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ÖN SÖZ
İnternet başta olmak üzere yeni teknolojiler toplumları değiştiriyor ve dönüştürüyor.
Son 20 yılda tüm dünya büyük bir değişim, dönüşüm yaşadı ve yaşamaya devam
ediyor. Bugün çoğumuz çevrimiçi yaşıyoruz. İnternette geçirdiğimiz süre her geçen
gün artıyor. İnternet sunduğu fırsatlarla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul etmekle birlikte, birtakım riskleri olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Bu fırsatların farkında olup bunlardan etkin bir şekilde yararlanmak, risklerin de
farkında olup bunlardan korunmayı bilmek öneli hale geliyor. Günümüzün en önemli değiştirici ve dönüştürücü gücü olan interneti, maksimum fayda minimum risk
anlayışla kullanmanın önemi gün geçtikçe daha da artıyor. İnternetin, çok kısa bir
sürede tüm dünyada geleneksel, toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel yapıyı etkileyerek köklü değişimlere ve dönüşümlere neden olmasından bunu çok net olarak
görebiliyoruz.
Gün geçtikçe artan internet kullanımı dikkate alındığında gerek ülkemizde gerekse
tüm dünyada internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımını kavramı daha anlamlı
hale geliyor. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital teknolojilerin bilinçli bir
şekilde kullanımı için gerekli bilgi ve veriye nasıl ulaşılacağını bilme sürecinden
başlayıp bu bilgi ve verinin güvenilirliğinin ve geçerliliğinin ispatlanması ve doğru
bir şekilde kullanılması süreçlerini kapsamaktadır. Teknolojinin, internetin sunduğu
sayısız imkândan faydalanmak ve risklerini en aza indirmek için dijital okuryazarlık
konusunda kendimizi sürekli geliştirmeliyiz.
Günümüzde internetle birlikte hayatımızda yer alan, belki de bazılarımız için interneti kullanma amaçlarımızda ön sıralarda gelen kavramın, dijital oyunlar olduğunu görmekteyiz. Dijital oyunlar, tüm dünyada oluşturduğu gerek ekonomik değer,
gerekse de oyuncu kitlesi açısından önemli bir sektör haline gelmiştir. Kullanıcılar
için eğlenme, geliştiriciler için ekonomik kazanç sağlama, eğitimciler için öğrenme
aracı olarak kullanılan dijital oyunlar, barındırdığı olumsuz içeriklerle de kullanıcıları olumsuz etkileyebilmektedir. Bununla birlikte dijital oyunlar, aşırı kullanımdan
kaynaklı fiziksel ve psikolojik, yaşa uygun olmayan oyunların oynanmasından kaynaklı psikolojik sağlık sorunlarına da sebep olabilmektedir. Dijital oyunların başında geçirilen uzun süreler, en basit anlamıyla bağımlılığa en genel anlamda ise pek
çok hastalığa sebebiyet vermekte, barındırdığı olumsuz içerikler sebebiyle de farklı
birtakım tehlikelere ve olumsuzluklara yol açabilmektedir. Barındırdıkları olumsuz
içerikler yönüyle dijital oyunlardan en fazla etkilenecek kitlenin çocuklar olduğunu
unutmamak gerekir. Bu gerçekten hareketle, çocukların oynadığı dijital oyunların
yaşlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek ve çocukları yaşlarına uygun oyun-
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lara yönlendirerek, süre sınırlaması getirip sınırlı bir süre eğlenmelerini sağlamak,
alınabilecek önleyici tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dijital oyunlarla birlikte dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde yararlanmak, riskleri ve tehlikelerine karşı güvende olmak geleceğe daha güvenle bakabilmemiz açısından önem arz etmektedir. Bu bakış açısından hareketle Güvenli İnternet Merkezimiz açık kaynak olarak sunulan içerikleri desteklemekte ve bu
kapsamda açık kaynak projelerini hayata geçirmektedir. Açık kaynak projesi kapsamında, üretilen dijital içerikler ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki bilgiye
erişimin önündeki engelleri kaldırarak, dijital okuryazar-üretir-korur-paylaşır yetisi
ve farkındalığına katkı sağlamak için çalışmalar sürdürülmektedir.
Aynı zamanda proje kapsamında teknolojinin, internetin bilinçli, güvenli ve etkin
kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak, pozitif içerik geliştirilmesine
katkı sunmak için güncel konularda kitaplar oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedefle serinin ilk kitabı olan “Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar
ve Öneriler” 2020’de yayınlanmış ve “https://acikkaynak.gim.org.tr/” adresinden
tüm kullanıcıların erişimine açılmıştır. 2021 yılında ise serinin ikinci ve üçüncü kitabı olarak “Dijital Oyunlar” konusu seçilmiştir. Pozitif içerik üretilmesine yönelik
bilgi ve becerilerimizi geliştirmeye katkı sunacak bu eserler, Dijital oyunları çok
yönlü olarak ele almaktadır. Kurumumuz Güvenli İnternet Merkezi koordinesinde
akademisyenler, eğitimciler ve alanında uzman kamu görevlisi ve yöneticiler tarafından hazırlanan “Dijital Oyunlar” kitabının ülkemizde toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sunmasını temenni eder, bu eserin oluşturulmasında emeği geçen
tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunarım.
Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU
Kurul Başkanı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
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EDİTÖRLERDEN
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler; toplumları, onların yaşayışlarını, kültürlerini, iş modellerini, ticaretlerini, satış ve pazarlama stratejilerini, eğitimlerini, kişisel ve toplumsal gelişimlerini etkilemeye devam etmektedir. Her çağın
hafızalarda kalmış önemli bir dönüm noktası olmuştur. Buharla çalışan makinelerin icadı, elektriğin keşfi, matbaanın bulunması ve diğer birçok buluşlar, bugünkü
teknolojik gelişmelerin önemli birer mihenk taşı olmuşlardır. Bulunduğumuz çağın
şüphesiz en önemli olayı da bilgi ve iletişim kaynağı olan internettir. Toplumları her
açıdan etkileyen internet, bilgi ve iletişimden eğitime, yönetimden denetime, ulaşımdan seyahate, üretimden pazarlamaya, alışverişten bankacılığa, oyundan eğlenceye,
haberleşmeye kadar birçok alanda insanların yaşam tarzlarını, davranışlarını ve değerlerini etkiledi, etkilemeye de devam etmektedir. İnternet, tüm bu alanlarda insanlara yenilikçi ürünler oluşturabilmek için üstünlükler ve fırsatlar da sunmaktadır.
İmkân ve fırsatlarla birlikte, internetteki problemli içerik, dijital araçların ve platformların istismar amaçlı kullanımı, etik sorunlar, güvenlik riskleri, mahremiyet
ihlalleri, sağlıksız kullanım gibi birçok etkende dijital ortamlardaki riskler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde dijital ortamlarla birlikte özdeşleşmiş dijital
oyunlarda, internet ve dijital ortamlar gibi birçok fırsat ile birlikte riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu noktada, dijital okuryazarlık önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital okuryazarlık, kullanıcıların dijital ortamda etkin şekilde
çalışabilmeleri için gerekli olan bilişsel, sosyolojik ve duygusal becerileri içermektedir. Dijital dünyayı anlamak, fırsatlarından faydalanmak, teknolojiyi etkin ve verimli
kullanabilmek, risklerinin farkında olmak, tehdit ve tehlikelerden korunmak için iyi
bir dijital okuryazar olmak gerekmektedir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2019 yılında açık kaynak yaklaşımının gelişimine katkıda bulunmak, internet ve bilişim teknolojileri konularında çalışan uzmanların çalışmalarına herkes tarafında ücretsiz olarak erişilmesini sağlamak,
“Dijital Okuryazarlık” konusunda zengin içerik üretilmesini ve bu konuda farkındalığın artırılmasını desteklemek amacıyla ‘Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi’ni başlatmıştır. Proje kapsamında geliştirilecek içeriklerle, internetin ve teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak
amacıyla pozitif içerik geliştirilmesi, farkındalıkların davranışlara dönüştürülmesi
hedeflenmektedir. Bu sayede bireylerin; internet ve iletişim teknolojilerinin sunduğu
fırsatları ve riskleri bilmesi, fırsat ve tehditler konusunda farkındalıklarının arttırılması, kullanım becerilerinin geliştirilmesi, tehdit ve tehlikelerinden korunabilmesi,
gelişen ve değişen internet terminolojilerini, dünyasını, altyapısını, uygulamalarını,
oluşturacağı olumlu ve olumsuz etkileri, davranışları, kullanım ve paylaşım etiğini,
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etkin ve efektif kullanımını, mahremiyet ihlallerini ve korunma yöntemlerini bilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla alanında uzman kişilerin ve öğretim elemanlarının
bilgi birikimlerinin toplumun her kesimiyle kolaylıkla buluşmasını temin edecek bir
açık kaynak içerik geliştirme platformu oluşturulmuş ve üretilen içrekler bu platform
üzerinden kullanıcıların ve kamuoyunun istifadesine sunulmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Güvenli İnternet Merkezi (GİM)’nin oluşturduğu
açık kaynak içerik üretme platformu, tamamen gönüllülük esası ile ilgili konularda
çalışmakta olan uzmanların katkılarıyla yürütülmektedir.
Bu kapsamda, GİM tarafından açık kaynak kitap üretme projesi hayata geçirilmiştir. On üç bölümden oluşması planlanan kitap serisinin ilki “Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler” kitabının ilk baskısı Ekim
2020’de çıkmış ve açık kaynak olarak GİM internet portalinde (www.gim.org.tr) son
kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Açık kaynak içerik üretme projesi kapsamında, serinin ikinci kitabı olarak toplumun her kesimini yakından ilgilendiren dijital
oyunlar hakkında güncel ve zengin içerik üretmek için Dijital Oyunlar başlıklı bu
kitap serisi oluşturulmuştur.
Oyun kavramı hem fiziksel hem de sosyal bir olgudur ve insanlık tarihi kadar eskidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla gelişen dijital oyunlar, cezbedici, ilginç, fantastik ve zengin içerikleri ile çocuktan yaşlısına kadar her kesimin ilgisini
çekmektedir. Günümüzde dijital oyunlar, tüm dünyada milyarlarca takipçisi, büyük
cirolara sahip küresel üreticileri ve geliştiricileri, isim ve marka değerleri, teknolojisi, konu, tasarım, kurgu, ses ve görsel zenginliği/çeşitliliği, oyun cihaz ve aparatları, üretimden tüketime dağıtım, reklam, pazarlama ağı, fuarları, e-spor yarışmaları,
oyun salonları ve doğrudan veya dolaylı etkilediği tüm ticari faaliyetler ile devasa
bir sektör haline gelmiştir. Bu nedenle dijital oyunlar, ekonomik etkilerinden sosyal,
kültürel ve psikolojik etkilerine kadar önem verilmesi gereken bir alandır. Geçmişi
çok eskilere dayanan ve insanların eğlenmek gibi amaçlarla oynadığı fiziksel, zihinsel ve sosyal amaçlı aktivite olan oyun, insanlık tarihinde hep var olmuştur. Zaman
içerisinde kültürden kültüre oynanış şekilleri ve türleri değişmiş olsa da insan hayatındaki yerini hep korumuştur.
İnternet başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte oyunların oynandığı ortamlar değişerek sanallaşmış, oyunlar sokaklardan ekranlara taşınmış, dijitalleşmiştir. Gerçek hayatta oynanan birçok oyun, kişilerin elektronik bir
ekranda ve kurgulanan bir hikâye çerçevesinde oynadığı dijital bir oyuna dönüştürülmüştür. Konsol oyunları, çevrimiçi (online) oyunlar, mobil oyunlar ve masaüstü
oyun gibi türleri bulunan dijital oyunlar günümüzde çocuklar, gençler hatta yetişkinler tarafından özellikle eğlence ve boş zaman aktivitesi olarak oynanmaktadır.
Dijital oyun; eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra hayatın deneyimlendiği, kişinin
yaratıcılığını, stratejik düşünme becerisini artıran, düşünsel ve ruhsal gelişimini,
alışkanlıklarını ve karakterini destekleyen, sosyalleşmesini sağlayan önemli bir ol-
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gudur. Dijital oyunların eğitimde kullanılması, görselliğin ve uygulamanın da öğrenme sürecine dâhil edilerek aktif olarak katılım sağlanması nedeniyle öğrenme süresini kısaltması ve öğrenilen şeyin hafızada kalma süresini uzatabilmesi, motivasyonu
artırması, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmesi gibi öğrenmeyi destekleyen önemli
katkıları da bulunmaktadır.
Bununla birlikte aşırı ve kontrolsüz oynanan dijital oyunlar, çocuklar başta olmak
üzere bireyleri olumsuz etkilemektedir. Aile ilişkilerinde bozulma, akademik başarının düşmesi ve başarısızlık, şiddet eğilimleri, bağımlılık, uzun süre hareketsiz oturma kaynaklı kilo alımı, sırt fizyolojisinde bozulma, gözlerde çeşitli rahatsızlıklar
gibi birçok olumsuzluğa neden olabilmektedir. Ayrıca birçok çevrimiçi oyun, diğer
oyuncularla sohbet edebilme özelliği ya da yazılı, sesli ve görüntülü iletişime imkân
sağlayan uygulamalar (Discord) çocuklar ve gençler arasında sosyalleşmeyi sağlarken diğer taraftan da herkese açık sunucularda çocuklar için uygun olmayan içeriklere (madde kullanımını özendirici ya da cinsel içerikli mesajlar, müstehcen görüntüler
vb.) maruz kalabilme riskini barındırmaktadır. Olumlu ve olumsuz etkileri yanında
dijital oyunlar, ekonomiye katkısıyla da küresel bir olgu olarak hayatımızda yerini
almıştır. Bugün dijital oyun endüstrisi, film ve müzik endüstrisini geride bırakarak,
dünyanın gelişmiş ekonomilerinde yüksek gelir getirici bir alan olmuştur.
Taşıdığı riskler, sağladığı faydalar ve sunduğu fırsatlarla dijital oyunlar birçok uzman
ve akademisyeni bu alanda çalışmaya yöneltmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalara katkı sunmak, çalışanları desteklemek ve çalışmaların daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla BTK Güvenli İnternet Merkezi, ‘Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme
Projesi’nin ikinci kitabının konusunun Dijital Oyunlar olmasına karar vermiştir.
Dijital Oyunlar kitabının amacı, dijital oyunların bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla açık kaynak pozitif içerik
geliştirilmesi ve ülkemizdeki bireylerin dijital oyunların yararları, zararları ve riskleri konusunda farkındalıklarını artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bireylerin dijital
oyunların tehdit ve tehlikelerinden kendilerini koruyabilmelerini sağlamaya hizmet
edecek ve bunun içinde sürekli gelişen dijital oyun uygulamaları, özellikleri, davranışları, teknolojileri, etiği, güvenli ve etkin kullanımı, vb. pek çok konuda, alanında uzman kişilerin ve akademisyenlerin bilgi birikimlerini toplumun her kesimiyle
kolaylıkla paylaşabileceği bir açık kaynak içerik geliştirme platformu oluşturmak
ve bunu kamuoyu ile paylaşmak hedeflenmiştir. Bu sayede, hem daha fazla Türkçe
dijital içerik üretilecek hem de öğrencilere, son kullanıcılara, girişimcilere, kendini
geliştirmek veya korumak isteyenlere fırsat eşitliği sağlayacak, erişilebilir makaleler, içerikler veya kaynaklar sunulabilecektir. Böylece, ülkemizin sahip olduğu dijital bilgi birikiminin hızla artması ve yaygınlaşmasına da katkılar sağlanabilecektir.
Dijital Oyunlar kitabının öncelikli hedefi, ülkemizdeki uzman ve akademisyenlerin
bilgi birikimi ve deneyimlerini BTK’nın sunduğu açık kaynak platform desteğiyle Türkiye’ye açmaları ve bireysel farkındalığın artmasına ve özellikle de öğren-

