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Abstract 

The study aims to examine the toys from past to present and their effects on 
child development. The qualitative method is used and the data is collected 
by interview. The participants are 10 adults who are age 50 and up,  and 
mothers of 11 chidren who are 5-9 years old. The data collection is made by 
semi structured interview. The interviews are made by face to face contact 
and recorded by voice recording. The participants  read and sign the 
interview notes, and the realibility is increased. For data analysis, content 
analysis is used. The data is coded by 3 researchers and the themes and sub-
themes are determined. Then the themes and sub-themes are discussed, 
unnecessary codes are removed and new codes are added. The data are 
evaluated by two themes, the "toys examination" and "the toys effects on 
child development", and the sub-themas. As a result, it is found that the toys 
used in the past and today, are different in the quality and effects of the child 
development. The differents are about the construction and the materials. 
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Özet 

Bu çalışmada geçmişten günümüze oyuncak ve bu oyuncakların çocuğun 
gelişimine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi 
kullanılarak yapılan çalışmada veriler görüşme yolu ile toplanmıştır. 
Çalışmaya 50 yaş ve üzeri 10 yetişkin ile 5-9 yaş arası 11 çocuğun annesi 
olmak üzere toplam 21 kişi dâhil edilmiştir. Çalışmada veriler yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Görüşmeler 
yetişkinler ve çocukların anneleri ile yüz yüze yapılmış ve görüşmeler ses 
kaydı alınarak kaydedilmiştir. Yazılı ortama dökülen kayıtlar katılımcılara 
verilerek okuması ve imzalaması sağlanmış, böylece verilerin güvenirliliği 
artırılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Bilgisayar ortamına aktarılan ham veriler üç araştırmacı tarafından ayrı ayrı  
kodlama yapılmış, tema ve alt temalar belirlenmiştir. Üç araştırmacının 
oluşturduğu tema ve alt temalar gözden geçirilerek tartışılmış, araştırmanın 
problemine ve amacına bağlı kalınarak, gereksiz kodlamalar çıkarılmış, 
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gerekli görülen yeni kodlar eklenmiş ve görüş birliği oluşturulmuştur.   
Veriler “oyuncakların değerlendirilmesi” ve “oyuncakların çocuğun 
gelişimine etkileri” temaları ve bu temalara ait alt tema üzerinden 
değerlendirilmiştir.  Çalışmada geçmişte çocukların kullandığı oyuncaklar ile 
günümüz çocuklarının oyuncakları arasında oyuncakların niteliği ve 
oyuncakların çocukların gelişimine etkileri açısından geçmişteki çocukların 
kullandıkları oyuncaklar lehine önemli farklılıkları olduğu görülmüştür. Bu 
farklılıkta daha çok oyuncakların yapımı ve kullanılan malzemenin etkili 
olduğu ortaya konmuştur. 

1. Giriş 

Yüz yıllık çocuk gelişimi çalışmaları oyunun çocukların eseri, oyuncakların ise 
onların araçları olduğu fikrini vermiştir (Gould, 2010). Çocuklar oyun oynarken 
genellikle oyundaki rolüne uygun gerçek bir nesne ya da bu nesnenin yerini alacak 
bir eşyaya ihtiyaç duymaktadır (Oktay, 2000:257). Çocuğun oyununu 
gerçekleştirmesi için kullandığı her türlü araç oyuncak olarak tanımlanmaktadır 
(Cohen ve Keasey, 1980:922; Yavuzer, 1999). Oyuncak, çocukların oyunlarında 
kullandıkları ağaç dalı gibi doğadan edinilen bir nesne ya da topaç gibi insanların 
ürettiği bir eşya gibi her türlü araç; doğal, ticari, gerçek ya da değil, herhangi bir 
nesnedir (Bener, 2008; Trawick-Smith vd. 2014). Meraklı ve araştırıcı olan 
çocuklar için çevrelerindeki keşfedecekleri her şeyi oyuncak olarak tanımlanabilir. 
Ayrıca oyuncaklar genel olarak çeşitli maddelerden yetişkinlerce veya çocukların 
kendilerince yapılan, tek ya da grup olarak oynanabilen, çocuğun hayal dünyasını 
geliştiren, onu eğlendiren, eğiten, paylaşmaya yönlendiren nesneler olarak da 
tanımlanmıştır (Özhan, 2017). 

Birçok çalışma erken yaşlarda zihinsel, sosyal ve nörolojik gelişimin önemini 
ortaya koymaktadır (Auerbach, 2008). Yaşamın ilk yıllarında itibaren çocukların 
yaşamında önemli bir yere sahip olan oyun ve oyuncaklar çocukların tüm gelişim 
alanlarına büyük katkı sağlamaktadır. Ancak bazı oyuncaklar farklı gelişim 
alanlarına farklı biçimde katkı sağlamaktadır. Bazı oyuncaklar fiziksel gelişime etki 
ederken bazıları da zekâ gelişimine katkıda bulunmaktadır (Auerbach, 2008). 
Oyunun, çocukların yetişkin becerilere sahip olmasında bir başlangıç sayılabileceği 
gibi üretici düşüncenin de gelişmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Oyun ve 
oyuncaklarla oynamak her ne kadar sosyal bir faaliyet gibi görünse de çocuğa 
bilişsel açıdan sağladığı faydaların çok fazla olduğu görülmektedir (Güntürkün, 
2009). Oyuncaklar çocuklarda algılama, kavram oluşturma, problem çözme gibi 
zihinsel yeteneklerin gelişmesine yardım etmektedir (Aral, 2001: 26; Oğuzkan ve 
ark. 2001). Oyuncakları ile kurduğu ilişkiler sonucu, nesneleri daha yakından 
tanıma fırsatı bulan çocuk elde ettiği deneyimler yardımı ile kavram oluşturmakta, 
bu durum ise onların zihinsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır 
(Ceglowski, 1997; Umek, Kranjc ve Feconja, 2000). Çocukların vücut dengelerini ve 
organları arasındaki uyumlu hareketi sağlamak için tercih edilen oyuncaklar aynı 
zamanda büyük ve küçük kasların gelişmesine de yardımcı olmaktadır (Kaya, 
2007). 

Birçok biçimde toplumsal geleneklerin ve etkileşimlerin araçsallaşması olarak 
görülen oyuncaklar çocukların sosyalleşmesinin yoludur (Brookshaw, 2009; 
Sutton-Smith, 1986). Çocuklar oyunlarındaki büyükleri taklit girişimlerini oyun ve 
oyuncaklarına yansımakta, her bağlamda oyun aktiviteleri ve oyuncaklar, yetişkin 
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rolleri, tutumları, gelenekleri ve değerlerinin kuşaklar arası aktarımı gibi 
toplumsallaşma amacına da hizmet etmektedir (Holmes, 2013; Kline 1993; Levy, 
1978; Rossie 1998, 1999). Çocukları iyi eğitmenin yolu da oyuncaklardan geçtiği 
düşünülerek oyuncağa eğitsel roller de yüklenmeye başlanmış, etkili birer eğitim 
aracı olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır (Arslan, 2013; Cohen ve Keasey, 
1980).  

