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OYUN, OYUNCAK VE ÇOCUK
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ÖZET

Play, Toy And Children

SUMMARY

Oyun ve onun aracý oyuncak çocuðun hayatýnýn önemli bir kýsmýný oluþturur; kiþilik ve yeteneklerini
geliþtirmesine fýrsat yaratarak onu eriþkin dünyasýna hazýrlar. Geliþim basamaklarýndaki ilerleyiþ ile birlikte oyun
ve oyuncak kavramýnda ve seçiminde de deðiþiklikler ortaya çýkmaktadýr. Çocuklarýn saðlýðýndan sorumlu anne
babalar ve doktorlar için bu deðiþimin saðlýklý bir þekilde gerçekleþtiðini izlemek zorunludur. Bu nedenle oyun ve
oyuncak kullanýmýný ayrýntýlý olarak deðerlendirebilmek önem kazanmaktadýr. Bu derlemede oyun ve
oyuncaklarýn çocuk mental ve fizik saðlýðýna etkileri ve özellikle oyuncak seçiminde dikkat edilmesi gereken
noktalarý özetlemeyi amaçladýk.

: Çocuk geliþimi, oyun, oyuncak

Play and toys as its tools complement an important aspect of children's lives and prepare them to the adult world
by allowing their personality and skills to improve. Preferences and meaning of different types of play and toys
change as the child progresses on developmental steps. For parents and doctors responsible for the child's health,
it is an obligation to confirm that this change occurs properly. Therefore it is essential to gain the ability to
evaluate the use of toys and play in detail. In this review article, we aimed to summarize the effects of play and
toys on mental and physical health of children and the important points about choice of toys.
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Oyuncak, sözlüklerde oynayýp eðlenmeye
yarayan her þey olarak tanýmlanmakta; oyun ise vakit
geçirmeye yarayan, belli kurallarý olan eðlence ile
özetlenmektedir. Ancak çocuk geliþimi açýsýndan ele
alýndýðýnda oyuncak ile, anlam açýsýndan ayrýlmaz bir
parçasý olan oyunu, yalnýzca eðlence olarak nitelemek
yetersiz kalmaktadýr. Bu açýdan deðerlendirildiðinde,
oyun çocuðun hiçbir dýþ baský etkisinde kalmadan
kendi isteði ile giriþtiði tüm etkinliklerdir. Oyuncak ise
bir ayaðý düþ dünyasýnda diðer ayaðý ise gerçek
dünyada bir köprüdür.

Yeni doðan bir bebek, yaþamda iþlevsel bir birey
haline gelebilmek için çevresi hakkýnda olduðu kadar
kendi vücudu hakkýnda da bilgi sahibi olmak
zorundadýr. Tüm yetilerin kazanýlmasý öncelikle, oyun
ve onun bir aracý olan oyuncaklarla baþlar. Bu anlayýþ
içinde düþünüldüðünde oyun, çocuða kendini
anlatma, yeteneklerini anlama ve dil, akýl, sosyal,
duygusal ve motor becerilerini geliþtirmede, önemli
bir olay olarak tanýmlanabilir. Bu nedenle
Montaigne'e göre oyun, çocuklarýn en gerçek
uðraþýdýr ve bizim iþe gitmemiz gibi onlar oyuna
gider. Çocuk saðlýðýndan sorumlu olan biz
doktorlarýn, gerek geliþim gerekse fiziksel saðlýk
bakýmýndan oyunun aracý olan oyuncak seçimi ve
önemi konusunda, anne babalarý eðitici olmamýz
gerektiði göz önünde bulundurulmalýdýr. Özellikle
saðlýklý çocuk izleminde anne ve babalarýn birçok
sorusu ile karþýlaþan doktorlarýn oyun ve oyuncaðýn
çocuk geliþimindeki yeri konusunda bilmesi gereken
önemli noktalarý vardýr. Bu bilgilerin ýþýðýnda anne ve

babalarýn oyuncak seçimi konusunda gereksinimleri
olan yardýmýn çoðu saðlanabilecektir.