vii

me kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasıdır. Bu amaç doğrultusunda dijital
oyunlarda farkındalığı, üretkenliği, fırsatları, riskleri ve sonuçta da bilinçli, güvenli
ve etkin kullanımı özendirici bir çalışma yapılmıştır. Bu çerçevede dijital oyunlar
konusu sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomi, ticaret, hukuk, regülasyon, sağlık, eğitim, teknoloji, inovasyon, güvenlik, etik vb. tüm boyut ve yönleri ile ele alınmaya ve
bu bütüncül bakış ile dijital oyunların sunduğu imkan ve fırsatlar, tehdit ve riskler,
sorunlar ve çözüm yolları ortaya konmaya çalışılmıştır.
Açık Kaynak İçerik Üretme Projesi kapsamında oluşturulan 2. kitap olan bu eser
her biri 17 bölümden oluşan 2 cilt olarak hazırlanmıştır. Her bir bölüm; alana katkı sağlayan, alanda çalışmalar yapmış eğitimci, akademisyen, kamu çalışanı ve üst
düzey yöneticiler tarafından hazırlanmıştır. Bölümler, birbirinden bağımsız olarak
hazırlansa da konu bütünlüğü ve devamlılığının sağlanmasına mümkün olduğunca
dikkat edilmiştir. Her bölüm editörlerce değerlendirilmiş, yazarlara konu içeriği ve
başlıklarla ilgili olarak önerilerde bulunulmuş, düzeltmeler yapılması istenilmiş ve
sonuçta yapılan değişiklikler dikkate alınarak bu kitap serisi oluşturulmuştur. Kitap;
− Dijital oyun seçimlerinde bilinçli ve güvenli tercihler yapılabilmesine,
− Dijital oyun konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmasına,
− Dijital oyunlarla ilgili açık kaynak pozitif içerik üretilmesine,
− Dijital oyunlar konusunu her yönüyle ele alan kapsamlı bir eser olmasına,
dikkat edilerek hazırlanmaya çalışılmıştır.
Alanında uzman kişilerin, öğretim elemanlarının katkılarıyla oluşturulan bu kitabının iyi bir akademik kaynak olmasının yanı sıra ülkemizde dijital oyunların fırsatları ve riskleri konusunda farkındalıkları artırmaya yönelik önemli bir kaynak eser
olacağı değerlendirilmektedir. Kitabın içeriklerinin hazırlanmasında, kontrolünde ve
basılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, “Açık Kaynak İçerik Üretme Projesi”ni başlatan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve Güvenli İnternet Merkezine teşekkür ederiz.
Her biri on yedi bölümden oluşan ve açık kaynak olarak yayımlanan bu eser, Güvenli İnternet Merkezi internet portalinde (www.gim.org.tr) okuyucuların istifadesine
sunulmuştur. Bu eserin, ülkemizin dijital okuryazarlık ve dijital oyunlara yönelik
farkındalığının artmasına katkı sağlamasını dileriz.
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül
Dr. Ahmet Kılıç
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BÖLÜM 1

GELENEKSELDEN
DIJITALE OYUNLAR

Doç. Dr. Müzeyyen Bulut Özek

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler her alanı etkilediği gibi çocukları hayata hazırlayan oyunlarda da önemli dönüşümlere yol açmıştır. Elbette
hemen hemen tüm değişimlerin şamar oğlanı olarak etiketlenen teknolojik
gelişmelerin yanı sıra toplumsal değişimlerin de bu dönüşümlerde etkisi söz
konusudur. Bu dönüşümlerle birlikte oyunların araç gereçleri, alanları ve oynanış şekilleri değişmiştir. Bilgisayar, telefon, tablet gibi araç gereçler yoluyla sanal ortamlara taşınan bu yeni tip oyunlar, günümüzde bilgisayar oyunları
“dijital oyunlar” olarak adlandırılmaktadır. Dijital oyunların günümüzde gerek
oynayan sayısındaki gerek oynanma miktarındaki artış, kendisine gösterilen
ilgi ve geleneksel oyunların hafızalardan silinmeye başladığını ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir. Geleneksel oyunların hafızalardan silinmesi hem kültürün yok olması hem de oyunların bilişsel, sosyal, fiziksel
ve dil gelişimine olan katkısının yok olması anlamını taşımaktadır. Bu gerekçeler doğrultusunda bu bölümde oyunların çocukların gelişimlerine katkısının irdelenmesi, geleneksel kültürel mirasımızı koruma açısından öneminin
kavranması ve teknoloji ile birlikte oyun alanında yaşanan dönüşümler ile
ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bu
bölümde oyunla ilgili tanımlamalar yapılmış, kuramlar tanıtılmış, oyunun çocukların fiziksel, dilsel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişimlerine katkısı açıklanmış, geleneksel ve dijital oyun türleri sunulmuş ve gelenekselden dijitale
oyun dönüşüm sürecinde ailelere, eğitimcilere düşen görevler konusunda
önerilere yer verilmiştir.
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1.1. Giriş
Çocuklar oyunlarla büyürler. Doğdukları andan itibaren içgüdüsel olarak öncelikle

arlar? Oyunlar
niçin
Sadecekendini
çocuklar
mı oyun
oynar?
Oyunlar evren
kendi el,
ayak eğlencelidir?
parmaklarıyla oynayarak
daha sonra
etrafındaki
nesnelerle
oynayarak çevresini keşfederler. Bu sayede kendisi ve öz bakımı ile birinci dere-

ir? Oyun ceden
oynayarak
mümkün
Bukardeş,
soruların
sorumlu öğrenmek
annesi ile başlayan
sosyal müdür?
ağlarını baba,
akraba,cevabını
bakıcı ve bulmak i

akranlarıyla
genişletirler.
Bebeklikten
itibaren süre tarafından
gelen bu etkinlik,
birçoktanımlara
araştırelikle oyunun
ne olduğuna
ilişkin
araştırmacılar
yapılan
bakma

maya konu olmuştur. Çocuklar niçin oyun oynarlar? Oyunlar niçin eğlencelidir? Sadece çocuklar mı oyunOyun
oynar? ile
Oyunlar
oynayarak
öğrenmek
da olduğu düşünülmektedir.
ilgilievrensel
genel midir?
kabulOyun
gören
bir tanım
bulunmamakta
mümkün müdür? Bu soruların cevabını bulmak için öncelikle oyunun ne olduğuna
nunla birlikte
yapılan
oyuntarafından
tanımlamaları
incelendiğinde
Şekilolduğu
1’deki
temalar üzeri
ilişkin
araştırmacılar
yapılan tanımlara
bakmakta fayda
düşünülmektedir. Oyun ile ilgili genel kabul gören bir tanım bulunmamaktadır. Bununla
unlaştığı görülmektedir.
birlikte yapılan oyun tanımlamaları incelendiğinde Şekil 1’deki temalar üzerinde
yoğunlaştığı görülmektedir.

Öğrenme

Etkisi
(Büyüme,
gelişme,
sosyalleşme)

Önemi

OYUN

Özellikleri

Çeşitleri

1. Oyun tanımı temaları
tanımı temaları
ŞekilŞekil
1. Oyun

blo 1. Oyun tanımları
Özellikleri

zinga (1995)
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Sıra dışı, ciddi olmayan
ama aynı zamanda oyuncuyu yoğun

aran Byker, E. J. (2017)

bir şekilde içine çeken, kendi uygun zaman ve mekân
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Tablo 1. Oyun tanımları

Özellikleri
Huizinga (1995)
Aktaran Byker, E. J. (2017)

Bernard Suits (1995)
Aktaran Şen, B. (2019).

Sıra dışı, ciddi olmayan ama aynı zamanda oyuncuyu
yoğun bir şekilde içine çeken, kendi uygun zaman ve
mekân sınırlarıyla, sabit kurallara göre ve düzenli bir
şekilde ilerleyen bir etkinliktir.
“Oyun oynamak, sonuca götürmede daha yeterli olanı
yasaklayıp daha az yeterli olanı serbest bırakan ve yalnızca
bu tür bir etkinliği olanaklı kıldığı için kabul edilen
kuralların izin verdiği araç ve yöntemleri kullanarak, belli
bir duruma ulaşmaya yönelik bir etkinliğe girmektir.”