İnsanlık tarihi kadar eski olan oyuncaklar, geçmişten günümüze kadar sürekliliğini 
korumuş ve her zaman çocukların yaşamının bir parçasını oluşturmuştur. İlk 
oyuncak olarak bilinen taşların, yerini zamanla; bebekler, arabalar, ağaç 
oyuncaklar, cam, porselen, plastik oyuncaklar gibi birçok oyuncak almıştır 
(Yalçınkaya, 1996). 20. Yüzyılın başlarında Legolar ile birlikte yapı inşa oyunları, 
20. Yüzyılın sonlarına doğru ise pille çalışan mekanik, elektronik oyuncakların yanı 
sıra atari ve video oyunları ortaya çıkmıştır (Arslan, 2013). Teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte geleneksel oyunlar ve oyuncaklar, yerlerini internet 
oyunlarına ve dijital oyuncaklara bırakmıştır (Şarman, 2015). Zaman içerisinde 
gelişen ve değişen oyuncaklar ve oyun materyalleri, kültürlere göre değişimler 
göstermektedir. Alınan ya da hazırlanan oyuncaklar, her çocuk tarafından aynı 
amaçla, farklı şekillerde kullanılmaktadır (Cinel, 2006). Oyuncaklardaki bu değişim 
çocukluk kavramının ortaya çıkması ve çocukluğun yetişkinden farklı ve bağımsız 
bir birey olduğu fikri ile hız kazanmıştır. Gould (2010) Mintz’in Amerikan 
çocukluğunu “modern öncesi çocukluk”, “modern çocukluk” ve postmodern 
çocukluk” olarak üç aşamada tanımladığını aktarmaktadır.  

Kendi oyuncağını kendi çevresindeki nesnelerle yaratan ve oynayan modern 
öncesi çocuk, “korunaklı çocuk”  olarak adlandırılan modern çocukluğa geçiş ile 
korunaklı alanlarda, oyun oynamak için özel olarak yapılmış nesneler, informal 
oyuncaklar veya çocuklar tarafından kendi oyun ihtiyaçları için yeniden amaçlanan 
nesnelerle oynamaya başlamıştır (Lee, 1991). “Korunaklı çocuk” bakışı çocukların 
yetişkin gözetiminde sunulan alanlarda ve sunulan oyuncaklarla oynamasına yol 
açmıştır. Çocukluk çağındaki bu değişim, serbest oyun için ayrılan zamanın 
kısalmasına ve böylece oyuncakla oyun yıllarının azalmasına neden olmuştur. 
Oyuncaklar yetişkinlerin değer ve beklentilerini ifade etmeye başlamış ve 
ticarileşmiştir. Bu durum ticari oyuncaklarla oynamak için artan bir bağımlılık 
getirmiştir (Ruffins, 1989; Gould, 2010). Çocukluğun ve buna bağlı olarak oyun ve 
oyuncakların değişimi çocukların en temel işi olan ve gelişiminin ayrılmaz bir 
parçası olan oyun ve oyuncakların işlevini değiştirmiştir. Bu düşünceden hareketle 
bu çalışmada geçmişten günümüze oyuncakların değişimini belirlemek ve 
oyuncakların çocukların gelişimine etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Yöntem  

Bu çalışma, geçmişten günümüze çocukların kullandığı oyuncaklar ve bu 
oyuncakların çocuğun gelişimine etkilerini belirlemek amacıyla nitel verilere 
dayalı karşılaştırmalı bir çalışmasıdır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, araştırmacının 
bir durumu, sıklıkla da bir programı, olayı, eylemi, süreci ya da bir ya da daha fazla 
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bireyi derinlemesine analiz ettiği bir araştırma desenidir (Yıldırım ve Şimşek, 
2013). 

2.2. Katılımcılar 

Araştırmada maksimum çeşitlilik örneklem yolu izlenmiştir. Buradaki amaç, göreli 
olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf 
olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır. Ayrıca 
çeşitliliği sağlamak yoluyla evrene genelleme yapmak değil, çeşitlilik gösteren 
durumlar arasında ne tür ortaklıkların ya da benzerliklerin (aynı ölçüde de 
farklılıkların) var olduğunu bulmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu görüş 
doğrultusunda yetişkin katılımcılar çocukluğu köyde ve şehir merkezinde geçen, 
orta-üst sosyo-ekonomik koşullara sahip, 50-75 yaş arası 5 kadın, 5 erkek olmak 
üzere 10 yetişkindir. Çocuk katılımcılar ise şehir merkezinde yaşayan, orta ve üst 
sosyo-ekonomik koşullara sahip 5-9 yaş arası 11 çocuk olmak üzere 9 çocuk ile 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarına ait demografik bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Yetişkin katılımcıların demografik özellikleri 
Katılımcılar  Yaş  Cinsiyet Sosyo-ekonomik durum Çocukluğunun geçtiği yer 

Y1 70 E Orta Köy 
Y2 69 E Orta Köy 
Y3 62 K Üst Şehir 
Y4 55 E Orta Köy 
Y5 55 E Üst  Köy 
Y6 50 K Orta Köy 
Y7 65 E Orta Köy 
Y8 50 K Orta Köy 
Y9 50 K Orta Köy 

Y10 55 K Orta Köy 

Yetişkin katılımcıların 5’i erkek 5’i kadın, 5’i 50-55 yaş, 5’i 60-70 yaş arasında,  8 
yetişkin orta, 2 yetişkin ise üst sosyo-ekonomik seviyede ve katılımcıların 9’unun 
çocukluğu köyde ve bir katılımcının ise şehirde geçmiştir.   

Tablo 2. Çocuk katılımcı ve annelerine ait demografik özellikleri 

Katılımcılar Yaş Cinsiyet 
S-
E-
S 

Çocukluğunun 
geçtiği yer 

Annenin 
eğitim 

durumu 
Annenin mesleği 

Ç1 8 K Üst Şehir Lisansüstü Akademisyen 
Ç2 5 K Alt Şehir Lise Temizlik personeli 
Ç3 5 K Üst Şehir Lisansüstü Öğretmen 
Ç4 6 E Üst Şehir Lisansüstü Akademisyen 
Ç5 7 E Alt Şehir Lise Temizlik personeli 
Ç6 9 K Üst Şehir Lisans Öğretmen 
Ç7 9 K Üst Şehir Lisans Öğretmen 
Ç8 9 K Üst Şehir Lisans Öğretmen 
Ç9 9 K Üst Şehir Lisans Öğretmen 

Ç 10 6 E Alt Şehir İlkokul Temizlik personeli 
Ç11 8 K Alt Şehir İlkokul Temizlik personeli 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi çocuk katılımcıların tamamı 5-9 yaş arasında, şehirde 
yaşayan,  8’i kız 3’ü erkek, 7’si üst sosyo-ekonomik, 4’ü alt sosyo-ekonomik 
seviyededir. Annelerin demografik özellikleri ele alındığında annelerin 2’si ilkokul 
mezunu, 5’i lisans, 2’si lisansüstü eğitim almış; 4 anne temizlik personeli, 2 anne 
akademisyen ve 5 anne öğretmendir. 