Oyunu sýnýflayan pek çok psikolog vardýr.
Ancak Piaget'nin sýnýflamasý, oyunun zihinsel
geliþmedeki yerini en açýk ortaya koyandýr. Sýfýr-2
yaþýndaki çocuk için ilk oyuncak, kendi bedeni ve
çevrede ona en yakýn olan annesidir. O yaþlardaki
oyun alýþtýrmalý oyundur; yani çocuk bazý hareketleri
yineleyerek, kendi bedeninin ve çevresindeki
nesnelerin iþlevlerini öðrenir. Kolunu ve elini açýp
kapayan bebek, onun nereye kadar uzandýðýný ve neyi
tutabileceðini öðrenerek kullanmaya alýþýr.

Ýki-12 yaþlarý arasýndaki çocuk, yaþadýðý
olaylarý ve çevresindeki kiþi, nesne ve hayvanlarý
taklit ederek, insan yaþamý için önemli olaylarý
yaþamaya baþlar. Bunun sonucunda, yaþamýn içindeki
banyo yapmak, giyinmek vb. olaylarý anlayýþý,
algýlayýþý ve uygulayýþý geliþir. Bu dönem, Piaget'nin
sembolik oyun dönemidir. Bu dönemin sonlarýna
doðru oyunun gerçeðe yakýnlýðý artar.

On iki yaþýn üstündeki çocuk artýk daha
mantýklý, gerçekçi ve sosyaldir. Bu nedenle kendi
çevresindeki fantezi dünyasý azalýr ve oyuna belli
kurallar getirilirse, oyunlar daha karmaþýk durum alýr.

Piaget'nin sýnýflamasý da göz önüne alýndýðýnda
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görülmektedir ki oyun, çocuðun zihinsel geliþiminin
bir aynasýdýr. Ancak oyun, yalnýzca bir ayna olarak
kalmamakta, çocuðun gerek zihinsel ve bedensel,
gerekse duygusal geliþiminde aktif rol oynamaktadýr.

Yeni doðan bebek kendi ekstremiteleri ile
oynayarak, onlarý kullanmayý öðrenir. Çevresindeki
nesnelerle oynamaya baþlayan çocuk, onlarýn
iþlevlerini öðrenir ve alýþtýrmalar sonucunda o
iþlevleri yerine getirebilme yetisini arttýrýr. Ardýndan
yaþamsal olaylarý taklit eden çocuk, o olaylarda
deneyim kazanýr ve onlarý daha iyi anlar. En sonunda
ise oyununa kurallar koymayý ve onlara uymayý
öðrenen çocuk, sosyal bir birey olarak, kendi baþýna
toplumda yer almaya hazýrdýr. Bütün bu normal
geliþim basamaklarýndaki çocuklar dýþýnda oyunun,
uzun süre hastanede yatýp tedavi görmesi gereken
çocuklarýn psikolojik saðlýðýndaki yeri de tartýþma
götürmez bir gerçektir.

Ýnsanlýk tarihinde oyuncak bebek, psikolojik
etkileri açýsýndan evrenseldir. Ýlkel düzeyde, oyuncak
bebek bir büyü aracý ya da büyünün kendisidir ve insan
ruhunu simgeler. Bu nedenle çocuðun kendi kültürel
ve etnik kökenini taþýyan oyuncak bebeklere ihtiyacý
vardýr. Örneðin çocuklarýna kendi etnik köken ve
kültürlerinden oyuncak bebek saðlayan anne babalar,
onlarla kendilerine bakýþ açýsý yönünden daha olumlu
duygular paylaþýrlar. Sürekli beyaz bebeklerle
büyütülen zenci çocuklar büyüdükleri zaman kendi
görünümlerini kabullenmekte zorlanýrlar. Yani
oyuncak psikolojik geliþim kadar etnik köken ve
kültürel geliþimde de önemli rol oynar.

Oyunun çocuk yaþamýndaki yeri göz önüne
alýndýðýnda, onun aracý olan oyuncaðýn önemi daha da
belirginleþir.

