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Sorular; 
1. Bu oyuncaklardan hangisi ile daha önce oynadın? 
2. Şimdi hangi oyuncakla oynamak istersin? 
3. Seçtiğin oyuncakla ne oynayacaksın? 

 
Sembollerin anlamı 

□ Oynamak istediği oyuncak 

○ Daha önce bu ya da bezeri oyuncakla oynadı 
 
 

Adı Soyadı Cinsiyet Okul-Sınıf Seçtiğin 

Oyuncakla Ne 

Oynayacaksın 

1 
□ Bebek  

○ 
□ Ayı  
○ 

□ Robot  
○ 

 

2 
□ Kamyon  

○ 
□ Uzun İp  

○ 
□ Asker Dürbünü  

○ 
 

3 
□ Lego  
○ 

□ Mutfak Seti  

○ 
□ Cep Telefonu 

○ 
 

4 
□ Peluş Kuş 

○ 
□ Oyun Hamuru 

○ 
□ Su Tabancası   

○ 
 

5 
□ Bebek Arabası  

○ 
□ Yarış arabası  

○ 
□ Bilye  
○ 

 

6 
□ Cip  
○ 

□ İp  
○ 

 □ Büyük Top  
○ 

 

7 
□ Robot örümcek  

○ 
□ Sök Tak  

○ 
□ Pastel boya ve kâğıt  

○ 
 

8 
□ Delikli Silindir  

○ 
□ Yapboz  

○ 
□ Balon  

○ 
 

9 
□ Oyun Hamuru 

Seti ○ 
□ Yumurta kovası  

○ 
□ Hayvan Seti  

○ 
 

10 
□ King Kong Goril  

○ 
□ Savaşçı Adam  

○ 
□ Kızılderili Kız  

○ 
 

11 
□ Otomobil  

○ 
□ Çanta ve Cüzdan  

○ 
□ Direksiyon  

○ 
 

12 
□ Tabanca  

○ 
□ Küçük Top  

○ 
□ Meyve Doğrama Seti  

○ 
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ÖNSÖZ 

Oyun, çocukların yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görülebilir. Her 

çocuk gibi görme engelli çocuklarda oyuna ve oyuncaklara ilgi duymaktadır. 

Çocukların gelişimlerinde önemli yere sahip olduğu düşünülen oyunun görme engelli 

çocukların yaşamlarındaki durumuyla ilgili araştırmaların azlığı dikkati çekmektedir. 

Bu çalışma ile ileri derecede görme engelli çocukların oyunları ile ilgili 

karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmıştır.  

Araştırmada, Konya ve Ankara’da bulunan görme engelliler ilköğretim 

okullarının anasınıfı, hazırlık ve birinci sınıflarında eğitim gören ileri derecede görme 

engelli çocuklar gözlenmiştir. Bu araştırmada görme engelli çocukların oyuna ve 

oyuncaklara olan ilgilerinin yüksek olduğu ancak onların oyunlarının nitelik olarak 

gören akranlarından farklı olduğu görülmüştür. Onların akranlarından farklılıkları; 

düşük motor devinimler gerektiren oyunlara yönelmeleri, oyun repertuarlarının sınırlı 

olması, düşük düzeyde sembolik ve birlikte oyun etkinliklerine katılmaları şeklinde 

özetlenebilir.  

Bu araştırmanın başından sonuna kadar katkısı bulunan, çalışmalar sırasında 

verdiği motivasyon, aktardığı deneyimleri ile bu çalışmanın oluşmasını sağlayan; 

yüksek lisans eğitimimde sürekli ilgisini eksik etmeyen danışmanım ve hocam Yrd. 

Doç. Dr. Hakan SARI’ya en özel teşekkürlerimi ve saygılarımı öncelikle sunuyorum. 

Kendilerinden Yüksek Lisans dersleri aldığım saygıdeğer hocalarım, Prof Dr. 

Yıldız KUZGUN, Prof Dr. Ömer ÜRE ve Prof. Dr. Ramazan ARI’ya teşekkürlerimi 

ve saygılarımı sunmayı bir borç biliyorum.  

Bu çalışmanın oluşmasında katkıları bulunan başta araştırmanın yapıldığı 

okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Bu araştırmanın 
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oluşmasında özel katkıları bulunan A. AYDIN, S. GÜL, M. ŞEN ve M. AYHAN’a 

teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim 

okulunda görev yapan M. DURLANIK, S. ÇAĞMAN, M. GÜVEN ve H. 

HARMANKAYA’ya ayrıca teşekkür ediyorum.  

Araştırmada baştan sona bana destek olan, yazım aşamasında dağınıklığıma, 

ona ve kızıma zaman zaman ilgisiz kalmama sabrettiği gibi tezi yazarken de katkıda 

bulunan eşime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

       Mahir KILIÇOĞLU 



EVALUATION OF GAMES OF CHILDREN WITH VISUALLY 

IMPAIRED WHO ARE ENROLLED AT PRESCHOOL, PREPARATORY 

CLASS AND FIRST CLASS IN PRIMARY SCHOOL:  

A COMPARATIVE RESEARCH 

 

Mahir KILIÇOĞLU 

Abstract 

Game is important for children’s mental and motor development. 

However, game makes discovering of the surrounding world possible for 

children and let them react in individual style (Gander and Gardiner 1998). 

Researches indicate that visually impaired children have two years 

retardation in comparison with their peers who are not visually impaired in 

terms of cognitive, psycho-motor, social and emotional development because 

excessive decrease of sight potency has vital impact to becoming inadequate 

of growing up (Enç 1972; Kirk, Gallagher and Anastasiow 2000). It has been 

reported that the game development of visually impaired children lags 

behind their peers who are not visually impaired as this condition (Ferguson 

and Buultjeans 1995; Kirk at al. 2000). Therefore, the aim of this research is 

to evaluate the games of children with visually impaired who are enrolled at 

preschool, preparatory class and primary school’s first class.  

According to the findings in this study: 

It was observed that the visually impaired children who are the 

subjects of this study had experiences and knowledge about toys in the past. 

It was also observed that these children’s game repertory, their interest in 

imaginary role plays and symbolic games were inadequate. In addition, it 

was observed that some students tended to play the games which were need 

low motor abilities and they generally played while they were sitting. Their 

playing with more than one toys and frequently changing toys that made us 

think that this shows their interest is high in games and toys. 
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It was observed that the visually impaired children played 

individually and it seemed like Parten’s “Game Together Model”; and, some 

children who are playing role games did not use gesture and facial expression 

sufficiently; and their games resembled radio theatre.  

Visually impaired children tended to prefer playing games which are 

expressed with concrete verbs to ones require abstract thought. 

 In comparison between genders, the girls tended to play games and 

toys which are unique to girls; however, the boys tended to play games and 

toys which are unique to boys. 

Key words: Visually impaired children, game and child, developing 

play in visually impaired children. 
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KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA  

 

Mahir KILIÇOĞLU 

Özet 

Oyun, çocukların zihin ve motor gelişimi önemlidir. Oyun, çocukların 

kendilerini saran dünyayı keşfetmelerine, bireysel biçimlerde tepkide 

bulunmalarına olanak sağlar (Gander ve Gardiner 1998). Yapılan 

araştırmalar, herhangi bir müdahale yapılmadan okul çağına gelen görme 

engelli çocuklarda öncelikle bilişsel gelişim alanı olmak üzere psikomotor, 

toplumsal ve duyusal gelişim alanlarında gören akranlarına göre ortalama iki 

yıllık bir gerilik olduğunu belirtmektedir (Enç 1972; Kirk, Gallagher ve 

Anastasiow 2000 ). Görme engelli çocukların oyun gelişimlerinin de bu 

duruma benzer şekilde gören akranlarından geri kaldığı bildirilmektedir 

(Ferguson ve Buultjeans 1995; Kirk ve arkadaşları 2000). Dolayısı ile bu 

araştırmanın amacı anasınıfı, hazırlık ve ilköğretim birinci sınıflarda eğitim 

gören görme engelli öğrencilerin oyunlarının değerlendirilmesidir. 

Araştırmaya konu olan görme engelli çocukların geçmişte oyuncaklarla 

ilgili deneyim ve bilgilere sahip olduğu görülmüştür. Görme engelli 

öğrencilerin oyun repertuarlarının yetersiz olduğu, hayali rol oyunlarına ya da 

sembolik oyunlara ilgilerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Onların düşük motor 

yeteneği gerektiren oyunlara yöneldikleri ve daha çok oturarak oyun 

oynadıkları görülmüştür. Öğrencilerin oyun oynarken sık oyuncak 

değiştirdikleri ve birden fazla oyuncakla oynadıkları gözlenmiş ve bunun 

onların oyuncaklara ve oyuna ilgilerinin yüksekliğini gösterdiği 

düşünülmektedir. 

 Görme engelli çocukların oyunları daha çok bireysel oynadıkları, 

bunun Parten’in Birlikte Oyun modeline benzediği gözlenmiştir. Beraber rol 
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oyunu oynayan öğrencilerin oyunlarında görsel ipuçlarını ve motor hareketleri 

kullanmadıkları ve oyunlarının radyo tiyatrosunu andırdığı; bu durumun 

diğer görme engelli çocuklarda da görüldüğü gözlenmiştir. 

Görme engelli çocukların soyut düşünce gerektiren oyunlar yerine 

somut fiillerle ifade edilen oyunları oynamaya eğilimli oldukları görülmüştür.  

Her iki cins arasında yapılan karşılaştırmada, kızların kızlara özgü 

oyuncak ve oyunlara, erkeklerin erkeklere özgü oyuncak ve oyunlara eğilim 

gösterdikleri gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Görme engelli çocuklar; çocuk ve oyun, Görme 

engelli çocuklarda oyun gelişimi. 
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BÖLÜM I: ALANYAZIN ARAŞTIRMASI 

BÖLÜM I  

I.1. OYUNUN ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİSİ 

 I.1.a. Alanyazında Oyun 

 Oyun çocuğun yaşantısının doğal bir parçasıdır ve çocuk için oyun onun 

gelişimi açısından aldığı gıdalar kadar önemli bir yere sahiptir (Jones, 2000). Oyun, 

çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi 

yöntemi olarak adlandırılmaktadır (Yavuzer, 2003). Oyunun önemi konusunda gelişim 

psikologları ve eğitimcilerin hemfikir oldukları görülmektedir. Oyun, bu öneminden 

dolayı BM Çocuk Hakları Sözleşmesine de (1959) girmiştir. 
 

Oyunun çocuğun gelişiminde taşıdığı önemden dolayı bugün bütün eğitim 

programlarının vazgeçilmez parçasıdır. Oyun çocuklar için en uygun öğrenme 

yöntemidir. Çocuk için oyun beslenme ve uyku kadar önemlidir (Aral, Gürsoy ve 

Köksal,  2000).  
 

Çocuk, oyun yoluyla birikmiş enerjisini toplumsal açıdan kabul edilen yolla 

boşaltma olanağı bulmaktadır. Ayrıca oyun, çocuğun en güçlü ve doğal dürtülerinden 

biri olan saldırganlık dürtüsünü boşaltmasına yardımcı olur (Yavuzer, 2003). 
 

Oyun oynama ve konuşma fırsatından yoksun olan çocukların yeteri kadar 

gelişmeyeceği; oynama ve konuşmaya cesaretlendirilmeyen çocukların erken yaştaki 

öğrenmelerinin gecikebileceği bildirilmektedir (Oktay, 2000). 
 

Oyun çocuk için eğlenceli ama amaçsız değildir, çocuklar oyunda duyu-hareket 

ve biliş becerilerinin birçoğunu vurgular ve denetler, kavramları, toplumsal farkındalığı 

ve toplumsal davranışı geliştirirler. Yalnızca koşma bile eşgüdümlemeyi ve dengeyi 

artırır (Gander ve Gardiner, 1998). 
 

Oyun, çocuğun kurallara uyma, işbirliği, paylaşma, başkalarının haklarına saygı 

gösterme, sorumluluk alma gibi duygularını geliştirir. Çocuğun bu kazançları ile 
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birlikte, oyundaki yeteneklerini denemesi, başarılı deneyimlerde bulunması olumlu 

benlik duygusu geliştirmesini sağlar. “Ben yapabiliyorum, başarabiliyorum” diye 

düşünen çocuk, sağlıklı ruh ve kişilik yapısı için gerekli duyguyu kazanır (Özer ve 

Tanyolaç, 1995). 
 

Bir çocuğun oyunu, onun kendisini güvende hissedeceği bir yerde, bir insana ya 

da bir objeye karşı belirli bir bağlam içinde ortaya çıkar. Çocuk, bir yandan fiziksel ve 

zihinsel çaba harcayıp çeşitli beceriler geliştirirken, bir yandan da eğlenmektedir. 

Çocuk oyuna dalar, yoğunlaşır ve bireysel veya bir grubun üyesi olarak hayali bir 

dünyaya gider (Sayeed ve Guerin, 1997). Oyun, karmaşık bir davranıştır ve 

kendiliğindenlik ve eğlence içeren dinamik bir süreçtir (Özdoğan, 1997).  
 

Oyunla ilgili çok çeşitli tanımlar vardır. Bunlara örnek olarak aşağıda birkaç 

tanesi verilmiştir: 
 

Oktay’a (2000) göre oyun; çocuk için işle eşdeğer sayılabilecek ciddi bir 

uğraştır. 

Piaget’ye göre, oyunun dış dünyadan alınan uyaranları özümleme ve uyum 

sistemine yerleştirme yolu olduğu aktarılmıştır (Aral ve arkadaşları, 2000). 
 

Sheridan (1977, aktaranlar Sayeed ve Guerin, 1997)’a göre oyun; önemli 

yararlar elde etmek için hoşnutluk içinde fiziksel ve zihinsel çaba ile yapılan istekli 

meşguliyettir. 
 

Oyun çocuğun, usgücü yaratmalarına, bedensel devinimlerine ve bunların 

bileşiminden oluşan etkinliklere denir ( Seyrek ve Sun, 2003). 
 

En geniş anlamıyla oyun şöyle tanımlanmıştır: Oyun, belli bir amaca yönelik 

olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız olarak gerçekleştirilen, her durumda çocuğun 

isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimin 

temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir (Aral 

ve arkadaşları, 2000). 
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I.1.b. Oyun Kuramları 

Çocuk açısından ele alınan oyun, insanlık tarihi kadar eskidir. Birçok arkeolojik 

kazılarda, eski medeniyetlerden kalma çocuk oyuncakları bulunduğu belgesellere ve 

filmlere konu olmuş, bulgular müzelerde sergilenmiştir. Divan-ü Lügat-it Türk’te oyun 

birçok defa geçmektedir. Burada günümüzdeki anlamlarına benzer şekilde kullanılan 

oyun, eğlence, oyalanma için yapılan çocuksu aktivite olarak kullanıldığı gibi yarış ve 

kumar anlamlarında da kullanılmıştır. Akyüz (1994) Türk çocukların oynadıkları 

oyunlarla ilgili en eski bilgilerin Divan-ü Lügat-it Türk’te bulunduğunu belirtmektedir. 

Bazılarının günümüzde de oynandığı eski Türk oyunlarının bir kısmı şunlardır: 

Münğüz münğüz, aşık, çenğli menğli, büzüşmek, tepük (ayakla oynanan top 

oyunu), ceviz, çelik çomak, bebek. 

Oyun ve oyuncakların Osmanlı döneminde de önemli bir yere sahip olduğu 

görülmektedir. Tarih Vakfının internet sitesinde yayınladığı bir habere göre Eyüp 17. 

yüzyıldan itibaren oyuncakçılığın merkezi olmuş ve burada oyuncak sanayii 

oluşmuştur. 1957 yılına kadar varlığını sürdüren Eyüp Oyuncakları Merkezi bu tarihte 

yol yapım çalışmaları ile ortadan kaldırılmıştır. 

Oyunun kuramsal yönü ile ilgili 19. yüzyılın sonlarına doğru teorilerin ortaya 

atıldığı bildirilmektedir (Özdoğan, 1997). Oyunla ilgili en eski kuram olarak, oyunun 

dinlenme gereksiniminden kaynaklandığını ve yorgunluğu gideren bir faaliyet 

olduğunu savunan görüş olduğu belirtilmektedir (Yavuzer, 2003). 
 

Özdoğan (1997),  araştırmacıların oyun üzerine teorilerini kurarlarken ait 

oldukları kurama göre düşündüklerini bildirmiştir. Buna göre, Bühler (1926) ve Piaget 

(1945) gelişim psikolojisi açısından; Heckhausen (1964) ve Berlynel (1969) 

motivasyonel açıdan; Murphy (1937) sosyolojik açıdan; Erikson (1943), Axlein (1947) 

ve Schmitchen (1974) ise klinik ve terapi yönünden çocuk oyunları üzerine 

düşüncelerini belirtmişlerdir. 
 

Aral ve arkadaşları (2000),  oyun kuramlarını üç grupta incelemişlerdir. Bunlar 

klasik, dinamik ve diğer oyun kuramlarıdır. 
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I.1.b.1. Klasik Oyun Kuramları 

Klasik oyun kuramı on dokuzuncu yüzyılın sonlarına ve yirminci yüzyılın 

başlarına tarihlenmektedir (Dockett ve Fleer, 1999; aktaranlar Verenikina, Haris ve 

Lysaght, 2003). Klasik oyun kuramcıları çocuk oyunlarında gücün harcanmasına 

bakmışlar ve daha çok oyunun fiziksel ve içgüdüsel yönlerine odaklanmışlardır 

(Verenikina ve arkadaşları, 2003). Klasik oyun kuramları dört grupta incelenmektedir. 
 

i. Fazla Enerji Kuramı 

Bu kuramın temsilcileri Friedrich Schiller ve Herbert Spencer’dir. Bu kurama 

göre oyun, organizmada bulunan fazla enerjinin harcanmasıdır. Oyun, organizmanın 

çalışması için gerekli olan enerjiden fazla enerjiye sahip olduğunda oynanır. Fazla 

enerjinin harcanması olarak nitelendirilen oyun sayesinde gerginlik azalır. Spencer’e 

göre sağlıklı çocuk, sağlıklı olmayandan daha çok oyunlar oynar (Aral ve Arkadaşları, 

2000). 
 

ii. Dinlenme Kuramı 

Dinlenme kuramına göre oyunda amaç çalışırken azalan enerjinin tekrar 

kazanılmasıdır. Bu kuram, günlük faaliyetler sonucu oluşan yorgunluğu gidermek ve 

dinlenmek için oyunun gerekli olduğunu ileri sürer. Bu kuramın temsilcilerinden 

Moriltz ve Lazarus oyunun, yorucu bir çalışma döneminden sonra organizmanın belirli 

bir dinlenme etkinliğine gereksinimi olduğunda oynanıldığını belirtmiştir. Buna göre 

fazla enerji kuramının tam tersine oyun, organizmanın az enerjiye sahip olduğunda 

enerjiyi arttırmak için oynanır. Fazla enerji kuramında olduğu gibi bu kuramda da 

oyunun şekli ve içeriği önemli değildir (Aral ve Arkadaşları, 2000). Lazarus (1883, 

aktaran Özdoğan, 1997) oyunun kendiliğinden ortaya çıkan hedefi olmayan, mutluluk 

getiren serbest bir aktivite olduğunu belirtir. 
 

iii. Öncül Deneme Kuramı 

Öncül deneme kuramının kurucusu Karl Gross’tur. Geçmişte edinilen içgüdüsel 

alışkanlıklar, gelecekte edinilen içgüdüsel alışkanlıkların oluşmasında rol oynar. Oyun 

bu oluşumda çok önemli bir yer tutar (Aral ve Arkadaşları, 2000). Karl Gross oyunu 

“Zekâya sahip gelişmiş canlılarda yaşamın başlangıcında, taklit yoluyla gelecekteki 

yaşam için gerekli davranışları geliştirmektir” şeklide tanımlamaktadır (Oktay, 2000). 
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O’na göre oyun gerçek yaşama alışma egzersizidir, oyun, bireyi günlük yaşamında 

karşılaşacağı zorluklardan korumaya hazırlar ve çocuktaki kavga gibi ilkel saldırganlık 

eğilimler oyun yoluyla boşalabilir (Yavuzer, 2003).  

 
 

iv. Tekrarlama Kuramı 

Tekrarlama kuramının temsilcisi Stanley Hall’dur. Tekrarlama kuramına göre, 

herhangi bir çocuk oyun faaliyeti ile kendi ırkının tarihini tekrarladığı kabul edilir. 

Hall’un tekrar kuramına göre, bir birey yaşamı boyunca daha önce kendi türünün 

geçirmiş olduğu gelişme seyrinin aynını geçirecektir. Oyun bunun açık seçik 

belirtisidir. Bu kurama göre oyunla gelecekteki davranışlar arasında hiçbir ilgi 

kurulamaz. Oyunla, ırkın geçmişindeki davranışlar arasında ilgi kurulabilir. Hall’un 

kuramı bilimsel bulgularla çeliştiği ve bilim adamlarınca kabul edilmediği 

belirtilmektedir (Aral ve arkadaşları, 2000). 

I.1.b.2. Dinamik Oyun Kuramları 

Dinamik Kuramlar klasik kuramlardan farklı olarak çocuğun oyunu niçin 

oynadığını değil, çocuğun oyununun içeriğini anlamaya çalışır. Dinamik oyun 

kuramcıları Sigmund Freud ve Jean Piaget’tir (Aral ve arkadaşları, 2000). 
 

i. Freud’un Oyun Kuramı 

Freud oyunun çocuğun duygusal gelişimindeki etkisi üzerinde durmuştur. 

Freud, ilk çalışmalarında, id’in özellikleri üzerinde yoğunlaştığı sırada oyunu, 

çocukların yasaklanan dürtülerini ifade etmeleri için güvenli bir fırsat olarak görmüştür. 

Sonraları ego işlevselliği üzerinde yoğunlaşmaya başladıkça, oyunun çocuğun önceki 

örseleyici olayların üstünden gelmesine imkân tanıdığını öne sürmüştür.  
 

Freud’a göre çocukların oyunları rastgele şans eseri olmayıp, bireyin farkında 

olduğu veya olmadığı duyguları belirtir. İnsanların duyguları, arzuları denetimden uzak 

olan oyunda, düş ve fantezilerde ortaya çıkar. Ayrıca oyun, çocuğun rahatsız edici olay 

veya duruma karşı geliştirdiği hareket ve etkinlikle duruma egemen olmasını sağlar. Bu 

da bozulan dengenin yeniden kurulmasına ve hazlara yönelmede önem taşır (Aral ve 

arkadaşları, 2000). 
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ii. Piaget’in Oyun Kuramı 

Piaget’in oyun kuramı ise bilişsel gelişime dayanır. Piaget oyunu yapısal olarak 

ele almıştır. Piaget’e (2000) göre oyun; insan davranışlarında bulunan ve çocuğun 

bilişsel gelişimini destekleyen önemli bir unsurdur. 
 

Gelişim psikolojisinde Piaget’in oyun kuramı en kapsayıcı ve tanımlayıcı 

açıklama olarak yaygın şekilde kabul görmüştür. Oyun, çocuğun düşünmeyi nasıl 

başardığının bir göstergesidir. İşlem öncesi dönemdeki çocuk, çevresiyle benmerkezci 

algılama yoluyla etkileşirken anlamsal bütünlükler oluşturur. Oyun oynarken çocuk, 

çoğunlukla uyarlama yapar ve bu süreci kendi anlam sistemine yerleştirir. Düşsel 

oyunun rolü, çocuğun yeni yeni gelişen bilişsel becerilerinin alıştırmasıdır. Böylece 

çocuk bu becerileri güçlü biçimde yerleştirir ve onların yanlış kullanım yoluyla 

kaybolmasını engeller. Dolayısı ile Piaget’e göre oyun, uyumsal zekânın kendini 

düzenleme yönünün eksikliğinden dolayı, bilişsel gelişimin bir parçası değildir ve oyun 

ancak bütünleştirici ve güçlendirici bir işleve hizmet etmektedir (Fink, 1994).  
 

Çocuklar büyüdükçe oyunları daha sosyal olur. İlk çocukluk döneminde daha 

çok kendini merkeze alan çocuk, orta çocukluk döneminde diğer kişilerle ilgilenir ve 

onlara güvenir. Kuralların yeni yeni önem kazanmaya başladığı bu dönemde çocuklar, 

oyunda kimin kazandığı ya da kaybettiği ile değil, oyunun nasıl oynandığı ile 

ilgilidirler. Kuralların fazlasıyla bilincinde olan çocuk, oyunda hem grubun ilgisini hem 

de kendisini nadiren de olsa düşünebilir. Kuralları bozuyor olsa bile bunu bilerek veya 

kötü niyetle yapmaz (Charles, 2000). 
 

Piaget (2000), oyunun zihinsel gelişime dayalı evrelerini üçe ayırmıştır. Bunlar: 
 

a. Alıştırmalı Oyun Dönemi (0–2 yaş) : Motor faaliyetlerin en belirgin olduğu 

bu dönemde oyun, çocuğun bedenini nesneleri ve bunların işlevlerini 

öğrenerek tekrarlaması ve bunu oyun haline getirmesidir. Bakma, emme, 

ellerini açıp kapama ve diğer bedensel eylemler ile bedenini, çevresini, 

çevresindeki nesneleri keşfetmekte, bedeninin ve nesnelerin işlevini 

öğrenmektedir. Çocuk öğrendiklerini oyuna dönüştürmekte ve öğrenimli 

hareketleri tekrarlamaktadır (Aral ve arkadaşları, 2000). 
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b. Sembolik Oyun Dönemi (2–11 yaş) : Sembolik oyun çocuğun düşünme 

yeterliliğinin bir işlevidir. Sembolik oyunda çocuk gerçeği dışsal baskılar 

olmaksızın kendine göre biçimlendirmektedir ve bunu ben’i doyurmak için 

yapar. Gerçekte olan önemli olayları oyunda kullanan çocuk, gerçeğe uyma 

zorunluluğu olmadığı için değişiklikler oluşturur. Sembolleştirme ile koltuk 

eve, ayakkabı arabaya dönüşebilir; çocuk oyunlarında baba-anne, doktor ya 

da hayvan rollerine girebilir. Çocuğun sembolleştirme yeteneği onun bilişsel 

gelişimi ile doğru orantılı olarak artmaktadır.  
 

c. Kurallı Oyun Dönemi (12 yaş ve sonrası) : Okulöncesi dönemde çocuğun 

oyunlarında kural kavramının olmadığını belirten Piaget, altı-oniki yaşlarda 

kuralların farkındalığının oluştuğunu ve çocuğun bu kuralların 

değişmeyeceğine inandığını söylemektedir. Oniki yaşındaki çocuklar 

kuralların konuluş amaçlarını ve değiştirilebileceğini anlayabilirler. Oyun 

kadar kurallarında önemli olduğu ve uymayanların cezalandırıldığı bu 

dönemde çocuk benmerkezci düşünceden kurtulur ve sosyal normlara 

uymayı öğrenir (aktaran Aral ve arkadaşları, 2000).  

I.1.b.3. Diğer Oyun Kuramları 

 Bu grupta diğer iki grupta yer almayan düşünür ve araştırmacıların görüşlerine 

yer verilmiştir.  

i. Helanko’nun Sistem Kuramı 

 Helanko (1958) oyunu bireyle çevresi arasında bir ilişki olarak görür. Birey ve 

çevresi bir sistem oluştururlar. İki kutuplu bu sistemde birey özne kutbu, çevre nesnel 

kutbu oluşturur. Nesne, bir eşya ya da bir düşünce ise Helanko buna primer sistem der; 

eğer bir bireyse sosyal sistem olarak değerlendirir. Oyunda nesne, birey tarafından 

serbest olarak seçilir, oyun ve oyun davranışı denilebilmesi için, dışarıdan hiçbir 

zorlama olmadan birey kendi faaliyetlerini veya oyun arkadaşını seçebilmelidir 

(Özdoğan, 1997). Çocuk kendi kendine bir oyun ortamından diğer bir oyun ortamına 

geçebilir ve böylece olumsuz etkileri de ortadan kaldırabilir (Aral ve Arkadaşları, 

2000).  
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ii. Berlyne’in Heyecan Arama Kuramı 

 Helanko, bireyin çevresi ile olan ilişkisini oyun teorisinin temel noktası olarak 

ortaya koymuştur. Bunun üzerine şöyle bir soru geliştirilebilir: “Birey çevre ile hangi 

açıdan ilişkiye girer ve bu kadar çok imkân olduğu bir ortamda, niçin belli bir obje 

dikkatini çeker?”. Böyle bir problem çerçevesinde Berlyne (1960, aktaran Özdoğan, 

1997) genel bir davranış modeli olan “heyecan arama” kavramını ortaya koymuştur. 

Berlyne’e göre hareketsiz durma organizmanın tabii durumu değildir. Organizma aktif 

olarak devamlı çevresi ile etkileşim içindedir.  
 

Berlyne, içsel olarak motive edilen davranışların merkezi sinir sisteminin 

fonksiyonlarına hizmet ettiğini, dışsal olarak motive edilen davranışların ise doku 

ihtiyaçları tarafından kullanıldığını ileri sürmüştür. Keşif ve oyun arasındaki ayırım 

oyunu tanımlamada önemlidir. Berlyne oyunu genel uyarılmışlık halinin altındaki 

istenmeyen bir durumdan kaçış olarak görür (Aral ve Arkadaşları; 2000). 

iii. Heckhausen Kuramı 

 Heckhausen (1964, aktaran Özdoğan, 1997), Berlyne’in heyecan arama 

kuramına dayanan genel davranış modelini oyun konusuna aktarmıştır. Ona göre birey 

bir iç gerginlik yaşarsa ve korku ya da engellemelerden kurtulmak isterse oyunu seçer 

ve oyunda rahatlamak ister. Eğer oyun fazla dikkat toplama gerektiriyorsa ya da yarış 

varsa yine organizma yine gergindir. Bu nedenle korku ve heyecan azalacağına artar.  

iv. Karr Kuramı 

 Karr’a göre oyun, bedenin gelişimini sağlayan, uyarıcı bir etkendir. Bazı 

alışkanlıklar oyun yoluyla yinelenirken edinilir. Karr’a göre, oyunun bir de arındırma 

işlevi vardır. Oyun, bireyde var olan anti-sosyal eğilimlerden onu arındırır. Zararlı olan 

bu eğilimler, oyun yoluyla kanalize edilir, yönlendirilir (Yavuzer, 2003). 

v. Vygotsky Kuramı 

 Vygotsky’nin oyun kuramı, oyunun kökeni ve rolüne ilişkin analizlere 

dayanmaktadır. Vygotsky’e göre oyun, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve 

gerçekleştirilemeyen isteklere karşı tepki olarak oluşur. Çocuk oyun aracılığı ile 
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gerçekleşemeyen isteklerini düşsel olarak gerçekleştirir. Oyunun önemi, istek doyurma 

ya da karşılama şeklinde değil daha çok düş gücünün ortaya çıkarılması şeklinde 

açıklanır (Aral ve Arkadaşları; 2000).  
 

Vygotsky oyunu, anlam çıkarma ve öğrenmeye yönlendirme olarak kabul eder. 

Oyunun çocukta neleri özgür kıldığını, neleri sınırlandırdığını ortaya koymak istemiştir. 

Yine Vygotsky, oyunun haz verici özelliğini olduğu kadar, kuralcı yanını da 

vurgulamıştır (Yavuzer, 2003). Ona göre oyun, çocuğun gizil gücüne ulaşmasına 

yardım eden kolaylaştırıcı gibi davranır ve sembolik oyun, soyut düşünmenin gelişimi 

için çok önemli olarak tanımlanır (Sayeed ve Guerin, 1997) Ayrıca o oyunun sosyal ve 

kültürel olarak belirleyici olduğunu öne sürmektedir. Çocuklar gerçek hayattaki rolleri 

(doktor ve polis gibi) oynayarak, sosyal roller ve kurallar ile ilgili zihinsel örneklem 

oluşturmaktadır (Verenikina ve arkadaşları, 2003). 

vi. Parten Kuramı 

Parten’in kuramı ABD’de en yaygın olarak kabul edilen bir sistemdir (Smith ve 

arkadaşları, 1994). Parten, oyunun çocuğun gelişiminde oyunun sosyal yönünü ele 

alarak oyun evrelerini dört grupta incelemiştir (Akyol, 2002). Bunlar: 
 

a.  Tek başına Oyun (0–2 yaş) :  0–2 yaş dönemindeki çocuk için nesneleri 

yakalamak, ağzına götürmek, nesneleri atıp arkasından bakmak türü 

davranışlar birer oyundur. Canlı renkli, ses çıran oyuncaklar çocukların 

hoşuna gider. Çocuk bu dönemde kendi başına oyun oynamaktan hoşlanır  
 

b. Paralel Oyun (2–4 yaş) : Aynı ortamda, birkaç çocuk birlikte oynarken 

aralarında iyi bir iletişim olmasa da yavaş yavaş sosyalleşme ve işbirliğine 

dayalı oyunlar başlar. Çocuk, seçtiği etkinlikle başkalarına yakın olmakta 

ancak daha çok kendi oyuncağına yoğunlaşmaktadır.  
 

c. Birlikte Oyun (4–6 yaş) : Çocuğun çevreye ilgisi artmıştır ve diğer 

çocuklarla birlikte oynamakta, gruba katılmakta, iletişime geçmektedir. 

Oyun oynarken 2–3 çocuk aynı oyunda yer almakta, aynı oyun malzemesini 

kullanmakta ancak her biri kendi oyununu oynamaktadır. Çocuklar 

oyuncakları değiştirebilmekte ya da biri diğerini izleyebilmektedir. 
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d. Kooperatif Oyun (6–8 Yaş) : Bu dönemde çocuklar daha az benmerkezcidir 

ve başkaları ile işbirliği yapabilecek aşamaya geldiklerinden iletişim kurarak 

grup oyunlarına katılabilirler. Önceleri iki-üç kişilik gruplar halinde ve kısa 

süreli olan oyunlar daha sonra daha kalabalık gruplar halinde oynanmakta ve 

daha uzun sürmektedir. Paylaşma ve işbirliğine dayalı başarma duygusuna 

dayalı oluşmuş gruplarla oyunlar oynanmaktadır. Kooperatif oyunda temel 

amaç, topluca organize olarak belirli bir sonuca ulaşmaktır.  

 I.1.c. Çocuk ve Oyun 

 20. yüzyıl birçok açıdan çocuklar açısından önemli gelişmelerin olduğu bir 

yüzyıl olmuştur. Montessori (1999) İsveçli bir yazarın 20. yüzyılın “çocuk çağı” 

olacağına dair öngörüsünü adeta kehanet olarak nitelemekte ve çocuk, insanlığın ileri 

adımlarını belirleyecek ve belki de onu daha üstün bir uygarlık biçimine eriştirecek, 

demektedir. 21. yüzyılın başında olduğumuz şu zamanda çocuk psikolojisi, eğitimi, 

sağlığı, edebiyatı ile ilgili geçen yüzyıldan tarihin hiçbir devrinde olmadığı kadar bilgi 

birikimini devraldık. Özellikle çocuk psikolojisi ve eğitimi ile ilgili kaynaklara 

baktığımızda bir nokta var ki herkesin bu konuda hemfikir olduğunu görebiliriz; oyun. 
  