2.3. Verilen toplanması  

Geçmişten günümüze oyuncaklar ve oyuncakların çocuğun gelişimine etkilerini 
incelemek amacıyla yapılan çalışmada veriler katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim 
durumu, yaşadıkları yerleşim yerine ait bilgilerin yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu” ve 
açık uçlu duyarsızlaştırıcı görüşme tekniğinin kullanıldığı görüşme tekniği 
kullanılarak toplanmıştır. Bu teknikte standart, önceden hazırlanmış sorular 
olmadığı gibi, yanıtlarda da herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Araştırmacı 
görüşmede üzerinde durmak istediği konudan söz açar ve görüşmeciden bu 
konuda düşündüklerini ve algılarını yansıtmasını ister (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

Yetişkinlerle yapılan görüşmelerde görüşmecilere “çocukluğunuzda oynadığınız 
oyuncaklar hakkında bilgi verir misiniz? Annelere ise “çocuğunuzun oynadığı 
oyuncaklar hakkında bilgi verir misiniz” sorusu sorulmuştur. Araştırmacılardan 
ikisinin katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmede görüşme sorusu aynı 
sözcüklerle ve aynı anlamı çağrıştıracak tonlama ile katılımcılara yöneltilmiştir. 
Her bir görüşme yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. Katılımcıların onayı alınarak 
ses kayıt cihazıyla kaydedilen görüşmeler yazıya aktarılmış, katılımcılar tarafından 
okunmuş, kayıtların yanlışsız ve eksiksiz olduğunun doğrulanması istenmiş ve 
böylece güvenirliliği sağlanmıştır. 

2.4. Verilerin analizi 

Nitel verilerin analizi konusunda alan yazında en sık tekrarlanan görüş, verilerin 
betimlenmesi ve temaların ortaya çıkarılmasının önemine dayalıdır. Bu çalışmada 
geçmişten günümüze oyuncakların özellikleri ve çocuğun gelişimine etkileri 
doğrultusunda betimsel analiz yaklaşımı benimsenmiştir. Betimsel analiz; tematik 
bir çerçeve oluşturma,  verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların 
yorumlanması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 
Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bilgisayar ortamına 
aktarılan ham veriler üç araştırmacı tarafından ayrı ayrı  kodlanmış, tema ve alt 
temalar belirlenmiştir. Üç araştırmacının oluşturduğu tema ve alt temalar gözden 
geçirilerek tartışılmış, araştırmanın problemine ve amacına bağlı kalınarak, 
gereksiz kodlamalar çıkarılmış, gerekli görülen yeni kodlar eklenmiş ve görüş 
birliği oluşturulmuştur.  Elde edilen görüşmelerden yola çıkılarak oyuncakların 
değerlendirilmesi ve oyuncakların çocuğun gelişimine etkileri temalarına 
ulaşılmıştır. Oyuncakların değerlendirilmesi teması; oyuncak çeşitleri, oyuncağın 
yapım şekli, oyuncaklarda kullanılan malzeme, oyuncağın kullanıldığı yer, oyuncağı 
kullana kişi/kişiler, oyuncağın işlevi ve oyuncağın özellikleri olmak üzere sekiz alt 
temaya ayrılmıştır. Oyuncağın çocuğun gelişimine etkileri teması ise literatürden 
elde edilen bilgilerden yola çıkılarak erken çocukluk dönemi çocukların kazanması 
gereken beceriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bilişsel-dil gelişimi, sosyal-
duygusal gelişim, bedensel gelişim ve yaratıcılık olmak üzere dört alt temada 
incelenmiştir. Çalışmada katılımcıların ismi gizlilik esasına dayanılarak kodlanarak 
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verilmiştir. Yetişkinler “Y”, anneler ise “A-Ç” olarak kodlanmış ve her katılımcıya 
bir numara verilmiştir.  

3. Bulgular  

Geçmişten günümüze oyuncaklar ve bu oyuncakların çocuğun gelişimine etkilerini 
belirlemek amacıyla yapılan çalışma bulgularından oyuncakların değerlendirilmesi 
ve oyuncakların çocuğun gelişimine etkileri temaları ve bu temalara ilişkin alt 
temalar elde edilmiştir.  

3.1. Oyuncakların değerlendirilmesi 

Oyuncakların değerlendirme teması oyuncak çeşitleri, oyuncağın yapım şekli, 
oyuncakta kullanılan malzeme, oyuncağı yapan kişi/kişiler, oyuncağın kullanıldığı 
yer, oyuncağı kullanan kişi/kişiler, oyuncağın işlevi ve oyuncağın özellikleri olmak 
üzere sekiz alt temada incelenmiştir.  

Tablo 3. Oyuncak çeşitlerine ilişkin bulgular 
Oyuncak 
çeşitleri 

Yetişkin Çocuk 

Fabrikasyon Topaç, Plastik bebek, bez bebek 

Uçak, araba, bebek, çizgi 
film kahramanları, bisiklet, 
paten, ip, telefon, tablet ve 

bilgisayar ve bilgisayar 
oyunları. 

El yapımı 

Tabanca (ağaç) uçurtma, top (yün, kumaş), ev 
(taş, ağaç dalları, el turası (sopa), tahta at, 

araba (tel, ağaç kabuğu, pancar, bal kabağı, 
teneke kutu), düdük, çember, çelik çomak 
(ağaç dalı), evcilik malzemesi (çamurdan 

tabak, tencere gibi) 

Ev (ayakkabı kutusu), 
bebek kıyafetleri 

(kumaşlardan dikilen), 
kaşık, tabak 

Tablo 3 incelendiğinde yetişkinlerin çocukluklarında çok az fabrikasyon 
oyuncaklar sahip oldukları ve doğal malzemeleri kullanarak tabanca, uçurtma, top, 
ev, araba, at, düdük, çember ve çamurdan evcilik malzemeleri yaptıkları 
belirlenmiştir. Yetişkinlerin çocukluk döneminde kullandıkları oyuncak çeşitlerine 
ilişkin ifadeler: 

Y2: “Uçurtma vardı. Yazın sonunda oynardık. Babamız ancak bize balon 
alırdı. Onun dışında bir şey yoktu.”,  Y3: “Evcilik malzemelerimiz vardı. 
Sonra babam bana İstanbul’dan gelirken bez bebek getirmişti. Sonra o 
bebek dura dura çürüdü koptu. Ama o bebek benim için çok kıymetliydi. 
Kafası plastikti, saçları vardı her tarafı kımıl kımıldı bana göre.” 