Oyuncaklar günümüzde çok çeþitlidir. Farklý
maddelerden yapýlmýþ, farklý renklerde ve farklý
özellikte olabilirler. Ancak en iyi oyuncak, çocuðun
tekrar tekrar oynamak isteyeceði ve her defasýnda ona
daha çok oyun ve daha fazla haz veren oyuncaktýr.
Oyuncak çocukta merak uyandýrmalý, kaslarý
çalýþtýrmalý, giriþimciliði ve düþ gücünü arttýrmalý,
çocuðu problem çözmeye yönlendirmelidir.

Oyuncak seçiminde öncelikle göz önüne alýnan
etken, çocuðun yaþýdýr. Çok küçük çocuklar, renkli bir
çýngýrak gibi, tüm duyularýný uyaran oyuncaklardan
hoþlanýrlar ve bu oyuncaklar onlarýn tam
olgunlaþmamýþ duyularýnýn geliþimine önemli katkýda
bulunur.Yeni yürümeye baþlayan çocuklar, farklý þekil
ve boyutlardaki küpleri yerleþtirme çýkarma
oyunlarýný severler. Ýki yaþlarýndaki çocuklar, yeni
kazanmakta olduklarý bilek çevirme yeteneðini
kullanýp, geliþtirebilecekleri basit logolarý diðer
oyuncaklara yeðlerler. Okul öncesi devreye ulaþan
çocuklar ise, yaratýcý yönlerini destekleyen her türlü
nesneden ve resim yapmaktan hoþlanýrlar. Boyama ve
çizme yaratýcýlýðý özendirir. Bu açýdan bakýldýðýnda

görülür ki çocuk, içinde bulunduðu yaþ döneminde
edindiði becerileri geliþtirecek olan, oyuncaklara
doðal olarak daha eðilimlidir. Çünkü aslýnda her yeni
edindiði beceri, onun için bir oyundur.

Yaþ grubu sadece çocuðun ne oynayacaðýný
deðil ayný zamanda nasýl oynayacaðýný da belirler. Bir-
iki yaþlarýnda tek baþýna oynayan, diðer çocuklarý
seyreden çocuklar iki-üç yaþýna geldiklerinde yan
yana ve kendi oyuncaklarýyla ya da oyuncaklarýný
paylaþarak oynarlar. Üç-dört yaþlarýndaki çocuklar ise
öykünme ve düþ gücünü gösteren evcilik, doktorculuk
veya kovboyculuðu yeðlerler. Dört-beþ yaþlarýnda
oyunda iþbirliðini keþfeden çocuk beþ-altý yaþýnda tüm
bu oyun deneyimini belirli kurallar üzerine oturtur.
Yine dört-sekiz yaþýndaki çocuklar oyun ve oyun
arkadaþý seçiminde cinsiyet farklýlýklarýný gözeterek
davranýrlar.

Basit ama eðlendirici oyuncaklar, yaratýcý ve
aktif bir uyarý olanaðý saðlar. Örneðin evde bulunan
kaplar, makaralar ve hamurlarýn tümü, çocuða istediði
gibi þekillendirebileceði bir oyun ortamý saðlar.
Çocuk, bu ortamda aslýnda kendi kiþiliðini
biçimlendirir. Su, kum, toprak, çamur ve boyalar
çocuðun dýþ dünyayý tanýmasýna ve deneyim
kazanmasýna neden olur. Bunlardan çamur, çocuðun
yaratýcý yeteneðini geliþtirerek kendini yönetme
becerisi geliþtirmesini saðlar. Bunlara diðer bir örnek
olan bebekler ve bebek elbiseleri çocuðun hayal
gücünü geliþtirir.

Giysiler ve giyinmek de evde bulunan, çocuðun
yaratýcýlýðýný olduðu gibi, kendine güvenini de artýran
bir oyundur. Farklý giysileri deneyen çocuk, aslýnda o
giysileri giyerek kafasýnda canlandýrdýðý kiþi olmayý,
bunun nasýl bir duygu olduðunu öðrenir.

