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Bir işi çok basite alıp kolayca yapılabileceğini 
anlatmak için “çocuk oyuncağı” ifadesini kullanırız. 
Aslında çocuk oyuncakları o kadar basite alınacak 
nesneler değildir. Aksine çocukların yaşamlarında 
önemli yer tutmaktadır.

Günümüzde oyun ve oyuncak kavramları değişiyor. Teknolojinin olanaklarından yararlanan çocuklar için bilgisayarlar, cep 
telefonları, robotlar ve diğer aygıtlar yeni oyuncaklar oldu. Hayal gücü sanallaştı ve sınırsızlaştı, İnternet yeni oyun alanı oldu. 

İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusu, şair ve yazar Sunay Akın, Bilişim’2010 Etkinliği’nin açılışında yaptığı sunuşunda oyuncakların 
ülkelerin gelişmesine olan etkisinden söz ederek; gelişmiş ülkelerde hayalleri çoğalttığını, diğer ülkelerde ise insanları oyaladığını 
dile getirdi.
***
Adam olacak çocuk, davranışlarından belli olur. Çocuğun davranışlarını kim belirler? Kimden öğrenir sevmeyi, sevilmeyi, çalışmayı ya 
da kızmayı, öfkelenmeyi? Aklımıza hemen ebeveynler, çevresel etkiler, aile, akrabalar, arkadaşlar gelebilir. Ya oyuncaklar? Çocuğun 
oyuncaklarının bu süreçteki etkisi nedir? 

Oyuncak bir uzay gemisiyle oynayan çocuklar büyüdüklerinde Ay’a gittiler. Sokakta, elinde  tahtadan bir çemberi direksiyon gibi 
kullanarak koşturan ise taksicilikten emekli oldu. Monopoly, Borsa gibi finans dünyası oyunlarıyla büyüyenlerin mali başarılar elde 
ettikleri bilinmektedir. 

Hayal gücünü geliştiren oyuncaklarla oynayan çocuklardaki merak ve öğrenme isteği, oyuncakları birer buluş ve keşif aracına 
dönüştürmekte. Merak, öğrenmeyi tetiklemekte. Aslında merak etmek, meraklı olmak öğrenme ve araştırma için yararlı bir 
motivasyon aracıdır. Küçük yaşlardan itibaren gözlenen bir davranıştır. 

Yalnızca oyuncaklar değil, 1970’lerden itibaren ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan televizyondaki yapımlar 
da çocukların adam (!) olmasında rol oynadı, oynamaya devam ediyor. 1980’lerin başında yayınlanan Dallas 
dizisinde kötü adam JR’ın vurulduğu bölümü tüm dünyada 83 milyon kişi izledi. JR’ı kim vurmuştu? 
Yaşayacak mıydı? Merak herkesi ekran başına toplamıştı. Bugün de durum farklı değil. Günümüz 
televizyon yapımlarında, özellikle dizi filmlerde ve yarışmalarda sonraki sahnede ya da bölümde ne 
olacağı konusundaki merak insanları her geçen gün ekrana bağlıyor; bununla birlikte 
bir o kadar da oyuncaklarından, oyunlarından uzaklaştırıyor. 

Bilişim çağının çocuklarının oyuncağı bilgisayarlar, telefonlar ve İnternet üzerindeki 
oyunlar oldu. Bu araçlarla büyüyen çocukların merak alanları ne olacak, ben de merak 
ediyorum…
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