Çocuğun büyük önem kazandığı geçen yüzyılda, çocuklar için en başta yeni 

okullar açıldı, oyun parkları, çizgi filmler, oyuncaklar yapıldı ve kitaplar yazıldı. Şehir 

planlamacıları çocukları düşünmeden şehirler kurmadılar, oyuncakçılık bir sektör 

haline geldi ve 21. yüzyılın başındayız ve oyuncak konusunda insanlık, tarihinin 

zirvesinde yer almaktadır denilebilir. Oyun insanlar için sonradan keşfedilmiş olmadığı 

gibi, tarih boyunca nasıl var ise gelecekte de var olmaya devam edecektir (Poyraz, 

2003). Çocukların olduğu her yerde oyun ve oyuncak vardır ve çocukluk çağının 

bilinen en önemli unsuru oyundur denebilir. 

I.1. c.1. Çocuğun Gelişimi Açısından Oyun 

Oyun, çocuğun yaşantısının doğal bir parçası olduğu gibi gelişiminde de aldığı 

gıdalar kadar önemli yer tutar. Oyun çocuğa öğrenme zemini hazırlarken, bu etkinlikler 

sayesinde çocuk objeleri tutma ve kullanma, bedenini kontrol etme, nesnelerin işleyiş 

tarzlarını kavrama yeteneği kazanır ve iletişim becerilerini geliştirir (Jones, 2000). 
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Çocuk doğumunun ilk aylarında belki de anne karnında iken oyun becerileri 

sergileyebilmektedir. Bu bağlamda çocuğun, öfke, korku gibi heyecan belirtileri ve 

beslenme dışındaki her türlü davranışı oyun diye nitelendirilmektedir (Clapare; aktaran 

Yavuzer, 2005) 
 

Piaget, oyunu çocuğun var olan bilgi, beceri ve anlayışını birleştirerek öğrenme 

deneyimleri oluşturması şeklinde tanımlamaktadır. Bu, çocuğun bilişsel becerileri ile 

gittikçe artan karmaşık oyun aktivitelerinin birlikte kullanılmasıyla başarılır (Sayeed ve 

Guerin, 1997). Üç-altı yaş grubu çocuklar hızlı bir şekilde fiziksel, dil ve bilişsel 

gelişim doğrultusunda ve genellikle oyun içinde bir öğrenme sürecine girerler. Bu yaş 

grubu çocukları için en önemli öğrenme ortamı oyundur (Atay ve Şahin; 2004). 

Oktay’a (2000) göre, oyun oynama ve konuşma fırsatından yoksun çocuklar yeteri 

kadar gelişememektedir. Hatta öyle ki, oyun oynamaya ve konuşmaya 

cesaretlendirilmeyen çocuklarda erken yaştaki öğrenmeleri gecikebilir. Oyun oynama 

sürekli bir öğrenme deneyimidir (Singer ve Singer, 1998) 

i. Bilişsel Gelişim ve Oyun 

Çocukta bilişsel gelişime geçmeden önce insan beyninden söz edilecektir. 

Böylelikle gelişimin en önemli unsurunu yani beyni kısaca ele almış olacağız. 
 

İnsan beyni hala gizemi çözülememiş olsa da sırları her geçen gün aydınlanan 

ve farklı bir kozmosmuş gibi izlenim veren bir yapıdır. Doğduğunda bir yetişkinin 

dörtte biri kadar ağırlığa sahip olsa da bebeklerin beyni ömrü boyunca sahip olacağı 

nöronların tümüne sahiptir. Beynin ağırlığı, nöronların fazlalığı zekâ ile bağlantılı 

değildir. Nöronlar uyarılma ve alınan uyarıcıyı iletebilme özelliğine sahiptir (Selçuk, 

Kayılı ve Okut, 2002).  
 

Büyüklük ve görünüş olarak birbirlerinden farklı olsalar da nöronlar hücre 

gövdesi, dendrit, akson ve sinaptik terminallerden oluşurlar. Nöronlar işlevlerine bağlı 

olarak üç kategoriye ayrılırlar: Duyusal nöronlar, reseptörlere (duyu organları, kaslar, 

deri ve eklemlerdeki özelleşmiş hücrelerdir) ulaşan itkileri merkezi sinir sistemine 

iletirler. Motor nöronlar, beyinden ya da omurilikten çıkan mesajları nihayi organlara, 

yani kaslara ve salgı bezlerine taşır. Ara nöronlar, duyusal nöronlardan gelen mesajları 
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alır ve diğer ara nöronlara veya motor nöronlara itki gönderirler. Ara nöronlar sadece 

beyinde gözlerde ve omurilikte bulunur (Atkinson, 1999). 
 

Beynin büyümesi daha fazla nöron oluşturarak değil, zaten var olan nöronların 

genişlemesinden, akson sayısının ve dendritlerin bağlantılarının artmasından dolayı 

büyür. Vücut istendiğinde yeni nöronlar üretemediğinden vücut gerekenden fazla üretir. 

Daha sonra onları, fazla büyümüş bir ormanı seyrelten oduncu gibi budar. Vücudun 

gereğinden iki kat fazla ürettiği nöronlar zaman içerisinde kullanılmayınca ölürler 

(Selçuk ve arkadaşları, 2002). 
 

Beynin, insanın diğer kişilerle ve nesnelerle etkileşimde bulunmasıyla geliştiği 

belirtilmektedir. Beyin hücrelerine eşlik eden sinir bağlantılarının (dendritler ve 

aksonlar) yapılaşması, doğrudan çocuğun yaşantıları ile ilgilidir. Dolayısı ile yaşantısal 

etkileşimlerin olmadığı durumlarda kullan ya da at prensibi çerçevesinde beyin gelişimi 

ya da diğer bir ifadeyle beyin hücrelerinin yaşaması devam etmez. Beyinde bulunan 

hücrelerin aksonlar, dendritler ve sinapslar aracılığı ile yapacağı bağlantılar özel 

durumlar dışında altı yaşına kadar gerçekleşir. Bu yüzden erken yaşlarda sağlanan 

olanakların ya da olanaksızlıkların beyin gelişimi üzerindeki etkisi uzun sürelidir. 

Kendileri ile çok seyrek konuşulan, çok az oyun materyali ile karşılaşan, çevresini 

araştırma ve keşfetme olanağı bulamayan ya da çok seyrek bulan çocuklar, ilerideki 

öğrenmeyi kolaylaştıracak olan sinir bağlantılarını ve yollarını en iyi biçimde 

geliştirmekte başarısız olacaklardır (Güneysu, 2001). 
 

Çocuklar oyun yolu ile çevresindeki dünyayla ilgili birçok şey öğrenirler. 

Toplumun kültürünü, yaşantısını, değerlerini oyun yolu ile zihninde anlamlandırır 

(Fink, 1994). Oyun oynayan çocuğun duyuları çok iyi çalışır. Hareket becerileri, mantık 

yürütme, anlama ve zekâsı gelişir. Çocuk oyun oynarken, diğer kişi ve nesnelerle 

sürekli olarak sözel iletişim kurar ve insanlarla sosyal becerilerini geliştirir (Poyraz, 

2003).  
 

Yaşamın ilk üç yılında çocuklar, etraflarında gördükleri nesneleri anlamaya ve 

açıklamaya yönelik, nesneleri ve olayları belirlemelerini karşılaştırmalarını ve 

sınıflandırmalarını sağlayan oyunlar oynarlar. Çocuklar yaşamlarında ilk defa 

gördükleri şeyleri tanımaya çalışırlar (Singer ve Singer, 1998) 



 

13 

 

Piaget (2000), özellikle iki yedi yaş arasında, çocukta bilişsel gelişimin 

oluşmasında, bilişsel özümleme ve mantıksal uyumda oyunun önemine değinmiştir. 

İşlem öncesi tasarımsal düşünme dönemindeki çocuk, mantıksal kavramlar aracılığıyla 

değil de özellikle, benmerkezci bir özümleme yoluyla çevresiyle etkileşir ve onu anlar. 

Oyun oynayan çocuk çoğunlukla uyarlama süreci ve bu süreci kendi anlam sistemine 

yerleştirme ile ilgilenmektedir. Piaget, çocuk oyunlarının çocuğun zihinsel gelişim 

süreci içinde belli seviyelerde oluştuğunu ve bunun da iki prensibe dayandığını 

açıklamıştır:  
 

Asimilasyon (Öğrenme ve Anlama) : Dış dünyanın içe alımı. Çocuğun 

yaşantılarını, deneyimlerini, kendi davranış ve düşünce yapısı içinde düzenlemesi; 

dikkatini tanıdığı ve güvendiği objeler üzerinde yoğunlaştırmasıdır. 

Akomodasyon (Uyum Sağlam, Alışma): Çevreye uyum. Çocuğun çevrenin 

sunduklarına tepki verme alışkanlığı kazanmasıdır (Özdoğan, 1997).  

Piaget gelişimde oyunla ilgili üç aşamadan söz eder bunlar: 

- Alıştırmalı oyunlar 

- Sembolik oyun 

- Kurallı oyun 

Çocuğun zihinsel gelişim süreci içinde bu oyun çeşitleri birbirlerini sıra ile takip ederler 

ve çocuğun zihinsel gelişimi ile bir paralellik gösterirler. 
  

Çocukların her öğrenmeleri bir öncekinin üstüne yapılandırılırken aynı zamanda 

yeni öğrenmelere olanak sağlar. Çocuk, oyunun her döneminde bebekler oyunda 

edindikleri yeni yetenekleri temel alarak çevrelerini daha iyi anlayabilir. Oyunlar ve 

öğrenmeler, basitten karmaşığa doğru giden bilişsel büyümeyi gerçekleştirir. Farklı 

oyuncaklarla oynama ve oyuncakları uygun kullanma çocukta tek bir oyun oynayarak 

vakit geçirmesinden daha fazla zihinsel gelişme sağlar (Singer ve Singer, 1998). Ayrıca 

yaşla birlikte artan sembolleştirme yeteneği, çocuğun oyunlarda ortaya koyduğu 

zihinsel etkinliklerle mantıklı düşünme sürecine geçmesini sağlar (Özdoğan, 1997). 
 

Tüm bunları yanında oyuncaklar da çocukların çeşitli renk, doku, boyut ve 

şekilleri kavramlarına, sayısal ve yazılı kavramlardan haberdar olmalarına yardımcı 
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olur. Gelişimin her aşamasını uyarması açısından oyuncaklar, farklı yaş ve zihin 

düzeyindeki çocuklar için gereklidir (Yavuzer, 2003). 
 

Oyun faaliyetleri çocuğun yaşı ilerledikçe okuma-yazma sürecine giriş için de 

bir başlangıç sayılabilir. Yapılan birçok çalışmadan sonra oyun ve oyuncakların üretici 

düşüncenin geliştirilmesinde çok faydalı olduğu ortaya çıkmıştır (Poyraz, 2003). 

ii. Fiziksel Gelişim ve Oyun 

Çocuklar oyun oynarken, bitmek bilmeyen bir enerji ile sürekli olarak 

bedenlerini çalıştırırlar. Hareket eden çocuğun vücut kasları, diyaframı, akciğerleri, 

kalbi diğer zamanlarınkinden daha fazla çalışır. Daha fazla çalışan kalp demek, daha 

fazla solunum ve oksijen demek olduğundan dokulara giden besin hızlanan dolaşımla 

artar. Sonuçta besinler daha fazla yakılırken ayrıca büyük-küçük bütün kasların 

gelişmesi gerçekleşir (Poyraz, 2003). 
 

Bir çocuğun büyümesi daha önceleri genetik etkenlere bağlanırken günümüzde 

bilim adamları bunun önemli ölçüde çocuğun yaşantı zenginliğine bağlı olduğu 

sonucuna ulaşmıştır (Güneysu, 2001). Oyun oynama fırsatından mahrum olan 

çocukların gelişimlerinde gerilikler beklenmelidir. Bu nedenle yetişkinler çocuklara, 

oyun oynayabilecekleri çevresel düzenlemeler yapmalı ve onlarla oyun oynamalıdır 

(Oktay, 2000). 
 

İlk iki yaşta çocukların oyunları çevrelerindeki insanlar ve objelerle olur. Çocuk 

insanları gözüyle takip ederken objelerle de uzanma, tutma, sallama, fırlatma gibi 

davranışlarla oyunlar oynar. Sürekli yinelenen hareketlerle çevresini keşfetmeye çalışan 

çocuk aynı zamanda ellerini ve kollarını kontrol etmeyi öğrenir. Piaget bu dönem 

oyunlarına alıştırma oyunları adını vermiştir (Yavuzer, 2003). Çocuk bu dönemde 

oynadığı oyunlarla eylemleri ve nesneleri kendi kontrolünde tutmaktan haz duyar ve 

gerçekleştirdiği eylemler beden gelişimi açısından yararlı olmakla birlikte amaçsızdır 

(Smith ve arkadaşları, 1994).  
 

Her çocuğun gelişimi aynı olmamakla birlikte benzer aşamalardan geçer. 

Bununla birlikte çocukların oyunlarında veya oyuncaklarında bireysel farklılıkların 

olması doğaldır. Çocuklar kolayca oynayabileceği oyuncaklardan çabuk bıkabilirler. 
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Çünkü onun yaşına ve gelişimine uygun olduğundan geçici bir haz verecektir. Bunun 

yanında yaşının üzerinde oyuncaklar çocuğa yetişkin yardımı ile pek çok açıdan yarar 

sağlayabilir. Çocuk, yoğun uğraş ve mücadele ile sonuca ulaşmanın zevkini yaşadığı 

gibi, fiziksel açıdan üst olgunluğa erken geçebilir (Jones, 2000). 

iii. Duygusal Gelişim ve Oyun 

Araştırmaların ortaya koyduğu bulgulara göre insan beyninin gelişmesinde 

protein, yağlar ve vitaminler kadar diğer kişilerle ve nesnelerle etkileşimde bulunması 

da rol oynamaktadır. Yaşantılardaki çeşitlilik beynin gelişmesinde etkindir. Beyin 

hücrelerine eşlik eden sinir bağlantılarının yapılaşması, doğrudan çocuğun 

yaşantılarıyla ilgilidir (Güneysu, 2001). İnsan beynindeki 13 milyarı aşkın sinir hücresi 

ve bağlantıları vardır. Beynin gelişimi ile yaşantılar arasındaki en açık örneklerden biri 

beyin korteksidir. Beyin korteksi beyin kabuğu anlamına gelir ve insan saldırganlığını 

sınırlama veya ket vurma görevini yürütür. Beyin korteksi entelektüel etkinliklerde 

bulunmuş kişilerde daha kalın bulunmuş ve bu nedenle yüksek eğitim almış kişilerde 

saldırgan davranışlar azdır (Cüceloğlu, 2000).  
 

Beynin yapılaşması doğrudan çocuğun yaşantıları ile ilgili olduğundan; beynin 

“kullan ya da kaybet” ilkesiyle çalıştığı söylenebilir. Sinirsel bağlantıların çoğu, altı 

yaşına kadar gerçekleşir ve yalnızca sürekli etkin olan sinir bağlantıları ve yolları var 

olur ve gelişir. Dolayısı ile erken yaşlarda çocukların konuşma, oyun gibi yaşantıları 

onların büyük yararına olacaktır (Güneysu, 2001). 
 

Çocukların duygusal gelişimleri ile ilgili Shapiro (1999) beynin korteks, 

talamus, hipokampus ve amigdala bölümlerinin işbirliği içinde çalıştığını 

belirtmektedir. Çocuğun duygusal gelişiminde ebeveynin tutumun önem veren Shapiro 

duygusal zekânın uygun öğrenme ortamları ile gelişebileceğine değinmektedir. 

Çocuklar öyle ki, bilgisayar oyunları ile bile pek çok duygusal ve sosyal beceriyi 

öğrenebilir demektedir. 
 

Çocuğun duyguları ile oyun arasındaki ilişki ilk defa Freud tarafından ortaya 

konmuştur. Freud “çocuk, oyunlarında bilinç dışı istek ve zorluklarını yaşar” demiştir. 

Çocuklar oyunlarında kendilerine özgün biçimde yaşadıkları zorlukları tekrar yaşarlar 
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(Özdoğan; 1997). Duygular vücuda bir takım salgılar yayar ve duyguların doğal 

kimyası, oyunlar yolu ile öğrenilmiş, kontrol edilebilen davranışlar ortaya çıkmasına 

neden olur (Shapiro, 1999).  
 

Oyun çocuğa güvenli bir ortamda, duygularını özgürce ifade etme olanağı verir. 

Çocuğun sevgisi, öfkesi, acısı, korkusu, güven duygusu, acıması gibi duyguları oyunun 

hayal gücüne dayalı ya da taklidi ortamında ortaya çıkabilir ve çocuk, duygusal 

tepkilerini oyun içerisinde öğrenme, deneme ve gösterme olanağını bulur (Aral ve 

arkadaşları, 2000). 

iv. Sosyal Gelişim ve Oyun 

İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyallik insanın temel eğilimlerinden biridir 

(Öğülmüş, 2001). İnsanlar yaşamları boyunca anneden başlayarak diğer kişilerle çeşitli 

şekil ve seviyelerde ilişkiler yaşarlar. Bireyin sosyal gelişimi onun başkaları ile iyi 

ilişkiler kurmasını, toplumsal kurallara uymasını, sorumluluklarını yapmasını, toplum 

ve çevre tarafından kabul edilmesini etkiler. Sosyal ilişki hem toplumun, hem kültürün 

hem de bireyin yapısını etkiler (Aral ve arkadaşları, 2000). 
 

Üç ila altı yaş arası Erickson’un Psiko-Sosyal Gelişim kuramında “Girişkenliğe 

karşı suçluluk.” olarak adlandırdığı dönem olduğu aktarılmaktadır (Selçuk; 2004). 

Erickson’a göre 3–6 yaş çocukları için oyun hayati bir önem taşımaktadır. O’na göre 

gerçek dünya, oyunla test edilip tanınabilir. Çocuklar, oyun yoluyla hayatın ne 

olduğunu, eşyaların ne özellikleri olduğu, nesneler arası ilişkinin ne anlama geldiğini 

öğrenmektedirler. Çevresindeki yetişkinleri taklit ederek gelecekte alacağı rollere 

hazırlanmakta ve bu rolleri beklemeyi öğrenmektedir (Arı, Üre ve Yılmaz; 2003).  
 

Çocuk bir yaşına geldiğinde sembolik oyun belirtileri göstermeye başlar. İki 

yaşına geldiğinde çocuk sembolik oyunu yetişkinlerle de oynar. Oyunun altın çağı 3–5 

yaşlarıdır ve bu yaşa gelen çocuk artık oyunu artık akranları arasında da oynar. Bu yaşa 

kadar kendi kendileri veya yetişkinlerle oynayan çocuk akranlarıyla yalnız kendi 

hayatlarını değil aynı zamanda televizyon programları, masallar gibi gördükleri, 

duydukları her şeyle ilgili oyun oynayabilir. Dolayısı ile oyunun çocuğun yaşamına en 

büyük katkısı onun sosyalleşmesini sağlıyor olmasıdır. Oyun, çocuklara arkadaşları ile 
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tartışmayı öğretmektedir. Ortak bir anlayışın olması oyunda çocukların anlaşmasına 

bağlıdır. Böylelikle çocuk arkadaşlarının kendisi gibi düşünmediğini fark ederek esnek 

düşünme becerisini geliştirmesini öğrenecektir (Göncü, 2004).  
 

Çocukların yetişkinlere uyma davranışı onların benmerkezci düşünceyi 

pekiştirdiği belirtilmektedir (Gander ve Gardiner, 1998). Yetişkinlerle ilişkisinde 

benmerkezci davranmayı geliştiren çocuk, başka çocuklarla oyun oynadığında yukarıda 

da değinildiği gibi farklı düşünce, konuşma, giysi veya tutumlarla karşı karşıya kalır ve 

yaşıtlarından kendiliğinden birçok sosyal beceriyi öğrenirler. Zamanla çocuklar, sosyal 

oyunlarla benmerkezci davranışlarını azaltırlar. 
 

Oyun çocuğun sosyalleşmesine yardım ederken yalnız benmerkezciliğini 

azaltmaz aynı zamanda onun sosyal yaşantısını da şekillendirir. Çocuk oyunda, 

gelecekteki rolleri ile ilgili davranışlar geliştirir. Oyun içinde çocuk bazen lider, bazen 

üye, bazen anne-baba ya da abi/abla kardeş olur. Oyun arkadaşları ile uyumlu olmaya 

çalışarak, birçok rol deneyebilir (Poyraz; 2003). 
 

Köroğlu (2005), oyunun olgunlaşma ve sosyal yaşama erken uyum 

sağlamasında yadsınamaz rol oynadığını belirtmektedir. Ona göre oyun, büyümenin 

önemli bir toplumsal parçasıdır ve oyunlar kuralların öğrenildiği, yarışma ruhunun 

kazanıldığı ve fiziksel dünyanın tanıtıldığı küçük bir evrendir. Ayrıca oyunun öncelikle 

küçük bir bölgede, sonra yakın çevrede sürdürüldüğünü ve en sonunda büyük sosyal 

gruplarda yapıldığını söylemektedir. 

Okul öncesi dönemde çocuklarda, işbirliğine dayalı oyun davranışlarının olduğu 

belirtilmektedir (Cüceloğlu; 2000). Buna göre çocuklar ayını oyunda yer alırlar ve 

anne-baba, polis-hırsız gibi farklı görevler yüklenirler. Bunun yanında bazı çocukların 

oyunlarında diğerlerinden daha iyi işbirliği kurdukları, iyi ilişkiler geliştirmede daha 

üstün oldukları belirtilmektedir (Holberg, 1980; aktaran Cüceloğlu, 2000). 
 

Çocukların toplumsal cinsiyet kimliği kazanmasında oyun önemli bir işleve 

sahiptir. Çocukların nasıl cinsiyetlerine göre giyimleri değişiyorsa oyuncakları da 

değişiklik göstermektedir. Kız çocukların oyun oynarken tercih ettikleri oyuncak ve 

oyunların erkek çocuklardan farklı olduğu belirtilmektedir (Atkinson; 1999). Buna göre 

kızlar, ip atlamak, istop, yakar top, seksek gibi oyunlar oynar ve daha çok bebeklerle 
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oynarken, erkekler, futbol, saklambaç, koşmaca, misket gibi oyunlar oynar ve daha çok 

tekerlekli oyuncaklar, top ve oyuncak silahlarla oynarlar (Yavuzer, 2003). Singer ve 

Singer (1998) genel olarak erkek çocukları oyunlarında daha hareketli macera, cesaret 

ve karmaşa içeren oyunları tercih ettiklerini, kız çocukların ise daha sakin ve duygusal 

oyunları seçtiklerini belirtmektedir. 

v. Psikomotor Gelişim ve Oyun 

Fiziksel büyüme ve gelişme ile birlikte omurilik gelişimi sonucu organizmanın 

isteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasına psikomotor gelişim denir (Aral ve 

arkadaşları, 2000). Çocuk doğduğunda, tepkiye hazır olma, hız, durgun hareket, 

eşgüdüm, dinamik dikkat ve esneklik gibi Psikomotor yeteneklere sahiptir. Oyun 

ortamında bu yetenekler sağlıklı bir şekilde gelişir (Poyraz, 2003) 
 

Bebeklerin ve küçük çocukların oyunlarının çoğunu, duyusal-motor, sesler, 

işaretler ve dokunma oluşturur. Küçük çocuklar, oyuncaklarını ısırır, koklar, sallar, 

kucaklar, onları düşürür ya da bir kenara atar. Nesnelerin yere düştüğünü fark 

ettiklerinde, yeni güçlerini kontrol etmek için ellerine geçen her şeyi yere atarlar. Oyun 

oynama sürekli bir öğrenme deneyimi sunar ve hareketleri tekrar ederken belirli bir 

amaç olmasa da, nesneleri yere atarken eğlenirler. Piaget bunu komik oyun olarak 

adlandırır (Singer ve Singer, 1998). 
 

Çocuklar, taklit yolu ile birçok motor beceriyi öğrenebilir ve oyunla bu 

becerileri dener. Yetişkinlerin bir oyunu çocuğa gösterip geri çekildiğinde çocukların 

yaratıcı oyunlara ilgisinin artığı aktarılmaktadır (Singer ve Singer, 1998). Bunun 

yanında taklit yolu ile birçok istemli hareketi öğrenen çocuk aynı zamanda 

eğlenmektedir. 
 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi 

Anaokulunda bulunan 5–6 yaş grubu kız ve erkek çocukların motor gelişimlerinin 

sağlanmasında oyunun yerini uygulamalı bir çalışmayla araştıran Küçükkaya (1989 

aktaran Poyraz, 2003), 100 hedef davranışın % 85’inin oyun içinde kazanıldığını 

belirlemiştir. Tırmanma, dengede durma, asılıp sallanma gibi motor becerileri 

kullanamayan çocukların normal olarak yapamamasının kas ve sinir sorunlarının 
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varlığından değil iradenin kullanılmamasından kaynaklandığını belirten Poyraz (2003); 

daha önce hiç görmediği ya da denemediği kendisine yabancı etkinlikleri ve oyunları 

arkadaşları ile oyunlarda daha çabuk öğrenebildiklerini söylemektedir. 
 

Okulöncesi dönemde yoğurma maddeleri ile oynama, makasla kesme, kalem ve 

fırça kullanma, bağlama, çözme, düğmeleme gibi etkinlikler çocukların el ve parmak 

becerilerini geliştirmelerine yani küçük kas motor gelişimine katkısı vardır. Ayrıca 

yürüme, koşma, atlama, fırlatma, yakalama, zıplama, çömelme becerilerini içeren 

oyunlarla, açık havada yapılan ve topla yapılan oyunlar, çocukların büyük kas motor 

gelişiminde çok etkilidir (Aral ve Arkadaşları, 2000). 

vi. Dil Gelişimi ve Oyun 

İlk çocukluk döneminde oyun, çocuğun dil gelişiminde de önemlidir (Yavuzer, 

2003). Çocuğun oynadığı hayal oyunları ve dil gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalarda, 

dil gelişimi ve hayali oyunlar arasında olumlu ilişki olduğu bulunduğu belirtilmektedir 

(Singer ve Singer, 1998). 
 

Dil gelişimi, doğumla başlayan ve tüm yaşam boyunca devam eden bir süreçtir. 

Doğumda bebeğin ağlaması ile başlayan dil gelişimi zaman içerisinde gıgıldamadan 

anlamlı kelimelerden kurallı cümlelere kadar uzanan bir gelişim izler. Çocuğun dili 

öğrenmesi, ailenin ve sosyal çevrenin farkında olmadan katkısı nedeniyle doğal bir 

gelişim göstermektedir. Ancak çocuğun dil gelişimini desteklemede sistemli çalışılması 

gereklidir. Çocukların dili daha iyi kullanması ve kendini daha iyi ifade etmesi 

başkalarını anlamaları için dili iyi düzenlenmiş programlarla öğretmek gereklidir. 

Çocuğun dil gelişimini desteklemede en uygun yöntem çocuğa dille ilgili 

zenginleştirilmiş oyun fırsatları sunmaktır (Güven ve Bal, 2000).  
 

Konuşma bozukluklarının çok büyük bir kısmının çocukluk dönemiyle ilgili 

olduğunu söyleyen Çakmaklı (1996); kalıtım faktörü, aile ve sosyal çevre şartlarına 

bağlı konuşma bozukluklarının çocukluk yıllarının çok iyi değerlendirilmesi sonucunda 

çözülebileceğini belirtmektedir. 
 

Özelikle evcilik ve sembolik oyunların dil gelişiminde rolü büyüktür. Çocuk 

sembolik oyunda objeleri, eylemleri ve duyguları temsil etmeyi öğrenir. Dil aracılığı ile 
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deney yaparak bilişsel problemlerin üstesinden gelir. Sosyal oyunda çocuk, sesleri, 

tonlamaları, doğaçlamayı, kafiyeleri ve sözcükleri kullanma; konuşma ve söylev 

vermeyi denme imkânı bulabilir. Çocuk oyunda, etkileşim sırasında ortaya çıkan 

toplumsal kurallara uymayan durumların farkına varır. Böylece sosyal geleneklere göre 

dilini geliştirir ve kullanır. Oyun çocukların kendilerinin ya da oyun arkadaşlarının 

sözcüklerini duyarak pratik yapmalarına olanak sağlar ve sözcük hazinelerini geliştirir. 

Ayrıca dramatik oyunun konuşulan sözcüklerin artmasına, daha uzun cümleler 

kurulmasına, oyunla ilişkili konuşmaya, daha zengin bir sözcük hazinesine yol açtığı 

belirlenmiştir (Aral ve arkadaşları, 2000). 

I.2. Sonuç 

Yukarda da görüldüğü gibi oyun çocuğun yaşamında çok önemli bir yere sahip. 

Onların doğal gelişimlerinin parçası olmasının yanında çocuk yaşamının vazgeçilmez 

bir unsurudur. Bu nedenle konu ile ilgili birçok araştırma yapıldığı gibi oyunun çocuk 

yaşamındaki yeri ile ilgili değişik kuramlar ortaya atılmıştır. Bunlardan en çok dikkati 

çeken Piaget’in oyun ile ilgili görüşleridir. Piaget oyunu bilişsel gelişim açısında ele 

almış ve çocuğun bilişsel gelişimini etkileyen önemi bir unsur olarak görmüştür. 
 

Oyun çocuğun bilişsel, fiziksel, duygusal, sosyal, psikomotor ve dil gelişimine 

katkıda bulunmaktadır. Oyunun bu katkısının gıdalar kadar önemli bir yere sahip 

olacak ölçüde olduğu belirtilmektedir (Jones, 2000). Bu nedenle her çocuğun yeme 

içmeye gereksinim duyduğu gibi oyun oynamaya da gereksinimi olduğu söylenebilir. 

Bundan dolayı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde de (1959) çocuğun 

oyun oynama hakkı yer almıştır. 
 

Daha bebeklik döneminde oyun davranışları gösteren çocukların (Köroğlu, 

2005; Yavuzer, 2003, 2005) gelişimlerinin her aşamasında kendileri ile gelişen bir oyun 

anlayışı sergilerler. Okulöncesi dönemde zengin oyun davranışları gösteren çocukların 

eğitimlerinde de oyun önemli bir yöntemdir (Aral ve arkadaşları, 2000). 
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BÖLÜM II: GÖRME ENGELLİLER 

II.1. GÖRME ENGELLİLER VE OYUN 

II.1.a. Görme Engellilerle İlgili Tanımlar 

Görme engellilik, oluşma nedenleri, oluşma yeri, engelin şiddeti ve bireyin 

engel durumundan etkilenme derecesi gibi faktörlerden etkilenen bir takım tanımlar 

içermektedir. Engelin tanımı, bu nedenle çeşitlilik göstermektedir. Görme Engelliliğin 

ülkemizde iki türlü tanımı yapılmaktadır; bunlar yasal tanım ve eğitsel tanımdır.  
 

1. Yasal Tanım: Gerekli tüm düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme 

keskinliği 20/200 ya da daha az ve görme alanı 20 dereceden az olan kişilere kör, 

görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere az gören denilmektedir 

(Özyürek, 1992).  
 

Tanımda yer alan görme keskinliği kavramı, gözün özel bir mesafeden görme ve 

ayrıntıları ayırt etme yeteneğini ifade etmektedir. Görme alanı, baş çevrilmeden ve 

gözler oynatılmadan görülebilen tüm alan demektir ve yaklaşık 180°’dir. 20/200 oranı 

ise görmesi normal olan bir kişinin 200 feet’den gördüğünü 20 feet’den görmek 

anlamına gelmektedir. Metrik sistemde 20/20 görme keskinliği 6/6 oranına karşılık 

gelmektedir (Tuncer 2003). 
 

2. Eğitsel Tanım: Eğitsel açıdan kör, eğitimde dokunsal ve işitsel materyallere 

ihtiyaç duyan kişidir (Tuncer 2003). Az gören ise, büyütücü araçlar yardımıyla ya da 

büyük puntolu yazılı materyali kullanabilenlerdir (Özyürek 1992).  
 

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde görme 

yetersizliği şöyle tanımlanmıştır: Görme gücünün kısmen ya da tamamen 

yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz 

yönde etkilenmesi durumuna görme yetersizliği denir.  
 

Amerikan Körler Vakfı (AFB), görme engellilik ile ilgili şu tanımlarda 

bulunmuştur: 
 

1. Körlük (Yasal Tanımı) : Yasal körlük, varlığında hükümet ya da yardımlar ve 

servisler için uygunluğunu gösteren görme durumlarını ifade eder. Bireysel olarak yasal 
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körlük; bütün düzeltmelerle en iyi gören gözün, 20/200 görme yeteneğine sahip olması 

ya da görme alanının 20 dereceden fazla olmasıdır. 
 

2. Az Görme: Az görme, geleneksel gözlüklerle, kontak lenslerle, tıbbi ilaçlarla 

veya ameliyatla iyileştirilemeyen görme bozukluklarını tanımlamak için kullanılan, 

klinikle ilgili tanısal kullanılabilir görme kalıntısıdır. 
 

3. Az Gören Öğrenciler: Doktorun önerdiği gözlükleri kullanarak bile görsel 

işleri yapmakta zorlanan, fakat az görenler için geliştirilmiş ve diğer cihazlar aracılığı 

ile telafi edici görsel stratejilerin kullanıldığı ve çevre uyumunun sağlandığı ortamlarda 

görmeleri iyileştirilerek görsel işleri yapabilir duruma gelebilen öğrencilerdir (Corn & 

Koenig, 1996  aktaran Siller, 2001). 
 

4. İşlevsel Kör Olan Öğrenciler: İşe yarayabilir görme kalıntısı olan fakat sınıf 

veya diğer ortamlardaki yeni bilgilerin öğrenildiği süreçte, görmeden çok dokunma 

becerilerini kullanan öğrencilerdir (Siller, 2001).  
 

5. Kör Öğrenciler: Çevrenin ve objelerin algılanmasında dokunsal uyum 

gösteren, çeşitli cihazlarla bile basılı materyali okuyamayan öğrencilerdir. Bu 

öğrencilerin çevreye uyumu ve bağımsız hareket becerilerine yardımcı olan çeşitli 

derecelerde obje ve ışık algılamaları vardır. (Siller, 2001) 
 

Görme engelli tanımı yukarda yapılan tanımlarda da anlaşıldığı gibi geniş bir 

anlamı ifade etmektedir.  Görme engelli dendiğinde tamamen göremeyen anlamına 

geldiği gibi az gören anlamına da gelmektedir. 

II.2. GÖRME KUSURLARI VE NEDENLERİ 

II.2.a.  Gözün Yapısı ve İşleyişi 

Görme duyusu olan göz kafatasının ön tarafında bulunan çukurlara yerleşmiş bir 

yapıdır. Her duyu fiziksel enerjinin belirli bir biçimine karşılık verir ve görmenin 

fiziksel uyaranı ışıktır. İnsanın görme sistemi, gözlerden, beynin çeşitli bölümlerinden 

ve bunları birbirine bağlayan yollardan oluşur (Bakınız şekil I). Göz, ışık uyaranını 

değişik katman ve aşamalardan geçirdikten sonra sinirler aracılığı ile beyne iletir. 

Görme olayı bütün bir sistemin çalışması neticesinde beyinde gerçekleşir. Gözde 
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bulunan kornea, iris, gözbebeği, retina, göz akı, sinirler ve diğer bütün yapı görmenin 

oluşmasına yardımcı olur (Atkinson, 1999).  
 

Görmenin Oluşma Aşamaları: 
 

1. Işık ışınları, gözün şeffaf ön yüzeyi 

korneadan girerek, göz sıvısından, 

gözbebeğinden ve göz merceğinden geçer 

(Tuncer, 2004). 
 