Ç o c u k b ü y ü d ü k ç e , o y u n c a k o l a r a k
kullanabileceði araç-gereçler de çeþitlenir. Örneðin
kitaplar ve okuma, çocuðun sevdiði ve ilgi duyduðu
konulardan seçilince, onun için en haz verici oyuncak
ve oyunlardýr. Ayrýca okuduðu kitaptaki olayý veya
kiþileri çizime dökmek, çocuða bazý þeyleri kafasýnda
canlandýrmayý öðretirken, belleðini de güçlendirir.
Yine çocuðu sevdiði konularda konuþmaya
özendirmek, onun dil hazinesini arttýracaðý gibi,
konuþma yeteneðini de güçlendirir.

Oyun, çocuða yaþam deneyimi saðlar. Bu
deneyim, çocuðun kendini farklý durumlara
uyarlamasýna yardýmcý olur. Ancak her oyun ve
oyuncaðýn beraberinde getirdiði deneyim olumlu
deðildir. Bu bizi oyuncaðýn, þiddete götürüp
götürmediði tartýþmasýna sürükler. Oyuncak,
firmalarýnca da desteklenen bir çok araþtýrma
sonucunda varýlan oyuncaðýn deðil, eriþkinlerin o
oyuncaða yaklaþým ve tutumunun çocuðu þiddete
yönelttiðidir. Ancak bir çok baþka araþtýrmacý, þiddet
araçlarýný simgeleyen oyuncaklarýn, kendi baþlarýna
çocuklarý etkilediðini savunmaktadýr.

Yeni oyuncak almak çocuklarý mutlu eder.
Ancak önemli olan yeni oyuncak almak deðil, elinde
olan oyuncaklarýn onun dikkatini çekmesini
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saðlamaktýr. Düzenli bir biçimde dizilmiþ ve çocuðun
ilgisini çekecek þekilde düzenlenmiþ bir oyun odasý,
onun algý sistemini hep canlý tutacak ve duyularýný
sistemli ve sürekli bir biçimde uyaracaktýr. Ancak bu
düzen çocuðun odas ýndak i özgür lüðünü
engellememeli; kendi dünyasýný yaratmasýna sýnýr
koymamalýdýr.

Oyuncak, yalnýzca çocuðu kendi dünyasýný
yaratmaya yöneltmekle kalmayýp, anne ve babanýn bu
farklý yaþama katýlmalarýný saðlayan bir kapýdýr.
Beraber oyun oynayan anne-baba ve çocuk arasýnda,
günlük aktiviteler dýþýnda birer iletiþim oluþur. Anne
ve baba, artýk çocuk için birer oyun arkadaþýdýr. Bu,
birbirlerini daha iyi anlamalarýný saðlar. Çünkü çocuk,
bebeklerini konuþtururken aslýnda kendi dilini
kullanmaktadýr. Çocuðunu tanýmanýn dýþýnda oyun,
anne ve babaya onu, eðitme olanaðý da saðlar. Temel
saðlýk alýþkanlýklarý, bu oyunlar aracýlýðý ile verilir.
Tuvalete gidince elini yýkayan bir bebeði
konuþtururken anne, çocuða çok daha kolay kabul
edilebilir bir mesaj vermektedir.

Bir annenin çocuðuna oyuncak seçerken, göz
önüne aldýðý bir çok etken vardýr. Bunlar arasýnda
bütçesine uygun olanlar ön sýrayý alacaktýr. Ayrýca her
çocuðun yaþýna göre geliþimine katkýda bulunan
oyuncak farklýdýr. Çocuða özgürce daðýtabileceði,
birleþtirebileceði bir oyun odasý verilebilmeli ve
özgürce kendin i an la tab i lmes ine o lanak
saðlanmalýdýr. Bunun sonucunda çocuk, kendi
eþyalarýný organize edebilmeyi öðrenecektir.
Çözemediði zamanlarda çocuða yardýmcý olup yol
gösterilmeli ancak, kesinlikle bu onun düzenini
biçimleyerek yapýlmamalýdýr.

