliştirebilirler. Örneğin; oyun 
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blokları, onlara dünyadaki ilişkileri keşfetme fırsatı sağlar. Ayrıca çocukları çeşitli 

matematik işlemleriyle de karşı karşıya bırakır. Yani; hangisi daha büyük, kaç tanesi 

kırmızı, hangisi daha uzun, hangisi daha kısa gibi sorularla çocuğun zihin gelişimleri 

sağlanır (Boehm, 1989). 

       Oyun çocuğun yaşamının bir parçasıdır. Bu yüzden oyunla ilgili çeşitli kuramlar 

ortaya atılmıştır. Bu kuramlar klasik ve modern kuramlar olarak iki başlık altında 

toplanmaktadır. Klasik kuramlar; Fazla Enerji Kuramı, Rahatlama ve Eğlenme Kuramı, 

Deneme Öncesi Kuram, Tekrarlama Kuramı olarak ayrılmaktadır. Fazla Enerji Kuramı, 

Schiller ve Spencer tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre; her yaşayan canlı 

organizmasında biriken fazla enerjiyi harcama gereği duyar. Bunu sağlayan da oyun 

olmaktadır. Yani biriken fazla enerji oyun yoluyla dışarı atılmaktadır. Dolayısıyla oyun 

oynayan çocuklar oynamayanlara göre daha sağlıklı olmaktadır (Aral, 2001). 

       Bir diğer kuram olan Rahatlama ve Eğlenme Kuramı’nın temsilcisi Lazarus’tur. 

Bu kurama göre; oyunun amacı çalışırken organizmada azalan enerjinin tekrar 

kazanılmasıdır. Dolayısıyla günlük faaliyetler sonucu oluşan yorgunluğu gidermek ve 

dinlenmek için oyunun gerekli olduğunu vurgulamaktadır (Aral, 2001).  

       Üçüncü klasik kuram ise; Deneme Öncesi ya da Öncül Deneme Kuramı’dır. Bu 

kuramın kurucusu Gross’tur. Bu kurama göre; geçmişte edindiğimiz içgüdüsel 

alışkanlıklar gelecekte edineceğimiz alışkanlıkların oluşmasında rol oynamaktadır. 

Çocuk dürtülerinin de etkisiyle kişiliğini oluşturacak davranışlarını önceden oyun 

şeklinde denemektedir. Örneğin; çocuklar oyun sırasında ana ya da baba rolünü 

üstlenerek gelecekteki cinsiyet rolüne hazırlanmaktadır (Öncü ve Özbay, 2005).  

“Gross: oyunu, çocukluğun sonunda ulaşılan olgunluk için ön denemeler olarak 

görmektedir” ( Gross,1899: Akt. Özdoğan, 2004, s.101).  

       Klasik kuramların sonuncusu ise Hall’in temsilcisi olduğu Tekrarlama 

Kuramı’dır. Bu kurama göre; birey kendi türünün geçirmiş olduğu aşamaların aynısını 

yaşamı boyunca kendisi de geçirecektir. Oyun bunun açık bir belirtisi olmaktadır (Aral, 

2001). Sevinç’e (2004) göre, çocuk oyun esnasında, insanın geçirdiği devinimsel ve 

ruhsal aşamaları tekrardan yaşamaktadır. 

       Modern Oyun Kuramları ise Psikanalitik Kuramlar ve Bilişsel Kuramlar olarak 

ikiye ayrılır. Psikanalitik Kuramlar’dan biri olan Erikson’ın Sosyal Gelişim Kuramı‘nın 
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ilk dört evresi sıfır–onbir yaş dönemini kapsamaktadır. Birinci evre Temel Güvene 

Karşı Güvensizlik evresidir. Bu evre, doğumdan iki yaşına kadar sürer. Çocuğun 

çevresine ve kendine duyduğu güvenin derecesi gördüğü bakımın niteliğine bağlı 

olmaktadır (Başal, 2004). Bu kurama göre; anneyle çocuğun arasında kurulan ilişkinin 

niteliği temel güven duygusunun ve toplumsallaşmanın özünü oluşturmaktadır (Atabek, 

1998). Çocuğun ihtiyaçlarının yeterince karşılanması ve çocuğun sevilmesi güven 

duygusu geliştirmesine sağlarken, çocuğun ihtiyaçlarının yeterince doyurulmaması ve 

çocuğun yeterince sevilmemesi, güvensiz bir kişiliğin oluşumuna neden olmaktadır 

(Eldeleklioğlu, 2000). 

        İkinci evre Bağımsızlığa Karşı Kuşku ve Utanma evresidir. İki yaşından üç 

yaşına kadar süren bu dönemde çocuklar zihin ve motor becerilerini kullanarak kendi 

kararlarını kendileri vermek isterler. Eğer ana- babalar çocuğa seçme fırsatı tanırlarsa 

bağımsızlık duygusunun gelişimi sağlanmış olmaktadır (Atabek, 1998).   

       Üç–altı yaş arasını kapsayan üçüncü evre Girişkenliğe Karşı Suçluluk evresi 

olmaktadır. Bu evrede çocuklar sembolik oyunla birlikte olmak istedikleri ya da model 

aldıkları insanları taklit ederek deneyim kazanırlar. Bu dönemde çocukların koşmasına, 

atlamasına, oyun oynamasına izin verilmezse çocuktaki girişimcilik duygusu 

engellenmiş olmaktadır. Ayrıca ana-babaların çocuklarını çok fazla kontrol altına 

almaya çalışması da çocukta suçluluk duygusuna neden olmaktadır. Bu dönemde 

bilinçli yaklaşımlarla desteklenen çocuklar gelişimlerini başarıyla 

sürdürebilmektedirler. Ancak yaptıkları faaliyetlerde başarısız olan çocuklar 

küçümsenirse, suçluluk engeline takılabilmekte ve bu durum onların gelişimlerini de 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Atabek, 1998).  

       Altı–on bir yaşları kapsayan dördüncü evre, Başarıya Karşı Aşağılık 

Duygusudur. Bu dönem ilköğretim döneminin birinci kademesini de kapsamaktadır. 

Çocuğun çalışma kapasitesi artmakta ve akranlarıyla ilişkileri gelişmektedir. Bu 

dönemde çocuk, kendi başına ya da diğer çocuklarla oynadığı oyunlar aracılığıyla 

dünyayı algılamakta ve çevresini ve dünyayı kendi denetimi altına almaya 

çalışmaktadır. Kendine yaşantı örnekleri oluşturmakta ve bu yaşantı örnekleri üzerinde 

denemelerde bulunmaya çalışmaktadır (Gençtan, 1989). Senemoğlu’na (2005) göre, bu 

dönemde çocuklar yetişkinlerin kullandıkları aletleri kullanmaya çalışırlar ve bir şey 
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üretmeye çaba gösterirler. Örneğin; elektrik pili yaparak bir gece lambası meydana 

getirmek gibi. Atabek’e (1998) göre eğer bu dönemde çocuk, evde, okulda ya da 

akranlarıyla birlikteyken kötü deneyimler geçirirse, eleştirilirse ve çevresindeki diğer 

kişi ve yetişkinler tarafından değer verilmezse çocukta aşağılık duygusu gelişir.  

       Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı’nın temsilcisi Erikson’a (1972) göre oyun, 

çocuğun psikososyal gelişiminin bir aynası olmaktadır. Çocuk oynadığı oyun 

aracılığıyla gerçek duygu ve düşüncelerini açığa çıkarmaktadır. Erikson, kültürel 

kurumlar ve psikoseksüel gelişim evrelerinin bireyin gelişiminde çok önemli unsurlar 

olduğunu belirtmektedir ve bu ikisinin yönlendirmesiyle çocukta benlik gelişimi, 

psikososyal gelişim göstermektedir. Bu evrelerin uyum sağlayıcı sonuçları biyolojik ve 

sosyal alandaki işlevlerin kaynaşmasını sağlar. Oyun bu kaynaşmayı geçmişte yaşanan, 

şimdiki zamanda yaşanan ve gelecekte yaşanabilecek durumların kaynaştırılmasıyla 

ifade edilir. Oyun yoluyla çocuk, benliğinin belirsizliklerini, kaygılarını ve arzularını 

dramatize etmektedir (Sevinç, 2004).  

       Bilişsel Oyun Kuramcıları ise; Helanko, Berlyn, Huizinga, Vygotsky, ve 

Piaget’dir. Helanko’nun geliştirdiği Sistem Kuramı’nda; oyun bireyle çevresi arasında 

bir ilişki olarak görülmekte ve birey ve çevresinin bir sistem oluşturduğu 

belirtilmektedir. Bu kurama göre; sistemin bir kutbunu çocuk, diğer kutbunu nesne yani 

arkadaş, oyuncak vs. oluşturur. Oyunda nesne çocuk tarafından serbestçe seçilmelidir 

(Helenko, 1958: Akt. Özdoğan, 2004). 

       Berlyn ise İçten Uyarılma Kuramı’nı geliştirmiştir. Berlyn içsel olarak motive 

edilen davranışların merkezi sinir sisteminin fonksiyonlarına hizmet ettiğini, dışsal 

olarak motive edilen davranışların ise doku ihtiyaçları tarafından kullanıldığını ileri 

sürmüştür (Aral, 2001). Bu kurama göre birey korku, iç gerginlik ve engellerinden 

oyunla rahatlayarak kurtulmaktadır. Ayrıca bu kuram oyun sürecinde yapılan 

davranışların nedenini açıklamaktadır. Örneğin küçük çocuk kaydıraktan aşağı 

kaymaktan tedirgin olmakta, buna rağmen kaymak istemekte ve bu davranışı 

tekrarlamaktadır. Bir müddet sonra kayma şeklinde farklılıklar görülmeye başlanır. Her 

bir farklı hareketin yeni bir belirsizlik durumunu beraberinde getirmesine rağmen çocuk 

bunun üstesinden gelmek istemektedir. Kaydırak yeni bir araç olmadığı ve ilgi 

duyulmaması gerektiği halde, çocuk kendi davranışlarını değiştirerek etkinliğe yenilik 
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katmaya çalışmaktadır ve bu oyun çocuk, oyununa getirecek yenilik bulamayacak 

duruma gelinceye kadar sürecek ve daha sonra çocuk oyundan vazgeçme davranışı 

gösterecektir ( Sevinç, 2004). 

       Huizinga’nın geliştirdiği kurama göre ise; “Oyun kültürden daha eskidir.” 

Huizinga, “Homo Ludens= Oyuncu İnsan” kavramını ortaya koymuştur. Huizinga’ya 

göre oyun, insan ve sorumlu yetişkin için isterse ihmal edebileceği bir işlevdir. Oyun 

keyfe kederdir, serbestliktir ve özgürlüktür. (Huizinga, 1995: Akt. Kılıçbay, 1995). 

       Vygotsky’nin geliştirdiği Sosyo-kültürel kurama göre oyun, erken çocukluk 

döneminde ortaya çıkan ve gerçekleştirilemeyen isteklere karşı tepki olarak 

oluşmaktadır. Çocuk, oyun aracılığıyla gerçekleşemeyen isteklerini düşsel olarak 

gerçekleştirmekte ve çocuk oyunda mutlu sona ulaşmaktadır (Aral, 2001).  Vygotsky’ye 

göre, gerçek oyun üç yaş dolaylarında, sosyodramatik oyundan ayrı tutmadığı –mış gibi 

oyunla başlar. Oyun daima toplumsal bir sembolik etkinliktir. Oyun parçalarındaki 

konular, öyküler ya da roller, çocukların kendi toplumlarının sosyokültürel 

malzemelerini kavrayışlarını ve oyun amacıyla bu malzemeleri kullanımlarını ortaya 

koymaktadır  (Nicolopoulou, 2004: Akt. Bağlı, 2004).  

       Piaget bütün çocukların aynı düşünme tarzlarında olduklarını, ancak her döneme 

giriş yaşlarının fiziksel ve toplumsal çevreye bağlı olarak değiştiğini ve basitten 

karmaşığa doğru bir yol izlendiğini belirtmektedir (Akt. Gander and Gandier, 2004). 

Piaget’e göre çocuğun zihinsel gelişimi içinde çocuk oyunları belli seviyelerde 

oluşmaktadır. Bu seviyeler iki prensibe dayanmaktadır. Bu prensipler özümleme ve 

uymadır (Özdoğan, 2004).  

Piaget’e göre özümleme, yeni bir obje ya da kavramın, çocuğun daha önceden 
sahip olduğu kavram veya şemayla birleştirilmesidir. …Basit bir dille özümleme, eski 
bilgi ve alışkanlıkların yeni objelere uygulanması ve var olan şemanın bir parçası olarak 
yeni deneyimlerin kazanılmasıdır. 

Çevredeki yeni deneyimlerden yararlanarak şemaları değiştirmek yoluyla 
problem çözme olayına ise Piaget uyum adını vermektedir. Uyum organizmanın yeni 
durumları karşılaması için yapısında meydana gelen değişme sürecidir. Bebeklik 
döneminden itibaren uyum, çocuğun yaşamında keşfetme, deneme-yanılma, soru sorma, 
deneyimlerde bulunma gibi etkin olaylar biçiminde görülmektedir (Akt. Yavuzer, 
2001,s.41). 

        Piaget’e göre özümleme ve uyma farklı gelişim dönemlerinde ve farklı 

şekillerde gelişmektedir. Yeni doğan çocuk oyun oynamamakta buna karşılık küçük 
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çocuklar devamlı olarak oyun oynamaktadırlar. Yaş ilerledikçe çocuklar daha sık ve 

daha uzun oyun oynamaktadırlar (Özdoğan, 2004). 

       Piaget’nin geliştirdiği Yapı- İnşa Kuramı’na göre, oyun; bebeklik, gençlik, 

yetişkinlik ve yaşlılığa kadar alıştırmalı, sembolik, kurallı oyun aşamalarını izleyerek 

gelişir. İlk dönem olan alıştırmalı oyun dönemi sıfır–iki yaşı kapsamaktadır. 

Alıştırmalı oyun döneminde çocuk, motor faaliyetlerde ve devimsel eylemlerde bulunur. 

Bakma, emme, elleri açıp kapama ve diğer bedensel eylem türündeki basit davranışlar, 

devimsel eylemlerdir. Bu devimsel eylemler verdiği doyum nedeni ile yinelenerek 

yapılmaktadır (Yawkey ve Silvern, 1977: Akt. Özyürek,1980). 

       İkinci evre olan sembolik oyun evresi iki–yedi yaşı kapsamaktadır. Bu 

dönemde, çocuk oyun esnasında bir şeyi, başka bir şeyi temsil etmek üzere kullanır. 

Örneğin; bir çocuğun oynarken bir kurşun kalemi şemsiye gibi kullanması o oyunu 

sembolik kılmaktadır. Sembolik oyunda gerçeğin ne olduğu çocuğun arzularına göre 

değişim göstermektedir (Göncü, 1996). Çocuk oyunlarında farklı rolleri canlandırırken 

sesini ve tavırlarını role uygun şekilde değiştirir (Sevinç, 2004). Çocuk büyüdükçe 

oynadıkları sembolik oyunları da karmaşıklaşır. Bu dönemde çocuklar çevresindeki 

olayları, varlıkları, yetişkinleri taklit etmektedirler. Ayrıca bu dönemde konuşma 

becerilerinin de gelişmesi ile çocuklar oyuncak, eşya ve değişik nesnelerle sürekli 

olarak konuşmaktadır.  Örneğin; evcilik oynayarak annesini, babasını taklit ederken, 

oynadığı oyuncaklarıyla konuşmaktadır. Çocuk oynadığı bu hayali oyunlarda kendi 

deneyimlerini dile getirerek problemlerini çözmeye ya da bazı korkularını bu oyunlarla 

yenmeye çalışmaktadır (Weissbourd: Akt. Erkunt, 1991). 

       Üçüncü evre olan kurallı oyunlar evresinde ise; oyun oynamak kadar kurallar 

da önem kazanmaktadır. Bu evrede oyunun kurallarına uymayanlara verilecek cezalar 

tüm oyuncular tarafından belirlenmektedir (Yawkey ve Silvern, 1977: Akt. Özyürek, 

1980).  Bu evre toplumsallaşmanın ve mantıksal düşünmenin arttığı evre olmakta ve bu 

evrede çocuk sosyal normlara uygun davranmaya başlamaktadır. Artık çocuk oyun 

sırasında kendini oyun arkadaşlarının yerine koymakta ve onun nasıl davranabileceğini 

önceden tahmin etmeye çalışmaktadır. Giderek benmerkezci düşünceden uzaklaşmaya 

başlamakta ve karşısındaki kişinin tepkilerini dikkate alarak kendi davranışlarını 
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düzenleme ve verilen problem durumu düşünerek çözebilme yeteneğine on bir–on iki 

yaşlarına doğru ulaşabilmektedir (Özdoğan, 2004). 

       Piaget’nin oyun gelişimine benzer olarak Smilansky de oyun gelişim 

dönemlerini belirlemiştir. Smilansky’nin oyun gelişim dönemleri fonksiyonel, yapı-

inşa, dramatik ve kurallı oyun olarak dörde ayrılmaktadır. Bunlar: 

       1-Fonksiyonel (İşlevsel) Oyun: Basit kas hareketlerinin ve dilsel becerilerin 

alıştırmalarının yapıldığı oyun dönemi olmaktadır. Bu oyun dönemde, çocuk çevresini 

inceler ve gelecek dönemde kullanacağı becerileri edinir (Sevinç, 2004). 

       2-Yapı-İnşa Oyunu: Bu dönemde nesneler bir şey yaratmak ya da inşa etmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla çocuklar bu dönemde; bloklar, küpler, yap-

bozlar, ev, araba vb. oyuncaklar kullanarak ürün ortaya çıkarmaya çalışırlar ( Smith, 

2002). 

       3-Dramatik Oyun: Çocuklarda iki yaş dolaylarında dramatik oyun dönemi 

başlamaktadır. Bu dönemde çocuk yetişkini taklit etmekte ve öz denetim kazanmaktadır 

(Arslan, 2000). Bu dönemde çocuk, hayal gücünü kullanarak gerçek dünyadaki olayları 

sembolik oyunlarda canlandırmaya çalışmaktadır. Bu süreçte çocuk, hayallerinde 

yaşattıklarını temsil etmeye çalışır ve bunun için uygun materyal, giysiler ve nesneler 

kullanır (Sevinç, 2004). 

       4- Kurallı Oyun: Bu dönemde çocuklar, önceden düzenlenmiş kuralları kabul 

eder ve herkesin kurallara da uymasını beklemektedir. Dolayısıyla, oyun sırasında 

kurallar çocuklar tarafından birbirlerine sık sık hatırlatılır ve kurallara uyulup 

uyulmadığı da kontrol edilir (Sevinç, 2004). 

       Oyun gelişim aşamalarını belirleyen bir başka kişi de Parten’dir. Parten’e göre 

çocuğun oyun gelişim dönem iki–beş yaş arasındadır. Parten, çocuğun gelişimine bağlı 

oyun aşamalarını, sosyal gelişime bağlı olarak açıklamaya çalışmıştır. Parten tarafından 

oyun aşamaları beş düzeye ayrılmaktadır. Bunlar uğraşsız (tek başına), seyirci rolünde, 

paralel, birlikte ve işbirlikçi oyun aşamaları olmaktadır. Parten’e göre; oyun gelişimi 

asosyal oyunla başlamaktadır. Yani başlangıçta, çocuk tek başına oyun oynamakta ya da 

seyirci olmayı tercih etmektedir. Çocuğun ilk doğum gününden sonra görülen ilk sosyal 

oyun paralel oyun olmaktadır (Kail, 2004). 
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       Parten’in ilk oyun dönemi olan uğraşsız ya da tek başına oyun çocuklarda ilk 

aylardan itibaren görülmektedir. Çocuk, ilk aylarda kendi organlarıyla ilgilenir ve tek 

başına oynamaktan hoşlanır. Örneğin; elini tutar. Henüz kas, denge, dil ve bilişsel 

gelişim henüz yeterli olgunlukta olmadığı için başkalarıyla iletişim kuramaz. Nesneleri 

yakalaması, ağzına götürmesi, nesneyi atıp arkasından bakması ve kendi çıkardığı 

sesleri dinlemesi çocuk için birer oyun olmaktadır (Poyraz, 2003).  

       Parten’in ikinci oyun dönemi seyirci oyun dönemi olmaktadır. Parten’e göre, 

çocuk zamanının çoğunu daha büyük çocukları gözleyerek geçirmekte ve gözlemlediği 

çocuklarla sık sık konuşmakta, onlara sorular sormakta ya da fikirler vermektedir. 

Ancak kendisi belirgin bir şekilde oyuna girmemektedir (Parten, 1932: Akt. Gander and 

Gandier, 2004). 

       Parten’in üçüncü oyun dönemi paralel oyun dönemidir. Bu dönemde çocuk 

başkasının oynadığı oyunu aynı zamanda aynı yerde özgürce oynamaktadır. Çocuk 

akranlarının oynadığı oyunların bilincinde olmakta yine de akranıyla ayrı ayrı 

oynamaktadır (Hyun, 1998). Yani çocuk diğer çocuklarla birlikte olmaktan çok, onların 

yanında oynamayı sevmektedir. Bu bir tür taklit oyunu gibi olmakta çocuklar yan yana 

aynı oyunu oynar gibi görünmelerine rağmen aralarında sözel etkileşim 

kurmamaktadırlar (Sevinç, 2004). 

       Parten’in dördüncü oyun dönemi ise birlikte oyun dönemidir. Birlikte oyun 

dönemi çocuklarda üç-dört yaşlarında gözlenmektedir. Bu dönemde çocuk hala, diğer 

çocuklardan ayrı oyunda odaklanmıştır, ancak, paylaşma, ödünç verme gibi 

davranışlarda bulunarak akranlarından biriyle küçük etkinliklere katılmaya da 

çalışmaktadır (Hyun, 1998). Her çocuk yine de dilediği gibi davranmaktadır. Örneğin; 

bir arada araba taklidi yapan çocuklar birlikte oyun evresindedirler. Ancak bir çocuk 

oyundan ayrıldığında diğerleri oyunlarını bozmadan oynadıkları oyuna devam 

etmektedirler ( Öncü ve Özbay, 2005). 

       Parten’in son dönemi işbirlikçi oyun dönemidir. İşbirlikçi oyunun temel amacı, 

topluca organize olarak, belirli bir sonuca varmaktır ve bu amaca ulaşmak için çocuklar 

aralarında örgütlenmektedirler (Sandstörm,1979: Akt. Yavuzer, 2001). İşbirlikçi oyun 

sırasında grubunu denetleyen bir ya da iki kişi bulunmaktadır. Böylece, çocukların lider 

özellikleri öne çıkmaktadır. Çocuklar işbirlikçi oyun sırasında birlikte bir şeyler inşa 
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eder, yarışır, senaryolar kurar ve oynarlar ve oyunlarına kurallar koyarlar. Bu kurallar 

aracılığıyla çocuklar toplumun kurallarına uymayı öğrenmektedirler. İşbirlikçi oyun, 

sosyal yaşam ilkelerini kapsayan davranışları içermekte ve çocukları yetişkin dünyasına 

hazırlamaktadır ( Sevinç, 2004). 

       Manning ve Sharp’a (1989) göre; oyunda kullanılan materyal ve oyunun 

oynandığı yere göre de oyunlar; evcilik oyunları, yapı-inşa oyunları, hayal gücü ve 

taklit oyunları, doğal materyallerle oyun ve dışarıda oyun olarak sınıflanmaktadır 

(Baykoç Dönmez, 1992: Akt. Öncü ve Özbay, 2005). Bunlar: 

       1-Evcilik oyunları: Bebekler, ev eşyaları ve çeşitli aksesuar ve takılardan oluşan 

evcilik oyununda, çocuklar ana-baba rollerini canlandırma, yemek pişirme, ütü yapma, 

bebek uyutma gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 

       2-Yapı- İnşa Oyunları: Çocukların çeşitli yapılar, evler, yollar inşa ettikleri, 

bozuk araçları tamir ettikleri oyunlardır. Kil, bloklar, artık nesneler, legolar bu oyunda 

kullanabilecek uygun materyallerdir (Öncü ve Özbay, 2005; Sevinç, 2004). 

       3-Hayal ve Taklit Oyunları: Çocukların yaratıcılığını, hayal dünyalarını 

geliştiren oyunlardır. Çocuklar çevrelerinde gördüklerini hayal güçleriyle birleştirerek 

ve taklit ederek oyunlarında canlandırırlar. Bu oyunlarda çocuklar oyuncaklarıyla insan 

ya da gerçek nesneler arasında hayali bir iletişim gerçekleştirmeye çalışırlar ve 

oynadıkları oyunlarda, bebek, ev malzemeleri, araba ve giyilebilen materyaller (kravat, 

takı, polis, asker kıyafetleri, makyaj malzemeleri vs.) kullanmaktadırlar (Öncü ve 

Özbay, 2005; Smith, 2002). 

       4-Doğal Malzemelerle Oyun: Çocuğun içinde yaşadığı doğa ve çevrede var 

olan toprak, su, kum, taş, ağaç, ağaç dalları ve kabukları, yaprak, çiçek gibi doğal 

malzemelerle oynanan oyunlardır. Bu oyunlarda çocukların gözlem becerileri ve 

duyuları gelişmektedir. Ayrıca çocuk doğada bulunan malzemelerden yeni ürünler 

ortaya çıkarmayı öğrenmektedir (Öncü ve Özbay, 2005). 

       5-Dışarıda Oynanan Oyunlar: Bahçe, kır, orman, sokak gibi açık yerlerde 

oynanan oyunlardır. Bu tür oyunlarda çocuklar sürekli hareket halindedir ve 

çevrelerinde araştırma yapmaktadırlar. Bisiklet, top, ip kaydırak, salıncak gibi oyun 

araçları, çocukların dışarıda oynarken rahatlıkla kullanabilecekleri oyuncak ve 
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araçlardır. Ayrıca dışarıda oynanan oyunlar çocukların duyu gelişimine etkisi olan 

oyunlardır (Smith, 2002; Poyraz, 2003).  

       Roger Coillois ise oyunları ok, kılıç, tank gibi oyuncaklarla oynanan “savaş 

oyunları” , zar, tombala gibi oyuncaklara dayanan “şans oyunları” , bebekler, yemek 

malzemeleri, maskeler gibi oyuncaklara dayanan taklit oyunları ve kızak, salıncak, 

atlıkarınca gibi oyuncaklarla oynanan “heyecan oyunları” olarak sınıflandırmaktadır 

(Ergün,1980). 

       Çetin’e (2003) göre tüm bu oyun kuramlarına göre oyun, çocuğun imgeleme 

gücünü arttırmakta, onlara sıra bekleme ve empati kurma gibi becerileri kazandıracak 

doğal fırsatlar sunmakta ve böylece onların sosyal gelişimine büyük katkılarda 

bulunmaktadır.  

       Ayrıca çocukların gelişimlerinin özelliklerine bağlı olarak da oynadıkları oyun 

ve oyuncaklarda da farklılıklar bulunmaktadır. Çocukların yaş gruplarına göre 

oynadıkları oyun ve oyuncaklar şöyle belirlenmektedir: 

       Sıfır-iki yaş döneminde olan çocuklar hareketli olmaktadır. Ancak bu yaş 

grubundaki çocuklar yalnız oynamayı tercih ederler. Koşarlar, mobilyaların üstünden 

atlarlar, çevrelerindeki nesnelere çarparlar. Böylece çevrelerindekileri keşfetmeye 

çalışırlar. Bu dönem çocuklarının canlı renkler ilgilerini çeker. Bu yaştaki çocuklar 

televizyonla ve televizyondaki karakterlerle ilgilenirler (Smith, 2002).  Bu dönemde 

çocukların oynadıkları oyuncakların keskin köşeli, sert, ağza götürüldüğünde zararlı 

olmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Elleriyle tutacağı, hareket ettireceği, içine girip 

çıkacağı yerler, kutular onların genellikle ilgi duyacağı oyuncaklardır (Atabek, 1998). 

Renkli halkalar, çıngırak, müzik kutuları, küçük toplar, kucaklanan oyuncaklar, bloklar, 

banyo küvetinde yüzen oyuncaklar, resimli kitaplar, itmeli- çekmeli ses çıkartan 

oyuncaklar, lastik ve sıkmalı oyuncaklar bu dönemdeki çocuklar için uygun oyuncaklar 

olmaktadır. Kule yapmak, köprü yapmak, oyuncağın parçalarını üst üste koymak veya 

yan yana dizmek, parçaları iç içe yerleştirmek bu yaş dönemin çocuklarının en sevdiği 

oyunlardır (Razon, 1990). 

      Üç yaş çocuğunun büyük kasları gelişmiştir. Artık, ayak parmakları üzerinde 

yürüyebilir, bir ayağı üzerinde dengede durabilir, tek ayağı üzerinde zıplayabilir, büyük 

bir topa vurabilir ya da yukarıdan atılan bir topu tutabilir ve kısa bir mesafeden de 
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atabilir. Örneğin; 4–5 metre uzaktan bir potaya ya da çöp kovasına elindeki topu 

atabilmektedir (Smith, 2002). Evcilik, doktorculuk, öğretmencilik gibi oyunlar 

oynamaya başlarlar. Bu dönemde çocukların  “tekerlekli dönemi” başlamaktadır. Çocuk 

arabaları, üç tekerlekli bisikletler, bunlardan başka üzerine binilebilen oyuncaklar, 

çocukların favorileri olmaktadır (Atabek, 1998). Mutfak malzemeleri, legolar, düğmeli 

ve fermuarlı giysileri olan giydirilebilecek bebekler, su, kum, kil, bahçe araç- gereçleri, 

oyuncak arabalar, basit bilmeceler ve tahmin oyunları, renkli çıkartmalar, masallar bu 

dönemdeki çocukların hoşuna giden oyuncaklar ve etkinliklerdir (Arnold, 1998). 

       Dört yaş çocukları drama ve hayali oyun oynamaktan hoşlanırlar. Bu çocuklar 

zihinlerinde karmaşık ve hayali olgular ya da tablolar oluşturmaktan hoşlanırlar. Bu 

dönemin en önemli özelliklerinden biri çocukların fantastik ile gerçek arasındaki farkı 

henüz görememeleridir. Örneğin; bu yaştaki çocuklar canavarları gerçek zannedebilirler 

ve oyunlarında, aslan, Superman, kızılderili gibi rolleri üstlenerek umutlarla dolu olan 

ve duygularını tetikleyen yani güç gerektiren rolleri oynamaktan hoşlanırlar (Smith, 

2002). Ayrıca hem kız çocukları hem de erkek çocukları anne ve babalarının 

kıyafetlerini giymekten hoşlanırlar. Çekiç, testere, gibi iş görmeyi sağlayan araçları 

kullanmayı severler. Legolarla, bebeklerle, bebek evleriyle, kuklalarla oynarlar ve anne-

babalarının da onların bu rolleri oynamalarında kendilerini anlamalarını isterler 

(Arnold, 1998). 

       Beş yaş çocukları bedensel etkinliklerden hoşlanırlar. İp atlar, top oynar, paten 

kayar, salıncakta sallanır ve zıplamaktan hoşlanır. Dolayısıyla bu dönem çocuklarında 

kesikler, kırıklar görülebilir. Ayrıca bu yaş çocuğu masa oyunlarını oynamaktan da 

hoşlanır. Kesip- yapıştırma, resim boyama, çizim yapma sevdiği uğraşlardandır 

(Arnold,1998). Bu dönemde kızlar bebeklerle oynamayı severken erkekler savaş 

oyunlarını oynamayı tercih etmektedir (Goldstein, 2001). 

       Altı yaş çocukları dışarıda oynanan daha çok fiziksel beceri gerektiren oyunları 

oynamayı severler (Smith, 2002).Genellikle oynadıkları oyunlar risk gerektiren eylem 

ve davranışları ya da şiddet ve macerayı içermektedir. Küme oyunları, şarkılı-ritimli 

oyunlar, çekişmeli yarışlar ya da bir olayın dramatizasyonu şeklindeki oyunları 

oynamaktan hoşlanırlar (Poyraz, 2003). Yine bisiklete binmek, ip atlamak, tırmanmak, 

seksek, körebe, saklambaç, çember çevirme gibi bedensel hareketlerin fazlaca yer aldığı 
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oyunlardan hoşlanırlar. Artık oyunlarına kural koymaya başlarlar ve kurallar koyarak 

oyun oynamaktadırlar. Ayrıca bu çocuklar resim çizmek, kesme yapıştırma yapmak gibi 

beceri gerektiren işleri de yapmaktan hoşlanırlar (Arnold, 1998). 