2. Mercek, ışığın retina üzerinde 

odaklanma sürecini tamamlar ( bakınız şekil 

II) ve farklı uzaklıklardaki nesneleri 

odaklamak için biçim değiştirir. Yakın 

nesneler için bombeleşir, uzak nesneler için 

yassılaşır. Bu arada iris, ışığın yoğunluğuna 

göre büyüyüp küçülerek gözbebeğinin 

yuvarlak açıklığının çapını değiştirir (Atkinson, 1999). 
 

3. Mercekten gelen ışık ışınları saydam sıvı içinden geçerek retinadaki koni ve 

çubuk hücreleri uyarır. 
 

4. Retinada başlayan görme 

süreci, ışık ışınlarının retinada bulunan 

koni ve çubuk hücrelerde elektriksel 

tepkilere dönüştürülür. 
 

5. Sinirler yolu ile beynin 

görme merkezine iletilen elektriksel 

veriler burada yorumlanır ve bir 

imgeye dönüşür (Tuncer, 2004).  

Şekil II: Görmenin oluşumu 

Şekil I: Gözün yapısı 



 

24 

 

II.2.b. Başlıca Görme Bozuklukları ve Nedenleri 

Başbakanlık Özürlüler idaresi başkanlığının resmi web sitesinde yayınladığı 

özürlüler ilgili DİE araştırmasında (2002) görme bozukluklarını, doğum sırasında ve 

sonradan oluşan diye iki ayrı gruba ayrılmaktadır. Buna göre ülkemizdeki görme 

bozukluklarının % 20,41’i doğuştan ve doğum sırasında meydana gelen travmalardan 

oluşmakta, % 76,32’si sonradan oluşmaktadır (Bakınız Tablo I.). 
 

I.2.b.1 Doğum Sırasında Oluşan Görme Engellilik 

Doğum öncesi dönemde çocuğun görme özürlü olmasında, annenin hamilelik 

döneminde geçirdiği çeşitli hastalıklar, irsiyetle intikal eden hastalıklar ve kazalar başta 

gelen sebeplerdir. 

 

 Göz küresinin küçüklüğü (mikroftalmi), göz küresinin yokluğu (anoftalmi), 

konjenital glokom, retina glimu, korneaya, retinaya, optik sinire, lense ait (katarak) 

sebepler ve metabolik bozukluklar gibi irsiyet yolu ile geçen hastalıklar görme engelli 

olmaya sebep olabilmektedir. 
 

Hamilelik döneminde annenin geçirdiği kızamıkçık, tokoplasmosis, ateşli ve 

bulaşıcı virüslü hastalıklar beslenme bozuklukları çocukların görme özürlü olmasına 

sebep olabilmektedir. 

Tablo I: Türkiye’de Görme Özrünün Ortaya Çıkış Zamanı (Devlet İstatistik Enstitüsü 
Türkiye Özürlüler Araştırması 2002) 
 

Görme Özrünün Ortaya Çıkış Zamanı 

Doğuştan Sonradan Bilinmeyen 
Yerleşim 
Yeri 

A B C A B C A B C 

Türkiye Genel 20,41 20,46 20,35 76,32 76,49 76,09 3,27 3,05 3,56 

Kent 19,78 19,06 20,69 77,77 78,21 77,2 2,45 2,73 2,1 

Kırsal 20,1 21,88 19,93 74,75 74,75 74,76 4,15 3,38 5,31 

A. Toplam          
B. Erkek 
 

        
C. Kadın 
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Annenin hamilelik döneminde geçirdiği düşme, çarpma vb. ev kazaları, trafik ve 

iş kazaları gibi kazalar çocuğun görme sinirlerini veya görme duyusunu etkilemesi 

körlüğe sebep olabilmektedir (Göksu ve Çevik, 2004). 
 

Doğum anı travmaları çocuğun görme özürlü olmasında başta gelen 

sebeplerdendir. Annede havsala darlığı doğumun güç ve geç olması, normal doğumun 

mümkün olmaması durumunda forsepsin yanlış kullanılması çocuğun görme özürlü 

olmasına sebep olabilir. 

Geç ve güç doğumlarda kordonun bebeğin gırtlağına sarılması veya başka 

sebepler sonucu bebeğin nefessiz kalması ve bu sürenin üç dakikayı aşması sonucu 

beyin etkilenir. Eğer etkilenen bölge görme merkezi bölgesi ise çocuğun görme engelli 

olmasına sebep olabilir (Göksu ve Çevik, 2004). 

Tablo II: 
 
Doğum Sırasında Olan Özrün Nedeni (DİE 2002) 
 

Doğuştan Sonradan Bilinmeyen 

Yerleşim 
Yeri G
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Türkiye Genel 23,42 5,38 4,75 4,21 2,3 4,19 2,11 51,91 1,73 100 

Kent 23,87 5,14 6,02 5,57 2,59 3,73 1,34 50,26 1,48 100 

Kırsal 22,96 5,62 3,46 2,8 2,02 4,65 2,9 53,6 1,99 100 

Erkek 22,11 4,72 5,66 5,13 2,09 3,97 2,99 52,62 0,71 100 

Kadın 25,22 6,29 3,5 2,92 2,6 4,49 0,92 50,92 3,14 100 

Tablo III: Sonradan Olan Özrün Nedeni (DİE 2002) 
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Türkiye Genel 25,45 47,38 1,01 0,24 0,45 0,28 7,58 15,55 2,06 100 

Kent 24,31 46,17 1 0,36 0,38 0,44 9,15 16,55 1,64 100 

Kırsal 26,74 48,76 1,03 0,11 0,52 0,1 5,8 14,41 2,54 100 

Erkek 33,95 41,53 0,86 0,41 0,6 0,34 7,02 13,77 1,52 100 

Kadın 13,75 55,43 1,21 - 0,24 0,19 8,35 18,01 2,81 100 
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I.2.b.2 Doğum Sonrasında Oluşan Görme Engellilik 

Doğum öncesinde görme özürlü olmaya sebep olan kalıtımla geçen bazı 

hastalıklar ilk çocukluk çağından bir süre sonra gelişerek çocuğun engelli olmasına 

sebep olabilmektedir. Örnek olarak konjenital kataraktları gösterebiliriz. 
 

Doğum sonrasında genellikle dört yaşın altında olan çocuklarda görülen 

xerophthalmia hastalığı “A” vitamini eksikliği ve kötü beslenmeden kaynaklanmakta 

olup görme engelli olmayı büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca frengi, tokoplasmosis, 

kızamıkçık, menenjit gibi iltihabı hastalıklarda görme özürlü olmaya sebep olmaktadır. 
 

İlk çocukluk döneminde daha çok keskin ve sivri uçlu oyuncaklar, mantar 

tabanca, tüfek ve diğer patlayıcı eşyalarla oynarken, yanma, zehirlenme, elektrik 

çarpması, düşme, gibi ev ve oyun kazaları ile trafik kazaları sonucu görme özürlü 

olabilirler (Göksu ve Çevik, 2004). 

II.2.c. Ülkemizde Görme Engelliler İle İlgili Sayısal Veriler 

Tablo IV: Yaşlara Göre Türkiyede Görme Engellilerin Oranları ve Sayıları 
(Türkiye Körler Federasyonu 2005) 
 

Yaş Toplam Erkek Kadın 
Toplama Göre 

Nüfus 

0-4 4,69 4,66 4,72 19698 

05-09 6,55 6,21 7,03 27510 

10-14 5,17 5,22 5,1 21714 

15-19 5,81 5,18 6,66 24402 

20-24 6,88 7,9 5,47 28896 

25-29 6,66 6,88 6,36 27972 

30-34 6,53 7,57 5,12 27426 

35-39 5,18 5,66 4,52 21756 

40-44 5,41 5,92 4,71 22722 

45-49 6,59 7,06 5,94 27678 

50-54 5,34 5,47 5,16 22428 

55-59 5,88 5,65 6,19 24696 

60-64 6,63 6,22 7,22 27846 

65-69 6,64 6,39 6,99 27888 

70-74 6,34 5,64 7,31 26628 

75+ 9,62 8,24 11,5 40404 

Bilinmeyen 0,08 0,13 0 336 

Toplam 100   420000 
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 Türkiye’de görme engellilerin sayıları ile ilgili DİE’nin 2002 yılında yapmış 

olduğu araştırma temel alınmıştır. Buna göre genel nüfusa oranı binde altı (% 0,6) olan 

görme engellilerin günümüzde yaklaşık 420.000 gibi bir nüfusta oldukları tahmin 

edilmektedir (Türkiye Genel Nüfusu 70 milyon alınmıştır). Türkiye Körler 

Federasyonu’ndan alınan verilere göre 0–24 yaş arası görme engellilerin sayısı yaklaşık 

122.220 (Geniş bilgi tablo IV’te). Bu nüfusun yaklaşık 3000’i ilköğretim ve 

ortaöğretim kurumlarında eğitim almaktadır (orgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanan 

Mayıs 2006 verilerine göre). Yaklaşık ilköğretim ve ortaöğretim okullarında olması 

gereken yaklaşık 70.000 görme engelli ya eğitim gördüğü halde tanı konulmamış ya da 

herhangi bir eğitim öğretim kurumunda eğitim almamaktadır. Tablo IV’ten de 

anlaşılacağı gibi toplumda görme engelli oranı ilerleyen yaşlarda artmaktadır. 0–4 

yaşlarında görme engellilerin oranı 4,69 iken bu 20-24’te 6,88’e çıkmaktadır.  

II.3. TÜRKİYEDE GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİM 

TARİHÇESİ 

 Türkiye’de görme engellilerin eğitimi ile ilgili bilgiler Osmanlı dönemine kadar 

dayanmaktadır. 1889 yılında İstanbul’da Grati Efendi öncülüğünde Sultan Ahmet’te 

bulunan Ticaret Mektebi Âlisi’nin bir bölümünde sağır çocuklar için bir okul kurulmuş 

ve daha sonra bu okula bir de körler için bölüm eklenmiştir (Enç, 1972). Zamanın 

eğitim bakanının Münif (ya da Müfit) Paşa körlerin eğitimine çok önem verdiği ve 

normal eğitimlerine ek olarak musiki dersi ve diğer bir sanat dersi almalarının 

sağlandığı belirtildiği (Mackenzie, 1952; Pennings, 1998) bu okul 1919 yılında 

bilinmeyen nedenlerle kapatılmıştır (Enç, 1972). Mackenzie (1952), 1890’larda 

Amerikan Misyoner Cemiyeti tarafından körler için bir okul açtığından ve bunun 

Birinci Dünya Savaşı sırasında kapatıldığından bahsetmektedir. Enç (1972), 19. 

yüzyılda Osmanlı topraklarında yabancıların kurdukları bazı okullarda, Hıristiyan 

azınlıkların çocukları için özel eğitim verdiğini belirten deliller olduğunu ve Özellikler 

Merzifon, Mardin ve Güneydoğu’daki öteki misyoner okullarında kör çocukların 

eğitildiğinin ileri sürüldüğünü belirtmektedir. Özyürek (1992), 19.yüzyıl sonlarında, 

Beyrut ve Mardin’de yabancı misyonerlerin körler için eğitim kurumları açmışlar 
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demektedir. Ülkemizde 19. yüzyılda başlayan özel eğitim çalışmaları, Avrupa’da da 

aynı dönemde başlamaktaydı (Pennings, 1998). 
  

İstanbul'da açılan Sağır, Dilsiz ve Körler okulunu bitirenlerin Selanik, Kıbrıs ve 

daha sonra İzmir’de benzeri kurumları canlandırmaya çalışmışlar ve Fuat bey İzmir’de 

“Sağırlar ve Körler Okulu”nu açmıştır (Enç, 1972). 1921 yılında açılan bu okul 1924 

yılında Sağlık ve Sosyal yardım bakanlığınca devralınmıştır (Şahin, 2003). Bu okulda 

1950 yılına kadar ağırlık sağır ve dilsizlere verilmiş ve kör öğrenci sayısı 15-20’yi 

geçmemiştir (Mackenzie, 1952). 1951 yılında bu okulda talebe sayısının 30 olduğu 

belirtilmektedir (Mackenzie, 1952). 
  

Sağlık, Sosyal ve Yardım bakanlığına bağlı olarak eğitim-öğretime devam eden 

Sağır, Dilsiz ve Körler okulu 1950 yılında Milli eğitim bakanlığına devredilmiş ve 

bakanlık okulun körler kısmını 1951 yılında Ankara’ya taşımıştır. Önce şimdiki 

Etimesgut yetiştirme Yurdu binasına sonra 1952 yılında da Gazi Eğitim Enstitüsü’nün 

bir bölümüne taşınmıştır (Şahin, 2003). Bu okulun eğitim modeli altı yıllık bir ilkokul 

ve üç yıllık orta bölümü ve orta bölümü içinde üç yıl sanat eğitimi idi. Bu okuldan 

sonra açılan okullarda da aynı eğitim modeli çok az değişikliklerle izlenmiştir. Nitekim 

1954 yılında Gaziantep’te açılan körler okulunda da altı yıllık ilk kısım ve sonradan 

eklenen üç yıllık orta bölüm bulunmaktadır (Özyürek, 1992). 
  

Aynı yıllarda İstanbul'da sağır, dilsiz ve körleri okutan gönüllü bir teşkilatın 

varlığından ve buraya körlerin nadiren devam ettiğinden söz edilmektedir (Mackenzie, 

1952). 
  

1970’li yıllardan sonra körler okullarının sayılarında artış olup sırasıyla; 

İstanbul, İzmir, Tokat ve Ankara Aydınlıkevler’de ilkokul açılmış ve Gazi Eğitim 

Enstitüsü bahçesinde bulunan okul ortaokula dönüştürülmüştür (Özyürek, 1992). 

İstanbul’da açılan körler okulunun, genel olarak öğrencilerine belirli bir düzeyde 

kabartma yazıyı öğrettikten sonra çevre okullara kaynaştırmaya gönderildiği 

belirtilmektedir (Sümer ve Güleroğlu, 1982) 
 

Haziran 1997 yılında çıkan 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK ile özel 

eğitimde yeni bir devir başlamış ve bu KHK ile günümüzde özel eğitim hizmetlerinin 

nasıl olacağı betimlenmiştir. 50’li, 70’li, 80’li ve 90’lı yıllarda ve günümüzde, görme 
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engelli çocukların topluma hazırlanmaları yetersizlikleri dikkate alınarak ve program 

odaklı yani programı merkeze alan eğitim yaklaşımıyla yatılı körler okullarında 

gerçekleşmiştir. Son yıllarda, görme engelliler okullarına gelen öğrenci sayılarında 

artışlar olmuştur (Özyürek, 2000).  
 

Ayrıca son yıllarda, görme engellilerin eğitimlerinde bireysel özelliklerin 

dikkate alınması ile az görenler sınıfları açılmış ve kaynaştırma uygulamaları 

başlatılmıştır. Çeşitli illerde açılan görme engelliler özel sınıfları ile görme engelli 

çocuklar normal ilköğretim okulunda gören akranları ile beraber okuyabilmektedir. 

Bunun en başarılı örneği Antalya Sefa Akın İlköğretim okuludur.  
 

Görme Engelliler ilköğretim okullarına öğretmen yetiştirme çalışmaları Gazi 

Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan Görme Engelliler Öğretmenliği bölümü ile devam 

etmektedir. Bu bölüm 1993 yılına kadar Özel Eğitim Bölümünde sonradan seçilen bir 

alan iken, bu tarihte bağımsız bir bölüm haline getirilmiştir. 
 
 

Ülkemizde halen 15 ilde 16 görme engelliler ilköğretim okulu ve 4 ilde 4 

ilköğretim okulu bünyesinde toplam 6 özel sınıf bulunmaktadır. 
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II.4. TÜRKİYEDE GÖRME ENGELLİLERİ TANILAMA 

SÜRECİ 

Bir çocuğun görme engelli olduğunun fark edilmesi ailenin psikolojik, tıbbi ve 

eğitimsel bir takım süreçler içini girmesine neden olur. Ailenin şok, inkar, suçluluk 

duygusu, kızgınlık, keder, nesnellik ve çözüm gibi boyutlardan geçerek çocuklarının 

özrüne uyum sağlama çabası psikolojik boyutu oluşturur (Varol,1996). Görme engelli 

bir çocuğun Türkiye’de bir özel eğitim okuluna yerleştirilme süreci tıbbi model diye 

adlandırılan bir model ile gerçekleşir ve buna göre tanılama farkına varma, doktor ve 

okula yerleştirme aşamalarında gerçekleşir (Özyürek, 1996). Son yıllarda yapılan son 

yasal düzenlemelerle tıbbi tanılama sürecine eğitsel tanılama da eklenmiştir. 
 

MEB Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğine göre tanılama: Özel eğitim 

gerektiren bireylerin yeterli ve yetersiz yönleri ile bireysel özelliklerini, ilgilerini 

Tablo V: Türkiye’de Uygulanan Tanılama Süreci (Mayıs 2006) 

Farkına 
Varma 

Tıbbi Süreç 
Eğitsel 

Tanılama 
Yerleştirme 

Aile 

Doktor, 

Hemşire 

Yakın kişiler 

Öğretmen 

Diğer Kişiler 

Sağlık Ocağı 

Göz doktoru 

Çeşitli tıbbi 

müdahaleler 

Heyet Raporu 

RAM 

Özel Eğitimci 

Psikolog 

Eğitim 

Programı 

Uzmanı 

Aile 

Diğer ilgili 

Kişiler 

(Okul idareci 

ve 

öğretmenleri, 

Doktor, 

fizyoterapist 

vb.) 

Özel Eğitim 

Okulu 

Özel Sınıf 

Kaynaştırma 

Evde eğitim 
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belirlemek amacıyla tıbbi, psiko-sosyal, eğitim alanlarında yapılan değerlendirme 

sürecidir. Tanılama sürecini ilkeleri olarak şu ilkeler konmuştur: 

a. Erkenlik ilkesi; tanılama mümkün olduğunca erken yaşta yapılır.  

b. Bütünlük ilkesi; tanılama çok yönlü, bireyin tüm gelişim öyküsü 

değerlendirilerek yapılır.  

c. Çeşitlilik ilkesi; tanılama sürecinde uygulanan tekniklerde, yöntemlerde, 

disiplinlerde çeşitlilik esastır.  

d. Süreklilik ilkesi; tanılama süreci farklı disiplin alanlarındaki uzmanlarca 

sürekli değerlendirilir.  

e. Yeterlilik ilkesi; tanılamada bireyin yeterli-yetersiz olduğu yönler birlikte 

değerlendirilir.  

f. İş birliği ilkesi; tanılama sürecinde aile, okul ve uzmanlar iş birliği içinde 

çalışır.  

g. İsteklilik ilkesi; tanılama sürecinin her aşamasında ailenin ve gerektiğinde 

bireyin görüşü alınarak katılımı sağlanır.  

h. Gizlilik ilkesi; tanılama sürecinin her aşamasında birey ile ailenin görüş ve 

onayları alınmadan hiçbir açıklama yapılmaz. Elde edilen bilgi ve 

değerlendirme sonuçları eğitim ve yönlendirme amaçlı kullanılır.  

Aynı yönetmeliğe göre eğitsel tanılama da; “Eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim 

ve disiplin alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi eğitsel tanılama 

sürecidir” şeklinde tanımlanmaktadır. 
 

Devamında, “Bireyin eğitsel tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde 

oluşturulan eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından yapılır. Bu 

tanılamada bireyin;  

a. Zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal gelişim öyküsü,  

b. Tıbbî ve psiko-sosyal değerlendirme raporu,  

c. Bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri,  

d. Eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi,  

e. Eğitim performansı,  
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dikkate alınır.” diyerek eğitsel tanılama sürecinin nerede, kim tarafından ve nasıl 

yapılacağı açıklanmıştır. 
  

RAM, engelli çocuğun gerekli tıbbi tanılamasının yapılması veya sağlık kurulu 

raporu için aileyi, tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirir. Aile, alınan sağlık kurulu 

raporu ile tekrar RAM’a gelir ve RAM’da bundan sonra ikinci süreç başlar. Yukarda 

beş madde ile belirtilen aşamalar uygulanır. 
  

Engelli bireylerin eğitime katılma sürecinin daha işler hale getirilmesi amacıyla 

yapılan düzenlemelerle RAM’lerine kadrolu olarak özel eğitim öğretmenleri atanmaya 

başlanmıştır. 2004 yılından önce RAM’lerinde özel eğitim uzmanları veya öğretmenleri 

buralara özel eğitimci kadrosu verilmediğinden geçici görevle çalışabiliyorlardı. 
 

Eğitsel tanılama süreci, bir eğitim sürecine yerleştirme amacıyla yapılır. Farkına 

varma aşamasıyla başlayan bu süreç ana hatları ile Tablo V’te de geçtiği şekilde 

gerçekleşir.  
 

Görme engelli bir çocuğun özrünün fark edilmesinden, bir eğitim kurumuna 

yerleştirilmesine kadar işleyen süreçte aile etkindir. Aile yapılan belirleme, tanılama ve 

yerleştirme kararlarına itiraz edebilir ve yeni bir değerlendirme yapılmasını isteyebilir. 

Bütün eğitsel tanılama aşamalarında ailenin yazılı onayı alınmak zorundadır. 
 

İlgili yönetmelikte, bir eğitim kurumuna yerleştirilen öğrenciler için üç aylık bir 

izleme süreci başlatılır. Bu süreç şu şekilde olur:  
 

 “Yerleştirilen öğrencilerin izlenmesi okul, eğitsel tanılama, izleme ve 

değerlendirme ekibi ve özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından iş birliği içinde 

yürütülür. Öğrencinin kaydettiği gelişmeler belli aralıklarla düzenli olarak izlenir. Kayıt 

tarihinden itibaren en az üç aylık izleme süreci sonunda, rehberlik ve danışma 

hizmetleri kurulu; uygun yerleştirilmediği düşünülen öğrenci için doğrudan özel eğitim 

hizmetleri kuruluna başvurabilir. Rehberlik ve danışma hizmetleri kurulu başvurusunda 

öğrenci ve alınan önlemler hakkında ayrıntılı bir rapor düzenler. Rapor uygun 

bulunursa, özel eğitim hizmetleri kurulu eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme 

ekibi ile iş birliği kurarak yeni bir değerlendirme sürecini başlatır. En geç bir ay 

içerisinde rehberlik ve danışma hizmetleri kuruluna sonucu bildirir.” 
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II.5. TÜRKİYEDE GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİM 

MODELLERİ 

 1950 yılından itibaren hızlı gelişme gösteren görme engellilerin eğitimlerinde 

günümüzde yeni modellerin uygulamaya konulduğunu görmekteyiz. 1990 yılına kadar 

görme engellilere temel eğitimi özel eğitim okullarında verilirken, 1990’lı yılların 

ortalarında normal ilköğretim okullarında görme engelliler özel sınıfları açılmaya 

başlanmıştır. Bu gün görme engellilerin gören akranları ile okuduğu kaynaştırma 

okulları yanında, görme engelliler ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yarı 

zamanlı ya da tam zamanlı kaynaştırma amaçlı olarak çevre okullara gittiklerini 

görebilmekteyiz. Bunun yanında görme engelliler ilköğretim okulları bünyesinde 

bulunan anasınıflarında normal çocuklar ile görme engelli çocuklar beraber 

okuyabilmektedirler.  
 

Kaynaştırma eğitimi MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde; özel eğitim 

gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini 

resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında 

sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim 

uygulamaları olarak tanımlanmaktadır. Tam zamanlı kaynaştırma; öğrencinin tüm 

derslerde normal akranları ile özel eğitim destek malzeme ve materyalleri alarak 

uygulandığı kaynaştırma; yarı zamanlı kaynaştırma ise, özel sınıfa devam eden 

öğrencinin bazı derslerde veya etkinliklerde normal sınıfa katıldığı, kaynak oda ve özel 

eğitim öğretmeni desteği aldığı kaynaştırma uygulamasıdır. Bunun yanında gezici 

öğretmen desteği ile kaynaştırma okulları uygulanan okullarda bulunmaktadır. Bu 

uygulamada, normal okula devam eden görme engelli öğrenci, gezici öğretmen yardımı 

Tablo VI: Görme Engelliler İlköğretim Okullarında Bulunan Öğretmen Ve Öğrenci 
Sayıları 

Öğrenci Sayıları Öğretmen Sayıları Okul 
Sayısı 

Gündüzlü Yatılı 
Okul 

Öncesi 
TOPLAM 

Okul 
Öncesi 

Sınıf 
Özel 
Eğt. 

Branş Rehber TOPLAM 

16 184 1203 74 1461 8 33 126 127 22 316 

Mayıs 2006 tarihi itibari ile orgm.meb.gov.tr adresinde alınmıştır 
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alarak kaynaştırma uygulamasına devam etmektedir. Gezici öğretmen evde yapılan 

eğitimi de uygulanmaktadır. Gezici öğretmenler, özel eğitim öğretmenliği yapabilecek 

öğretmenlerden seçilir ve sınıf öğretmeni gibi çalışırlar.  

II.5.a. Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu 

Görme engellilerin eğitimleri ile ilgili ülkemizde uygulanan ilk ve ana eğitim 

uygulaması özür türüne dayalı olarak açılmış özel eğitim okulları modelleridir. Görme 

engelliler için açılmış ilk özel eğitim okulu bugün Ankara Yenimahalle’de Mitat Enç 

görme engelliler ilköğretim okuludur. Daha öncesinde açılan okullar işitme engelliler 

ile birlikte onların bir bölümü olarak eğitim öğretim vermişti (Enç, 1972). Görme 

 

Tablo VI I: Görme Engelliler İlköğretim Okulları ve Öğrenci Sayıları (MEB 2006 Verilerine Göre) 
 

SIRA İLİ İLÇESİ KURUM ADI Erkek  Kiz  TOPLAM 

1 ADANA Seyhan Oğuz Kağan Köksal Görme Eng. İ.O. 64 35 99 

2 Altındağ Göreneller İlköğretim Okulu 55 57 112 

3 
ANKARA 

Yenimahalle Mitat Enç Görme Engelliler İ.O. 89 65 154 

4 ÇANAKKALE Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler İ.O. 28 18 46 

5 DENİZLİ Merkez Merkez Görme Engelliler İ.O. 42 27 69 

6 DİYARBAKIR Merkez M. İhsan Arslan Görme Engelliler İ.O. 15 14 29 

7 ERZURUM Merkez Görme Engelliler İlköğretim Okulu 15 24 39 

8 GAZİANTEP Şehitkâmil GAP Görme Engelliler İlköğretim 
Okulu 

100 49 149 

9 Sarıyer Veysel Vardar Görme Engelliler İ.O. 46 20 66 

10 
İSTANBUL 

Üsküdar Türkan Sabancı Görme Engelliler İ.O. 115 100 215 

11 İZMİR Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler İ.O. 84 53 137 

12 K.MARAŞ Merkez Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İ.O. 44 24 68 

13 KAYSERİ Kocasinan Görme Engelliler İlköğretim Okulu 17 11 28 

14 KONYA Selçuklu Selçuklu Görme Engelliler İ.O. 57 30 87 

15 NİĞDE Merkez Cemil Meriç Görme Engelliler İ.O. 18 10 28 

16 TOKAT Merkez Mehmet Akif Ersoy Görme Eng. İ.O. 35 27 62 

TOPLAM 824 564 1388 
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Engellilerin eğitim gördüğü okullar 1950 yılından itibaren artış göstermiş; 1960 yılında 

2 olan görme engelliler okulu sayısı, 1980’de 7, 1990’da 9 ve 2005’te 16 olmuştur. Bu 

okulların adları ve öğrenci sayıları tablo VII’de verilmiştir. Bu tabloda anasınıflarında 

okuyan öğrencilerin sayıları hesaplanmamıştır. Ayrıca tablo VI’da de bu okullarda 

okuyan öğrencilerin ve öğretmenlerin sayıları verilmektedir. 

Bu okulların 2005 Haziran itibarı ile programları normal ilköğretim okulları ile 

aynı olmakla birlikte bazı dersler eklenmiştir veya farklı ad ve programla verilmektedir 

(Bakınız Tablo VII). Resim-İş Dersi – Modelaj-İş, Beden Eğitimi de Beden Eğitimi ve 

Bağımsız Hareket Dersi olarak uygulanmaktadır. Okullarda Braille alfabesi ile okuma 

yazma çalışması yapılmakta ve kitaplar bakanlık tarafından basılmaktadır. Bu okulların 

birinci kademe sınıflarına özel eğitim öğretmenleri ya da özel eğitim hizmet içi eğitimi 

almış öğretmenler girmektedir. İkinci kademe branş derslerine alanlarında eğitim almış 

öğretmenler girmektedirler. Birinci kademe, hazırlık dâhil altı sınıftan oluşmakta ve 

öğrenciler normal okullarda uygulandığı gibi beşinci sınıftan sonra ikinci kademe 

sınıflarında eğitim görmektedir. Özel eğitim okullarına ve bünyesinde özel eğitim 

sınıfları bulunan ilköğretim okullarına özgü olarak uygulanan Hazırlık Sınıfları 

öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri doğrultusunda, onları örgün eğitimi 

izleyebilecekleri duruma getirmek için açılan sınıflara denilmektedir. İlköğretim çağına 

gelmiş olduğu halde fiziksel, zihinsel, psikomotor gibi gelişim alanlarında örgün 

eğitimi alamayacak özel eğitime muhtaç çocuklar bir yıl hazırlık sınıfında okumaktadır. 
 

Görme engelliler ilköğretim okulları yatılı olarak hizmet vermekte, bunun 

yanında gündüzlü öğrenciler de bu okullara gelip gitmektedir. Görme engelliler 

ilköğretim okulunda okullarında öğrencileri mesleğe hazırlayıcı eğitim de 

verilmektedir. Okulların olanakları, öğretmen ya da eğitmen olması durumunda, müzik 

eğitiminden masörlüğe kadar birçok meslek ve sanat dalında eğitim sağlanmaktadır.  

Ayrıca bu okullarda öğrenciler, sportif ve diğer kültürel faaliyetlere katılma olanağına 

da sahiptirler. Golbol, atletizm ve satranç görme engellilerin uğraştıkları spor dallarıdır. 

Ülkemizde golbol federasyonu ve golbol milli takımı da bulunmaktadır. Görme 

engellilerin her türlü sportif faaliyetlerinde yasa ve yönetmeliklerce, onları teşvik edici 

kolaylıklar getirilmiştir. Görme engelliler ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak 

birçok ödül alabilmektedirler. Görme engelliler okulları, bütün sportif ve kültürel 
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organizasyonlarda öğrencileri teşvik etmekte ve öğrenciler kendilerini bu okullarda, 

yetenek, ilgi ve isteklerine göre bir ya da birkaç sportif ve kültürel alanda 

yetiştirebilmektedir. 
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Görme engelliler ilköğretim okullarının bazılarında, kaynaştırma 

uygulamalarına öğrenci gönderilmektedir. Bu kaynaştırma, okulda bulunan görme 

engelli öğrencilerin, normal ilköğretim okuluna giderek burada akranları ile birlikte 

eğitim görmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Ayrıca okulların bünyesinde bulunan 

anasınıflarında da görme engelli çocuklar gören akranları ile birlikte eğitim 

alabilmektedir. Bu tür kaynaştırma Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 70. madde ‘c’ 

bendindeki: “Özel eğitim okulunun yatılılık olanaklarından yararlanan öğrencilerden, 

akranları arasında eğitim alması uygun görülenler, yakın çevrelerindeki okul öncesi 

eğitim, ilköğretim, orta öğretim kurumlarından eğitim alırlar. Servis giderleri özel 

eğitim kurumunca karşılanır.” hükmünce uygulanmaktadır. Kaynaştırmaya giden 

öğrenciler için gezici öğretmenler de görevlendirilmektedir.  
 

Görme engelliler ilköğretim okullarında son yıllarında uygulanan bir başka 

yöntemde az görenler sınıfıdır. Ankara Mitat Enç ve İstanbul Türkan Sabancı Görme 

Engelliler ilköğretim okullarında bu yönde çalışmalar vardır. Bu çalışma ile görme 

kalıntısını çeşitli destek alet ve düzenlemelerle normal yazıyı okumada kullanabilecek 

öğrenciler ayrı bir sınıfta eğitilmektedir.  
 

Görme engelliler ilköğretim okullarında son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile 

ortaya çıkan olanaklardan yararlanma yaygınlaşmıştır. Bakanlık veya özel kişi ve 

kuruluşlar tarafından sağlanan bilgisayarlarla, görme engelliler bilgisayar kullanabilme 

olanağına kavuşmuştur. Bu amaçlarla 4. sınıftan itibaren bilgisayar dersi seçmeli olarak 

konmuştur. Ayrıca, okulların çeşitli kaynaklardan sağladığı Braille yazıcıları ile kendi 

kabartma yazılı materyallerini üretme olanağını da bulabilmektedir. 
 

Görme engelliler ilköğretim okullarından mezun olan öğrencilerden 

ortaöğretime devam edecekler için okullar veli-öğrenci-öğretmenler-rehberlik servisi-

okul idaresi işbirliği ile yönlendirme kararı alınmaktadır. Bu karar doğrultusunda 

öğrenci yatılı veya burslu olarak bir ortaöğretim kurumuna devam edebilmektedir. 
 

Milli Eğitim Bakanlığı 2005–2006 eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarında 

yeni bir program uygulayacak. Bu nedenle bütün illerde birinci kademe öğretmenleri 

Haziran 2005 itibarı ile hizmet içi eğitimden geçtiler. Derslerin içeriğinin, işleniş 

yöntemi, metot ve tekniklerinin baştanbaşa değiştiği programda görme engelliler içinde 
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bir takım düzenlemelerin gerçekleşmiştir. Yeni değişiklikle bazı derslerin kalkmış, ders 

saati dağılımının değişmiş ve yeni dersler konmuştur (Bakz: Tablo VIII). 

II.5.b. Kaynaştırma Uygulamaları 

 Doksanlı yılların başlarında yaygın olarak uygulamaya konan normal ilköğretim 

okullarında gören akranları ile görmeyen çocukları kaynaştırma uygulamaları ülkemiz 

için çok yenidir. Bununla birlikte 1970 yılında eğitim öğretime açılan İstanbul Körler 

okulunda, temel kabartma yazı öğretiminde sonra öğrencilerin çevre okullarda akranları 

ile kaynaştırmaya gönderildiği belirtilmektedir (Sümer ve Güleroğlu; 1982). 
 

Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ile yaygınlaştırılmaya 

çalışılan kaynaştırma modelinin özel eğitim okulu uygulamaları ile karşılaştırıldığında, 

görme engelli öğrencilerin gören akranları ile aynı ortamda bulunabilmesi, sosyal 

hayatı daha çabuk algılayabilmesi ve normal insanların görmeyenlere karşı olumlu 

tutum geliştirmesine yardımcı olması gibi birçok yararları sayılabilir (Sarı, 2002). 

Bunun yanında kaynaştırma uygulamasının mı yoksa görme engelliler ilköğretim 

okullarında uygulanan özel eğitim okulu modelinin mi avantajlı olduğu birçok ülkede 

halen tartışılan bir konudur (Köseler, 2000). 
  

Sarı (2002), Yasal düzenlemelere göre, kaynaştırmanın dört türünün 

tanımlanmakta olduğunu bildirmektedir. Bunlar: 
 

1. Bölgesel Kaynaştırma 

• Özel üniteler normal okullar içerisinde yerleştirilerek yapılır. 