Saðlýk Bakanlýðýnca 2002 yýlýnda “Oyuncaklar
Hakkýnda Yönetmelik” hazýrlanarak oyuncaklarýn
saðlýk ve çevre korunmasý açýsýndan sahip olmasý
gereken asgari güvenlik koþullarýnýn saðlanmasýna
yönelik ilkeler belirlenmiþtir. Oyuncaðýn kullanýmýyla
baðlantýlý riskler ve bunlardan korunma yollarý
oyuncaklarýn üzerinde belirtilme yoluyla bakýcýnýn
uyarýlmasý bu ilkelerden biridir.

Oyuncaklarýn bazý özellikleri de saðlýk
açýsýndan izlenmeli ve bakýcýlar tarafýndan dikkate
alýnmalýdýr. Bunlardan biri oyuncaðýn fiziksel ve
mekanik özellikleridir. Oyuncak ve parçalarý saðlam
ve zorlamalara dayanýklý olmalý; kenarlarý, çýkýntýlarý
fiziksel yaralanmalarý en aza indirecek þekilde
tasarlanmalýdýr. Oyuncaklar ve parçalarý boðulma
riski taþýmamalý; üç yaþýndan küçük çocuklarýn
kullanacaðý oyuncaklarýn parçalarý aspire edilebilecek
boyutlarda olmamalýdýr.

Yönetmelikte de anlatýldýðý üzere oyuncaklar,
yanmaya neden olabilecek durumlar oluþtuðunda
kolay tutuþmayan, yavaþ yanan maddelerden
oluþmalýdýr Benzer þekilde oyuncak yutma, soluma ya
da mukozal temas durumunda yaralanma

oluþturmayacak bir maddeden üretilmelidir;
kullanýmý sonucunda bazý maddelerin çözünebilir
zehirli bileþenlerinin vücuttaki düzeyleri bir günde
yönetmelikte belirtilen düzeyi geçmemelidir.

Oyuncaðý satýn alýrken ve kullanýrken özen
gösterilecek diðer özellikler ise elektriksel gerilimin
24 voltu geçmemesi ve iletken maddeler ile birlikte
elektrik þokuna neden olabilecek parçalar uygun
þekilde yalýtýlmasýdýr. Radyoaktif maddeler ise saðlýða
zararlý olacak þekilde yapýya katýlmamalýdýr.

Ek olarak oyuncaðýn hijyen ve temizlik þartlarý
iyileþtirilmelidir. Oyuncaklarýn mikrobiyal taþýyýcý
ortamý oluþturabileceði akýlda tutularak temizliklerine
özen gösterilmelidir. Bunu saðlamanýn en iyi ve ucuz
yolunun da çocuklara el yýkama alýþkanlýðýnýn
kazandýrýlmasý olduðu unutulmamalýdýr.

Oyuncak saðlýðý içinde deðinilmesi gereken
diðer bir konu oyunun mekanýdýr. Günümüz þehir
yaþamýnda kalabalýk caddelerdeki apartman
binalarýna sýkýþýp kalan çocuða oyun sýrasýnda temiz
hava alma ve doðanýn içinde olma olanaðý
saðlanmalýdýr. Bu evin yakýnýndaki parkta bisiklete
binmek ya da hafta sonu ormanlýk bir alanda ip
atlamak olabilir. Ev dýþýndaki her oyun çocuða
yaþýtlarý ile iletiþim kurma olanaðý da saðlayacaktýr.
Çocuðun psikolojik geliþiminde önemli bir yapý taþý
olan paylaþýmý öðrenmesine de olanak saðlayan bu
durum ortak kullanýlan oyuncaklarýn hijyeninin
saðlanmasý açýsýndan ebeveyne ek görevler yükler.