Fromberg (1992)
Sembolik, anlamlı, aktif, zevkli, gönüllü, kurallara bağlı ve
Aktaran Samuelsson & Fleer,
dönemsel bir etkinlik ve düşünme faaliyetidir.
(2008).
Oyun, kendi kendini yöneten, içsel olarak motive eden,
Gray (2013)
yaratıcı, aktif ancak stresli olmayan, zihinsel kuralların
rehberliğinde yürütülen bir etkinliktir.
Öğrenme
Hurwitz (2002)
Aktaran Gülay Ogelman,
Öğrenmesinin ve gelişiminin kalbidir.
(2016).
Oyun, çocuğun gerçek simülasyonla hayatı öğrenme
Uncu & Çalışır, (2018)
sürecidir.
Önemi
Winnicott (1971)
Aktaran Azevedo, D. H.
Oyunun kendisi bir terapidir.
(2010).
Sheridan, Howard & Alderson
(2011)
Özgürlüğü, seçimi ve kontrolü ile tanımlanan, çocukların
Aktaran Graham, Nye, Mandy,
sağlıklı gelişimi için çok önemli olan bir etkinliktir.
Clarke & Morriss‐Roberts,
(2018)
Çeşitleri
İşlevsel yaklaşım açısından oyun, kendi içinde açık uca/
Smith, Cowie & Blade
sonsuz yada dışsal/harici bir amaca sahip değildir. Yapısal
(2010), s.216)
yaklaşım yaklaşım açısından oyun ise yalnızca oyunda
Aktaran Gülay Ogelman,
meydana gelen davranışların çeşidine yada neşeyle yapılan
(2016).
davranış tarzlarını tanımlamak için çaba harcamaktır.
Büyüme, Gelişme ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi
Elkind (2007)
Oyun bir lüks değil, her yaş düzeyinde sağlıklı, fiziksel,
Aktaran Riley & Jones,
entelektüel ve sosyal-duygusal bir gelişimin gereğidir.
(2010).
Oyun sadece çocuk gelişiminin bir parçası değil, aynı
Brodin, J. (1999)
zamanda bir gelişim aracıdır.
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tanımlamalardan oyunun çocukların hayatına renk, anlam, özgürlük katan, gelişimlerinin bir
parçası ve en önemlisi temel hakları olan bir faaliyet olduğu söylenebilir. Elbette çocuklar,

Her ne kadar
kapsamlıiçin
bir oyun
tanımı yapmak
zorfarklıdır.
olsa da Tablo
1’deki
yapılan
tanımeğitimciler,
ebeveynler
oyun tanımlarının
değeri
Bununla
birlikte
oyunlardan

lamalardan oyunun çocukların hayatına renk, anlam, özgürlük katan, gelişimlerinin bir
parçası ve en önemlisi temel hakları olan bir faaliyet olduğu söylenebilir. Elbette çodüzeyde
faydalanılması
gerektiği düşünülmektedir.
cuklar, eğitimciler,
ebeveynler
için oyun tanımlarının değeri farklıdır. Bununla birlikte
2. Oyunçocukların
Kuramlarıgelişim ve öğrenmelerine olan katkısı göz önünde bulundurulaoyunlardan
rak en19.yüksek
düşünülmektedir.
yy’dandüzeyde
itibaren faydalanılması
birçok psikolog,gerektiği
alan uzmanı,
davranış bilimci oyunun nasıl ve
çocukların gelişim ve öğrenmelerine olan katkısı göz önünde bulundurularak en yüksek

neden ortaya çıktığını açıklamak amacıyla araştırmalar yapmış ve kuramlar ortaya
koymuşlardır.
sonra yapılan bulunduğumuz yüzyıla kadar süre gelen araştırmalara da bu
1.2. OyunDaha
Kuramları
kuramlar rehberlik etmiştir. Oyun ile ilgili çalışmalara rehberlik eden oyun kuramlarının

19. yy’dan itibaren birçok psikolog, alan uzmanı, davranış bilimci oyunun nasıl ve
neden ortaya çıktığını açıklamak amacıyla araştırmalar yapmış ve kuramlar ortaya
alınmaktadır.
koymuşlardır. Daha sonra yapılan bulunduğumuz yüzyıla kadar süre gelen araştırmalara da bu kuramlar rehberlik etmiştir. Oyun ile ilgili çalışmalara rehberlik eden
oyun
kuramlarının
sınıflandırılmasında genel olarak klasik ve modern olmak üzere
2.1.Klasik
Oyun Kuramları
iki kategori
alınmaktadır.
Çocuklarreferans
neden oyun
oynar? sorusuna cevap arayan klasik kuramlar her ne kadar
sınıflandırılmasında genel olarak klasik ve modern olmak üzere iki kategori referans

gizemli tanımlar olarak görülse de (Heseltine & Holborn, 1988, akt. Cengiz, 1996) oyun

1.2.1. Klasik Oyun Kuramları

kuramlarının temelini oluşturmuştur (Koçyiğit, Tuğluk & Kök, 2007). Şekil 2’de görüldüğü

Çocuklar
oyun
oynar? sorusuna
cevap yönlerine
arayan klasik
kuramlar
ne kadar
gibi
oyununneden
içeriğine
yönelmeyip
daha çok fiziksel
odaklanan
klasik her
kuramlar
dört
gizemli tanımlar olarak görülse de (Heseltine & Holborn, 1988, akt. Cengiz, 1996)
oyun kuramlarının temelini oluşturmuştur (Koçyiğit, Tuğluk & Kök, 2007). Şekil
2’de görüldüğü gibi oyunun içeriğine yönelmeyip daha çok fiziksel yönlerine odaklanan klasik kuramlar dört kategoride incelenmektedir.

kategoride incelenmektedir.

Şekil 2. Klasik oyun kuramları

Fazla Enerji Kuramı: Ünlü bir İngiliz filozof ve sosyoloğu Herbert Spencer (18201903) ve Alman oyun yazarı ve filozofu Friedrich Schiller (1759-1805)’ın öne sür-
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düğü bu kurama göre canlılar yaşamsal faaliyetlerini yürütmek için enerji üretirler.
Temel ihtiyaçları ebeveynler tarafından karşılanan çocuklar arta kalan enerjilerini
harcamak için amaçsız davranışlardan oluşan oyunu tercih ederler.
Rahatlama ve Enerji Kazanma Kuramı: Alman filozof ve psikolog Moritz Lazarus (1824-1903), Spencer ve Schiller’in tersine oyunun enerjiyi boşaltmak için
değil depolamak amacıyla oynandığını ileri sürmüştür. Günlük hayatta gerçekleştirilen yoğun işlerin ardından rahatlamak, stres atmak amacıyla yapılan sportif ve hobi
faaliyetlerinin bu kuramı referans aldığı düşünülebilir.
Alıştırma (Hazırlık/Öncül Deneme) Kuramı: Alman filozof ve psikolog Karl Groos (1861-1946), The Play of Animals (1898) isimli kitabında, tıpkı diğer canlılarda
olduğu gibi çocukların olgunluğa erişmek için içgüdüsel olarak oyun oynayarak gelecekteki yaşamlarının provasını yaptıklarını ileri sürmüştür.
Tekrarlama (Özünü Yineleme): 20. yüzyılın en çok alıntı yapılan psikologlarından
biri olarak sayılan (Haggbloom, vd., 2002) Amerikalı psikolog ve eğitimci Stanley Hall
(1846-1924), Darwin’in oyun kuramını referans alarak çocukların kendi ırkının geçirdiği
ruhsal ve devinimsel aşamaları oyun içerisinde yaşayarak büyüdüklerini savunmaktadır.

1.2.2. Modern Oyun Kuramları
Klasik kuramlar Şekil 3’de görülen bazı soruları açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu
noktada çocukların nasıl oynadığı sorusuna cevap arayan modern kuramlar, kendisine tarihi bir bakış açısı sunan klasik kuramlardan farklı olarak felsefi görüşlere değil
deneysel araştırmalara dayanmaktadır. Modern kuramlar özellikle oyunun çocukların dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisini açıklamaya çalışmışlardır.

Şekil
Klasikkuramın
kuramınsınırlılıkları
sınırlılıkları
Klasik
Şekil
3. 3.

5
alt dallarından biri olan ve hasta ile
Psikoanalitik Oyun Kuramı: Bu kuram psikolojinin
psikanalist arasındaki diyalog yoluyla tedavi yöntemini benimseyen psikanaliz biliminin
kurucularından Sigmund Freud (1856-1939) tarafından ortaya atılmıştır. Bu kurama göre
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Psikoanalitik Oyun Kuramı: Bu kuram psikolojinin alt dallarından biri olan ve hasta ile psikanalist arasındaki diyalog yoluyla tedavi yöntemini benimseyen psikanaliz
biliminin kurucularından Sigmund Freud (1856-1939) tarafından ortaya atılmıştır.
Bu kurama göre oyun, çocukların duygusal gelişimleri, problemleri ve davranışları
hakkında bilgi edinmede kullanılabilecek en önemli araçtır (Öğretir, 2008). Bu araç
yoluyla çocuklar duygularını yansıtır, zor durumlar karşısında rahatlar, deneyim kazanır ve sosyal olgunluğa ulaşırlar.
Psikososyal Oyun Kuramı: Sosyal gelişim teorisiyle tanınan Erik Erikson (19021994)’un oyun hakkındaki görüşleri Freud’la benzerlik göstermektedir. Erikson ayrıca
oyunun bir terapi aracı olarak kullanılabileceğini de ileri sürmüştür. Doğumdan ölüme
her insanın gelişimini tamamlamak için geçirdiği evrelerden çocukluk yıllarına denk
gelen evrelerde (temel güvene karşı güvensizlik, özerkliğe karşı kuşku ve utanç, girişimciliğe karşı suçluluk, başarıya karşı aşağılık duygusu) çocuğun daha fazla oyun oynamak istediğini savunmuştur (Pekdoğan & Korkmaz, 2017). Oyun aracılığıyla çocuk
isteklerini, korkularını karşılamak için model oluşturarak gerçek yaşamdan da yardım
alırlar. Bu nedenle oyun, çocuğun psikososyal gelişimi hakkında bilgi verir.
Bilişsel Oyun Kuramı: Çocuk gelişimi alanındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü psikolog Jean Piaget (1896-1980), en kapsayıcı olarak kabul gören oyun kuramı için bilişsel
gelişimi referans almıştır. Piaget’e göre zihinsel gelişim, yeni durumlar karşısında daha
önce var olan düşünce yapımızı genişletmemizi sağlayan özümleme ve bu yeni bilgileri
yerleştirmemize izin veren uyum işlemleri arasındaki aktif etkileşim sonucu gerçekleşir
(Durualp & Aral, 2011). Bu işlemler arasında bir denge söz konusudur. Eğer denge
bozulup uyum ağır basarsa taklit, özümleme ağır basarsa oyun ortaya çıkar. Bu nedenle
oyun ancak çocuğun zihinsel yapısı aracılığıyla açıklanabilir (Bağlı, 2004).
Piaget ayrıca çocukların gelişimlerinin her döneminde farklı bilişsel yeteneklere
sahip olduğunu savunmaktadır (Başkale & Bahar, 2008). Bu dönemleri, basitten
karmaşığa duyusal motor dönem (0-2 yaş), işlem öncesi dönem (2-5/6 yaş), somut
işlemler dönemi (6/7-11/12 yaşlar) ve soyut işlemler dönemi (11/12 ve sonrası) şeklinde sınıflandırmaktadır. Çocuklarda oyun gelişimini Şekil 4’de görüldüğü gibi bu
dönemlere yansıtmıştır.
• Alıştırma Oyunları: Çocuklar duyusal motor döneminde kendi bedenleri ve
etrafındaki nesnelerle oynarlar. Çevrelerindeki nesneleri eller, sallar, atar ve
emerler. Özellikle “Ceeee” olarak bilinen yüzünü saklama oyununu oynamaktan büyük keyif alırlar.
• Sembolik Oyunlar: İşlem öncesi dönemde çocuklar nesneleri artık kendi amaçları dışında sembol olarak kullanmaya ve taklit etmeye başlar. Örneğin tencere
kapağını direksiyon yapıp babasının araba kullanmasını taklit edebilir.
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“Ceeee” olarak bilinen yüzünü saklama oyununu oynamaktan büyük keyif alırlar.
 Sembolik Oyunlar: İşlem önces dönemde çocuklar nesneler artık kend amaçları
dışında sembol olarak kullanmaya ve taklt etmeye başlar.Gelenekselden
Örneğn tencere
kapağını
Dijitale
Oyunlar
dreksyon yapıp babasının araba kullanmasını taklt edeblr.
• Kurallı
oyunlar
oynanmaya
başlar.
Kurallı Oyunlar:
Oyunlar:Somut
Somutşlemler
işlemlerdönemnde
dönemindekurallı
kurallı
oyunlar
oynanmaya
başOyunlarda
sosyalleşme
ve
işbirliği
söz
konusudur.
Akıl
yürütmenin
geliştiği
soyut
lar. Oyunlarda sosyalleşme ve işbirliği söz konusudur. Akıl yürütmenin geliş-

tiği soyut
işlemlerise
döneminde
ise kurallı
oyunların
yanı
sıra yarışmalı
işlemler
döneminde
kurallı oyunların
yanı sıra
yarışmalı
oyunlar
da oynanır. oyunlar
da oynanır.