• Özel okul ve normal okullar aynı alanı paylaşarak kaynaştırma eğitimini 

sağlanır. 
 

2. Sosyal Kaynaştırma 

Çocuklar, özel sınıf ve ünitelere devam ederek normal okulun diğer sınıflarına 

devam eden çocuklarla birlikte yemekhanede veya sosyal alanlarda birlikte yemek 

yemeleri, oyun oynamaları ve hatta sınıf veya okul dışındaki aktivitelere birlikte 

katılmaları sağlanır. 
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3. Fonksiyonel Kaynaştırma  

Özel gereksinimli çocukların bölgesel ve sosyal kaynaştırma içeriğini de yerine 

getirebilmesi bağlantısı içerisinde diğer çocuklarla birlikte eğitim programlarına birlikte 

katıldıkları veya birlikte oldukları durumlardır. 
 

4. Çapraz Kaynaştırma 

Özel eğitim sınıflarında okuyan öğrencilerin, normal sınıflarda okuyan akranları 

ile karşılıklı olarak birbirlerinin sınıflarında bulunma durumunda oluşan kaynaştırma 

modelidir. Bu modelde, özel eğitim sınıfında okuyan öğrencilerin normal sınıflara 

kaynaştırmaya gitmelerinin yanında, normal sınıflarda okuyan özel eğitime muhtaç 

olmayan çocukların özel eğitim sınıfına gelerek engelli akranları ile ders görürler (Sarı, 

2004). 
 

Kaynaştırma, özel eğitime muhtaç çocukları, gerekli düzenlemelerin yapılarak 

normal akranları ile aynı ortamda eğitim alması olarak özetlenebilir. Bu nedenle hiçbir 

düzenleme yapılmadan, özel eğitime muhtaç çocukların akranları ile eğitim almasına 

kaynaştır yerine birlikte eğitim denilir (Altunay, 2000) 
 

Türkiye’de, günümüzde dört ilin dört ilköğretim okulunda 6 özel sınıfla 

uygulanan kaynaştırma uygulaması bulunmakla birlikte, geçmiş on yılda bazı okullarda 

başarısızlığa uğradığı için kaldırılan örnekler taşımaktadır. Bunun sebepleri ayrı bir 

araştırmaya konu olmakla birlikte başarılı okulların bulunması ve bir takım 

ihtiyaçlardan dolayı yaygınlaştırılmaya çalışıldığı düşünülmektedir. Kaynaştırma 

Tablo IX: Kaynaştırma Uygulaması Yapılan Okullar 
 

SIRA 
NO 

İL ADI İLÇE ADI KURUM ADI 
Özel Sınıf 
Sayısı 

Kaynaştırma 
Yapılan Sınıf 

Toplam 
Öğrenci 

Öğretmen 
Sayısı 

1 ANTALYA MERKEZ Sefa Akın İ.O. 3 8 28 2 

2 BALIKESİR MERKEZ 23 Nisan İ.O. 1 - 2 1 

3 KARAMAN MERKEZ Dr. Sadık Ahmet İ.O. 1 1 3 1 

4 MERSİN MERKEZ M. Adnan Özçelik İ.O. 1 2 10 1 

Toplam 6 11 43 5 
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uygulamalarının yeni olmasından dolayı bir takım sorunların yaşandığı 

görülebilmektedir. Okullarda görev yapan öğretmen ve idarecilerin sınıflarına girecek 

görme engelli öğrencilerle nasıl ders işleyeceklerini bilememeleri, görme engelli 

öğrencilerden uzaktan gelenlerinin ulaşım ve barınma sorunları ile karşılaşmaları, özel 

eğitim öğretmeni, kaynak oda ve diğer eğitim materyallerinin eksikliği başlıca 

sorunlardandır. Uygulamaları yaşayan öğretmenlerin dile getirdikleri bir diğer sorun da, 

ailelerin, görme engelli öğrencilerle kendi çocuklarının birlikte okumasına tepki 

göstermeleridir. 
  
 

Görme engelli öğrencilerin normal akranları ile birlikte okuduğu bu 

uygulamanın yaygın olarak belirgin bir sisteme sahip olmadığı yapılan araştırmayla 

belirlenmekle birlikte Antalya Sefa Akın ilköğretim okulunda uygulanan sistem 

Türkiye’de en eski ve oturmuş sistemdir. 1993 yılında kaynaştırma uygulamasına 

başlanan bu okulda görme engelliler, 1.-2. ve 3. sınıfları özel sınıfta okuyup 4. sınıftan 

itibaren normal sınıflarda akranları ile birlikte eğitim almaktadır. İlk üç sınıfta Braille 

yazıyı bütün kısaltmaları ile öğrenen öğrenciler sonraki sınıflarda yönetmeliklerle 

belirlenen şartlar altında akranları ile okumakta ve aynı sınavlara tabi tutulmaktadırlar. 

İlgili yönetmelikte bu konuda şöyle denmektedir “Görme yetersizliği olan öğrencilere; 

yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir. Braille-kabartma yazı olarak verilen 

yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. 

Yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi cihazlardan yararlanılabilir. Bu 

öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.” 
 

Kaynaştırma uygulamalarının uygulandığı okullar tablo IX’da verilmektedir. Bu 

okullarda öğrencilerin eğitimleri için özel eğitim öğretmenleri görev yapmaktadır. 

Ülkemizde bu okullar haricinde başka okullarda da görme engelliler bulunmaktadır. 

Buralarda okuyan öğrenciler için olanaklar oranınca gezici öğretmen atandığı 

bilinmektedir. Bununla birlikte birçok okulda, oralarda okuyan görme engelli öğrenciler 

hiçbir özel eğitim önlemi almadan akranları ile birlikte okumakta olduğu görülmüştür. 

Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sayfasında yayınladığı tabloya göre toplam 144 

okulda görme engellilerin okumakta ve bu okullarda toplam 1459 öğrenci 

bulunmaktadır. 2005 yılı verileri olarak yayınlanan bu tablonun gerçeği yansıtmadığı ve 
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bazı okulların yanlışlıkla yazıldığı anlaşılmıştır. 1459 gibi bir rakamın gerçek 

olmamakla beraber yapılan kısa çaplı araştırma ve tecrübelerle Türkiye’de birçok 

ilköğretim okulunda bu rakama yakın sayıda görme engelli öğrenci eğitim gördüğü 

sonucu çıkarılmıştır. Altunay’ın (2000) belirttiği gibi, görme engelli çocukların hiçbir 

özel eğitim önlemi alınmadan akranları ile aynı okulda okumasına birlikte eğitim 

denmektedir. 

II.6. Sonuç 

 Görme engellilikle ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan eğitsel 

tanıma göre kör, eğitimde dokunsal ve işitsel materyallere gereksinim duyan kişidir; az 

gören ise, büyütücü araçlar yardımıyla ya da büyük puntolu yazılı materyali 

kullanabilendir. 
  

 Görme kusurlarının nedenleri olarak doğumdan gelen görme kusurları ve doğum 

sonrası görme kusurları ele alınmıştır. DİE verilerine göre sonradan görme kaybına 

uğrayanların sayısının doğuştan görme kaybı olanlardan çok daha fazladır. Türkiye 

Körler Federasyonun verilerine göre ülkemizde 0-24 yaş arası görme engelliler sayısı 

yaklaşık 120.000’dir. Bu sayıdaki görme engellilerin yaklaşık 3000’i ilköğretim ve 

ortaöğretim kurumlarında eğitim almaktadır. 
 

 Ülkemizde görme engellilerin eğitimi ile ilgili çalışmalar 1889 yılına kadar 

dayanmaktadır. Bu tarihte görme engellilerin eğitimi ile ilgili İstanbul’da Grati Efendi 

öncülüğünde bir okul açılmıştır. Bununla birlikte misyoner cemiyetlerinin de Osmanlı 

toprakları üzerinde görme engelliler ile ilgili eğitim yaptıkları çeşitli kaynaklarda 

geçmektedir.  

 Görme engellilerin eğitimi ile ilgili çalışmalar 1950 yılından sonra hız kazanmış 

ve o tarihten günümüze 16 görme engelliler ilköğretim okulu açılmıştır. Bunun yanında 

görme engellilerin eğitiminde kaynaştırma modeli uygulamaları da başlamış ve halen 

yaygınlaşarak devam etmektedir. 
 

 Ülkemizde görmeyenlerin eğitiminde tanılama süreci önemli yer tutmaktadır. 

Bu konuda yönetmeliklerle eğitsel tanılama modeli ön görülmüş ve uygulamalara 

yansımıştır. Görme engelli öğrenciler tanılama süreci sonucunda ya görme engelliler 
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için açılmış özel eğitim kurumlarına ya da akranları ile birlikte okumasına olanak veren 

kaynaştırma okullarına yönlendirilmektedir. 
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II.7. GÖRME ENGELLİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ AÇISINDAN 
OYUN 

Çevremizde gördüğümüz çocuklardan aynı yaşta olanları bireysel farklılıklar 

hariç aynı gelişim özellikleri gösterdiklerini gözlenebilir. Bu olgu çocuk gelişimi ile 

ilgili yazılmış kaynaklarda da gözlenmektedir. Bunun yanında görme engelli çocukların 

gelişimi söz konusu olduğunda gören akranları ile benzerlikler göstermesi beklenmekle 

birlikte aşağıda genişçe açıklanacağı gibi farklılıkların olduğu bildirilmektedir. 
 

 Oyun nasıl gören çocuklar için önemli ise görme engelli çocuklar için de 

önemlidir. Yukarıda açıklandığı gibi çocukların fiziksel, duygusal, motor, bilişsel ve 

sosyal gelişimi açısından önem gösteren oyunun eksikliğinde görme engelli çocukta bir 

takım sorunlara neden olması beklenebilir. 
  

Görme engelli çocuklar ve onların oyunları ile ilgili yapılmış araştırmalara 

bakıldığında bu konuda çok az kaynağa ve yazıya rastlanmıştır. Buultjens ve Ferguson 

(1994) görme engelli çocukların nasıl oyun oynadıkları ile ilgili yayınladıkları 

araştırmada bu konuya değinerek genel olarak oyunla ilgili yapılmış ve yazılmış 

araştırmaların bile çok azının görme engelliler ile ilgili olduğunu belirtmektedir. The 

British Journal of Visual Impairment’ in 1983–1997 yılları arasında yayınlanan bütün 

sayıların da ancak iki makale olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ülkemizde görme 

engelli çocukların oyunları ile ilgili yapılmış herhangi bir araştırmaya ulaşılamamakla 

birlikte konu ile ilgili çeşitli makaleler yazılmış olduğu veya görme engelliler ile ilgili 

kitaplarda konuya değinildiği görülmüştür. Ayrıca çeşitli kaynaklarda konuyla ilgili 

kısa bilgilere ulaşılmıştır. 
  

Görme engellilerle ilgili kaynaklarda, daha çok çocukların gelişimleri ile ilgili 

bilgiler bulunmaktadır ve bu onların oyunlarında nasıl olabilecekleri ilgili bilgiler 

verebilmekle birlikte, elde olan oyunla ilgili araştırmalar ve yazılar ile konu, görmenin 

gelişim üzerindeki etkisi ile ele alınarak incelenmiştir. 
  

Öncelikle şu bilinmelidir ki görme engelli bir çocuğa sahip olmak aileler için 

kabul edilmesi zor bir durumdur. Özellikle yeni doğan çocuğun görme engelli olduğunu 

keşfetmek ailelerde bir dizi duygusal tepkiye neden olur. Bu konuda yapılmış 

araştırmalar ailelerin aldıkları haberle şok, çaresizlik, kızgınlık, suçluluk ve panik 
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duygularını yaşadıkların göstermektedir. Aileler acı, kızgınlık, depresyon hatta iğrenme 

gibi tepkiler verebilirler. Anne için çocuğun görme engelli doğması şok edici 

olduğundan ona karşı reddetme ya da fazla koruma ile sonuçlanabilecek davranış ortaya 

çıkabilir (aktaran Dorn, 1993). Ancak Campbell (2003), yaptığı bir araştırmada 18 aylık 

ileri derecede görme engelli ve gören çocukların annelerinin direk ilgi ve oyunlarında, 

gören çocuk annelerine göre daha fazla direktif vermediği ancak görme engelli çocuğun 

gereksinimleri ile ilgili özel direktifler verdiğini bulmuştur. 

II.7.a. Görme Kaybının Gelişim ve Oyun Gelişimi Üzerindeki Etkisi 

Öğrenmenin % 85’i, insanların dış dünyadan aldıkları görsel uyaranlarla 

gerçekleştiği belirtilmektedir (Tuncer, 2003). Görme, gören çocuklara renk, ışık, 

uzaklık, büyüklük, küçüklük, nesnelerin uzaydaki konumlarına ilişkin zengin, devamlı, 

güvenilir bilgiler sağlar. Bu bilgilere dayanarak çocuk kişileri, nesneleri tanımlar. 

Onlara göre kendi davranışlarını düzenler ve kendini yönlendirir. Bu nedenle, görme 

algısı olmayan görme engelli bebekler bu açıklanan duyum boyutlarından yoksundur 

(Ataman, 2005). Dolayısı ile görme engelli çocuk öğrenmenin ana öğesinden yoksun 

olarak gelişim göstermektedir. Görmeden yoksun olmak çocukların gelişimlerini 

etkilemekle birlikte görme engelliliğin gelişim sorunlarına neden olduğunu anlamı 

çıkmamaktadır. Çünkü görme engelli çocukların diğer duyu organları, öğrenmeleri için 

birçok olanak sunmaktadır (Özyürek, 1995). 
 

Bebeklik, doğumu izleyen ilk iki yılı kapsayan döneme denilmektedir. Bu 

dönem normal olarak çocuğun birçok alanda kapsamlı bir biçimde gelişmesinin 

oluştuğu dönemdir. Bu nedenle doğuştan görme engelli olan çocuklar için 0-2 yaş arası 

dönemindeki gelişim çok önemlidir (Ataman, 2005). Gelişimlerindeki sorunlar okul 

öncesi dönemde görme engelli çocukların özellikle oyunlarına yansımaktadır. Ferguson 

ve Buultjeans (1995) yaptıkları bir araştırmayla Reynell-Zinkin Gelişim Skalasına göre 

düşük gelişim gösteren görme engelli çocukların keşif oyunlarında da düşük beceri 

gösterdiklerini bulmuşlardır. Kirk ve arkadaşları (2000) yaptıkları bir çalışmayla oyunla 

ilgili önceden yapılmış araştırmaları destekleyen bulgular elde etmişler ve görme 

engelli çocukların kayda değer şekilde oyun becerilerinde özellikle sembolik oyunda 

gecikmeler gösterdiklerini belirtmişlerdir. 
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Görme engelli çocukların, gören çocuklardan daha yavaş gelişim gösterdikleri 

ancak anne-babaların, zengin fiziksel çevre oluşturma ve makul risk almaya 

cesaretlendirme ile çocuklarının uyumsal becerilerini artırabilecekleri aktarılmaktadır 

(Kirk ve arkadaşları, 2000). Dolayısı ile görme engelli bir çocuğa sağlanabilecek uygun 

çevre onun gelişimsel sorunlarını azaltacağı gibi oyun için gerekli bilişsel, motor, dil, 

duygusal ve sosyal becerileri kazanmasını sağlayacaktır. Kirk ve arkadaşları (2000), bu 

konuda çocuğa yardımcı olmanın özellikle altını çizmektedir. 

II.7.a.i. Motor Gelişimi ve Oyun 

Psiko-motor beceriler, çocuğun bedenindeki kaslar aracılığıyla çevresinde 

dolaşmasını ve eylemde bulunmasını sağlar. Bu beceriler iki gruba ayrılır: Büyük motor 

beceriler; kol, bacak, ya da karın kasları ile yapılan becerilerdir. Küçük motor beceriler 

ise el ve yüzdeki kaslarla yapılan becerilerdir. Tüm çocukların motor gelişimleri aynı 

sıra ve aynı ilkeleri izler. Görme engelli çocukların bu ilkleri izlemeleri, onları 

yetiştiren ailelerin ya da bakıcıların desteklerine bağlıdır (Ataman, 2004).  
 

Gören bir bebek kaldırıldığında çevresini daha iyi görerek hoşnutluk belirten 

davranışlar sergiler. Gördüğü ilgi çekici nesnelere yönelir ve eline alıp kavrar. 

Bebeklerin emeklemeleri çevrelerindeki nesnelere erişme çabasından kaynaklandığı 

aktarılmaktadır (Tuncer, 2003).  İleri derecede görme engelli bebeklerde motor 

gelişimin olması için ebeveynin çocuğun başını kaldırması, uzanması ve yakalaması, 

oturması, emeklemesi ya da yürümesi için yardım etmesi gerektiği, çünkü motor 

gelişim için görmenin ana uyaranları sağladığı belirtilmektedir (Scott ve arkadaşları, 

1982). MacDonagh (1996), ileri derecede görme engelli olmanın motor gelişiminde 

derin etkiye sahip olduğunu ve motor gelişimle ilgili kilometre taşlarını geciktirdiğini 

ve hatta genellikle 6. ayda gelişen kavrama yeteneğini sıklıkla bir yıla kadar 

ertelendiğini belirtmektedir. Dolayısı ile görme engelli çocuklar gelişimlerinde 

yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duymaları nedeniyle, bilinçli bir yardımın olmadığı 

durumlarda çocuğun gelişiminde problemler olabilmektedir. Çocuklarının engelli 

olduğunu öğrenen ana-babaların yaşadıkları şok, çatışma, diğer duygusal tepkiler ve 

benzeri durumların üstesinden gelip erken çocukluk dönemlerinde onların gelişimini 
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destekleyecek çalışmaları yapabilmeleri için programların oluşturulması gerekmektedir 

(Ataman, 1998). 
 

Scott ve diğerleri (1982) anaokulu çağına gelen görme engelli çocukların motor 

gelişimlerinde akranlarıyla büyük farkın olduğunu söylemektedir. Bunun yanında 

görme engelli çocuk, ileri derecede görme engelli olsa bile nadir olarak, ebeveyninin 

hiçbir yerden yardım almadan kendi bilgi ve tecrübesiyle yetiştirmesi sayesinde, 

akranlarına benzer bir gelişim gösterebilmektedir.  
 

Motor gelişim görme engelli çocuklar açısında çok önem taşımaktadır. Çünkü 

görsel uyaranları algılamayan ileri derecede görme engelli çocuk, çevresinde bulunan 

objeleri tanımak için dokunmak ve daha fazla hareket etmek zorundadır. Bu da onların 

gören akranlarında daha fazla çaba sarf etmesi ve yeteri kadar bilgilendirilmedikleri 

hareketlerin sonuçlarından kendilerini kurtarmak için daha fazla güç ve çevikliğe 

gereksinim duyacakları anlamına gelmektedir. İleri derecede görme engelli olanların 

aldıkları uyaranlar gören çocuklara göre daha az çekicidir. Bunun sonucu olarak ileri 

derecede görme engelli çocuklar kendiliklerinden riskli davranışlara girmektense gören 

çocuklara göre daha az motor yeteneği geliştirmeye ve daha çok oturarak zaman 

geçirmeye eğilimli olacaklardır (Hanna, 1986; Kobberling, Jankowski and Leger, 1991; 

aktaranlar Foulke ve Hatlen, 1992). Görme engelli çocukların bu eğilimleri Warren 

(1984 aktaran Ferguson ve Buultjens, 1995)’in belirttiğine göre onların oyuncaklara ve 

hareketli objelere ilgilerinde de görülmektedir. Warren bu konuyla ilgili olarak yetişkin 

desteğinin sıklıkla tekrar edilmesi ve cesaretlendirme ile görme engelli çocukların 

yaşlarına uygun oyunlar oynamaya yönlendirilebileceklerini belirtmektedir. 
 

Görme engelli çocuklar görsel uyaran eksikliği nedeniyle yüzüstü yatmaktan, 

emeklemekten, sürünmekten ve yuvarlanmaktan hoşlanmazlar ve kaçınırlar. Oysa bu 

devinimler bedensel gelişim için gereklidir, çocuk bu devinimleri yapmaya oyunlar 

vasıtasıyla teşvik edilmelidir. Görme engelli çocukların hareket özgürlüğünü 

kazanırken güçlükle karşılaştıkları bazı durumlar vardır. Bunlar yönlere ilişkin olan 

kavramların kullanılmasıdır. Ön, arka, üst, alt, sağ, sol gibi kavramları karıştırma 

eğilimindedirler. Bu düzenlenecek oyunlarda mutlaka verilmelidir, örneğin: görenlerle 
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birlikte oynanan masa altına ya da benzeri bir yere saklanmış olan nesneleri, çeşitli yön 

bildiren komutlarla bulma oyunu (Ataman, 2005). 
 

Görme engelli çocukların dokunma duyusu onların temel algılarından biridir 

(Hallahan ve Kauffman, 1988). Dokunma duyusu muhtemelen insan duyuları içinde en 

önemlisidir. Deri organı tüm duyu organları içinde en genişidir ve bireyi bir miktar 

deneyim düzeyinde duyusal, duygusal ve kavramsal, bilgilendirme ve etkileme 

kapasitesine sahiptir. Düşük görme ile mücadele eden insanlar için dokunma duyusu 

yeniden öğrenmek ve anlamak amacıyla bir araç olarak yeni bir konuma sahiptir ve bu 

görme engelliler için mevcut çeşitli iletişim ve rehabilitasyon araçlarında aksedilir 

(Kilyocne, 1991). Bu nedenle dokunma duyusunun kullanılması görmeyenler açısından 

birçok öğrenme olanağı sağlayabilir. 
 

Van der Poel (1988 aktaran Nielsen, 1996)’in belirttiğine göre, dokunsal 

reseptörlerin yeterli uyarılması dokunma, basınç, sıcaklık ve acının algılanmasını 

sağlar. Böylece derinin yüzeyi özel bilgileri algılama yeteneği için hazırlanmış olur. Bu 

dokunma duyusu ile ilgili bilinci ortaya çıkarır. Çocuk ne zaman değişik dokunsal 

tecrübelerin özel anlamları konusunda bilinçlenmeye başlarsa o zaman bir bilişsel çift 

ortaya çıkar ve çocuğu daha karmaşık dokunsal algılara hazırlar. Van der Poel aynı 

zamanda Warren (1982 aktaran Nielsen, 1996)’den bebeğin başlangıçta kendi kendine 

dokunsal tecrübelerle tatmin olduğunu aktarır. Bilişsel işlemlerin olgunlaşması ile öznel 

hareketlerden daha nesnel hareketlere kayma olur ve daha anlamlı hareketler ortaya 

çıkar. Böylece çocuk, çevresindekiler hakkında dokunsal algılama modeli ile bilgi 

edinebilir. Bu, eğer çocuk bulunduğu çevre ve objelerin niteliklerini algılamaktaysa, 

görme engelli çocuklar için dokunsal reseptörlerden gelen bilgilerin gerekli olduğu 

anlamına gelmektedir.  Çocuğun dokunsal reseptörleriyle algıladığı dokunsal tecrübeler 

yetişkinlerin elleriyle gereksiz müdahaleleri ile ilgisiz algılamalara dönüşebilir. 

Baddeley (1986 aktaran Nielsen, 1996)’e göre, çocuk deneyimlerini sadece 

tekrar ederse bir hafıza oluşturabilir. Bu şu anlama gelmektedir; çocuk kinestetik ve 

dokunsal reseptörlerden gelen bilgileri birleştirmeye başladığında, o yeni dokunsal 

tecrübeler ile zaten hafızada olanları birleştirmekle birlikte bu çeşit bilişsel aktiviteleri 

tekrar etmek zorunda kalacaktır. 
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Dokunma duyusu daha çok parmaklar ve eller kullanılarak algılamada 

kullanılmaktadır. Fullwood (1987), görme engelli çocuklar için el ve parmak gücü iyi el 

becerisi gelişimi için önemli faktörlerden sadece biridir ve “iyi el becerisi” iyi motor 

yeteneği gelişiminde önemli faktörlerden sadece birisidir demektedir. O görme engelli 

çocukların el ve parmak gücü ile ilgili yaptığı araştırmasında onların gören çocuklara 

göre zayıf olduğunu gösteren bilgiler sağlamıştır. Bu nedenle çocuğa elleri ile nasıl 

oynayacağı da öğretilmelidir. Çünkü görmeyen bebekler genellikle ellerini 6-7 aylık 

oluncaya kadar kullanamaz ve omuz hizasında yumruk yaparak tutma eğilimindedirler. 

Çocuğun elleri ile göreceği yani çevreyi elleri ile dokunarak öğreneceği gerçeği göz 

ardı edilmeksizin çocuğun ellerini kullanabileceği bütün etkinliklere katılması 

sağlanmalıdır (Ataman, 2005). 

II.7.a.ii.  İletişim Becerileri Gelişimi ve Oyun 
  

Konuşma iletişimin en önemli ve açık unsurudur. Gören çocuklar dili, işitsel 

yolda, okuyarak ve hareketleri ve jest ve mimikleri izleyerek kazanırlar. Onlar 

kendilerini ilk önce babıldayarak ve daha sonra anne baba ve kardeşlerini taklit ederek 

ifade ederler. Görme engelli çocuklarda hemen hemen aynı yolla dili kazanırlar fakat 

dil olgusunda görsel ve ya da okuma girdileri yoktur (Kirk ve arkadaşları 2000). Dilin 

öğrenilmesinin görsel olmaktan çok işitsel olması nedeniyle, görme yetersizliği 

olanların dil gelişimlerinin şaşırtıcı olmadığı ve görme engelli çocukların iletişim için 

tek kanalın kulak olması nedeniyle dili kullanma isteğinin gören çocuklardan daha fazla 

olduğu belirtilmektedir (Özyürek, 1992). 
  

Bazı uzmanlar görme engelli çocukların dil gelişimi ile ilgili farklı düşüncelere 

sahip olduğu belirtilmektedir. Buna göre görme engelli çocuklarda dilin esası hakkında 

bir sorun yok ancak kazandıkları dil onların düşünme biçimlerini etkileyebilecek bazı 

özelliklere sahiptir. Ayrıca onlarda verbalizm olarak tanımlanan aşırı sözcük kullanma 

davranışlarının görüldüğü aktarılmaktadır. Cutsforth’a göre görme engellilerin aşırı 

sözcük kullanma eğilimlerinin nedeni olarak onların bu davranışı sosyal onay almanın 

yolu olarak görmesinden ve bu davranışın eğitim sistemi tarafından öğretilmiş 

olmasındandır  (Hallahan ve Kauffman, 1988). Özyürek (1992), okulda öğrenilen 

verbalizmin, görme engelli çocuklardan görenler gibi konuşması ve yazması 
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beklendiğinden geliştiğine inanıldığını söylemektedir. Bununla birlikte aşırı sözcük 

kullanımının bilişsel gelişimi de etkileyeceği görüşüne rağmen bunun görme engelliler 

için bir sorun olmadığı, bilişsel gelişime ket vurmadığı; bu davranışın söndürülmek 

yerine sözcüklerin ve kavramların anlamlarının tam olarak kavratılması için yaşantı 

zenginliklerinin oluşturulması gerektiği Özyürek (1995) tarafından belirtilmektedir. 
 

Görme engelli çocuk iletişimin görsel yönünün farkında değildir. Görme engelli 

çocuk göz teması kuramaz, mimik ve jestlerle kendini ifade edemez (Tuncer, 2003).  

Ayrıca Dorn’un (1993) aktardığına göre görme engelli çocuklar oyunlarda görenlerden 

daha az ve sıklıkla pozitif seslendirme, annelerine pozitif tepki, sosyalleşmeyi başlatma 

ve daha çok negatif seslendirme, daha sıklıkta annelerini önemsememe 

göstermektedirler. Görme engelli çocuk kelimelerin anlamlarına çok önem verir ve 

onun gerçek anlamını kavrayabilir. Görme engelli çocuk kelimenin anlamını biliyor ve 

kullanıyor olmasına rağmen aslında kelimenin anlamı konusunda kesin bir fikre sahip 

olmadığı belirtilmektedir (Scott ve diğerleri, 1982). Henüz konuşamayan bir çocuk 

ebeveynlerini, kardeşlerini taklit ederek öğrendiği hayvanları ve canavarları temsil eden 

geniş bir ses repertuarına sahip olabilir. Şu açıktır ki; göremediğiniz zaman sesleri ve 

ritimleri taklit etmek, hareketleri veya aktiviteleri taklit etmekten daha kolaydır. Görme 

engelli çocuklar bu nedenle birlikte oynanan oyunlara katılmada gecikirler. Çünkü 

görme engelli çocuklar işitsel girdileri yakalayabiliyorlarken hareketler yanında 

iletişimle ilgili sözel olmayan ipuçlarını da kaçırırlar (Ferguson ve Buultjens, 1994). 
 

Gören bir çocuk bebeklikten itibaren hareket eden nesneleri veya insanları takip 

eder, bir şeyi işaret edebilir, ailesine doğru bakabilir ve gülümseme, heyecansal 

davranışlar gibi çeşitli tepkilerde bulunabilir, kendi başına ses çıkarabilir ve böylece ilk 

sözel olmayan iletişimi kurabilir. Görme yetersizliği olan çocuk ailesinin ona 

dokunuşlarına yoğunlaşır. Bir süre sonra da ses tonunun anlamlarını keşfetmeye başlar. 

Sonuçta gören ve görmeyen çocuklar normal bir şekilde dil gelişimini tamamlarlar. 

Gören çocukların iletişimleri görsel ipuçlarını algılayarak gelişir ve görme engelli 

çocuk bu ipuçlarını algılayamadığı için iletişimde bazı güçlüklerle karşılaşır (Ataman, 

2004).  
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Görme engelli çocuk konuşmayı öğrenirken bir takım problemlerle karşılaşır. 

Bunların başında, sesleri dinlemelerine rağmen, dokuları ve kokuları hissetmesine 

rağmen bunlarla ilgili herhangi bir istekte bulunamamalarıdır. Ailelerin konuşmada 

kullandıkları yaklaşımları da problem oluşturabilir. Örneğin; görme engelli çocuk için 

“bak uçak geçiyor” yerine “duyuyor musun uçak geçiyor” denmesi daha anlamlı bir 

mesaj iletilmiş olur. Görme yetersizliği olan çocuğun konuşmaya başladığında 

karşılaşacağı diğer bir sorun da onun için konuşacak konuların sınırlı olmasıdır. Çünkü 

görme engelli çocuk çevresinde olan bitenin tam olarak farkında değildir. Gören çocuk 

çevre ile ilgili geniş bir kavrama çerçevesine sahip olduğundan “bu nedir?” sorusunu 

daha erken zamanlarda sormaya başlamıştır. Bununla birlikte görme engelli çocuk, 

konuşmanın ona istediklerini sağlayabildiğini fark ettiğinde, konuşma becerileri ve 

sözcük dağarcığı olağanüstü bir hızla gelişmeye başlar. Yaklaşık elli sözcük 

öğrendiğinde artık sözcükleri yan yana getirmeye başlar. Gören çocuktan farklı olarak 

bu sözcükleri kullanışı kendi hareketleri ile ilişkili olarak kısıtlı kalır. Dil becerileri 

geliştikçe gören çocuklardan farklılıklar gözlemlenir. Görme engelli çocuk, kendi 

cümlelerini oluşturmak yerine ailesinin cümlelerinden yararlanmayı tercih edebilir, 

zamirleri yanlış kullanabilir ve sözcüklerin anlamını gören çocuklardan farklı 

kullanabilir (Ataman, 2004). 
 

Gönen (2003) görme engelli çocukların dramatik oyunlarda özellikle güven 

duygusunun gelişmesine ve duyuların geliştirilmesine vurgu yapmıştır. Bu nedenle 

böyle çocuklara müzikle veya seslerin kullanılması ile yardımcı olunabileceğini 

söylemektedir. Ayrıca görme engellilerin dans etmeyi öğrenerek, duyduğu müziklerle 

ilgili duygularını hareketle ifade edebileceklerini ve kendilerini rahatlatmaları için 

bağırma ve gürültü yapma davranışlarından sonra sessizliğe gömülme türü oyunlar 

oynayabileceklerini belirtmektedir. Bununla birlikte ses kaynağına yönelme, onu bulma 

davranışlarıyla ilgili işitsel algıların kullanılmasına yönelik oyunlar erken dönemlerde 

başlanarak oynanmalıdır (Varol, 1996). 

II.7.a.iii. Bilişsel Gelişim ve Oyun 
  

Bilişse terimi bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çözmeyi, kavramları ve 

düşünmeyi yani zihni içine alır. Bilişsel gelişimi araştırmak zordur, çünkü 
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gözlemlenemeyen süreçleri içerir (Gander ve Gardiner, 1998). Görme yetersizliğinin, 

çocuğun bilişsel olarak öğrenmesini kendi başına etkilemediği ancak nasıl öğrendiğini 

etkilediği belirtilmektedir (Ataman, 2004). 
 

Kavramsal ya da bilişsel yeteneklerde görme engelli çocukların görenlerin 

gerisinde olduklarının gözlendiği ve soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde daha 

başarısız oldukları belirtilmektedir (Özyürek, 1992). Kavram gelişiminde görme engelli 

çocuklar bilgiyi bir araya getirme sistemlerindeki eksikliklerinden dolayı güçlüklere 

sahiptir. Parça parça ve sınırlı öğrenme onların bazen mantıksal olarak yanlış sonuçlara 

ulaşmasına neden olabilir. Mesela, kuşlar hakkında bilgisi olmayan bir çocuğun onların 

diğer hayvanlar gibi dört ayaklı olabileceği sonucuna ulaşması sık karşılaşılan bir 

durumdur (Scott ve arkadaşları, 1982). 
 

Bebekler için ana uyaran kanalı göz olduğu uzmanlarca belirtilmektedir. Görme 

engelli çocuk bu duyusundan yoksun olduğu için diğer duyu organlarını kullanarak 

bilişsel gelişimini sağlayacak girdiler elde etmelidir. Bunun da ana-baba veya yetişkin 

biri tarafından sağlanması gerektiği belirtilmektedir (Ataman, 1998; Tuncer, 2003).  
  

Kavramlar, soyutlamalar ve sınıflamalar geliştirme her çocuk için önemli 

bilişsel becerilerdir. Görme engelli çocuklar bu bilişsel becerileri geliştirmek için görsel 

olmayan duyularından yararlanmak zorundadır. Bu da onlara dezavantaj sağlamaktadır 

(Varol, 1996). Görme engelli çocuklar özellikle dokunma ve işitme yoluyla öğrenme 

deneyimleri yaşarlar. Dokunma bireye yakınındaki nesneler hakkında bilgi sağlar. 

Görme bütünsel bir nesne bilgisi sunarken dokunmanın sunduğu bilgi bütünsel 

olamadığı için bilgi edenimi ve deneyimi sınırlılıklar taşır. Bu nedenle görme engelli 

çocuklar gören çocukların kazandıkları deneyim ve bilgilerin büyük bir kısmını 

kazanmaları olanaksız denecek kadar zordur. Görme engelli çocuklar, bilişsel gelişimin 

parçadan bütüne öğrenme, sınıflandırma ve nesne devalılığını öğrenmede güçlükle 

karşılaşırlar (Ataman, 2004). 
  

a. Parçadan Bütüne Öğrenme: İnsanların geneli nesneleri öncelikle bütün 

olarak görürler ve daha sonra küçük parçaları fark ederler. Gör olan çocuklar bir defada 

gördükleri ya da hissettikleri ile nesneleri bütün olarak algılayamazlar. Bir nesnenin 

bütünsel imge ya da düşüncesini oluştururken, bütünün tamamına ilişkin deneyimleri 
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yoktur. Onlar öncelikle bütünün parçaları ile ilgili dokunsal yaşantılar edinirler. Sonra 

bu parçaları birbirleri ile ilişkilendirerek bir araya getirip bütün hakkında bir düşünce 

geliştirirler ve nesnenin büyüklüğü hakkında bir sonuca ulaşırlar. Çocuğun böyle 

parçadan bütüne ulaşarak oluşturduğu algıya “haptik (dokunsal) duyum” denir 

(Ataman, 2004). 
  

b. Sınıflandırma: Sınıflandırma, nesneleri benzerliklerine göre tanımlayıp, 

sıralayıp, sınıflandırıp farklı olanlardan ayrı görülmesinden oluşur (Varol, 1996). 