Tüm bu noktalara ek olarak hastaneler ve kreþler
gibi toplu yaþanan yerlerdeki oyuncaklarýn çocuklara
oluþturduðu enfeksiyon tehlikesi lokal olarak
araþtýrýlmasý gereken bir diðer noktadýr. Birçok
çocuðun ortak kullandýðý bu oyuncaklar mikrobial
enfeksiyonlarýn taþýnmasýnda önemli etkenler
olabilmektedirler.

Erken çocukluk yýllarý, eriþkinlikte ulaþýlacak
olan bedensel ve eðitimsel düzeyi belirleyen, ruhsal ve
toplumsal olgunlaþmayý biçimlendiren en önemli
yýllardýr ve çocuðun sosyal çevresiyle birlikte
yaþadýklarýna baðlýdýr. Büyük çocuklar için hazýr bir
dünyayý onlara sunan ve onlarý toplumdan
uzaklaþtýran, günümüzde her evde olan televizyon,
bazen çocuðun geliþimine katkýda bulunan bazen de
çocuk için zararlar getiren en mükemmel ve en
korkunç oyuncaktýr. Çok televizyon izleyen çocuk,
geliþmek için gereksinim duyduðu kendi dünyasýndan
kopar. Ancak kýsa süreli ve kontrollü televizyon iyi bir
eðitici olabilir. Radyo Televizyon Üst Kurulunun
yaptýðý bir araþtýrmaya göre çocuklarýn %68.3'ünün
günde üç saatten fazla %26.4'ünün ise beþ saatten fazla
televizyon izlediklerini ortaya koymuþtur. Bu süre
kendi dünyasýndan kopuk olan çocuk, ayrýca
televizyon karþýsýnda uygun olmayan cinste ve
miktarda yiyecek ve içecekleri tüketmekte ve yine bu
sürede hareketsiz kalmaktadýr. Bu çocuklarda obezite
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yaygýnlýðý dikkati çekici oranlara yükselmektedir.
Çocuklarýn erken yaþlarda soyut kavramlarý

anlamalarý geliþmemiþtir. Ölüm kavramýný bile
bilememektedirler. Bu nedenle, televizyon programý
ilkeleri içinde, þiddete karþý bireyi ve toplumu
duyarsýzlaþtýran, insanlarý þiddet kullanmaya
yönelten, özendiren yayýn yapýlmamasý, genel ahlak
kurallarýna aykýrý olmamasý, saldýrgan davranýþlarýn
ve þiddet eylemine yol açmamasý yer almalýdýr. Ancak
buna karþýn, çocuklarý ekranda popüler ve güç odaðý
görünümü kazanan ve yasa dýþý davranýþa yönelten
görüntüler bulunabilmektedir.

Televizyon programlarýnda çocuk ve ergen ruh
saðlýðý üzerinde kalýcý etkiler yapan, abartýlý dramatik
programlar yayýnlanmaktadýr. Ekranda ses ve görüntü
bakýmýndan aþýrý ve abartýlý sunumlar da çocuklarda
uyku ve iþtah bozukluklarý, kaygý ve algýlama
bozukluðu, düþünce ve yargýlamalarýnda kargaþaya
neden olmaktadýr.

Bu nedenlerle, vazgeçilmez gibi görünen bir
oyuncak olarak televizyonun çocuk ve ergenlere olan
etkilerini kontrol açýsýndan aileye ve programlara
önemli sorumluluklar düþmektedir.

Sonuç olarak oyun ve oyuncak, çocuðun
yaþamýnýn ayrýlmaz bir parçasý ve geliþiminin en
önemli aracý olduðu gibi onun en doðal öðrenme
ortamýdýr. Ayrýca bunlar çocuðun dili ve en etkili
anlatým aracýdýr. Bu noktada anne ve babaya düþen,
çocuða yeteneklerini keþfetmesi ve duyularýný
geliþtirmesine yardýmcý olacak oyuncaklarý saðlamak,
bunlarý saðlarken fiziksel saðlýk noktalarýna dikkat
etmek ve kiþisel olarak çocuðun yaþam oyununda rol
almaktýr.
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