Şekil
Şekil 4.
4. Piaget’e
Piaget’egöre
göreoyunun
oyununevreleri
evreleri
“Psikoloji,
Jean Jean
Piaget’ye
çok şeyçok
borçludur.”
diyen Rus
Sosyo-Kültürel Oyun
Kuramı:
Sosyo-Kültürel
Oyun
Kuramı:
“Psikoloji,
Piaget’ye
şey borçludur.”
diyen
Rus psikolog
Lev Vygotsky
(1896-1934),
temelde
Piaget’inreferans
görüşlerini
referans
psikolog
Lev Vygotsky
(1896-1934),
temelde Piaget’in
görüşlerini
alsa da
bazı
alsa
da bazı
görüşleri
onunla (Ergün
zıt düşmektedir
(Ergün Örneğin
& Özsüer,
görüşleri
onunla
zıt düşmektedir
& Özsüer, 2006).
Piaget2006).
oyununÖrneğin
sadece
Piaget oyunun sadece çocuğun var olan bilişsel gelişim düzeyini gösterdiğini saçocuğun var olan bilişsel gelişim düzeyini gösterdiğini savunurken Vygotsky oyun sayesinde
vunurken Vygotsky oyun sayesinde bilişsel gelişim düzeyinin gelişme sağladığını
bilişsel gelişim düzeyinin gelişme sağladığını belirtmiştir (Önder, 2020). O çocukların ilk
belirtmiştir (Önder, 2020). O çocukların ilk gerçek oyunları “mış” gibi oyunlarla
gerçek oyunları
“mış” gibi
oyunlarla
nesneleri
başkalarının
yerine kurallarına
koyarak aslında
nesneleri
başkalarının
yerine
koyarak
aslında
gerçek yaşam
göregerçek
hayali olarak oynadıklarını savunmaktadır. Bu nedenle ona göre kuralsız oyun yoktur
(Ogelman, 2016).

Vygotsky, oyunun sadece bilişsel gelişim için değil duygusal ve sosyal gelişim içinde gerekli olduğunu ileri sürer. Bu nedenle yine Piaget’den farklı olarak oyun sırasında yetişkin ve akranlarla etkileşimin gerekli olduğunu düşünür. Oyun ile akran
veya yetişkinleri yardımıyla yaptıkları ile yalnız olarak yaptığı arasındaki fark olarak
tanımladığı yakınsal gelişim alanı oluşturularak çocuğun gelişim ve öğrenmesine
katkıda bulunulur.
Brian Sutton-Smith’in Oyun Kuramı: Oyun teorisyeni Brian Sutton-Smith (19242015), diğer oyun kuramcılarından farklı olarak oyunu bir araç olarak değil tek başına işlevi olan bir etkinlik olarak görmüştür. Oyunun bu işlevini ortaya çıkarmanın ise
ancak yetişkinler tarafından oyuna müdahale edilmeden gözlem yoluyla incelenmesiyle mümkün olduğunu savunmuştur. Çocuklara serbest oyun oynama zamanı tanınmadığı “kötü” olarak nitelendirilen sokak, bahçe, park gibi alanlardaki oyunların
yerini “iyi” olarak nitelendirilen okullarda oynanan yönlendirmeli, programlı oyunların aldığını belirtmiş ve bu durumu “oyunun evcilleştirmesi” olarak tanımlayarak
eleştirmiştir (Yiğitoğlu, 2018).
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Oyunlarda kültürün etkisini inceleyen ve oyuncakların kültürel değerlerine vurgu
yapan Sutton-Smith, “Oyun bulanık bir kavramdır ve rüyaları, gündüz düşlerini,
fanteziyi, imgelemi, bireysel oyunları, kurallı oyunları, sporları, festivalleri, karnavalları, televizyonu, video oyunlarını, sanal gerçekliği vb. içine alan değişken bir
kavramlar ailesini içerir; bu kavramlar biz bir kültürden diğerine geçtikçe değişir.”
diyerek oyunun kapsayıcı bir tanımının bulunmadığını ifade etmiştir (Deveci, 2015).
Yiğitoğlu (2018) öğrenme biçiminde oyun (ilerleme), meydan okuma biçiminde
oyun (rekabet, güç, çatışma), yaratıcılık (fantezi, özgürlük), kendini gerçekleştirme
türleri şeklinde farklı oyun tanımlarının bulunduğunu belirtmiştir.

1.3. Oyunun Çocukların Gelişimine Etkileri
Oyun çocukların gelişiminde çok önemli işlevleri olan bir etkinliktir. Bu işlevler gelişim alanlarının tümüne katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte Celayir (2015)’e göre
kendini değerli görme, uyarılma, sosyalleşme, dokunulma ve otorite gibi çocuğun
temel ihtiyaçlarının özünde oyun saklıdır. Özünde oyun olan bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ise psikolojik bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır (Callak, 2019). Bu
bölümde çocuğu bu sorunlarla karşılaşmasını engelleyecek oyunun, çocuğun gelişim alanları üzerindeki etkileri bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve fiziksel beceriler
kapsamında ele alınmıştır (Şekil 5).

5. Oyunun Çocukların
Çocukların Gelişimine
Etkileri
ŞekilŞekil
5. Oyunun
Gelişimine
Etkileri

3.1.Dil Becerileri
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Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edip aynı zamanda karşısındaki kişinin duygu ve
düşüncelerini anlama aracı olan dilin gelişimi bebeklikte başlamaktadır. Bebeğin dil gelişimi
annesi ile çıkardığı seslerden oluşan düeti ile başlayıp babası, arkadaşları, çevresiyle girdiği
iletişimle devam eder (Küçükoğlu, 2020). Başal (2004)’e göre ihtiyaçlarının karşılanması için
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1.3.1. Dil Becerileri
Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edip aynı zamanda karşısındaki kişinin duygu
ve düşüncelerini anlama aracı olan dilin gelişimi bebeklikte başlamaktadır. Bebeğin
dil gelişimi annesi ile çıkardığı seslerden oluşan düeti ile başlayıp babası, arkadaşları, çevresiyle girdiği iletişimle devam eder (Küçükoğlu, 2020). Başal (2004)’e göre
ihtiyaçlarının karşılanması için ağlayarak iletişim kuran bir bebeğin daha sonra ebeveynlerine sürekli soru soran bir çocuğa dönüşümü olağanüstüdür.
Oyun sırasında da çocuk hem kendisini ifade etmek hem de ifade edilenleri anlamak
için dili kullanmak zorundadır. Oyunun çocukların dil gelişimine katkılarını yeni
sözcükler edinme, sözcükleri doğru telaffuz etme, kelime hazinesini artırma, zaman
kiplerini doğru kullanma, rahat konuşma, soru sorma, problem çözme, düşüncelerini
ve duygularını ifade etme şeklinde sıralamak mümkündür (Andresen, 2005; Karadağ
& Çalışkan, 2005; Orr, & Geva, 2015). Ayrıca özellikle geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan tekerleme, bilmece, yanıltmaçlar (söylenmesi zor sözcükler), şarkı
ve sayışmaca gibi etkinliklerle hem doğa olayları, milli kültüre ait bazı kavramları
öğrenmekte hem de konuşma ve dinleme becerisi ile birlikte söz, müzik ve ahengin
bir arada kullanımı ile ritim duygusunu geliştirmektedir (Sallabaş, 2020).

1.3.2. Fiziksel Beceriler
Bebeklikte reflekslerle başlayan insan hareketleri, büyüme ve gelişimin etkisi ile
bilinçli hareketlere dönüşmektedir. Bu dönüşümde oyunun rolü, hareketlerin tekrar ile olgunlaşmasını sağlamaktır. Örneğin çocuğun yürümesi, koşması, zıplaması
gibi eylemleri gerektiren oyunlarla çocuk hem bu becerilerini geliştirir hem de
hareket hız, denge, dikkat, esneklik yeterliklerini kazanmış olur (Athey, 2018).
Sevimay Özer & Özer (2014), oyun ile çocukların bedenin, mekânın ve yönlerin
farkında olma becerilerini geliştirdiklerini ileri sürmektedir. Ünal (2009), oyun sayesinde bedenini tanıyan çocukların güçlerini kontrol ederek yeteneklerini keşfettiklerini vurgulamıştır. Ayrıca oyunda sürekli hareket halinde oldukları için çocukların bağışıklık, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, kas ve iskelet sistemleri gelişir
(Leont’eva & Levchenkova, 2020). Sürekli hareketlerinin sonucunda solunum,
kalp atışı hızlanır, dokulara daha çok besin taşınır ve obezite, kalp hastalıklarından
koruma sağlanır (Bekmezci & Özkan, 2015). Bununla birlikte bu oyunların açık
hava ortamlarında olması daha fazla özgürlük, çoklu duyu deneyimi ve gerçek
yaşam deneyimi kazanma imkânı sunmaktadır (McClintic & Petty, 2015). Açık
havada oynanan oyunların bir başka avantajı da güneş ışınları yardımıyla alınan D
vitamini ve bol oksijendir.
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1.3.3. Sosyal Beceriler
Sosyal gelişim, doğumla başlayan ve bireyin yaşamı boyunca varlığını devam ettirebilmek için bulunduğu sosyal çevreyle sağlıklı, uyumlu ilişkiler kurabilecek davranış ve tutum geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Abecassis vd., 2002; Kapçı
vd., 2013). Bu süreçte ilk sosyal ortam olan ailenin bireyin hayatı boyunca kuracağı
sosyal ilişkilerin temelini oluşturması bakımından önemi büyüktür. Çünkü çocuk
ailede yaşadıklarını öğrenir ve kendi sosyal ilişkilerine de bu öğrendiklerini yansıtır
(Cüceloğlu, 2013).
Çocuğun büyümesi ile birlikte sosyal çevresine farklı bireyler dâhil olur. Bu bireylerle iletişim kurma aracı ise oyundur. Oyun oynayarak çocuk kurallara uymayı,
kendini ifade edebilmeyi, dinlemeyi, başkalarına karşı saygı duymayı, paylaşmayı,
hoşgörüyü öğrenir. Ayrıca empati kurma, problem çözme, işbirliği kurma, dikkat ve
konsantrasyon, liderlik ve sorumluluk becerileri gelişir (Broadhead, 2003; Ashiabi,
2007). Bu nedenle oyunun sosyalleşme sürecinde önemi büyüktür. Oyun sayesinde
çocukların bulundukları sosyal çevreye uyum sağlayarak mutlu, sağlıklı, başarılı bir
hayat sürdürebilmeleri mümkün olabilecektir.

1.3.4. Bilişsel Beceriler
Biliş; algılama, düşünme, bellek, problem çözme, tanıma, yaratıcılık ve öğrenme
gibi zihinsel süreçleri içermektedir (Akpunar, 2011; Kol, 2011). Bireyin bebeklikten
yetişkinliğe kadar devam eden gelişim yolculuğunda içinde bulunan sosyal çevreyi
anlaması ve öğrenmesine katkıda bulunan bu zihin aktiviteleri bilişsel gelişim olarak
tanımlanmaktadır (Senemoğlu, 2004). Çocuğun gelişim sürecinde içinde bulunulan
ortam ne kadar oyun ile zenginleştirilirse bilişsel becerilerin gelişimine de o derecede katkı sunulacaktır (Vygotsky, 1978; Piaget, 2013). Oyun ile çocuğun keşif yolculuğu başlar. Yeni nesneleri merak ederek tanımaya çalışır ve yeni kavramlar (renk,
şekil, boyut, zaman, ağırlık, mekân, ölçme vb.) öğrenir. Böylece belleği yenilenerek
öğrenme gücü artar. Bu esnada sürekli düşündüğü için algılama, kavrama, mantık
yürütme, sıralama yapma, çok yönlü düşünme, analiz, sentez, problem çözme, dikkatini toplama gibi zihinsel faaliyetleri gelişir (Russ & Kaugars, 2001; Striano, Tomasello & Rochat, 2001; Pehlivan, 2005; Goldstein, 2012).

