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Bu çalışmamızda 13 farklı ülkeden,  4-11 yaş aralığında olan toplamda 2163 çocuğun eşitlik ve 
hak tercihleri ölçülmüştür. Katılımcıların farklı kültürlerden seçilmesinin nedeni, farklı kültürel 
normların çocukların adalet algısı ve hak ve eşitlik tercihleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu 
yüzden çocuklar, üç farklı versiyondan oluşan adalet dağıtımı oyununa dahil edilmiştir. Bu 
oyunda çocukların hem geldiği kültür yapısının (bireyselci ve kolektif), hem de yaş farklarının 
oyun içindeki paylaşımlarını nasıl etkilediği gözlemlendi. Çalışmanın sonucunda, bireyselci 
kültürlerden gelen çocukların adalet tercihinin, kolektif kültürlerden gelen çocuklara göre daha 
çok oyundaki alıcıların maddi durumlarına ve yararlıklarına göre olduğu gözlemlendi. Kolektif 
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kültürlerden gelen çocuklar ise alıcının sağlık durumuna göre (yaralı olup olmaması) paylaşım 
yapmayı tercih ettiler. 
 
Günümüzde, kolektif ve bireyselci toplumlardan gelen çocukların gelişimiyle sosyal karar verme 
mekanizmaları arasındaki ilişkinin çok küçük bir kısmı bilinmektedir. Bu çalışmamız, dünyanın 
birçok yerinden gelen çocukların adalet algısını inceleyerek bu konuda bilinmeyenlere 
değinmeyi amaçlıyor. Sosyal karar verme üzerinde yapılan daha önceki çalışmalar, WEIRD 
(Western, Educated, Industrial, Rich and Democratic), yani batılı, endüstriyel, zengin ve 
demokratik, ülkeleri incelemişlerdir. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farklılığı katılımcıların 
13 farklı kültür yapısına sahip ülkeden gelmeleridir. Bu ülkeler Arjantin, Şile, Kanada, Çin, 
Türkiye, Ürdün, Meksika, Norveç, Güney Afrika, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, 
Kolombiya ve Küba’dır. Çocukların adalet tercihi bir oyun üzerinden incelenmiştir. Bu oyunda, 
daha küçük yaşta olan çocukların, büyük yaşta olan çocuklara göre daha çok eşit paylaşımı tercih 
edecekleri varsayılmıştır. Büyük çocukların ise daha çok kimin hak edip hak etmediğine göre 
şekerlerini alıcılarla paylaşacağı varsayılmıştır. Bu varsayımların 13 ülkeden gelen her katılımcı 
için geçerli olacağı düşünülmüştür. 
 
Katılımcılarımız toplam 2163 kişiden oluşmaktadır. Hepsi 4-11 yaş aralığındadır ve kendi 
ülkelerinin büyük şehirlerinde ikamet etmektedir. Oyundaki tüm materyaller Chicago 
Üniversitesi’nde hazırlanmıştır. Materyallerin yönergeleri ayrı ayrı on üç ülkenin ana diline 
çevrilmiştir. Daha sonra sonuçların araştırmacılar tarafından değerlendirilmesi için hepsi 
İngilizceye çevrilmiştir.  
 
Katılımcılar adalet dağıtımı oyununun üç versiyonuna katılmışlardır. Bu üç versiyonda da, 
çocuklara oyundaki iki tane alıcıya vermeleri şartıyla dörder tane şeker verilmiştir. Oyunun her 
versiyonunda alıcıların özellikleri değişmiştir. Örneğin, birinde varlık seviyeleri (ne kadar şekere 
sahip oldukları), birinde yararlılıkları (ne kadar ödev yaptıkları), diğerinde alıcıların ne kadar 
empati uyandırdıkları (birinin bacağı kırık iken diğerinin bacağının sağlam olması) farklılık 
olarak kullanılmıştır.  
 
Çalışmamızda kültürler arası farklılıkları incelemek için, ülkelerin  I/C seviyelerini 100 puanlık 
skala üzerinden değerlendirdik. Skalada 100 puana yakın ülkeler en yüksek oranda bireyselci, 0 
puana yakın olanlar ise en yüksek oranda kolektif olarak belirlendi. Aynı zamanda ebeveynlere 
eğitim durumları ve ailede kaç çocuk olduğu gibi sorular soruldu. 
 
Çalışmamızın sonuçları, çocukların yaşları ilerledikçe kişileri eşit olarak değerlendirmekten 
ziyade kimin neyi ne kadar hak ettiğine göre değerlendirip paylaşım yapmayı tercih ettiklerini 
ortaya koydu. Yaşı daha büyük olan çocuklar; daha yoksul, yaralı ve daha çalışkan olan alıcılara 
şekerlerini vermeyi tercih ettiler. Genel olarak 13 farklı kültürden gelen çocukların şekerlerini 
alıcılarla paylaşımlarını en çok etkileyen faktör alıcıların varlık durumları oldu. Alıcıların varlık 



seviyeleri ve yararlık seviyelerinin yarattığı etkiler konusunda ise, çocukların kültür farklılıkları 
devreye girdi. Bireyselci kültürden gelen çocuklar, alıcıların yararlılıkları ve maddi imkanlarını 
kolektif kültürden gelen çocuklara göre daha çok göz önünde bulundurdular. Bu yüzden 
paylaşım tercihleri de ona göre şekillendi. Kolektif kültürden gelen çocukların paylaşım 
tercihlerini ise daha çok alıcıların yaralı olup olmadıkları (acı çekip çekmedikleri) etkiledi. 
 
Çalışmamızın sonucunda, çocukların büyüdükçe paylaşımlarını karşı tarafın yararlılığına ve 
dezavantajlı olup olmadığına göre yapmayı tercih ettiklerini anladık. Ayrıca, kültürel 
farklılıkların çocukların paylaşım gelişimlerini etkilediğini gördük. Örneğin, bireyselci 
kültürlerden gelen çocukların kolektif kültürlerden gelen çocuklara göre alıcıların yararlıklarını 
ve maddi durumlarını daha çok önemsiyorlar. Genel olarak çalışmamızın, adalet algısının 
gelişimini daha iyi anlamamıza yardımcı olduğu söylenebilir.  
 
 
 