Günümüz çocukları ise daha çok fabrikasyon uçak, araba, çizgi film ve film 
karakterleri, ip ve top ile oynamaktadır. Anneler telefon, tablet ve bilgisayarı 
oyuncak olarak tanımlamakta ve çocukların bu araçları kullanımlarını oyun olarak 
görmektedir. Günümüz çocuklarının kullandıkları oyuncak türlerine ilişkin 
annelerin ifadeleri şu şekildedir:  

A-Ç2: “Telefonla çok oynuyor. Telefona ulaşabilir olduğu zamanlarda 
oyuncakları yerine sürekli telefonla oynamak istiyor.  Bebeklerimle çok 
oynadım sıkıldım diyor.”, A-Ç3: “Tablette Elif’in maceraları diye günlük 
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videolar çeken bir babanın kızı ile hayatını izliyor. Sonra onu kapatıp 
oyuncakları ile onları taklit ediyor.”, A-Ç5: “Telefonla çok oynuyorlar. Çok 
bağımlı çizgi film hayranı. Telefonu ellerinden bırakmıyor. Eve gittiğimde 
beni değil telefonu özlüyorlar. Anne tablet al diyor.”, A-Ç5: “Mesela My 
Little Ponyler var onların bütün serilerini aldırıyor bana. Ama hepsini bir 
seferde istemiyor. Onların farklı isimleri, yetenekleri ve renkler var. Birde 
kostümlere çok takmış durumda. 3.5-4 yaşından beri Rapunzel, Elsa 
kostümleri istiyor.”. 

Tablo 4. Oyuncağın yapım şekli, oyuncakta kullanılan malzeme ve oyuncağı yapan 
kişi/kişilere ilişkin bulgular 

Oyuncağın 
değerlendirilmesi 

Yetişkin Çocuk 

Oyuncağın yapım şekli 
Fabrikasyon Y2, Y3 Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5,Ç6,Ç7, Ç8,Ç9 

El yapımı Y1,Y2, Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10  
Oyuncakta kullanılan malzeme 

Doğal 
Y1,Y2,Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, 

Y9, Y10 
 

Yapay Y2,Y3, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10  
Doğal/yapay Y1,Y2,Y3, Y5, Y7 Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5,Ç6,Ç7,Ç8,Ç9 

Oyuncağı yapan kişi/kişiler 

Çocuk Y2,Y3, Y4, Y5, Y7, Y8, Y9, Y10 Ç1,Ç5,Ç9 
Çocuk/yetişkin Y1,Y2, Y6, Y9  

Çocuk/çocuk 
Y1,Y2,Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, 

Y9, Y10 
 

Yetişkin Y2, Y3, Y8 Ç2,Ç3,Ç4,Ç6,Ç7,Ç8 

3.1.1. Oyuncağın yapım şekli 

Tablo 4’e göre oyuncağın yapım şekli alt teması fabrikasyon ve el yapımı olmak 
üzere iki açıdan değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucuna göre yetişkinlerin 
çocukluk dönemlerinde kullandıkları oyuncakların büyük bir çoğunluğu 
(Y1,Y2,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10) el yapımı, çok az kısmı (Y2,Y3) fabrikasyondur. 
Günümüz çocuklarının ise oyuncakların tamamının (Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5Ç6,Ç7,Ç8,Ç9) 
fabrikasyon olduğu görülmüştür. Bu duruma katılımcılar tarafından şu şekilde 
aktarılmıştır: 

Y1:”Küçükken kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyorduk. Mesela en çok 
sevdiğim tabanca yapıyordum ağacı oyardım. Ucuna mantar koyardım.”,  
Y2:”Nadiren şehre gittiğimizde bazen şehirden basit motosiklet, bisiklet 
gibi küçük oyuncaklar alırdık. O zamanlar plastik yoktu genelde basit 
telden ya da ahşaptan olan oyuncaklardı”.  

A-Ç8:”Evcilik malzemeleriyle oynuyor. Çay takımı, çay fincanı, tepsisi, 
bebekleri, bazen bizim eşyalarımızı bebeklerine falan sarıyor, giydiriyor 
onları. Elektrikli küçük oyuncakları var mikrodalgası, fırını falan onlarla 
oynuyor. Onları bulamazsa telefonla oynuyor, televizyon oynuyor. 
Legoları var, hafıza kartları var, puzzle var onlarda da oynuyor.”.  
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3.1.2. Oyuncakta kullanılan malzeme 

Tablo 4’de görüldüğü gibi oyuncaklarda kullanılan malzeme alt teması doğal, yapay 
ve doğal/yapay malzeme olmak üzere üç açıdan incelenmiştir. Çalışmadan elde 
edilen bulgulara göre yetişkin katılımcılar tamamı oyuncaklarında 
(Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9, Y10) taş, çamur, ağaç, ağaç dalları gibi doğal 
malzeme, çoğunluğu (Y2,Y3,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10) tel, demir, kumaş, kâğıt gibi yapay 
malzemeleri kullanmaktadır. Bir kısmının (Y1,Y2,Y3,Y5,Y7) ise doğal ve yapay 
malzemeleri kullanarak oyuncak yaptıkları görülmektedir. Günümüz çocuklarının 
tamamı (Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5Ç6,Ç7,Ç8,Ç9) fabrikasyon oyuncakları kullanmaktadır. Bu 
durumu katılımcılar şu şekilde ifade etmiştir: 

Y2: “Çamurdan arabalar yapardık, tam da tabi heykeltıraşın yaptığı 
şeylere benzemezdi ama kendi aramızda diğer çocuklarla yarışırdık.”, Y1: 
” Sonra babam bana İstanbul’dan gelirken bez bebek getirmişti. Sonra o 
bebek dura dura çürüdü koptu. Ama o bebek benim için çok kıymetliydi. 
Kafası plastikti, saçları vardı.” 

A-Ç2: “Çizgi filmde gördüğü karakterlerin oyuncakları ile oynuyor. 
Onlardan satın alıyoruz.” A-Ç3: “Genelde çizgi filmlerden etkileniyor. 
Mesela My Little Ponyler var onların bütün serilerini aldırıyor bana.” 