1.3.5. Duygusal Beceriler
Çocuğun doğduktan sonra karşılanması gereken temel ihtiyaçlarından biri öz bakım
diğeri de duygusal ihtiyaçlarıdır. Güven ve sevgi gibi duygusal ihtiyaçları karşılanan
çocukların yaşam boyu kuracağı sosyal ilişkileri de sağlıklı olur. Bebeklik döneminde
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ağlama, gülme ile başlayan duyguların gelişiminde çocukluk döneminde oyunun rolü
çok önemlidir (Lin, 2010). Çünkü oyun esnasında çocuklar mutluluk, kaygı, sevgi,
üzüntü, korku, öfke, dostluk, düşmanlık, ölüm, ayrılık, şaşkınlık gibi duygularını ifade etme imkânı bulurlar. Duygularını ifade ederken aynı zamanda duygularını kontrol etme becerisini de kazanırlar. Ayrıca birçok araştırmacı çocuğu tanımak, duygu
ve düşüncelerini anlamak, gelişim düzeylerini belirlemek için oyun esnasında çocuğu
gözlem yöntemini kullanmaktadır (Aslan & Tuğrul, 2014). Bu gözlemler sayesinde
çocuğun özel yetenek ve ilgi alanları keşfedilebilir. Oyun sırasındaki sosyal etkileşim
sayesinde anne baba ve öğretmenler çocuğun problemleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir ve sorunları erken dönemde çözüm yoluna gidebilirler. Basit ama çok değerli
olan bu gözlemlerin, çocuğun gelecekteki yaşantısında daha mutlu, topluma daha faydalı bir birey olması ve sağlıklı kuşakların yetişmesi açısından önemi büyüktür.

1.4. Oyun Türleri
Teknolojideki hızlı gelişmeler, köylerden şehirlere göç, okulda geçirilen zamanın
artması, ebeveynlerin iş yükünün artması, park ve bahçe gibi alanların azalması
oyunların değişime uğramasına neden olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda oyunlar
artık dış mekânda oynanan fiziksel oyunlardan sanal ortamlarda oynanan oyunlara
dönüşmüş ve çocuklar sanal ortamlarda sosyalleşmeye başlamıştır. Teknolojinin hızlı gelişimi dijital oyunların yaygınlaşmasını, sayı ve türlerinin artmasını da hızlandırmıştır. Bu bölümde oyunlar her ne kadar değişime uğrasa da geleneksel oyunlar
ve dijital oyunlar olarak iki türde ele alınmıştır.

1.4.1. Geleneksel oyunlar
Oyunların önemli rollerinden birisi, bireye toplum kurallarını öğreterek toplumsal
yaşama hazırlık ve toplumsallaşma yoluyla yeni nesillere kültürü aktarma sürecidir.
Bu nedenle oyun kültürün önemli bir ögesidir (Gülsoy, 2019). Çünkü oyun içinde çalınan çalgılar, kullanılan araçlar, söylenen tekerlemeler ve türküler kültürel mirasın
bir parçasıdır. Antropologların dil, din, inanç, gelenek görenek, değerler gibi kültürü
ait unsurları incelemek için oyunları referans almaları bu bilgiyi desteklemektedir
(Okca, 2017). Sutton-Smith (1976), kültürel değişkenler ve oyun arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunduğunu tespit ettiği çok sayıda araştırma gerçekleştirmiştir. Ayrıca araştırmacıya göre daha karmaşık kültürlerde oyunların çeşidi de
artmaktadır (Yiğitoğlu, 2018).
Oyunların Türk kültür hayatındaki yeri de oldukça önemlidir. Milli destan olarak kabul edilen Dede Korkut Kitabı ve Kaşgarlı Mahmut’un XI. yüzyılda yazdığı Divanü
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Lügatit Türk gibi Türk kültürünü yansıtan temel eserlerde bazı çocuk oyunlarına yer
verilmesi bu önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir (Türktaş, 1999; Sallabaş,
2020). Bu eserlerde yer alan beş taş olarak bilinen oyunun temelini oluşturan aşık
oyunları ve bugün dijital versiyonları da bulunan mangala oyunu, Türk coğrafyasında yüzyıllarca oynanmış ve bugün Türk kültür mirası olarak kabul edilmektedir
(Gül, Uzun & Çebi, 2018).

Şekil 6. Geleneksel oyunlar

Şekil 6. Geleneksel oyunlar

Literatürde Türk kültüründe Şekil 6’da görülen çocuk oyunları için oyunun işlevine,
yerine,
niteliğine,
karakter
ve uygulanış
vb.görülen
özelliklerine
yapılan
sınıfLiteratürde
Türk
kültüründe
Şekil 6’da
çocukgöre
oyunları
içinfarklı
oyunun
işlevine,
landırmalar bulunmaktadır. Özdemir (1997), yapılan bu sınıflandırmaları aşağıdaki
yerine, niteliğine, karakter ve uygulanış vb. özelliklerine göre yapılan farklı sınıflandırmalar
şekilde özetlemiştir:
bulunmaktadır. Özdemir (1997), yapılan bu sınıflandırmaları aşağıdaki şekilde özetlemiştir:
 Cemiyet Seviyeleri ve Yerleşim Birimleri: Şehir, kasaba, köy, gece kondu
vs. yaşayanlar ve oymakların çocuk oyunları
 Ezgi:Seviyeleri
Ezgili veyaveezgisiz
çocukBirimleri:
oyunları (Ör.
Aç kapıyı
bezirgân
 Cemiyet
Yerleşim
Şehir,
kasaba,
köy, başı,
gece kutu
kondu vs.
kutu pense, kavun karpuz, çatlak patlak)
yaşayanlar ve oymakların çocuk oyunları

 Ezgi: Ezgili veya ezgisiz çocuk oyunları (Ör. Aç kapıyı bezirgân başı, kutu kutu
pense, kavun karpuz, çatlak patlak) 12
 Oyun Aracı: Araçlı ve araçsız oyunlar; aşık, değnek, taş, top, ip, çiçek, bebek, misket,
topaç, gazoz kapağı, çöp, kemer, yüzük vb. ile oynanan oyunlar (Ör. Çelik çomak,
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 Oyun Aracı: Araçlı ve araçsız oyunlar; aşık, değnek, taş, top, ip, çiçek, bebek, misket, topaç, gazoz kapağı, çöp, kemer, yüzük vb. ile oynanan oyunlar (Ör. Çelik çomak, topaç, bilye, beş taş, fincan, çanak çömlek, istop)
 Oyun Çizimi: Çizgili veya çizgisiz oyunlar (Ör. Taş sektirme)
 Oyuncuların Düzeni: Daire, sıra veya dağınık düzende oyunlar; toplu, tek
kişilik, ikili veya iki takım halinde oynanan oyunlar (Ör. Kulaktan kulağa,
bom, kurt çoban, menekşe mendilim düşe)
 Oyuncular: Bebek ve çocuk oyunları; kız ve erkek çocukların oyunları;
kız ve erkek çocukların birlikte oynadıkları oyunlar vb.
 Oyundaki Hareket: Atlama, koşma, sıçrama oyunları; kovalama kapma
oyunları; saklama ve saklanma oyunları vb. (Ör. Ali cambaz taşa basmaz,
mendil kapmaca, birdirbir)
 Oyunun İşlevi: Aklı, bedeni geliştiren-eğiten oyunlar; gönül eğlendiren,
gönlü hoş eden oyunlar; geleneği yaşatan oyunlar vb. (Ör. Salıncak, tahterevalli, saklambaç, nesi var?)
 Oyunun Niteliği: Ustalığa, zekâya dayanan oyunlar; eğlendirici oyunlar;
kuvvet gösterisi şeklinde ve tamamen spor faaliyeti sayılabilecek beceri
isteyen oyunlar; taklit oyunları vb. (Ör. Mangala, Don ateş)
 Oyun Tekerlemesi: Tekerlemeli veya tekerlemesiz çocuk oyunları (Ör.
Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım)
 Oyun Yeri: Açık hava veya kapalı mekânda oynanan oyunlar; bahçe, ev içi,
sokak, kır oyunları (Ör. El üstünde kimin eli, köşe kapmaca, el el epenek)
 Oyun Zamanı: Kış oyunları veya yaz oyunları; akşam veya gündüz oynanan çocuk oyunları; Ramazanda, yılbaşında, düğünlerde, kandillerde oynanan çocuk oyunları (Ör. Tombala, Hıdırellez çömleği)

1.4.2. Dijital Oyunlar
Teknolojinin gelişimiyle birlikte geleneksel oyunların yerini dijital oyunlar alırken bir
yandan da dijital oyunlar içerik, oynama şekli, hedef türü bakımından değişmeye devam etmektedir. Bu değişimle birlikte çeşitleri artan dijital oyun türlerini sınıflandırmak daha güç hale gelmiştir. Oyunların farklı özelliklerini ele alan bir sınıflandırmaya
göre dijital oyunlar kitlesel çevrimiçi, 3 boyutlu, aksiyon, eğitim ve platform oyunları
olarak kategorize edilebilir. Kitlesel çevrimiçi oyunlar, oyuncu sayısı ve oynanış; 3
boyutlu oyunun görsel uzam; aksiyon oyunun teması; eğitim oyunun amaç ve içeriği;
platform ise oyun mekanizmaları ve oyun dünyası niteliklerine işaret etmektedir (Demirbaş, 2015). Bununla birlikte oyun üreticilerinin ve oyuncuların kullandığı aksiyon,
macera, simülasyon, spor, stratejik, bulmaca, dövüş, zekâ ve rol yapma oyunları gibi
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aşağıda adları verilen popüler dijital oyun türleri bulunmaktadır. Ancak bu sınıflandırmayı Aarseth, vd. (2003) tüketime yönelik olması açısından eleştirmektedir. Ayrıca
oyunların bazıları birden fazla kategoride yer alabilmektedir. Dijital oyun türlerine kitabın farklı bölümlerinde yer verildiği için bu bölümde değinilmeyecektir.

1.5. Oyunun Değişim Süreci
Gelişimi insanlık tarihi kadar eski olan oyunu, çocuklar tarih boyunca büyüklerinin oynadıkları oyunları değiştirerek yeniden oynamışlardır (Artar, Onur & Çelen,
2004). Bu yönüyle oyunlar, nesilden nesile aktarılarak geçmiş, bugün ve gelecek
arasında bir kültür köprüsü oluşturup kültürel mirasın taşınmasında önemli bir işlev
görürler (Sallabaş, 2020). Bununla birlikte geçmişte oyun denilince körebe, seksek,
beştaş, yakan top, birdirbir, isim şehir gibi koşma, atlama, top, taş, kâğıt, kalem gibi
ortak ögeleri içeren, evin dışında ve çocuk sayısının fazla olduğu oyunlar düşünülmekteydi. Ancak bu tespiti yaparken geçmişteki toplum yapısının günümüzdekinden
oldukça farklı olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü sanayileşme
ile birlikte toplum yapısındaki ilk önemli değişim, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecidir. Bu süreç sonunda insanlar artık fabrikaların olduğu yerlere
taşındığı için artan hızlı kentleşme ile birlikte aile yapısı geniş aileden küçük aileye dönüşmüş, çocukların oynayabilecekleri alanlar azalmış ve yabancı komşuların
sayısı artmıştır (Başal, 2017). Artan yabancı komşular, çocuklara yönelik şiddet ve
taciz olayları da anne babaların güvensizlik duymasına neden olarak çocukların ev
dışında farklı çocuklarla oynamasına sınır getirmiştir. Daha sonraki yıllarda sanayi
toplumunun büyük ölçüde ömrünü tamamlamasıyla temel üretim faktörünün bilgi
olduğu ve bilginin işlenmesinde iletişim teknolojilerinin kullanıldığı bilgi toplumuna geçilmiştir. Sanayi toplumundaki küçük aile yapısı bilgi toplumunda yerini
çekirdek aile yapısına bırakmış ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile ülkeler
arasındaki sınırlar ortadan kalkarak dünya küresel bir köye dönüşmüştür. Bilgi toplumu olarak nitelendirdiğimiz günümüz dünyasında bilgisayarların işlem ve bellek
kapasitelerinin ve grafik kalitelerinin artması ile birlikte gerçeğe yakın görüntülerin
elde edilmesinin bir sonucu olarak oyunlar sanal ortama taşınmış ve dijital oyunlar
olarak adlandırılmışlardır (Çetin, 2013). Dijital oyunlar, çeşitli teknolojilerle programlanan, çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar, mobil cihazlar, oyun konsolları kullanılarak oynanan elektronik oyunlar olarak tanımlanmaktadır (Pala &
Erdem, 2011). Teknolojideki gelişmelerle birlikte her geçen gün yeni bir dijital oyun
üretilmiş ve dijital oyun sektörü büyük ve kazançlı bir sektör olarak yerini almıştır.
Bu gelişmelerden sadece oyun ve oyun yapısı değil oyuncular da etkilenmiştir. Bu
oyuncuların önemli bir çoğunluğunu oluşturan çocukların internet ve yeni medya araç-
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larını güvenli olarak kullanım yollarını araştıran Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi
(EU Kids
Online)
raporu sonuçlarına
göre; 2010’daki
ile benzer
çocuksitesini
ziyaret
etmek2020
ve çevrimiçi
oyunlar oynamak
gibi etkinlikler
günlük şekilde
olarak yapılan
lar, okul çalışmalarıyla birlikte iletişim ve eğlence etkinlikleri için çevrimiçi ortamlara
aktivitelerinin başında gelmektedir. Bununla birlikte içerik oluşturma ve haber arama ise en az
katılmaktadır. Yani video izlemek, müzik dinlemek, arkadaşları ve aileleri ile iletişim
yapılan
arasında
yer almaktadır.
2020veraporunda
oynamak,
kurmak,etkinlikler
bir sosyal
ağ sitesini
ziyaret etmek
çevrimiçiçevrimiçi
oyunlaroyun
oynamak
gibibirçok
etkinülkede
%27
(Slovakya)
ile
%71
(Litvanya)
aralığında
değişen
yaygın
bir
eğlence
etkinliği
likler günlük olarak yapılan aktivitelerinin başında gelmektedir. Bununla birlikte içerik
oluşturma
ve haber
arama9 ise
en arasında
az yapılan
etkinlikler
arasında ikisi
yer almaktadır.
olarak
yer almıştır.
Yaşları
ile 16
değişen
her üç çocuktan
haftada en az2020
bir
raporunda
çevrimiçi
oyun oynamak,
birçok
ülkede
(Slovakya)
%71
(Litvanya)
kez
çevrimiçi
oyun oynadığını
belirtmiştir.
Ayrıca
rapor%27
sonuçlarına
göre ile
erkek
çocukları
kız
aralığında değişen yaygın bir eğlence etkinliği olarak yer almıştır. Yaşları 9 ile 16 araçocuklarından iki kat daha fazla oyun oynamaktadır. Oyuncuların geriye kalan kısmını
sında değişen her üç çocuktan ikisi haftada en az bir kez çevrimiçi oyun oynadığını beoluşturan
de oyunlarını
artık
okey
taşı çocukları
sesleriyle ünlü
kahvehaneler yerine
lirtmiştir.yetişkinler
Ayrıca rapor
sonuçlarına
göre
erkek
kız çocuklarından
iki katdijital
daha
ortamlarda
oynamayı
tercih
etmektedir.
Hatta
fiziksel
olarak
aynı
ortamda
bulunmadan
fazla oyun oynamaktadır. Oyuncuların geriye kalan kısmını oluşturan yetişkinler de
oyunlarını artık
okey taşı
sesleriyle
ünlü kahvehaneler
yerine dijital
oynakilometrelerce
uzaklıkta
bulunan
bireylerle
birlikte oynamaktadırlar.
Buortamlarda
nedenle oyunlar
mayı tercih
etmektedir.
Hattaunsurlarından
fiziksel olarak
bulunmadan
toplumsal
değişimin
en önemli
biri aynı
olarakortamda
görülmektedir
(Gülsoy,kilometrelerce
2019).
uzaklıkta bulunan bireylerle birlikte oynamaktadırlar. Bu nedenle oyunlar toplumsal
değişimin en önemli unsurlarından biri olarak görülmektedir (Gülsoy, 2019).