      Yedi yaş çocukları iki tekerlekli bisiklete binmek, yüzmek, top oynamak gibi dış 

aktivitelerden ayrıca şiir, bilmece, gülmece kitapları okumaktan ve konsere gitmekten 

hoşlanırlar. Dikiş dikmek, baskı yapmak gibi el becerileri gerektiren işlerden de 

hoşlanırlar (Arnold, 1998). 

       Sekiz yaş çocukları çeşitli alternatifleri göz önünde bulundurarak problemleri 

düzenlemekte ve çözmektedir. Kelime bulmacalarını severler. Basit bilimsel deney 

araçlarından ve elektrikli araç ve gereçlerden hoşlanırlar. Pul, kelebek, taş 

koleksiyonları gibi koleksiyonlar yapmaya çalışırlar. Kovboy ve kızılderililere özgü 

kostümleri giymekten ve onların oyuncaklarıyla oynamaktan hoşlanırlar. Bu yaştaki 

çocukların kendi okuyabileceği kitaplarının olması önemlidir (Arnold, 1998). Dokuz 

yaşına doğru yaklaştıkça çocukların ilgileri, çizgi film karakterlerinden gerçek hayattaki 

televizyon, müzik, film yıldızları ve profesyonel sporculara kaymaktadır (Smith, 2002). 

       Yaş gruplarına ya da ilgilerin başlangıcına göre çocukların oynadıkları oyun ve 

oyuncaklar belirlenmiş olsa da, aslında çocukların oynadıkları oyun ve oyuncaklar 

çevreye göre de farklılık göstermektedir. Çevrenin yaşattığı kültür çocukların gelişimini 

dolayısıyla çocukların oynadıkları oyun ve oyuncakları etkilemektedir.  

Tylor’a göre; 

“Kültür, ya da uygarlık, bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği  
(kazandığı) bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları 
içine alan karmaşık bir bütündür” (Tylor,1871, Akt. Güvenç, 1994, s.101). 

        Bireyin gelişimi de kültürel gelişmeye bağlıdır. Yani birey toplumsallaşarak 

kültürünü özümsemektedir. Baymur’a (1994) göre, kültürün bireye ulaşmasını sağlayan 

bireyin toplumsallaşmasıdır. Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültür değerlerini 

kazanması toplumsallaşmayla sağlanır. Kültür değerlerini insan kalıtsal yollarla değil, 

öğrenme sonucu elde etmektedir. Taklit yoluyla ve çevredeki insanları örnek alarak 

toplumun değerleri öğrenilir. Örneğin yeni doğmuş bir çocuk açlık, susuzluk gibi 

ihtiyaçlarını önce gelişigüzel doyurmak ister ancak, birinci yaşın sonunda artık 

ihtiyaçlarını istediği zaman değil başkalarının hoş göreceği, beğeneceği biçimde 
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gidermesi gerektiğini de öğrenir. Tezcan’a (1994) göre toplumsallaşma; çocuğun 

eğitimi demektir. O’na göre bu sürece; aynı zamanda, “Topluma Hazırlanma” da 

denilmektedir. Dolayısıyla birey, bu süreçle, belli bir topluma ve daha dar anlamda ise 

belli bir gruba bütünleşmektedir. Selçuk’a (1996) göre, toplumsal gelişimin başlangıcı 

bebekliğin ilk günlerine kadar gitmektedir. Bir bebeğin annesine olan bağımlılığı onun 

sosyal ilişkilerinin başlangıcıdır. Anne bebeğine sevgi göstererek, dokunarak olumlu bir 

sosyal gelişimin tohumlarını atmaktadır. Bu yüzden çocuğun toplumsallaşması ailede 

başlamaktadır. Bir toplumun sürekliliği ve gelişmesi için gerekli olan toplumsal bilincin 

bireylere kazandırılmasındaki en önemli çevre, çocuğun içinde yaşadığı ailedir. Böylece 

aile çocuğun yaşadığı ilk sosyal çevre olmaktadır (Aslan, 1996).  

“Aile, içinde insan türünün… topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde ilk 
ve etkili biçimde cereyan ettiği, cinsel ilişkilerin belli biçimde düzenlendiği, eşler ve 
ana-babalarla çocuklar ( ailenin biçimine göre yakınlar) arasında belli bir ölçüde içten, 
sıcak, güven verici ilişkilerin kurulduğu, yine içinde bulunulan toplumsal düzene göre 
ekonomik etkinliklerin az ya da çok bir ölçüde yer aldığı bir toplumsal kurumdur ”        
( Ozankaya, 1984, s.281).  

       Aile toplumsal bir kurum olarak çocuğun toplumsallaşmasına etki etmektedir. 

Büyümekte olan çocuk, etrafında bulunan diğer kişilerle etkileşim sonucu, 

çevresindekilere benzer davranışlar geliştirmekte ve böylece tek tek kişiler yerine 

toplumun parçaları olan, birbirlerinden farklı olduğu gibi, birbirlerine büyük 

benzerlikler de gösteren toplumsal bireyler oluşmaktadır (Kağıtçıbaşı, 1988). Böylece 

farklı toplumlarda çocukların öğrendiği davranışlar farklı olmaktadır. Her türlü yaşam 

biçiminde birey, o yaşam biçiminin gerektirdiği davranışları öğrenmektedir. Örneğin; 

bir dağ köyündeki köylü çocuğuna ayıdan, kurttan, çakaldan, köpekten korkmaması 

öğretilir. Çünkü bu hayvanlardan korkarsa onun için tehlikeli sonuçlar oluşabilir. 

Örneğin, kurttan korkarsa otlatmakta olduğu kuzuları kurda kaptırabilir. Çakaldan 

korkarsa kümesteki tavukları çakala kaptırabilir (Tezcan, 1994). Yani köyde yaşayan bir 

ailenin çocuğunun toplumsallaşmasına etkisiyle kentte yaşayan bir ailenin çocuğuna 

etkisi farklı olmaktadır.  

       Zimmerman’a (1964) göre; birbirleriyle tanıdık insanların içinde yaşadıkları 

küçük cemaatlere köy denilmekte, daha büyük topluluklara da şehir denilmektedir (Akt. 

Kurktan, 1964). Köylerde genellikle geniş ataerkil aile türleri yaygındır. Geniş ataerkil 



 29 

aile, evlenmemiş kız çocuklar ve oğullar, oğulların hanımları ve onların çocuklarından 

oluşmaktadır. Günümüzde ekonomik koşulların zamanla değişmesi ve endüstrinin de 

gelişmesi sonucu ataerkil ailenin yerini modern demokratik aileler almaktadır. Modern 

demokratik ailede çocuklar ekonomik özgürlüklerini kazandıktan sonra ya da evlenir 

evlenmez ayrı evde yaşayabilmektedirler (Ağdemir, 1991). Dolayısıyla günümüzde 

ailedeki insan sayısı küçülmüş ve çekirdek aileye dönüştürülmüştür. 

       “Köy ailesi esas olarak tarım ve hayvancılık yapan ve bunu değişen ölçülerde de 

olsa, kendi tüketimi için yapan bir ailedir. …Kent ailesi ise, tarımdan tümden kopmuş 

işçi, bürokrat ya da küçük ve büyük serbest meslek aileleridir.” (Ozankaya, 1984). 

Köysel, kırsal ya da geleneksel aileye baktığımızda gelir tek elde toplanır ve ailede iş 

bölümü esastır. Aile, üyelerinin her türlü eğitiminden örneğin; mesleki ve dinsel vb. 

sorumludur. Ailenin üyelerini koruması, onlara barınak ve yiyecek sağlaması 

gerekmektedir. Aileye bağlılık esastır (Kongar, 1972). Çocukların bakımı, eğitim ve 

sorumlulukları annenin görevidir. Genellikle kız çocukların eğitimine erkek 

çocuklardan daha az önem verilmektedir (Arat, 1989). Hatta bazı bölgelerde kız 

çocuklar erken yaşta evlendirilerek bir çeşit yatırım sermeyesi olarak görülmektedir. 

Kırsal kültürde çocuk yetişkin rolüne erken girer. Örneğin; anne tarlada çalışırken evin 

işlerini yapmak, küçük kardeşlerine bakmak, kız çocuğunun günlük uğraşları 

arasındadır. Buna karşılık erkek çocuklar, hayvanların otlatılması, tarlada yetişkinlere 

yardım vb. görev alırlar (Oktay, 1989). Köyde iki yönde eğitim verilir. Birincisi köyün 

genel psikolojisini gençlere aşılamak, ikincisi ise aile mesleğinin ve köyün 

ekonomisinin ayakta durmasını sağlayan eğitimdir (Akyüz, 1992). Yani, köyde aileler 

kendi yararları ve yaşlılık güvenlikleri için çocuk yetiştirirler. Çocuk büyüyüp bir 

yetişkin olduğunda artık aile büyüklerinin çocuğa ihtiyacı olur duruma gelmektedir 

(Kağıtçıbaşı ve Ataca, 2005). Kız ve erkek çocuklardan farklı beklentilerin olması ve 

onlardan beklenen farklı cinsiyet rolleri onların sosyalleşmesinde de farklılıklara neden 

olur. Şöyle ki erkek çocuktan daha çok şey beklendiğinden, ona daha çok değer verilir 

ve üstüne düşülür. Çünkü erkek çocuk kırsal ortamda çoğu zaman ana-babanın tek 

yaşlılık güvencesi olmasının yanı sıra, ailesine sosyal beğeni ve saygınlık sağlamaktadır 

(Kağıtçıbaşı, 1989). Bu yüzden genellikle ana-babalar erkek çocuklarının daha iddiacı, 

dediğini yaptıran, öfkeli hatta saldırgan davranışlar göstermesini isteyebilir. Kız 
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çocuklarının ise daha uyumlu, itaatkâr ve yumuşak olmalarını, gözleri önünden 

ayrılmamalarını ve çevrenin beklentilerine göre davranmalarını isterler. Kırsal kesimde 

aile düzenini sağlayan şey, büyüklerin geleneklerinden aldıkları güçtür. Ancak bu güç 

gençler için kısıtlayıcı olmaktadır (Tezcan, 1994). 

       Kent ailesinde ise erkek egemenliğine dayalı bir yapı bulunmamaktadır. Eşlerin 

olgun iki insan gibi davranmasını gerektiren bir yapı hâkimdir (Yörükoğlu, 1983). Aile 

yardım için akrabalarına güvenemez. Evliliğin başlangıcında ve evlilik süresince aile ve 

akrabalar karşılıklı haklara pek sahip değillerdir. Evlenen çiftler ekonomik olarak 

bağımsızdırlar. Çiftler mesleklerinin gereği yaşadıkları çevreden uzaklaşabilir. Ailenin 

kendine ait evi vardır. Çocuk sahibi olma eşlerin kendi isteklerine bağlıdır (Kongar, 

1972). Ayrıca kentlerde, çocuğa maddi yarar olarak bakılmamakta ve yaşlılık güvencesi 

olarak alternatif görülmemektedir (Kağıtçıbaşı ve Ataca, 2005). Kentte yaşayan 

çocukların ihtiyaçları temel ihtiyaçların ötesinde çok fazla gözetilmekte ve ailesi 

tarafından fazlasıyla karşılanmaktadır. Gerekli ihtiyaçlar aile tarafından karşılanmakta 

ve bu yüzden de çocukluk dönemi köydekinden uzun sürmektedir. Çünkü köydeki 

çocukların genellikle, asgari ihtiyaçları gözetilip ön plana alınmakta, kentteki çocukların 

ise ihtiyaçları fazlasıyla karşılanmaktadır. Örneğin, köydeki çocuğa sadece kışın 

soğuktan korunması için bir ayakkabı alınırken, kentteki çocuğa ise kışlık, yazlık, 

mevsimlik, spor ve deniz için ayakkabılar alınmaktadır. Kentteki çocuğun temel uğraşı 

okula gitmek ve başarı göstermek olmaktadır. Ayrıca kent ailesinde kız ve erkek çocuğa 

sağlanan imkânlar da eşit sağlanmaktadır. Kentte çocuğun eğitiminde söz sahibi olma 

üstünlüğü ana-babaların öğrenim düzeyinin yükselmesiyle azalmaktadır.Yani köy ve 

kent kökenli aile, çocuklarına kendi kültürel özelliklerini kendine uygun yöntemlerle 

aktarmaktadır (Oktay, 1989).  

       Kırsal kesimde erkek ve kız çocuklar cinsel kimliklerini erken kazanmaktadırlar. 

Kız çocuğun annesiyle, erkek çocuğun babasıyla yakından ilişkisi olduğu için, kız 

çocuk annesini, erkek çocuk babasını örnek alarak yaşama hazırlanmakta ve sorumluluk 

almayı öğrenmektedir. Kent ailesinde ise; anne ve babalar çocuklarıyla yakın ilişkiler 

içine girmekte ve kimseden çekinmeden onlarla ilgilenebilmektedirler (Yörükoğlu, 

1983). Cüceloğlu’na (2002) göre; Türkiye’de cinsiyet kalıpyargıları özellikle kırsal 
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kesimde daha belirgindir. Bunun en güzel örneklerini “saçı uzun, aklı kısa”, “elinin 

hamuruyla erkek işine karışma” gibi söylenen sözlerde görmek mümkündür. Kentlerde 

ise eğitim, endüstrileşme ve şehirleşme süreçleri sonucunda bu kalıpyargılar değişikliğe 

uğramıştır. 

       Oyun kültüre bir geçiş, çocuk oyunları da onların yetişkinlerin dünyasına 

katılmalarını sağlayan bir yoldur. Köyde ve kentte çocuğa verilen değerin ve çocuk 

eğitiminde kullanılan yöntemlerin farklı olması oyun ve oyuncak seçiminde de 

farklılıkların olmasına sebep olmaktadır. Genellikle köy çocukları kendi oyuncaklarını 

kendileri yapmaktadır. Bu oyuncaklar ilkeldir, ama yaratıcılığa dayanan, özgün 

oyuncaklardır (And, 1979). Köyde çocuklar yürümeye başlar başlamaz sokağa salındığı 

için akranlarıyla erken yaşta kaynaşmaktadırlar. Ayrıca annenin bezden diktiği 

bebeklerle ya da pazardan alınmış plastik oyuncaklarla oynamaktadırlar (Yörükoğlu, 

1983). Kırsal alanda çocuklar, serbest oyun alanı içinde ellerinde yeterli malzeme 

olmasa da rahat ve özgür olarak oyun oynama imkânına sahiptirler. Bu imkân özellikle 

erkek çocukları için büyük ölçüde mevcuttur. Çünkü kızlar, yedi-sekiz yaşlarına kadar 

erkek çocuklarla birlikte veya kendi arkadaşları ile bahçede veya köyün ortak 

alanlarında oyun oynayabilme imkânına sahipken, daha sonraları ancak kendi evlerinin 

bahçelerinde ya da avlularında kendi cinsiyetlerinden olan arkadaşları ile- eğer ev 

işlerinden zaman bulabilirlerse- oynayabilirler. Erkek çocuklar, on bir-on iki yaşlarına 

kadar kışın okul, yazın tarla işlerinden arta kalan zamanlarda açık hava oyunlarından 

bolca yararlanabilmektedir (Oktay, 1989). Fredlund’da (1973) kırsal bölgelerdeki 

çocukların çocukluklarının çok kısa olduğunu, ailenin bütçesine para katmak için 

çalıştıklarını ya da küçük kardeşlerine bakmak zorunda olduklarını belirtmektedir ve 

oyuncak tarihiyle ilgili kitabının girişinde “kitabında yer alan oyuncakların çoğunun 

varlıklı aile çocuklarının oyuncakları olduğunu” belirtmektedir (Akt. Onur, 2002).  

       Kent yaşamında ise giderek artan apartman tipi beton yapılar, giderek 

yoğunlaşan trafik, oyun alanı olarak sokakların kullanılmasını da güçleştirmektedir 

(Oktay, 1989). Dasen’e (1984) göre kırsal kesimde yaşayan çocuğun eline çok az 

oyuncak geçmekte, bu çocuklar genellikle kendi oyuncaklarını kendileri 

yapmaktadırlar. Üreticiliğin ve yaratıcılığın gelişimi sağlanmaktadır. Kentlerde ise 
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çocuklar hazır oyuncaklarla oynamaktadırlar. Tüketicilik, bireysellik ve sahip olma ön 

plana çıkmaktadır (Akt. Onur, 2002).  

       İnsanoğlunun ataları, çevrelerinde gördükleri şeyleri yani nesneleri, olguları 

taklit ederek, yaptıkları eylemleri hareketlerle birbirlerine anlatarak farkında olmadan 

oyun olgusunu ortaya çıkarmışlardır (Aksoy, 1990). Arkeolojik araştırma ve yazılı 

belgeler günümüzde oynanan oyunları 2000 yıl öncesine kadar dayandırmaktadır. 

Örneğin; körebe, saklambaç gibi oyunların benzeri oyunlar farklı adlarla farklı 

kültürlerde çok eskiden beri oynanan oyunlar olduğu görülmektedir (Poyraz, 2003). 

Çoğu oyun sosyal yaşamın bir yansıması olsa da bazı oyunlar bağımsız olarak ortaya 

çıkmıştır. Yine genellikle yurtdışında “terra” olarak bilinen beş taş oyunu birçok 

kültürün oyunları arasında yer almaktadır (Şahin, 1993).  

      Oyuncağın tarihi de aslında oyunun tarihi kadar eskidir. Ancak oyuncak Locke, 

Rousseau ve Watta’dan sonra önem kazanmıştır. Uygarlık tarihine baktığımızda; 

1750’lili yıllardan sonra ailelerin ve toplumun değişen çocuk anlayışı ile oyuncak 

sanayinde de ilerlemelerin başladığı görülmektedir (Poyraz, 2003). Ancak Türkiye’de 

oyuncak sanayinin çok eskiye dayanmadığını görmek mümkündür (Onur, 2002). 

Önceleri yetişkinler ve çocuklar genellikle oyuncakları kendileri yaparken 1919 

yılından sonra “Eyüp Oyuncakları” adı altında Eyüp Oyuncakçılığının gelişmeye 

başladığı görülmekte ve Eyüp’te bir iş kolu olarak düdüklü testi, darbuka, atlı araba, 

tahta kamyon gibi oyuncakların üretilip satılmaya başlandığı görülmektedir (Sevinç, 

2003). Eyüp oyuncakları, mekanik ve statik tasarımlarıyla çocuğun büyüklere dair taklit 

yeteneğini geliştirmesi, itilen ve çekilen oyuncaklarla ince ve kalın kas gelişimine 

katkısı, el ve göz koordinasyonunun gelişimini desteklemesi ve ritim duygusunu 

geliştirmesi gibi özelliklerinden dolayı eğlendirici olmalarının yanında eğitici 

oyuncaklardır (Yalçınkaya, 2002). Ancak günümüzde Eyüp oyuncakçılığı yok olmuş, 

oyuncak yapımı taklitlerle sınırlı kalmış, tahta, toprak oyuncakların yerini plastik 

oyuncaklar almış, hatta ithal etmek daha kolay ve ucuz gelmiştir (Onur, 2002). Ancak 

yine de Eyüp’ün bazı sokaklarında özellikle turistlerin ilgisini çekmek için topraktan 

yapılmış düdüklü testi gibi oyuncaklara halen rastlanmaktadır. 
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       Anadolu’daki geleneksel oyuncaklara bakıldığında bez bebek, çaput bebek, çöp 

bebek, örgü bebek gibi elle yapılmış bebek çeşitlerine rastlamak mümkündür. Ayrıca 

tahtadan, metalden yapılmış beşiklere, toprak kapkacaklara, tahtadan, kilden yapılmış 

arabalara, değnek ata, bezden yapılmış eşek, kedi gibi hayvanlara, ağaçtan yapılmış ok 

ve yaylara, tahta tabancalara da rastlamak mümkündür. Bunların dışında kağnı, 

çıngırak, fırıldak, düdük, topaç, uçurtma, çelik çomak da geleneksel oyuncaklardandır. 

Fakat günümüz çocukları çizgi film kahramanlarının oyuncaklarını severek  oynamakta, 

özellikle de medya, bu tür eğitici özellikten yoksun olumsuz ve yıkıcı modelleri 

çocuklar için çekici hale getirmektedir. Genellikle günümüzde çocuklar artan 

betonlaşma ve  oyun oynayacak yeşil alanların az oluşu nedeniyle evlere tıkılmakta 

doğadan uzak bir ortamda yetişmektedirler (Yalçınkaya, 2002). Fakat Tunç (2005), 

60’lı 70’li yıllar ve öncesinin, çocukların özgürce sokaklarda oynadıkların, denizi, 

parkı, bahçeyi kendilerine ait olarak gördükleri bir dönem olduğundan bahsetmektedir. 

Necdet Sakaoğlu (2001) da üç kuşağı karşılaştırdığı makalesinde, bugünün çocuklarının 

oyun mekânlarının odayla sınırlandırıldığını ve çocukların doğadan uzak olarak 

büyüdüklerini belirtmektedir. Ayrıca, yazarın çocukluğunun geçtiği yıllarda evde iş çok 

fazla olduğu için ailelerin çocuklarla fazla ilgilenemediklerinden ve bu yüzden de o 

dönemde çocukluğunu yaşayanların bağımsız olduklarından bahsetmektedir. Ayrıca o 

dönemdeki yetişme tarzının çocukların erken olgunlaşmasına sebep olduğunu, şimdiki 

çocukların da o dönemdeki beceri eğitiminden yoksun olduğunu bir olumsuzluk olarak 

belirtmektedir. 

       Tunç (2005) 60- 70’li yıllarda ip atladıklarından, sek sek oynadıklarından, topaç 

çevirdiklerinden, güzellik mi çirkinlik mi gibi oyunlar oynadıklarından bahsetmektedir. 

Ayrıca o yıllarda çocukların kibrit, kutu, gazoz kapağı, gazete-dergilerden kesilmiş 

parça, dal, bilye, kumaş kırıntısı gibi malzemelerle kendilerine çeşitli oyuncaklar ve 

oyunlar ürettiklerini, hayatın onları yaratıcı olmaya zorladığını belirtmektedir. Örneğin; 

o dönemde çocukların ilaç kutularından ya da tellerden araba, kibrit çöplerinden ev 

yaptıklarından bahsetmektedir. Günümüzde kırsal kesimdeki çocukların çok fazla hazır 

alınmış oyuncaklara sahip olmadıklarından ilaç kutularından, tellerden hatta bazı ağaç 

dallarından, ayçiçeğinden itmeli ya da çekmeli arabalar yaptıkları görülmektedir. 
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Aslında bu etkinlikler onların yaratıcı düşünce ve becerilerinin gelişmesine katkıda 

bulunduğu için bir şans olarak düşünülebilir. 

       Erdoğan (2003) bir çalışmasında, çocukluğuna ait oyunlardan bahsetmekte ve bu 

oyunların en önemli unsurlarından birisinin mani şeklinde söylenen tekerlemeler 

olduğundan söz etmektedir. Ebe bulmak, eş seçimi, oyunun temposunu arttırmak, karşı 

grubu kızdırmak, oyunun bitişini ilan etmek için ayrı ayrı tekerlemelerin olduğunu 

oyunların bazılarında ise özel bir oyun aletine gerek olmadığını belirtmektedir. 

“Saklambaç, köşe kapmaca, birdirbir, el el üstünde, kutu kutu pense” gibi oyunların 

oyun aleti gerektirmeyen oyunların başında geldiğini ancak bu oyunlarda daha çok 

yeteneklerin, el çabukluklarının ve tekerlemelerin yer aldığını belirtmektedir. Bazı 

oyunlarda ise günlük hayatta kullanılan ip, makara, kibrit kutusu, makas, değnek, 

lamba, yüzük, taş, mendil, bilye, kutu, çember, kalbur, şişe gibi eşyaların oyun aleti 

olarak kullanıldığını belirtmektedir. Bunlardan başka, çocukların el becerilerini ortaya 

çıkaran ağaçtan topaçlar, çelik çomaklar, düdükler gibi oyuncakların kullanıldığından, 

bunların dışında daha iyi yöntemlerle yapılan, sanat işçiliğinin de yer aldığı 

oyuncakların var olduğunu anlatmaktadır. Ancak, teknoloji ürünü oyuncaklar oyuncakçı 

dükkânlarının vitrininde yer almaya başladıktan sonra geleneksel çocuk oyuncaklarının 

da yavaş yavaş tarihe karışmaya başladığını belirtmektedir. Çocuk oyunları tablosunun 

bugün atari, pokemon, fifa, tetris gibi oyuncaklarla oynanan oyunlardan oluştuğunu 

belirtmektedir. 

       Tunç’a (2005) göre; günümüzün çocukları, aslında, tüketim ürünleriyle dolu 

hayatlarında çok yalnız olmaktadırlar. Yaratıcılığı kışkırtan yokluk ortamında değil, 

sıkıntıyı büyüten, tembellik ve umursamazlık yaratan bolluk ortamında 

büyümektedirler. İlaç kutularından araba yapmak, gazoz kapağı biriktirmek ya da 

dergilerden artist resimleri kesip deftere yapıştırmak günümüz çocuklarına göre 

olmamaktadır.  

        Günümüzde oynanan oyunlarla eski Anadolu oyunları karşılaştırıldığında 

oynanan oyunların sayısında bir azalma görülmektedir. Oyun araçları nesnelerden 

fabrikasyona dönmekte ve oyunlar bireyselliğe doğru yönelmektedir. Dolayısıyla 

geleneksel oyun ve oyuncakların ortadan kalktığı görülmektedir. Ekonomik gelişme, 
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kentleşme, okullaşma, yeni ulaşım ve iletişim teknolojileri kentte yaşayan çocukları 

etkilemekle birlikte köyde yaşayan çocukları da etkilemektedir (Onur ve Çelen, 2002). 

1.1. Konuyla İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar 

       Şirvanlı-Özen (1992), annenin çalışma durumu ve ebeveynin benimsediği 

cinsiyet rolü ve çocuğun cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıların gelişimi üzerine 

yaptığı araştırmada; cinsiyet kalıpyargılar açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığını saptamıştır. Bununla birlikte erkek çocuklarda kız çocuklara göre 

daha fazla kalıpyargıların olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kız ve erkek çocuklarda erkek 

kalıpyargılarının kadın kalıpyargılarından daha fazla tanındığı saptanmıştır. 

       Cinsiyet özelliklerine ilişkin olarak Kandiyoti’nin (1982) yaptığı bir araştırmada; 

anneler ve üniversite öğrencisi olan kızları ile çalışılmıştır. Çalışmada anneler 

kendilerini yumuşak, boyun eğici, fedakâr, şefkatli olarak tanımlarken, kızları 

kendilerini bağımsız, hırslı, soğukkanlı, gerçekçi olan kişiler olarak tanımlamışlardır. 

Araştırma sonucunda annelerin kızlarından daha katı bir kalıpyargıya sahip oldukları 

belirlenmiştir. Değişen hayat şartlarının cinsiyet kalıpyargılarını etkilediği saptanmıştır 

(Akt. Şirvanlı-Özen, 1992).  

       Özkan ve Lajunen (2005) Türkiye’de üniversite öğrencileriyle yaptıkları bir 

araştırmada diğer araştırmaların aksine bağımsızlık, lider olma, riskleri göze alma, 

güçlü kişilik gibi özelliklerin iki cins için de kabul edildiğini saptamıştır.  

       Sears ve arkadaşları (1957) tarafından yapılan bir araştırmada aynı sosyo-

ekonomik düzeyde farklı eğitim görmüş annelerin çocukları ile araştırma yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda anne eğitim düzeyi yükseldikçe annelerin çocuklarına daha 

kadınsı veya erkeksi olma konusunda daha az ısrarcı oldukları ve buna bağlı olarak 

çocukların daha esnek kalıpyargılar geliştirdikleri saptanmıştır (Akt. Karasaraçoğlu, 

1998). 

       Buna karşılık olarak Thompson (1975) yirmi dört, otuz ve otuz altı aylık 

çocuklarla yaptığı araştırma sonucunda annenin eğitim düzeyinin, çocukların cinsiyet 

özelliklerine ilişkin kalıpyargılarında herhangi bir etkisinin olmadığını saptamıştır. 

Ayrıca çocukların cinsiyetleri sınıflama yeteneklerinde ve cinsiyetlerine özgü 

kalıpyargılarda yaşa bağlı olarak artış olduğu saptanmıştır. 
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       Türkiye’de de Baykal (1988)’ın yapmış olduğu araştırmada, kız ve erkek 

öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin kalıpyargılarda anne eğitim düzeyinin bir etkisi 

olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 

kalıpyargısal oldukları belirlenmiştir. Temel (1991) ise yetiştirme yurdunda ve ailesi 

yanında kalan 14–18 yaş grubundaki gençlerle yaptığı araştırmasında, anne eğitim 

düzeyi ile cinsiyetlere ilişkin kalıpyargılar arasında herhangi bir ilişkiye rastlamamakla 

birlikte, Baykal’ın aksine, kız ve erkek çocuklar arasında da kalpyargısallık bakımından 

bir fark bulamamıştır. 

       Mangır ve Baran (1990) ise, farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki anasınıflarına 

devam eden altı yaş çocukları ile yaptıkları araştırmada anne ve baba eğitim düzeyinin 

cinsel kimliğin kazanılmasında etkili olduğunu saptamışlardır ( Barutcu, 2002). 

       Karasaraçoğlu (1998) cinsiyet kalıpyargılarıyla ilgili olarak 270 çocuk üzerinde 

yaptığı bir araştırmada da, çocukların cinsiyet kalıpyargılarının annenin eğitim düzeyine 

ve çocukların yaşına bağlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca çocukların kendi 

cinsiyetlerine özgü kalıpyargıları daha iyi tanıdıkları saptanmıştır. 

       Williams ve arkadaşlarının (1975) Amerika’da yaptıkları bir araştırmada, 

cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıların yaşla birlikte arttığı belirlenmiştir. Ayrıca 

erkek kalıpyargıların kadın kalıpyargılardan daha önce öğrenildiği saptanmıştır. 

        Barutcu (2002) altı yaş çocuklarının cinsiyet özelliklerine ilişkin 

kalıpyargılarıyla ilgili olarak yaptığı araştırmasında; kız ve erkek çocukların cinsiyet 

özelliklerine ilişkin kalıpyargıları arasında bir farklılık olmamasına rağmen, kız ve 

erkek çocukların erkek kalıpyargı ortalamalarının kadın kalıpyargı ortalamalarından 

yüksek olduğunu saptamıştır. Ayrıca annelerin sosyal uyumlarının kız çocukların 

kalıpyargılarını etkilediğini belirlemiştir. Annenin eğitim durumu ile kız ve erkeklerin 

kadın kalıpyargı ve erkek kalıpyargı puanları arasında fark olmamasına rağmen, kız 

çocukların toplam kalıpyargı puanları arasında fark saptamıştır.  

       Worthem ve Scherrer (1987) tarafından beş ve altı yaş çocuklarının oynadıkları 

oyunları araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmada; anaokuluna giden çocuklardan bir 

grup üst sosyo-ekonomik düzey, diğer grubunu ise alt sosyo-ekonomik düzeyden 
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seçilmiş ve evde oynadıkları oyuncaklar bu çocuklara sorulmuştur. Araştırma 

sonucunda iki grubunda oynadıkları oyunlar: bebekler ve oyuncak hayvanlarla oynanan 

oyunlar, oyuncaklarla oynanan oyunlar, bahçe oyunları, dramatik oyunlar olarak dört 

grupta belirlenmiştir. Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların hepsinin ilk 

üç grupta oynadıkları görülmüştür. Ayrıca alt sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklar daha 

çok bahçe oyunlarını tercih ederken, dramatik oyunun ise üst sosyo-ekonomik 

düzeydeki çocukların daha çok tercih ettiği oyun olduğu görülmüştür. Çocukların oyun 

tercihindeki farklılaşmanın nedeni olarak içinde bulundukları geleneksel ve çağdaş 

etkilerin karışımından etkilenmiş oldukları belirlenmiştir.  