3.1.3. Oyuncağı yapan kişi/kişiler 

Tablo 4’e göre oyuncağı yapan kişi/kişiler alt teması çocuk, çocuk/yetişkin, 
çocuk/çocuk, yetişkin olarak değerlendirilmiştir. Buna göre yetişkinlerin 
çocukluklarında kullandıkları oyuncakların büyük bir çoğunluğu çocuk/çocuk 
(Y1,Y2,Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10) ve çocukların kendileri tarafından 
yapılmaktadır. Günümüz çocuklarının ise oyuncaklarının büyük bir bölümü 
fabrikasyondur ve sadece üç çocuk çevresinde bulunan nesneleri oyun materyali 
olarak kullanmaktadır. Bu durum katılımcılar tarafından şu şekilde aktarılmıştır:  

Y3: “Plastik bebeklerime annem kıyafetler örerdi onları giydirirdik.”,  
Y7:”İlkokul 5. Sınıfa kadar köyde yaşadım. O yıllarda öyle belki çok zengin 
çocuklarına babaları oyuncak alırdı. Benim babam öğretmendi zaten 
oyuncak alacak para da yoktu kendi oyuncaklarımızı kendimiz 
yapardık.”, Y10: “Babam karpuz kabuğundan araba yapardı.  Birdirbir 
oynardık, herkesin tepesinden atlardık. Çevirtmeye binerdik, yaylada, 
ağaçtan olurdu. Dönerdi, dönerdi, bir atardı. Yayladaki adamlar yapardı.”  

A-Ç8:”Bebeğinin kıyafetini değiştirir sık sık. Kendi üretiyor bu kıyafetleri 
tişörtünü giydirir, atletini giydirir, küçülen mayolarını bulmuştu onları 
giydirdi.” 
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Tablo 5. Oyuncağın kullanıldığı yer ve oyuncağı kullanan kişi/kişilere ilişkin bulgular 

 
Yetişkin Çocuk 

Kız Erkek Kız Erkek 

Oyuncağın 
kullanıldığı 

yer 

İç mekân   Ç1,Ç2,Ç3,Ç8 Ç4,Ç5 

Dış mekân 
Y3,Y6,Y8,Y9,

Y10 
Y1,Y2,Y4,Y5,

Y7 
  

İç /Dış mekân 
Y3,Y6,Y8,Y1

0 
Y4,Y5 Ç6,Ç7,Ç9  

Oyuncağı 
kullanan 

kişiler 

Tek başına Y3  
Ç1,Ç2,Ç3,Ç8,

Ç9 
Ç4,Ç5 

Yetişkin ile   Ç3,Ç8  
Arkadaşı/arkadaşları 

ile 
Y6,Y8,Y9, 

Y10 
Y1,Y2,Y4,Y5,

Y7 
Ç3,Ç7,Ç9 Ç4 

Kardeşi ile Y3,Y8,Y10 Y7 Ç2,Ç6,Ç7 Ç5 

3.1.4. Oyuncağın kullanıldığı yer 

Tablo 5’e göre oyuncağın kullanıldığı yer iç mekân, dış mekân ve iç/dış mekân 
olarak üç açıdan incelenmiştir.  Yetişkinlerin çocukluk döneminde oyun 
oynadıkları yere bakıldığında erkek çocukların tamamı oyuncakları ile dış 
mekânda oyun oynarken, kızların çoğunluğu (Y3,Y6,Y8,Y10) ve erkeklerin bir 
kısmı (Y4,Y5) hem iç hem de dış mekânda oynamaktadır. Günümüz çocuklarının 
ise büyük çoğunluğu (Ç1,Ç2,Ç3,Ç8) iç mekânda, erkekler ise (Ç6,Ç7,Ç9) dış 
mekânda oynamaktadır. Bu durum erkek katılımcıların ifadelerinde şu şekilde yer 
bulmuştur:  

Y2: “Bizim köy kayaların üzerine kurulmuş dağın eteğinde bir yamaç. Düz 
yerleri pek yoktu. Biz buralarda çocuk oyunları oynardık daha çok. Y3: 
Bahçe oyunları oynuyorduk…”,  

A-Ç2: “Kaşığı alıyor ben bundan bebek yaptım diyor. Mutfaktan tabak 
kaşık getirip onlarla oynuyor. Ama çok nadir genelde bebekleri ile oynar.”, 
A-Ç5: “Arabayla çok oynuyor. Robot çok ilgisini çekiyor, uçak dikkatini 
çok çekiyor genelde böyle hareketli elektronik oyuncaklar çok dikkatini 
çekiyor.” 

3.1.5. Oyuncağı kullanan kişi/kişiler 

Tablo 5’e bakıldığında yetişkinlerin çocukluk döneminde oynadıkları kişiler 
genellikle (Y1,Y2,Y4, Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10) arkadaşlarıdır. Günümüz çocuklarının 
oynadığı kişiler ele alındığında, çocukların büyük çoğunluğunun tek başına 
oynadığı (Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5,Ç8,Ç9) görülmüştür. Bu durumu katılımcılar şu şekilde 
ifade etmektedir: 

Y1: “Arkadaşlarımızla beraber oynardık.”, Y2: “Arkadaşlarımızla oynardık 
hep. Tek başımıza oynadığımız şeyle çamurdan yaptığımız şeylerdi. 
Y6:Arkadaşlarımızla, mahalledeki arkadaşlarımızla oynardık.“,  

A-Ç1: “Arkadaşları ile oynamayı pek tercih etmiyor. Oyuncaklarını 
kırdıklarını düşünüyor.”, A-Ç4: “Kuzeni var 5 yaşında onunla oynuyor ama 
çok kavga ettikleri için bir süre sonra devam ettiremiyorlar. Arkadaşımın 
kızı ile de oynuyor ama genelde tek başına oynar.” 
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Tablo 6. Oyuncağın işlevi ve oyuncağın özelliklerine ilişkin bulgular 
Oyuncağın işlevi 

Yetişkin Çocuk 
Yapılandırılmış Y2, Y3 Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5,Ç6,Ç7,Ç8,Ç9 

Yapılandırılma
mış 

Y1,Y2,Y3, Y4, 
Y5, Y6, Y7, Y8, 

Y9, Y10 
Ç5,Ç8,Ç9 

Yarı 
yapılandırılmış 

Y1,Y2,Y3, Y4, 
Y5, Y6, Y7, Y8, 

Y9, Y10 
Ç4 

Oyuncağın özelliği 
Yetişkin Çocuk 

Evet Hayır Evet Hayır 

Dayanıklılık Y3 

Y1,Y2,Y3, 
Y4, Y5, 

Y6,Y7,Y8,Y
9, Y10 

Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5Ç6,Ç7,Ç
8,Ç9 

 
 

Ekonomiklilik 

Y1,Y2,Y
3, Y4, 

Y5, Y6, 
Y7, Y8, 
Y9, Y10 

Y3 
 
 

Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5,Ç6,Ç7, 
Ç8,Ç9 

Yenilenebilirlik 

Y1,Y2,Y
3, Y4, 

Y5, 
Y6,Y7, 
Y8, Y9, 

Y10 

Y3 Ç1,Ç2 
Ç3,Ç4,Ç5,Ç6,Ç7Ç8, 

Ç9 

Kullanışlılık    
Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5,Ç6,Ç7,Ç

8,Ç9 

3.1.6. Oyuncağın işlevi 

Oyuncağın işlevi alt teması yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı 
yapılandırılmış olmak üzere üç açıdan ele alınmıştır. Yetişkinlerin tamamı 
çocukluk dönemlerinde yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış oyuncakları 
kullanmaktadır. Günümüz çocukların oyuncaklarının ise büyük bir kısmı 
(Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5,Ç6,Ç7,Ç8,Ç9) yapılandırılmış, çok az kısmı ise (Ç5,Ç8,Ç9) 
yapılandırılmamıştır. Bu durum katılımcılar tarafından şu şekilde ifade 
edilmektedir: 

Y1: “Küçükken kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyorduk. Mesela en çok 
sevdiğim tabanca yapıyordum ağacı oyardım. Ucuna mantar koyardım. 
Bakkaldan mantar alıp, O mantarın ucunda tel vardı ucuna vurunca 
patlardı.”, Y5: “Kendi yaptığımız oyuncak tahtadan tekerler yağardık. 
Zeytinyağı kutularını da araba o tahtadan tekerleri onun altına 
iliştirirdik. Kamyonet gibi yapar üzerine kum doldururduk. O şartlarda 
arabacılık oynardık”. 

A-Ç2: “Çizgi filmde gördüğü karakterlerin oyuncakları ile oynuyor. 
Onlardan satın alıyoruz.”, A-Ç3: “Genelde çizgi filmlerden etkileniyor. 
Oyuncak sektörü bunun iyi kullandığı için, mesela My Little Ponyler var 
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onların bütün serilerini aldırıyor bana. Ama hepsini bir seferde istemiyor. 
Onların farklı isimleri, yetenekleri ve renkler var.”, A–Ç4:”Savaş yaparsa 
düşman askerleri diziyor onları kurguluyor. Örümcek adamı çok seviyor. 
Önceden Şimşek McQueen severdi.”, A-Ç10: “Yapbozla kendi halinde bir 
şeyler yapar.”  

3.1.7. Oyuncağın özellikleri 

Oyuncağın özelliği alt teması dayanıklılık, ekonomiklik, yenilenebilirlik ve 
kullanışlılık olarak analiz edilmiştir. Yetişkinlerin çocukluk döneminde 
kullandıkları oyuncakların dayanıksız (Y1,Y2,Y3,Y4, Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10), 
ekonomik (Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10) ve yenilenebilir 
(Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10) olduğu görülmüştür. Günümüz çocuklarının 
oyuncaklarının ise tamamı dayanıklı iken büyük bir çoğunluğunun ekonomik 
olmadığı, yenilenebilir ve çok amaçlı kullanıma uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu 
durum katılımcılar tarafından şu şekilde ifade edilmiştir:  

Y1: “Bozulursa yeniden yapardık. Çünkü tamir etmek mümkün değildi. 
Mesela o tabancanın ucuna mantar koyuyoruz, mantar patlıyor, mantar 
patlayınca o ağaçtan namlu da patlıyordu. Onun etrafını telle sarardık. 
Böyle tamirler yapardık.”, Y3: “Babam bana İstanbul’dan gelirken bez 
bebek getirmişti. Sonra o bebek dura dura çürüdü koptu.”, Y4: 
“Oyuncaklarımız hemen kırılıyordu. Tabi. Yeniden yapıyorduk.” 

A-Ç4: “Arabaları çok seviyor araba aldırıyor. Malzemesine dikkat 
ediyoruz aldığımız oyuncakların. Kalitesiz oyuncaklar almıyorum 
aldırırsa da atıyorum onlarla oynatmıyorum.”,  A-Ç7: “Skoter, bisiklet ve 
parktaki oyuncaklar ile oynar.” 

3.2. Gelişime etkileri  

Oyuncağın gelişime etkileri teması bilişsel-dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim, 
bedensel gelişim ve yaratıcılık olmak üzere altı alt temada değerlendirilmiştir. 

3.2.1. Bilişsel-dil gelişimi 

Elde edilen bulgulara göre yetişkinlerin çocukluklarında kullandıkları oyuncaklar 
çocukların kendileri ya da arkadaşları ile birlikte ve daha çok doğal malzemelerle 
yaptıkları oyuncaklardır ve bilişsel ve dil becerilerinin (algılama, akıl yürütme, 
problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurma, gözlem yapma, dikkat ve ölçme, 
iletişim gibi) gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu durum katılımcılar tarafından şu 
şekilde betimlenmektedir:  

Y2: “İnce telden, kolay bükülebilen, çelik olmayan telden arabalar 
yapardık. Onları kullanırdık. Bunun dışında biraz daha büyüyünce o 
zaman ahşaptan arabalar yapmaya çalışırdık. Düz bir tahta bulursun, 
oraya teker olarak iki tane yer ayırırsın yavaş yavaş etrafını bıçakla 
yontarız.”, Y2: “Çivi oyunu şöyle, kalemin iki boyunda kalınlığı da 
başparmak kalınlığında çevremizdeki makilerden dallar kesip ucunu 
sivriltirdik. Bunları ıslak toprağa atardık daha uzağa batırmaya 
çalışırdık” 
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Günümüz çocukları kullandığı oyuncakların büyük bir çoğunluğu yapılandırılmış, 
çok az kısmı ise yapılandırılmamış oyuncaklarla oynamaktadır. Bu durum 
çocukların bilişsel ve dil gelişimini destekleme düzeyinin sınırlı olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

A-Ç3: “Telefonla çok oynuyor. Telefona ulaşabilir olduğu zamanlarda 
oyuncakları yerine sürekli telefonla oynamak istiyor.  Bebeklerimle çok 
oynadım sıkıldım diyor.”, A-Ç6: “Arabayla çok oynuyor. Robot çok ilgisini 
çekiyor, uçak dikkatini çok çekiyor genelde böyle hareketli elektronik 
oyuncaklar çok dikkatini çekiyor.” ,A-Ç7: “ Kum ve bitkiler ile ilgilenir. Her 
şeyi oyuncağa çevirebilir yani. Araştırmacı oluyor, gözlemliyor, genelde 
büyüteç kullanıyor.”,  A- Ç8: “Puzzlardan çok keyif alır. 200 parçalıya 
kadar tamamlar tek başına.”,  A-Ç9: “Kartonlardan kesip bebek yatağı, 
yorganı, yastığı, değişik mutfak eşyaları bebeklerinin ölçülerine göre 
kesiyor.” 