Şekil
7. Değişen
oyunlar
oyunlar
Şekil
7. Değişen
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Alan yazın Şekil 7’de görüldüğü gibi geçmişten günümüze oyunların tür, mekân,
materyal ve kişi sayısı bakımından değiştiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçyazın Şekil
7’de görüldüğü
gibibir
geçmişten
günümüze
oyunların
tür, mekân,
larına göreAlan
bugünün
çocukları
başka
ifade ile
torunlar
büyükanne
ve büyükbamateryal ve kişi sayısı bakımından değiştiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarına göre
balarına göre daha fazla tek başına (Yavuzer, 2003; Arslan, 2017), daha fazla kapalı
bugünün çocukları başka bir ifade ile torunlar büyükanne ve büyükbabalarına göre daha fazla
ortamlarda
(Wen, Kite, Merom & Rissel, 2009; Bağçeli Kahraman & Başal, 2011;
tek başına (Yavuzer, 2003; Arslan, 2017), daha fazla kapalı ortamlarda (Wen, Kite, Merom &
Tuğrul vd, 2014), daha fazla türde (Lindberg, 2012; Özyürek, Şahin, & Gündüz,
Rissel, 2009; Bağçeli Kahraman & Başal, 2011; Tuğrul vd, 2014), daha fazla türde (Lindberg,
2018)
ve doğal malzemeler yerine hazır olan daha farklı oyuncaklarla (Akbulut,
2012; Özyürek, Şahin, & Gündüz, 2018) ve doğal malzemeler yerine hazır olan daha farklı
2009; Tuğrul vd, 2014; Arslan, 2017) oyun oynamaktadır. Tunç(2000), Türkiye’de
oyuncaklarla (Akbulut, 2009; Tuğrul vd, 2014; Arslan, 2017) oyun oynamaktadır.
geçmiş yıllarda bütün nesnelerin çocuklar tarafından oynayabilecekleri bir araç olaTunç(2000), Türkiye’de geçmiş yıllarda bütün nesnelerin çocuklar tarafından
rak görüldüğünü hatta oynamak için dışarıya çıkamadıkları zamanlarda Şekil 8’de
oynayabilecekleri bir araç olarak görüldüğünü hatta oynamak için dışarıya çıkamadıkları
görülen el kızartmaca oynadıklarını belirtmiştir. Sutton-Smith geçmişte “başkalazamanlarda Şekil 8’de görülen el kızartmaca oynadıklarını belirtmiştir. Sutton-Smith geçmişte
rıyla oynamak” olarak ifade edilen oyununun bugün çok daha farklı olarak “şey“başkalarıyla oynamak” olarak ifade edilen oyununun bugün çok daha farklı olarak “şeylerle
lerle oynamak” anlamında kullanıldığını ileri sürmüştür (Sutton-Smith, 1986 akt.
oynamak” anlamında kullanıldığını ileri sürmüştür (Sutton-Smith, 1986 akt. Artar, 1999). Bu
Artar, 1999). Bu durumun nedenleri arasında Kinoshita (2009) ve Sezer ve Gültekin
durumun nedenleri arasında Kinoshita (2009) ve Sezer ve Gültekin (2020)’in ileri sürdüğü
(2020)’in ileri sürdüğü gibi ebeveynlerin çocuklarının güvenliği konusunda kaygı
gibi ebeveynlerin çocuklarının güvenliği konusunda kaygı duydukları için açık alanları tercih
duydukları
için açık alanları tercih etmemesi ve çocuklarının istediği her şeyi satın
etmemesi ve çocuklarının istediği her şeyi satın alma davranışları gösterilebilir.
alma davranışları gösterilebilir.

El kızartmaca
oyunu
Şekil8.
8. El
Şekil
kızartmaca
oyunu

1.6. Sonuç ve Öneriler
Her ne kadar oyun tür, materyal, mekân ve oynayan sayısı bakımından değişse de
çocuğun bulunduğu her zamanda ve mekânda varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu yönü ile oyun evrenseldir ancak kültürden kültüre değişim göstermektedir. Oyunun değişmeyen ve önemli olan özelliği çocuğun gelişim, öğrenme ve sos-
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yalleşmesine olan katkısıdır. Yakın zamanda yapılan tartışmalarda dijital oyunların
özellikle zararlı yönleri üzerinde durulmaktadır. Ancak eğitim teknolojisi alanında
çalışan birçok araştırmacı, dijital oyun ve yaratıcılık (Mishra, Koehler & Henriksen,
2011), etkileşim (Kline, 2003) ve problem çözme motivasyonunun artması (Soute,
Markopoulos & Magielse, 2010) gibi temalarda dijital oyunların öğrenme amaçlı
kullanılmasına yönelik faydalı yönlerini de sıralamaktadır. Bu yönüyle bakıldığında
dijital oyunların 21.yy’da erken yaşlardan itibaren eğlenmek veya öğrenmek amacıyla oyun oynayan çocuklara öğrenme, eğitim, sosyal etkileşim gibi alanlarda kendini gerçekleştirme anlamında katkı sağlayacağı açıktır (Selwyn & Odabaşı, 2019).
Bu konuda ebeveyn ve eğitimcilere içerik izinleri, kültürel değerler, eğitim sisteminin üstlendiği roller hususunda büyük sorumluklar düşmekte (Livingstone, Haddon
& Görzig, 2012) ve kendilerinden dijital oyun okuryazarlığı denilebilecek becerilere
sahip olması beklenmektedir (Demir & Şahin, 2019). Çünkü önemli olan Selwyn ve
Odabaşı (2019)’nın ileri sürdüğü gibi çocukların bugün ve yarınını inşa eden teknolojiyi reddetmek değil etkili olarak kullanabilmeyi öğrenmelerini sağlamaktır.
Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi raporuna göre internetteki bilgi kaynakları konusunda çocuklar, en çok ebeveynlerinden (%63), daha sonra öğretmenlerinden (%58)
ve daha sonra arkadaşlarından (%44) tavsiye almaktadır. Ailelerin çocuklarına karşı
rehberlik etme, birlikte yapma ve rol model olma gibi çok önemli yükümlülükleri bulunmaktadır (Goodwin, 2018; Selwyn & Odabaşı, 2019). Ayrıca ailelerin çocuklarını
destekleme durumuna göre çocuklar, kullanımlarına açık içeriklerden fayda sağlayacağı unutulmamalıdır (Livingstone & Yurdakul, 2019). Hammer, Scheiter ve Stürmer
(2021), öğretmenlerin yanı sıra ebeveynlerin de öğrencilerin dijital medyaya yönelik
inançlarını şekillendirmede oldukça önemli bir role sahip olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve kültürel mirası korumak
adına aileler ve öğretmenlerden gerekli tedbirleri alması beklenmektedir. Bu bağlamda
ailelere ve eğitimcilere yönelik öneriler olarak ayrı başlıklar altında sunulmuştur.

1.6.1. Ailelere Yönelik Öneriler
• Dijital oyunların bazılarının şiddet içermesi ve anti sosyal davranışları artırması konusunda endişe eden ebeveynler, engel koyma ve yasak getirme gibi
tedbirler almaktadır. Ancak bu tedbirler yerine dijital oyun tercihinde çocuklara rehberlik etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
• Ebeveynler kendi dijital okuryazarlık becerilerini artırmak için çözüm yolları
aramalıdır.
• Ailelerin öncelikle çocuklarının okullarıyla iletişime geçmesi gerekmektedir.
Eksik oldukları konularda öğretmenlerden bilgi edinebilirler.

17

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

• Aileler çocuk oyun oynarken yanında olup çocuğun oynadığı oyun hakkında
konuşabilirler.
• Çocukla dijital oyun oynarken harcanan süre, kullanım yeri ve zamanı, içerikler konusunda birlikte kurallar koyabilirler. Koyulan kuralların esnetilmemesine ve sebeplerinin çocuğa açıklanmasına özellikle dikkat edilmelidir.
• Dijital oyunlar konusunda bilgi ve tavsiye almak amacıyla Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’nun sitesinde yer alan bağlantılardan https://www.guvenlinet.org.tr, https://www.guvenliweb.org.tr/, https://www.guvenlicocuk.org.tr/,
https://www.guvenlioyna.org.tr/, https://www.internetyardim.org.tr web siteleri
kullanılabilir.
• Ebeveynlerin ekran süresi kullanımı konusunda çocuklarına uygun rol model
olması gerekmektedir.
• Çocukları oyalamak ya da sakinleştirmek amacıyla dijital oyunlar bir bakıcı
olarak kullanılmamalı ve uzun bir süre çocuğun bilgisayar, telefon gibi dijital
araçların başında yalnız kalmasına izin verilmemelidir.
• Ebeveynlerin oyun sürecinde çocuğunu gözlemlemesi, oyun içeriğini kontrol
etmesi ve dijital oyun bağımlılığı konusunda bilinçli olması gerekmektedir.
Bağımlılık söz konusu ise gerekli tedbirleri alarak bir uzmana danışmalıdır.
• Çocukların oynadıkları oyunları kontrol etmek ve filtrelemek amacıyla yazılımlar kullanabilirler.
• Aileler çocuklarını kilo alımı, akademik başarı durumu, şiddet eğilimi gibi
konularda takip etmelidir.
• Aileler dijital oyun satın alırken https://www.guvenliweb.org.tr tarafından kullanılan Pan Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI) olarak adlandırılan 5 yaş aralığı (3,
7, 12, 16, 18) uygunluk derecesi kategorisi ve 8 tane de içerik belirleyici sembol
içeren oyun derecelendirme sistemini rehberlik amacıyla kullanabilirler.
• Aileler çocuklarına aşırı kısıtlamacı bir tavır sergilemek yerine doğal ve dijital
yaşam arasındaki dengeyi sağlayarak destekleyici bir serbestlik sunmalıdır.
• Ebeveynlerin çocuklarının sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ortamlarda daha fazla spor, hareket, müzik ve sanat için teşvik etmeleri gerekmektedir.