Çocuk bunu üç yaşında yapmaya başlar. Önce nesneleri fiziksel özelliklerine, 

işlevlerine ve ilişkilerine göre sınıflandırma yapılır. Bu becerinin kazanılmasından 

sonra düşünceleri örgütleme, yeni düşünceleri eski kavram ve bilgilerle bileştirerek 

başarılı öğrenmeler oluşturulur. Görme engelli çocuklara bu bilişsel becerinin 

kazandırılması zordur. Çünkü çevrelerindeki nesnelerin benzerliklerini ve farklılıklarını 

görememektedirler. Bu aşamada anne baba veya başka yetişkinin yardımıyla 

benzerlikler ve farklılıklar konusunda çocuğun biliş oluşturmasını sağlayabilir 

(Ataman, 2004). 
  

c. Nesne Devamlılığı: Nesne devamlılığı, bir nesnenin görüş alanından 

çıkmasında bile varlığının bilinmesidir. Bu beceri dört aşamada gerçekleşir ve gören 

bebeklerde yaklaşık 18 ayda olgunlaşır. Ancak görme engelli çocukların uygun 

sağaltım olmadığında bir yıla yakın bir süre kadar bu becerinin gelişimi gecikebilir 

(Varol, 1996). Bir çocuk bu beceriyi eğer kazanmazsa her durum ve her şey onun için 

yeni olacaktır (Ataman, 2004). 
  

d. Korunum: Korunum, içeriğin farklı kaplara konulmasıyla değişmediği 

anlayışıdır. Gören ve görme engelli çocuklarda korunumla ilgili kavramların kazanılma 

sırası aynıdır. Bununla birlikte görme engelli çocuklar kendilerinden küçük 

çocuklarınkine benzer korunuma sahip olabilirler (Varol, 1996). 
  

Nilesen’in (1996) aktardığı gibi görme engelli çocuğun bilişsel işlemlerinin 

olgunlaşması için görsel yeteneğe göre çok sınırlı da olsa dokunsal algıların önemi 

büyüktür. Dokunsal hareketlerin olgunlaşması neticesinde görme engelli çocuk öznel 

hareketlerden daha nesnel hareketlere geçiş sağlar. görme engelli çocuğun 

deneyimlerini tekrar etmesi ile bir bilinç durumu oluşur. 
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Oyun, okul öncesi dönemdeki çocukların kavram gelişiminde çok önemli role 

sahiptir. Sınırlı hareket, motivasyon azlığı ve anne-babanın ya da çocuğa bakan kişinin 

aşırıcı koruyuculuğundan kaynaklanan yaşantı eksikliği görme engelli çocukların 

özellikle sembolik oyun gelişiminde geri kalmasına neden olabilir (Varol, 1996). 

Piaget’e göre sembolik oyun, hayali oyun ve rol oyunları ikinci yılda ortaya çıkar, 

üçüncü ve dördüncü yılda artar ve ondan sonra azalır. Bu konuda uzmanlar çeşitli 

tartışmalar yapmakla birlikte görme engelli çocuklarla ilgili araştırmaların azlığı 

sembolik oyunda onların durumları ile ilgili bir karara varılamamaktadır. Bununla 

birlikte görme engelliler ile ilgili çalışanların deneyimleri onlara daha fazla sembolik 

oyunlara katılma fırsatlarının tanınması gerektiğini göstermektedir (Buultjens ve 

Ferguson, 1994). Varol (1996), görme engelli çocuğa taklit için fırsat tanınmazsa 

(taklidi kumdan vb. kek yapma gibi),  oyunun soyut biçimlere ilerlemek yerine, somut 

ve elle ilgili olarak kalacağını belirtmektedir. 

II.7.a.iv. Sosyal Gelişim ve Oyun 
 

Bebeklerin sosyalleşmesinin başlangıcı olarak gülümseme kabul edilebilir. İki 

aylık olmuş bir bebek başta insan yüzlerine olmakla birlikte etrafına bol gülücükler 

dağıtmaya başlar (Köroğlu, 2005). Bunun yanında, bebeklerin daha öncesinden, doğum 

anından sonra bile gülümsedikleri bilinmekte ve bu gülümsemeler bilinçsiz olarak 

nitelendirilmektedir (Eisenberg ve arkadaşları, 2001).  
 

Bir bebeğin gülümsemesinin sevinci, bakıcısında olumlu duygular yaratması 

açısından kritik öneme sahiptir. Genellikle anneler bu gülümsemeyi bebeklerinin 

hoşnutluk içerisinde olduklarına ve kendilerinin etkili anne olduklarına bir işaret olarak 

yorumlarlar. Eğer gülümseme gecikirse veya seyrek olursa anne, kendisinin yeterli 

anne olup olmadığından şüpheye düşer. Görme engelli çocuklar için sosyal anlamda 

gülümseme görenlerle karşılaştırıldığında gecikir (Dorn, 1993). Ancak görme engelli 

çocukların daha ilk aylardan itibaren çok geniş yüz ifadelerine, vücut hareketlerine ve 

seslendirmeye sahip oldukların bulunduğu bildirilmiştir (Preisler, 1988 aktaran Dorn, 

1993). Bununla birlikte gören çocuklarla karşılaştırıldıklarında kısıtlı bir yüz ifadesi 

sergiledikleri ve genellikle daha tepkisiz oldukları bulunmuştur (Troster ve Brambring, 

1992 aktaran Dorn, 1993). 
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Görme engellilikten dolayı, kaçınılmaz olarak sosyal ya da kişisel problemlerin 

olacağı söylenemez. Fakat bu pasiflik ve bağımlılık durumlarında, sınırlı bağımsız 

hareket ve tecrübelerin azlığının sonucu olarak bazı görme engelli çocuklarda görülür 

(Kirk ve arkadaşları, 2000).  
 

Değerlendirme ve gözlemler sosyal iletişim becerisinin bazı görme engelli genç 

ve çocuklarda geciktiği ya da olgunlaşmadığı izlenimi uyandırır. Görme engelli çocuk 

ve gençlerin akran grupları içerisindeki davranışları normalmiş gibi görülebilir. Oysa 

yetişkin ve tanıdık olmayan akranları ile olan sosyal etkileşimleri kısıtlı ya da 

anormaldir. Bu herhangi bir derecede öğrenme güçlüğü ile artabilir. Dil gelişiminin, 

nörolojik yapının sağlam olması şartıyla normal şekilde oluştuğu gözlenmektedir. Fakat 

sosyal becerilerin gelişmesini sağlayan dil kullanımımın ilgili deneyimlerle öğretilmesi 

gerekebilir. Gresham (1983) engelli olarak tanımlanan birçok öğrencinin eğer sosyal 

beceri eğitimi almazlarsa sosyal uyum problemleri ile karşılaştıklarını bulmuştur. Van 

Hasselt (1983) ise eğitimin sosyal beceri davranışlarını geliştirdiğini fakat bu 

kazanımların eğitim bittiğinde kaybolduğunu bulmuştur (Stockley, 1994). Bir diğer 

araştırmada görme engelli öğrencilerin telefonda çok zaman harcadıklarını, oturarak 

yapılan aktivitelerle kendilerini çok meşgul ettiklerini, yalnız başlarına daha çok zaman 

geçirdiklerini ve bağımsız olarak dolaşma yetersizliklerinden dolayı kendilerini 

evleriyle sınırladıklarını göstermektedir. Erken yaşlardaki gelişimsel tecrübelerin 

azlığından dolayı meydana gelen gecikmiş motor ve sosyal beceriler okul 

performansını da etkilediği belirtilmektedir. Dolayısı ile çocuğun sosyalleşmesi için 

önemli unsur olan okul ortamında bu dezavantajın oluşmaması için erken müdahaleye 

gereksinim vardır (Kirk ve arkadaşları, 2000). 
 

Sosyal gelişimin unsurlarından biri de cinsel kimlik gelişimidir. Otoritelerin bir 

kısmı görme engelli bireylerin cinsel bilgi edinmede yaşıtlarından geri olduklarını 

belirtmektedir (Hallahan ve Kaufman, 1988). Gören çocuklar, birçok kez cinsel 

kimlikle ilgili görsel deneyimlere sahip olabiliyorlarken (özellikle küçük yaşta olan 

kardeşlerinden ve diğer çocuklardan görerek), görme engelli çocuklar bu konuda 

dezavantaja sahiptir. Bununla ilgili olarak Varol’dan erken çocukluk döneminde görme 
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engelli çocuklara cinsel bilgi ve eğitim açısından dokunsal deneyimler kazandırmaya 

yönelik yaşantılar düzenlenebileceği bilgisi alınmıştır.  
 

Erken yaşlarda görme engelli çocukların sosyal gelişimi için oyunların önemi 

büyüktür. Ancak bunun için aile üyeleri, bakıcılar ve uzmanlar görme yetersizliği olan 

çocuğa karşılıklı ve aktif katılımı artıran oyun fırsatları sağlamalıdırlar. Görme engelli 

çocukların okulöncesi kurumlarında akranları ile uygun iletişim kurmaları çoğunlukla 

güçtür. Görme yetersizliği olan çocuk gören akranlarının oynadıkları oyunlarda 

yaptıkları hareketleri izleme olanağından yoksundur. Bunun yanında başkaları ile 

oynarken çoğunlukla hareketlerinde uyum eksikliği görülmektedir (Varol, 1996). 

Nitekim görme engelli çocukların grup olarak oynadıkları bir oyunun gören 

çocuklarınki ile karşılaştırılmasının yapıldığı bir çalışmada da benzer durum 

gözlenmiştir (Kılıçoğlu, 2004).  
 

Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi sosyal gelişimde erken müdahalenin 

öneminden dolayı görme engelli çocuklar için oyun yaşantıları diğer çocukları da içine 

alacak şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Görme engelli çocukların görsel 

uyaranlardan haberi olmadığından onların yetişkinlerin yardımına gereksinimleri vardır 

(Varol, 1996). Bunun yanında gören akranların veya daha büyük arkadaş ya da abi-abla 

yardımıyla da birçok sosyal davranış oyun içersinde öğrenilebilir (Ferguson ve 

Buultjens, 1995). 

II.8. Sonuç 

 Ülkemizde 0-24 yaş arasında yaklaşık 120 bin görme engelli çocuk bulunduğu 

tahmin edilmektedir. Bu rakamın ancak 2000 kadarı ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarında okumaktadır. Bu sayısal veriler göstermektedir ki, ülkemizde yeni açılan 

okul ve sınıflara rağmen görme engellilerin büyük bölümü ile ilgili henüz okullaşma 

gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte ülkemizde yeni eğitim modelleri ve yöntemleri 

uygulanmakta ve görme engelliler tanılama sürecine girdikleri zaman bir eğitim 

kurumuna yerleştirilmektedir. Ayrıca, Özel Eğitim Kanunu (KHK), Özürlüler Yasası ve 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gibi yasal düzenlemeler ile görme engellilerin 

eğitimleri önündeki engeller kaldırılmaktadır. 
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 Görme engellilerin eğitimlerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi 

erken müdahale hizmetlerinin yetersiz oluşudur. Bu nedenle görme engelli çocukların 

tanılanması ve yerleştirilmesi ilköğretim çağına geldiklerinde gerçekleşebilmektedir.  

Örgün eğitimde okul hayatına başlayan her çocuk gibi görme engelli çocukların 

da gelişimini tamamlamaları için oyun oynamaları gerekir. Oyun normal çocuklar gibi 

görme engelli çocukların da gelişimlerinde önemli yer tutar. Bununla birlikte görme 

engelli çocukların gelişimleri ile ilgili yapılmış araştırmalar onların bazı gelişim 

alanlarında akranlarından ortalama 2 yıl geri olduklarını göstermektedir (Özyürek, 

1995). Ayrıca görme engelli çocukların oyunları ile ilgili araştırmaların sınırlı olduğu 

ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ülkelerde görülmekle birlikte yapılmış çalışmalarda 

onların oyun gelişimleri ile ilgili diğer gelişim alanlarına benzer gelişim gösterdikleri 

bildirilmektedir. Daha açık ifade ile görme engelli çocukların oyun davranışlarında 

gelişim alanlarında görülen gerilikleri ile doğru orantılı gerilikler gösterdikleri 

söylenebilir.  

Görme engellilik çocuğun gelişiminde engel olmamakla birlikte, doğal gelişim 

ve öğrenmesine etki etmektedir. Ancak iyi organize edilmiş bir çevre ve uyaranlarla 

görme engelliliğin getirdiği dezavantaj ortadan kaldırılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

57 

 

BÖLÜM III: ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  

III.1. Araştırma Yaklaşımı 

 Görme engelli çocukların oyunlarının incelendiği bu araştırmada “Nitel 

Araştırma Yöntemleri”nin “Yapılandırılmış Görüşme” ve “Yapılandırılmamış Gözlem” 

teknikleri kullanılmıştır. Bu araştırmada, görme engelli öğrencilerin sınıf ortamında, 

oyun oynarken sergiledikleri davranışları gözlemlemek amaçlandığından 

yapılandırılmamış gözlem tekniği tercih edilmiştir. Gözlemci öğretmen rolünde sınıf 

ortamında bulunmuş ancak öğrenciler oyun oynarken onların oyunlarına katılmamıştır.  
 

 Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulunda yapılan hazırlık çalışmaları ile 

görüşme formu oluşturulmuş ve yapılandırılmamış gözlem çalışmasında gözlenecek 

unsurlar belirlenmiştir. Görme engelli öğrencilerin oyun oynarken sergiledikleri 

davranışlarda tam olarak gözlenemeyen geçmiş yaşantılarındaki oyun ve oyuncak 

bilgileri, cinsiyet farklılıklarının ve sınıf-yaş farklılıklarının daha iyi gözlenmesi 

amacıyla onlarla oyun oynamadan önce yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu 

görüşme sonucunda elde edilen veriler ayrıntılı olarak incelenmiş ve öğrenciler oyun 

oynarken yapılan gözlemlerde elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır.  
 

 Yapılandırılmış görüşme tekniği ile öğrencilerle teker teker görüşülmüştür. Bu 

görüşmede önceden hazırlanmış formlar ve oyuncaklar kullanılmıştır. Öğrencilerle 

yapılan görüşmeler sona erdikten sonra onlara oyuncaklar dağıtılarak aynı anda oyuna 

başlamaları sağlanmış ve öğrencilerin oyunları iki okulda kameraya alınmış, bir okulda 

ise gözlem notları tutulmuştur. Bu gözlemlerden içerik analizi ile veriler elde edilmiştir.  

 III.2. Araştırma Evreni 

 Bu araştırmanın evren kümesi olarak Konya Selçuklu Görme Engelliler 

İlköğretim Okulu, Ankara Mithat Enç İlköğretim Okulu ve Göreneller İlköğretim 

Okulunda bulunan ve anasınıfı, hazırlık ve birinci sınıflarda eğitim gören görme engelli 

öğrencilerden görme kalıntısını verimli şekilde kullanamayan yani eğitsel açıdan görme 

engelli olan tüm öğrenciler ile total görme engelliler araştırmaya dâhil edilmiştir. On iki  



 

58 

Grafik I: Örneklem Kümesi Sayıları ve Yaş Ortalamaları
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kız, on dört erkek olmak üzere toplam yirmi altı öğrenci gözlenmiştir. Selçuklu Görme 

Engelliler İlköğretim Okulundan hazırlık ve anasınıfı olmak üzere iki grup 

oluşturulmuş bunların oyunları farklı zamanlarda gözlenmiştir. Diğer iki okuldan birer 

grup oluşturulabilmiştir. Gözlemlerinin yapıldığı tarihte öğrencilerin yaşları ve sayıları 

ile ilgili veriler Grafik I’de verilmiştir. 
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Görme Engelliler ilköğretim okullarında standart uygulamalar olmadığından 

aynı yaşlardaki öğrenciler farklı sınıflarda bulunabilmektedir. Söz konusu okullardan 

sadece Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulunda hazırlık sınıfı bulunmakta; 

Göreneller ilköğretim okulunda anasınıfı bulunurken Mitat Enç İlköğretim 

Okulundan bunlardan hiç biri bulunmamaktadır. Araştırma evreni ile ilgili bilgiler 

detaylı bilgiler Tablo X’da verilmiştir.  

Tablo X: Araştırma Örneklem Grubu Bilgileri. 

Babasının Annesinin 
Yatılı İse 
Ailesinin  Okul 

Adı Soyadı Sınıfı Mezuniyeti Mesleği Mezuniyeti Mesleği 
Oturduğu 
Şehir 

Salih Kaya 1-A İlkokul İnşaatçı - Ev Hanımı Samsun 

Sinan Koç 1-A İlkokul Terzi İlkokul Ev Hanımı Eskişehir 

Erhan Cinali 1-A İlkokul Pideci İlkokul Ev Hanımı Düzce 

Zübeyde Osmanoğlu Anasınıfı Ortaokul Esnaf Ortaokul Ev Hanımı - 

Sena Öztürk Anasınıfı Üniversite Öğretmen Ortaokul Ev Hanımı - 

Zeynep Taş Anasınıfı Ortaokul Mobilya İlkokul Ev Hanımı - G
ö
re
n
 E
ll
e
r 
İ.
O
. 

Hasan Acar Anasınıfı   Serbest M.   Ev Hanımı - 

Alparslan Gümüşay 1-A İlkokul Serbest İlkokul Ev Hanımı - 

Abdurrahman Kaya 1-A Lise İşçi Ortaokul Ev Hanımı Ankara 

Furkan Beşkanat 1-A İlkokul - İlkokul Ev Hanımı Yalova 

Eda Dönmez 1-A Ortaokul Hizmetli İlkokul Ev Hanımı Kırşehir 

M
it
a
t 
E
n
ç
 İ
.O
. 

Hatice Doğacı 1-A Üniversite Astsubay Lise Ev Hanımı Ankara 

Sıtkı Gök 1-A Lise Çiftçi İlkokul Ev Hanımı - 

Reyhan Yakıcı 1-A İlkokul İşçi İlkokul İşçi - 

Tuğba Vural 1-A İlkokul Şoför İlkokul Ev Hanımı - 

Mustafa Koç 1-B İlkokul Şoför İlkokul Ev Hanımı - 

Fadime Tamtürk 1-A İlkokul Serbest İlkokul Ev Hanımı Meram 

İbrahim Tatlı 1-B İlkokul Besici İlkokul Ev Hanımı Ereğli 

Ümit Karadağ Hazırlık İlkokul İşçi İlkokul Ev Hanımı - 

Kamile Erol Hazırlık İlkokul İşçi İlkokul Ev Hanımı - 

Oğulcan Polat Hazırlık İlkokul işsiz İlkokul Ev Hanımı Selçuklu 

Furkan Ünal Hazırlık Ortaokul Memur İlkokul Ev Hanımı - 

Mukaddes Arıcan Hazırlık İlkokul Serbest M. İlkokul Ev Hanımı - 

Gülay Meral Hazırlık İlkokul işsiz İlkokul Ev Hanımı Aksaray 

Arzu Esği Hazırlık İlkokul Çiftçi İlkokul Ev Hanımı Aksaray 

S
e
lç
u
k
lu
 G
ö
rm

e
 E
. İ
.O
. 

Uğur Arı Hazırlık İlkokul Kapıcı İlkokul Ev Hanımı - 
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 III.3. Araştırmada Veri Toplama Araçları  

 Bu araştırmada iki teknik kullanılmıştır. Bunlar Nitel Araştırma 

Yöntemlerinin “Yapılandırılmış Görüşme Tekniği” ile “Yapılandırılmamış Gözlem 

Tekniği”dir. Bu iki teknik, iki aşamada kullanılmış; birinci aşamada yapılandırılmış 

görüşme yapılmış, bundan sonra ikinci aşamaya yani yapılandırılmamış gözlem 

tekniği ile veri toplanmasına geçilmiştir.  
 

Yapılandırılmış görüşme tekniği ile daha önceden hazırlanmış sorularla ve 

oyuncaklarla öğrencilerin oyun ve oyuncak bilgisi ve eğilimleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Öğrencilere önceden hazırlanmış formlar ve oyuncaklar ile sorular 

sorulmuştur. On iki aşamalık görüşmede, her aşamada öğrencilere öncelikle üç farklı 

oyuncak gösterilmiş, bu oyuncakları dokunarak incelemeleri sağlanmış, daha sonra 

sırasıyla şu sorular sorulmuştur:  
 

1. Bu oyuncaklardan hangisi ile daha önce oynadın? 

2. Şimdi hangi oyuncakla oynamak istersin? 

3. Seçtiğin oyuncakla ne oynayacaksın? 
 

Her soru öğrencilerin anlayabileceği şekilde zaman zaman değiştirilmiştir. Örneğin 

“bu oyuncaklardan hangisi ile daha önce oynadın?” sorusu “Daha önce böyle bir 

oyuncak ile oynadın mı?” ya da her oyuncak teker teker gösterilip: “Böyle bir 

oyuncakla oynadın mı?” şeklinde değiştirilmiştir. İkinci soruda öğrencilerden bazıları 

birden fazla oyuncak seçmek istemiş ancak en çok oynamak isteğini seçmesi 

söylenmiştir. Öğrencilerden alınan yanıtlar formlara kaydedilmiştir. 
 

 “Yapılandırılmamış gözlem tekniğinin” kullanıldığı araştırmada, video kayıt 

cihazı veya gözlem notları kullanılarak gözlemler kaydedilmiştir. Tüm gözlemlerde 

kamera ile kayıt yapılması amaçlanmış ancak, okullardan birinde okul yönetiminden 

gerekli izin alınamamıştır. Bu nedenle gözlem notlarına başvurulmuş, Öğrencilerin 

oyun oynarken sergiledikleri davranışlar kaydedilmiştir. Burada gerçekleşen olaylar 

zaman zaman özetlenerek kaydedilmiştir.  
 

Öğrenciler,  oyun oynarken onlara zengin oyuncak olanağı sağlanmış ve tüm 

oyun gruplarında benzer oyuncakların kullanılmasına özen gösterilmiştir. Oyuncak 
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sayısını ayarlanırken herkese yetecek sayıda oyuncak bulunması sağlanmakla birlikte 

her oyuncaktan herkese yetecek şekilde olmaması sağlanmıştır. Böylelikle beğenilen 

çok tercih edilen oyuncakların paylaşımı sorununda öğrencilerin davranışlarını 

gözleme olanağı oluşturulmuştur.  
 

Yapılandırılmamış gözlem tekniği ile aşağıdaki konular gözlemlenmek 

istenmiş ve gözlenmiştir: 
 

1. Oyunda öğrencilerin yerleşimi, mekânın ve oyun ortamındaki eşyaların 

kullanımı. 

2. Oyunda oyuncak seçimleri ve oyuncak değiştirme. 

3. Oyunda konuşmalar 

4. Öğretmenin fonksiyonu 

5. Oyuncaklarla oynama biçimleri (Grupla-bireysel, hayali oyun-oyuncakla 

oyalanma), 

6. Öğrencilerin oynadıkları hayali rol ya da sembolik oyunlar 

7. Öğrencilerin oyuna kendilerini vermeleri 

8. Anlaşmazlıklar ve çözümleri 

9. Öğrencilerden baskın karakterler ve liderler 

10. Oyunda cinsiyet farklılıkları 

III.4. Verilerin Analizi 

 Öncelikle tüm verilerin bilgisayar ortamına kaydı gerçekleştirilmiştir. 

Görüşme formlarına kaydedilen veriler Excel programı kullanılarak incelenmiş ve 

sonuçlar çıkarılmıştır. Öğrencilerin tercihlerinin frekansları bulunmuş, ortalamaları 

alınmış ve okullara, cinsiyete ve sınıflara göre karşılaştırılmaları yapılmıştır. 

Yapılandırılmamış gözlemle kaydedilen video kayıtları ve gözlem notları içerik 

analizi yöntemi ile incelenmiştir. Ayrıca görüşme formlarıyla elde edilen veriler, 

video kayıtlarında elde edilen bulgularla karşılaştırılmıştır.  
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BÖLÜM IV: BULGULAR 

 Bu araştırmada iki farklı aşama ve yöntem bulunduğundan bulgular da bu 

doğrultuda incelenmiştir. Öncelikle yapılandırılmış görüşme ile elde edilen bulgular 

verilmiş ve daha sonra yapılandırılmamış gözlem bulguları incelenmiştir. 

III.2. Yapılandırılmış Görüşme Bulguları 

 On iki aşamadan oluşan görüşmede; yukarıda da söz edildiği gibi her aşamada 

üç farklı oyuncak gösterilmiş ve bunlarla ilgili aşağıdaki sorular sorulmuştur. 
 

1. Bu oyuncaklardan hangisi ile daha önce oynadın? 

2. Şimdi hangi oyuncakla oynamak istersin? 

3. Seçtiğin oyuncakla ne oynayacaksın? 

Bu sorular doğrultusunda alınan cevaplar aşağıda verilmiştir. 

III.2.a. Öğrencilerin Oyuncaklarla İlgili Geçmiş Deneyimleri 

Öğrencilere bu bölümde kendilerine gösterilen üç farklı oyuncaktan hangisi ile 

daha önce oynadıkları soruldu. Toplam 36 farklı oyuncaktan daha önce oynadıkları 

oyuncakları ayrı ayrı söylemeleri istendi. Bu soru ile öğrencilerin 36 oyuncaktan 

ortalama 20 oyuncakla daha önce oynadıkları bulunmuştur. Cinsiyetlere göre bir 

karşılaştırma yapıldığında erkekler ortalama 20,64 oyuncakla, kızlar 20,00 oyuncakla 

daha önceden oynamışlar. Burada iki cins arasında önemli bir fark olmadığı 

görülmektedir. 
 

Okullara göre karşılaştırma yapıldığında; Selçuklu görme engelliler ilköğretim 

okulu öğrencileri ortalama 23,57 oyuncakla; Göreneller ilköğretim okulu öğrencileri, 

16,57; Mitat Enç ilköğretim okulu öğrencileri ise 16,40 oyuncakla oynamışlardır. 

Burada Selçuklu Görme Engelliler ilköğretim okulu öğrencilerinin diğer iki grup 

öğrenciye göre daha önceden fazla oyuncakla oynamış oldukları görülmektedir. 

Bunun nedeni olarak da adı geçen okulun hazırlık sınıfının zengin oyuncaklara sahip 

olması, son iki yıldır ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin oyuncak edinmeleri 

için çalışmalar yapılmış olması, bunun haricinde okulun oyun odasına ve oyun 
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parkına sahip olması sayılabilir. Öte yandan, diğer iki okulda hazırlık sınıfı ve oyun 

odası bulunmamaktadır. Ayrıca Selçuklu Görme engelliler ilköğretim okulundaki 

öğrenciler düzenli olarak oyun odasında grupla oyunlar oynamaktadırlar. Göreneller 

ilköğretim okulunda anasınıfı zengin oyuncak koleksiyonuna sahip olmasına rağmen 

bu sınıfta sadece anasınıfı öğrencileri öğrenim görmektedir. Bunun yanında Selçuklu 

görme engelliler ilköğretim okulu hazırlık sınıfı haftada birkaç kez 1. ve 2. sınıflarla 

ortak oyun etkinliği yapmaktadır.  
 

Grafik II’de de görüldüğü gibi birinci sınıflar, hazırlık ve anasınıflarından 

daha çok oyuncakla oynadıklarını belirtmişlerdir ancak bu farklılık birbirine yakın 

değerler olarak görülmektedir. Bu iki grup öğrencinin yaşlarının da birbirine yakın 

olduğu daha önce verilmişti.  

Not: Ortalamalar öğrencilerin daha önce oynadıklarını belirtikleri oyuncak sayılarının öğrenci 
sayısına bölünmesi ile elde edilmiştir 

Grafik II: Öğrencilerin Daha Önce Oynamış Oldukları Oyuncak Ortalamaları
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Not: Genel Ortalama her öğrencinin daha önce oynadığı oyuncak sayısının toplam oyuncak 

sayısına bölümü ve çıkan değerlerin aritmetik ortalamasının alınması ile bulunmuştur. 

En çok oynanmış oyuncaklarla en az oynanmış oyuncaklara bakıldığında tüm 

gruplarda balon, büyük top, küçük top, tep telefonu ve oyun hamuru başta 

gelmektedir. Bunları pastel boya kağıt, kamyon, söktak, ototmobil, su tabancası ve 

ayı  takip etmektedir. En az oynanmış oyuncaklar kategorisinde meyve kesme seti ve 

savaşçı adam başta gelmektedir. Bunları king kong goril, yumurta kovası, kızılderili 

kız, peluş kuş, robot, robot örümcek ve delikli silindir takip etmektedir. Genel 

ortalama 0,56 çıkmıştır (bakınız Tablo XI).  

Not: Okul ortalaması bir okuldan her öğrencinin daha önce oynadığı oyuncak sayısının 

toplam oyuncak sayısına bölümü ve çıkan değerlerin aritmetik ortalamasının alınması ile bulunmuştur. 

Tablo XI: Tüm Öğrencilere Göre Daha Önce Oynanmış Oyuncaklar 
 

 En çok Oynanmış Oyuncaklar  En Az Oynanmış Oyuncaklar 

0,92 Balon 0,08 Meyve Kesme Seti 

0,92 Büyük Top 0,12 Savaşçı Adam 

0,88 Küçük Top 0,27 King Kong Goril 

0,88 Cep Telefonu 0,27 Yumurta Kovası 

0,88 Oyun hamuru 0,31 Kızıldereli Kız 

0,85 Pastel Boya ve Kağıt 0,35 Peluş Kuş 

0,81 Kamyon 0,35 Robot 

0,81 Sök Tak 0,35 Robot Örümcek 

0,81 Otomobil 0,35 Delikli Silindir 

0,77 Su Tabancası     

0,77 Ayı     

0,73 Bebek   
Genel Ortalama 0,55 

  

Tablo XII: Selçuklu Görme Engelliler İ.O. Öğrencilerinin Geçmişte 
Oynamış Oldukları Oyuncaklar 
 

 En çok Oynanmış 
Oyuncaklar  En Az Oynanmış Oyuncaklar 

0,93 Otomobil 0,14 Meyve Kesme Seti 
0,93 Büyük Top 0,21 Savaşçı Adam 
0,93 Cep Telefonu 0,29 Robot 
0,93 Oyun hamuru 0,36 Delikli Silindir 
0,86 Küçük Top 0,43 Çanta ve Cüzdan 
0,86 Balon 0,43 Robot Örümcek 
0,86 Bebek Arabası 0,43 Yumurta Kovası 
0,86 Su Tabancası   
Okul Ortalaması 0,65 
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 Okullar karşılaştırıldığında; Tablo XII’ye göre Selçuklu Görme Engelliler 

ilköğretim okulu öğrencilerinin ortalamalarının 0,65 olduğu görülmektedir. Buna göre 

çok az öğrenci daha önce bazı oyuncaklarla oynamamış. En az oynanmış oyuncaklar: 

Meyve kesme seti, savaşçı adam ve robottur. Tablo XII’de en çok oynanmış ve en az 

oynanmış oyuncaklar verilmektedir. 

 

 Göreneller ilköğretim okulu öğrencilerinin daha önce oynadıkları 

oyuncaklarla ilgili verilere bakıldığında okul ortalamasının 0,32 olduğu 

görülmektedir. Bu oran ortalamanın altında bir rakama işaret etmektedir. En çok 

oynanmış oyuncaklar: Söktak, balon, bebek, lego, cep telefonu, büyük top ve küçük 

Tablo XIII: Göreneller İ.O. Öğrencilerinin Geçmişte Oynamış Oldukları Oyuncaklar 
 

 En çok Oynanmış Oyuncaklar  En Az Oynanmış Oyuncaklar 

1,00 Sök Tak 0,00 Meyve Kesme Seti 

1,00 Balon 0,00 Savaşçı Adam 

0,86 Bebek 0,00 Kızıldereli Kız 

0,86 Lego 0,00 King Kong Goril 

0,86 Cep Telefonu 0,00 Peluş Kuş 

0,86 Büyük Top 0,00 Asker Dürbünü 

0,86 Küçük Top 0,14 Yarış Arabası 

0,71 Ayı 0,14 Cip 

0,71 Oyun Hamuru 0,14 Yapboz 

0,71 Pastel Boya ve Kağıt 0,29 Bilye 

0,71 Oyun Hamuru Seti     

Okul Ortalaması 0,32 

  

Tablo XIV: Mitat Enç İ.O. Öğrencilerinin Geçmişte Oynamış Oldukları Oyuncaklar 

 En çok Oynanmış Oyuncaklar  En Az Oynanmış Oyuncaklar 

1,00 Kamyon 0,00 Meyve Kesme Seti 

1,00 Oyun Hamuru 0,00 Savaşçı Adam 

1,00 Büyük Top 0,00 Kızıldereli Kız 

1,00 Pastel Boya ve Kağıt 0,00 King Kong Goril 

1,00 Balon 0,00 Delikli Silindir 

1,00 Küçük Top 0,00 İp 

0,80 Otomobil 0,00 Peluş Kuş 

0,80 Oyun Hamuru Seti 0,00 Asker Dürbünü 

0,80 Su Tabancası 0,20 Çanta Cüzdan 

0,80 Cep Telefonu 0,20 Yumurta Kovası 

0,80 Lego 0,20 Yapboz 

0,80 Ayı 0,20 Bebek Arabası 

    0,20 Mutfak Seti 

Okul Ortalaması 0,46 
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toptur. Bunları ayı, oyun hamuru, pastel boya ve kağıt ve oyun hamuru seti takip 

etmektedir. En az oynanmış oyuncaklara bakıldığında altı oyuncakla öğrencilerin 

daha önce hiç oynamamış oldukları görülmektedir. Bunun yanında yarış arabası, cip, 

yapboz ve bilye en oynanmış oyuncaklar arasında yer almaktadır. 
 

 Mitat Enç ilköğretim okuluna bakıldığında okulun ortalamasının, genel 

ortalamanın biraz altında 0,46 olduğu görülmektedir. Bu okulda altı oyuncakla 

öğrencilerin tamamı daha önce oynadıklarını belirtmişlerdir. Bunlar: Kamyon, oyun 

hamuru, büyük top, pastel boya ve kağıt, balon ve küçük toptur. En az oynanan 

oyuncaklara bakıldığında yine 8 oyuncakla öğrencilerin daha önce hiç oynamadıkları 

görülmektedir. Tüm veriler Tablo XIV‘de görülmektedir. 

Cinsiyetlere göre karşılaştırma yapıldığında, kızlarla erkeklerin ortalama 

değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Burada kızların en çok oynamış 

olduğu oyuncaklara baktığımızda balon, bebek, oyun hamuru, büyük top, oyun 

hamuru seti başlarda gelmektedir. Bunların devamında küçük top, lego ve söktak 

bulunmaktadır. Kızların en az oynamış oldukları oyuncaklara baktığımızda meyve  

 kesme seti ve savaşçı adam başta gelmektedir. Bunları robot, robot örümcek, King 

kong goril ve hayvan seti izlemektedir. 
 