         McLoyd ve Vonnie’nin (1983) alt sosyo-ekonomik düzeydeki 3,5 ve 5 

yaşındaki çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada büyük çocukların, özellikle kızların 

daha işbirlikçi oyunlar oynadıkları, ayrıca, 3,5 yaşındaki çocukların 5 yaşında olan 

çocuklara göre daha fazla yüksek aktiviteli oyuncaklarla (bebek, kamyon gibi) 

oynamayı ve odalarında yer alan oyuncaklarla yalnız oynamayı tercih ettikleri 

görülmüştür. 

       Yine, Connolly ve Doyle (1984) tarafından gündüz bakım evlerine devam eden 

otuz beş–altmış dokuz aylık doksan bir öğrenci üzerinde, hayali oyunun sosyal beceri 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan bir araştırmada, fantastik oyunun sosyal 

beceriyi, etkili rol oynamayı, sosyal aktiviteleri ve arkadaşlık ilişkilerini olumlu yönde 

etkilediği saptanmıştır. Ayrıca hayali oyunun hayali olmayan oyuna göre daha olumlu, 

daha mutluluk verici ve grup ilişkilerini güçlendirici olduğu saptanmıştır. 

       Clearfield ve Nelson’un (2006) yaptığı bir araştırmayla altı, dokuz, on dört aylık 

bebeklerin annelerinin konuşma biçimleriyle onların oyun davranışları arasında bir 

ilişkinin olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamına giren anneler 

oyunların başında çocuklarıyla on dakika boyunca nötr oyuncaklarla oynamalarına 

rağmen, oyunun daha ilerisinde annelerin dil aracılığıyla çocuklarıyla iletişim kurarak 

çocuklarının cinsiyet gelişimine yardımcı olan mesajlar vermeye çalıştıkları ve bu 

oyuncaklara çocuklarını yönelttikleri görülmüştür. 

 Adubato (1984) tarafından,  baba katılımı, çocukların oynamayı tercih ettikleri 

ebeveyn ile çocuğun oyuncak tercihini arasındaki ilişkiyi araştırmak için orta ve üst 
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sosyo-ekonomik düzeyde yer alan dört yaşında doksan çocuk ve onların ebeveynleriyle 

bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda; babaların çocuklarının oyununa 

katılımıyla çocukların oyuncak tercihleri arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmadığı 

görülmüştür. Ayrıca çocukların karşı cinsiyetten ebeveynleriyle ve nötr oyuncaklarıyla 

da uzun süre oynamadıkları görülmüştür. Ancak androjen özellikler gösteren çocukların 

hem karşı cinsiyetteki ebeveynleriyle hem de nötr oyuncaklarla oynamayı tercih 

ettikleri görülmüştür. 

       Pomerleau ve Arkadaşları (1990) tarafından yapılan bir araştırmada kızların 

odalarının genellikle pembe ya da çok renkli olduğu ve içinde oyuncak bebeklerin, 

beceri gerektiren oyuncakların ve çocuk mobilyalarının bulunduğu, erkeklerin ise 

odalarının genellikle mavi renkle boyalı olduğu, hareketi sağlayan araçların, tamirat 

gereçlerinin ve araba, kamyon gibi oyuncakların bulunduğu saptanmıştır. 

       Türkiye’de Yavuzer’in (2001) üç farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevreden 

seçtiği 270 çocuk, 240 anne- baba, 52 eczacı ve oyuncakçı ile yaptığı araştırmasında 

çocukların oyuncak seçiminde cinsiyet faktörünün önemli yer tuttuğunu belirlemiştir. 

Bu araştırmada ana- babalar, çocuklarına oyuncakları en çok dört-altı yaş döneminde 

parasal olanaklarına göre ve cinsiyet farkı gözetmeksizin satın aldıklarını belirtmişler ve 

oyuncakları satın alınırken seçiminde çocuklarının da etkisinin olduğunu söylemişlerdir. 

       Blakemore, La Rue ve Olijenik (1979), iki, dört, altı yaşlarında altmış çocukla 

yaptıkları araştırmalarında erkeklerin ve kızların oyuncaklarını cinsiyetlerine göre 

tanımlamalarının yaşla birlikte geliştiğini saptamışlardır. Ancak kızlarda; cinsiyetlerine 

uygun oyuncak tercihleri ve bu oyuncaklarla özdeşleşmenin yaşla birlikte geliştiği; 

erkeklerde ise cinsiyete bağlı oyuncakla özdeşleşmenin yaşla birlikte gelişmesine 

rağmen, cinsiyete bağlı oyuncak seçiminin her yaşta var olduğu saptanmıştır. 

       Benzer bir araştırmayı da O’Brien ve Huston (1985) yapmıştır. Araştırmada kız 

ve erkek bebeklerin oyuncak tercihleri incelemiştir. Araştırma sonucunda; kızların yaş 

ilerledikçe kızlara özgü oyuncaklarıyla oynadıkları, erkeklerin ise her yaşta erkeklere 

özgü oyuncaklarla oynamayı tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca ebeveynlerin de 

çocuklarına oyuncak seçerken cinsiyete göre tercih yaptıkları ve çocuklarının da 

cinsiyetlerine uygun oyuncaklarla oynamayı tercih ettikleri belirlenmiştir. 
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       Bir yaşındaki otuz sekiz, üç yaşındaki otuz üç, beş yaşındaki otuz beş çocukta 

oyuncak tercihleri ile ilgili olarak Servin, Bohlin ve Berlin’in (1999) yaptıkları 

araştırmada, ebeveynlerin herhangi bir baskısı olmamasına rağmen bir yaşındaki kız ve 

erkek çocukların bile oyuncak tercihlerinde farklılıklar olduğu görülmüştür. 

       Smith ve Daglish (1977) otuz iki aile ve onların on iki ya da yirmi dört aylık 

bebekleri üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Araştırma kapsamına on altı kız ve on altı 

erkek çocuk alınmış ve araştırma kapsamına alınan erkek çocukları daha hareketli 

oyunları, aileler tarafından yasaklanmış oyunları ve taşımacılığı içeren oyunları 

oynamayı tercih ederken, kız çocukların ise daha yumuşak oyuncaklarla oynanan 

oyunları oynamayı tercih ettikleri görülmüştür. Bu araştırma sonucuna göre; çocuklarda 

görülen cinsiyete özgü davranış farklılıkları 12’nci aydan 24’üncü aya doğru herhangi 

bir artış görülmemiştir. Ayrıca ebeveynlerin cinsiyet kalıpyargıları ile çocuklarının 

gösterdikleri davranışlar arasında anlamlı bir ilişki de bulunamamıştır.   

Al-Ali (1992) Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptığı karşılaştırmalı 

araştırmasında, on yedi-yirmi yaşlarında farklı sosyo-ekonomik düzeyden gelen şehirde 

yaşayan toplam 241 kız öğrencilerle çalışmıştır. 241 öğrencinin 100’ü Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde, 141’i ise Türkiye’de yaşamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri’nde 

yaşayan kız öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin kalıpyargılarının Türkiye’de yaşayan 

öğrencilerinkine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu farkın, Birleşik Arap 

Emirlikleri’nin Türkiye’ye göre daha geleneksel yapıda olmasından kaynaklandığı 

belirtilmiştir. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri’nde sosyo-ekonomik düzey 

Türkiye’dekine göre daha iyi olmakla birlikte, sosyo-ekonomik düzeyin kalıpyargılar 

üzerinde herhangi bir etkisine rastlanmamıştır. Birleşik Arap Emirlikleri’nde kız 

öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin kalıpyargılarının yüksek olmasının benlik algısının 

etkilemediği belirlenmiştir. Bunun sebebi olarak kızlara özgü ve erkeklere özgü olan 

rollerin toplum tarafından kız çocuklarına kabullendirilmiş olması gösterilmektedir. 

Buna karşılık olarak Türkiye’de yaşayan kız öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin 

kalıpyargılarıyla benlik kavramı arasında ters yönlü yüksek bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Düşük cinsiyet kalıpyargısı olan kız öğrencilerde yüksek benlik algısının 

olduğu belirlenmiştir. 
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        Türkiye’de Erdoğan (1999) tarafından üç- altı yaş çocukların cinsel kimlik 

kazanımlarını belirlemek amacıyla Ankara’da çeşitli anaokullarında bir araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda; çocukların yaşları ilerledikçe cinsel kimlik 

kazanımlarının da arttığı belirlenmiş ve çocukların yaşla birlikte cinsel rollerinin farkına 

vardığı ve kız ve erkeğe uygun davranışlar göstermeye başladıkları görülmüştür. Ayrıca 

çocukların cinsiyetlerine uygun oyun ve oyuncakları tercih ederek cinsel kimliklerini 

benimsediklerini gösterdikleri de saptanmıştır. 

       Carpenter ve Huston-Stein (1980) tarafından 2,5–5 yaş arasındaki toplam 

seksenüç okul öncesi öğrencisinde bir yarıyıl boyunca yapılan bir araştırmada kızların 

erkeklerden daha fazla yapı oyunlarında bulunduğunu saptamışlardır. Ayrıca çocukların 

oyuncak seçimlerinde ve eylem yapılarında cinsiyetin etkisinin önemli olduğunu 

belirlemişlerdir. Jacklin, DiPietro, Maccoby (1984) de yaptıkları bir araştırma 

sonucunda da çocukların cinsiyetlerine göre oyun oynadıkları ve cinsiyetlerine uygun 

oyuncak tercihinde bulunduklarını belirlemişlerdir.  

       De Lucia (1963) tarafından yapılan bir başka araştırmada da, yaşın artmasıyla 

birlikte erkek çocukların kız çocuklarına göre daha doğru oyuncak tercihi yaptıkları ve 

öğretmenlerin karşı cinsten olmasının çocukların cinsel rollerini daha çabuk kazanması 

açısından önemli olduğu belirlenmiştir (Akt. Erdoğan, 1999). Buna benzer olarak 

yapılan bir araştırmada da erkek çocukların kız çocuklarına göre daha fazla cinsiyetine 

bağlı olarak oyuncak tercihi yaptıkları saptanmıştır (Thompson, 1990). 

        Kız, erkek ve ortak oyuncaklarla çocuğun ve ebeveynin oynadıkları oyunlar ve 

sosyal iletişim üzerine yapılan bir araştırmada Caldera, Huston ve O’Brien (1989) on 

sekiz ay kadar küçük bebeklerde dahi cinsiyet kalıpyargılarının olduğunu 

belirlemişlerdir. Araştırmacılar kırk bebek ve ebeveynlerini altı farklı cinsiyet 

kalıpyargı oyuncaklarıyla oynarken kameraya çekmişler ve böylece çocukların karşı 

cinsin oyuncaklarındansa kendi cinsiyetlerine uygun oyuncaklarla oynamayı tercih 

ettiklerini saptamaya çalışmışlardır. Ayrıca tercihlerinde ebeveynin istekleri, 

davranışları ve ebeveynin cinsiyetinin de etkili olduğu görülmüştür. 
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       Benzer bir araştırmada da, Eisenberg, Tryon ve Cameron’un (1984) elli bir okul 

öncesi öğrencisi üzerinde yaptığı benzer bir araştırmada çocuklar dokuz hafta boyunca 

serbest oyun ortamında izlenmiştir. Bu araştırma sonucunda; karşı cins akranla ilişki ile 

cinsiyete uygun oyun oynama tercihi arasında negatif ilişki bulunmuş, yani, oyun eşinin 

cinsiyeti ile oyuncak tercihi arasında olumlu bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

       Cinsiyet etiketleri, cinsiyet kalıpyargı ve ebeveynlerin davranışları konusunda 

araştırma yapan Fagot, Leinbach ve O’Boyle (1992) ebeveynlerin çocuklarını kendi 

cinsiyetlerine uygun oyuncaklarla oynamaları konusunda etkilediklerini ve annelerin 

aile içinde cinsiyet rollerine daha fazla önem verdiklerini belirlemişlerdir. 

       Fagot’un (1974) yaptığı başka bir araştırmaya göre erkek çocukların bloklarla ve 

yapı oyuncaklarıyla kız çocuklardan daha çok oynadıkları görülmüştür. Erkek çocuklar 

daha çok blok, taşıt, top gibi oyuncakları tercih ederken, kız çocukların bebek, giysi, 

müzik aletleri gibi oyuncakları tercih ettikleri belirlenmiştir. Kızların erkeklerden daha 

çok yardım istedikleri ve sözel iletişimde bulundukları saptanmıştır. Ayrıca ebeveynler, 

kızlara daha çok eleştiride bulunmuşlar ve yaptıkları doğru davranışlara daha çok onay 

vermişlerdir.  

       Carter ve Levy (1988) 2.5–5.5 yaş arasındaki çocuklarla yaptıkları araştırmada 

erkek çocukların oyuncak tercihinin cinsiyet kalıpyargılarına kız çocuklarınkinden daha 

uygun olduğunu belirlemişlerdir. Cinsiyete uygun oyuncak seçiminin iki cinsiyet için de 

cinsiyet şematizasyonuna uygun olduğunu saptamışlardır (Akt. Gökkaya, 1994). 

       Lindahl, Heimann ve Balheden (1997) tarafından yapılan, annelerle iletişimde 

cinsiyete özgü oyun ve sosyal yakınlık arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada, 

dokuzuncu aydan 14’üncü aya kadar olan bebekler incelenmiştir. Bu araştırma 

sonucunda erkek çocukların oyuncaklarının sosyal yakınlığı olumsuz yönde etkilediği, 

yani; erkek çocukların daha çok yalnız oynamayı tercih ettiği, kız çocukların 

oyuncaklarının ise sosyal yakınlığı olumlu yönde etkilediği, yani; kız çocukların diğer 

çocuklarla daha çok oynadığı görülmüştür. 

       Vaughter, Sadh ve Vozzola (1994) yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılan 

kişilere ilkokul, lise ve üniversitede severek oynadığı oyunlar, oyuncaklar ve sevdikleri 
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sporlarla ilgili sorular sorulmuştur. Bu araştırma sonucunda, her iki cinsiyetin de evde, 

bireysel ya da iki kişiyle oynanan oyunları oynama eğilimde olduğu belirlenmiştir. 

Özellikle takım oyunları çocukluk döneminde her iki cinsin de oynadığı oyunlar olarak 

görülürken, yetişkinliğe geçiş sürecinde bu sıklıkta azalma olduğu belirlenmiştir. 

Kızların erkeklere oranla daha az takım oyunları oynadıkları, erkeklerin ise uzunca bir 

süre takım oyunlarını oynama eğiliminde oldukları belirlenmiştir. 

       Neeple ve Murray’ın (1997) yaptığı araştırmada da, oyun sırasında aynı 

cinsiyetten çocukların farklı cinsiyetten çocuklara göre daha çok sözel etkileşimde 

bulundukları, daha çok dramatik oyun oynadıkları ve daha çok işbirlikçi oyunu tercih 

ettikleri saptanmıştır. 

       Peretti ve Sydney (1984) yaptıkları bir araştırma ile çocukların oyuncak 

tercihlerinin ana-babanın oyuncak tercihine bağlı olarak değiştiğini saptamışlardır. 

Ayrıca ebeveynin oyuncak tercihinin çocuklarının cinsiyetine bağlı olarak değiştiğini 

bildirmişlerdir (Taylı, 2000). Yapılan bir başka araştırmada da sosyalleşme sürecinde 

anne ve babanın her iki cinsiyetteki çocukları üzerinde eşit düzeyde etkili olduğu 

belirlenmiştir (Roopnarine, 1986). 

       Türkiye’de ise Aksoy (1990) tarafından, üç-altı yaş çocukları arasında oyuncak 

tercihlerinde cinsiyet faktörünün etkisini incelemek amacıyla yapılan bir araştırmada, 

cinsiyet faktörünün 3-3,5 yaşları arasındaki çocuklar üzerinde etkili olduğu 

görülmüştür. Araştırma sonucunda ailelerin çocukları ile günde bir-iki saat oyun 

oynadıkları belirlenmiş, ayrıca erkek çocukların kız çocuklara göre oyunlarında daha 

saldırgan davrandığı görülmüştür. Genellikle çocuklar kendinden küçük çocuklarla 

oyun oynamayı istememekte fakat yaşıtlarıyla ve kendinden büyük olanlarla oynamayı 

daha çok tercih etmektedir. Çocukların oyuncak tercihleri oyun oynadıkları 

arkadaşlarının cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. Çocukların aynı cinsten 

arkadaşlarıyla oynarken kendi cinslerine özgü oyuncakları, farklı cinsten arkadaşlarıyla 

oynarken ortak oyuncakları tercih ettikleri belirlenmiştir. 

       Özyeşer-Cinel (2006) tarafından farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 3-6 yaş 

çocuklarının anne-babalarının oyuncak ve oyun materyalleri hakkındaki görüşlerini ve 

çocukların sahip oldukları oyun ve oyuncak materyallerini incelemek amacıyla yapılan 
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bir araştırmada, alt sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların bahçede ve sokakta, üst 

sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların ise, kendi odalarında oynamayı sevdikleri 

saptanmıştır. Alt sosyo-ekonomik düzeydeki erkek çocukların dışarıda, üst sosyo-

ekonomik düzeydeki erkek çocukların ise bilgisayarla oynamayı sevdikleri 

belirlenmiştir. Ayrıca eğitim düzeyi düşük olan ebeveynlerin çocukları eğitici 

oyuncaklara ve manipülatif oyuncaklara daha az sahiptirler. Alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki ebeveynler, çocuklarına doğum gününde, özel günlerde ve ekonomik kaygısı 

olmadığında oyuncak alırken, üst sosyo-ekonomik düzeydeki ebeveynler çocuklarına 

ihtiyaçları olduğunda oyuncak almaktadır. Alt sosyo-ekonomik düzeydeki ebeveynlerin 

oyuncak satın alırken, oyuncağın ekonomik olmasına dikkat ettikleri üst sosyo-

ekonomik düzeydeki ebeveynlerin ise, çocuklarının gelişim düzeylerine, ilgi ve 

isteklerine dikkat ettikleri saptanmıştır. 

       Gökkaya (1994) anne babaların cinsiyet rolü algıları, cinsiyete bağlı çocuk 

yetiştirme eğilimleri ile okul öncesi çocuklarının cinsiyete uygun oyuncak tercihleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yaptığı araştırmasında dört ve altı yaş 

grubundaki çocukların cinsiyet tercihlerine uygun oyuncaklarla oynadıkları 

belirlenmiştir. Ayrıca elde ettiği veriler sonucunda, çocukların bu oyuncakları tercih 

etmeleri üzerinde sadece ana babalarının değil, içinde yaşadıkları kültürün de etkisinin 

olduğunu belirtmiştir. 

       Ayrıca, üç-altı yaş çocukların anne babalarının çocuk oyun ve oyuncakları 

hakkındaki görüşlerini ve çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini 

incelemek amacıyla Şahin (1993), Ankara il merkezindeki çeşitli ana okullarda 250 

çocuk ve 250 anne baba üzerinde bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada çocukların 

yaşına, cinsiyetine, kaçıncı çocuk olduğuna ve anne babanın yaşına göre çocuklarıyla 

nasıl oyun oynadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Oyuncak seçimi genellikle çocuğun 

isteğine göre yapılmasına rağmen, çocukları cinsiyetlerine uygun olmayan bir oyuncak 

istediğinde anne ve babaların çocuklarından bir başka oyuncağı tercih etmesini 

istediklerini belirlemiştir. Ayrıca anneler oyuncağı hem ödül hem de ihtiyaç olarak 

görürken babalar sadece ihtiyaç olarak görmektedirler. Arıkan ve Karaca’nın (2004) da 
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annelerle birlikte yaptıkları bir araştırmada da annelerin çocuklarını cinsiyetlerine 

uygun oyuncak seçmeleri konusunda etkiledikleri belirlenmiştir.  

 Onur ve arkadaşlarının (1997) yaptığı araştırmada da oyuncakları genellikle 

anne-babaların çocuğun isteğine göre aldığı belirlenmiştir. Ancak, satın alma 

durumunun üst SED’den alt SED’e doğru değiştiği, alt SED’de genellikle babaların 

oyuncakları satın aldıkları saptanmıştır. 

       Taylı’nın (2000) yaptığı bir araştırmada kardeşi olan onsekiz çocuk ve  kardeşi 

olmayan yirmi çocuk incelenmiştir. Araştırmada kardeş sahibi olup-olmama ve cinsiyet 

ile sosyal oyun etkinlikleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve kız çocuklar için kardeşli ya 

da kardeşsiz olma ile sosyal oyun davranışları arasında herhangi bir farklılık 

gözlenmezken, kardeşsiz erkek çocukların kardeşlilere göre, daha fazla yalnız oyun ve 

paralel oyun tercih ederken, kardeşli erkek çocuklar kardeşsizlere göre daha fazla 

işbirlikçi oyunu tercih etmektedir. Ayrıca kardeş sahibi olsun ya da olmasın bütün 

çocukların karşı cinsiyetindeki çocuklardansa, kendi cinsiyetindeki çocuklarla 

oynamayı tercih ettikleri belirlenmiştir. 

       Göncü (2001) dört kişilik bir araştırma grubuyla kültürün ebeveyn- çocuk 

ilişkisine etkisini incelemiştir. Araştırma Hindistan’ın Rajastan eyaletindeki Dhol- Ki- 

Pati ve Guatemala’nın San Pedro köyünde, Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah 

Eyaletinin Salt Lake şehrinde ve Türkiye’nin Ankara, Keçiören semtinde yapılmıştır. 

Dhol- Ki- Pati aşiret sistemine dayalı, genellikle ilkokul mezunu anne- babalardan 

oluşan bir köy, San Pedro da eğitimi ilkokul eğitimini aşmayan köylülerden oluşan bir 

köydür. Salt Lake’de yaşayan aileler ise orta ve üst sınıf aileleridir. Genellikle 

üniversite eğitimi görmüşlerdir. Keçiören’de yaşayan aileler orta sınıf aileleridir. 

Eğitimleri ortaokul ve üstüdür. Bu araştırma sonucunda Salt Lake ve Ankara 

şehirlerindeki çocukların oyun oynama sıklıklarının Dhol- Ki- Pati ve San Pedro 

köylerindeki çocuklardan daha fazla olduğu belirlenmiştir. Salt Lake ve Ankara’da 

çocukların oyun arkadaşı yetişkinlerken, Dhol- Ki- Pati ve San Pedro’da çocukların 

oyun arkadaşlarının yine çocuklar olduğu saptanmıştır. Salt Lake ve Ankara’da imgesel, 

dil ve kurallara bağlı oyunları oynayan çocukların sayısı Dhol- Ki- Pati ve San 
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Pedro’dan daha fazla olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda kültürün, çocukların 

oyun ve oyun arkadaşlarının niteliğini etkilediği belirlenmiştir. 

       Nelson (2005) İsveç’te yaptığı bir araştırmada Batı Avrupa ve Kuzey 

Amerika’daki çocukların oyuncak tercihleriyle İsveç’te yaşayan çocukların oyuncak 

tercihlerini karşılaştırmıştır. İsveçli çocuklarının da diğer ülkelerde yaşayan çocuklar 

gibi cinsiyetlerine uygun oyuncak tercihlerinde bulundukları görülmüştür. 

      Best ve arkadaşları (1977) tarafından İrlanda, Amerika, İngiltere de yapılan 

kültürlerarası bir araştırmada, çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları 

incelenmiştir. Kalıpyargıların yaşla birlikte üç ülkede de arttığı belirlenmiştir. Ayrıca, 

üç ülkede de erkek çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılarının kız 

çocuklara göre daha erken yaşta oluştuğu belirlenmiştir. Ancak İrlandalı kadınların 

yaşam koşulları nedeniyle, diğer ülkelerdeki kadınlara göre daha sert, kararlı ve 

çocukların alışılagelmiş kalıpyargılardan uzakta olduğu saptanmıştır.      

   1.2. Amaç 

       Bu araştırmanın amacı; yedi-sekiz yaş çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin 

kalıpyargıların gelişmesinde köyde veya kentte yaşıyor olmak, cinsiyetin etkisi ve 

annenin eğitim düzeyi ile kadın ve erkeklere ait kalıpyargıların tanınması bakımından 

kız ve erkek çocuklar arasındaki farkı araştırma ile köyde ve kentte yaşayan kız ve 

erkek çocukların oyun ve oyuncak tercihlerini saptamaktır. 

        Bu amaç çerçevesinde, araştırmanın yanıtlamayı amaçladığı alt problemler 

şunlardır: 

1. Cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılar çocukların cinsiyetlerine bağlı 

olarak değişmekte midir? 

2. Yedi ve sekiz yaş çocukların yaşadıkları çevreye göre cinsiyet özelliklerine 

ilişkin kalıpyargılar değişmekte midir? 

3. Yedi ve sekiz yaş çocukların cinsiyet özeliklerine ilişkin kalıpyargıları, 

annenin eğitim düzeyine göre değişmekte midir? 

4. Kadınlara ve erkeklere ait kalıpyargıların tanınma dereceleri, kız ve erkek 

çocuklara göre farklılık göstermekte midir? 
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5. Yedi ve sekiz yaş çocukların oyun tercihleri içinde bulundukları çevreye göre 

değişmekte midir? 

6. Yedi ve sekiz yaş çocukların oyuncak tercihleri içinde bulundukları çevreye 

göre değişmekte midir? 

7. Yedi ve sekiz yaş çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları 

çocukların oynadıkları oyun üzerinde etkili midir? 

8. Yedi ve sekiz yaş çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları 

çocukların oynadıkları oyuncaklar üzerinde etkili midir? 

9. Yedi ve sekiz yaş çocukların oynadıkları oyunlar cinsiyete göre değişmekte 

midir? 

10. Yedi ve sekiz yaş çocukların oynadıkları oyuncaklar cinsiyete göre değişmekte 

midir? 

11. Yedi ve sekiz yaş çocukların oynadıkları oyunlar annenin eğitim düzeyine 

göre değişmekte midir? 

12. Yedi ve sekiz yaş çocukların oynadıkları oyuncaklar annenin eğitim düzeyine 

göre değişmekte midir? 

    1.3. Önem 

       Türkiye geleneksel bir toplum olmasına rağmen batılılaşma çabası içinde olan 

bir ülkedir. Ekonomi, kentleşme, okullaşma oranının yükselmesi gibi değişimler 

toplumun her kesiminde hissedilse de geleneklerine sıkı sıkıya tutunmuş kesimlerde 

daha yavaş olmaktadır. Buna rağmen, toplumda değişen değerler kadın ve erkek 

özelliklerine ilişkin kalıpyargılarda da değişimin olmasına neden olmaktadır. Cinsiyet 

özelliklerine ilişkin kalıpyargılar ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, özellikle, eğitim 

kurumlarının çocukların gelişim özelliklerini anlamaları bakımından yararlı olabilir. 

Böylece eğitimciler ve psikologlar çocukların sorunlarını daha iyi anlayabilir ve onlara 

daha sağlıklı yardımcı olup, ailelerin de bu konuda bilinçli olmalarını sağlayabilir. 

       Çocukların yaşamları süresince elde edecekleri deneyimleri kazanmalarını 

sağlayan en önemli etkenlerden olan oyun ve oyuncak, çocuğun becerilerinin 

gelişiminde de etkili olmaktadır. Bu yüzden oyunun ve oyuncakların çocuklara mümkün 

olduğunca çok sunulması gerekmektedir. Çocuğun yaş, ilgi ve becerisine yönelik olarak 

sunulan her oyun ve oyuncak çocuğun gelişimini fazlasıyla destekleyecektir. Fakat 



 47 

günümüzde, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlayan geleneksel oyun ve oyuncakların 

yerini, özellikle kentlerde, gelişen teknolojiyle birlikte, bilgisayar, play station, atari gibi 

araçlar almaktadır. Oysa çocukların bu tür araçlara yönelmesi sosyalleşmesine engel 

olabilmektedir. Çünkü çocuk bu oyunları oynarken tek başına ya da bir-iki kişiyle evden 

dışarı çıkmadan ve eğer engellenmezse saatlerce durmadan oynamaktadır. Bunun 

sonucunda sosyalleşmeyi tam gerçekleştirememiş, insanlarla iletişim kurmakta zorlanan 

bireyler yetişebilmektedir. Ayrıca televizyonların da etkisiyle çocuklar özellikle şiddet 

içerikli olan oyun ve oyuncakları tercih etmektedir. Aileler ise bu tür oyun ve 

oyuncakların çocuklarına verebileceği zararı düşünmemekte ve onlara bu konuda yol 

göstermemektedir. Oysa çocukların şiddet içerikli programları izlemesi, şiddeti sevdirici 

oyun ve oyuncakları tercih etmesi gelişim süreçlerinde büyük yaralar açmaktadır.  Bu 

araştırma sonucunda ailelerin ve öğretmenlerin oyun ve oyuncak oynamanın çocuk için 

yararlarını görebileceğini ve teknolojik araçları çocuklarına kullandırırken daha bilinçli 

hareket edebileceği ve oyuncak seçerken çocuklarının yaşına, ilgisine ve becerisine 

uygun olan, eğitici oyuncakları seçebileceği düşünülmektedir. Ayrıca ebeveynlerin 

çocuklarıyla beraber oyuncak yapma ve oyun oynama konusunda daha dikkatli 

olabileceği düşünülmektedir. Çünkü sadece hazır oyuncaklarla değil, çeşitli artık 

malzemeleri de kullanarak oyuncak yapabildiğini, basit oyuncaklarla oyun kurabildiğini 

görmek, çocuk için ilgi çekici ve eğlenceli bir durum haline gelecektir. Böylece 

çocuğun gelişimi de desteklenmiş olacaktır.  

       Yurt dışında cinsiyet kalıpyargıları ile ilgili olarak çok fazla araştırma 

yapılmasına rağmen, ülkemizde bu konuyla ilgili sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır. 

Köy ve kentteki çocukların cinsiyet kalıpyargıları ile oynadıkları oyun ve oyuncak 

arasındaki farklılıkların neler olduğunun ülkemizde henüz yeterince incelenmediği 

görülmüştür. Ayrıca köyde ve kentte yaşayan çocukların hangi oyunları tercih ettikleri, 

oyunlarını ne kadar sınırlandırdıkları, oyuncak konusundaki tutumları da bu araştırma 

sonucunda görülerek, ana-babaların tutumlarında farklılıklara yol açabileceği 

düşünülmektedir. Çocuğun sosyalleşmesinde oyun ve oyuncakların öneminin 

sergilenmiş olacağı, toplumumuzda çocuklar üzerinde kurulan cinsiyete bağlı 

kalıpyargılar hakkında anne ve babaların ve eğitimcilerin bilgi sahibi olacağı ve 

sürdürdükleri davranış ve tutumlarında daha bilinçli olmalarının sağlanabileceği 
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beklenmektedir. Ayrıca, bu çerçevede yapılan bir araştırmanın, psikolojik danışma ve 

rehberlik merkezlerine, aile danışma merkezlerine rehberlik edeceği de 

düşünülmektedir.   

   1.4. Sayıltılar 

1-Araştırmada kullanılan “Cinsiyet Kalıpyargıları Ölçeği” ölçme tekniklerine uygundur. 

2- Seçilen örnekleme grubunun rasgele seçildiği ve evreni temsil ettiği varsayılmıştır. 

3-Araştırmaya katılan annelerin samimi olarak gerçek bilgileri yansıttıkları 

varsayılmıştır. 

   1.5. Sınırlılıklar 
1-Çocukların sahip oldukları cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları, çocukların 

cinsiyet ölçeğine verdikleri bilgilerle sınırlıdır. 

2- Araştırmaya katılan çocukların yaşadıkları çevre, köy ve kent ile sınırlıdır. 

3-Araştırmaya katılan çocuklara ilişkin bilgilerin doğruluğu çocukların devam ettikleri 

kurumlardan alınan bilgilerle sınırlıdır. 