3.2.2. Sosyal-duygusal gelişim 

Yetişkinlerin çocukluk döneminde kullandığı oyuncakları dikkate alındığında, 
çocuklar akranları ile birlikte (Y1,Y2,Y4,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10), zaman zaman da 
kardeşleri ile (Y3,Y7,Y8,Y10) oynarken günümüz çocuklarının büyük çoğunluğu 
tek başına (Ç1,Ç2,Ç3, Ç4, Ç5Ç8,Ç9) oynamaktadır. Geçmişte çocuklar kendi 
başlarına üretme, yaratma ve oynama şansı bularak duygusal birçok deneyim 
kazanmaktadır. Bu durum katılımcılar tarafından şu şekilde ifade edilmektedir: 

Y1: “Birde uçurtma yapardık. Onu da kendimiz yapardık. Önceleri bir abi 
vardı ona bir yumurta veriyorduk. Bir yumurtaya bir uçurtma yapıyordu 
bize. Daha sonra kendimiz yaptık.”, Y4: “Uçlarını sivriltip çamura atardık. 
Çamurlu havada yağmurlu havalarda olurdu. Atınca değnekler çamura 
saplanır sonraki atan onu düşürmeye çalışırdı. Çok eğlenirdik.” Y7: “Biz 5 
kardeştik. Onlarla oynardık. Köyde arkadaşlarımızla oynardık.”  

A-Ç1: “Arkadaşları ile oynamayı pek tercih etmiyor. Oyuncaklarını 

kırdıklarını düşünüyor.”, A-Ç4: “Kuzeni var 5 yaşında onunla oynuyor ama 

çok kavga ettikleri için bir süre sonra devam ettiremiyorlar. Arkadaşımın 

kızı ile de oynuyor ama genelde tek başına oynar”, A-Ç9: “2-3 saat oynar. 

Saatlerce tek başına oynuyor.” 

3.2.3. Bedensel gelişim 

Oyuncakların bedensel gelişimine etkisi ele alındığında, yetişkinlerin çocukluk 
dönemi oyuncakları kaba motor ve ince motor becerilerinin desteklerken günümüz 
çocuklarının daha çok ince motor becerileri destekleyen oyuncaklarla oynadıkları 
görülmektedir. Bu durumunu katılımcılar şu şekilde ifade etmişlerdir: 

Y1: “Ev yapardım yaylada. Yani insanın girebileceği kadar duvarlar 
örerdim. Üzerine baş edebileceğim büyüklükte ağaçlar koyardım. .. Yola 
çukur kazdım. Sanırım 1m vardı… Fındık değneği onları güzelce keserdim 
böyle daha sonra dizimize vurup kimin değneği daha uzağa gidecek diye 
oynardık. Bir de ağaçtan at yapardık. O sopanın ucunu atın kafasına 
benzetmeye çalışırdık.” Y2: “Atış yapardık hedef koyup.. Ayrıca çember 
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çevirirdik. İnce telden, kolay bükülebilen, çelik olmayan telden arabalar 
yapardık. Onları kullanırdık.”  

A-Ç1: “Küçük oyuncaklarla oynamayı seviyor. Bebeklerine kıyafetler 
dikiyor.”, A-Ç4: “Yastıkla oynuyor geçen gün onu erkek bebek yapmış. 
Pantolon falan giydirmiş yastığa.”,  A-Ç8: “Evcilik malzemeleriyle oynuyor. 
Çay takımı, çay fincanı, tepsisi, bebekleri, bazen bizim eşyalarımızı 
bebeklerine falan sarıyor, giydiriyor onları.”, A-Ç1: “Evdeki minderleri 
toplayıp ev yapıyor. Evcilik oynuyor.”, A-Ç4: “Savaş oyunu oynarken de 
yastıkları barikat gibi kullanıyor.” 

3.2.4. Yaratıcılık 

Oyuncakların yaratıcılığa etkisi açısından incelendiğinde geçmişte kullanılan 
oyuncaklarla günümüz çocuklarının kullandığı oyuncakların yaratıcılığı 
destekleme düzeyinin farklı olduğu görülmektedir. Bu durum katılımcılar 
tarafından şu ifadelerle aktarılmaktadır: 

Y3: “Tencere kapakları kovalar ile bateri yapardı, ütü kordonları ile şarkı 
söylerdik. Babam avcıydı fişekleri vardı. O fişekler bizim için çok 
önemliydi. Para olurdu, yemek olurdu, parmaklarımıza takardık.”, Y5: 
“Kendi yaptığımız oyuncak tahtadan tekerler yağardık. Zeytinyağı 
kutularını da araba o tahtadan tekerleri onun altına iliştirirdik. 
Kamyonet gibi yapar üzerine kum doldururduk. O şartlarda arabacılık 
oynardık.“, Y2; “İnce telden, kolay bükülebilen, çelik olmayan telden 
arabalar yapardık. Onları kullanırdık. Bunun dışında biraz daha 
büyüyünce o zaman ahşaptan arabalar yapmaya çalışırdık. Düz bir tahta 
bulursun, oraya teker olarak iki tane yer ayırırsın yavaş yavaş etrafını 
bıçakla yontarız.”. 

 A-Ç1: “Mesela ayakkabı kutusunu ev olarak kullanıyor. Diğerini de okul 
olarak.”, A-Ç3:  “Mesela kaşığı alıyor ben bundan bebek yaptım diyor.”, A-
Ç6 “Telefonla çok oynuyorlar. Çok bağımlı çizgi film hayranı. Telefonu 
ellerinden bırakmıyor. Eve gittiğimde beni değil telefonu özlüyorlar. Anne 
tablet al diyor.”, A-Ç7 “Bisiklete biniyor bol bol. Ara sıran diş fırçalayan 
bebeğiyle oynuyor. Bir de kıyafet tasarımları yapıyor, kâğıtlara çizip 
kesiyor, bir defteri var, ona yapıştırıyor”, A-Ç9 “Pelüş bebek, top, puzzle ile 
oynuyor daha çok” 

4. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada geçmişte çocukların kullandıkları oyuncaklar ile günümüz çocukların 
oyuncakları arasında oyuncakların niteliği ve oyuncakların çocukların gelişimine 
etkileri açısından önemli farklılıkları olduğu görülmüştür. Bu farklılıkta daha çok 
oyuncakların üretimi ve kullanılan malzeme etkili olmaktadır. Geçmişte çocuklar 
doğal çevrelerinde var olan materyalleri kullanarak tek başına, arkadaşları ile oyun 
araçlarını kendileri üretmektedir. İnal (2007) geleneksel hayatın çocuklara üretme 
olanağı sağladığını, özgün, yaratıcı, sıcak, yalın ve otantik oyuncaklar ve de oyunlar 
sunduğunu ileri sürmektedir. Dünyayı tanıma ve anlama sürecinde olan ve bilgiyi 
somut nesne, durum ve olaylar aracılığı ile yapılandırmaya çalışan çocuklar için 
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oyun ve oyun nesnesini üretmek birçok yönden onların gelişimini 
desteklemektedir.  