 

Tablo XV: Cinsiyetlere Göre Geçmişte Oynanmış Oyuncaklar  
 

Kızlar Erkekler 
 En çok Oynanmış 

Oyuncaklar 
 En Az Oynanmış 

Oyuncaklar 
 En çok Oynanmış 
Oyuncaklar 

 En Az Oynanmış 
Oyuncaklar 

1,00 Balon 0,08 Meyve Kesme Seti 1,00 Kamyon 0,07 Meyve Kesme Seti 

0,92 Bebek 0,08 Savaşçı Adam 1,00 Otomobil 0,14 Savaşçı Adam 

0,92 Oyun hamuru 0,17 Robot 1,00 Küçük Top 0,14 Yumurta Kovası 

0,92 Büyük Top 0,17 Robot Örümcek 0,93 Cep Telefonu 0,21 Çanta ve Cüzdan 

0,83 Oyun Hamuru Seti 0,25 Hayvan Seti 0,93 Büyük Top 0,21 Mutfak Seti 

0,83 Lego 0,25 King Kong Goril 0,86 Balon 0,29 King Kong Goril 

0,83 Sök Tak 0,33 Kızıldereli Kız 0,86 Ayı 0,29 Kızıldereli Kız 

0,75 Küçük Top 0,33 Peluş Kuş 0,86 Oyun Hamuru 0,29 Delikli Silindir 

0,75 Direksiyon   0,86 Su Tabancası 0,29 Yapboz 

0,67 Su Tabancası   0,79 Hayvan Seti 0,36 Asker Dürbünü 

0,67 Bebek Arabası   0,79 Sök Tak 0,36 Peluş Kuş 

0,67 Yapboz   0,79 Pastl Boya ve Kalem 0,36 İp 

Kızların Ortalaması 0,55  Erkeklerin Ortalaması 0,57  
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Erkeklerin daha önce oynadıkları oyuncaklarla ilgili soruya verdikleri cevaba 

bakıldığında burada kamyon, otomobil ve küçük top onların tamamının daha önce  

 oynadıkları oyuncaklar olarak görülmektedir. Cep telefonu ve büyük top ise diğer 

çok oynanmış oyuncaklardır. En az oynanmış oyuncaklara bakıldığında meyve kesme 

seti, yapboz, savaşçı adam, yumurta kovası, asker dürbünü, king kong goril, çanta ve 

cüzdan ve mutfak seti görülmektedir. 

Tablo XVII: Anasınıfı ve Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Geçmişte Oynamış Oldukları 
Oyuncaklar 
 

 En çok Oynanmış Oyuncaklar  En Az Oynanmış Oyuncaklar 

1,00 Oyun Hamuru 0,00 Meyve Kesme Seti 
0,92 Cep Tel 0,08 Savaşçı Adam 

0,92 Lego 0,17 Robot 
0,83 Balon 0,25 Uzun İp 
0,83 Delikli Silindir 0,25 Kısa İp 

0,83 Oytun Hamuru Seti 0,25 Yumurta Kovası 
0,83 Büyük Top 0,25 King Kong Goril 
0,83 Sök Tak 0,25 Kızıldereli Kız 

0,83 Pastel Boya ve Kağıt 0,33 Hayvan Seti 
0,83 Direksiyon 0,33 Peluş Kuş 
0,75 Bebek   0,33 Mutfak Seti 

0,75 Bebek Arabası 0,33 Robot Örümcek 
0,75 Küçük Top     
0,75 Otomobil    

Ortalama 0,55 
  

Tablo XVI: Birinci Sınıf Öğrencilerinin Geçmişte Oynamış Oldukları Oyuncaklar. 
 

 En çok Oynanmış Oyuncaklar  En Az Oynanmış Oyuncaklar 

1,00 Büyük Top 0,14 Meyve Kesme Seti 

1,00 Balon 0,14 Savaşçı Adam 

1,00 Küçük Top 0,29 Asker Dürbünü 

0,93 Kamyon 0,29 Delikli Silindir 

0,86 Cep Telefonu 0,29 Yapboz 

0,86 Su Tabancası 0,29 Yumurta Kovası 

0,86 Pastl Boya ve Kalem 0,29 King Kong Goril 

0,86 Otomobil 0,36 Peluş Kuş 

0,79 Bebek 0,36 Robot Örümcek 

0,79 Ayı 0,36 Kızıldereli Kız 

0,79 Oyun Hamuru 0,36 Çanta ve Cüzdan 

0,79 Sök Tak     

Ortalama 0,58 
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 Daha önce oynanmış oyuncaklarla ilgili sınıf bazında karşılaştırma 

yapıldığında birinci sınıfların, hazırlık ve anasınıfı öğrencilerine göre azda olsa fazla 

oyuncakla oynamış olduğu görülmektedir (Bakınız Tablo XVI ve Tablo XVII). 

Birinci sınıf öğrencilerinin en çok oynamış oldukları oyuncaklar büyük top, balon ve 

kamyondur. En az oynadıkları oyuncaklar da meyve kesme seti ve savaşçı adamdır. 

Hazırlık ve anasınıfı öğrencilerinin en çok oynamış oldukları oyuncaklar oyun 

hamuru, balon, cep telefonu delikli silindir ve oyun hamuru setidir. En az oynamış 

oldukları oyuncaklar ise meyve kesme seti, savaşçı adam, tabanca, ip cip ve hayvan 

setidir.  

III.2.b. Öğrencilerin Oynamak İstedikleri Oyuncaklar 

 Öğrencilerin kendilerine gösterilen her bir oyuncakla ilgili geçmişte oynayıp 

oynamadıkları sorulduktan sonra, her aşamada gösterilen üç farklı oyuncaktan birini 

seçmeleri istenmiştir.   

 Her bir oyuncağı incelikten sonra öğrencilerden şimdi hangi oyuncakla 

oynamak istersin sorusu yöneltildiğinde öğrencilerden sadece bir oyuncak tercihleri 

istenmiştir. Alınan cevaplarda öğrenciler en çok robot, direksiyon, cep telefonu ve 

meyve kesme seti ile oynamak istedikleri görülmüştür (bakınız Tablo XVIII). Ayrıca 

büyük top, oyun hamuru seti, kamyon, delikli silindir ve kızılderili kız öğrencilerin 

oynamak istedikleri diğer oyuncaklardır.  
 

En az oynanmak istenen oyuncaklara bakıldığında bebek, kısa ip ve 

otomobilin başta geldiği görülmektedir. Bunları uzun ip, çanta ve cüzdan, ayı, lego,  

küçük top ve yarış arabası takip etmektedir. 

Tablo XVIII: Öğrencilerin Tümüne Göre Oyuncak Tercihleri 
 

 En Çok Oynanmak İstenen Oyuncaklar  En Az Oynanmak İstenen Oyuncaklar 

0,92 Direksiyon 0,04 Bebek 

0,85 Robot  0,04 Kısa İp 

0,73 Cep Telefonu 0,04 Otomobil 

0,73 Meyve Kesme Seti 0,08 Uzun İp 

0,54 Delikli Silindir 0,08 Çanta ve Cüzdan 

0,54 Oyun Hamuru Seti 0,12 Ayı 

0,50 Kamyon 0,12 Lego 

0,50 Kızılderili Kız 0,12 Küçük Top 

    0,12 Yarış Arabası 

    



 

69 

 

Oynanmak istenen oyuncakları cinsiyetlere göre karşılaştırıldığında kızlarla 

erkeklerin tercihlerinin benzediği görülmektedir. Erkeklerin en çok oynamak istediği 

oyuncaklar sırasıyla; robot, cep telefonu, direksiyon, asker dürbünü, büyük top, 

meyve kesme seti, robot örümcek ve delikli silindirdir. Kızların en çok oynamak 

istediği oyuncaklar ise, direksiyon, meyve kesme seti, robot, cep telefonu, bilye, 

kızılderili kız, büyük top, delikli silindir, oyun hamuru seti ve söktaktır.  
 

En az oynanmak istenen oyuncaklara bakıldığında kızlar üç oyuncakla, 

erkekler de dört oyuncakla ilgili hiçbir tercihte bulunmamışlar. Yani bu oyuncaklarla 

Tablo XIX: Cinsiyete göre oyuncak tercihleri 
 

En çok oynanmak istenen oyuncaklar En az oynanmak istenen oyuncaklar 
Kızlar Erkekler Kızlar Erkekler 

1,00 Direksiyon 0,93 Robot 0,00 Yarış Arabası 0,00 Bebek 
0,75 Meyve Kesme S. 0,93 Cep Telefonu 0,00 Çanta ve Cüzdan 0,00 Mutfak Seti 
0,75 Robot 0,86 Direksiyon 0,00 Otomobil 0,00 Uzun İp 
0,67 Kızılderili Kız 0,71 Meyve Kesme S. 0,08 Savaşçı adam 0,00 Kısa İp 
0,58 Oyun Hamuru S. 0,55 Delikli Silindir 0,08 Tabanca 0,07 Ayı 
0,50 Cep Telefonu 0,50 Kamyon 0,08 Bebek 0,07 Lego 
0,50 Bilye 0,50 Asker Dürbünü* 0,08 Kısa İp 0,07 Otomobil 
0,50 Büyük Top 0,50 Cip 0,08 Hayvan Seti 0,07 Küçük Top 
0,50 Delikli Silindir 0,50 Büyük Top 0,17 Ayı 0,07 Çanta ve Cüzdan 
0,50 Söktak  0,50 Robot Örümcek 0,17 Lego 0,14 Pastel Boya ve K. 
   0,50 Oyun Hamuru S. 0,17 Peluş Kuş     
    0,17 Küçük Top   
    0,17 Pastel B. ve Kğt   
    0,17 Yapboz   

* Yıldızlı olanlar altlarındaki oyuncaklarla aynı aşama soru içindelerdir. 
 

Tablo XX: Okullara Göre En Çok Oynanmak İstenen Oyuncaklar 
 

SGEİO Göreneller İ.O. Mitat Enç İ.O. 

1,00 Direksiyon 1,00 Kızılderili Kız 1,00 Robot 

0,79 Robot 0,86 Robot 1,00 Direksiyon 

0,71 Meyve Kesme S. 0,86 Cep Telefonu 0,80 Cep Telefonu 

0,64 Cep Telefonu 0,86 Meyve Kesme Seti 0,80 Asker Dürbünü 

0,64 Oyun Hamuru Seti 0,71 Cip 0,80 Cip 

0,64 Kamyon 0,71 Direksiyon 0,80 Büyük Top 

0,57 Delikli Silindir 0,57 Asker Dürbünü 0,80 Robot Örümcek 

0,57 Söktak 0,57 Oyun Hamuru 0,80 Delikli Silindir 

    0,57 Bilye 0,60 Su Tabancası 

    0,57 Balon 0,60 Bebek Arabası 

        0,60 Meyve Kesme S. 
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oynamak istediklerini belirtmemişlerdir. Kızların oynamak istediklerini belirtmediği 

oyuncaklar; yarış arabası, otomobil, çanta ve cüzdandır. Bunları birer kişinin 

tercihleri ile bebek, savaşçı adam, kısa ip, hayvan seti ve tabanca takip etmektedir. 
 

Erkeklerden hiç biri bebek, uzun ip, kısa ip ve mutfak seti ile oynamak 

istediğini belirtmemiştir. Bunun yanında birer kişi lego, ayı, otomobil, çanta ve 

cüzdan ve küçük top ile oynamak istediklerini belirtmişlerdir. İki öğrenci ise pastel 

boya ve kâğıt ile oynamak istediğini belirtmiştir. 

Oyuncak tercihlerini okullara göre karşılaştırıldığında yine benzeşme 

görülebilmektedir. Yukarıdaki tablo XX’ye göre Selçuklu görme engelliler ilköğretim 

okulu öğrencilerinin en çok oynamak istedikleri oyuncaklar sırasıyla; direksiyon, 

robot, cep telefonu, kamyon, meyve kesme seti, oyun hamuru seti, söktak ve delikli 

silindirdir. Gören Eller İlköğretim Okulu öğrencilerinin tercihleri sırasıyla; kızılderili 

kız, robot, cep telefonu, meyve kesme seti, cip, direksiyon, asker dürbünü, oyun 

hamuru, bilye ve balondur. Mitat Enç İlköğretim Okulu öğrencileri ise robot, 

direksiyon, cep telefonu, asker dürbünü, cip, büyük top, robot örümcek, delikli 

Tablo XXI: Okullara Göre En Az Oynanmak İstenen Oyuncaklar 
 

SGEİO Göreneller İ.O. Mitat Enç İ.O. 

0,00 Otomobil 0,00 Bebek 0,00 Bebek 

0,00 Çanta ve Cüzdan 0,00 Uzun İp 0,00 Ayı 

0,07 Bebek 0,00 Mutfak Seti 0,00 Uzun İp 

0,07 Kısa İp 0,00 Peluş Kuş 0,00 Lego 

0,14 Ayı 0,00 Kısa İp 0,00 Oyun Hamuru 

0,14 Yumurta Kovası 0,00 Hayvan Seti 0,00 Yarış Arabası 

0,14 Yarış Arabası 0,00 King Kong Goril 0,00 Kısa İp 

0,14 Uzun İp 0,00 Savaşçı Adam 0,00 Pastel Boya ve Kâğıt 

0,14 Lego 0,00 Tabanca 0,00 Balon 

0,14 Küçük Top 0,14 Ayı 0,00 Otomobil 

0,14 Tabanca 0,14 Lego 0,00 Çanta ve Cüzdan 

0,14 Pastel Boya ve Kağıt 0,14 Yarış Arabası 0,00 Küçük Top 

    0,14 Yapboz 0,20 Kamyon 

    0,14 Otomobil 0,20 Mutfak Seti 

    0,14 Çanta ve Cüzdan 0,20 Cip 

    0,14 Küçük Top 0,20 Sök Tak 

        0,20 Yapboz 

        0,20 Hayvan Seti 

        0,20 Savaşçı Adam 
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silindir, su tabancası, bebek arabası ve meyve kesme seti ile oynamak istediklerini 

çoğunlukla belirtmişlerdir. Burada şu dört oyuncağın ortak olarak tercih edildiği 

görülmektedir: Direksiyon, robot, cep telefonu, meyve kesme seti (bakınız Tablo 

XX). 
 

 En az tercih edilen oyuncaklara bakıldığında her üç okulda da öğrencilerin hiç 

birinin tercih etmediği oyuncaklar bulunmaktadır (bakınız Tablo XXI). Selçuklu 

görme engelliler ilköğretim okulu öğrencileri iki, Göreneller ilköğretim okulu 

öğrencileri dokuz ve Mitat Enç ilköğretim okulu öğrencileri ise on iki oyuncakla ilgili 

hiçbir tercih belirtmemişlerdir.  

Selçuklu görme engelliler ilköğretim okulu öğrencilerinden hiç biri otomobil 

ve çanta ve cüzdan ile oynamak istediğini belirtmemiştir. Bununla birlikte iki 

oyuncakla sadece birer öğrenci oynamak istediğini belirtmiştir. Bunlar: Bebek ve kısa 

iptir. 

Göreneller ilköğretim okulu öğrencilerinden hiçbiri şu dokuz oyuncakla 

oynamak istediğini belirtmemiştir: bebek, uzun ip, mutfak seti, peluş kuş, kısa ip, 

hayvan seti, king kong goril, savaşçı adam ve tabanca. Bunun yanında birer öğrenci, 

ayı, lego, yarış arabası, yapboz, otomobil, çanta ve cüzdan ve küçük topla oynamak 

istediklerini belirtmişlerdir.  
 

Mitat Enç ilköğretim okulu öğrencilerinin tercihte bulunmadıkları oyuncak 

sayısı kendilerine gösterilen oyuncakların üçte birine denk gelmektedir. Bu 

oyuncaklar; bebek, ayı, uzun ip, lego, oyun hamuru, yarış arabası, kısa ip, pastel boya 

ve kâğıt, balon, otomobil, çanta ve cüzdan ve küçük toptur. Bunun yanında beş 

öğrenciden sadece biri kamyon, mutfak seti, cip, sök tak yapboz, hayvan seti ve 

savaşan adam oyuncaklarını tercih etmişlerdir. 

Okulların en az oynamak istedikleri oyuncaklara bakıldığında, ayı, mutfak 

seti, otomobil, çanta ve cüzdan, bebek, kısa ip, yapboz ve küçük top öğrencilerin en 

az oynamak istedikleri oyuncaklar olarak göze çarpmaktadır. Bunun yanında bazı 

oyuncaklarda okullar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin Selçuklu Görme 

Engelliler ilköğretim okulu öğrencileri ve Mitat Enç ilköğretim okulu öğrencileri 

ciple oynama konusunda düşük tercih belirtirken Göreneller ilköğretim okulu 

öğrencileri 0,71 ile bu oyuncakla ilgili yüksek tercih belirtmişlerdir. 
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Tablo XXII: Sınıflara Göre Oyuncak Tercihleri 
 

En çok oynanmak istenen oyuncaklar En az oynanmak istenen oyuncaklar 
1. Sınıflar Hazırlık ve Anasınıfı   1. Sınıflar Hazırlık ve Anasınıfı   

1,00 Robot 1,00 Direksiyon 0,00 Bebek 0,00 Uzun İp 
0,86 Direksiyon 0,75 Meyve Kesme seti 0,00 Ayı 0,00 Yarış Arabası 
0,79 Cep Telefonu 0,75 Bebek Arabası 0,07 Mutfak Seti 0,00 Kısa İp 
0,71 Meyve Kesme Seti 0,67 Robot 0,07 Kısa İp 0,00 Otomobil 
0,64 Büyük Top 0,67 Cep Telefonu 0,07 Otomobil 0,00 Çanta ve Cüzdan 
0,64 Delikli Silindir 0,67 Cip 0,07 Çanta ve Cüzdan 0,08 Lego 
0,57 Bilye 0,67 Kamyon 0,07 Küçük Top 0,08 Pastel Boya ve Kâğıt 
0,57 Oyun Hamuru Seti 0,58 Söktak 0,14 Uzun İp 0,08 Tabanca 
0,50 Robot Örümcek 0,50 Oyun Hamuru 0,14 Lego 0,08 Bebek 
0,50 Kızılderili Kız 0,50 Oyun Hamuru Seti 0,14 Yapboz 0,17 Hayvan Seti 
    0,50 Kızılderili Kız 0,14 Hayvan Seti 0,17 Peluş Kuş 
      0,14 Savaşçı Adam  0,17 Savaşçı Adam 
           0,17 Küçük Top 
              
              
              

 
 

Birinci sınıflar ile hazırlık ve anasınıfı öğrencilerini karşılaştırıldığında birinci 

sınıflar daha çok robot, direksiyon, cep telefonu, meyve kesme seti, büyük top, delikli 

silindir, bilye ve oyun hamuru seti ile oynamak istediklerini belirtmişlerdir. Hazırlık 

ve anasınıfı öğrencileri ise direksiyon, meyve kesme seti, cep telefonu, robot, bebek 

arabası, cip kamyon, söktak, oyun hamuru, oyun hamuru seti ve kızılderili kızla oyun 

oynamak istediklerini çoğunlukla belirtmişlerdir. En az tercih edilen oyuncaklar ise 

birinci sınıflarda kimsenin tercih etmediği bebek ve ayı başta olmak üzere, birer kişi 

ile mutfak seti, kısa ip otomobil, çanta ve cüzdan, küçük top ve ikişer kişinin tercihi 

ile uzun ip, lego, hayvan seti, yapboz ve savaşçı adamdır. Hazırlık ve anasınıfı 

öğrencilerinden hiç biri beş oyuncakla ilgili tercih belirtmemişlerdir. Bunlar; uzun ip, 

yarış arabası, kısa ip, çanta ve cüzdan ve otomobildir. Bebek, ayı, lego, pastel boya ve 

kâğıt, savaşçı adam, tabanca, hayvan seti, peluş kuş ve küçük top birer kişi tarafında 

tercih edilen oyuncaklardır. 
 

Buraya kadar öğrencilere “Şimdi hangi oyuncakla oynamak istersin” sorusuna 

verilen cevaplar incelendi. Bundan sonraki aşamada öğrencilerin seçtikleri oyuncakla 

ne oynamak istedikleri sorulmuştur. 
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III.2.b Öğrenciler Seçtikleri Oyuncakla Ne Oynayacaklar 

 Öğrencilere seçtikleri oyuncaklarla ne oynayacakları sorulmakla onlardan 

oyuncakla ilgili belirgin oyun cevabı alınmaya çalışılmıştır. Alınan cevaplar olduğu 

gibi yazılmıştır. Bazı öğrencilerin bazı oyuncaklarla ne oynayacakları ile ilgili soruda 

suskun kaldıkları ya da bilmiyorum gibi cevaplar verdikleri görüldü. Bunlarda 

kaydedilerek incelemeye alındı. Bu görüşme de önemli olan öğrencilerin bu soruya 

verdikleri cevaplardı. Çünkü böylelikle onların oyun dağarcıkları, oyuncak ve oyun 

ilişkisi hakkındaki bilgileri, geçmiş oyun tecrübelerinin niteliği hakkında ipuçları elde 

edilebileceği düşünüldü. 

 

Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıda verilen tabloya göre değerlendirildi. 

Her değerlendirme sorusu için öğrencilere puan verildi. 2. sıradaki soru öğrencinin 

söylediği oyunun o oyuncakla oynanabilen bir oyun olup olmadığı konusunda 

ilişkisini irdelemektedir. Bura söz konusu öğrenci eğer bebeği seçmiş ve evcilik 

oynayacağım türü o bebekle oynanan bir oyunu belirtmişse puan almıştır; eğer ip 

atlayacağım demişse puan alamamıştır.  
 

3. sıradaki soru ile öğrencinin verdiği oyun ismi dikkate alınmıştır. Örneğin 

öğrenci bebeği seçmiş ve evcilik oynayacağım demişse puan almıştır. Eğer 

uyutacağım demişse puan alamamıştır. Çünkü amaç çocuğun oyun dağarcığı ile ilgili 

bilgi almaktır. 
 

Sıra Değerlendirme Soruları 

1. Oyun belirtmiş mi? 

2. Oyun seçtiği oyuncakla ilişkili ve işlevsel mi? 

3. Oyunun bir adı var mı? 

4. Söylediği oyun Kurallı, Kurgusal veya hayali mi? 

5. Oyun belirtmemiş vb. 
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4. soruda öğrencinin belirli kuralları olan veya kurgusal ve hayali nitelik 

taşıyan bir oyun mu belirttiği öğrenilmek istenmiştir. Örneğin öğrenci bebeği 

emzireceğim demişse bu bir kurgu veya hayali nitelik taşıyan oyundur. Öğrenci 

muhtemelen kendisini bir role sokacak ve öyle oynayacaktır. Eğer öğrenci 

direksiyonu seçmiş ve düğmelerine basacağım demişse burada bir kurgu, kural veya 

hayal görülememektedir. 
 

Tablo XXIII’te de görüldüğü gibi bütün öğrencilerin % 90’ı bir oyun 

belirtmiştir. Oyun belirtenlerin % 90’ının oyunu, seçtikleri oyuncakla ilişkili veya 

oynanabilecek bir oyundur. Ancak belirtilen oyunların sadece % 21’inin bir adı 

vardır. Diğer bir deyişle bir oyun belirtenlerin % 78’i su sıkacağım, düğmelerine 

basacağım, meyve keseceğim gibi fiillerle oynayacakları oyunları ifade etmişlerdir. 
 

Oyun belirten öğrencilerin % 46’sının oyunu kurallı, kurgusal veya hayali bir 

oyun niteliği taşıyor. Bu tür oyunlar toplumda genel olarak bilinen evcilik, futbol, 

misket gibi oyunlar olduğu gibi, oyuncak telefonla annemleri ararım ya da pasta 

yaparım gibi hayali oyunlardır. 
 

Seçtiğin oyuncakla ne oynayacaksın sorusuna verilen cevapları okullara göre 

değerlendirecek olursak; Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim okulu öğrencilerinin 

% 95’i bir oyun belirtmiş. Oyun belirtenlerin % 94’ü seçtiği oyuncakla ilgili bir oyun 

belirtmiş. Bunun yanında sadece % 16’lık bir oranla oyun adı belirtilmiş. Böylelikle 

bir oyun belirtenlerin % 84’ü herhangi bir oyun adı belirtmemiştir. Bu okuldan oyun 

belirtenlerin % 45’i kurallı, kurgusal veya hayali bir oyun belirtmiştir. 
 

Tablo XXIII:  Seçilen Oyuncaklarla Oynanmak İstenen Oyunlar. 
 

Okullar 
Değerlendirme Oranları 

SGİO GEİO MEİO TOPLAM 

Oyun belirtenlerin oranı 0,95 0,80 0,93 0,90 
Belirtilen Oyunlardan seçilen oyuncaklarla ilişkili ve işlevsel 
olanların Oranı 

0,94 0,88 0,93 0,90 

Oyun adı verilerek belirtilen oyunların oranı 0,16 0,21 0,30 0,21 
Belirtilen oyunlardan kurallı, kurgusal veya hayali olanların 
oranı 

0,45 0,42 0,54 0,46 

Oyun belirtmemişlerin oranı 0,05 0,20 0,07 0,10 
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Göreneller İlköğretim Okulu öğrencilerinin cevaplarına batkımızda oyun adı 

belirtenlerin oranı % 80. Oyun belirtenlerin % 88’i seçtiği oyuncakla ilişkili bir 

oyuncak söyledi. Ancak oyun adı verenlerin oranı sadece % 21.  
 

Mitat Enç İlköğretim Okulu’nun öğrencilerinin % 93’ü bir oyun belirtmiştir. 

Bunların % 93’ü seçtikleri oyuncakla ilişkili oyunlardır. Bununla birlikte oyun adı 

belirtenlerin oranı diğer okullara göre daha yüksek olmasına rağmen sadece % 

30’dur.  

Öğrencileri cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığında (bakınız tablo XXIV), oyun 

belirtmeleri açısından kızların ve erkeklerin arasında önemli bir fark 

görülmemektedir. Bunun yanında erkeklerin belirttiği oyunlar kızların belirttiği 

oyunlara göre oyuncakla daha fazla ilişkili ve işlevseldir. Bununla birlikte her kızların 

0,89’u; erkeklerin 0,95’i seçtikleri oyuncakla ilişkili ve işlevsel oyuncak belirtmiştir. 

Her iki cinste düşük oranda oyun adı belirtmiştir. Kızların oranı 0,26 ile 

erkeklerden yüksektir ve her iki cins ortalamanın altında bir oranla kurallı, kurgusal 

veya hayali oyunlar belirtmişlerdir. 

 

Anasınıfı ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin seçtikleri oyuncaklarla oynamak 

istedikleri oyunların birinci sınıflarla karşılaştırmasını yaptığımızda da oyun belirtme 

oranların da tablo …’da görüldüğü gibi önemli fark yoktur. Yine önemli bir fark 

Tablo XXIV: Cinsiyetlere Göre Seçilen Oyuncaklarla Oynanmak İstenen Oyunlar 
 

Değerlendirme oranları Erkekler Kızlar 
Oyun belirtenlerin oranı 0,89 0,92 
Belirtilen Oyunlardan seçilen oyuncaklarla ilişkili ve işlevsel olanların Oranı 0,95 0,89 
Oyun adı verilerek belirtilen oyunların oranı 0,19 0,26 
Belirtilen oyunlardan kurallı, kurgusal veya hayali olanların oranı 0,47 0,46 
Oyun belirtmemişlerin oranı 0,13 0,08 
   

Tablo XXV: Anasınıfı ve Hazırlık Sınıfı ile Birinci Sınıfların Oynamak İstedikleri Oyunlar 
 

Değerlendirme oranları Ana- Hz. 1. Sınıflar 

Oyun belirtmiş mi 0,92 0,89 

Oyun seçtiği oyuncakla ilişkili ve işlevsel mi 0,91 0,94 

Oyunun bir adı var mı 0,19 0,26 

Söylediği oyun Kurallı, Kurgusal veya hayali mi 0,45 0,47 

Oyun belirtmemiş vb. 0,08 0,11 
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olmamakla birlikte birinci sınıfların belirttiği oyunlar ana sınıf ve hazırlık sınıfı 

öğrencilerine göre daha ilişkili ve işlevseldir. Oyun adı vermede birinci sınıfların 

üstünlüğü görülmekle birlikte yine 0,25 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. Her iki 

grup öğrenciler 0,47 ile ortalamanın altında bir oranla kurallı, kurgusal veya hayali 

oyunlar belirtmişlerdir. 
 

Öğrencilerin seçtikleri oyuncaklara göre oynamak istediklerini belirttikleri 

oyunlara bakıldığında farklı değerler ortaya çıkmıştır. Buna göre direksiyonla 

oynamak isteyenlerin tamamı bir oyun belirtmiş ve belirtilen oyunların tamamı 

direksiyonla ilişkili oyunlardır. Ayrıca, direksiyonla oynamak isteyenlerin 0,27’si bir 

oyun adı belirtirken, 0,58’inin belirttiği oyun kurallı, kurgusal veya hayali nitelik 

taşımaktadır. 
 

Bunun yanında çok tercih edilen oyuncaklardan bazıları ile ilgili öğrenciler 

çok düşük sayıda oyun adı belirtmişler ya da hiç oyun adı belirtmemişlerdir. Bu 

oyuncaklar, robot, cep telefonu, meyve kesme seti, delikli silindir ve oyun hamuru 

setidir. 

En çok tercih edilen oyuncaklarla öğrencilerin oynamak istedikleri oyunlar 

arasındaki ilişkiye baktığımızda robot’la oynamak isteyen öğrencilerin sadece 0,33’ü 

onunla ilişkili bir oyun belirtmişlerdir. Bunun nedeninin öğrencilere oyuncak 

gösterilip incelettirilmesine rağmen onu mutfak robotu gibi algılanmasından 

Tablo XXVI:  
 

En Çok Tercih Edilen Oyuncaklara Göre Öğrencilerin Seçtikleri Oyuncakla          
Oynamak İstedikleri Oyunlar 
 

      Söylediği   

  Oyun   
oyun 
kurallı,   

  seçtiği   kurgusal   Oyun 
Oyun oyuncakla Oyunun veya belirtme- 

Oyuncaklar 

T
e
rc
ih
 O
ra
n
ı 

belirtenler ilişkili mi  adı var mı hayali mi yenler 
Direksiyon 0,92 1,00 1,00 0,27 0,58 0,00 
Robot 0,85 0,68 0,32 0,05 0,18 0,32 
Cep Telefonu 0,73 0,84 1,00 0,05 0,68 0,16 
Meyve Kesme Seti 0,73 1,00 1,00 0,00 0,21 0,00 
Delikli Silindir 0,54 0,93 0,85 0,00 0,00 0,07 
Oyun Hamuru Seti 0,54 1,00 0,93 0,07 0,43 0,07 
Kamyon 0,50 0,85 0,91 0,15 0,82 0,15 
Kızılderili Kız 0,50 0,69 0,89 0,22 0,33 0,31 
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kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü sekiz öğrenci robotla patates ezeceğim, tost 

yapacağım, çamaşır yıkayacağım gibi cevaplar vermiştir.  
 

Öğrencilerin çoğunun oynamak istediği oyuncaklarla ilgili belirttiği oyunlara 

bakıldığında burada oldukça düşük oranlarla karşılaşıyoruz. Meyve kesme seti ve 

delikli silindirler ile ilgili hiçbir oyun adı belirtilmemişken diğer oyuncaklarla ilgili 

belirtilen oyunlarda oldukça düşüktür. 
 

Öğrencilerin çoğunun oynamak istediği oyuncaklarla ilgili belirttiği oyunların 

kurallı mı, kurgusal veya hayali mi olduğuna bakıldığında kamyonu tercih eden 

öğrencilerin 0,82’si bu doğrultuda oyunlar belirtmişlerdir. Bunun yanında direksiyon, 

cep telefonu ile oynanmak istenen oyunlarda ortalamanın üstünde bir oranla kurallı, 

kurgusal veya hayali oyunlar belirtilmiştir. Delikli silindiri tercih eden öğrencilerin 

belirttikleri oyunlardan hiç biri kurallı, kurgusal veya hayali değilken; oyun hamuru 

seti, robot, meyve kesme seti ve kızılderili kız ile oynanmak istenen oyunlar sırasıyla 

0.07, 0.18, 0.21, 0.33 oranları ile kurallı, kurgusal veya hayalidir.  
 

Burada öğrencilerle yapılan görüşme sonuçları incelenmiştir. Bundan sonraki 

bölümde öğrencilerin kendilerine verilen sürede ve verilen oyuncaklarla oynadıkları 

oyunlar üzerine yapılan gözlem sonuçları verilecektir.  

III. 3. Yapılandırılmamış Gözlem Sonuçları 

Araştırmada görme engellilerin oyun oynama biçimleri, oyunlarının 

içerikleri, oyuncak tercihleri gibi değişkenleri gözlemlemek amacıyla oluşturulan 

gözlem çalışmasında daha önce de söz edildiği gibi öğrencilere okullarındaki bir sınıf 

ortamında, oyuncaklar vererek oynamaları istenmiştir. Gözlem çalışması bu 

araştırmanın temel verileri elde etme aşamasıdır. 

III. 3.a. Oyunda Öğrencilerin Yerleşimi, Mekânın ve Oyun Ortamındaki 

Eşyaların Kullanımı 

Araştırmanın yapıldığı okullarda bulunan olanaklara göre ortam düzenlemesi 

yapılmış olup; Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim okulunda ve Göreneller Görme 

Engelliler ilköğretim okullarında anasınıfında, Mitat Enç Görme Engelliler İlköğretim 

okulunda ise normal sınıf ortamında gözlem yapılmıştır.  
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Tüm öğrenciler sınıf ortamında birbirlerine yakın yerlere yerleşmişler ve oyun 

oynamışlardır. Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencilerinden bir 

hazırlık, bir birinci sınıf öğrencisi halı zemin üzerine oturarak oynamışlardır. Diğer 

öğrenciler bir masa etrafındaki sandalyelere oturarak, zaman zaman ayakta durarak 

oynamışlardır. Yer değiştirmek, oyuncak seçmek için ayağa kalkmışlar, başka 

arkadaşlarının yanına gitmişler, kısa süreliğine oyunlarını ayakta devam ettirmek için 

ayağa kalkmışlar ancak ayakta gezinerek oyun oynamamışlardır.  
 

Tablo XXVII: Oynayan Kişi Sayılarına Göre Oyuncaklar 
 

SGEİO MEİO GEİO 

Oynayan Oynayan Oynayan Sıra Oyuncak 

Kişi Sayısı Kişi Sayısı Kişi Sayısı 

1 Direksiyon 6 4 3 

2 Bebek Arabası 1 1 - 

3 Pastel Boya ve Kağıt 2 - - 

4 Küçük Top 2 2 - 

5 Delikli Silindir 4 - - 

6 Oyuncak Masa 1 - - 

7 Asker Dürbünü 2 2 1 

8 Oyuncak Adam 1 - - 

9 Sök Tak 5 1 1 

10 Araba 3 2 1 

11 Kısa İp 4 - - 

12 Hayvanlar 1 1 - 

13 Oyun Hamuru 3 1 - 

14 Tabanca 5 3 2 

15 Meyve Kesme Seti 3 3 - 

16 Oyuncak Ayı 2 - - 

17 Oyuncak Çanta 3 - - 

18 Peluş Kuş 2 - - 

19 Telefon 6 5 4 

20 Org 1 - - 

21 Yapboz 2 - - 

22 Mutfak seti 3 2 - 

23 Bilye 1 1 - 

24 Otobüs - 3 - 

25 Kamyon - - 2 

26 Kepçeli (Dozer) - - 2 

27 Robot Örümcek - 4 - 

28 Yarış Arabası 1 1 - 

Toplam 64 36 16 
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Mitat Enç İlköğretim Okulu öğrencileri U şeklinde dizili sırların bir 

bölümünde oynayarak oyunu tamamlamışlardır. Bu öğrenciler oyun süresince yer 

değiştirmemişler, sadece zaman zaman ayağa kalkmışlardır. 
 