4-Annelerin çocuklarının oynadıkları oyun ve oyuncaklar hakkındaki görüşleri 

uygulanan bilgi formlarına verdikleri bilgilerle sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 
Kalıtım: Genel olarak, soydan gelen her şey (Öncül, 2000).. 

Çevre: Her canlı için etkili uyarım ve etkileşme alanı (Öncül, 2000).. 

Cinsiyet: Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren 

yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks (TDK, 1983).  

Kalıpyargı: Belirli gruplar hakkında sahip olduğumuz bilgilerin özetidir 

(Kağıtçıbaşı, 2006, ss.124)  

Cinsiyete İlişkin Kalıpyargılar: Kadınlar ve erkekler hakkında sahip olunan genel 

düşünceler (Bem, 1984: Akt. Eskicumalı ve Coşkun, 2003, ss.146). 

Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıpyargılar: Bir cinsiyeti, diğer cinsiyete oranla 

daha fazla veya daha az nitelediğine inanılan psikolojik veya davranışsal özellikleri 

(Bem, 1984: Akt. Eskicumalı ve Coşkun, 2003, ss.146). 

Cinsiyet Rolü: Bir toplumda erkek ve kadınlar için uygun görülmüş tutum ve 

davranış biçimleri (Öncül, 2000). 
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Oyun: Sonraki bir amaç ya da ileriye dönük bir doyurma düşüncesi olmadan 

yalnızca eğlenmek için yapılan her türlü etkinlik (Öncül, 2000).  

Oyuncak: Çocukların oynaması için yetişkinlerin ya da çocukların kendilerinin 

yapmış oldukları türlü araçlar (Öncül, 2000). 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

    2.1. Araştırma Modeli 

       Bu araştırmada halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan, bir tür araştırma yaklaşımı olan tarama modeli kullanılmaktadır.   

       Köyde ve kentte yaşayan çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları 

ile köyde ve kentte yaşayan çocukların oyun ve oyuncak tercihleri arasındaki farklılıklar 

karşılaştırılmaya çalışılmıştır.                                                                                     

  2.2.Evren ve Örneklem 

       Araştırmanın evrenini, Bursa İli sınırları içinde bulunan ilköğretim okullarına 

2006–2007 öğretim yılında birinci ve ikinci sınıflarına devam eden yedi-sekiz yaş 

çocukları oluşturmaktadır. 

       Buna bağlı olarak, Bursa İli kent merkezindeki okullar olarak; Nilüfer İlçesi 

Ataevler Ahmet Uyar İlköğretim Okulu, Osmangazi İlçesine Bağlı Hürriyet İlköğretim 

Okulu, Sakarya İlköğretim Okulu ve Bursa İli köy okulları olarak; Nilüfer İlçesi 

Konaklı Köyü İlköğretim Okulu, Tahtalı Köyü İlköğretim Okulu ve İnegöl İlçesi 

Deydinler Köyü İlköğretim Okulu, Hamzabey Köyü İlköğretim Okulu seçilmiştir. 

       Örneklemi oluşturan bu yedi ilköğretim okulundan içinde yaşanılan çevreye 

tesadüfî örnekleme yöntemiyle, yedi-sekiz yaş grubu çocuklardan toplam 200 çocuk 

araştırma kapsamına alınarak, köyde ve kentte yaşayan iki grup oluşturulmuştur. 

       İki gruba giren toplam çocukların, içinde yaşadıkları çevreye ve cinsiyete göre 

dağılımları ve her gruba giren çocuk sayısı Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1 
Araştırma Kapsamına Giren Çocukların İçinde Yaşanılan Çevre ve Cinsiyetlerine 

Göre Dağılımı 
Çocuk Sayıları 

Kız Erkek Toplam 

İçinde Yaşanılan Çevre n % n % n % 

Köy Okulları 48 48 52 52 100 100 

Kent Okulları 52 52 48 48 100 100 

Toplam 100 100 100 100 200 100 

 

Yukarıda Tablo1’de görüldüğü gibi; köydeki çocukların 48 kız, 52 erkek, toplam 

100; kentte yaşayan çocukların 52’si kız, 48’si erkek toplam 100 çocuk olmak üzere 

200 çocuk araştırma kapsamına alınmıştır.   

  2.3. Veriler ve Toplanması 

        Araştırmanın uygulamasına başlamadan önce okulların yetkilileriyle de 

görüşülmüş ve birlikte belirlenen gün ve saatte ilköğretim okullarında bulunulmuştur. 

Araştırma kapsamına alınan çocukların yaş, anne ve baba öğrenim düzeyleri 

öğretmenlerinin kayıt dosyalarından elde edilmiştir. 

       Araştırmada çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları ölçmek 

amacıyla Williams ve Bennett (1975) tarafından geliştirilen ve Best ve arkadaşları 

(1977) tarafından son şekli verilen “Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 

Türkiye’de Şirvanlı- Özen (1992) tarafından kültüre özgü değişiklikler yapılarak 

Türkçeye uyarlanmıştır. Türkçeleştirilmiş olan sıfat ve öyküler uzmanlardan oluşan bir 

heyet tarafından değerlendirilmiş ve ölçek son şeklini almıştır.  

       Ölçeğin Türk örnekleminde yapılan ön çalışmasında, test-tekrar test güvenirlik 

katsayısı .74 ve iki yarım güvenirlik katsayısı .73 olarak bulunmuştur (Şirvanlı- Özen, 

1992). Ayrıca, Türkiye’de bu ölçeğin başka araştırmacılar tarafından da kullanıldığı 

görülmüştür (Karasaraçoğlu, 1998; Barutcu, 2002; Başal, 2004). 

       Ayrıca, çocukların “oyun ve oyuncak tercihlerini” belirlemek amacıyla bir anket 

formu ile annelerin çocuklarının oyun ve oyuncak tercihleriyle ilgili düşüncelerini 

öğrenmek amacıyla bir başka anket formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Bu 

anket formu hazırlanmadan önce, benzer araştırmalarda kullanılan anketler ya da 
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görüşmeler incelenmiş ve bu araştırmanın amacı da düşünülerek anket formu 

geliştirilmeye çalışılmıştır. 

   2.3.1. Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği (Sex Stereotype Measure II) 

       Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği, cinsiyetlere özgü kalıpyargıları ifade eden sıfatların 

32 küçük öykü içinde ve kadın/erkek siluet resimleri eşliğinde çocuklara uygulanmasını 

içeren bir ölçektir (EK-A). Kadın ve erkek siluetleri 25x 35 cm2 ‘lik kartlar üzerinde 

17,5 cm. boyunda ve kartların tam ortasına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Siluetler, 

mavi zemin üzerine siyah olarak çizilmiş, yüzlerinin bakış yönleri ve vücutlarının duruş 

şekilleri her resimde farklı verilmiştir. Otuz iki kartın 16 tanesinde kadın sağda, erkek 

soldayken, 16 tanesinde kadın solda, erkek sağdadır. Siluetlerin cinsiyetleri, pantolon 

veya elbise giymeleri ve saçlarının uzun veya kısa olmasıyla belli edilmiştir. 

Cinsiyetlere özgü kalıpyargıları belirten 32 sıfatın 16 tanesi kadın kalıpyargı sıfatını, 16 

tanesi erkek kalıpyargı sıfatını göstermektedir (EK-B). Bu kalıpyargı sıfatları 32 küçük 

öykü şeklinde çocuklara uygulanmaktadır (EK-C). Araştırmaya katılan çocuk 16 erkek 

kalıpyargı sıfatından kaçında erkeği gösterdiyse bu onun “Erkek Kalıpyargı Puanını”, 

16 kadın kalıpyargılarından kaçında kadını gösterdiyse bu onun “Kadın Kalıpyargı 

Puanını” göstermektedir. Çocuk, 16 sıfatın yarısından bir fazlasını yani en az dokuz 

sıfatı bildiyse, bu, o çocuğun kalıpyargısal olduğunu ifade etmekte, fakat çocuk 

kalıpyargı sıfatlarının yarısından azını bildiyse, çocuğun geleneksel kalıpyargıların tam 

tersine sahip olduğunu göstermektedir. Bir çocuğa ait erkek ve kadın kalıpyargı 

puanlarının toplamı ise, o çocuk için “Toplam Kalıpyargı Puanını” oluşturmaktadır. 

Ölçeğin uygulanması sürecinde, çocukların yanıtları “Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği Kayıt 

ve Puanlama Formu”na kaydedilmektedir (EK-D).  

Ölçeğin Uygulanması 

       Ölçek önceden belirlenen uygulama tarihlerinde belirlenen okullara gidilerek, 

boş bir odada, çocuklara bireysel uygulama şeklinde yapılmıştır. Uygulamadan 

kaynaklanabilecek herhangi bir yanlılığı önlemek amacıyla ölçeğin uygulanması tüm 

çocuklara araştırmacı tarafından yapılmıştır. Her bir çocukla uygulama, ortalama olarak 

15–20 dakika sürmüştür. 
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    2.3.2. Köyde ve Kentte Yaşayan 7–8 Yaş Çocuklarının Oyun ve Oyuncak 
Tercihlerine Yönelik Olarak Hazırlanmış Anket Formu  

       Çocukların oyun ve oyuncak tercihlerini belirlemek amacıyla düzenlenen anket 

formu (EK-E) on dört sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan yedi tanesi açık uçlu 

soruyken, yedi tanesi kapalı uçlu sorulardır. Çocukların oyun ve oyuncak tercihlerini 

belirlemek amacıyla düzenlenen anket formu, araştırmacı tarafından çocuklara bireysel 

olarak uygulanmıştır.  

 2.3.3. Köyde ve Kentte Yaşayan 7–8 Yaş Çocuklarının Annelerinin 
Çocuklarının Oyun ve Oyuncak Tercihlerine İlişkin Düşüncelerini Belirten Anket 
Formu 

Annelerin çocuklarının oyun ve oyuncak tercihlerine yönelik görüşlerini 

öğrenmek amacıyla düzenlenen anket formu (EK-F) ise on altı sorudan oluşmaktadır. 

Bu soruların on bir tanesi açık uçlu sorularken, beş tanesi kaplı uçlu sorulardan 

oluşmaktadır. Diğer form ise sınıf öğretmenleri aracılığıyla çocukların annelerine 

gönderilmiş ve anneler tarafından doldurulan formlar yine öğretmenler aracılığıyla 

toplanarak, araştırmacıya teslim edilmiştir.  

       Çocuklarla yapılan görüşmeler çocukların devam ettikleri ilköğretim okullarında 

2006–2007 öğretim yılı Aralık- Mart aylarını kapsayan dönemde gerçekleştirilmiştir.    

2.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 
       Araştırmaya katılan çocukların, cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılarının, 

içinde bulunulan çevre, cinsiyet ve annenin eğitim düzeyine göre değişip değişmediği 

ve köyde ve kentte yaşayan çocukların oyun ve oyuncak tercihleri arasında farklılık 

olup olmadığı karşılaştırmalı olarak ele alınmaya çalışılmıştır.  

Gruplardaki denek sayılarının eşit olması ve genellikle ikiden fazla grubun 

karşılaştırılması gerektiğinden Tek Faktörlü Varyans Analizi kullanılmış ve gruplardan 

anlamlı olanların bulunması için Tukeys-HSD testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel 

karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi  .05 olarak alınmıştır. 

       Ayrıca köyde ve kentte yaşayan çocukların oyun ve oyuncak tercihlerinin ne 

olduğu belirlenmeye çalışılmış, tablolar, frekans ve yüzdeler halinde gösterilmeye 

çalışılmıştır. Köy-kent ve kız ve erkek çocuklar arasındaki farklılık Kay-Kare testiyle 

test edilmeye çalışılmıştır.  
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 Verilerin analizinde SPSS 13.0 programı kullanılmıştır. 
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BÖLÜM III 

  BULGULAR VE YORUM 

 3.Bulgular 

 Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda, verilerin istatistiksel analizi dört 

aşamada gerçekleştirilmeye çalışılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmaya 

çalışılmıştır.    

       Verilerin analizi dört aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, çocukların, 

cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılarının gelişiminde, cinsiyet, çevre, ana ve 

babalarının eğitim düzeylerinin etkisini araştırmak amacıyla, araştırmaya katılan 

çocukların Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği’nden almış oldukları toplam kalıpyargı 

puanlarının analizi yapılmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 

       İkinci aşamada, kadın ve erkek kalıpyargıların tanınma derecelerinin çocukların 

cinsiyetine göre değişip değişmediğini belirlemek için, çocukların Cinsiyet Kalıpyargı 

Ölçeği’nden almış oldukları kadın ve erkek kalıpyargı puanlarının analizi yapılmıştır. 

Bu verilere uygulanan Varyans analizi sonucunda, ortaya çıkan anlamlı farkın kaynağını 

bulmak için Tukeys HSD testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 

       Üçüncü aşamada kız ve erkek çocukların sahip oldukları ve hoşlandıkları oyun 

ve oyuncaklarının sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre kız ve erkek 

çocukların bu oyun ve oyuncakları niçin tercih ettikleri verdikleri cevaplar göz önüne 

alınarak değerlendirilmeye çalışılmış ve yorumlanmıştır. 

       Dördüncü aşamada ise, çocukların oyun ve oyuncak tercihlerine cinsiyet, çevre, 

cinsiyet kalıpyargı, annenin eğitim düzeyi ve arkadaş seçimi gibi etkenlerin etkisini 

belirlemek amacıyla Kay Kare Testi kullanılarak verilerin istatistiksel analizi yapılmaya 

ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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3.2. Çocukların Toplam Kalıpyargı Puanlarına Cinsiyetin Etkisi 

Araştırmaya katılan çocukların cinsiyetlerine göre; Cinsiyet Kalıpyargı 

Ölçeği’nden almış oldukları Toplam Cinsiyet Kalıpyargı puanlarına ilişkin istatistikî 

bilgiler Tablo 2 ve Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2 

 Cinsiyete Göre Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puanlarına İlişkin Ortalama ve Diğer 
İstatistikî Bilgiler 
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Şekil 1  
Cinsiyete Göre Toplam Kalıpyargı Puan Ortalamaları 

 

Tablo 2 ve Şekil 1’de görüldüğü gibi; araştırma kapsamına giren kız çocukların 

Toplam Cinsiyet Kalıpyargı puan ortalamaları 20.36, erkek çocukların Toplam Cinsiyet 

Kalıpyargı puan ortalamaları ise 20.65 olarak bulunmuştur. Kız ve erkek çocukların 

cinsiyet kalıpyargı puanları arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle; 

kız çocukların cinsiyet kalıpyargıların düzeyi ile erkek çocukların cinsiyet kalıpyargı 

düzeyleri arasında bir farklılık bulunmamaktadır. 

Cinsiyet 
İstatistikler Kız Erkek 

Ortalama 20,36 20,65 

Standart Hata 0,36 0,39 

%95 Güven Aralığı (Alt-Üst Sınır) (19,6-21.07) (19,8-21,44) 

Minimum 13 31 

Maksimum 12 31 

Birey Sayısı 100 100 



 57 

Toplam Cinsiyet Kalıpyargı puanlarına uygulanan Varyans Analizi sonuçları 

Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3 
 Cinsiyete Göre Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puanlarına Uygulanan Varyans 

Analizi Sonuçları 
 

        

  

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, cinsiyetin çocukların Toplam Cinsiyet Kalıpyargı 

puanları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır. 

Araştırmaya katılan çocukların, cinsiyetlerine göre, Cinsiyet Kalıpyargı 

Ölçeği’nden almış oldukları Kadın Kalıpyargı Puanlarına ilişkin istatistikî bilgiler Tablo 

4 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 4 

 Cinsiyete Göre Kadın Kalıpyargı Puanlarına İlişkin Ortalama ve Diğer İstatistikî 
Bilgiler 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cinsiyet 
İstatistikler Kız Erkek 

Ortalama 10,35 9,97 

Standart Hata 0,21 0,24 

%95 Güven Aralığı (Alt-Üst Sınır) (9,92-10,77) (9,49-10,44) 

Minimum 6 16 

Maksimum 2 16 

Birey Sayısı 100 100 

Değişim 
Kaynağı KT Sd KO F 

 
p 

Gruplararası 4,205 1 4,205 0,291 .590 

Grupiçi 2855,79 198 14,423    

Toplam 2859,995 199      
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Şekil 2 
 Cinsiyete Göre Kadın Kalıpyargı Puan Ortalamaları 

 

Tablo 4 ve Şekil 2’de görüldüğü gibi; araştırma kapsamına giren kız çocukların 

Kadın Kalıpyargı Puan ortalamaları kız çocukların 10.35, erkek çocukların ise 9.97 

olarak belirlenmiştir. Kız çocuklarının Kadın Kalıpyargı Puanlarının erkek çocukların 

Kadın Kalıpyargı Puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Kadın Kalıpyargı Puanlarına uygulanan Varyans analizi sonuçları Tablo 5’te 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 5  

Cinsiyete Göre Kadın Kalıpyargı Puanlarına Uygulanan Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
Değişim 
Kaynağı KT sd KO F 

 
p 

Gruplararası 7,22 1 7,22 1,388 .240 

Grupiçi 1029,66 198 5,2   

Toplam 1036,88 199    

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi; uygulanan Varyans analizi sonucunda cinsiyetin, 

çocukların Kadın Kalıpyargı Puanları üzerinde herhangi bir anlamlı etkisinin olmadığı 

saptanmıştır. 
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Araştırma kapsamına giren çocukların cinsiyetlerine göre, Cinsiyet Kalıpyargı 

Ölçeği’nden almış oldukları Erkek Kalıpyargı Puanlarına ilişkin istatistikî bilgiler Tablo 

6 ve Şekil 3’da gösterilmiştir. 

Tablo 6 
Cinsiyete Göre Erkek Kalıpyargı Puanlarına İlişkin Ortalama ve Diğer İstatistikî 

Bilgiler 
 

Cinsiyet 
İstatistikler Kız Erkek 

Ortalama 10,01 10,68 

Standart Hata 0,21 0,24 

%95 Güven Aralığı (Alt-Üst Sınır) (9,59-10,42) (10,19-11,16) 

Minimum 3 15 

Maksimum 3 16 

Birey Sayısı 100 100 
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Şekil 3  

Cinsiyete Göre Erkek Kalıpyargı Puan Ortalamaları 
 

Tablo 6 ve Şekil 3’te görüldüğü gibi, kız çocukların Erkek Kalıpyargı Puan 

ortalamaları kız çocuklarda 10.01, erkek çocukların Erkek Kalıpyargı Puan Ortalaması 

ise 10.68 olarak saptanmıştır. Diğer bir deyişle, erkek çocukların Erkek Kalıpyargı Puan 

ortalamaları, kız çocukların Erkek Kalıpyargı Puan ortalamalarına göre daha yüksektir. 

Araştırma kapsamına giren çocukların Erkek Kalıpyargı Puanlarına uygulanan 

Varyans Analizi sonuçları Tablo 7’te verilmiştir. 
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Tablo 7 
Cinsiyete Göre Erkek Kalıpyargı Puanlarına Uygulanan Varyans Analizi 

Sonuçları 

       * .05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 7’de görüldüğü gibi; cinsiyetin, çocukların Erkek Kalıpyargı Puanları 

üzerindeki etkisi .05 düzeyinde anlamlı bulunmuş ve erkek çocukların erkek kalıpyargı 

düzeylerinin kız çocukların erkek kalıpyargı düzeylerinden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

 

3.1. Çocukların Kalıpyargı Puanlarına İçinde Yaşanılan Yerin Etkisi 

Araştırmaya katılan çocukların yaşadıkları çevreye göre; Cinsiyet Kalıpyargı 

Ölçeği’nden almış oldukları toplam puanlara ilişkin istatistikî bilgiler Tablo 8 ve Şekil 

4’te gösterilmiştir. 

Tablo 8  
İçinde Yaşanılan Yere Göre Toplam Kalıpyargı Puanlarına İlişkin Ortalama ve 

Diğer İstatistikî Bilgiler 
 

Çevre 
İstatistikler Köy Kent 

Ortalama 19,5 21,51 

Standart Hata 0,33 0,39 

%95 Güven Aralığı (Alt-Üst Sınır) (18,8-20,16) (20,72-22,29) 

Minimum 12 28 

Maksimum 14 31 

Birey Sayısı 100 100 

 

Değişim 
Kaynağı KT sd KO F 

 
p 

Gruplararası 22,445 1 22,445 4,336 .039* 

Grupiçi 1024,75 198 5,1755   

Toplam 1047,195 199    
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Şekil 4 
İçinde Yaşanılan Yere Göre Toplam Kalıpyargı Puan Ortalamaları 

  

Tablo 8 ve Şekil 4’te görüldüğü gibi; Toplam Cinsiyet Kalıpyargı puan 

ortalamaları, köyde yaşayan çocukların 19.50, kentte yaşayan çocukların ise 21.51 

olarak bulunmuş ve kentte yaşayan çocukların Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puan 

Ortalamasının köyde yaşayan çocuklara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Toplam Cinsiyet Kalıpyargı puanlarına uygulanan Varyans Analizi sonuçları 

Tablo 9’te gösterilmeye çalışılmıştır. 

 
Tablo 9  

İçinde Yaşanılan Yere Göre Toplam Kalıpyargı Puanlarına İlişkin Varyans 
Analizi Sonuçları 

 
Değişim 
Kaynağı KT sd KO F 

 
p 

Gruplararası 202,005 1 202,005 15,0478 .000* 

Grupiçi 2657,99 198 13,424   

Toplam 2859,995 199    

*.05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 9’da görüldüğü gibi, çocukların yaşadığı çevrenin Toplam Cinsiyet  

Kalıpyargıları üzerinde .05 düzeyinde anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Diğer bir 

deyişle; kentte yaşayan çocukların cinsiyet kalıpyargıların düzeyi, köyde yaşayan 

çocukların cinsiyet kalıpyargı düzeylerine göre daha yüksektir. 
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Araştırmaya katılan çocukların çevreye göre, Cinsiyet Kalıpyargı Ölçeği’nden 

almış oldukları Kadın Kalıpyargı Puanlarına ilişkin istatistikî bilgiler Tablo 10 ve Şekil 

5’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 10  

İçinde Yaşanılan Yere Göre Kadın Kalıpyargı Puanlarına İlişkin Ortalama ve 
Diğer İstatistikî Bilgiler 

  
 

Çevre 
İstatistikler Köy Kent 

Ortalama 9,63 10,69 

Standart Hata 0,2 0,24 

%95 Güven Aralığı (Alt-Üst Sınır) (9,23-10,02) (10,2-11,17) 

Minimum 4 15 

Maksimum 2 16 

Birey Sayısı 100 100 

 

 

Şekil 5  
İçinde Yaşanılan Yere Göre Kadın Kalıpyargı Puan Ortalamaları 

 

Tablo 10 ve Şekil 5’te görüldüğü gibi; araştırma kapsamına giren çocukların 

kadın kalıpyargı puan ortalamaları, köyde yaşayan çocukların 9,63, kentte yaşayan 

çocukların ise 10,69 olarak saptanmıştır. Kentte yaşayan çocukların Kadın 

Kalıpyargıları köyde yaşayan çocukların Kadın Kalıpyargılarına göre daha yüksektir. 

Araştırma kapsamına giren çocukların Kadın Kalıpyargı Puanlarına uygulanan 

Varyans Analizi sonuçları Tablo 11’de verilmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 11 

İçinde Yaşanılan Yere Göre Kadın Kalıpyargı Puanlarına Uygulanan Varyans 
Analizi Sonuçları 

 
Değişim 
Kaynağı KT sd KO F p 

Gruplararası 56,18 1 56,18 11,342 .001* 

Grupiçi 980,7 198 4,953   

Toplam 1036,88 199    

*.05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 11’de görüldüğü gibi, çocukların yaşadıkları çevrenin kadın kalıpyargıları 

üzerinde .05 düzeyinde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Kentte yaşayan 

çocukların Kadın Kalıpyargı Puan Ortalamaları, köyde yaşayan çocukların Kadın 

Kalıpyargı Puanlarının Ortalamalarından daha yüksektir. 

Araştırma kapsamına giren çocukların yaşadıkları çevreye göre, Cinsiyet 

Kalıpyargı Ölçeği’nden almış oldukları Erkek Kalıpyargı Puanlarına ilişkin istatistikî 

bilgiler Tablo 12 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 12  
İçinde Yaşanılan Yere Göre Erkek Kalıpyargı Puanlarına İlişkin Ortalama ve 

Diğer İstatistikî Bilgiler 
 

Çevre 
İstatistikler Köy Kent 

Ortalama 9,87 10,82 

Standart Hata 0,21 0,23 

%95 Güven Aralığı (Alt-Üst Sınır) (9,43-10,3) (10,35-11,28) 

Minimum 3 14 

Maksimum 6 16 

Birey Sayısı 100 100 
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Şekil 6 

İçinde Yaşanılan Yere Göre Erkek Kalıpyargı Puan Ortalamaları 
 

Tablo 12 ve Şekil 6’da görüldüğü gibi; Erkek Kalıpyargı Puan ortalamaları, 

köyde yaşayan çocukların 9.87, kentte yaşayan çocukların ise 10.82 olarak saptanmıştır. 

Dolayısıyla, kentte yaşayan çocukların erkek kalıpyargıları köyde yaşayan çocuklara 

göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Erkek kalıpyargı puanlarına uygulanan Varyans Analizi sonuçları Tablo 13’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 13 
İçinde Yaşanılan Yere Göre Erkek Kalıpyargı Puanlarına Uygulanan Varyans 

Analizi Sonuçları 
 

Değişim 
Kaynağı KT sd KO F 

 
      p 

Gruplararası 45,125 1 45,125 8,916 .003* 

Grupiçi 1002,07 198 5,0609    

Toplam 1047,195 199      

* .05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 13’te görüldüğü gibi; çevrenin, çocukların Erkek Kalıpyargı Puanları 

üzerindeki etkisi .05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Yani, kentte yaşayan çocukların 

erkek kalıpyargı düzeyleri, köyde yaşayan çocukların erkek kalıpyargı düzeylerine göre 

daha yüksektir. 
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3.3. Çocukların Cinsiyet Kalıpyargı Puanlarına Anne Eğitim Düzeyinin Etkisi 

Araştırmaya katılan çocukların, anne eğitim düzeyine göre, Cinsiyet Kalıpyargı 

Ölçeği’nden almış oldukları toplam puanlara ilişkin istatistikî bilgiler Tablo14 ve Şekil 

7’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2 

 Anne Eğitim Düzeyine Göre Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puanlarına İlişkin 
Ortalama ve Diğer İstatistikî Bilgiler 

 
Anne Eğitim Düzeyi 

İstatistikler İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 
Ortalama 19,65 20,3 21,75 22,3 

Standart Hata 0,31 0,94 0,59 0,85 

%95 Güven Aralığı (Alt-Üst Sınır) (19,03-20,2) (18,24-22,42) (20,55-22,9) (20,5-24,09) 

Minimum 12 14 14 16 

Maksimum 28 27 31 29 

Birey Sayısı 116 12 52 20 

 

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

ilkokul ortaokul lise üniversite

Anne Eğitim Düzeyi

O
rt

a
la

m
a
 K

a
lı

p
y
a
rg

ı 
P

u
a
n

la
rı

 

Şekil 1  
Anne Eğitim Düzeyine Göre Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puan Ortalamaları 

 

Tablo 14 ve Şekil 7’de görüldüğü gibi; araştırma kapsamına giren çocukların 

Toplam Kalıpyargı Puan Ortalamaları, annesinin eğitim düzeyi İlkokul olan çocuklarda 

19.65; Ortaokul olan çocuklarda ise 20.3; Lise olan çocuklarda 21.7 ve Üniversite olan 

çocuklarda 22.3 olarak saptanmıştır. Görüldüğü gibi; araştırma kapsamına giren 

çocukların Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puanları annenin eğitim düzeyi arttıkça artış 

göstermiştir.  



 66 

Annenin eğitim düzeyi ile Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puanlarına uygulanan 

Varyans Analizi sonuçları Tablo 15’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 3 

Anne Eğitim Düzeyine Göre Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puanlarına Uygulanan 
Varyans Analizi Sonuçları 

 
Değişim 
Kaynağı Kt sd KO F 

 
p 

Gruplararası 229,17 3 76,39 5,69 .001* 

Grupiçi 2630,82 196 13,42    

Toplam 2859,995 199      

            * .05 düzeyinde anlamlı 
 

Tablo 15’te görüldüğü gibi, annenin eğitim düzeyinin çocukların Toplam 

Cinsiyet Kalıpyargı Puanları üzerindeki etkisinin .05 düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmüştür. Bu anlamlı farkın kaynağını bulmak için uygulanan Tukeys HSD Testi 

sonucunda, annesinin eğitim düzeyi ilkokul olan çocukların Toplam Cinsiyet Kalıpyargı 

Puanlarının, annesinin eğitim düzeyi lise olan çocukların Toplam Cinsiyet Kalıpyargı 

Puanlarından daha az olduğu görülmüştür.  Ayrıca, annesinin eğitim düzeyi ilkokul olan 

çocukların Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puanlarının, annesinin eğitim düzeyi üniversite 

olan çocukların Toplam Cinsiyet Kalıpyargı Puanlarından daha az bulunduğu da 

görülmüştür. 

Araştırmaya katılan çocukların, anne eğitim düzeylerine göre, Cinsiyet 

Kalıpyargı Ölçeği’nden almış oldukları Kadın Kalıpyargı Puanlarına ilişkin istatistikî 

bilgiler Tablo16 ve Şekil 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 4  
Anne Eğitim Düzeyine Göre Kadın Kalıpyargı Puanlarına İlişkin Ortalama ve 

Diğer İstatistikî Bilgiler 
 

Anne Eğitim Düzeyi 
İstatistikler İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 

Ortalama 9,78 9,5 10,88 10,85 

Standart Hata 0,18 0,58 0,37 0,59 

%95 Güven Aralığı (Alt-Üst Sınır) (9,42-10,14) (8,21-10,78) (10,13-11,62) (9,6-12,09) 

Minimum 4 8 2 6 

Maksimum 15 12 16 16 

Birey Sayısı 116 12 52 20 
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Şekil 2 

Anne Eğitim Düzeyine Göre Kadın Kalıpyargı Puan Ortalamaları 
  

Tablo 16 ve Şekil 8’de görüldüğü gibi; araştırma kapsamına giren çocukların 

Kadın Kalıpyargı Puan Ortalamaları, annenin eğitim düzeyi ilkokul olan çocukların 

9.78; ortaokul olan çocukların ise 9,5, lise olan çocukların 10.88 ve üniversite olan 

çocukların 10.85 olarak saptanmıştır. Görüldüğü gibi; araştırma kapsamına giren 

çocukların Kadın Kalıpyargı Puanları annenin eğitim düzeyine bağlı olarak artış 

göstermiştir.     

Annenin eğitim düzeyi ile Kadın Kalıpyargı Puanlarına uygulanan Varyans 

Analizi sonuçları Tablo 17’de gösterilmiştir. 

Tablo 5  
Anne Eğitim Düzeyine Göre Kadın Kalıpyargı Puanlarına Uygulanan Varyans 

Analizi Sonuçları 
 

Değişim 
Kaynağı KT sd KO F 

 
p 

Gruplararası 58,41 3 19,47 3,9 .010* 

Grupiçi 978,469 196 4,992   

Toplam 1036,88 199    

* .05 düzeyinde anlamlı 
 

Tablo 17’de görüldüğü gibi; annenin eğitim düzeyinin çocukların Kadın 

Kalıpyargı Puanları üzerindeki etkisinin .05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Bu 

anlamlı farkın kaynağını bulmak için uygulanan Tukeys HSD Testi sonucunda; 

annesinin eğitim düzeyi ilkokul olan çocukların Kadın Kalıpyargı Puanlarının, 
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annesinin eğitim düzeyi lise olan çocukların Kadın Kalıpyargı Puanlarından daha az 

olduğu görülmüştür.   