1.6.2. Eğitimcilere Yönelik Öneriler
• Geleneksel çocuk oyunlarının gelecek nesillere aktarılarak kültürel mirası
koruma adına eğitim ortamına taşınması gereklidir. Bu oyunlar sevgi, saygı,
merhamet, misafirperverlik, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, sorumluluk
gibi değerlerin öğretiminde kullanılabilir.
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• Öğrenmeyi desteklemek ve motivasyonu artırmak amacıyla anlaşılması zor
ve öğrencilere sıkıcı gelen konuların öğretiminde dijital oyunlar kullanılabilir.
Böylece öğrencinin öğrenme sürecinde istekli zaman geçirerek öğrendiklerini
pekiştirmesine ve öğrendiklerinin kalıcı olmasına imkân sağlanmış olur.
• Öğretmenlerin sayıları oldukça fazla olan dijital oyunlar içerisinden uygun
altyapı ve teknoloji desteğini göz önünde bulundurarak eğitsel olanları öğrencilerin düzeylerine, öğrenme hedeflerine ve yaşlarına uygun bir şekilde
seçmesi gerekmektedir.
• Dijital oyunların eğitim ortamına doğru bir şekilde entegrasyonu sağlanırsa
dijital oyun bağımlılığı kontrol edilebilir veya ortadan kaldırılabilir.
• Ücretsiz açık kaynak kodlu oyun motorları yardımı ile öğretmenler veya öğrenciler tarafından dijital oyunlar geliştirilebilir. Böylece öğretmenler kendi
ihtiyaçlarına uygun dijital oyunlar tasarlayabilirler. Öğrenciler ise bu sayede
programlama becerilerini geliştirebilirler.
• Öğretmenler sanal dünyaların öğrenme yönetim sistemlerine entegre edilmesiyle oluşan sanal öğrenme ortamlarını kullanılabilirler. Bu sayede öğrenciler
sanal dünya içinde gezinerek hem öğretmen hem diğer öğrencilerle etkileşimde bulunabilirler.
• Geleneksel çocuk oyunlarına dayalı eğitsel dijital oyunlar oluşturulabilir.
• Oyunları dijital ortamdan edinebilecekleri güvenli platformlar, oyun içi satın
almalar, oyun yaş derecelendirmeleri, oyun içi istenen şifreler ve gönderilen
dosyalar konusunda çocuklara bilgi verilmelidir.
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BÖLÜM 2

DIJITAL OYUN TARIHI
VE TÜRK OYUN MEDYASI

Dr. Şahin Bayzan
Dr. Abdulhamit Güneş
Bu bölümde dijital oyun dünyası, dünya oyun tarihi ve Türkiye oyun tarihi başlıklarında ele alınacak, dünyada dijital oyunun gelişimi dönemsel olarak verilecektir.
Türk dijital oyun tarihi ise kronolojik olarak incelenecektir. Oyunların tarihinin incelenmesine geçmeden önce geleneksel oyun ve dijital oyun kavramları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar aktarılarak, dijital oyun kavramına getirilen tanım
ışığında oyuncu kavramı açıklanmaya çalışılacaktır. Sonuç ve değerlendirme
bölümünden önce Türk dijital oyun tarihi açıklanırken vurgu yapılması gereken
önemli bir unsur olarak değerlendirilen Türk Oyun Medyasına ise Türk oyun tarihinin bir parçası olarak değinilecektir. Çalışmada oyun kavramı oyuncu bağlamında ele alınacak, oyunların kronolojik tarihi verilecektir. Bağımlılık, telif, oyunların
endüstriyel dünyası gibi dijital oyunlarla ilgili diğer konu başlıkları, çalışmanın
odağının dağılmaması için detaylı olarak ele alınmayacaktır.

2.1. Giriş
Dijital oyun dünyası, bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmelerin paralelinde dünya
pazarında geniş bir yer bulmaya başlamıştır. Bu gelişim, 1980’lerle birlikte giderek
artmış, 1990’larda ise ivme kazanan bir hızla dünya genelinde yayılmıştır. Bu cazibeli gelişim en başta sadece baş döndürücü bir hevesle insanların dünyasına sirayet
etse de, öngörüsü olan bazı yazarların bağımlılık olgusuna çok önceden dikkat çektiği görülmektedir (Toffler, 1974: 19- 22). Bağımlılık, bu gelişimin insanları yal-
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nızlaştıran, sorumluluklarını unutturan ve sosyalleşmekten uzak tutan olumsuz bir
yönü olarak karşımıza çıkarken, artan bağımsızlık isteği beraberinde mahremiyet ve
güvenlik risklerini de ortaya çıkarmıştır.
Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda ortaya çıkan gerçek, internette harcanan
zamanın iletişim kurmak ve oyun oynamak amaçlı olduğunu göstermektedir (IPSOS,
2009). Daha sonraları oyunların interaktif bir yapıya bürünmeleri, oyun içinde üçüncü şahıslarla iletişim kurma imkanları ve karşılıklı etkileşimin mümkün kılınması,
dijital oyunların daha da öne çıkması sonucunu doğurmuştur. Böylece internet genel
çatı olarak alt kategorilere ayrılmışken, dijital oyun internet teknolojisinin sağladığı
bütün imkanları bünyesinde toplayan daha üst bir çatı olarak görülebilir. Burada,
savunma amacıyla geliştirilen teknolojilerin ardından, daha iyi oyun oynamak için
geliştirilen teknolojilere uzanan bir yapısal değişimden bahsedilebilir. Bu değişimi,
internete atfedilen tüm risklerin, dijital oyunlar bağlamında da görülebileceği şeklinde yorumlamak mümkündür.
1990’lı yıllar, önce bilgisayarın, daha sonra ise internetin toplumsal hayatın her
alanına giderek yaygınlaşan teması ile belirginleşirken, bu yılların sonundan itibaren dijital oyunların bilgisayar oyunları adıyla öne çıktığını söylemek mümkündür.
2000’li yılların ortalarından itibaren ise sosyal ağlar denkleme dahil olmuş, oyunları
da içeren melez bir yapı ile adeta insanların teknoloji kaynaklı tüm ihtiyaçlarına
cevap veren ana damar olmuştur. Bilgisayar kullanımı ve internette uzun süre vakit
geçirmekle ilgili çalışmalar yavaş yavaş olgunlaşmış, sonuç vermeye başlamışsa da,
özellikle akıllı telefonların getirdiği risk ve olumsuzlukların toplumsal yansıması ile
ilgili net tespitler yapmak henüz mümkün olamamaktadır. Dijital oyunların bu yansımadaki etkisini kolayca ortaya çıkarmak ise daha zor bir çalışma gerektirecektir.
Sözgelimi, dijital oyunların kötü alışkanlıklar edinilmesi, evlilik birliğine yönelik
tehdit içermesi ya da illegal faaliyetler için takip edilmesi zor platformlar kullanılmasına ilişkin ayırt edici verilere ulaşmak kolay olmamaktadır. Bu durumda dijital
oyunların kapladığı alanın suistimale açık bir alan olduğunu ileri sürmek daha gerçekçi bir yaklaşım olabilir.
Dijital oyunların gelişiminde bir yere kadar hedef kitlenin beğeni ve istekleri daha
belirgin bir rol oynasa da, bir süre sonra oyun dünyasına ait gelişimlerin kitleleri
kendine çektiği görülmektedir. 1990’lı yılların ortalarından itibaren cd okuyucuların
ve gelişmiş ekran kartlarının sürüklediği oyun popülaritesi, 2000’li yıllarla beraber
konsol oyunların başını çektiği bir yükseliş yaşamıştır. İnternet erişiminin kesintisiz
sağlanabildiği 2000’li yılların başında, ücretsiz oynanabilen oyunlar liderliği ele almıştır. Bu dönem, oyun tür ve sayısında hızlı bir artışa neden olmuştur. Bu artışın
kaçınılmaz getirisi rekabet ve daha ileri teknolojinin geliştirilmesi olmuş, böylece
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çevrimiçi ve çoklu oyuncularla oynanan oyunlar popüler hale gelmiştir. Dijital oyunların içerdiği riskler ilk defa bu ortamda belirgin hale gelmiştir. Zira karşılıklı etkileşim imkanı kontrolsüz iletişimi beraberinde getirmiştir. Bu durumda başta çocuklar
ve gençler olmak üzere, oyun oynayan kitlenin kişisel varlığının sosyal bir tehdit
altında olduğu kabul edilmiştir.
Dijital oyun kitlesi, her yaşa ve her beğeniye göre çok geniş bir yelpaze içermektedir.
İnternet ortamının oyun oynamak için seçildiği, yapılan birçok araştırmada bulgu
olarak yer almıştır (Özsoy, 2010: 20). NPD Group’un Amerika’da yaptığı araştırma, düzenli olarak oyun oynayanların yüzde 82’sinin genç nüfus olduğunu ortaya
konmaktadır (Ntvmsnbc, 2009). Avrupa’da yapılan bir araştırmada düzenli oyun oynayanların oranı her üç kişiden biri olarak bulunurken, iki çocuktan birinin her gün
oyun oynadığını ortaya koymaktadır (ISFE, 2010b). 2000’li yılların ortalarından itibaren tablet ve akıllı telefonların yaygınlaşması ile bu oranlar da anlamını yitirmeye
başlamışlardır. Çünkü artık dijital oyun, sadece bir platform değil, gündelik hayatın
olağan bir parçası olarak toplum hayatında yer almaktadır.
Çalışmada oyun kavramı oyuncu bağlamında ele almaya çalışılmış, oyunların kronolojik tarihi verilmiştir. Bağımlılık, telif, oyunların endüstriyel dünyası gibi dijital
oyunlarla ilgili diğer konu başlıkları, çalışmanın odağının dağılmaması için detaylı
olarak ele alınmamıştır.