Göreneller ilköğretim okulunda ise birinci sınıftan üç öğrenci yerde oturarak 

birlikte oynamışlar. Sınıf içinde öğrenciler ayağa kalmadan yer değiştirmişler, sınıfın 

çoğunu kullanarak oyun oynamışlardır. Anasınıfı öğrencileri, oyun masası etrafına 

oturarak, zaman zaman ayağa kalkıp gezinerek veya ayakta durarak oynamışlardır. 

Bu öğrenciler oyun masası etrafından fazla uzaklaşmadan zaman zaman 

dolaşmışlardır. 

III.3.b. Oyunda Oyuncak Seçimleri ve Oyuncak Değiştirme 

Öğrenciler oyunları boyunca değişik oyuncaklarla bir ya da birkaç kez 

oynamışlardır. Bazı öğrenciler seçtikleri oyuncaklarla uzun süre oynadıkları halde 

bazıları çok sık oyuncak değiştirmişlerdir. Ayrıca bazı öğrenciler zaman zaman 

oyuncak oynamamışlar diğer arkadaşlarının oyunlarını dinlemişlerdir. Bazı 

oyuncaklarla birkaç öğrenci birlikte oynadıkları gibi, birkaç oyuncak aynı oyun içinde 

birlikte kullanılmıştır. 
 

Tablo XXVII’de okullara göre öğrencilerin oynadıkları oyuncaklar 

gösterilmektedir. Buna göre Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencileri 

64 farklı oyuncakla oynamışlardır. Mitat Enç İlköğretim Okulu öğrencilerinin 36, 

Göreneller İlköğretim Okulu öğrencilerinin 16 farklı oyuncakla oynadığı 

görülebilmektedir. Bu nedenle bu okul öğrencileri hem daha çok oyuncak 

değiştirmişler hemde öğrenci başına oynanan oyuncak sayısı Grafik III’de de 

görüldüğü gibi diğer okullardan yüksektir.  
 

Oyun içerisinde oyuncak değiştirme frekansına bakıldığında Selçuklu Görme 

Engelliler İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencileri; oyunlarının ilk on dakikasında 

çok sık oyuncak değiştirmişlerdir. İlk on dakikada toplam 23 defa oyuncak değiştirme 

gerçekleşmiştir. Bu sayı ikinci on dakika da 8’e düşmüştür. Üçüncü on dakika da 19 

olmuş, son on dakika da ise 10 oyuncak değiştirme olmuştur. Öğrenciler kendilerine 

verilen süre içerisinde 24 farklı oyuncakla oynamışlardır. Hazırlık sınıfı 

öğrencilerinden sadece iki tanesinin sık oyuncak değiştirdikleri görülmüştür; bu 
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gruptan diğer öğrencilerin oyuncak değiştirme frekansı ve oynadıkları oyuncak 

sayıları oldukça düşüktür.  
 

Mitat Enç ilköğretim okulu öğrencileri kendilerine verilen süre içerisinde 

toplam 65 defa oyuncak değiştirmişlerdir. İlk on dakika da ve üçüncü on dakika da 

oyuncak değiştirme sayıları eşit; 20’dir. İkinci on dakikada 15, son on dakika da ise 

10 defa oyuncak değiştirmişlerdir. Öğrenciler toplam 16 farklı oyuncakla 

oynamışlardır. Üç öğrenci kısa aralıklarla hiçbir oyuncakla oynamadan durmuştur. 
 

 Göreneller ilköğretim okulu öğrencilerinin oyuncak değiştirme sayıları 

kamera kaydı olmadığından bulunamamıştır; ancak kayıt notlarına göre toplam 7 

farklı oyuncakla oynamışlardır. Burada birinci sınıf öğrencileri, 5 farklı oyuncakla 

kamyonculuk ya da taşımacılık türü oyunlar oynamışlar; Anasınıfı öğrencileri ise cep 

telefonu ve direksiyon gibi ses çıkaran oyuncaklarla oynamışlar; oyun odasında başka 

birçok oyuncak olmasına rağmen sadece tabanca ile bir öğrenci oynamak istediğini 

Grafik III: Öğrencilerin Oynadıkları Oyuncak Oranları
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belirtmiştir. Bu öğrenciler istedikleri oyuncakları alamayınca boş durmayı tercih 

etmişlerdir.  
 

Tablo XXVII’de de görüldüğü gibi Selçuklu Görme Engelliler ilköğretim 

okulundaki öğrenciler 24 farklı oyuncakla oynamışlardır. Burada birçok oyuncakla 

birden fazla öğrencinin oynamış olduğunu görebilmekteyiz. Ayrıca bu tablo da hangi 

oyuncakların daha çok oynandığı da görülebilmektedir. Örneğin, Direksiyon ve cep 

telefonu tüm gruplarda oynanmış oyuncak olarak görülüyor. Bunun yanında, araba, 

tabanca, asker dürbünü de çok oynanmış oyuncaklardandır.  
 

Grafik III’de anlaşıldığı gibi Mitat Enç İlköğretim Okulu öğrencileri ortalama 

7,20 farklı oyuncakla oynamışlardır. Dolayısı ile bu okulun öğrencileri diğer 

okullardaki akranlarına göre daha fazla oyuncakla oynamışlardır. Yine tablo XXVII 

ve Grafik III’da görüldüğü gibi Göreneller İlköğretim Okulu öğrencileri hem çok az 

oyuncakla oynamışlar hem de her bir öğrencinin farklı oyuncaklarla oynama oranı da 

diğer okul öğrencilerine göre oldukça düşüktür. 
 

 Grafik III’de gösterilen verilerden anlaşılacağı gibi erkek öğrenciler, kız 

öğrencilerden daha yüksek oranda oyuncakla oynamış olmalarına rağmen bu oran 

kızların oyuncak oranına yakındır. Birinci sınıflar, hazırlık ve anasınıfı 

öğrencilerinden daha yüksek oranda oyuncakla oynamış olduğu yine Grafik III’de 

görülebilmektedir.  
 

Grafik IV’te öğrencilerin cinsiyetlerine göre oynadıkları oyuncaklar 

gösterilmektedir. Bu grafiğe göre erkek öğrencilerin asker dürbünü, araba, tabanca, 

otobüs, örümcek ve küçük top oyuncakları ile daha çok oynadıkları 

görülebilmektedir. Bunun yanında kızlar; direksiyon, oyun hamuru, meyve kesme seti 

delikli silindir ve mutfak seti oyuncaklarını erkeklerden daha çok oynadıkları 

görülebilmektedir. Cep telefonu her iki cinsiyet tarafından çok oynanan bir oyuncak 

ve bunun yanında direksiyon da kızlarda olduğu kadar erkeklerde de yüksek oranda 

oynanan bir oyuncaktır. Direksiyon ve cep telefonu her iki cins için çekici olmuştur. 

Bunda bu oyuncakların ses çıkarması etkin olmuş olabilir. Çünkü Selçuklu Görme 

Engelliler İlköğretim okulundaki öğrencilere ses çıkarmayan bir cep telefonu 

verildiğinde iki öğrenci oynamak isterken diğerleri oyuncağı beğenmemişlerdir. 
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Grafik IV: Cinsiyetlere Göre Öğrencilerin Oynadıkları Oyuncaklar
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Ayrıca bu oyuncaklarla oynanırken öğrenciler özellikle oyuncakların çıkardıkları 

seslere daha çok odaklanmışlardır. 
  
 Bu grafiğe bakıldığında erkeklerin daha erkeksi oyuncaklarla oynadığı; 

kızların da daha kadınsı oyuncaklarla oynadığı söylenebilir. 
  

 

Grafik III’de hazırlık ve anasınıfı öğrencilerinin oynadığı oyuncak oranlarının 

düşük olduğu görülmekteydi. Grafik V’de bu durum daha açık şekilde 

görülebilmektedir. Hazırlık ve anasınıfı öğrencileri hem çok az çeşit oyuncakla 

oynamışlar hemde öğrenciler belirli oyuncaklarla ağırlıklı olarak oynamışlardır. 

Bunun yanında birinci sınıflar hem çok farklı oyuncakla oynamışlar hemde 

oynadıkları oyuncaklardan sadece beşi birer öğrenci tarafından oynanmıştır. Birinci 

sınıfların en çok oynadıkları oyuncaklar direksiyon, araba, cep telefonu, asker 

dürbünü, tabanca ve meyve kesme seti olarak görülmektedir. 
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III.3.c. Oyunda Konuşmalar 

 Öğrencilerin oyun içerinde konuşmaları, öğrenciden öğrenciye değişmektedir. 

Ancak tüm gruplarda sürekli konuşan ve diğerleri ile iletişim içerisinde olan olduğu 

gibi konuşmayanda ya da çok az konuşan da bulunmaktadır.  
 

 

 

Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulundaki 14 öğrenciden sadece üç 

tanesi diğerleri ile çok sınırlı iletişim kurarak oynamışlardır. Diğer öğrenciler sürekli 

bir konuşma ve iletişim içerisinde bulunmuşlardır. Bu iletişim öğrencilerin kendi 

aralarında olduğu gibi öğretmenle oyuncak isteme, arkadaşını şikâyet ya da oyunu ya 

da yaptığı işe göstermek amacıyla iletişim olmuştur. Bazı öğrenciler oyun gereği rol 

konuşmaları yapmışlardır. Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulundaki 

öğrencilerden birinci sınıflardan iki ve hazırlık sınıfından da iki öğrenci böyle bir 

iletişim içerisinde bulunarak oyun oynamışlardır. Bu okuldaki iki hazırlık sınıfı 

Grafik V: Sınıflara Göre Öğrencilerin Oynadığı Oyuncaklar
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öğrencisi sınırlı iletişim kuranlardan olmakla birlikte diğer birinci sınıf öğrencisinin 

de oyun oynarken az konuştuğu gözlenmiştir. 
 

Mitat Enç İlköğretim Okulu öğrencileri de sürekli diğerleri ile konuşarak 

iletişim halinde olmuştur. Bu gruptaki bütün öğrenciler düzenli bir iletişim halinde 

bulunmuşlardır. Çok az konuşan ya da hiç konuşmaya öğrenci yoktur. Ancak zaman 

zaman öğrenciler kendi oyunlarına dalarak başkaları ile kısa süreli konuşmamazlık 

yapmışlardır. Bu gruptaki bütün öğrenciler özellikle cep telefonu ile rol konuşmaları 

yapmışlardır.  
 

Göreneller ilköğretim okulu öğrencilerinden anasınıfında okuyan dört 

öğrencinin az konuşması özellikle birbirleri ile sınırlı iletişim kurmaları dikkati 

çekmiştir. Bu öğrenciler daha çok oyuncakları ile ilgili diğerleri ile kısa süreli iletişim 

kuruyorlardı. Ayrıca öğretmene şikâyette bulunmak ya da oyuncak istemek için 

konuştukları da olmuştur. Aralarında oyuncak cep telefonuyla oynamalarına rağmen 

rol icabı konuşma olmamıştır. Bunun yanında birinci sınıftan gelen üç öğrenci 

oyunları ile ilgili sürekli iletişim içinde oldukları gözlenmiştir. Özellikle bu üç 

öğrenciden ikisinin oyun gereği ve rol olarak konuştukları görülmüştür. Diğer öğrenci 

onlara yakın oynamış ve kamyonculuk oyununda oyunun üyesi olarak katılmıştır. Bu 

öğrenciler, öğretmenle diğer grup öğrencilerine göre ve ana sınıfı öğrencilerine göre 

daha az iletişim içinde olmuştur. Ayrıca bir defa öğretmene şikayet, bir defa da 

öğretmenden yardım talebi gelmiştir. 

III.3.d. Öğretmenin Fonksiyonu 

 Tüm gruplarda gözlemci öğretmen rolüyle oyun ortamında bulunduğu gibi 

öğrencilerin kendi öğretmenleri de zaman zaman sınıfta bulunmuştur. Öğretmen 

oyuncak dağıtmış, şikâyetleri dinlemiş ve anlaşmazlıkları ve sorunları çözmüştür. 

III.3.e. Oyuncaklarla Oynama Biçimleri  

Bu bölümde öğrencilerin oyuncaklarla nasıl oynadıkları incelenmiştir. 

Öğrenciler grupla mı, bireysel mi oynuyor, hayali rol oyun mu oynuyor yoksa sadece 

oyuncakla oyalanma türü bir uğraş içinde mi, bunlar incelenmiştir. Ayrıca, 
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oyuncakları işlevsel olmayan bir şekilde kullanan (yaratıcı kullanımlar hariç) veya 

görme engellilere mahsus tiklerle oyuncağı sallayan öğrenciler de belirlenmiştir.  
 

Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri arasında farklı 

şekillerde oyuncaklarla oynanmıştır. Bir öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi) kendi 

kendine sürekli eline geçen oyuncaklarla oturduğu yerden oyuncağı kucağına alıp 

sallanarak oda içerisinde yer değiştirerek, tek başına oynamıştır. Bunun yanında 

oyuncaklarla işlevsel oyun oynayan ancak diğer arkadaşları ile hiç oynamayan birinci 

sınıftan bir öğrenci daha bulunmaktadır. Diğer öğrenciler ise zaman zaman bireysel, 

zaman zaman birlikte oynamışlardır. Birlikte oynanan oyunlarda üçü kız, ikisi erkek 

oyunlarını genel olarak birlikte (kızlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında 

olmak üzere) oynamışlardır. Hazırlık sınıfı öğrencilerinden bir erkek ve bir kız 

öğrenci birlikte rol oyunu oynamışlar ve zaman zaman oyunlarına bir erkek öğrenciyi 

de katmışlardır. Öğrencilerin oynadıkları bu oyunlar bazen oyuncağı tanıma paylaşma 

şeklinde olmakla birlikte genellikle rol oyunu şeklinde olmuştur. İki kızın oynadığı 

bir hayali rol oyun direksiyon konulu, içeriği ve öğrencilerin rolleri tam anlaşılmayan 

bir oyundu. Diğer bir oyun da meyve kesme setini tanımaya ve yardımlaşmaya 

yönelik birlikte oyundu.  
 

Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulundan birinci sınıfta eğitim gören 

iki erkek öğrenci silah, asker dürbünü (Bu dürbün silaha benzediği için öğrenci aynı 

zamanda silah yerine kullanmıştır), hayvanlar, araba ve cep telefonu ile oynarken 

kendilerini hâkim, asker ve polis, hayvan sahibi rollerine sokmuşlar, ata ve eşeğe 

binmişler, birisi eşek bekçisi olmuş, araba kullanmışlar, silahlı çatışma yapmışlar, 

telefon konuşmaları yapmışlar ve alarm sesi çıkarmışlardır. Bunun yanında hazırlık 

grubundan bir kız ve bir erkek öğrenci hırsız polisçilik oyunu oynamışlar; polis 

rolündeki öğrenci hırsız rolünde olanı tutuklayıp hapse atmış; hırsız ağlamış sonra da 

polis acıyp onu serbest bırakmıştır. Ayrıca hazırlık sınıfından iki öğrenciye zaman 

zaman üçüncü bir öğrenci arkadaşlarının isteği ile katılmıştır. Burada gerek birinci 

sınıf öğrencileri gerekse hazırlık sınıf öğrencileri oynadıkları bu rol oyunlarını daha 

çok bir radyo tiyatrosunu andırır biçimde sesler çıkararak, çok az bedensel 

hareketlerle oynamaları dikkat çekmiştir. Ayrıca birlikte rol oyunu oynayan birinci 

sınıftan iki erkek, hazırlık sınıfından bir kız, iki erkek sürekli tik davranışları 
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sergilemişlerdir. Tik davranışı gösteren bu beş öğrenci ve birinci sınıftan bir kız 

öğrenci zaman zaman kullandıkları oyuncakları yanlış tutmuşlardır. Ayrıca kısa ip ile 

oynayan iki kız öğrenci bunları işlevsel olmayan bir şekilde kullanmışlardır. 
 

Mitat Enç İlköğretim Okulu öğrencilerinin oyuncaklarla oynadıkları oyunlar 

kızlara ve erkeklere göre farklılıklar göstermektedir. Bu onları oynadıkları 

oyuncaklarla ilgilidir. Erkeklerin oynadıkları oyuncaklara baktığımızda direksiyon ve 

cep telefonu yanında araba, tabanca, asker dürbünü ve otobüs gibi oyuncaklar 

olduğunu görülmektedir. Kızlar ise cep telefonunun haricinde mutfak seti ve meyve 

kesme seti gibi oyuncaklarla oynamışlardır. Erkekler oyuncaklarla bireysel olarak 

oynamışlar. Bir erkek öğrenci araba ile oynarken araba sesi çıkarmış, kısa süreli 

rollere bürünmüştür.  

Kızlar bireysel oynamakla birlikte hem erkekler hemde kızlar cep telefonuyla 

konuşuyormuş gibi karşılıklı kısa süreli oyunlar oynamışlardır. Bunların oyunu 

Parten’in bahsettiği birlikte oyunu benzemektedir. Parten’e göre birlikte oyunda 

çocuklar diğer çocuklarla birlikte oynamakta, gruba katılmakta, iletişime 

geçmektedir. Oyunda 2–3 çocuk aynı oyunda yer almakta, aynı oyun malzemesini 

kullanmakta ancak her biri kendi oyununu oynamaktadır. Çocuklar oyuncakları 

değiştirebilmekte ya da biri diğerini izleyebilmektedir (Akyol, 2002). Öğrencilerin 

birlikte oynadıkları cep telefonu görüşmesi tıpkı Selçuklu Görme Engelliler 

İlköğretim Okulu öğrencilerinde olduğu gibi bir radyo tiyatrosunu andırıyordu. 

Ayrıca Mitat Enç İlköğretim Okulundan evcilik türü oyun oynayan iki kız, genelde 

kendi oyunları ile ilgilenmişler ancak telefon konuşmaları ile veya oyuncaklarla ilgili 

konuşmalarda rol konuşmaları yapmıştır. Ancak hiçbir öğrenci kendisini anne-baba 

gibi diğer karakterlere sokmamıştır. Kendi isim ve karakterleri ile rol konuşmaları 

yapmışlardır. Ayrıca evcilik oynayan öğrencilerden biri kullandığı oyuncak kapları 

dağınık kullanırken, görme kalıntısı olan öğrencinin düzenlediği gözlenmiştir. Bu 

okulda da bir öğrenci araba ile oynarken onu sürmekten çok elinde sallamış, göğsüne 

yaslayıp ya da ters yatırıp, tekerlerini eliyle döndürerek oynamıştır. Bunun gibi asker 

dürbününü incelemiş, üzerindeki düğmelere basmış ve kimi zaman yanlış, kimi 

zaman doğru tutarak oynamıştır. Aynı öğrenci oyuncak otobüsü sürerek oynamıştır. 
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Göreneller ilköğretim okulundaki öğrenciler ise iki grupta incelenebilir: 1. 

sınıf öğrencileri ve anasınıfı öğrencileri. Birinci sınıf öğrencileri diğer oyun 

gruplarının hiç birinde görülmeyen bir oyun sergilemişlerdir. Bu öğrenciler oyun 

odasında oyuncaklarını oyunlarında işlevsel olarak kullanmışlar ve yük taşıma, 

çarpıştırma gibi oyunlar oynamışlardır. Bu öğrencilerin oyunları doğal bir seyirde oda 

içerisinde araba sürerek geçmiştir. Araba sürerken arabaların seslerini çıkarmışlar, 

kamyonculuk oynamışlar ve rol paylaştırmışlardır. Bu öğrencilerden ikisinin, sahip 

oldukları görme kalıntılarını işlevsel olarak kullanabildikleri düşünülmektedir. 
 

Bu okulun anasınıfı öğrencileri bireysel oyun oynamışlardır. Sürekli aynı 

oyuncaklar aralarında dolaşmış, bu oyuncakların (cep telefonu ve direksiyon) 

düğmelerine basarak ses çıkarmalarını dinlemişlerdir. Ara ara kız öğrenciler 

oyuncaklarını birbirlerine göstermişlerdir. Oynadığı oyuncakla bıkanlar bunu ya diğer 

arkadaşı ile değiştirmiş ya da öğretmenden istemişlerdir. İstedikleri oyuncaklar yine 

telefon ve direksiyon olmuştur. Ayrıca bir öğrenci tabancayı istemiş ancak kısa süreli 

ilgilenme sonunda diğer arkadaşına vermiştir. Bu iki öğrenci de hem tabanca ile kısa 

süre ilgilenmiş hemde onu yanlış tutmuşlardır. Öğretmenden ya da arkadaşında 

istediği oyuncağı alamayanlar boş durmayı tercih etmişlerdir. 
 

Son olarak oyun oynayan öğrenciler içerisinde azda olsa görme kalıntısı 

olanlar hiç görmeyenlerden daha işlevsel şekilde veya doğru kullanımla oyuncaklarla 

oynamışlardır. Bu öğrencilerin oyunları da oyuncakları günlük yaşamda geçtiği 

şekilde kullandığı gözlenmiştir. Örneğin; Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim 

Okulu hazırlık sınıfından görme kalıntısı olan bir erkek öğrenci ip atlama çalışması 

yaparken bunu doğru kullanmışken aynı sınıftan kız arkadaşı, ipi elinde yukarı-aşağı 

sallayarak ve yerinde zıplayarak oynamaya çalışmıştır. Burada iple oynayan erkek ve 

kız öğrenci ipi birlikte çevirirlerken eşgüdüm sağlayamadıkları, görme kalıntısı olan 

öğrencinin eşgüdümü sağlama çalışmasının sonuçsuz kalınca birlikte oynamayı 

bırakıp ipi arkadaşına verdiği gözlenmiştir. 

 III.3.f. Öğrencilerin Oynadıkları Hayali Rol ya da Sembolik Oyunlar 

 Burada öğrencilerin bireysel oynadıkları oyunlardan çok diğer arkadaşı ile 

oynadığı hayali ve rol oyunları incelenmiştir. 
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Bir önceki bölümde de söz edildiği gibi Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim 

Okulu öğrencilerinden birinci sınıfların grubundan iki kız, iki erkek ve hazırlık 

sınıfından bir kız ve bir erkek rol oyunu oynamışlardır. Birinci sınıfların grubundaki 

kızların direksiyon çerçevesinde oynadıkları oyun, rollerin ve konuşmaların tam 

belirgin olmadığı bir oyundu. Yine aynı gruptaki erkek öğrencilerin oynadığı oyun içi 

içe geçmiş bir kaç çeşit oyundan oluşmuştur. Oyunda öğrenciler polis, asker, hâkim 

olmuşlar, eşeğe ve ata binmişler, araba sürmüşler ve telefon konuşmaları 

yapmışlardır. Oyunda roller ve hayali mekânlar sürekli değişmektedir. Ayrıca bu 

okulun birinci sınıf gurubundan bir öğrenci mutfak malzemeleri ile evcilik türü bir 

oyun oynayarak kendi kendine bu oyuncaklarla yemek pişirmiş ve temizlik yapmıştır. 

Bu oyun birkaç dakika sürmüş öğrenci sonra başka oyuncaklarla ilgilenmiştir.  

Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerinden bir 

erkek ve bir kız öğrencinin oynadığı ve daha sonra bir erkek oyuncunun pasif olarak 

katıldığı rol oyunu aynı yukarda geçen bu okulun birinci sınıflarındaki ki erkek 

öğrencinin oyunlarına benzer özellikler göstermektedir. Öğrenciler burada da hırsız-

polisçilik oynamakta, konuşmalar ve buna eşlik eden tabanca sesi ve direksiyondan 

çıkan polis sireni sesi ile oyuna canlılık katmaktadırlar. Ancak bu öğrencilerin de 

oyunu oturarak ya da ayakta yer değiştirmeden oynadıkları, öğrencilerde jestlerin ve 

mimiklerin yetersiz olduğu ve görmeyenlere özgü tikleri gösterdikleri görülmüştür. 
  

Mitat Enç İlköğretim Okulu öğrencileri sadece cep telefonu ile arkadaşı ile 

hayali konuşmalar yapmışlardır. Bunun haricinde evcilik oynayan kızlar (kendileri 

bunu komşuculuk diye adlandırmıştır) sadece cep telefonu ile evcilik oyunlarında 

konuşulan konuşmaları yapmışlardır. Bunun dışında oyunu kendi kendilerine 

oynamışlardır. Bir erkek öğrenci kısa süreli rollere girerek ve sesler çıkararak oyun 

oynamıştır.  
  

Göreneller İlköğretim Okulu öğrencilerinden birinci sınıfta bulunanlar 

kamyonculuk oynamışlar bu oyunun gereği olarak araçlarını sürmüşler yük yükleyip 

taşımışlar ve boşaltmışlardır. Burada roller paylaşılmış şekilde oynandı. Öğrenciler 

zaman zaman anlaşmazlık yaşadılar ve bir defaya özgü öğretmene başvurma oldu.  
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 III.3.g. Öğrencilerin Oyuna Kendilerini Vermeleri 

 Tüm gruplarda öğrencilerin büyük bir istekle oyuna başladıkları ancak 

anasınıfı öğrencilerinin oynadıkları oyuncaklardan çabuk sıkılıp değiştirdikleri 

gözlenmiştir. Tüm öğrenciler, özellikle onlar için yeni olma özelliği taşımayan ancak 

ses çıkaran direksiyon ve cep telefonuna büyük istek göstermişlerdir. 

Ayrıca Mitat Enç İlköğretim Okulu öğrencileri oynadıkları 16 farklı oyuncağı 

kendi aralarında 65 kez değiştirmişlerdir. Bu durum öğrencilerin sınıflarında az 

sayıda (Birkaç tane) oyuncak bulunmasından ve diğer okullarda bulunan oyun 

oynama ve oyuncak koleksiyonunun bu okulda bulunmamasından kaynaklanıyor 

olabilir. Ayrıca bu durum onların oyuncaklarla oynama hevesinin diğerlerinden fazla 

olduğu sonucunun çıkartılmasını gösterebilir.  

Öğrenciler oyun oynarken oyuncaklarına göre kısa süreli kendilerini veya 

oyuncaklarını değişik rollere sokmuşlardır. Bazı öğrenciler ki bunlar önceki 

başlıklarda verildi, hayali rol oyunlarına uzun süre kendilerini kaptırarak 

oynamışlardır. 

Göreneller ilköğretim okulundaki anasınıfı öğrencilerinin ilgilerinde diğer 

öğrencilere göre bir düşüklük gözlenmiştir. Bu öğrenciler cep telefonu ve direksiyona 

çok ilgi göstermişler, bu oyuncaklarla oynadıktan sonra çabuk sıkılma davranışı 

sergilemişlerdir. İstedikleri oyuncağı alamayınca boş durmayı tercih ettikleri 

gözlenmiştir. 

 III.3.h. Anlaşmazlıklar ve Çözümleri 

 Tüm gruplarda oyuncak merkezli küçük anlaşmazlıklar olmuştur. Bunların 

sayısı toplam on beşi geçmemektedir. Öğrenciler anlaşmazlıklarını çoğu zaman kendi 

aralarında çözmüşlerdir. Bazen de öğretmen’e şikâyet ederek sorunun çözülmesini 

beklemişlerdir. Öğretmen bir yönerge ile anlaşmazlığa son vermiştir. Öğrencilerin 

kendi aralarında çözdükleri sorunlarda yine öğretmene söyleme tehdidi bazı 

durumlarda önemli rol oynamıştır.  

 III.3.i.Öğrencilerden Baskın Karakterler veya Liderler 

 Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim okulundan birinci sınıflardan bir kız ve 

bir erkek öğrencinin; hazırlık sınıfından da bir erkek öğrencinin arkadaşlarını 
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yönlendirmede öne çıktıkları gözlenmiştir. Kız öğrencinin kız arkadaşı ile oyun 

oynarken ona bir takım talimatlar verdiği ve öylece oyunlar oynadığı gözlendi. Bunun 

haricinde bu öğrenci ile diğer öğrenciler arasında böyle bir ilişkisi gözlenmedi. 

Birinci sınıftaki erkek öğrencinin yanındaki arkadaşına sürekli talimatlar verdiği, 

oyun kurduğu ve yönlendirdiği gözlendi. Hazırlık sınıfındaki erkek öğrencinin 

direksiyonla oynadığı polisçilik oyununa önce sağ yanındaki kız arkadaşını katarak 

oyunu yönlendirdiği, sonra sol yanındaki öğrenciyi üçüncü oyuncu olarak oyuna 

kattığı gözlenmiştir.  
  

Mitat Enç İlköğretim Okulundaki öğrenciler içerisinde diğerlerine göre daha 

baskın karakter ortaya koyan bir öğrenci tam olarak gözlenemedi. Ancak bu okuldan 

araştırmaya katılmış iki kız öğrencinin diğer öğrencilerden daha baskın karakter 

ortaya koydukları, istedikleri oyuncaklarla oynamada diğerlerini bastırdıkları 

gözlendi. Erkek öğrencilere uzun süre cep telefonlarını vermeyen bu öğrenciler ancak 

öğretmenin müdahalesi ile bu davranışlarından vazgeçtiler. 

Göreneller İlköğretim Okulu öğrencilerinden birinci sınıfta eğitim gören bir 

öğrenci diğer öğrencilere verdiği yönergelerle dikkati çekmiştir. Bu öğrenci oyun 

kurmada, oyunu yönlendirmede önemli rol oynamış diğer iki öğrenci de ona 

uymuştur. Bunun yanında bu üç öğrenciden biri daha, oyuna değişik zamanlarda yön 

vermiştir.  

III.3.j Oyunda Cinsiyet Farklılıkları 
  

Öğrencilerin oynamış oldukları oyuncaklara baktığımızda her iki cins arasında 

bir ayrışmanın olduğu görülebilmektedir. Özellikle grafik IV’te bu daha açıktır. 

Direksiyon ve cep telefonu her iki cins için çekici olmuştur. Daha önce de değinildiği 

gibi bu yönelimde oyuncakların ses çıkarıyor olmasının etkin olduğu 

düşünülmektedir. 
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 Diğer yandan öğrencilerin oynadıkları diğer oyuncaklara baktığımızda 

farklılıkların olduğu görülebilmektedir. Erkeklerin oynadıkları oyuncaklara 

bakıldığında küçük top, asker dürbünü, araba, tabanca, hayvanlar, otobüs, kamyon, 

greyder ve robot örümcek görülmektedir. Bununla birlikte erkeklerin çok az (bir kişi 

ile) oynadığı oyuncaklara veya oynamadıkları oyuncaklara bakıldığında bu daha net 

görülebilmektedir. Oyuncak masa, oyuncak adam, meyve kesme seti, kısa ip, pastel 

boya ve kâğıt, oyuncak çanta, oyun hamuru, mutfak seti, meyve kesme seti onların 

çok az veya hiç oynamadıkları oyuncaklardır. 
  

Kızların çok oynadıkları oyuncaklara bakıldığında, pastel boya ve kâğıt, 

delikli silindir, oyun hamuru, meyve kesme seti, mutfak seti ve oyuncak çanta 

görülmektedir. Bunun yanında bir kişi ile oynadıkları veya hiç oynamadıkları 

oyuncaklar ise küçük top, araba, hayvanlar, otobüs, kamyon, greyder ve robot 

örümcektir.. Ancak bebek arabası gibi bir örnekte görülen kullanım farklılığı gibi her 

iki cinsin kullandığı ancak kullanım farklılığı olan oyuncaklarda vardır. Bebek 

arabasını kullanan erkek çocukta kız çocukta içine birer oyuncak bebek 

yerleştirmiştir. Erkek sınıf içersinde arabayı yanında dolaştırmış, zaman zaman diğer 

Grafik IV: Cinsiyetlere Göre Öğrencilerin Oynadıkları Oyuncaklar
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oyuncaklarını da içine koyarak taşıma amaçlı kullanmıştır. Kız çocuk ise yanından 

hiç ayırmamış ve sürekli bebeği orada yatırmış ve zaman zaman onunla ilgilenmiştir. 
 

Bunun yanında kızlar meyve kesme setine, erkekler ise silah, asker dürbünü, 

araba ve diğer taşıtlara uzun süre ilgi gösterip oyun oynamışlardır. 
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BÖLÜM IV: TARTIŞMA 

 Bu bölümde, bu araştırmada ortaya çıkan bulgular alanyazın ve araştırmacının 

deneyimleri ışığında tartışılacaktır. Tartışma bölümünde veriler alt başlıklar halinde 

tartışılacaktır. 

IV.1 Görüşmeden ve Gözlemden Elde Edilen Bulguların 

Tartışılması 

 Bu bölümde, görüşmeyle elde edilen bulgular ile gözlem çalışmasında elde 

edilen bulgular tartışılacaktır. 

IV.1.a.  Öğrencilerin Daha Önce Oynamış Oldukları Oyuncaklar 

Öğrencilerin okullara göre geçmişte oynadıkları oyuncaklar yönünden 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Selçuklu Görme Engelliler ilköğretim okulu 

öğrencilerinin geçmişte oynadıkları oyuncak sayıları diğer okullardan yüksektir. Söz 

konusu okulda geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar ile öğrencilerin hem ders 

saatlerinde hem de ders dışı saatlerde oyuncaklarla oynamaları için oyun odası 

şeklinde özel düzenlemelerin olduğu görülmektedir. Benzer düzenleme diğer 

okullarda bulunmamaktadır. Ayrıca adı geçen okulun hazırlık sınıfı zengin oyuncak 

koleksiyonuna sahiptir ve bu oyuncaklarla sadece hazırlık sınıfı öğrencilerinin değil, 

ayrıca birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin de ortak ders düzenlemeleri ile oynadıkları 

görülmüştür. Bunun yanında Göreneller ilköğretim okulunun ana sınıfında da zengin 

oyuncak koleksiyonu olmasına rağmen bu oyuncaklarla sadece o sınıfta eğitim gören 

öğrencilerin oynadıkları gözlenmiştir.  

Birinci sınıfların, geçmişte oynamış oldukları oyuncakların, hazırlık ve 

anasınıflarından çok az bir farkla fazla olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yaşlarının 

da birbirine yakın olması böyle bir sonucu doğurmuş olabilir. Ayrıca elde edilen 

bütün veriler görme engelli çocukların bir oyun geçmişinin olduğunu göstermektedir. 

Ancak çevresel düzenlemelerle öğrencilerin oyun deneyimlerinin ve dolayısı ile 

oyuncak bilgilerinin yanında oyun becerilerinin de artmasının mümkün olduğu 

Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencilerinde gözlenen durumla ortaya 

çıkmaktadır denilebilir. 
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Kızların ve erkeklerin ortalamalarına bakıldığında burada her iki cins arasında 

önemli bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir. 

