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BENİMLE OYNAR MISIN? 

Üniversitede Haluk Yavuzer’in ‘Çocuk ve Oyun’ başlıklı dersini alan hiçbir öğrenci 

unutmaz. O derse giren her öğrenci oyunun çocuk dünyasındaki ve gelişimindeki gizli gücünü 

bilir. Hiçbir şey oyun oynayan bir çocuk kadar doğal olamaz. Bebekler doğar, büyür ve 

kendisine sürekli bakım veren kişinin kucağından oyun oynamaya başlayarak ayrılır. Kendi 

hallerine bırakılan çocuklar hayaller ve oyunlar icat edebildikleri gibi, arkadaş grupları içinde 

içgüdüsel şekilde oyun kurabilir ve hatta geliştirebilirler. Oyun, çocukların yaşamı ve refahı için 

o kadar değerlidir ki; Birleşmiş Milletler, oyunu barınma ve eğitim hakları değerinde bir temel 

insan hakkı olarak görmektedir. Çocukların tarlalardan veya herhangi bir çalışma alanından 

uzaklaştırılması ve oyun oynamalarına izin verilmesiyle birlikte, 20. yy oyunun altın çağı haline 

gelmiştir. 

     2021 yılı itibariyle çevremizde olup bitenlere bir göz attığımızda çocukların doyasıya 

oynadıklarını ve oyun yoluyla öğrendiklerini söylemek biraz güçleşebilir. Tabii teknoloji 

kullanımı ve bilgisayar oyunlarını farklı bir değerlendirmeye almak gerekse de, günümüzde 

oyun gelişmiş toplumlarda nesli tükenmekte olan bir faaliyet gibi gözüküyor. Amerikan Oyun 

Dergisi’nde, 2011 yılında yayınlanan bir makaleye göre, son yarım yüzyıl içinde çocukların 

yapılandırılmamış oyunlar oynadıkları zaman aralıkları hızla ve istikrarla azalmakta. Makaleye 

göre çocuklar, çok fazla durumda yapılandırılmış ve planlanmış oyunlar ile çevrelenmekteler. 

Bahsi geçen makalenin yazarı ise bir psikoloji profesörü olan Peter Gray. Peter Gray, serbest 

oyun zamanlarının azalmasında, yetişkinlerin çocukların oynadıkları oyunlar üzerindeki artan 

kontrollerinin etkili olduğunu savunmakta. Gray, “Eğer çocuklarımızı seviyorsak ve iyi bir 

şekilde gelişmelerini istiyorsak, onlara oyun oynamaları için daha fazla zaman ve fırsat 

vermeliyiz, daha az değil,” diyor. 

     Çocukların oyun zamanlarındaki bu kısalma tabii olumsuz bir düşünce veya niyetle 

gerçekleşmiyor. Rekabetin arttığı ve çocukların doyasıya çocuk olamadığı günümüzde, oyun 

zamanının kısalması başka alanlara ve gelişime bir yatırım gibi görülüyor. Bilim insanları ise 

serbest oyun zamanlarının çocuğun yalnız keyifle yapacakları değil aynı zamanda ihtiyaç 

duydukları bir alan olduğunu da ortaya koyuyor. Oyun, çocukları fiziksel olarak aktif kılıyor. 
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1970’lerde oyun oynanan saatlerin en yüksek seyrinde olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, şimdiye kıyasla çocuklarda obezitenin üç katı kadar daha az olduğu 

görülüyor. 2005 yılında yapılan bir araştırmaysa 9 -18 yaş aralığını aktif şekilde oyun ve fiziksel 

faaliyetle geçirmiş çocukların, hayatlarının ilerleyen yıllarında da aktif kalabildiklerini ortaya 

koymuştur. 

İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özellik, yaratıcılık, esneklik ve uyum 

yetenekleri. Serbest ve yapılandırılmamış oyun, tam da bu alanları geliştiren ve teşvik eden 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Serbest oyun oynayarak büyümüş bir çocuk, ileride 

yaşayabileceği problem ve zorluklara nasıl uyum ve esneklik göstereceği bilgisini bilinçsizce 

öğrenmiş oluyor. 2013 yılında Amerikan Pediatri Okul Sağlığı Konseyinin, “Güvenli ve iyi 

denetlenen teneffüs, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel faydalar sunar” bildirisi ile birlikte, 

okulların da teneffüs saatlerini yapılandırılmamış ve sağlıklı oyun zamanlarına uyumlu şekilde 

planlamaları, oyunun belki de yakın gelecekte eski değeri göreceğini bizlere düşündürmekte. 

Kuşkusuz bu ihtimal, ancak ve ancak anne babaların gözlem ve müdahalelerini bu doğrultuda 

dengelemeleriyle mümkün hale gelecektir. Oyunun çocuk gelişimindeki yerini ve olmazsa 

olmazlarından olduğunu hatırlayarak, Bülent Ortaçgil’in de şarkısından feyz alarak bu akşam 

sorabilirsiniz çocuklara:  

“Su olsam, ateş olsam 

Göklerdeki güneş olsam 

Konuşmasam taş olsam 

Yine de oynar mısın benimle?” 

BENİMLE OYNAR MISIN? 
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