Araştırmaya katılan çocukların, anne eğitim düzeylerine göre, Cinsiyet 

Kalıpyargı Ölçeği’nden almış oldukları Erkek Kalıpyargı Puanlarına ilişkin istatistikî 

bilgiler Tablo18 ve Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 6  
Anne Eğitim Düzeyine Göre Erkek Kalıpyargı Puanlarına İlişkin Ortalama ve 

Diğer İstatistikî Bilgiler 
 

Anne Eğitim Düzeyi 
İstatistikler İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 

Ortalama 9,87 10,83 10,86 11,45 

Standart Hata 0,2 0,62 0,34 0,39 

%95 Güven Aralığı (Alt-Üst Sınır) (9,46-10,27) (9,45-12,21) (10,17-11,55) (10,62-12,27) 

Minimum 3 6 6 9 

Maksimum 14 14 15 16 

Birey Sayısı 116 12 52 20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 3 

 Anne Eğitim Düzeyine Göre Erkek Kalıpyargı Puan Ortalamaları 
 

Tablo 18 ve Şekil 9’da görüldüğü gibi; Erkek Kalıpyargı Puanları Ortalamaları, 

anne eğitim düzeyi ilkokul olan çocuklarda 9,87, ortaokul olan çocuklarda ise 10,83, 

lise olan çocuklarda 10,86, üniversite olan çocuklarda 11,45 olarak bulunmuştur. 

Toplam kalıpyargı puanları anne eğitim düzeyine bağlı olarak artmıştır.     
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Anne eğitim düzeyi ile Erkek Kalıpyargı Puanlarına uygulanan Varyans Analizi 

sonuçları Tablo 19’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 7  

Anne Eğitim Düzeyine Göre Erkek Kalıpyargı Puanlarına Uygulanan Varyans 
Analizi Sonuçları 

 
Değişim 
Kaynağı KT sd KO F 

 
p 

Gruplararası 67,46 3 22,49 4,498 .004* 

Grupiçi 979,73 196 4,99    

Toplam 1047,195 199      

   * .05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 19’da görüldüğü gibi, annenin eğitim düzeyinin çocukların Erkek 

Kalıpyargı Puanları üzerindeki etkisinin .05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Bu 

anlamlı farkın kaynağını bulmak için uygulanan Tukeys HSD Testi sonucunda, 

annesinin eğitim düzeyi ilkokul olan çocukların Erkek Kalıpyargı Puanlarının, 

annesinin eğitim düzeyi lise olan çocukların Erkek Kalıpyargı Puanlarından daha az 

olduğu görülmüştür.  Ayrıca, annesinin eğitim düzeyi ilkokul olan çocukların Erkek 

Kalıpyargı Puanlarının, annesinin eğitim düzeyi üniversite olan çocukların erkek 

kalıpyargı puanlarından daha az bulunduğu da görülmüştür.  

3.4.Yaşanılan Yere Göre Çocukların Oynadıkları Oyun ve Oyuncakların 
Sınıflandırılması 

       Yaşadıkları yere göre araştırma kapsamına giren çocukların, oynadıkları oyunlar 

ve etkinlikler Tablo 20’de gösterilmiştir. 

 
 

Tablo 8 
 İçinde Yaşanılan Yere Göre Oynanan Oyun ve Etkinlikler 

 

Köy  Kent  

Cinsiyet Cinsiyet 

Kız Erkek TOPLAM Kız Erkek TOPLAM 
GENEL 

TOPLAM Tercih Edilen Oyun 
ve Etkinlikler n % n % n % n % n % n % n % 

okuma 48 48 52 52 100 100 52 52 48 48 100 100 200 100 

top oyunları 44 44 49 49 93 93 42 42 48 48 90 90 183 91,5 
bebekler, bebek 

eşyaları 44 44 5 5 49 49 51 51 1 1 52 52 101 50,5 

müzik 43 43 44 44 87 87 45 45 29 29 74 74 161 80,5 
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çizme-kesme-

yapıştırma 
 

43 43 47 47 90 90 47 47 43 43 90 90 180 90 
dramatizasyon 

oyuncaklar 35 35 14 14 49 49 41 41 20 20 61 61 110 55,5 

saklambaç 28 28 42 42 70 70 29 29 16 16 74 74 115 57,5 
yakalambaç, 

kovalambaç, ebeleme, 
koşturmaca 22 22 18 18 40 40 13 13 18 18 31 31 71 35,5 

blok, lego 18 18 26 26 44 44 35 35 26 26 61 61 105 52,5 

evcilik 14 14 5 5 19 19 19 19 0 0 19 19 38 19 

su-kum, çamur 
oyunları 13 13 20 20 33 33 28 28 16 16 44 44 77 38,5 

arabalarla 12 12 52 52 64 64 11 11 48 48 59 59 123 60,5 

yerden yüksek, yerde 
kalan ebe 12 12 16 16 28 28 11 11 5 5 16 16 44 22 

kutu kutu pense 10 10 0 0 10 10 2 2 2 2 4 4 14 7 

öğretmencilik 9 9 0 0 9 9 4 4 0 0 4 4 13 6,5 

ip atlamak 8 8 1 1 9 9 6 6 0 0 6 6 15 7,5 

körebe 5 5 10 10 15 15 13 13 5 5 18 18 33 11,5 
aç kapıyı bezirgan 

başı 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 3 1,5 

don 2 2 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 4 2 

voleybol 2 2 3 3 5 5 3 3 7 7 10 10 15 7,5 

futbol 2 2 18 18 20 20 0 0 26 26 26 26 46 23 

yakantop 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 6 6 10 5 

ağaç kapmaca 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 

istop 1 1 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 8 4 

ocak 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

üç dilim ekmek 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

doktorculuk 1 1 1 1 2 2 4 4 0 0 4 4 6 3 

komşuculuk 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 2 2 3 1,5 
kimin üstünde kimin 

eli var 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1,5 

dönmek 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

sar sar sar makara 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

şaşıran eşek 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

bisiklete binmek 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 4 2 

hırsız-polis-silahçılık 0 0 2 2 2 2 0 0 9 9 9 9 11 5,5 

onbiron 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1,5 

koşu yarışı 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 2,5 

yer kapmaca 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 

dağları deviren 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 

don 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 

kaydırakta kaymak, 
salıncağa binmek 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 
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iskambil, satranç 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 

bilgisayar oyunları 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 

scootera binmek, 
beybladele oynamak 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 

onbirelli 0 0 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 5 2,5 

basketbol 0 0 8 8 8 8 0 0 10 10 10 10 18 9 

tombala 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

sihirli annem 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

Üç yavru ördek 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

limon 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

Wings oyuncaklarıyla 
oynamak 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

bayrak yarışı 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

çanta yarışı 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

bankacılık 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

zamanda yolculuk 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

holilop çevirmek 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

tenis 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

fare kapanı 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

çim çim çimen otu 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

dondurmacılık 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

kuklalarla oynamak 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

Pinokyo 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

elim sende 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

eski binler 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

turbotec yarış seti ile 
oynamak 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

çılgın çubuk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

çılgın eşek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

yüzme 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

çaycılık 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

 

       Tablo 20’de görüldüğü gibi; çocukların %100’ü okuma etkinliklerinden 

hoşlanmaktadır. Araştırma kapsamına giren çocuklara “Genel olarak ne tür oyun 

etkinliklerinden hoşlanırsın?”  sorusu sorulduğunda hepsi bu etkinlikten hoşlandığını 

belirtmişlerdir. Bu sonuç, çocukların okuma etkinliğini bir oyun olarak gördüklerini 

göstermektedir. Köyde yaşayan çocukların % 93’ü, kentte yaşayan çocukların %90’ı top 

oyunlarından hoşlanmaktadır. Köy çocuklarının üçüncü olarak hoşlandıkları etkinlik 

müzik etkinliği iken, kent çocukları çizme-kesme-yapıştırma etkinliklerinden 

hoşlanmaktadır. Buna karşılık olarak;  köyde yaşayan çocuklar çaycılık, yüzme, çılgın 

eşek, çılgın çubuk, turbotec yarış seti, eski binler, elim sende, scootera binmek, 

beyblade gibi oyun ve etkinlikleri hiç tercih etmezken, kentte yaşayan çocuklar bu 
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oyunları çok az tercih etmektedirler. Kentte yaşayan çocuklar dondurmacılık, üç dilim 

ekmek, ocak, şaşıran eşek, sar sar makara, gibi oyun ve etkinlikleri hiç tercih etmezken, 

köyde yaşayan çocuklar bu etkinlikleri az tercih etmektedir. Kentte yaşayan çocukların 

% 61’inin hoşlandığı dramatizasyon oyuncaklarla yapılan etkinlikler, köyde yaşayan 

çocukların ise  % 49’unun hoşuna gitmektedir.  

 Yaşadıkları yere göre araştırma kapsamına giren çocukların, oynamayı 

sevdikleri oyuncaklar Tablo 21’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 9  

İçinde Yaşanılan Yere Göre Çocukların Oynamaktan Hoşlandıkları Oyuncaklar 
 

 

Köy Kent 

Cinsiyet Cinsiyet 

Kız Erkek TOPLAM Kız Erkek TOPLAM Tercih Edilen 
Oyuncaklar n % n % n % n % n % n % 

GENEL 
TOPLAM 

bebek 43 43 0 0 43 43 47 47 0 0 47 47 91 45,5 

yemek malzemeleri 16 16 0 0 16 16 22 22 0 0 22 22 38 19 

pelüş oyuncaklar 15 15 10 10 25 25 22 22 2 2 24 24 49 24,5 
evcilik oyuncakları 
(mutfak takımı, yatak 
odası takımı gibi)  8 8 0 0 8 8 15 15 0 0 15 15 23 11,5 

top 6 6 3 3 9 9 5 5 13 13 18 18 29 14,5 
araba 5 5 33 33 38 38 3 3 41 41 44 44 82 41 

tren, uçak 3 3 7 7 10 10 1 1 4 4 5 5 16 8 

lego 2 2 2 2 4 4 8 8 5 5 13 13 18 9 

bebek arabası 2 2 0 0 2 2 3 3 0 0 3 3 5 2,5 

tabanca 0 0 8 8 8 8 0 0 12 12 12 12 20 10 

yapboz 1 1 2 2 3 3 3 3 0 0 3 3 7 3,5 

bebek kıyafetleri 1 1 0 0 1 1 5 5 0 0 5 5 6 3 
oyun kartları, 
monopoly, iskambil, 
satranç 1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 3 3 5 2,5 

oyun hamuru 1 1 1 1 2 2 3 3 0 0 3 3 5 2,5 

bilgisayar, play- 
station, atari 0 0 0 0 0 0 3 3 12 12 15 15 18 9 

hulk, action man, 
örümcek adam gibi 
adam oyuncalar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 5 

askerler 0 0 2 2 2 2 0 0 6 6 6 6 8 4 

motor 0 0 15 15 15 15 0 0 1 1 1 1 16 8 

robot 0 0 3 3 3 3 0 0 2 2 2 2 5 2,5 

kamyon 0 0 18 18 18 18 0 0 3 3 3 3 21 10,5 
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kepçe 0 0 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 6 
ip 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 4 2 

telefon 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 2 

gemi 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 3 1,5 

boncuklar, takılar 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 3 1,5 

tır 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1,5 

doktor takımları 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 1 
mıknatıslı 
oyuncaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 

makyaj takımı 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 1 

römork 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 

jip 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 

silindir 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 

traktör 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 

bisiklet 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0,5 

cilli 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

tank 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

dozer 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

saz 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

org, gitar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 

vinç 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 

ufo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 

beyblade 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 

kule 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 

balon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 

topaç 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 

fincan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 

tenis raketi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 
 
 

  Tablo 21’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamına giren köyde ve kentte yaşayan 

kız çocukların %91’i bebeklerle oynamaktan hoşlanırken, erkek çocukların hiçbirinin 

bebeklerle oynamaktan hoşlanmadıkları belirlenmiştir. Erkek çocukların % 74’ünün 

oynamaktan hoşlandıkları arabalardan ise, kızların yalnızca % 8’i hoşlanmaktadır. Pelüş 

oyuncaklar, köyde yaşayan çocukların % 25’inin oynamaktan hoşlandıkları oyuncaklar 

iken, kentte yaşayan çocukların sadece % 5’i bu oyuncaklarla oynamaktan 

hoşlanmaktadır. Yemek malzemeleri ve evcilik oyuncakları, köyde yaşayan kız 

çocukların % 16’sının, kentte yaşayan kız çocukların % 22’sinin oynamaktan 

hoşlandıkları oyuncaklar olmaktadır. Fakat araştırmaya katılan erkek çocukların hiçbiri, 

yemek malzemeleri ve evcilik oyuncaklarıyla oynamaktan hoşlanmamaktadır. 

Araştırmaya katılan çocuklardan köyde yaşayan erkek çocukların %8’inin, kentte 
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yaşayan erkek çocuklardan ise %12’sinin oynamaktan hoşlandıkları oyuncağın tabanca 

olduğu görülmüştür. Kız çocukların hiçbiri bu oyuncakla oynamaktan 

hoşlanmamaktadır. Motor, araştırmaya katılan köyde yaşayan erkek çocukların 

%15’inin, kentte yaşayan çocukların yalnızca %1’inin oynamaktan hoşlandığı 

oyuncaktır. Köyde ve kentte yaşayan kız çocuklar bu oyuncakla oynamaktan 

hoşlanmamaktadır. Kepçe ise, yalnızca köyde yaşayan erkek çocukların %12’sinin 

oynamaktan hoşlandığı oyuncaktır. Bilgisayar, play-station, atari gibi oyuncaklar ise, 

kentte yaşayan erkek çocukların % 12’sinin oynamaktan hoşlandığı oyuncaklardır. 

Action Man, örümcek adam gibi adam oyuncaklar da kentte yaşayan çocukların 

%10’unun oynamaktan hoşlandığı oyuncaklardır. Motor, kepçe gibi oyuncakların köyde 

daha çok sevilerek oynanması ve bilgisayar, play-station, Örümcek Adam ve Action 

Man gibi oyuncakların kentte daha çok sevilmesinin nedeni çevresel özellikler olarak 

görülebilir. 

3.5. Kız Çocukların İçinde Yaşanılan Yere Göre, Oynadıkları Oyun ve Oyuncaklar 

Tablo 22’de köyde ve kentte yaşayan kız çocuklarının oynamaktan hoşlandıkları 

oyunlar verilmiştir. 

Tablo 10 
 Kız Çocukların İçinde Yaşanılan Yere Göre Oynamaktan Hoşlandıkları Oyun ve 

Etkinlikler 
 

Köy Kent TOPLAM Tercih Edilen Oyunlar ve 
Etkinlikler n % n % n % 

okuma 48 100 52 100 100 100 

bebekler, bebek eşyaları 44 91,7 51 98,1 95 95 
top oyunları 44 91,7 42 80,8 86 86 

müzik 43 89,5 45 86,5 88 88 
çizme-kesme-yapıştırma 43 89,5 47 90,4 90 90 

dramatizasyon oyuncaklar 35 72,9 41 78,8 76 76 

saklambaç 28 58,3 29 55,8 57 57 

yakalambaç, kovalambaç, 
ebeleme, koşturmaca 22 45,8 13 25 35 35 

blok, lego 18 37,5 35 67,3 53 53 

evcilik 14 29,2 19 36,5 33 33 

su-kum oyunları 13 27,1 28 53,8 41 41 

arabalar 12 25 11 21,2 23 23 

yerden yüksek, yerde kalan 
ebe 12 25 11 21,2 23 23 

kutu kutu pense 10 20,8 2 3,8 12 12 

öğretmencilik 9 18,8 4 7,7 13 13 
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ip atlamak 8 16,7 6 11,5 14 14 

körebe 5 10,4 13 25 18 18 

aç kapıyı bezirgan başı 2 4,2 1 1,9 3 3 

don 2 4,2 0 0 2 2 

ağaç kapmaca 2 4,2 0 0 2 2 

voleybol 2 4,2 3 5,8 5 5 

yakantop 2 4,2 2 3,8 4 4 

futbol 2 4,2 0 0 2 2 

dönmek 1 2,1 0 0 1 1 

sar sar sar makara 1 2,1 0 0 1 1 

istop 1 2,1 2 3,8 3 3 

şaşıran eşek 1 2,1 0 0 1 1 

ocak 1 2,1 0 0 1 1 

üç dilim ekmek 1 2,1 0 0 1 1 

kimin üstünde kimin eli var 1 2,1 0 0 1 1 

doktorculuk 1 2,1 4 7,7 5 5 

komşuculuk 1 2,1 2 3,9 3 3 

tombala 0 0 1 1,9 1 1 

sihirli annem  0 0 1 1,9 1 1 

üçyavru ördek 0 0 1 1,9 1 1 

limon 0 0 1 1,9 1 1 

Wings 0 0 1 1,9 1 1 

bayrak yarışı 0 0 1 1,9 1 1 

çanta yarışı 0 0 1 1,9 1 1 

yer kapmaca 0 0 1 1,9 1 1 

bankacılık 0 0 1 1,9 1 1 

zamanda yolculuk 0 0 1 1,9 1 1 

holilop çevirmek 0 0 1 1,9 1 1 

tenis 0 0 1 1,9 1 1 

fare kapanı 0 0 1 1,9 1 1 

onbirelli 0 0 1 1,9 1 1 

çim çim çimen otu 0 0 1 1,9 1 1 

 

       Tablo 22’de de görüldüğü gibi; köyde ve kentte yaşayan kız çocuklarının tümü 

yani % 100’ü okuma etkinliklerinden hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Yine köyde ve 

kentte yaşayan kız çocuklarının %95’i bebekler ve bebek eşyaları ile oynanan oyunları 

da çok sevdiklerini ve top ile oynanan oyunların en çok tercih edilen oyunlar olduğu 

görülmüştür. Bunun yanı sıra Tablo 22’ye bakıldığında bazı oyunların köyde daha fazla 

oynandığı görülmektedir. Örneğin; “saklambaç” oyununun köyde yaşayan çocukların 

58,3’ü, kentte yaşayan çocukların %53,8’i tarafından sevilerek oynandığı 

görülmektedir. “Yerden yüksek” köyde yaşayan kız çocukların %25’i, kentte yaşayan 

erkek çocukların % 21,2’si, toplam çocukların %23’ü tarafından severek 
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oynanmaktadır. “Kutu kutu pense” köyde yaşayan kız çocukların % 20,8’i, kentte 

yaşayan kız çocukların %3,8’i, toplam çocukların % 12’si tarafından sevilerek 

oynanmaktadır. Yine “don” köyde yaşayan çocukların %4,2’si tarafından sevilerek 

oynanmakta, kentte yaşayan kız çocukların ise hiçbiri tarafından oynanmamaktadır. 

Buna karşılık “blok, lego oyunları” köyde yaşayan çocukların 37,5’i, kentte yaşayan 

çocukların ise 67,3’ü tarafından sevilerek oynamaktadır. Yine “tombala” kentte yaşayan 

kız çocukların %1,9’u tarafından sevilerek oynanırken, köyde yaşayan çocuklar bu 

oyunu oynamamaktadır. Bu da şunu gösteriyor ki; daha çok köyde yaşayan kız çocuklar 

dışarıda oynanan oyunları tercih etmektedir. Köyde yaşayan çocuklar bu tür oyunlar 

için yeteri kadar fiziksel alana sahiptirler. Fakat kentlerde bu alanlar yeterli olmadığı 

için genellikle evde oynamaktadırlar. 

      Araştırmaya katılan kız çocuklarının içinde yaşadıkları yere ve kendi söylemlerine 

göre evde bulunan oyuncakları Tablo 23’te verilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 11 
 Kız Çocukların İçinde Yaşanılan Yere Göre Evde Bulunan Oyuncakları 

 
Köy Kent TOPLAM 

Evde Bulunan Oyuncaklar 
n % n % n % 

bebek 40 83 46 88,5 86 86 

yemek malzemeleri 15 31 17 32,7 32 32 

peluş oyuncaklar 10 21 12 23,1 22 22 

evcilik oyuncakları 7 15 6 11,5 13 13 

top 5 10 3 5,77 8 8 

kitaplar 3 6,3 0 0 3 3 

bebek kıyafetleri 3 6,3 4 7,69 7 7 

bebek arabası 3 6,3 4 7,69 7 7 

legolar 2 4,2 2 3,85 4 4 

doktor takımları 1 2,1 3 5,77 4 4 

yapboz 1 2,1 1 1,92 2 2 

oyun hamuru 1 2,1 1 1,92 2 2 

bilgisayar 0 0 14 26,9 14 14 

bisiklet 0 0 1 1,92 1 1 

araba 0 0 6 11,5 6 6 

boncuklar, takılar 0 0 2 3,85 2 2 

makyaj takımı 0 0 2 3,85 2 2 

 

 Tablo 23’te görüldüğü gibi, araştırma kapsamına giren köyde ve kentte yaşayan 

kız çocuklarının evlerinde var olan kendilerine ait oyuncakların başında bebekler 

gelmektedir. Yemek malzemeleri köyde ve kentte yaşayan kız çocukların ikinci 
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tercihidir. Ayrıca araştırma kapsamına giren köyde yaşayan 15 çocuk ve kentte yaşayan 

6 çocuk ise evlerinde hiçbir oyuncak bulunmadığını söylemişlerdir. Bu çocuklardan, 

köyde yaşayan 6 kız çocuk artık büyüdükleri için, 1 kız çocuk da ailesinin maddi 

durumu iyi olmadığı için evde oyuncakları olmadığını söylemiştir. Kentte yaşayan 4 kız 

çocuğu da derslerini engellediği ve kendilerine göre büyüdükleri için evde oyuncakları 

bulunmadığını belirtmişlerdir. Bunun üzerine bu çocuklara eskiden evlerinde 

kendilerine ait hangi oyuncakların bulunduğu sorulmuştur. Köyde ve kentte yaşayan kız 

çocukların hepsi eskiden evlerinde bebek, yemek takımları, ip, araba, ev, çıngırak, tren 

oyuncaklarının olduğunu belirtmişlerdir.  

       Araştırma kapsamına giren köyde ve kentte kız çocukların oynamaktan 

hoşlandıkları oyuncaklar Tablo 24’te verilmiştir. 

 
Tablo 12  

Kız Çocukların İçinde Yaşanılan Yere Göre Oynamaktan Hoşlandıkları 
Oyuncaklar 

 
Köy Kent TOPLAM 

      Sevilen Kız Oyuncakları 
n % n % n % 

bebek 43 89,6 47 90,4 90 90     

yemek malzemeleri 16 33,3 15 28,8 31 31 

peluş oyuncaklar 15 31,3 22 42,3 37 37 

evcilik oyuncakları 8 16,7 5 9,6 13 13 

top 6 12,5 8 15,4 14 14 

araba 5 10,4 3 5,8 8 8 

tren, uçak 3 6,3 0 0 3 3 

ip 2 4,2 3 5,8 5 5 

lego 2 4,2 2 3,8 4 4 

bebek arabası 2 4,2 5 9,6 7 7 

oyun kartları, satranç 1 2,1 3 5,8 4 4 

bebek kıyafetleri 1 2,1 3 5,8 4 4 

yapboz 1 2,1 1 1,9 2 2 

oyun hamuru 1 2,1 1 1,9 2 2 

makyaj takımı 0 0 3 5,8 3 3 

bilgisayar 0 0 3 5,8 3 3 

boncuklar, takılar 0 0 3 5,8 3 3 

doktor takımları 0 0 2 3,8 2 2 

bisiklet 0 0 1 1,9 1 1 

 

Tablo 24’e göre, köyde ve kentte yaşayan kız çocukların en çok oynamayı tercih 

ettiği oyuncak bebektir. Köyde ikinci tercih edilen oyuncak yemek malzemeleriyken, 
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kentte pelüş oyuncaklar tercih edilmiştir. Oyuncakları olmadığını söyleyen kentte 

yaşayan kız çocukları, bilgisayardaki bebek giydirme, zekâ oyunları gibi oyunları 

oynadıklarını belirtmişlerdir. Yine oyuncakları olmadığını söyleyen köyde yaşayan kız 

çocuklar ise, ip ve top gibi araçlarla oynanan oyunları oynadıklarını belirtmişlerdir. 

Kentte yaşayan çocukların bilgisayar oynadıkları, köyde ise herkeste bulunabilen ve 

ortak olarak dışarıda oynanabilen oyuncakları tercih ettikleri görülmektedir. Bu 

bakımdan ip ve topla oynanan oyunlarda birlikteliğin ve paylaşımın fazla olduğu 

düşünülmektedir. 

 3.6. Erkek Çocukların Yerleşim Yerlerine Göre, Oynadıkları Oyun ve 
Oyuncaklar 

       Araştırma kapsamına giren köyde ve kentte yaşayan erkek çocukların yaşadıkları 

yere göre oynamayı tercih ettiği oyunlar Tablo 25’te verilmiştir. 

 
Tablo 13  

Erkek Çocukların İçinde Yaşanılan Yere Göre Oynamaktan Hoşlandıkları Oyun 
ve Etkinlikler 

 
Köy Kent TOPLAM Sevilen Erkek Oyunları ve 

Etkinlikleri n % n % n % 
okuma 52 100 48 100 100 100 

arabalar 52 100 48 100 100 100 

top oyunları 49 94,3 48 100 97 97 

çizme-kesme-yapıştırma 47 90,4 43 89,6 90 90 

müzik 44 84,6 29 60,4 73 73 

saklambaç 42 80,8 16 33,3 58 58 
su-kum, çamur oyunları 20 42,3 16 33,3 36 36 
kovalambaç-yakalambaç 
-ebeleme 

18 
34,6 18 37,5 36 36 

futbol 18 34,6 26 54,2 44 44 

yerden yüksek 16 30,8 5 10,4 21 21 

dramatizasyon oyuncaklar 14 26,9 20 41,7 34 34 

körebe 10 19,2 5 10,4 15 15 

basketbol 8 15,4 10 20,8 18 18 

bebekler 5 9,6 1 2,1 6 6 

koşu yarışı 5 9,6 0 0 5 5 

evcilik 5 9,6 0 0 5 5 

voleybol 3 5,8 7 14,6 10 10 

istop 3 5,8 2 4,2 5 5 

onbiron 3 5,8 0 0 3 3 

hırsız-polis-silahçılık 2 3,8 9 18,8 11 11 
onbirelli 2 3,8 2 4,2 4 4 

bisiklete binmek 2 3,8 2 4,2 4 4 
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dağları deviren 2 3,8 0 0 2 2 

don 2 3,8 0 0 2 2 

elim elim üstünde 2 3,8 0 0 2 2 

yakantop-ortada sıçan 2 3,8 4 8,3 6 6 

doktorculuk 1 1,9 0 0 1 1 

dondurmacılık 1 1,9 0 0 1 1 

kuklalarla oynamak 1 1,9 0 0 1 1 

Pinokyo 1 1,9 0 0 1 1 

kaydırakta kaymak, salıncağa 
binmek 1 1,9 1 2,1 2 2 

iskambil, satranç  1 1,9 1 2,1 2 2 

ip atlama 1 1,9 0 0 1 1 

taksicilik 1 1,9 0 0 1 1 

yer kapmaca 1 1,9 0 0 1 1 

yağ satarım bal satarım 0 0 2 4,2 2 2 

kutu kutu pense 0 0 2 4,2 2 2 

bilgisayar oyunları 0 0 2 4,2 2 2 

kum oyunları 0 0 2 4,2 2 2 
scootera binmek, beybladele 
oynamak 0 0 2 4,2 2 2 

elim sende 0 0 1 2,1 1 1 

eski binler 0 0 1 2,1 1 1 
 Turbotec yarış seti ile 
oynamak 0 0 1 2,1 1 1 
çılgın çubuk 0 0 1 2,1 1 1 

çılgın eşek 0 0 1 2,1 1 1 

yüzme 0 0 1 2,1 1 1 

çaycılık 0 0 1 2,1 1 1 

 

       Tablo 25’te görüldüğü gibi, araştırma kapsamına giren erkek çocukların hepsi 

okuma etkinliğini sevmektedir. Ayrıca köyde ve kentte yaşayan çocukların hepsi 

arabalarla oynamayı sevmektedir. Yine top oyunları da, köyde ve kentte yaşayan 

çocukların sevdikleri oyunlar arasında görülmektedir. Bunun yanı sıra Tablo 25’e 

bakıldığında oyun çeşitlemelerini gördüğümüz gibi belli başlı oyunları da görmekteyiz. 

Örneğin; “saklambaç” köyde yaşayan çocukların % 80,8’i, kentte yaşayan çocukların 

%33,3’ü tarafından en çok sevilen oyun olarak gösterilmiştir. Hemen arkasından gelen 

“yerden yüksek” köyde yaşayan erkek çocukların % 30,8’i, kentte yaşayan erkek 

çocukların % 10,4’ü, toplam çocukların % 21’i tarafından severek oynanmaktadır. 

“Onbir on” ve “don  ” oyunları köyde yaşayan çocukların % 5,8’i tarafından sevilerek 

oynanırken, kentte yaşayan erkek çocukların hiçbiri bu oyunu oynamamaktadır. Bu da 

şunu gösteriyor ki daha çok köyde yaşayan çocuklar dışarıda oynanan oyunları tercih 



 80 

etmektedir. Bu tür oyunlar fiziksel alanın fazla olduğu yerlerde oynanabilmektedir. 

Köylerde çocuklar alan sıkıntısı çekmemektedir. Kentlerde ise apartman tipi yapıların 

ve betonlaşmanın fazla oluşu çocukların bu tür oyunlar için yeteri kadar alanlarının 

olmamasına sebep olmaktadır. 

          Araştırma kapsamına giren erkek çocukların içinde yaşadıkları yere göre, evde 

bulunmasından hoşlandıkları oyuncaklar Tablo 26’da gösterilmiştir.    