IV.1.b.  Öğrencilerin Oynamak İstedikleri Oyuncaklar 

Araştırma çalışmasında elde edilen bulgular ışığında bazı oyuncaklarla 

öğrencilerin çoğunun oynamak istediğini, bazıları ile çoğunun oynamak istemediğini 

belirttiği görülmüştür. Kızlar-erkekler, anasınıfı/hazırlık- birinci sınıflar ve 

öğrencilerin eğitim gördükleri okullara göre karşılaştırma yapıldığında öğrencilerin 

çoğunun oynamayı istediğini oyuncaklarda ve istemediğini belirttikleri oyuncaklarda 

benzerlikler gözlenmektedir. 

Bunun yanında öğrencilerin oyun oynarken seçtiği oyuncaklarla bu görüşmede 

yapılan seçimler arasında çelişkili sonuçlar çıkmaktadır. Örneğin görüşmelerde 

mutfak seti ile oynamayı sadece bir kız öğrenci istemişken oyun sırasında üç kız 

öğrenci bu oyuncakla oynamıştır. Ayrıca otomobil en az oynanmak istenen 

oyuncaklar arasında iken oyun sırasında en çok oynanan oyuncaklar arasındadır. 

Bunun nedeni olarak, çok sık ve fazla oyuncak değiştirme olanağı bulunan oyun 

ortamında öğrenciler otomobili ya da mutfak setini deneme olanağı bularak onunla 

oynamaları gösterilebilir.  

IV.1.c. Öğrencilerin Seçtikleri Oyuncaklarla Oynamak İstedikleri 

Oyunlar 

Görme engelli öğrenciler kendilerine seçtikleri oyuncaklarla ne oynayacaksın 

denildiğinde beşte birden daha az bir oranda oyun adı belirttikleri görülmüştür. Bu 

oranın çok düşük olduğu düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin seçtikleri oyuncakla 

ne oynayacaksın sorusuna verdikleri cevaplarda belirttikleri oyunların yarıdan 

fazlasında oynanmak istenen oyunun, oyuncağın düğmelerine basacağım, meyce 

keseceğim gibi fiillerle ifade edildiği gözlenmiştir.  

Bunun yanında belirtilen oyunlardan sadece yarıya yakınının kurallı, kurgusal 

veya hayali oyun olma özelliğini taşıdığı gözlenmiştir. Dolayısıyla görme engellilerin 

düşük oyun adı vermeleri ve kurallı, kurgusal veya hayali oyunları ortalamanın 

altında belirtmiş olmaları onların hem oyun bilgi ve becerileri hem de oyun gelişimi 
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yönüyle bulundukları seviyeleri göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Daha 

sonra yapılmış gözlem çalışmasında da bu duruma paralel sonuçlar çıkmıştır. 

Alanyazında görme engellilerin gelişimleri açısından oyunları incelenirken 

onların motor, bilişsel, dil ve sosyal gelişimlerinin görme kaybından etkilendiği 

belirtilmiştir. Ayrıca sınırlı hareket, motivasyon azlığı ve anne-babanın ya da çocuğa 

bakan kişinin aşırıcı koruyuculuğundan kaynaklanan yaşantı eksikliği görme engelli 

çocukların özellikle sembolik oyun gelişiminde geri kalmasına neden olabildiği 

belirtilmektedir (Varol, 1996). Piaget (1951)’e göre sembolik oyun, hayali oyun ve 

rol oyunları ikinci yılda ortaya çıkar, üçüncü ve dördüncü yılda artar ve ondan sonra 

azalır (Akyol, 2002). Bu konuda uzmanlar çeşitli tartışmalar yapmakla birlikte görme 

engelli çocuklarla ilgili araştırmaların azlığından dolayı, sembolik oyunda onların 

durumları ile ilgili bir karara varılamamaktadır. Bununla birlikte görme engellilerle 

ile ilgili çalışanların deneyimleri onlara daha fazla sembolik oyunlara katılma 

fırsatlarının tanınması gerektiğini göstermektedir (Buultjens ve Ferguson, 1994). 

Varol (1996), kör çocuğa taklit için fırsat tanınmazsa (taklidi kumdan vb. kek yapma 

gibi),  oyunun soyut biçimlere ilerlemek yerine, somut ve elle ilgili olarak kalacağını 

belirtmektedir. Dolayısı ile bu araştırmada yapılan görüşme sonucundan da görme 

engelli çocukların soyut düşünce gerektiren oyunlar yerine somut fiillerle ifade edilen 

oyunları oynayacaklarını belirtmeleri alanyazında geçen bulgularla örtüşmektedir. 

Görme engellilerin eğitimleri sırasında edinilen deneyimler de, onların sembolik 

oyunlara ya da hayali rol oyunlarına yönelimlerinin özellikle hazırlık ve anasınıfında 

eğitim görenlerde az olduğunu göstermektedir. Görme engelli çocukların sembolik 

oyuna ya da hayali rol oyunlarına yönelimlerinin düşük olduğu bu bulgular ve 

alanyazına göre söylenebilir. 

Yapılandırılmamış gözlemle elde edilen bulgular aşağıda alanyazın ve 

araştırmacının deneyimleri çerçevesinde, sekiz başlık altında ele alınmıştır.  

IV.1.d. Oyunda Öğrencilerin Yerleşimi, Mekânın ve Oyun Ortamındaki    

Eşyaların Kullanımı. 

Göreneller ilköğretim okulundan birinci sınıfta eğitim gören üç öğrenci hariç 

bütün öğrenciler kendilerine verilen oyun alanının sınırlı bir bölgesini 

kullanmışlardır. Göreneller İlköğretim Okulundan araştırmaya katılan bu üç öğrenci 
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ise oyun alanının çoğunu kullanmışlardır. Bütün öğrenciler oyunlarını yerde veya 

sandalyede oturarak ya da gezinmeden ayakta durarak oynamışlardır. Göreneller 

İlköğretim Okulundaki söz konusu öğrencilerde yere oturarak oynamışlardır ve yer 

değiştirmeleri ayağa kalkmadan gerçekleşmiştir. Ayrıca Selçuklu Görme Engelliler 

İlköğretim okulunun birinci sınıfından araştırmaya katılan öğrencilerin gezinme 

davranışını sık gösterdiği ancak bu davranışların oyun masası çevresinden 

uzaklaşmadan (Örneğin kimse oyun masasından bir metre uzağa gitmemiştir) 

gerçekleştiği gözlenmiştir. 

Araştırmada gözlenen bu durum alanyazında da belirtilmiştir. Foulke ve 

Hatlen (1992) görme engelli çocukların kendiliklerinden riskli davranışlara 

girmektense gören çocuklara göre daha az motor yeteneği geliştirmeye ve daha çok 

oturarak zaman geçirmeye eğilimli olacaklarını belirtmektedir. Görme engelli 

çocukların bu eğilimleri Warren (1984)’in belirttiğine göre onların oyuncaklara ve 

hareketli objelere ilgilerinde de görülmektedir. Warren’ın belirttiği durum bu 

araştırmada gözlenmemiş ancak bu araştırmadaki görme engelli öğrenciler ağırlıklı 

olarak hareketli oyuncaklarla oturarak oynamaya yöneldikleri gözlenmiştir. Ayrıca 

görme engelli olmanın, motor gelişime olumsuz etkide bulunmakta olduğu 

bildirilmektedir (Fullwood, 1987).  

Burada araştırmaya konu olan görme engelli öğrencilerin, oyunlarında 

oturarak ve düşük motor devinimlerle daha çok oynuyor olmaları onların motor 

gelişimlerinde gerilikler bulunduğu sonucu çıkarılabilir. Ancak bunun yanında bu 

durum görme engellilerin görsel uyaranları alamamasından da kaynaklanabilir. Hanna 

(1986; aktaranlar Foulke ve Hatlen, 1992), Kobberling, Jankowski ve Leger, (1991; 

aktaranlar Foulke ve Hatlen, 1992) Görsel uyaranları algılayamayan ileri derecede 

görme engelli çocuk, çevresinde bulunan objeleri tanımak için dokunmak ve daha 

fazla hareket etmek zorunda olduğunu bildirmektedirler. Bu da onların gören 

akranlarında daha fazla çaba sarf etmesi ve yeteri kadar bilgilendirilmedikleri 

hareketlerin sonuçlarından kendilerini kurtarmak için daha fazla güç ve çevikliğe 

gereksinim duyacakları anlamına gelmektedir. İleri derecede görme engelli olanların 

aldıkları uyaranlar gören çocuklara göre daha az çekicidir. Bunun sonucu olarak ileri 

derecede görme engelli çocuklar kendiliklerinden riskli davranışlara girmektense 



 

97 

gören çocuklara göre daha az motor yeteneği geliştirmeye ve daha çok oturarak 

zaman geçirmeye eğilimli olacaklardır. Ataman (2005), görme özürlü bebeklerin, 

görsel uyaran eksikliği nedeniyle yüzüstü yatmaktan, emeklemekten, sürünmekten ve 

yuvarlanmaktan hoşlanmadığını ve kaçındığını bildirmektedir. Ayrıca Varol (1996), 

görme engelli çocuklarda görme duyusunun yoksunluğundan dolayı çevreyi inceleme 

güdüsünün azaldığını belirtmektedir. 

Görme engelliler ilköğretim okullarında gözlenen durumda bununla paralellik 

göstermektedir. Buralarda eğitim gören görme engelli çocukların, sınıf içerisinde 

oyun oynadıkları sınıf dışında koşarak ya da hoplayıp zıplayarak oynamadıkları ve 

sınıf içerisinde oynadıkları oyunların ise daha çok oturarak gerçekleştirilen oyunlar 

oldukları gözlenmektedir. 

Dolayısıyla bu araştırmada elde edilen bulgular ve alanyazına göre görme 

engelli öğrencilerin oyunlarını daha çok oturarak oynadıkları, sınırlı motor devinim 

gerektiren oyunlara eğilim gösterdikleri ve oynadıkları oyunlarında da sınırlı bir alanı 

kullanmaya eğilim gösterdikleri söylenebilir. 

IV.1.e. Oyunda oyuncak seçimleri ve oyuncak değiştirme. 

Görme engelli öğrencilerin birkaç oyuncakla oynamaları ve sık oyuncak 

değiştirme davranışları onların oyuncaklara olan ilgisini gösteriyor denebilir. 

Öğrenciler sesli oyuncaklara daha çok ilgi göstermişlerdir. Bunun nedeni olarak 

görme engelli çocukların işitsel uyaranları daha iyi yakalayabilmeleri olduğu 

düşünülmektedir. 

Oyuncakla dolu sınıf ortamlarına rağmen hazırlık ve anasınıfı öğrencilerinin 

oyuncakla oynamada düşük oyuncak ortalaması göstermesi onlarda oyuncaklara karşı 

bir doymuşluk olabileceği olasılığına bağlanabilir. Ayrıca, zengin oyuncak 

koleksiyonuna sahip sınıf ortamında sık sık oyun oynama olanağı bulan bu 

öğrencilerin, oyuncaklarla oynamanın verdiği doygunluk yanında sık oyun oynayarak 

dikkat becerilerini geliştirmiş olma olasılıkları da düşünülebilir. Bu konuda Poyraz 

(2003), altı yaşından sonra çocukların bedenen sakinleştikleri, oyun ve etkinliklerinin 

çeşidinin azaldığını fakat dikkat sürelerinin uzadığını bildirmektedir. Bu araştırmada 

anasınıfı öğrencilerinin oyun oynamaktan çabuk sıkıldıklarının ve az oyuncakla 

oynadıklarının gözlenmesi onların oyuncaklara ve oyuna doymuş olma olasılıklarına 



 

98 

bağlanılmıştır. Bunun yanında hazırlık sınıfı öğrencilerinin birinci sınıflara göre daha 

az oyuncakla oynamış olmalarının onların oyuncaklara ve oyuna daha uzun süre 

odaklandığı olasılığına bağlanmaktadır. Burada birinci sınıf öğrencilerinin sık 

oyuncak değiştirmeleri ve hazırlık ve anasınıfı öğrencilerinden daha çok oyuncakla 

oynamış olmaları da onların oyuncaklara ve oyuna ilgilerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir denilebilir. Birinci sınıf öğrencilerinin, hazırlık ve anasınıfı 

öğrencilerinden daha çok oyuncakla oynamış olmaları, onların hazırlık ve anasınıfı 

öğrencileri kadar oyuncakla oynama olanaklarının olmamasından kaynaklanıyor 

olabilir  

IV.1.f. Oyunda Konuşmalar 

Görme engelli öğrencilerin konuşmaları ile ilgili dikkati çeken bir farklılık 

bulunamamıştır. Bu konuda alanyazında görme engellilerin dil gelişimi ve iletişim 

becerileri açısından akranlarına benzer özellikler sergilendiklerine belirtilmektedir 

(Özyürek, 1992; Kirk ve arkadaşları 2000; Ataman 2004). Özyürek (1992), dilin 

öğrenilmesinin görsel olmaktan çok işitsel olması nedeniyle, görme yetersizliği 

olanların dil gelişimlerinin şaşırtıcı olmadığı ve kör çocukların iletişim için tek 

kanalın kulak olması nedeniyle dili kullanma isteğinin gören çocuklardan daha fazla 

olduğu belirtmektedir. Bu araştırmada da görme engelli çocukların kimleri çok 

konuştuğu gibi kimi de az konuşmuştur. Öğrencilerin sıklıkla arkadaşları ile iletişime 

girdikleri; bazı öğrencilerin ise diğer öğrencilerle ender iletişime girdikleri 

gözlenmesinin olağan bir durum olduğu düşünülmektedir. 

IV.1.g. Oyuncaklarla Oynama Biçimleri  

Görme engelli öğrencilerin çoğunun oyunlarına bakıldığında burada Parten’in 

söz ettiği birlikte oyun aşamasındaki çocukların oyunlarına benzer bir durum 

gözlenmektedir. Parten’e göre birlikte oyunda çocuklar diğer çocuklarla birlikte 

oynamakta, gruba katılmakta, iletişime geçmektedir. Oyunda 2–3 çocuk aynı oyunda 

yer almakta, aynı oyun malzemesini kullanmakta ancak her biri kendi oyununu 

oynamaktadır. Çocuklar oyuncakları değiştirebilmekte ya da biri diğerini 

izleyebilmektedir (Akyol, 2002). Araştırmaya konu olan öğrencilerden sadece sekizi 

birlikte oyun oynamışlardır. Diğer öğrenciler, daha çok oyuncak paylaşımına dayalı 
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kısa süreli beraber oyun oynamışlardır. Burada her öğrencinin daha çok kendi 

oyununu oynadığı gözlenmiştir.  

Ferguson ve Buultjens, (1994) görme yetersizliği olan iki çocuğun birlikte 

oyun oynarken, birbirlerinin hareket ve ritimler gibi verdiği ipuçlarını kaçırdıklarını 

belirtmekte ve Varol (1996), bunun sonucunda artan benmerkezcilikle akran 

etkileşimini sürdürmeye ilgiyi yitirebildiklerinden söz etmektedir. Bu araştırmada 

birlikte oynamayı deneyen öğrencilerin olduğu ancak bunun daha sonra devam 

etmediği sadece yukarda da söz edilen sekiz öğrencinin birlikte oyun oynadığı 

görülmüştür. Bireysel oynayan öğrencilerin oyunlarında Ferguson ve Buultjens, 

(1994) ve Varol (1996)’un söz ettiği nedenden dolayı böyle bir yönelimin olmuş 

olması olasıdır. Görme engelli öğrencilerle yapılan çalışmalarda oyun dışındaki 

etkinliklerde de birlikteliklerinde güçlükler sağlandığı gözlenmektedir. 

Bazı öğrencilerin rol oyunlarının daha çok radyo tiyatrosunu andırdığı 

gözlenmiştir. Öğrencilerden çeşitli konuşma ve sesler çıkmış, ancak bunlara uygun 

davranışlar yeterli ve doğru şekilde olmamıştır. Varol (1996) görme engelli 

çocukların hareket örüntülerinde gören çocuklarla karşılaştırıldığında farklılıklar 

bulunduğunu bildirmektedir. Bu durum görme engelli çocukların, görme duyusundan 

yoksun olduklarından dolayı iletişimin sözel olmayan ipuçlarını kaçırmalarından 

kaynaklanıyor olabilir. Görme engelli çocuklar dili öğrenirken onun görsel yönünün 

farkına varamaz. Görme engelli çocuk göz teması kuramaz, mimik ve jestlerle 

kendini ifade edemez (Tuncer, 2003). Örneğin; okullarda yapılan tiyatro ve drama 

çalışmalarında, görenler için çok basit görülen birçok davranışı görmeyen çocukların 

hiç bilmediği görülmektedir. Ayrıca görme engelliler ilköğretim okullarında veya 

görme engelliler özel sınıfında eğitim gören birçok görme engelli öğrencinin ağlarken 

yüzünün güldüğü gözlenmiştir. Dolayısıyla görme engelli çocukların oyunlarında 

sınırlı motor devinim yanında hareket örüntüleri açısından da görenlerden farklılıklar 

gösterdiği ve onların rol oyunları oynarken jestleri ve mimikleri kullanmadıkları veya 

kullanırken hata yaptıkları söylenebilir. 

Bazı öğrencilerin oyuncaklarla oynarken onları yanlış tuttukları gözlenmiştir. 

Burada öğrencilerin oyuncakların kullanımının kendilerine gösterilmemiş olması 

etken olabilir. Görme kalıntısı olanların oyuncakları görenlerden daha doğru biçimde 
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kullandıkları gözlenmiştir. Ayrıca, görme kalıntısı olan öğrencilerin oyuncaklarla 

oynarken, onları daha düzenli kullandıkları gözlenmiştir. Bunun yanında dört 

öğrencide görme engellilere özgü tikler gözlenmiştir. Görmeyenlerin tiklerini 

bebeklik döneminde kazandıkları; çocukların uyaran yoksunluğunda kendi 

bedenlerine dönerek, kendi kendilerini tatmin etmek için bu tür davranışları 

gösterdikleri bildirilmektedir (Ataman 2005; Varol 1996). Görme engellilerin eğitim 

gördüğü okullarda, azda olsa görme kalıntısı olan çocukların gerek bağımsız hareket 

ve özbakım becerilerinde gerekse akademik becerilerde hiç görmeyenlerden daha iyi 

oldukları gözlenmektedir. Varol (1996) bu konuda görme yetersizliği olan çocukların, 

görme kalıntılarını işlevsel olarak kullanarak olumlu ve zengin yaşantılar 

kazanmasının sağlanabileceğini belirtmektedir. Dolayısı ile az da olsa görme 

kalıntısının, görme engelli çocukların oyuncaklarla doğru şekilde oynamalarına, 

onları daha düzenli kullanmalarına yardım ettiği söylenebilir. 

IV.1.h. Hayali Rol ya da Sembolik Oyunların Çeşitleri ve İçeriği 

Görme engelli öğrencilerin çok azının hayali rol oyunlarını ya da sembolik 

oyunları oynadıkları gözlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin yarıya yakınının kısa 

sürelide olsa kendilerini hayali bir oyuna soktukları gözlenmiştir 

Kirk ve arkadaşları (2000); görme engelli çocukların oyun becerilerinde, 

özellikle sembolik oyunda gören akranlarından geri olduklarını belirtmektedir. Görme 

engelli çocuklar oynadıkları rol oyunlarında genellikle birlikte oynamayı denemişler 

ancak bir süre sonra bundan vazgeçmişlerdir. Onların oynadıkları oyunlar zaman 

zaman çeşitli karakterleri içermiş olsa da öğrenciler daha çok kendi karakterleri ile rol 

oyunu oynamışlardır. Buna, daha önce de tartışıldığı gibi (Bakınız sayfa 87-88) ve 

Kirk ve arkadaşlarının (200) belirttiği gibi görme engelli çocukların sembolik 

oyunlara veya hayali oyunlara yönelimlerinin düşük olması ve hayali yada sembolik 

oyunları genellikle kısa süreli oynaması, görme engelli olmanın getirdiği bir sonuç 

olabilir.  

IV.1.i. Öğrencilerin oyuna kendilerini vermeleri 

Görme engelli öğrencilerin oyuna ve oyuncaklara büyük ilgi duydukları bu 

araştırmada gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin çoğunun kendilerine verilen süre 
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içerisinde oyuncaklarla oynadıkları ve bıkma veya usanma davranışı göstermedikleri 

gözlenmiştir. 

Anasınıfı öğrencilerinde çabuk sıkılma davranışının gözlenmiş olması çeşitli 

nedenlere bağlanabilir. Öncelikle, bu öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfın zengin 

oyuncak koleksiyonuna sahip olmasından ve sınıflarında sık sık oyun oynamalarından 

dolayı, genel olarak oyun oynamaya karşı bir doygunluk göstermiş olabilirler. Ayrıca 

bu öğrencilerin yaş ortalamalarının hazırlık ve ana sınıfı öğrencilerinden düşük 

olmasından dolayı; onların Kirk ve arkadaşlarının (2000) belirttiği görme engellilerin 

gelişimsel gerilikler göstermesi bulgusuna bağlanarak bir gelişimsel gerilik 

olduğundan dolayı oyunda düşük devinimler göstermişler, düşük oyuncak sayısı ile 

oynamışlar ve hayali rol oyunu oynamamışlar denebilir.  

IV.1.j. Öğrencilerden Baskın Karakterler veya Liderler 

Bu araştırmaya konu olan öğrenciler içinde lider özelliği olan ve baskın 

karakterde olan çocukların bulunduğu gözlenmiştir. Lider olarak öne çıkan 

öğrencilerin, çeşitli yönergelerle yanındaki arkadaşlarını yönlendirdikleri 

görülmüştür. Baskın karakterde olanların istedikleri oyuncaklarla daha uzun süre 

oynamada; istediği oyuncağı elde etmede diğer öğrencilere baskın geldikleri 

gözlenmiştir 

IV.1.k. Oyunda Cinsiyet Farklılıkları 

 Bu araştırma da görme engelli kız ve erkek öğrenciler arasında cinsel kimlik 

açısından belirgin bir farkın olduğu, kızların daha kadınsı oyuncaklara yöneldiği ve 

oyunlar oynadığı, erkeklerinde daha erkeksi oyuncaklara yöneldiği ve oynadığı 

görülmüştür. Bunun yanında aynı oyuncakları oynayan kız ve erkek öğrenciler 

arasında oyuncakla oynadığı oyun açısından da farklılık bulunmaktadır. Örneğin 

bebek arabası ile bir erkek ve bir kız öğrenci oynamıştır. Farklı gruplarda olan bu iki 

öğrenciden kız olanı bebeği evcilik oyununun bir parçası yapmışken, erkek sürme ve 

içine oynadığı oyuncakları koyup taşıma amaçlı kullanmıştır. 

 Atkinson ve Hildegard (1995 aktaran Poyraz, 2003), normal çocukların üç 

yaşından itibaren cinsiyetlerine göre oyuncak ve oyun seçmeye başladıklarını 

belirtmişlerdir. Bunun yanında otoritelerin bir kısmı görme engelli bireylerin cinsel 
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bilgi edinmede yaşıtlarından geri olduklarını belirtmektedir (Hallahan ve Kaufman, 

1988). Bununla birlikte alanyazında oyun oynayan görme engelli çocukların cinsel 

kimlik eğilimlerine ilişkin bulgulara rastlanmamıştır. Ancak, Konya’da yapılan bir 

araştırmada görme engelliler okulunun anasınıfında okuyan kör çocukların grupla 

oynanan oyunlarında cinsel kimlikleri ile ilgili bir durumu oyuna yansıtmazken gören 

akranlarının yansıttıkları görülmüştür (Kılıçoğlu, 2004). Görme engellilerin eğitim 

gördüğü okullarda, kızların ve erkeklerin genellikle oyunlarında ayrıştıkları 

görülmektedir. Özellikle çocukların yaşları arttıkça cinsiyet kimliklerine uygun 

oyunları daha çok oynadıkları gözlenmektedir. Bununla birlikte Hallahan ve Kaufman 

(1988)’ın görme engellilerin cinsel bilgi edinme ile ilgili belirttiği ile Kılıçoğlu 

(2004)’nun bulgusu değerlendirilecek olunursa görme engellilerin cinsel bilgi 

konusunda görenlerden geri olduğu söylenebilir. Bu araştırmada kız öğrencilerin ve 

erkek öğrencilerin birbirinden ayrışan oyunlar oynaması ve oyuncak seçiminde 

bulunması onların cinsel kimlikleri ile ilgili bilinçlerinin olduğu varsayımında 

bulunulmasını sağlayabilir. Dolayısıyla burada yapılan çalışma sonuçları ve 

deneyimler ışığında görme engelli çocukların cinsel kimliklerine uygun oyuncaklara 

ve oyunlara yöneldiği söylenebilir.  
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BÖLÜM V: SONUÇ VE ÖNERİLER 

 V.1. Sonuç 

Araştırmaya konu olan görme engelli çocukların geçmişte oyuncaklarla ilgili 

deneyim ve bilgilere sahip olduğu görülmüştür. Birinci sınıfların hazırlık ve anasınıfı 

öğrencilerinden, Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri, diğer okul 

öğrencilerinden fazla oyuncakla oynamışlardır.  

 Görme engelli öğrencilerin oyun repertuarlarının yetersiz olduğu, hayali rol 

oyunlarına ya da sembolik oyunlara ilgilerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Onların 

düşük motor yeteneği gerektiren oyunlara yöneldikleri ve daha çok oturarak oyun 

oynadıkları ve oynadıkları oyunlarında da sınırlı bir alanı kullanmaya eğilim 

gösterdikleri söylenebilir. Öğrencilerin oyun oynarken sık oyuncak değiştirdikleri ve 

birden fazla oyuncakla oynadıkları gözlenmiş ve bunun onların oyuncaklara ve oyuna 

ilgilerinin yüksekliğini gösterdiği düşünülmektedir. 

 Anasınıfı öğrencilerinin oyundan ve oyuncaktan çabuk sıkılma davranışı 

göstermeleri onları oyuna ve oyuncaklara olan doygunluğunu gösterebileceği 

düşünüldüğü gibi bu öğrencilerin oyun becerilerinde gören akranlarından geri 

olduklarını da işaret ettiği düşünülmektedir. 

 Görme engelli çocukların oyunları daha çok bireysel oynadıkları, bunun 

Parten’in birlikte Oyun modeline benzediği görülmüştür. Beraber rol oyunu oynayan 

bazı öğrencilerin oyunlarında görenlerin kullandığı jest ve mimikleri doğru 

kullanmadığı veya yetersiz kullandığı ve oyunlarının radyo tiyatrosunu andırdığı 

gözlenmiştir. 

Az da olsa görme kalıntısının, görme engelli çocukların oyuncaklarla doğru 

şekilde oynamalarına, onları daha düzenli kullanmalarına yardım ettiği söylenebilir. 

Görme engelli çocukların soyut düşünce gerektiren oyunlar yerine somut 

fiillerle ifade edilen oyunları oynamaya eğilimli oldukları görülmüştür Görme engelli 

çocukların sembolik oyuna ya da hayali rol oyunlarına yönelimlerinin düşük olduğu 

söylenebilir. 
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Görme engelli çocuklar arasında oyun oynarken liderler karakterler ve baskın 

karakterler görülmüştür. Ayrıca her iki cins arasında yapılan karşılaştırmada, kızların 

kızlara özgü oyuncak ve oyunlara, erkeklerin erkeklere özgü oyuncak ve oyunlara 

eğilim gösterdikleri gözlenmiştir. 

V.2. Öneriler 

 Bulgular ışığında aşağıdaki öneriler yapılmaktadır. 

1. Görmeyen çocuklara yönelik erken müdahale hizmetlerinin yaygın-

laştırılarak, ana-babalara çocuklarının bilinçli şekilde eğitimlerine yar-

dımcı olacak programlar geliştirilmelidir. 

2. Görme engelli öğrencilerin okul öncesi eğitimlerinin yaygınlaştırılmalıdır. 

3. Görme engelli öğrencilerin bebeklikten itibaren özellikle motor, bilişsel ve 

sosyal becerileri kazandırmaya yönelik sistemli çalışmalar yapılmalı ve bu 

çalışmalarda oyun etkinliklerine sık yer verilmelidir. 

4. Görme engelli çocukların, görme dışındaki duyularını özellikle işitme ve 

dokunma duyularını kullanmayı öğrenebilmeleri için ana-baba ve 

eğitimcilerin duyarlı olmalarına yönelik etkinliklerin sık sık yapılması 

gerekir. 

5. Görme engelli çocuklara oyuncakların kullanımını öğretilmeli; onlara 

oyun repertuarlarını zenginleştirecek oyunlar oynatılmalıdır. 

6. Görme engelli çocuklara, jest ve mimik öğretim çalışmaları yapılmalı, 

beden duruşları ve bağımsız hareket becerileri öğretilmelidir. 

7. Görme engelli çocukların, özellikle okul öncesinde gören akranları ile 

kaynaştırma eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır. 

8. Görme engelliler ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik 

görme engelli çocukların eğitimlerinde oyunun kullanılması ve oyun 

öğretimine yönelik hizmetiçi eğitimler verilmelidir. 

9. İlköğretim ve okul öncesi programlarında görme engellilere göre 

uyarlanmış oyunlara ve oyun etkinliklerine daha çok yer verilmelidir. 
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ANASINIFI, HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIFLARDA 

OKUYAN GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN OYUNLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ:  

KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA  

Özet 

Oyun, çocukların zihin ve motor gelişimi önemlidir. Oyun, çocukların 

kendilerini saran dünyayı keşfetmelerine, bireysel biçimlerde tepkide bulunmalarına 

olanak sağlar (Gander ve Gardiner, 1998). Yapılan araştırmalar, herhangi bir 

müdahale yapılmadan okul çağına gelen görme engelli çocuklarda öncelikle bilişsel 

gelişim alanı olmak üzere psikomotor, toplumsal ve duyusal gelişim alanlarında 

gören akranlarına göre ortalama iki yıllık bir gerilik olduğunu belirtmektedir (Enç, 

1972; Kirk, Gallagher ve Anastasiow, 2000). Görme engelli çocukların oyun 

gelişimlerinin de bu duruma benzer şekilde gören akranlarından geri kaldığı 

bildirilmektedir (Ferguson ve Buultjeans, 1995; Kirk ve arkadaşları 2000). Dolayısı 

ile bu araştırmanın amacı anasınıfı, hazırlık ve ilköğretim birinci sınıflarda eğitim 

gören görme engelli öğrencilerin oyunlarının değerlendirilmesidir. Örneklem kümesi,  

Konya ve Ankara’da bulunan görme engelliler ilköğretim okullarının anasınıfı, 

hazırlık ve birinci sınıflarında eğitim gören ileri derecede görme engelli öğrencilerden 

seçilmiştir. 

Veriler nitel araştırma yöntemlerinin “yapılandırılmış görüşme” ve 

yapılandırılmamış gözlem” teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada, 

görme engelli çocuklarla öncelikle yapılandırılmış görüşme yapılmış, bu görüşmede 

oyuncaklar ve görüşme formu kullanılmıştır. Yapılandırılmamış gözlem aşamasında 

görme engelli çocukları oyunları video kamera ve gözlem notları ile kaydedilmiştir. 

Elde edilen veriler “içerik analizi yöntemi” ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada elde 

edilen bulgulara göre; 

Araştırmaya konu olan görme engelli çocukların geçmişte oyuncaklarla ilgili 

deneyim ve bilgilere sahip olduğu görülmüştür. Görme engelli öğrencilerin oyun 

repertuarlarının yetersiz olduğu, hayali rol oyunlarına ya da sembolik oyunlara 

ilgilerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Onların düşük motor yeteneği gerektiren 

oyunlara yöneldikleri ve daha çok oturarak oyun oynadıkları görülmüştür. 
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Öğrencilerin oyun oynarken sık oyuncak değiştirdikleri ve birden fazla oyuncakla 

oynadıkları gözlenmiş ve bunun onların oyuncaklara ve oyuna ilgilerinin yüksekliğini 

gösterdiği düşünülmektedir. 

 Görme engelli çocukların oyunları daha çok bireysel oynadıkları, bunun 

Parten’in Birlikte Oyun modeline benzediği gözlenmiştir. Beraber rol oyunu oynayan 

öğrencilerin oyunlarında görsel ipuçlarını ve motor hareketleri kullanmadıkları ve 

oyunlarının radyo tiyatrosunu andırdığı; bu durumun diğer görme engelli çocuklarda 

da görüldüğü gözlenmiştir. 

Görme engelli çocukların soyut düşünce gerektiren oyunlar yerine somut 

fiillerle ifade edilen oyunları oynamaya eğilimli oldukları görülmüştür. Bu 

araştırmaya göre görme engelli çocukların, sembolik oyuna ya da hayali rol 

oyunlarına yönelimlerinin düşük olduğu söylenebilir. 

Her iki cins arasında yapılan karşılaştırmada, kızların kızlara özgü oyuncak ve 

oyunlara, erkeklerin erkeklere özgü oyuncak ve oyunlara eğilim gösterdikleri 

gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Görme engelli çocuklar; çocuk ve oyun, Görme engelli 

çocuklarda oyun gelişimi. 
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EVALUATION OF GAMES OF CHILDREN WITH VISUALLY IMPAIRED 

WHO ARE ENROLLED AT PRESCHOOL, PREPARATORY CLASS AND 

FIRST CLASS IN PRIMARY SCHOOL:  

A COMPARATIVE RESEARCH 

Abstract 

Game is important for children’s mental and motor development. However, 

game makes discovering of the surrounding world possible for children and let them 

react in individual style (Gander and Gardiner 1998). Researches indicate that 

visually impaired children have two years retardation in comparison with their peers 

who are not visually impaired in terms of cognitive, psycho-motor, social and 

emotional development because excessive decrease of sight potency has vital impact 

to becoming inadequate of growing up (Enç, 1972; Kirk, Gallagher and Anastasiow, 

2000 ). It has been reported that the game development of visually impaired children 

lags behind their peers who are not visually impaired as this condition (Ferguson and 

Buultjeans, 1995; Kirk at al. 2000). Therefore, the aim of this research is to evaluate 

the games of children with visually impaired who are enrolled at preschool, 

preparatory class and primary school’s first class.  

As sample, visually impaired children in preschool, preparatory class and first 

classes in primary schools for the visually impaired in Konya and Ankara were 

selected. Visually impaired children were observed in class as the level of 

unstructured observation and the observations were recorded by using videotape 

recorder and observation notes. The data were collected by using the techniques of 

“structured interview” and “unstructured observation”.  The data were analyzed by 

the technique of “Content Analyzing”.  

According to the findings in this study: 

It was observed that the visually impaired children who are the subjects of this 

study had experiences and knowledge about toys in the past. It was also observed that 

these children’s game repertory, their interest in imaginary role plays and symbolic 

games were inadequate. In addition, it was observed that some students tended to play 

the games which were need low motor abilities and they generally played while they 
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were sitting. Their playing with more than one toys and frequently changing toys that 

made us think that this shows their interest is high in games and toys. 

It was observed that the visually impaired children played individually and it 

seemed like Parten’s “Game Together Model”; and, some children who are playing 

role games did not use gesture and facial expression sufficiently; and their games 

resembled radio theatre.  

Visually impaired children tended to prefer playing games which are 

expressed with concrete verbs to ones require abstract thought. According to this 

research the impaired children’s tendency to symbolic or imaginary games was low. 

 In comparison between genders, the girls tended to play games and toys which 

are unique to girls; however, the boys tended to play games and toys which are 

unique to boys. 

Key words: Visually impaired children, game and child, developing play in 

visually impaired children. 
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