Elkind (2011) bugünün çocuklarının daha çok marka bağımlılığı ve moda bilinci ile 
yönlendirildiğini Smirnova (2011) ise yetişkinlerin çocuklar için yaptığı 
oyuncakların, yetişkinlerin dünya görüşlerini, ideolojilerini, zevklerini, tarzlarını 
ve teknoloji anlayışlarını yansıttığını belirtmektedir. Küresel süreçlerle birlikte, 
piyasa ilişkilerinin ürünü olan endüstriyel oyuncaklar ve Batı menşeli rekabet, 
eleme, bireyci özellikleri olan kurallı oyunlar çocukların ürettiği oyuncakların 
bunların yerini almıştır. Elektronik oyuncaklarla oynayan çocukların 
sosyalleşmesinin zayıflaması, elektrik ve radyasyona maruz kalması, psiko-motor 
ve bilişsel becerilerde geri kalmasına yol açabilmektedir (İnal, 2007). Bu durum en 
açık biçimde çocukların oyuncaklarında da görülmektedir. Barbi bebekler, çizgi 
film karakterleri çocukların yaygın kullandığı oyuncaklar arasındadır. Bu 
oyuncaklar ve bu oyuncaklarla tek başına kurulan oyunlar çocukların bilişsel, 
sosyal-duygusal gelişimini ve yaratıcılıklarını destekleme açısından sınırlı 
kalmaktadır (İnal, 2007). 

Geçmişte çocuklar için oyun materyali üretmek en az oyun kadar önemli bir 
süreçtir. Oyun için oyun materyalini üreten çocuk için sonuç değil yaratma süreci 
daha önemlidir ve onların gelişimini destekleyen de bu yaratma sürecidir. Doğal 
çevre ve akranları ile girdiği etkileşim çocukların için birçok destekleyici deneyimi 
içermektedir. Günümüz çocuğu için yetişkinler tarafından üretilen oyuncaklar 
oyunu belirli sınırların içine hapsetmekte ve gelişimi destekleme yönü zayıf 
kalmaktadır. Mintz postmodern çocukluk olarak adlandırılan günümüz 
çocukluğunu, daha az denetimli, çalışan ebeveynlere sahip "yarı otomatik" bir 
çocukluk olarak görmektedir. Ayrıca postmodern çocukluk, zamanlanmış 
etkinliklerin giderek artması ile yapılandırılmamış oyun için daha az boş zamanın 
olduğu televizyon çağındadır. Çocukluk çağındaki bu değişim, serbest oyun için 
ayrılan zamanın kısalmasına ve böylece oyuncakla oyun yıllarının azalmasına 
neden olmuştur  (Gould, 2010). Bu görüşler çalışma bulguları ile örtüşmektedir. 
Günümüz çocukları cep telefonu ve bilgisayar oyunlarını daha çok oynamaktadır.  
Bununla birlikte erkek çocukların araba, robotlar, çizgi film karakterleri, kızların 
ise bebekler, evcilik oyuncakları ile vakit geçirmeleri çocukların daha pasif 
kalmalarına ve teknoloji bağımlısı haline geleme ye başladıklarını göstermektedir. 

Topuz’un (2015) belirttiği gibi çoğu zaman oyuncak ile oynanan oyunlarda başka 
bir oyun arkadaşına ya da yetişkine gerek kalmamaktadır. Bireysel oyuncaklar 
oyun arkadaşı olarak gerekli yeri doldurabilmektedir. Bu tarzda oyuncaklar tek 
başına oynamayı gerekli kılmaktadırlar. Özellikle medya ve elektronik ortamlar 
içinde yaratıcılığın performans kapsamları ve limitlerinin yapay ve sınırlandırılmış 
doğası ile karşı karşıya kalan çocuk, bu yapay dünyanın bir tür esiri muamelesi 
gördüğünün çoğu zaman farkında bile olamamaktadır (Topuz, 2015).  

Birçok oyuncağın basit formu, çocuklara sadece estetik çekicilik değil, aynı 
zamanda alternatif açılımlarla kendilerini yönlendirme fırsatı sağlamaktadır. Basit 
bir oyuncak kullanıcısının duyularını harekete geçirip değişik amaçlarla 
kullanabileceği düşünmesini oluşturmaktadır (Ambeck-Madsen 1995). Çalışmadan 
elde edilen bulgular geçmişte yetişkinlerin kullandığı oyuncakların çocukların 
kendileri ya da arkadaşları ile birlikte yarattıkları oyuncaklar olduğunu ve bu 
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yaratma sürecinin çocukların bilişsel gelişimi olduğu kadar yaratıcılığını da 
desteklediğini göstermektedir. Oysa günümüz çocukları yapılandırılmış 
oyuncaklarla daha çok iç mekânlarda ve tek başına oynamaktadır. Bu durumda 
çocuklar oyun ve oyuncağın gelişime olan büyük katkılarından mahrum 
kalmaktadır.  

Geçmişten günümüze oyuncağın değişimi çocukların hayatında önemli bir yere 
sahip olan oyunun da biçimini değiştirmiştir. Yapılandırılmış, yetişkin görüş ve 
bakışını taşıyan, çocukları yetişkinlerin belirlediği sınırlar çerçevesinde gelişmeye 
yönlendiren oyuncaklar çocukları tek başına oynamak durumunda bırakmış, 
sınırları belli bir dünya oluşturarak çocukların bilişsel-dil, sosyal-duygusal, 
bedensel gelişimini ve yaratıcılığını da sınırlandırmıştır. Bu nedenle çocukların 
gelişiminde önemli bir yere sahip olan oyun ve oyunu destekleyen oyun 
materyallerine gereken önemin verilmesi ve bu materyallerin gelişim teorileri 
çerçevesinde yeniden ele alınması toplumun tüm bireylerinin önemli bir 
sorumluluğu olmalıdır.  

Bu düşünceden hareketle eğitimci ve anne babalara çocukların doğal çevrelerinde 
bulunan materyalleri kullanarak, akranları ile etkileşim içinde kendi oyunlarını 
oluşturabilmeleri için yer, mekân ve zaman tanımları, kendi oyun materyallerini 
kendilerinin üretmeleri konusunda desteklemeleri, oyuncak tercihlerini daha az 
yapılandırılmış oyuncaklar yönünde kullanmaları önerilebilir. Politika yapıcılar ve 
oyuncak üreticilerine ise oyun ve oyuncağın çocukların yaşamındaki önemi 
konusunda farkındalık kazanmaları ve oyun materyalleri üretiminde çocukların 
gelişim gereksinimlerini göz önünde tutumlarının önemli olduğu söylenebilir.  
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