Tablo 14  
Erkek Çocukların İçinde Yaşanılan Yere Göre Evde Bulunan Oyuncakları 

 
Köy Kent TOPLAM 

Evdeki Erkek Oyuncakları 
n % n % n % 

araba 37 71,2 43 89,6 80 80 

kamyon 13 25 4 8,3 17 17 

kepçe 12 23 0 0 12 12 

motosiklet, motor 10 19,2 3 6,3 13 13 

peluş oyuncaklar 10 19,2 3 6,3 13 13 

tabanca 9 17,3 12 25 21 21 

uçak 6 11,5 1 2,1 7 7 

top 3 5,8 16 33,3 19 19 

legolar 2 3,8 6 12,5 8 8 

robot 2 3,8 4 8,3 6 6 

silindir 2 3,8 0 0 2 2 

tır 2 3,8 1 2,1 3 3 

bisiklet 2 3,8 0 0 2 2 

tren 2 3,8 1 2,1 3 3 

traktör 2 3,8 1 2,1 3 3 

römork 2 3,8 0 0 2 2 

bilgisayar, play- station, atari 1 1,9 18 37,5 19 19 

Örümcek adam, action man, 
hulk gibi adam oyuncaklar 1 1,9 13 27,1 14 14 

askerler 1 1,9 5 10,4 6 6 

tamir aletleri 1 1,9 1 2,1 2 2 

gemi 1 1,9 2 4,2 3 3 

yap-boz 1 1,9 0 0 1 1 

kaydırak 1 1,9 0 0 1 1 

oyuncak telefon 1 1,9 0 0 1 1 

jip 1 1,9 0 0 1 1 

cilli 1 1,9 0 0 1 1 

satranç 1 1,9 0 0 1 1 

oyuncak saz, davul 1 1,9 0 0 1 1 

otobüs 1 1,9 0 0 1 1 

bebek 1 1,9 0 0 1 1 
monopoly, iskambil gibi kağıt 
oyuncaklar 0 0 3 6,3 3 3 
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kale 0 0 1 2,1 1 1 

tenis raketi 0 0 1 2,1 1 1 

balon 0 0 1 2,1 1 1 

topaç 0 0 1 2,1 1 1 

ufo 0 0 1 2,1 1 1 

vinç 0 0 1 2,1 1 1 

org, gitar gibi müzik aletleri 0 0 1 2,1 1 1 

akülü araba 0 0 1 2,1 1 1 

 

       Tablo 26’da görüldüğü gibi; köyde ve kentte yaşayan çocukların evde 

bulundurdukları oyuncakların başında araba gelmektedir. Köyde yaşayan erkek 

çocukların evinde bulunan oyuncaklardan biri kamyon iken, kentte yaşayan erkek 

çocuklar, bilgisayar, play-station, atarinin evlerinde bulunan ikinci oyuncak olduğunu 

belirtmektedir. Köyde yaşayan çocukların sadece bir tanesinin evinde bilgisayar, play-

station, atari bulunmaktadır. Buna karşılık kentte yaşayan çocukların sadece dört 

tanesinin evinde kamyon bulunmaktadır. Köyde yaşayan çocukların evinde kamyonun 

bulunmasının sebebi kamyonların köylerde daha çok kullanılması olabilir. Örümcek 

adam, Hulk, Action Man gibi çocukların deyimiyle adam oyuncaklar ile tabanca ve top 

kentte yaşayan çocukların evde bulundurmayı tercih ettiği oyuncaklar olduğu 

görülmüştür. Buna karşılık; köyde yaşayan çocukların ise, kepçe, motor, motosiklet ve 

pelüş oyuncakları en çok tercih ettikleri görülmüştür. Köyde yaşayan 15 çocuk ve kentte 

yaşayan 6 çocuk ise evlerinde oyuncak bulunmadığını söylemişlerdir.  Yine oyuncağı 

olmadığını belirten bu çocuklardan, köyde yaşayan 9 erkek çocuk ve kentte yaşayan 2 

erkek çocuk da artık kendileri büyüdükleri için kendilerine oyuncak alınmadığını 

belirtmişler ve eskiden evde bulunan oyuncaklar olarak da motosiklet, araba, konuşan 

telefon, kahraman oyuncaklar ( polis, asker), pelüşler, tabanca gibi oyuncaklar olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Araştırma kapsamına giren erkek çocukların içinde yaşadıkları yere göre, 

oynamaktan hoşlandıkları oyuncaklar Tablo 27’de gösterilmiştir. 
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Tablo 15 

 Erkek Çocukların İçinde Yaşanılan Yere Göre Oynamaktan Hoşlandıkları 
Oyuncaklar 

 
Köy Kent TOPLAM Sevilen Erkek 

Oyuncakları n % n % n % 

araba 33 63,5 41 85,4 74 74 

kamyon 18 34,6 3 6,3 21 21 

oyuncak motosiklet, motor 15 28,8 1 2,1 16 16 

kepçe 12 23,1 0 0 12 12 

peluş oyuncaklar 10 19,2 2 4,2 12 12 

tabanca 8 15,4 12 25 20 20 

uçak 5 9,6 2 4,2 7 7 

bisiklet 5 9,6 0 0 5 5 

tır 3 5,8 0 0 3 3 

robot 3 5,8 2 4,2 5 5 

top 3 5,8 13 27,1 16 16 

telefon 4 7,7 0 0 4 4 

römork 2 3,8 0 0 2 2 

tren 2 3,8 2 4,2 4 4 

legolar 2 3,8 5 10,4 7 7 

jip 2 3,8 0 0 2 2 

yap-boz 2 3,8 0 0 2 2 

silindir 2 3,8 0 0 2 2 

askerler 2 3,8 6 12,5 8 8 

traktör 1 1,9 1 2,1 2 2 

gemi 1 1,9 2 4,2 3 3 

cilli 1 1,9 0 0 1 1 

bebek 1 1,9 0 0 1 1 

satranç 1 1,9 0 0 1 1 

oyun hamuru 1 1,9 0 0 1 1 

tank 1 1,9 0 0 1 1 

dozer 1 1,9 0 0 1 1 

oyuncak saz 1 1,9 0 0 1 1 

Örümcek adam, hulk,  
action man gibi adam 
oyuncaklar 0 0 12 25 12 12 
bilgisayar, play- station, 
atari 0 0 10 20,8 10 10 

topaç 0 0 2 4,2 2 2 

mıknatıslı oyuncaklar 0 0 1 2,1 1 1 

org, gitar 0 0 1 2,1 1 1 

monopoly, iskambil gibi  
kağıt oyuncaklar 0 0 1 2,1 1 1 
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vinç 0 0 1 2,1 1 1 

ufo 0 0 1 2,1 1 1 

beyblade 0 0 1 2,1 1 1 

kule 0 0 1 2,1 1 1 

balon 0 0 1 2,1 1 1 

fincan 0 0 1 2,1 1 1 

tenis raketi 0 0 1 2,1 1 1 

 

      Tablo 27’de görüldüğü gibi; köyde ve kentte yaşayan çocukların severek 

oynadıkları oyuncakların başında araba gelmektedir. Bir önceki Tablo 26’da da köyde 

ve kentte yaşayan çocukların oynadıkları oyuncakların başında araba geldiği 

görülmüştür. Ayrıca köyde yaşayan erkek çocukların evinde bulunan oyuncaklardan biri 

kamyon iken, kentte yaşayan erkek çocuklar, topun severek oynadıkları ikinci oyuncak 

olduğunu belirtmektedir. Örümcek adam, Hulk, Action Man gibi adam oyuncakları, 

tabancayı, bilgisayar, play-station ve atariyi kentte yaşayan çocuklar severek 

oynarlarken, köyde yaşayan çocukların hiçbiri bilgisayar, play-station ve atariyi 

sevdiğini söylememiştir. Bununla birlikte kentte yaşayan çocuklardan sadece üçü 

kamyonun severek oynadıkları bir oyuncak olduğunu söylemişlerdir. Kepçe, motor, 

motosiklet ve pelüş oyuncakların ise köyde yaşayan çocukların en çok tercih ettikleri 

oyuncaklar olduğu görülmüştür. Oyuncakları olmadığını söyleyen kentte yaşayan erkek 

çocuklar, bilgisayardaki araba yarışı, bina inşa etme gibi oyunları oynadıklarını 

belirtirken, köyde yaşayan erkek çocuklar ise, top oyunlarını ve bisiklete binmeyi 

sevdiklerini belirtmişlerdir. Bu bakımdan içinde yaşanılan çevrenin erkek çocukların 

oynadıkları oyuncakları etkilediğini söylemek mümkündür. Çocuklar çevrede 

gördüklerini model aldıkları için, çevrelerinde kullanılan araçları da kullanma 

eğilimindedirler. 

3.7. İçinde Yaşanılan Yere Göre Annenin Kız Çocuğunun Oyun ve Oyuncak 
Tercihleri İle İlgili Görüşleri 

Araştırma kapsamına giren kız çocukların annelerinin kız çocuklarının oyun 

tercihleri ile ilgili bilgileri Tablo 28’de verilmiştir. 
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Tablo 28  
Annelerin Kız Çocuklarının Oynadıkları Oyunlar İle İlgili Görüşleri 

 
Köy Kent TOPLAM Tercih Edilen Kız 

Oyunları n % n % n % 

bebekler, bebek eşyaları 43 89,6 43 93,5 86 49,4 

çizme-kesme-yapıştırma 33 68,8 25 54,4 58 33,3 

top oyunları 31 64,6 23 50 54 31 

saklambaç 24 50 25 54,4 49 28,2 

okuma 23 47,9 34 73,9 57 32,8 

müzik 20 41,7 29 63 49 28,2 

evcilik 20 41,7 22 47,8 42 24,1 

ip atlamak 19 39,6 9 19,6 28 16,1 

su-kum oyunları 16 33,3 29 63 45 25,9 

dramatizasyon oyuncaklar 12 25 27 58,7 39 22,4 
yakalambaç, kovalambaç, 
ebeleme, koşturmaca 7 14,6 3 6,5 10 5,7 

blok, lego 6 12,5 15 32,6 21 12,1 

körebe 5 10,4 9 19,6 14 8 

arabalar 5 10,4 4 8,7 9 5,1 

sek sek 4 8,3 0 0 4 2,3 
yerden yüksek, yerde kalan 
ebe 4 8,3 10 21,7 14 8 

don 3 6,3 0 0 3 1,7 

bisiklete binmek 3 6,3 0 0 3 1,7 

yakantop, ortada sıçan 2 4,2 3 6,5 5 2,9 

kutu kutu pense 1 2,1 0 0 1 0,6 

doktorculuk 1 2,1 2 4,3 3 1,7 

bilgisayar, atari oyunları 1 2,1 1 2,2 2 1,1 

isim-şehir 1 2,1 2 4,3 3 1,7 

yağlı pide tuzlu pide 1 2,1 0 0 1 0,6 

uçak geçti 1 2,1 0 0 1 0,6 

öğretmencilik 0 0 4 8,7 4 2,3 

tombala, kızma birader 0 0 2 4,3 2 1,1 

limon 0 0 1 2,2 1 0,6 

Wings 0 0 1 2,2 1 0,6 

bankacılık 0 0 1 2,2 1 0,6 

fare kapanı 0 0 1 2,2 1 0,6 

terlik saklamaca 0 0 2 4,3 2 1,1 

Pinokyo 0 0 1 2,2 1 0,6 

 
 

Tablo 28’de görüldüğü gibi; kız çocukları olan ve köyde yaşayan annelerin 

%89,6’sı kız çocukların bebek ve bebek eşyalarıyla oynamaktan çok hoşlandıklarını, 

%68,8’i kız çocukların çizme-kesme-yapıştırma etkinliklerini çok sevdiklerini 

belirtmiştir. Kentte yaşayan annelerin %93’ü ise çocuklarının bebek ve bebek 
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eşyalarıyla oynamaktan çok hoşlandığını belirtirken, %74’ü de çocuklarının 

hoşlandıkları diğer bir etkinliğin okuma etkinliği olduğunu belirtmişlerdir. 

    Araştırma kapsamına giren kız çocukların annelerinin kız çocuklarının 

oynadıkları oyuncaklarla ilgili verdikleri bilgiler Tablo 29’da verilmiştir. 

 
Tablo 29 

 Annelerin Kız Çocuklarının Oynadıkları Oyuncaklar İle İlgili Görüşleri 
 

Köy Kent TOPLAM Sevilen Kız 
Oyuncakları n % n % n % 

bebek 47 97,9 44 95,7 91 52,3 

top 14 29,2 4 8,7 18 10,3 

peluş oyuncaklar 9 18,8 8 17,4 17 9,8 

yemek malzemeleri 8 16,7 15 32,6 23 13,2 

ip 5 10,4 4 8,7 9 5,2 

bisiklet 5 10,4 0 0 5 2,9 

araba 4 8,33 2 4,3 6 3,4 

evcilik oyuncakları 4 8,33 7 15,2 11 6,3 

telefon 4 8,33 1 2,2 5 2,9 

lego, küpler, bloklar 3 6,25 8 17,4 11 6,3 

bebek arabası 3 6,25 1 2,8 4 2,3 

yapboz 3 6,25 10 21,7 13 7,5 

bilgisayar, atari 2 4,17 2 4,3 4 2,3 

bebek kıyafetleri 1 2,08 5 10,9 6 3,4 

makyaj takımı 1 2,08 2 4,3 3 1,7 

kola şişesi 1 2,08 0 0 1 0,6 

beşik 1 2,08 0 0 1 0,6 

balon 1 2,08 0 0 1 0,6 

süs eşyaları 1 2,08 0 0 1 0,6 

doktor takımları 1 2,08 3 6,5 4 2,3 

atlıkarınca 1 2,08 0 0 1 0,6 

oyun hamuru 0 0 3 6,5 3 1,7 

boyama kitabı 0 0 1 2,2 1 0,6 

tenis raketi 0 0 1 2,2 1 0,6 

yazı tahtası 0 0 1 2,2 1 0,6 

kuaför takımları 0 0 2 4,3 2 1,1 

kendi yaptığı oyuncaklar 0 0 2 4,3 2 1,1 

deniz kızı 0 0 1 2,2 1 0,6 

kumaşlar 0 0 1 2,2 1 0,6 

kuklalar 0 0 1 2,2 1 0,6 

 

 Tablo 29’da görüldüğü gibi; köyde yaşayan annelerin %98’i, kentte yaşayan 

annelerin ise % 95’i, çocuklarının bebeklerle oynamaktan büyük zevk aldığını 
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belirtmişlerdir. Tablo 28’de de görüldüğü gibi, köyde ve kentte yaşayan anneler, kız 

çocuklarının bebek ve bebek eşyalarıyla oynamaktan çok hoşlandığını belirtmişlerdir. 

Köyde yaşayan annelerin %29’u kız çocuklarının topla oynamaktan çok hoşlandığını 

belirtirken, kentte yaşayan annelerden %33’ü, çocuklarının yemek malzemeleri ile 

oynamaktan çok hoşlandığını belirtmişlerdir. 

3.8. İçinde Yaşanılan Yere Göre Annenin Erkek Çocuğunun Oyun ve Oyuncak 
Tercihleri İle İlgili Görüşleri 

Araştırma kapsamına giren annelerin erkek çocuklarının oyun tercihleri ile ilgili 

görüşleri Tablo 30’da verilmiştir. 

Tablo 30 
 Annelerin Erkek Çocuklarının Oynadıkları Oyunlar İle İlgili Görüşleri 

 
Köy Kent TOPLAM     Sevilen Erkek Oyunları ve 

Etkinlikleri n % n % n % 
arabalar 36 87,8 32 74,42 68 39,1 

top oyunları 36 87,8 41 95,35 77 44,3 

çizme-kesme-yapıştırma 32 78 28 65,12 60 34,5 

saklambaç 27 65,9 19 44,19 46 26,4 

okuma 22 53,7 22 51,16 44 25,3 

su-kum, çamur oyunları 20 48,8 16 37,21 36 20,7 

müzik 12 29,3 16 37,21 28 16,1 

futbol 12 29,3 18 41,86 30 17,2 

bloklar, legolar 11 26,8 22 51,16 33 19 
kovalambaç-yakalambaç 
-ebeleme 

7 
17,1 4 9,3 11 6,3 

bisiklete binmek 6 14,6 3 6,98 9 5,2 

körebe 5 12,2 6 13,95 11 6,3 

yerden yüksek 3 7,32 3 6,98 6 3,4 

onbirelli 3 7,32 1 2,33 4 2,3 

yakantop-ortada sıçan 3 7,32 2 4,65 5 2,8 

dramatizasyon oyuncaklar 2 4,88 6 14 8 4,6 

bebekler 2 4,88 0 0 2 1,1 

istop 2 4,88 0 0 2 1,1 

doktorculuk 2 4,88 0 0 2 1,1 

evdeki eşyalarla oynamak 2 4,88 0 0 2 1,1 

bilgisayar, atari oyunları 2 4,88 8 18,6 10 5,7 

basketbol 1 2,44 9 20,93 10 5,7 

hırsız-polis-silahçılık 1 2,44 2 4,65 3 1,7 

dağları deviren 1 2,44 0 0 1 0,6 
kaydırakta kaymak, salıncağa 
binmek 1 2,44 1 2,33 2 1,1 

güreşmek 1 2,44 0 0 1 0,6 

köşe kapmaca 1 2,44 0 0 1 0,6 

satranç, domino, iskambil 1 2,44 4 9,3 5 2,9 
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isim türetmece, bulmaca 1 2,44 1 2,33 2 1,1 

koşu yarışı 0 0 3 7 3 1,7 

askercilik 0 0 2 4,7 2 1,1 
örümcek adam gibi 
karakterleri canlandırmak 0 0 1 2,3 1 0,6 

korsancılık 0 0 1 2,3 1 0,6 

bowling 0 0 1 2,3 1 0,6 

otoparkçılık 0 0 1 2,3 1 0,6 

savaşçılık 0 0 1 2,3 1 0,6 

Tablo 30’da görüldüğü gibi; araştırma kapsamına giren köyde yaşayan 

çocukların annelerinin %87’si erkek çocuklarının arabalarla oynamaktan ve top 

oyunlarından çok hoşlandıklarını söylemişlerdir. Kentte yaşayan annelerin %95’i ise, 

erkek çocuklarının top oyunlarından hoşlandıklarını belirtmişlerdir. 

 Araştırma kapsamına giren erkek çocuklarının annelerinin erkek çocuklarının 

oynadıkları oyuncaklarla ilgili verdikleri bilgiler Tablo 31’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 31 
Annelerin Erkek Çocuklarının Oynadıkları Oyuncaklar İle İlgili Görüşleri 

 
KÖY KENT TOPLAM 

Sevilen Erkek Oyuncakları 
n % n % n % 

araba 35 85,4 38 88,4 73 42 

tabanca 14 34,2 5 11,6 19 11 

kamyon 13 31,7 0 0 13 7,4 

top 12 29,3 20 46,5 32 18,4 

bisiklet 7 17,1 2 4,7 9 5,2 

kepçe 7 17,1 0 0 7 4 

traktör 6 14,6 1 2,3 7 4 

uçak 5 12,2 2 4,7 7 4 

yap-boz 4 9,8 5 11,6 9 5,2 

peluş oyuncaklar 3 7,3 5 11,6 8 4,6 

bilgisayar, play- station, atari 3 7,3 10 23,3 13 7,5 

telefon 3 7,3 0 0 3 1,7 

robot 2 4,9 1 2,3 3 1,7 

legolar 2 4,9 6 14 8 4,6 

tren 2 4,9 0 0 2 1,1 

römork 1 2,4 0 0 1 0,6 

motor 1 2,4 0 0 1 0,6 

askerler 1 2,4 6 14 7 4,0 

satranç, zeka oyunları 1 2,4 3 7 4 2,3 

çocuk dergileri 1 2,4 0 0 1 0,6 

su tabancası 1 2,4 0 0 1 0,6 

yazı tahtası 1 2,4 0 0 1 0,6 
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bulmaca 1 2,4 1 2,3 2 1,1 

gemi 0 0 1 2,3 1 0,6 

oyuncak telefon 0 0 0 0 0 0 

cilli,yoyo 0 0 1 2,3 1 0,6 
hulk, batman, örümcek adam, 
action man gibi adam 
oyuncaklar 0 0 5 11,6 5 2,9 

monopoly, trilyoner, iskambil 0 0 3 7 3 1,7 

beyblade 0 0 2 4,7 2 1,1 

balon 0 0 1 2,3 1 0,6 

tenis raketi 0 0 1 2,3 1 0,6 

futbolcu figürlü adamlar 0 0 1 2,3 1 0,6 

korsan gemisi 0 0 1 2,3 1 0,6 

yumurtadan çıkan oyuncaklar 0 0 1 2,3 1 0,6 
çılgın çubuklar 0 0 1 2,3 1 0,6 
balon 0 0 1 2,3 1 0,6 
langırt 0 0 1 2,3 1 0,6 

 

Tablo 31 incelendiğinde, köyde yaşayan annelerin %85’inin, kentte yaşayan 

annelerin %88’inin çocuklarının arabalarla oynamaktan hoşlandıklarını belirttikleri 

görülmektedir. Köyde yaşayan annelerin % 34’ü çocuklarının tabancayla oynamaktan 

hoşlandıklarını belirtirken, kentte yaşayan annelerin %46’sı çocuklarının top 

oynamaktan hoşlandığını belirtmektedir. Araştırma kapsamına giren köyde yaşayan 

çocukların % 34’ü, kentte yaşayan çocukların % 11,6’sının oyuncak tabanca ile 

oynadıkları görülmektedir. Bu aslında yadsınamayacak bir sayıdır. Ailelerin çocuklarına 

halen onları saldırganlığa yöneltebilecek oyuncakları sağladığı görülmektedir. Bu 

durum aslında oldukça düşündürücüdür.  

3.9. İçinde Yaşanılan Yerleşim Yerinin Çocuğun Oyun ve Oyuncak Tercihleri 
Üzerindeki Etkisi 

       Araştırmaya kapsamına giren çocukların, içinde yaşadıkları yerlerin oyun 

oynama şekillerine etkisi Kay-Kare testiyle araştırılmış ve Tablo 32’de verilmeye 

çalışılmıştır. 
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Tablo 32  
İçinde Yaşanılan Yerleşim Yerine Göre Oyun Oynama Şeklinin Dağılımı 

 

 χ2 = . 707   sd.=1     p> .05 önemsiz 
  

       Tablo 32’de görüldüğü gibi; köyde yaşayan çocukların %11’i, kentte yaşayan 

çocukların %15’i yalnız; köyde yaşayan çocukların %89’u, kentte yaşayan çocukların 

ise, %85’i başkalarıyla oynamaktan hoşlandıkları saptanmıştır. Diğer bir deyişle, 

uygulanan Kay-Kare testi sonucunda, çocuğun içinde yaşadığı çevre ile oynama şekli 

arasında .05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

       Araştırma kapsamına giren çocukların yerleşim yerlerine göre, oynamayı 

seçtikleri kişilerin dağılımı Kay-Kare testiyle araştırılmış ve Tablo 33’te verilmeye 

çalışılmıştır. 

Tablo 33 
 İçinde Yaşanılan Yere Göre Çocuğun Oynadığı Kişilerin Dağılımı 

 
 kiminle oynar 
 Anne-baba arkadaş kardeş Toplam 

Çevre n % n % n % n % 
köy 0 0 92 92 8 8 100 100 
kent 1 1 82 82 17 17 100 100 

Toplam 1 0,5 174 87 25 12,5 200 100 

      χ2 = 4,815     sd.=2 p>.05 önemsiz 
       

        Tablo 33’de görüldüğü gibi; köyde yaşayan çocukların %92’sinin, kentte 

yaşayan çocukların %82’sinin arkadaşlarıyla oynamayı tercih ettiği görülmektedir. 

Köyde yaşayan çocukların hiçbiri anne- babayla oynamayı tercih etmezken, kentte 

yaşayan çocuklardan sadece 1’i anne-babayla oynamayı tercih ettiğini belirtmiştir. 

Diğer bir deyişle; çocuğun içinde bulunduğu çevre ile oynamayı tercih ettiği kişiler 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

 nasıl oynar 
  yalnız başkalarıyla Toplam  

Çevre n % n % n % 
köy 11 11 89 89 100 100 
kent 15 15 85 85 100 100 

Toplam 26 13 174 87 200 100 
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       Araştırma kapsamına giren çocukların yerleşim yerlerine göre, oynamayı 

seçtikleri kişilerin yaşlarının dağılımı Kay-Kare testiyle araştırılmış ve Tablo 34’te 

verilmeye çalışılmıştır. 

 
Tablo 34 

 İçinde Yaşanılan Yere Göre Çocukların Oynadıkları Kişilerin Yaşlarının Dağılımı 

χ2 = .2845     sd.=5 p>.05 önemsiz 
 

 Tablo 34’de de görüldüğü gibi; köyde yaşayan çocukların %51’i ve kentte 

yaşayan çocukların %46’sı oynadığı kişilerin yaşının önemsiz olduğunu belirttiği 

görülmektedir. Köyde yaşayan çocukların %28’i ve kentte yaşayan çocukların %36’sı 

ise, aynı yaştaki arkadaşlarıyla oynamayı tercih ettiklerini belirtmektedir. Uygulanan 

Kay-Kare testi sonucunda, içinde yaşanılan çevre ve çocukların oyun oynamayı tercih 

ettikleri diğer çocukların yaşı arasında .05 düzeyinde anlamı bir ilişkinin bulunmadığı 

saptanmıştır.  

       Araştırmaya katılan çocukların yerleşim yerlerine göre, oynamayı tercih ettikleri 

çocukların cinsiyetlerinin dağılımı uygulanan Kay-Kare testiyle araştırılmış ve Tablo 

35’te verilmeye çalışılmıştır. 

 
Tablo 35 

İçinde Yaşanılan Yere Göre Çocukların Oynamayı Tercih Ettiği Kişilerin 
Cinsiyetlerinin Dağılımı 

 
 Oynadığı kişilerin cinsiyeti 
  Kız arkadaş Erkek arkadaş farketmez Toplam  
Çevre n % n % n % n % 
köy 33 33 35 35 32 32 100 100 
kent 34 34 24 24 42 42 100 100 
Toplam 67 33,5 59 29,5 74 37 200 100 

    χ2 = 3.417       sd.=2           p>.05 önemsiz   

 oynadığı kişilerin yaşı 

 aynı yaşta farketmez 
kendinden 

büyük 
kendinden 

küçük 

aynı yaşta 
ve  

kendinden 
büyük 

aynı yaşta 
ve 

kendinden 
küçük Toplam 

Çevre n % n % n % n % n % n % n % 
köy 28 28 51 51 5 5 2 2 5 5 9 9 100 100 
kent 36 36 46 46 7 7 2 2 4 4 5 5 100 100 

Toplam 64 32 97 48,5 12 6 4 2 9 4,5 14 7 200 100 
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       Tablo 35’de görüldüğü gibi; köyde yaşayan çocukların %33’ü kız arkadaşla 

oynama, %35’i erkek arkadaşla oynamayı, %32’si kız ya da erkek arkadaş diye bir 

seçiminin olmadığı görülmektedir. Kentte yaşayan çocuklar da %34’ü kız arkadaşla 

oynadığını, %24’ü erkek arkadaşla oynamayı tercih ettiğini, %42’si cinsiyetin oyun 

oynaması üzerinde herhangi bir öneminin olmadığını belirtmektedir. Diğer bir deyişle; 

uygulanan Kay-Kare testi sonucunda, çocukların içinde yaşadıkları çevre ile oyun 

oynadıkları kişinin cinsiyeti arasında .05 düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

saptanmıştır.  

       Araştırma kapsamına giren çocukların içinde yaşadıkları yere göre, evde 

oyuncak bulundurma durumlarının dağılımı Kay-Kare testiyle araştırılmış ve Tablo 

36’da verilmeye çalışılmıştır. 

 
Tablo 36  

İçinde Yaşanılan Yere Göre Evde Oyuncak Bulunma Durumunu Gösteren 
Dağılım 

 
 evde oyuncak bulunma durumu 
  var yok Toplam  
Çevre n % n % n % 
Köy 84 84 16 16 100 100 
Kent 94 94 6 6 100 100 
Toplam 178 89 22 11 200 100 

      χ2 =5.107    sd. =1     p<.05 önemli 
 

       Tablo 36’da da görüldüğü gibi; çocukların evlerinde oyuncak bulunma durumu 

ile içinde bulunduğu çevre incelendiğinde köyde yaşayan çocukların %84’ünün evinde 

oyuncak bulunurken, kentte yaşayan çocukların %94’ünün evinde oyuncak bulunduğu 

görülmektedir. Diğer bir deyişle; çocukların içinde yaşadıkları çevre ile evde oyuncak 

bulunma durumu arasında uygulanan Kay-Kare testi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı 

bir ilişki olduğu görülmüştür.  

       Araştırma kapsamına alınan çocukların içinde yaşadıkları yere göre, 

oyuncakların kimin isteğine göre alındığını gösteren dağılım Kay-Kare testi sonucunda 

araştırılmış ve Tablo 37’de verilmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 37  
İçinde Yaşanılan Yere Göre Oyuncakların Kimin İsteği İle Alındığını Gösteren 

Dağılım 

 
χ2 =11.952   sd.=5    p<.05 önemli 

    

  Tablo 37’de görüldüğü gibi; Köyde yaşayan çocukların % 57’si, oyuncakların 

kendi isteğine göre alındığını belirtirken, kentte yaşayan çocukların % 61’i oyuncakların 

kendi isteğiyle alındığını belirtmektedir. Köyde yaşayan çocukların % 28’i 

oyuncaklarını anne-babasının beğenip aldığını söylerken, kentte yaşayan çocukların % 

18’i oyuncaklarını anne-babasının beğenip aldığını belirtmektedir. Yani diğer bir 

deyişle; içinde yaşanılan çevre ile oyuncakların kimin isteğine göre alındığı sorusuna 

verilen cevaplar incelendiğinde, çevre ile oyuncakları alırken seçen kişi arasında .05 

düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. 

       Araştırmaya katılan çocukların yaşadıkları yerleşim yerlerine göre, 

oyuncaklarını istediklerinde alıp oynayabilme durumunun dağılımı ve Kay-Kare testi 

sonucu Tablo 38’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 38 

 İçinde Yaşanılan Yere Göre Oyuncakların Ulaşılabilecek Yerde Olma Durumunu 
Gösteren Dağılım 

 
 
 
 
 
 
 

χ2 = .222   sd.=1    p>.05 önemsiz 
 

      Tablo 38’de görüldüğü gibi; köyde yaşayan çocukların  %9’u, kentte yaşayan 

çocukların ise %11’i oyuncaklarına istediklerinde ulaşamadıkları, köyde yaşayan 

 kimin isteğine göre oyuncak alınır 
  kendi kardeşi anne-baba beraber kendi-kardeşi diğer Toplam  
Çevre n % n % n % n % n % n % n % 
köy 57 57 5 5 28 28 2 2 6 6 2 2 100 100 
kent 61 61 3 3 18 18 12 12 6 6 0 0 100 100 
Toplam 118 59 8 4 46 23 14 7 12 6 2 1 200 100 

Ulaşılabilecek yerde olma 
  evet hayır Toplam  
Çevre n % n % n % 
köy 91 91 9 9 100 100 
kent 89 89 11 11 100 100 
Toplam 180 90 20 10 200 100 



 93 

çocukların  %91’inin, kentte yaşayan çocukların %89’unun oyuncaklarını istedikleri 

zaman alıp oynayabildikleri görülmektedir. Diğer bir deyişle; çocukların içinde 

yaşadıkları çevre ile oyuncakların ulaşılabilecek yerde olma durumu arasında .05 

düzeyinde anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.       

       Araştırmaya katılan çocukların yerleşim yerlerine göre, kendi yaptıkları 

oyuncakların olup olmama durumunun dağılımı ve Kay-Kare testi sonucu Tablo 39’da 

verilmeye çalışılmıştır. 

 
Tablo 39 

 İçinde Yaşanılan Yere Göre Çocuğun Kendi Yaptığı Oyuncak Olup Olmama 
Durumunu Gösteren Dağılım 

 
 
 

χ2 = .036    sd.=1  p>.05 önemsiz 
 

       Tablo 39’da, köyde yaşayan çocukların % 84’ünün kendisinin herhangi bir 

oyuncak yapmadığı, yalnızca %14’ünün kendisinin oyuncak yaptığı görülmektedir. 

Kentte yaşayan çocukların da %83’ünün kendisinin herhangi bir oyuncak yapmadığı, 

yalnızca %13’ünün ise bir oyuncak yaptığı görülmektedir. Diğer bir deyişle; uygulanan 

Kay-Kare testi sonucunda içinde yaşanılan çevre ile çocukların kendi yaptığı oyuncak 

olup olmaması arasında .05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

saptanmıştır. Köyde yaşayan çocukların, bez bebek, çubuk bebek, bebeğine kıyafet, 

tahta tahterevalli, tahta araba, sapan gibi oyuncaklar; kentte yaşayan çocuklar ise 

kalemkutu, süs eşyası, hamurdan kahraman oyuncaklar, kâğıt araba, kukla gibi 

oyuncaklar yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu bakımdan incelendiğinde; kentte yaşayan 

çocukların okullarda da rahatlıkla yapılabilen ve genellikle süs olarak kullanılabilecek 

oyuncaklar yaptıkları görülmektedir. Köyde yaşayan çocuklar ise daha karmaşık ve 

ihtiyaca yönelik oyuncaklar yaptıkları görülmektedir. 

 kendi yaptığı oyuncak 
  var yok Toplam  
Çevre n % n % n % 
Köy 16 16 84 84 100 100 
Kent 17 17 83 83 100 100 
Toplam 33 16,5 167 83,5 200 100 
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       Araştırma kapsamına giren çocukların içinde yaşadıkları yere göre anne ve 

babalarının oyuncak yapıp yapmama durumunun dağılımı ve Kay-Kare sonucu Tablo 

40’ta verilmiştir. 

Tablo 40 
 İçinde Yaşanılan Yere Göre Anne-Babanın Çocuklarına Oyuncak Yapma 

Durumunun Dağılımı 
  

 anne-babanın yaptığı oyuncak 
  var yok Toplam  
Çevre n % n % n % 
Köy 31 31 69 69 100 100 
Kent 20 20 80 80 100 100 
Toplam 51 25,5 149 74,5 200 100 

 χ2 = 3.185   sd. =1   p>.05 önemsiz 
 

Tablo 40’ta da görüldüğü gibi; köyde yaşayan çocukların %31’inin anne-

babasının oyuncak yaptığı, kentte ise bu oranın %20 olduğu görülmektedir. Diğer bir 

deyişle; içinde yaşanılan çevre ile anne-babanın çocuğuna oyuncak yapma durumu 

arasında .05 düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Köyde yaşayan anne 

ve babalar çocuklarına bez bebek, odun bebek, yün top, örme saç, boncuklardan bebek, 

bebeğine yastık ve elbise, tahta tahterevalli, tahtadan yapılmış araba, motor, kamyon, 

tank, koltuk gibi oyuncaklar ve odundan at yaptıklarını belirtirken, kentte yaşayan 

anneler ise, bez bebek, tahta bebek arabası, sünger bebek, kalemkutu, hamurdan tavşan, 

çubuk bebek, kukla, kaplardan araba, tahta araba yaptıklarını belirtmiştir. 

Araştırma kapsamına alınan çocukların anne- babalarının, içinde yaşanılan yere 

göre çocuklarına ne sıklıkla oyuncak aldıkları Tablo 41’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 41 

 Anne-Babaların İçinde Yaşanılan Yere Göre Çocuklarına Oyuncak Alma 
Sıklığının Dağılımı 

 
 oyuncak alma sıklığı 
  hiçbir zaman arada sırada her zaman Toplam  
Çevre n % n % n % n % 
köy 6 6,74 66 74,15 17 19,1 89 100 
kent 3 3,37 56 62,92 30 33,7 89 100 
Toplam 9 5,05 122 68,53 47 26,4 178 100 

  χ2 = 5.415  sd.=2  p>.05 önemsiz 
 



 95 

Tablo 41’de görüldüğü gibi; köyde yaşayan çocukların %74,15’ine ve kentte 

yaşayan çocukların %56’sına anne- babalarının arada sırada oyuncak aldıkları 

görülmektedir. Köyde yaşayan çocuklardan %6.74’üne anne-babaları hiç oyuncak 

almazken, kentte bu oran %3,37’dir.Çocuklarına oyuncak almayan anne ve babalar 

çocuklarına oyuncak almamalarının sebebi olarak, çocuklarının büyümelerini 

göstermektedir. Diğer bir deyişle; içinde yaşanılan çevre ile çocuğa oyuncak alınma 

sıklığı arasında uygulanan Kay-Kare sonucuna göre, .05 anlamlılık düzeyinde herhangi 

bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.     

       İçinde yaşanılan çevreye göre çocuklara anne-babalarının oyuncak alma 

nedenleri Tablo 42’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 42 

 İçinde Yaşanılan Yere Göre Anne-Babanın Çocuğuna Oyuncak Alma Nedeni 
 

Köy Kent Toplam Oyuncak alırken 
 dikkat edilenler n % n % n % 

sağlığa uygun 42 48,8 15 17 57 32,8 

isteğine göre 14 16,3 8 9,09 22 12,6 

eğitici olması 9 10,5 21 23,9 30 17,2 

ekonomik 8 9,3 1 1,13 9 5,17 

yaşına uygun 4 4,65 11 12,5 15 8,62 

cinsiyetine uygun 4 4,65 0 0 4 2,29 

2-4 2 2,32 8 9,09 10 5,74 

1-2 2 2,32 8 9,09 10 5,74 

hiç almam 1 1,16 0 0 1 0,57 

1-4 0 0 7 7,95 7 4,02 

1-2-4-5 0 0 1 1,13 1 0,57 

3-4 0 0 3 3,4 3 1,72 

3-4-5 0 0 4 4,55 4 2,29 

1-2-3-4 0 0 4 4,54 4 2,29 

Toplam  86 100 88 100 174 100 

  χ2 = 56,807    sd.= 13    p < .05 önemli 

Tablo 42’de de görüldüğü gibi; köyde yaşayan anne-babaların % 48,8 ‘i 

çocuklarının sağlığına uygun oyuncak, %16,3’ü ise çocuğunun isteğine göre oyuncak 

alırken, kentte yaşayan anne-babaların ise %23,9’u çocuklarına aldıkları oyuncakların 

eğitici olmasına, %12,5’i yaşına uygun olmasına dikkat ettiklerini belirtmektedir. Diğer 

bir deyişle; çevre ile anne-babanın çocuğuna oyuncak alma nedeni arasında uygulanan 

Kay-Kare testi sonucunda .05 düzeyinde anlamlı bir ilişkiye saptanmıştır.  
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3.10. Cinsiyetin Çocuğun Oyun ve Oyuncak Tercihleri Üzerindeki Etkisi 

       Araştırma kapsamına giren çocukların, cinsiyetlerinin oyun oynama şekillerine 

etkisi ve Kay-Kare sonucu Tablo 43’te verilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 43  
Cinsiyete Göre Çocukların Oyun Oynama Şekillerinin Dağılımı 

 
 
 
 
 
 
 

χ2 = .000     sd. =1   p>.05 önemsiz 
 

       Tablo 43’te görüldüğü gibi; kız çocukların % 13’ü, erkek çocukların % 13’ü 

yalnız oynamaktan, kız çocukların % 87’si ve erkek çocukların % 87’si başkalarıyla 

oyun oynamaktan hoşlandıkları belirlenmiştir. Diğer bir deyişle; cinsiyetin çocukların 

oynama şekilleri üzerinde .05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir ilişkisinin olmadığı 

belirlenmiştir.  

       Araştırma kapsamına alınan çocukların, cinsiyetlerine göre oynamayı tercih 

ettikleri kişiler uygulanan Kay-Kare testi sonucuna göre Tablo 44’te verilmeye 

çalışılmıştır. 

 
Tablo 44  

Cinsiyete Göre Çocukların Oynamayı Tercih Ettiği Kişilerin Dağılımı 
 
 

 
 
 
 
 

χ2 = 2.207      sd.=2        p>.05 önemsiz 
 

       Tablo 44’te de görüldüğü gibi; kız çocukların %84’ünün ve erkek çocukların 

%90’ının arkadaşlarıyla oynamayı tercih etmektedir. Kız çocuklardan yalnızca 1’i anne-

babasıyla oynamayı tercih ederken, erkek çocuklardan hiçbiri anne ve babasıyla 

oynamayı tercih etmemektedir. Diğer bir deyişle;  çocukların cinsiyeti ile oyun 

 nasıl oynar 
  yalnız başkalarıyla Toplam  
Cinsiyet n % n % n % 
Kız 13 13 87 87 100 100 
Erkek 13 13 87 87 100 100 
Toplam 26 26 174 87 200 100 

 kiminle oynar 
  Anne-baba arkadaş kardeş Toplam  

Cinsiyet n % n % n % n % 
Kız 1 1 84 84 15 15 100 100 
Erkek 0 0 90 90 10 10 100 100 
Toplam 1 1 174 87 25 12,5 200 100 
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oynamayı tercih ettiği kişiler arasında .05 anlamlılık düzeyinde bir ilişkinin olmadığı 

saptanmıştır.  

Araştırma kapsamına giren çocukların, cinsiyetlerine göre oynamayı tercih 

ettikleri kişilerin yaşlarını belirten dağılım ve Kay-Kare sonucu Tablo 45’te verilmiştir. 

 
Tablo 45 

 Cinsiyete Göre Çocukların Oynamayı Tercih Ettiği Kişilerin Yaşlarının Dağılımı 
 

χ2 = 3.680    sd.= 5       p>.05 önemsiz 
       

Tablo 45’te görüldüğü gibi; kız çocukların % 50’sinin ve erkek çocukların 

%47’sinin oynadığı kişinin yaşının önemli olmadığını belirtmektedir.. Kız çocukların % 

32’si, erkek çocukların da %32’si yaşıtlarıyla oynamaktan hoşlanmaktadır. Diğer bir 

deyişle; çocukların cinsiyetleri ile oyun oynadığı kişilerin yaşları arasında .05 anlamlılık 

düzeyinde herhangi bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.  

       Araştırma kapsamına alınan çocukların, cinsiyetlerine göre, oynamayı tercih 

ettikleri kişilerin cinsiyetlerinin dağılımı Kay-Kare sonucuna göre Tablo 46’da 

verilmiştir. 

Tablo 46 
Cinsiyete Göre Çocukların Oynamayı Tercih Ettikleri Kişilerin Cinsiyetlerinin 

Dağılımı 
 

 Oynadığı kişilerin cinsiyeti 
  kız arkadaş erkek arkadaş farketmez Toplam  
Cinsiyet n % n % n % n % 
Kız 67 67 2 2 31 31 100 100 
Erkek 0 0 57 57 43 43 100 100 
Toplam 67 33,5 59 29,5 74 37 200 100 

χ2 = 120,217    sd.=2       p<.05 önemli 
 

 Oynadığı kişilerin yaşı 

  aynı yaşta 
  

farketmez 
kendinden 

büyük 
kendinden 

küçük 

aynı yaşta 
ve  

kendinden 
büyük 

aynı yaşta 
ve 

kendinden 
küçük Toplam  

Cinsiyet n % n % n % n % n % n % n % 
Kız 32 32 50 50 4 4 1 1 4 4 9 9 100 100 
Erkek 32 32 47 47 8 8 3 3 5 5 5 5 100 100 
Toplam 64 64 97 48,5 12 6 4 2 9 4,5 14 7 200 100 
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Tablo 46’da da görüldüğü gibi; Kız çocukların %67’sinin kız arkadaşlarıyla 

oynamayı tercih ettiği, %2 sinin erkek arkadaşlarıyla oynamayı tercih ettiği, %31’inin 

ise kız ya da erkek arkadaşla oynama konusunda bir tercihi olmadığı görülmektedir. 

Ayrıca, erkek çocukların %57’sinin erkek arkadaşlarıyla, %43’ünün de kız ve erkeklerle 

beraber oynamayı tercih ettiği görülmektedir. Diğer bir deyişle; çocukların cinsiyetleri 

ile oyun oynamayı tercih ettikleri kişilerin cinsiyetleri arasında .05 düzeyinde anlamlı 

bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Buna göre; kız çocuklar genellikle kızlarla oynarken, 

erkek çocuklar da genellikle erkek çocuklarla oynamayı tercih etmektedir. 

       Araştırma kapsamına alınan çocukların cinsiyetleri ile evde oyuncak bulunma 

durumu arasındaki ilişki ve Kay-Kare testi sonucu Tablo 47’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 47  
Cinsiyete Göre Evde oyuncak Bulunma Durumunu Gösteren Dağılım 

 
 evde oyuncak bulunma durumu 
 var yok Toplam 

Cinsiyet n % n % n % 
Kız 89 89 11 11 100 100 

Erkek 89       89 11 11 100 100 
Toplam 89 89 22 11 200 100 

χ2 = .000    sd.=1      p>.05 önemsiz 
       

       Tablo 47’de kız çocukların ve erkek çocukların %89’unun evinde oyuncak 

varken, kız ve erkek çocukların %11’inin evinde oyuncak bulunmamaktadır. Diğer bir 

deyişle; cinsiyet ile evde oyuncak bulunması arasında .05 düzeyinde anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı saptanmıştır.  

      Araştırma kapsamına alınan çocukların cinsiyetlerine göre, oyuncakların kimin 

isteği ile alındığını gösteren dağılım Kay-Kare testi sonucunda araştırılmış ve Tablo 

48’de verilmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 16 
 Cinsiyete Göre Kimin İsteği İle Oyuncak Alındığını Gösteren Dağılım 

 
 kimin isteğine göre oyuncak alınır 
  kendi  kardeşi anne-baba beraber kendi-kardeşi diğer Toplam  
Cinsiyet n % n % n % n % n % n % n % 
Kız 56 56 4 4 19 19 10 10 10 10 1 1 100 100 
Erkek 62 62 4 4 27 27 4 4 2 2 1 1 100 100 
Toplam 118 59 8 4 46 23 14 7 12 6 2 1 200 100 

χ2 = 9,601    sd.=5    p>.05 önemsiz 
    

       Tablo 48’de görüldüğü gibi; kız çocukların %56’sı, erkek çocukların da %62’si 

oyuncakların kendi isteğine göre alındığını belirtmişlerdir. Ayrıca kız çocukların % 

19’u, erkek çocukların %27’si anne- babalarının isteğine göre alındığı görülmektedir. 

Diğer bir deyişle, cinsiyet ile kimin isteğine göre oyuncak alındığı arasında .05 

düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.  

       Araştırma kapsamına alınan çocukların cinsiyetleri ile istediğinde oyuncak 

alma durumu arasındaki ilişki ve Kay-Kare testi sonucu Tablo 49’da verilmiştir. 

 
Tablo 49 

 Cinsiyete Göre Oyuncakların Ulaşılabilecek Yerde Olma Durumunu Gösteren 
Dağılım 

 
Ulaşılabilecek yerde olma 

  
 

evet  hayır Toplam  
Cinsiyet n % n % n % 
Kız 89 89 11 11 100 100 
Erkek 91 91 9 9 100 100 
Toplam 180 90 20 10 200 100 

      χ2 = .222    sd.=1   p>.05 önemsiz 
  

       Tablo 49’da da görüldüğü gibi; kız çocukların %89’u, erkek çocukların da 

%91’i oyuncakları istedikleri zaman alıp oynadıklarını; kız çocukların %11’i, erkek 

çocukların %9’u da istedikleri zaman oyuncakları alıp oynayamadıklarını 

belirtmişlerdir. Diğer bir deyişle; cinsiyet ile oyuncakların ulaşılabilecek yerde olma 

durumu arasında .05 düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.  
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       Araştırma kapsamına giren çocukların cinsiyetleri ile kendilerinin oyuncak yapıp 

yapmama durumu arasındaki ilişkinin dağılım Kay-Kare testi ile araştırılmış ve Tablo 

50’de verilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 50  
Cinsiyete Göre Kendi Oyuncak Yapıp Yapmama Durumunu Gösteren Dağılım 

 
 kendi yaptığı oyuncak 
  var yok Toplam  
Cinsiyet n % n % n % 
Kız 14 14 85 85 100 100 
Erkek 18 18 82 82 100 100 
Toplam 33 16,5 167 83,5 200 100 

χ2 = .327    sd.=1   p>.05 önemsiz 
 

       Tablo 50’de cinsiyet ile kendi oyuncak yapıp yapmama durumu arasında .05 

düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Kız çocukların %85’i, erkek 

çocukların ise %82’si kendisinin herhangi bir oyuncak yapmadığını belirtmişlerdir. 14 

kız çocuk bez bebek, bebek kıyafeti, süs eşyası, tahta tahterevalli, çubuk bebek gibi 

oyuncaklar yaptıklarını belirtmişlerdir. 18 erkek çocuk ise, kâğıt araba, hamurdan 

kahraman oyuncaklar, tahta sapan, tahta araba, kukla yaptıklarını belirtmişlerdir. 

       Araştırma kapsamına alınan çocukların cinsiyetleri ile anne-babalarının 

oyuncak yapıp yapmamaları arasındaki ilişki ve Kay-Kare testi sonucu Tablo 51’de 

verilmiştir. 

 
Tablo 51  

Cinsiyete Göre Anne-Babanın Çocuğuna Oyuncak Yapıp Yapmama Durumunu 
Gösteren Dağılım 

 
 
 
 
 
 
 

χ2 = 1,29    sd.=1   p>.05 önemsiz 
 

Tablo 51’de görüldüğü gibi; kızların %71’i ve erkeklerin ise %78’i anne-

babalarının kendilerine herhangi bir oyuncak yapmadıklarını belirtmişlerdir. Diğer bir 

 anne-babanın yaptığı oyuncak 
  var yok Toplam  
Cinsiyet n % n % n % 
Kız 29 29 71 71 100 100 
Erkek 22 22 78 78 100 100 
Toplam 51 25,5 149 74,5 200 100 



 101 

deyişle; cinsiyet ile anne-babanın çocuğuna oyuncak yapma durumu arasında .05 

anlamlılık düzeyinde herhangi bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Anne- babalarının 

kendilerine oyuncak yaptığını söyleyen 29 kız çocuk, kendilerine, bez bebek, tahta 

bebek, pamuk bebek, bebek kıyafetleri, tahta bebek arabası, örme saç, yün top, tahta 

tahterevalli, çubuk bebek, hamur tavşan gibi oyuncaklar yaptıkları belirtmişlerdir. 

Anne- babalarının kendilerine oyuncak yaptığını söyleyen 22 erkek çocuk ise, anne-

babalarının tahta araba, kamyon, tank,  teneke motor, kamyon, ağaç motor gibi 

oyuncaklar yaptıklarını belirtmişlerdir. 

       Araştırma kapsamına alınan çocukların cinsiyetleri ile anne-babalarının ne 

sıklıkla oyuncak aldıkları arasındaki ilişki Kay-Kare testiyle araştırılmış ve Tablo 52’de 

verilmeye çalışılmıştır. 

 
Tablo 52  

Cinsiyete Göre Anne-Babanın Oyuncak Alma Sıklığını Gösteren Dağılım 
 

 oyuncak alma sıklığı 
  hiçbir zaman arada sırada her zaman Toplam  
Cinsiyet n % n % n % n % 
Kız 5 5,3 64 68,08 25 26,5 94 100 
Erkek 4 4,8 56 69,04 22 26,19 84 100 
Toplam 9 5,1 122 68,53 47 26,4 178 100 

χ2 = .036    sd.=2   p>.05 önemsiz 
 

Tablo 52’de görüldüğü gibi; anne- babaların %68,08’i kız çocuklarına, 

%69,04’ü de erkek çocuklarına arada sırada oyuncak almaktadır. Kız çocuğu olan anne-

babaların %5,3’ü, erkek çocuğu olan anne-babaların %4,8’i çocuklarına hiçbir zaman 

oyuncak almadıklarını; kız çocuğu olan anne-babaların %26,5’i, erkek çocuğu olan 

anne-babaların %26,19’u çocuklarına her zaman oyuncak aldıklarını belirtmişlerdir. 

Diğer bir deyişle; uygulanan Kay-Kare testi sonucunda, cinsiyet ile anne-babanın 

çocuğuna oyuncak alma sıklığı arasında  .05 anlamlılık düzeyinde herhangi bir ilişkinin 

olmadığı saptanmıştır. 

Anne-babaların çocuklarının cinsiyetine göre çocuklarına oyuncak alırken nelere 

dikkat ettikleri Kay-Kare testi ile araştırılmış ve Tablo 53’te verilmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 53 
Cinsiyete Göre Anne-Babanın Çocuğuna Oyuncak Alma Nedenini Gösteren 

Dağılım 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

χ2 = 20.488   sd.= 13       p>.05 önemsiz     
 

      Tablo 53’te de görüldüğü gibi; kız çocukların anne-babalarının % 22’si, aldıkları 

oyuncakların eğitici olmasına, diğer % 22’si ise, oyuncakların çocuklarının sağlığına 

uygun olmasına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Erkek çocukların anne-babalarının 

%44’ü çocuklarına aldıkları oyuncakların sağlığa uygun olup olmamasına dikkate 

ederken, %11,9’u oyuncakları eğiticiliğine göre aldıklarını belirtmiştir. Diğer bir 

deyişle; uygulanan Kay-Kare testi sonucunda, cinsiyet ile anne-babanın çocuğuna 

oyuncak alma nedeni arasında herhangi bir ilişkiye saptanmamıştır. 

4. Yorum 

4.1. Çocukların Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıpyargıların Tanınmasında 
Çevrenin Etkisi 

       Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; çocuklardaki cinsiyet 

özelliklerine ilişkin kalıpyargıların, köyde yaşayan çocuklara oranla kentte daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 

Kız Erkek Toplam Oyuncak alırken 
 dikkat edilenler n % n % n % 

eğitici olması 20 22,2 10 11,9 30 17,2 

sağlığa uygun 20 22,2 37 44 57 32,8 

ekonomik 4 4,44 5 5,95 9 5,17 

yaşına uygun 10 11,1 5 5,95 15 8,62 

cinsiyetine uygun 4 4,44 0 0 4 2,29 

isteğine göre 13 14,44 9 10,7 22 12,6 

2-4 5 5,55 5 5,95 10 5,74 

1-2 3 3,33 4 4,76 7 4,02 

hiç almam 0 0 1 1,19 1 0,57 

1-4 5 5,55 2 2,38 7 4,02 

1-2-4-5 1 1,11 0 0 1 0,57 

3-4 1 1,11 2 2,38 3 1,72 

1-6 1 1,11 3 3,57 4 2,29 

1-2-3-4 3 3,33 1 1,19 4 2,29 

Toplam  90 100 84 100 174 100 
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 Bu araştırma kapsamına alınan köyde ve kentte yaşayan aileler sosyo-ekonomik 

düzey bakımından eşitlenmeye çalışılmasına rağmen yaşam şartlarından dolayı 

farklılıkların olduğu bu güne kadar köy ve kent üzerinde yapılan birçok araştırma 

tarafından belirtilmektedir. Dolayısıyla ayrı sosyo-ekonomik düzeyden de olsalar farklı 

çevrede yetişen çocukların cinsiyet kalıpyargılarında da farklılaşmaya neden 

olabilmektedir. Bu araştırmanın sonuçları cinsiyet kalıpyargılarına ilişkin bu güne kadar 

yapılan, köye ve kente ilişkin çalışmaların sonuçlarıyla çelişmektedir. Genellikle 

yapılan araştırmalara göre; köyde yaşayan aileler, kendilerinin ve çevrenin kız ve erkek 

çocuklarından beklediği farklı cinsiyet rollerini geliştirmeleri için çaba sarfetmekte ve 

dolayısıyla kırsal kesimde yaşayan kişilerin cinsiyet kalıpyargılarının daha belirgin 

olduğu görülmektedir. Kentte ise, endüstrileşme, şehirleşme ve eğitim düzeyine ilişkin 

olarak, cinsiyet kalıpyargılarında esneklik görülmektedir (Kongar, 1972; Kağıtçıbaşı, 

1989; Kağıtçıbaşı ve Ataca, 2005).  

Ancak günümüzde, giderek cinsel kimlik bozuklukları (eşcinsellik, transvestizm, 

transeksüalite vb.) veya cinsel tercih seçimine önyargısız bakışın yaygınlaşması ve bu 

farklı cinsiyet tercihlerini yapan yetişkinlerin büyük şehirlerde, toplumun içinde daha 

çok yer alması, özellikle kitle iletişim araçlarında( gazete, dergi, televizyon gibi) ön 

plana çıkıyor olmaları, kentlerde yaşayan çocukların anne ve babalarını daha çok 

telaşlandırıyor olabilir. Dolayısıyla anne ve babalar çocuklarına daha küçük yaştan 

itibaren kendi cinsiyetlerine uygun rollerinin vermeye çalıştıkları düşünülebilmektedir. 

Köyde yaşayan çocuklar ise, kendi cinsiyetlerine uygun olan rollerini, evde aldıkları 

görevlerle öğrenmektedirler. Çünkü erkek çocuk, erkeklere özgü olarak görülen işlere, 

kız çocuk ise, kız çocuklara özgü olarak görülen işlere yönlendirilmektedir. Ayrıca 

çocuk, gününün işten kalan zamanını dışarıda oyun oynayarak, akranlarıyla ve 

genellikle hemcinsleriyle beraber geçirmektedir. Bu yüzden de köyde yaşayan çocuklar 

zamanı geldikçe, kendilerine yüklenen görevleri alarak ve çevrelerindeki insanları 

gözleyerek kendilerine uygun olan cinsiyet rollerini öğrenebilmektedirler. 

Bütün bu etkenlerin, çevreye bağlı olarak, çocuklardaki cinsiyet özelliklerine 

ilişkin kalıpyargıların gelişiminde anlamlı bir farklılaşmaya neden olabileceği 

düşünülmektedir.  
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4.2. Çocukların Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıpyargıların Tanınmasında 
Cinsiyetin Etkisi 

Bu araştırma sonucunda elde edilen diğer bir bulgu da, cinsiyet özelliklerine 

ilişkin kalıpyargıların gelişiminde, kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı bir 

farklılaşmanın olmadığının görülmesidir. Bu bulgu, aynı konuda yapılmış olan diğer 

araştırmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir (Thompson, 1975; Best ve diğerleri, 1977; 

Carter ve Levy, 1988; Şirvanlı-Özen, 1992; Temel, 1991; Karasaraçoğlu,1998; Barutcu, 

2002).  

       Cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıların, kız ve erkek çocuklar arasında 

önemli bir fark göstermemesi, Bandura’nın (2000) Sosyal Öğrenme Kuramı ve 

Psikanalitik Kuram’ın (Gençtan,1993) öngördüğü süreçlere uygundur. Bu kuramlara 

göre; çocuklardaki kalıpyargıların gelişiminde çevrelerinde yer alan aynı cinsten 

bireylerle özdeşim kurma ve cinsiyet rollerine uygun olan davranışların onaylanıp, 

pekiştirilmesi belirleyici olmaktadır. Bu araştırma kapsamına giren çocukların gelişim 

sürecinde, her iki cinsin gelişimi de aynı olduğu için, cinsiyet özelliklerine ilişkin 

kalıpyargıların da gelişimi aynı olmaktadır. Normal cinsiyet gelişim süreci gösteren 

çocuklar cinsiyetlerine uygun oyun oynamakta ve cinsiyetlerine uygun oyuncak tercihi 

yapmaktadırlar (Jacklin, DiPietro ve Maccoby, 1984; O’Brien ve Huston, 1985; 

Carpenter ve Huston-Stein, 1980; Gökkaya, 1994).  

Kadın ve Erkek Kalıpyargılarının Tanınma Dereceleri 

       Araştırma sonucunda kadın ve erkeklere ait cinsiyet özelliklerine ilişkin 

kalıpyargıların tanınma dereceleri bakımından bir fark olduğu görülmüştür. Erkek 

kalıpyargılar, kız ve erkek çocuklar tarafından kadın kalıpyargılara göre daha fazla 

tanınmaktadır. Bu bulgu diğer araştırmacılar tarafından yapılan bazı araştırmaların 

sonuçlarını destekler niteliktedir (William, Bennet ve Best, 1975; Best ve ark, 1977; 

Şirvanlı-Özen, 1992; Barutcu, 2002). Erkeklere ait kalıpyargıların kadınlara ait 

kalıpyargılardan daha fazla tanınmasına ilişkin bulgunun Türk kültüründe ve diğer 

kültürlerde de erkeklere ait kalıpyargıların ayırt edilmesine daha fazla önem 

verilmesiyle ilişkili olduğu düşünülebilir. Ayrıca, toplumumuzda erkek çocukların daha 

baskın karakter olmasını isteme eğilimi vardır. Bunun sonucunda; erkek çocuklara özgü 

olarak düşünülen roller erken yaşlarda daha çok vurgulanmakta, sosyalleşme sürecini 



 105 

erkek çocuklar; kız çocuklarına göre cinsiyet kalıpyargılara daha çok bağlı olarak 

geçirmeye çalışmaktadır. Erkek çocukların kızlara özgü olarak kabul edilen davranışları 

göstermesi, kızlara özgü olarak kabul edilen oyuncaklarla oynaması ve oyunları tercih 

etmesi, sadece ailenin değil, çevrenin de tepkisine neden olabilmektedir. 

4.3. Çocukların Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıpyargıların Tanınmasında Anne 
Eğitim Düzeyinin Etkisi 

       Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; çocuklardaki cinsiyet 

özelliklerine ilişkin kalıpyargılar, annenin eğitim düzeyinin yükselmesi ile birlikte artış 

göstermiştir. Bu araştırmanın sonucu bazı araştırmalarla çelişmektedir. Yapılan bazı 

araştırmalarda anne eğitim düzeyi yükseldikçe çocuklardaki kalıpyargısal davranışların 

azaldığı belirlenmiştir (Sears ve ark.,1957; Baykal,1988; Temel, 1991). Bununla birlikte 

Thompson’ın (1975) yaptığı bir araştırmada ise; anne eğitim düzeyi ile cinsiyete ilişkin 

kalıpyargılar arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak, bu araştırmada çıkan 

sonuca paralel olarak, son yıllarda, özellikle Türkiye’de yapılan çalışmalarda da yüksek 

eğitim almış kadınların çocuklarının kalıpyargılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır 

(Karasaraçoğlu, 1998). Ayrıca, yüksek eğitim almış ve çalışan annelerin de çocuklarının 

cinsiyetlerine ilişkin kalıpyargılarının gelişiminde herhangi bir farklılaşma 

görülmemiştir (Kandiyoti, 1978; Şirvanlı-Özen, 1992; Barutcu, 2002). Türkiye’de 

çalışan kadının konumu ne olursa olsun evde bir eş ve bir anne rolünü üstlenmektedir. 

Daha önceden de belirtildiği gibi; cinsel kimlik bozuklukları, günümüzde artık 

rahatlıkla konuşulabilen, yayın organlarında, filmlerde işlenebilen ve çoğu toplumun 

kabullenmeye başladığı bir olgudur. Yüksek eğitim almış ve çalışan anneler bu 

durumun sadece biyolojik nedenlerle değil, aile ve çevre faktörüyle de ilgili olduğunu 

bilmektedirler. Bu yüzden de çocuklarına daha kalıpyargısal yaklaşımlarda bulunuyor 

olabilirler. Oysa eğitim düzeyi düşük olan anneler, farklı cinsel kimliklerin bilincinde 

olmayabilirler ve çocuklarının cinsiyet kalıpyargılarını zaman içerisinde 

öğrenebileceklerine inanıyor olabilirler. Bu durum eğitim düzeyi düşük olan annelerin 

çocuklarının cinsiyet kalıpyargılarını kazanmasında daha pasif rol oynamalarına sebep 

olabilmektedir. Ayrıca Kandiyoti’nin (1982) yaptığı bir araştırmada da annelerin 

kızlarından daha katı bir kalıpyargıya sahip oldukları belirlenmiştir. Yani; anneler ne 

kadar iyi eğitim almış olsalar da çocukluklarından kaynaklanan kalıpyargısal tutumlara 
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sahiptirler ve bunu çocuklarına yansıtmaktadırlar. Fakat çevre de çocuk üzerinde etkiye 

sahip olduğu için, çocuklar cinsiyetlerine ilişkin kalıpyargıya daha az sahip olabilirler. 

4.5. Çevreye ve Cinsiyete Göre Çocuğun Oyun Oynama Şekli ve Oynamayı Tercih 
Ettiği Kişiler 

      Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; köyde ve kentte yaşayan 

çocuklar genellikle başkalarıyla, özellikle de arkadaşlarıyla oynamayı öncelikle tercih 

etmektedir. Çocukların başkalarıyla, özellikle de arkadaşlarıyla oyun oynamayı tercih 

etmesi gelişim özelliklerine de uymaktadır. Erikson’ın Psiko-sosyal Gelişim Kuramı’nın 

Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu aşamasına göre; bu dönemde çocuğun akranlarıyla 

ilişkisi gelişmekte ve çocuk arkadaşlarıyla oyun oynamayı tercih etmektedir. Ayrıca, 

Freud’un geliştirdiği Psikanalitik Kuram’ın gizil dönemine göre de 6–11 yaş 

dönemindeki çocuklar kendi cinsleriyle ve akranlarıyla oynamaktan hoşlanmaktadırlar. 

Ayrıca bu çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde, köyde yaşayan çocukların dışarıda 

oynamayı, kentte yaşayan çocukların ise evde oynamayı tercih ettiği görülmektedir. 

4.6. Çevreye ve Cinsiyete Göre Çocukların Oynadıkları Kişilerin Yaşları 

Bu araştırmanın sonucuna göre; köyde ve kentte yaşayan kız ve erkek çocuklar, 

genellikle oyun arkadaşlarının yaşı konusunda bir tercihte bulunmadıkları 

görülmektedir. Yani çevrenin ve cinsiyetin çocukların arkadaşlarının yaşları konusunda 

tercihlerinde bir etkisi yoktur. Aksoy’un (1990) 3–5 yaş arası çocuklarla yaptığı 

araştırmada ise, çocukların kendinden küçük çocuklarla oynamaktan özellikle uzak 

durdukları, fakat kendinden büyüklerle oynamayı sevdikleri belirlenmiştir.7–8 yaş 

dönemi çocuğu, Piaget’nin belirttiği Kurallı Oyun aşamasına geçtiği dönemdir. Bu 

dönemde çocuk için akranlar ve onlarla koyulan kurallar önemli olmakta, çocuk bu 

sayede benmerkezcilikten uzaklaşmaktadır.  

4.7. Çevreye ve Cinsiyete Göre Çocukların Oynadıkları Kişilerin Cinsiyetleri 

       Bu araştırmanın sonucuna göre, köyde ve kentte yaşayan çocuklar, genellikle 

oyun arkadaşlarının cinsiyetleri konusunda bir tercihte bulunmazken, kız çocuklar ve 

erkek çocuklar genellikle kendi cinsiyetindekilerle oynamayı tercih etmektedirler. 

Çocuklar ikinci olarak ise, kız-erkek beraber oynamayı tercih etmektedirler. Bu sonuç, 

yapılan araştırmaları destekler niteliktedir (Eisenberg, Tryon ve Cameron,1984; Aksoy, 

1990). Ayrıca Neeple & Murray’ın (1997) yaptığı bir araştırmaya göre aynı cinsten 
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çocuklar farklı cinsten çocuklara göre daha fazla sözel etkileşimde bulunmaktadır. 

Göncü (2001) ise yaptığı kültürler arası araştırmasında, kültürün çocukların oyun 

arkadaş seçimini etkilediğini belirlemiştir. Çocukların kendi cinsiyetlerinden çocuklarla 

oynamayı tercih etmesi, Psikanalitik Kuram’ın gizil dönemine de uygundur. Bu 

dönemde çocuklar kendi cinslerinden çocuklarla bir arada oynamaktan 

hoşlanmaktadırlar ve genellikle oyun oynamak amacıyla örgütlenmektedirler (Gander 

ve Gardiner: Akt. Onur, 2004) 

4.8. Çevreye ve Cinsiyete Göre Evde Oyuncak Bulunma Durumu 

       Bu araştırma sonucuna göre; çocukların evlerinde oyuncak bulunması durumu 

köyde ve kentte farklılık göstermektedir. Bu durum cinsiyete bağlı olarak değişmemekle 

birlikte, çocuğun yaşadığı çevre, evde oyuncak bulunup bulunmaması konusunda etkili 

olmaktadır. Bu durum, köyde yaşayan çocukların bazılarının evinde oyuncaklarının 

bulunmamasının sebebi olabilmektedir. Dolayısıyla And (1979) ve Oktay (1989) ‘ın 

belirttiği gibi; kırsal kesimde çocuk serbest alan içinde oyun oynamak durumunda 

kalmakta, oyuncak olarak da doğada bulduklarını kullanmaktadır. Ayrıca köydeki 

çocuklara genellikle asgari ihtiyaçları alınmakta ve kırsal kesimde çocuk, erken yaşta 

çalışmak, ailesine katkıda bulunmak durumunda kalmaktadır. Kentte ise, çocuğun 

ihtiyaçları fazlasıyla karşılanmaktadır. Çocuğun işi okula gitmektir. Çocukların sokakta 

oynayacak çok fazla yerleri olmadığı için de çocuklar zamanlarının çoğunu evde 

geçirmektedirler. Kısacası köyde ve kentte çocuğa verilen değer farklı olmaktadır.  

4.9. Çevreye ve Cinsiyete Göre Oyuncakların Kimin İsteği İle Alındığı Durumu 

       Bu araştırma sonucuna göre; köyde ve kentte yaşayan kız ve erkek çocuklara 

oyuncakları kendileri istedikleri için alınmaktadır. Bu sonuç yapılan araştırmaları da 

desteklemektedir. Fakat anne-babalar ne kadar çocuklarının istekleri yönünde hareket 

ettiklerini belirtseler ya da çocuklar ne kadar kendi istedikleri oyuncakların alındığını 

söyleseler de yapılan araştırmalara göre; anne-babalar çocuklarını kendi cinsiyetlerine 

uygun oyuncaklar almaları konusunda yönlendirmektedirler (Clearfield, Nelson, 2006; 

Caldera, Huston ve O’Brien, 1989; Fagot, Leinbach ve O’Boyle, 1992; Peretti ve 

Sydney, 1984; Gökkaya, 1984; Şahin, 1993; Arıkan, Karaca, 2004; Onur ve ark, 1997). 

Günümüzün değişen koşulları ile kadın ve erkekler karşı cinse ait rolleri de benimsemek 

durumunda kalmışlar, kadınlar, iş yaşamında yerlerini alırken, erkekler, eşlerine yardım 
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eder konuma gelmişlerdir. Fakat anne-babalar ev yaşamında anne ve baba rolündedirler 

ve çocuklarının karşı cinse özgü olan davranışları geliştirmesini istememektedirler. Bu 

yüzden, çocuklarını yetiştirirken, onların cinsiyetlerine özgü davranışlarını 

geliştirmelerini istemektedirler. Çocuklar, cinsiyetlerine özgü davranışları en kolay 

oynadıkları oyun ve oyuncaklarla öğrenebilmektedirler. Bu yüzden de aileler, 

çocuklarının oyuncak tercihlerinde cinsiyetlerine uygun olan oyuncakları seçmeleri 

konusunda çocuklarını yönlendirmektedir.  

4.10. Çevreye ve Cinsiyete Göre Oyuncak Tercihleri 

       Araştırma sonucunda çocukların çevreye bağlı olarak oyuncak tercihlerinde de 

farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Köyde ve kentte yaşayan çocuklar bebek, araba, 

yemek malzemeleri, top gibi oyuncakları severek oynamaktadırlar. Fakat lego, 

bilgisayar, adam oyuncaklar, oyun kartları, monopoly, makyaj takımı gibi oyuncaklar 

kentte yaşayan çocukların daha çok sevdikleri oyuncaklarken, köyde yaşayan çocuklar 

peluş oyuncaklar, motor, kamyon, kepçe, römork gibi oyuncaklarla oynamayı 

sevmektedir. Bu dönemde çocuk Piaget’nin Yapı İnşa Kuramı’na göre sembolik oyun 

dönemindedir. Çocuk içinde yaşadığı sembolik oyun dönemine uygun olarak, 

çevresindeki olayları, varlıkları ve yetişkinleri taklit etmektedir. Çocuk içinde yaşadığı 

çevrede gördüklerini model almakta ve bunları oyunlarında sembolleştirerek 

kullanmaktadır.  

      Araştırma sonucunda köyde ve kentte yaşayan çocukların cinsiyetlerine özgü 

oyuncakları tercih ettikleri belirlenmiştir. Köyde ve kentte yaşayan kız çocukların 

bebek, yemek malzemeleri, pelüş oyuncakları severek oynadıkları belirlenmiştir. Fakat 

kentte yaşayan kız çocukların bilgisayar oynamayı sevdikleri de belirlenmiştir.  Erkek 

çocukların oynadıkları oyuncaklar incelendiğinde, köyde ve kentte yaşayan çocukların 

arabalarla oynamayı sevdikleri görülmektedir. Fakat köyde yaşayan erkek çocukların 

çevrelerinde rahatlıkla görebildikleri motor, kamyon gibi oyuncakları daha çok 

severken, kentte yaşayan çocukların, bilgisayar, adam oyuncaklar gibi yeni çıkan 

oyuncakları daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca kız çocukların bebek, yemek 

malzemeleri, pelüş oyuncaklar, evcilik oyuncakları gibi oyuncakları çok fazla severken, 

erkek çocukların bu oyuncaklarla oynamayı tercih etmedikleri görülmektedir. Bununla 

birlikte, erkek çocukların araba, kamyon, tır, adam oyuncaklar gibi oyuncakları tercih 
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ettikleri, fakat kızların bu oyuncaklarla oynamayı tercih etmedikleri belirlenmiştir. Bu 

dönemde çocuk, kendi cinsine düşen toplum tarafından kabul edilmiş rolleri 

geliştirmeye devam etmektedir. Bu rolleri geliştirirken de kendi cinsiyetine özgü olan 

oyuncakları kullanmaktadır. Buna bağlı olarak, çevrenin ve cinsiyetin çocukların 

oyuncak tercihlerini etkilediğini söylemek mümkündür. 

4.11. Çevreye ve Cinsiyete Göre Oyuncakları İstediğinde Alıp Oynama Durumu 

       Bu araştırma sonucuna göre; köyde ve kentte yaşayan kız ve erkek çocuklar, 

oyuncaklarına istedikleri zaman rahatlıkla ulaşabilmektedir. Fakat Özyeşer-Cinel (2006) 

yaptığı araştırmada; alt sosyo-ekonomik düzeydeki erkek çocukların oyuncaklarına 

istediklerinde ulaşamadıklarını belirlemiştir. Çocuğun sosyo-ekonomik düzeyi, ailede 

kaçıncı çocuk oluşu, anne-babanın eğitim düzeyi çocuğun oyuncağına ulaşıp 

ulaşamamasında etkili olmaktadır. Bu araştırmada köyde yaşayan çocukların da 

oyuncaklarına rahatlıkla ulaşabilmesi, köyde yaşayan çocuğun sınırlı sayıda oyuncağı 

olmasına bağlanabilir. Çocuğun zaten oynayacak çok fazla oyuncağı ve oyuncaklarıyla 

oynayacak çok fazla vakti olmadığı için, işten ve okuldan artakalan zamanlarında 

çocuklar, ellerindeki az oyuncağa rahatlıkla ulaşıp, onlarla oynuyor olabilirler. 

4.12. Çevreye ve Cinsiyete Göre Çocuğun Kendi Yaptığı Oyuncak Olup Olmama 
Durumu 

       Bu araştırmanın sonucuna göre; çocuklar çok nadir olarak kendilerine oyuncak 

yapmaktadır. Kendi kendine oyuncak yapma bakımından cinsiyetler arasında bir fark 

görülmemiştir. Kız çocuklar genellikle, bez bebek, süs eşyası gibi oyuncaklar yaparken, 

erkek çocuklar genellikle araba yapmaktadırlar. Bu durum, cinsiyet özelliklerine ilişkin 

kalıpyargılar incelendiğinde anlamlıdır. Çünkü bebekler kızlara özgü oyuncaklar olarak 

adlandırılırken, arabalar erkekler özgü olarak görülmektedir. Bu sonuç yapılan 

araştırmaları destekler niteliktedir. Yapılan araştırmalar sonucunda kızların bebekler 

gibi cinsiyetlerine özgü oyuncaklarla, erkeklerin ise araba, kamyon gibi erkeklere özgü 

oyuncaklarla oynamayı tercih ettikleri belirlenmiştir (O’Brien ve Huston, 1985; 

McLoyd ve Vonnie,1983; Pomerleau ve arkadaşları, 1990; Gökkaya, 1994; 

Erdoğan,1999). Köyde ve kentte yaşayan çocukların oyuncak tercihleri üzerinde 

herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Oysa Dasen’e (1984: Akt. Onur, 2002) göre; kırsal 

kesimde çocuklar kendi oyuncaklarını kendileri yapmaktadır. Ayrıca, Tunç (2005) da, 
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1960-1970’li yıllarda kırsal kesimde çocukların kendi oyuncaklarını kendileri 

yaptıklarından bahsetmektedir. Fakat gelişen teknoloji, sanayileşme ve köylerden 

kentlere ulaşımın kolaylaşması, köyde yaşayan çocukların da hazır oyuncaklarla 

oynamasına sebep olmaktadır. Fakat köyde yaşayan çocukların oyuncakları, kentte 

yaşayan çocukların oyuncaklarından farklı olarak genellikle plastik ve pazardan alınan 

daha ucuz oyuncaklar olmaktadır (Yörükoğlu, 1983). Özyeşer-Cinel’in (2006) yaptığı 

araştırmaya göre de alt sosyo-ekonomik düzeydeki ebeveynler çocuklarına oyuncağı; 

pazardan, işportadan alırken, üst sosyo-ekonomik düzeydeki ebeveynler büyük alışveriş 

merkezlerinden almaktadır. Onur ve Çelen (2002), ekonomik gelişmenin, kentleşmenin, 

okullaşmanın, yeni ulaşım ve iletişim teknolojilerinin kentte yaşayan çocukları 

etkilemekle birlikte köyde yaşayan çocukları da etkilediğini belirtmektedir. Bu 

durumdan dolayı da köyde yaşayan çocuklar kentte yaşayanlar gibi oyuncaklarını hazır 

almaktadır. Araştırma yapılan köylerde de şehir merkezine olmasa da, merkez ilçelere 

ulaşım rahat sağlanabilmektedir. Bu yüzden de aileler hazır oyuncaklara rahatlıkla 

ulaşabilmektedir. Bu durumdan dolayı da çocukların oyuncak yapmasına gerek 

kalmamakta, ihtiyaçları olan oyuncağı satın alabilmektedir.  

4.13. Çevreye ve Cinsiyete Göre Anne-Babanın Oyuncak Yapıp Yapmama 
Durumu 

       Bu araştırmanın sonucuna göre; köyde ve kentte yaşayan anne-babalar 

çocuklarına genellikle oyuncak yapamamaktadırlar. Çocuklarına oyuncak yapan anne-

babalar ise kız çocuklarına, bez bebek, tahta bebek, pamuk bebek, bebek kıyafetleri, 

tahta bebek arabası, örme saç, yün top, tahta tahterevalli, çubuk bebek, hamur tavşan 

gibi oyuncaklar yaparken, erkek çocuklarına tahta araba, kamyon, tank,  teneke motor, 

kamyon, ağaç motor gibi oyuncaklar yapmaktadırlar. Bu durum toplumumuzda 

benimsenen cinsiyetlere ilişkin kalıpyargılara uygundur. Fakat köyde yaşayan erkek 

çocuklara yapılan oyuncaklardan tank, motor ve kamyona kentte rastlanmamaktadır. 

Bunun sebebi olarak, köydeki yaşam şartlarının kenttekinden farklı olması 

düşünülebilir. Fakat Özyeşer- Cinel’in (2006) yaptığı bir araştırmaya göre; anne-babalar 

çocuklarına evde bulunan malzemelerle oyuncak yapmaktadır. Anneler daha çok 

dikerek, örerek, bez bebekler, minderler yaparken, babalar daha çok ahşap, mukavva vb. 

malzemelerden araba, blok, yapboz gibi oyuncaklar yapmaktadır. 
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4.14. Anne-Babaların Çevreye ve Cinsiyete Göre Çocuklarına Oyuncak Alma 
Sıklığı 

       Bu araştırmanın sonucuna göre, köyde ve kentte yaşayan çocukların anne-

babaları, çocuklarına arada sırada oyuncak almaktadır. Bunun sebebi olarak da 

çocuklarının büyümesini göstermektedirler. Özyeşer-Cinel’in (2006) yaptığı 

araştırmaya göre de, alt sosyo-ekonomik düzeydeki ebeveynler, doğum günü, özel 

günler ve ekonomik sıkıntıları olmadığında, üst sosyo-ekonomik düzeydeki ebeveynler 

ise; çocuklarının ihtiyaçları olduğunda oyuncak satın almaktadır. Kentlerde yaşayan 

çocukların aileleri çocuklarının ihtiyaçlarını fazlasıyla gözetmektedirler. Köylerde ise, 

çocuğun ihtiyaçları yeter düzeyde karşılanmaktadır. Ayrıca günümüzde özellikle 

kentlerde çocukların okuması, iş sahibi olması önem kazanmıştır. Anne-babalar, 

çocuklarının eve geldiğinde ders çalışmasını istemektedirler. Hatta bazı anne-babalar, 

çocuklarının oyun oynamasının, oyuncaklarla oynamasının derslerini engellediğini 

düşünebilmektedir. Bu durumdan dolayı anne-babalar çocuklarına oyuncak 

almayabilmektedirler. Köylerde ise durum biraz daha farklıdır. Köylerde, anne-babalar 

çocuğun yardımına ihtiyaç duymakta, onu büyümüş olarak düşünüp, ev ya da tarla 

işlerinde çalıştırmaktadır. Bu yüzden de çocuğa oyuncak almayabilmektedir.  

4.15. Çevreye ve Cinsiyete Göre Anne-Babanın Çocuğuna Oyuncak Alma Nedeni 

       Bu araştırmanın sonucuna göre; kız çocukların ve erkek çocukların anne-

babalarının çocuklarına oyuncak alırken dikkat ettikleri özellik oyuncağın eğitici 

olmasıdır. Ayrıca anne-babalar kız çocuklarına oyuncak alırken, sağlığına uygun 

olmasına özen göstermekte; erkek çocuklarına oyuncak alırken ise, çocuklarının 

isteğine önem vermektedir. Köyde yaşayan anne-babalar çocuklarına oyuncak alırken 

özellikle çocuklarının sağlığına uygun olmasına ve istediği oyuncak olmasına dikkat 

ederken, kentte yaşayan anne-babalar, oyuncakların eğitici ve çocuğun yaşına uygun 

olmasına dikkat etmektedirler. Bu araştırmanın sonucu, yapılan araştırmalarla çelişkiler 

göstermektedir. Yapılan bazı araştırmalarda ebeveynin oyuncak tercihinin çocuğun 

cinsiyetine bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir (Peretti ve Sydney,1984; Arıkan, 

Karaca, 2004). Ayrıca, Özyeşer Cinel’in (2006) yaptığı bir araştırmada; alt sosyo-

ekonomik düzeydeki ebeveynlerin oyuncağın ekonomik olmasına, üst sosyo-ekonomik 

düzeydeki ebeveynlerin ise; oyuncağın çocuklarının gelişim özelliklerine, ilgilerine ve 
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isteklerine uygun olmasına dikkat ettikleri saptanmıştır. Bununla birlikte erkek çocuğa 

sahip annelerin çocuğuna cinsiyetine göre oyuncak seçtikleri belirlenmiştir. Dolayısıyla 

bu araştırma sonucunda elde edilen bulgu, hem köydeki hem de kentteki yetişkinlerin 

kız ve erkek çocuklarına oyuncak alırken eğitici oyuncak almaya dikkat etmesinin 

önemli bir aşama olduğunu göstermektedir. 

4.16. Çevreye ve Cinsiyete Göre Çocukların Oynamayı Tercih Ettikleri Oyunlar 

       Bu araştırma sonucunda çevrenin çocukların oynadıkları oyunları etkilediği 

belirlenmiştir. Köyde yaşayan ve kentte yaşayan çocuklar, okuma, top oyunları, 

saklambaç, çizme-kesme-yapıştırma, müzik gibi etkinlik ve oyunlardan benzer 

oranlarda hoşlanmaktadır. Fakat köyde yaşayan çocuklar, yakalambaç, yerde kalan ebe, 

ip atlamak, kimin üstünde kimin eli var, üç dilim ekmek, don, dağları deviren gibi 

dışarıda oynanan ve eskiden beri bilinen oyunları oynamayı tercih ederken, kentte 

yaşayan çocuklar scootera binmek, beybladele oynamak, Wings oyuncaklarıyla 

oynamak, bilgisayar oyunları, bankacılık, sihirli annem gibi evde de oynanabilecek 

oyunları daha çok tercih etmektedir. Bu bakımdan incelendiğinde köydeki çocukların 

daha çok dışarıda oynadıkları, kentte yaşayan çocukların da yaşam şartları, betonlaşma, 

sanayileşmeden dolayı çoğunlukla evde oynanabilecek oyunları tercih ettikleri 

düşünülebilir. Çevre çocukların oyun tercihlerini etkilemektedir. Bu sonuca benzer 

olarak; Özyeşer-Cinel’in (2006) yaptığı bir araştırmaya göre de, anne eğitim düzeyi 

çocukların oynamak için yer seçiminde etkili olmaktadır. Alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki çocuklar bahçede, üst sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklar kendi odalarında 

oynamayı tercih ederken, anne eğitim düzeyi arttıkça, çocukların ev ortamında 

oynamayı tercih ettiği belirlenmiştir. 

       Bu araştırma sonucunda cinsiyetin çocukların oyun tercihlerinde etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. Köyde ve kentte yaşayan kız çocukların okuma, top oyunları, 

bebekler, müzik, çizme-kesme-yapıştırma gibi etkinlik ve oyunları benzer oranlarda 

sevdikleri belirlenmiştir.  Ancak köyde yaşayan kız çocukların kentte yaşayan çocuklara 

göre dışarıda oynanan oyunları daha çok sevdiklerini de söylemek mümkündür. Köyde 

ve kentte yaşayan erkek çocuklar da benzer oranlarda okuma, arabalar, top oyunları, 

çizme-kesme-yapıştırma, yakalambaç gibi etkinlik ve oyunları sevmektedirler. Futbol 

ve basketbol ise yalnızca erkek çocukların hoşlandıkları oyunlardır. Bu bakımdan 
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düşünüldüğünde; futbol ve basketbolun toplumda ön planda tutulması, gelecekte iyi 

para getiren meslek olarak görülmesi ailelerin çocuklarını bu mesleklere yöneltiyor 

olabileceklerini düşündürmektedir. Bununla birlikte, çocukların yakalamacaya 

yakalambaç, kovalamacaya kovalambaç, yerden yükseğe yerde kalan ebe gibi adlar 

vermeleri oyun literatürüne yeni adların girmesini de sağlamıştır. 
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BÖLÜM IV 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

5. Sonuç 

       Araştırma sonucunda, çocukların ölçekten almış oldukları toplam kalıpyargı 

puanları ortalamalarının köydekine oranla kentte daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca cinsiyetin, çocukların toplam kalıpyargı puanlarına etkisi anlamlı bulunmamıştır. 

       Bunun yanı sıra, çocukların ölçekten almış oldukları toplam kalıpyargı puanları 

ortalamalarında anne eğitim düzeyine bağlı anlamlı bir artış görülmüştür. 

       Kadın ve erkek kalıpyargılarının tanınma derecelerinin, çocukların cinsiyetlerine 

göre değişip değişmediğine ilişkin bulgulara göre ise, çocukların kadınlara ve erkeklere 

ait cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıların tanınma dereceleri arasında fark 

saptanmıştır. 

Köyde ve kentte yaşayan kız çocuklar kızlara özgü olarak adlandırılan bebek, 

yemek malzemeleri, evcilik oyuncakları gibi oyuncaklarla oynamayı tercih etmektedir. 

Erkek çocuklar ise, araba, kamyon, tren, uçak gibi erkeklere özgü oyuncaklarla 

oynamayı tercih etmektedir. Köyde yaşayan erkek çocuklar, araba, kamyon, kepçe, 

motor gibi köye özgü oyuncakları daha çok tercih ederken, kentte yaşayan erkek 

çocuklar araba, bilgisayar, Action Man, gibi adam oyuncaklarla oynamayı daha çok 

tercih etmektedirler. Köyde yaşayan kız çocukları; bebek, yemek malzemeleri, araba, ip, 

top gibi oyuncaklarla oynamayı tercih ederken, kentte yaşayan kız çocukları bebek, 

makyaj takımları, yemek malzemeleri ve bilgisayarla oynamayı tercih etmektedirler. 

       Çocuğun içinde bulunduğu çevre ile oynama şekli, oynamayı tercih ettiği kişi, 

yaşı ve oynamayı tercih ettiği kişinin cinsiyeti arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır. 
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       Çevre ile evde oyuncak bulunma durumu, oyuncakları alırken seçen kişi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. 

        Çocukların içinde yaşadıkları çevre ile oyuncakların ulaşılabilecek yerde olma 

durumu arasında bir ilişki saptanmamıştır. 

       İçinde yaşanılan çevre ile çocukların kendi yaptığı oyuncak olup olmaması, 

anne-babanın çocuğuna oyuncak yapma durumu ve çocuğa oyuncak alınma sıklığı 

arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.  

       Ayrıca çevre ile anne-babanın çocuğuna oyuncak alma nedeni arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

       Cinsiyetin çocukların oynama şekilleri, oyun oynamayı tercih ettiği kişiler ve 

oynadığı kişilerin yaşları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.                                                                          

       Çocukların cinsiyetleri ile oyun oynamayı tercih ettikleri kişilerin cinsiyetleri 

arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.  

       Cinsiyet ile evde oyuncak bulunması, kimin isteğine göre oyuncak alındığı ve 

oyuncakların ulaşılabilecek yerde olma durumu arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

saptanmıştır.  

       Ayrıca, cinsiyet ile kendi oyuncak yapıp yapmama durumu ve anne-babanın 

çocuğuna oyuncak yapıp yapmama durumu arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

saptanmıştır.  

       Bununla birlikte, cinsiyet ile anne-babanın çocuğuna oyuncak alma sıklığı ve 

anne-babanın çocuğuna oyuncak alma nedeni arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı 

saptanmıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda sonuç olarak; 

1- Çocuklardaki cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıların, köydekine oranla 

kentte daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

2-Cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılar kız ve erkek çocuklar arasında 

anlamlı bir farklılaşma göstermemektedir.  
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3-Kadınlara ve erkeklere ait cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıların tanınma 

dereceleri arasında bir fark saptanmıştır. Erkek kalıpyargılar, kız ve erkek çocuklar 

tarafından kadın kalıpyargılara göre daha fazla tanınmaktadır.  

4-Çocuklardaki cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılar, annenin eğitim 

düzeyinin yükselmesi ile birlikte artış göstermiştir.  

5-Çocukların oynamayı tercih ettikleri oyunlar içinde yaşanılan yere göre 

değişiklik göstermektedir.  

6- Çocukların cinsiyeti tercih ettikleri oyuncakları etkilemektedir. 

7- İçinde yaşanılan çevre tercih edilen oyuncaklar üzerinde etkili olmaktadır. 

8-Köyde ve kentte yaşayan kız ve erkek çocuklar genellikle başkalarıyla, 

özellikle de arkadaşlarıyla oynamayı öncelikle tercih etmektedir.  

9-Çevrenin ve cinsiyetin çocukların arkadaşlarının yaşları konusunda 

tercihlerinde bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. 

10-Çevre, çocukların arkadaşlarının cinsiyetleri ile ilgili tercihlerinde etkili 

değildir. Fakat çocuklar cinsiyetlerine göre arkadaş seçiminde bulunurken, aynı 

cinsiyette arkadaş seçmektedirler. 

11-Çocukların evlerinde oyuncak bulunması durumu köyde ve kentte farklılık 

göstermektedir. 

12-Köyde ve kentte yaşayan kız ve erkek çocuklara oyuncakları kendileri 

istedikleri için alınmaktadır.  

13-Köyde ve kentte yaşayan kız ve erkek çocuklar, oyuncaklarına istedikleri 

zaman rahatlıkla ulaşabilmektedir.  

14-Köyde ve kentte yaşayan kız ve erkek çocuklar çok nadir olarak kendilerine 

oyuncak yapmaktadır.  

15-Köyde ve kentte yaşayan anne-babalar çocuklarına genellikle oyuncak 

yapmamaktadırlar. 

16-Köyde ve kentte yaşayan çocukların anne-babaları, çocuklarına arada sırada 

oyuncak almaktadır.  

17-Kız ve erkek çocukların anne-babalarının çocuklarına oyuncak alırken dikkat 

ettikleri özellik oyuncağın eğitici olmasıdır. Köyde yaşayan anne-babalar çocuklarına 

oyuncak alırken özellikle çocuklarının sağlığına uygun olmasına ve istediği oyuncak 
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olmasına dikkat ederken, kentte yaşayan anne-babalar, oyuncakların eğitici ve çocuğun 

yaşına uygun olmasına dikkat etmektedirler. 

6.Öneriler 

       Günümüzde, diğer toplumlarda ve toplumumuzda kadın ve erkeğin değişen 

konumu cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılar üzerinde etkili olmaktadır. Bu 

bakımdan cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıların çeşitli açılardan incelenmesi, 

öncelikle çocukları yetiştirme görevini üstlenen eğitim kurumları ve Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik Merkezleri için önem taşımaktadır. Bu kurumlarda, çocukların kadın ve 

erkek kalıpyargıları ile ilgili algı ve tutumlarını araştırılıp, değerlendirilmesi, sorunların 

çözümüne yardımcı olabilme açısından önem taşımaktadır. 

       Eğitimcilerin tutum ve davranışlarının cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılar 

açısından araştırılıp, değerlendirilmesi ve bu konuda bilgilenmelerinin hizmet içi 

eğitimle sağlanması, daha sağlıklı eğitim verebilmelerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca 

çocukların ve ailelerin değişen toplum yapısına daha kolay ayak uydurabilmeleri 

açısından eğitimcilerin bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.  

       Okullarda rehberlik hizmetleri verilen mesleki rehberlik kapsamında, çocuklarda 

cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıların meslek tercihleri üzerindeki olası etkisi 

engellenebilir ve çocuğun cinsiyet farkı gözetmeksizin kendine uygun mesleği tercih 

etmesini sağlanabilir. 

       Çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları üzerinde çok önemli etkisi 

olan ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan anne-babaların 

kadın ve erkek rolleri hakkındaki tutum ve davranışları araştırılmalı ve ailelerin 

kendilerine yardımcı olması amacıyla danışabilecekleri aile danışma merkezleri, 

okulların bünyesinde ve Halk Eğitim Merkezlerinde hizmet veren Ana-Baba Okulları 

köyde ve kentte etkin rol oynayabilmelidir. 

       Toplum üzerinde kitle iletişim araçlarının da etkisi önemlidir. Bu durumdan 

yararlanarak, cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılar konusunda toplumu aydınlatmak 
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amacıyla, eğitici programlar, açık oturumlar, paneller düzenlenebilir; bu konuyla ilgili 

köşe yazıları, makaleler yayınlanabilir. Ayrıca çocukların okudukları kitaplarda, 

izledikleri programlarda bu konu işlenebilir. Böylece cinsiyet özelliklerine ilişkin 

kalıpyargıların çocukta karmaşa oluşturmaması ve çocuğun sosyal, kültürel ve mesleki 

alanda gelişmesi sağlanabilir. 

       Bu konuda yapılacak araştırmalarda, cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları 

etkilediği düşünülen ailelerin farklı sosyo-ekonomik düzeyleri, anne-babanın kendi 

cinsiyetlerini algılayış biçimi ele alınabilir. Kalıpyargılar üzerindeki etkileri 

saptayabilmek için, yetiştirme yurdunda ve aileleri yanında kalan çocuklarla yeni 

çalışmalar yapılabilir. 

       Oyun çocuğun en önemli işidir. Oyun sırasında çocuk pek çok şeyi kendi 

kendine deneyerek öğrenmekte, kendinde var olan yeteneklerini geliştirmekte, çeşitli 

beceriler kazanmaktadır. Çocuk oyun ortamında sosyalleşmektedir. Oysa sanayileşme, 

kentleşme, gelişen teknoloji çocukların evde, genellikle tek başına oyun oynamasına 

sebep olmaktadır. Bu bakımdan çocukların doğal ortamda oyun oynayabilmeleri için 

belediyeler daha fazla ve daha geniş oyun parkları inşa etmeli ve aileler çocuklarının 

dışarıda oyun oynamasına izin vermelidir. 

       Oyuncak ise çocuğun oyun aracıdır. Günümüzde gelişen teknoloji çocukların 

hazır oyuncaklara yönelmesine sebep olmaktadır. Köyde ve kentte yaşayan ailelerin 

çoğu, çocuklarına bu hazır oyuncaklardan almakta, çocuklarının doğal ortamdan 

faydalanmasını sağlamamaktadır. Bu bakımdan ailelerin çocuklarına sadece hazır 

oyuncaklar almamaları konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 

oyuncaklar, çocuğun yaşına, ihtiyaçlarına, yetenek ve ilgilerine, gelişim düzeyine göre 

seçilmelidir.   

       İlköğretimin birinci kademesinde de çocuk oyun çağındadır. Aileler okula 

başladığı için çocuklarının büyüdüğünü, sadece ders çalışması gerektiğini düşünmekte 

ve çocuklarını oyundan mahrum etmeye çalışmaktadır. Oysa oyun çocuğun tüm gelişim 

alanlarını desteklemektedir.  
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      Çocuklar oyuncak seçerken, cinsiyetlerine özgü oyuncak alma konusunda 

ailelerin baskı yapmaması, oyun ve oyuncağa gereken önemin verilmesi ve doğal 

ortamın çocuklar için yararının anlaşılabilmesi için anne-babaların bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu konuda uzmanlar, anne-babalara seminerler düzenleyebilir. Ayrıca 

kitle-iletişim araçları da kullanılarak daha fazla aileye ulaşılabilir. Bununla birlikte, 

eğitimciler derslerde oyun etkinliklerini kullanarak çocukların ilgilerini derse çekebilir, 

çocukların daha kolay ve severek öğrenmesini sağlayabilir. Bu bakımdan oyunla eğitim 

konusunda daha fazla araştırmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

       Araştırmanın sonuçlarının istatistiksel analizlere daha uygun olabilmesi için 

geniş bir örneklemle, farklı çevre ve farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerle 

çalışılmasının uygun olduğu düşünülmektedir. 
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