2.2. Oyun ve Dijital Oyun Kavramı
Latince bir sözcük olan “ludos” kökünden gelen oyun kelimesi çatı bir başlığı işaret etmektedir. Geleneksel oyun çok çeşitli disiplinlerin ilgilendiği bir alan iken, dijital oyunu
inceleyen disiplinin adı Ludoloji olarak ifade edilir (Binark vd., 2009; Yıldız, 2009: 58).
Geleneksel oyun kavramının tüm oyunları içeren bir üst anlam taşıdığını kabul etmekle
birlikte, dijital oyunların kendine has özellikleri olduğunu göz önünde bulundurmak gerekecektir. Oyunu genel olarak mecburi ya da zaruri görülen iş ve davranışların dışında
kalan her şey olarak yorumlamak mümkün olmasına karşın, sürekli yenilenmesi sebebiyle tam karşılığı olan bir tanımın yapılamadığını söylemek mümkündür (Binark vd.,
2009: 25). Böylelikle oyun kavramının zaman-mekan-kural bağlamından muaf, farklı
yer ve zamanda farklı kurallar içerebilen, çocuk ve yetişkin ayrımı yapılabildiği gibi yaş
farkı gözetilmeyen bir alanda yer aldığını söylemek mümkündür. Bu durumda oyun bir
topluma ait kültürün parçasını oluşturabildiği gibi, toplum hayatının olağan yapısında
var olan baskıdan kaçış aracı olarak görülebilir (Doğu, 2009: 72).
Zaruri iş ve davranışlarından arta kalan zamanda yer alan oyun kavramının, aynı
zamanda yer alan eğlence kavramından ayrıldığı nokta ise rekabet dayalı etkileşim-
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dir. Bu noktada oyunların belirli ve önceden bilinen kuralları olan ciddi bir uğraş
olduğunu ve bu özelliği ile eğlenceden ayrıldığını söylemek mümkündür (Georges,
2007: 129). Oyun ve oyuncu kavramı, bu kuralların çizdiği dairede var olurlar (Yıldız, 2009: 60).
Oyun üzerine çalışmalarda bulunan Huizinga, Homo-Faber (yapımcı insan) ve Homo-Sapiens (düşünür insan) kavramlarının karşısına Homo-Ludens’i (oyuncu insan)
çıkarmıştır. O’na göre oyun gönüllü bir eylemdir ve çocuk oyunun gerçek dünyanın
dışında var olduğunun farkındadır (Huizinga, 1995: 1-29).
Her ne kadar oyun kavramı çocuklarla ilgili bir algı oluştursa da, yapılan açıklamalara bakılarak oyunun insan doğasının bir parçası olduğu söylenebilir. Özellikle
çocuk iken oyun, gerçek hayatın kendisidir (Susüzer, 2006: 30). Çocukların öğrenme
kapasitelerinin oyun oynayarak geliştiğini söylemek mümkündür (Pehlivan, 2005:
2). Aynı zamanda toplum içerisinde kabul edilen ortak değerler de oyunlarla aktarılmaktadır. Oyunda yer alan kurallar adaleti ve kazanma hissini vermektedir (Bağlı,
2004: 142). Çocukların öğrenme ve büyüme süreçlerini oyun ile karşılamaları, temel
bir ihtiyaçlarını karşılamaları gibidir. Bu noktada oyunun öğretici olarak, toplumsal
kuralları dikte eden bir işlevle karşımıza çıktığı söylenebilir (Binark, 2009: 11). Zira
oyun içerisinde yer alan kural-ödül-ceza üçlüsü, gerçek dünyaya ait bir yansımadır
(Yıldız, 2009: 60). Büyüdükçe oyunların kurallarının artması, katılaşması, çocukların hayal dünyasından gerçek dünyaya geçişi olarak görülebilir (Pehlivan 2005: 43).
Burada açıklanmaya muhtaç bir kavram da oyunsu tavır’dır. Bernard Suits’e oyunun öğeleri açıklarken “ludorik” tavırdan söz etmektedir. Bu tavır, amaca ulaşmak
için daha elverişli yöntemler varken kurallara bağlı kalınması ısrarını açıklamaktadır
(Suits, 2005: 50-52). Oyunsu tavır, geleneksel oyunlar kadar dijital oyunları da çekici kılan en belirgin tutumdur.
Dijital oyunların en bariz farkı, oynandığı platformlardır. Dijital oyunların oynandığı
sanal ortamlar konsol, bilgisayar, bilgisayar ağ oyunları ve devasa çevrimiçi oyunlar olarak açıklanabilir (Binark v.d., 2009). Dijital oyunlara olan talebin nedenini
açıklamaya çalışırken, geleneksel oyunlarla aynı kaynaktan bahsettiğini söylemek
mümkündür. Fakat dijital oyunlarda görülen bağımlılık, aşırı motivasyon ve başarının ödüllendirilmesi, oyun bağımlılığının nedenleri arasında sayılabilir (ASAGEM,
2008). Bir başka unsurun ise oyuna ait olay örgüsünün oluşturulmasında oyuncunun
aldığı aktif rol olduğu söylenebilir (Binark v.d., 2009: 52). Bu durum, dijital oyunlara ait bir endüstrinin de var olması sonucunu doğurmaktadır. Çünkü neticede bir
ürün olarak hayat bulmaktadır (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 49). Böylece
oluşan pazarın dijital oyuncular için tüketim zincirine katılma riski olduğu söylenebilir. Bu riski ciddi şekilde ele alan düşünürler, dijital oyunun geliştiği ülkelerde kü-
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resel kapitalizmin dijital kapitalizm olarak yeniden yapılandığını öne sürmektedirler
(Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 50). Öte yandan oyunların toplumsal kurallara
ihtilafı öğrettiği de ileri sürülebilir (Heckman ve Wolf-Meyer, 2006). Oyunların bu
özelliği, kural bozma, hileye başvurma gibi yolların olağan hale getirilme sürecine evrilebilmektedir. Oyunu seyredenlerin oyundaki role bürünüp tepkilerini örtülü bir şekilde gösterdikleri Boal’ın Ezilenlerin Tiyatrosu (Tiyatrotarihi.com, 2011),
bu özelliğin kullanım pratiğini açıklamaktadır (Binark v.d., 2009: 69). Fakat dijital
oyunlar, kuralları yıkmaktan öte hiçbir kuralı tanımamak ve değer yargıları yok imiş
gibi davranmak üzerine kurgulandığı zaman bu durum toplum için gerçek bir tehdit
olabilmektedir. Bu durumun ileri örneğinde 2012 senesinde Anders Behring Breivik
isimli bir kişi, 77 kişiyi katlettiği saldırıya hazırlık için kendisini bir odaya kapatarak
bilgisayar oyunları ile eğitim aldığını ileri sürmüştü.
Bu aşırı uç örneğe benzer örnekler zaman zaman medyada yer bulsa da dijital oyunların oyuncular üzerindeki cazibesi asla eksilmemektedir. Doğrusu sektörün mali
gücü ve sürekli hazır pazar bulabilmesi, bu cazibeyi canlı tutabilme kabiliyetlerini
artırmaktadır.
Dünya küreselleşme sürecinde ortak bir değerler silsilesinde toplanırken, dijital
oyunların yerel özellikleri temsil etme kabiliyetinden de söz edilebilir (Doğu, 2009:
73). Şüphesiz yerelleşme dijital oyun üretim zincirinden beslenen bir pazarlama taktiği olarak ele alınmalıdır. Bu süreç, endüstride önemli ve faydalı bir işlevin yerine
getirilmesine yardım etmektedir. Yerel ortakların varlığı, oyunların yerel dile çevrilmesi gibi etkenler, oyunun başka bir ülkede de aynı ilgiyi görmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu hareketlilik, ekonomik anlamda önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bir
Alman firması olan Gameforge, O-game, Gladiatus, Klanlar Savaşı, Tamoth-Legend
Online, Wild Guns, Ikariam, Battle Kanight, Dark Pirates gibi oyunlarını Türkiye
pazarı için yerelleştirmiş ve e-pin satışı gerçekleştirmiş; dünyaca bilinen Knight Online adlı oyunun yapımcı firması K2 Network Türkiye pazarındaki işlerini yürütmek
için ülke temsilciliği açmıştır (Binark v.d., 2009: 126-127). Güney Kore firması olan
Mmage, Hero Online adlı oyununun tanıtımı için Türkiye’nin farklı şehirlerindeki internet kafelerde çeşitli etkinlikler düzenlemiştir (Binark ve Bayraktutan-Sütçü,
2008: 81). Böylece dijital oyunların yerel ekonomiye doğrudan katkı yaptığını ve
birçok yan dal ile etkileşim içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum
dijital oyunları teknoloji, kültür ve pazarlama kümelerinin kesişim kümesi yapmaktadır.
Dijital oyunlar, bir ekonomik parametre olarak ele alındığında güçlü bir ortak olarak kendine yer bulmaktadır. Üstelik kriz zamanlarında satış rakamları düşmeyen
sektör olarak da ayrı bir öneme sahiptir (NIMF, 2008: 5). Dijital oyunların reklam
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bütçeleri, pazardaki ekonominin beslendiği önemli bir mecradır. İleri seviyedeki şirketler, tema mağazalarla bu konuda daha geniş bir pazarlama sahası oluşturmaktadır
(Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 70-71). Dijital oyunlar, yarattığı ekonominin
sağladığı katkıların yanında sosyal bir işleve de sahip olabilmektedir. 2002 yılında
hazırlanan Americas Army adlı oyun, Amerikan ordusuna personel desteği sağlaması amacıyla Hükümet tarafından desteklenmişti (Li, 2003: 8). Gerek bu örneğin
hayata geçmesinde, gerek dijital oyun pazarının ivme kazanmasında önemli unsur,
yapay zekâ olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zekâ, gerçeklik olgusunu artırıcı
özelliğinin yanında, oyuncuların oyuna karşı tutumlarını da belirleyen bir unsurdur
(Karaca, 2006: 401). Bu açıdan yapay zekânın insan davranış ve sezgilerinin sanal
ortamda taklit edilmesi olduğu söylenebilir (Akıncı v.d, 2009: 1385). Oyunlarda kullanılan yapay zekâ teknikleri şu şekilde sıralanabilir;
• Sonlu Durum Makineleri
• Bulanık Durum Makineleri
• Genetik Algoritmalar
• Yapay Yaşam
• Yapay Sinir Ağları
Microsoft’un 14 oyundan oluşan bir konsol olan Xbox 360’s Project Natal Motion
Controller projesinde oyun konsolu aracılığıyla herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan kullanıcı ile her türlü iletişim kurulabilmektedir (Xbox, 2010). Giderek artan ve
nihayetinde gerçek oyuncunun sanal ortamda oyuncu olabilme imkanını dahi içeren
bu gelişimin yeni riskleri de içerdiğini belirtmek yerinde olacaktır.
Bu bilgiler ışığında geleneksel oyunlar ile dijital oyunlar arasındaki başlıca farklar
şu şekilde özetlenebilir (Güneş, 2012, 17-18):
• Geleneksel oyun çok çeşitli disiplinlerin ilgi alanına girerken, dijital oyunları
inceleyen disiplinin adı Ludoloji’dir.
• Geleneksel oyunda rekabet ve gönüllülük esasına göre en az iki kişiden bahsedilirken, dijital oyunlarda ikinci kişinin yerini yapay zekâ alabilmektedir.
• Geleneksel oyun fiziki alanda, dijital oyunlar ise fiziki gerçekliği bulunmayan
sanal ortamlarda oynanabilmektedir.
• Geleneksel oyunlarda başarı oyunun sonunda ödüllendirilebilirken, dijital
oyunlarda başarı oyun sürerken ödüllendirilebilmektedir.
• Geleneksel oyunlarda oyun öyküsü hazır ve bilinmekte iken, dijital oyunlarda
oyun öyküsü oyuncu tarafından oluşturulabilir.
• Geleneksel oyunların aksine, dijital oyunların üretim süreçlerinde profesyonel yapılanmalar görülmektedir.
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2.3. Oyuncu Kavramı
Oyun kavramı daha çok çocukları akla getirse de oyuncu kavramının odağında yetişkin veya genç insanın olduğu söylenebilir. Fakat bu yaklaşımın genel mahiyette ele
alınması dahi oyuncu kavramının tanımının yapılması noktasında yetersiz kalacaktır. Daha ileri bir söylemle, oyuncu sayısı kadar oyuncu tanımı getirilebileceği söylenebilir (Binark v.d., 2009: 105). Çatı bir ifade ile oyuncunun bir role büründüğünü
ifade edebiliriz. Burada da rol kavramını tanımlamak zorlaşacaktır. Bununla birlikte
çalışmada ele alınan dijital oyunların oyuncu kavramında algı çocukların oyuncu olduğu üzerinedir. Zira çocuklar doğal oyunculardır ve gelişimlerini rol yaparak, oyun
oynayarak sürdürürler. (Pehlivan, 2005: 67). 2000’li yıllardan sonra çocukların oyun
oynama alanlarının azalmasının ve oyun oynadıkları ortama ait düzensizliğin artmasının, çocukların gelişiminin önünde engel olarak çıktığı söylenebilir (Şener, 2007:
26). Avrupa’da yapılan bir araştırmada çocukların dijital oyun oynama sebeplerini
“arkadaşlarla oyun oynamak” şeklinde cevaplamaları (ISFE, 2010a), oyunların eğlenceli, can sıkıntısını giderici olması ve hayal gücünü kullandırması gibi nedenler
birlikte ele alındığında dijital oyunların insanın hissi ihtiyaçlarına cevap verebildiğini söylemek mümkündür.
Dijital oyunlar oyuncuda çoğunlukla yoğun bir duygu çeşitliliği yaşatmaktadır
(Kerr v.d., 2004). Çocukken oynanan basit oyunlar esnasında hissedilen telaş ya da
gerginlikle dijital oyunlar karşısında hissedilen duygu aynıdır (Binark v.d., 2009:
42). Yine de bu iki oyuncu profilinde öne çıkan ayrım, dijital oyunlarda oyuncuların kimliğine ilişkin sınırlar çizilmiş olmasıdır (Doğu, 2009: 74), Burada parçalanmış bir özneden söz edilebilir (Kır, 2008: 76). Bu öznenin kişilik bölünmesi
yaşaması da ihtimal dahilindedir. Dijital oyunlara yoğun ve uzun süreli bağlı kalan
oyuncuların oyun bittikten sonra yabancılaşma yaşama olasılığı da bulunmaktadır
(Doğu, 2009: 75). Yukarıda örneği verilen Anders Breivik’in bu açıklamaya uyan
bir ikilem içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Bu örnek kadar keskin olmasa da, her oyuncunun kendisini özdeşleştirdiği bir simge ya da sanal ortamda
kimlik yaratımını ya da tasarımını ifade eden avatar ile (Yıldız, 2009: 68) oyuncunun kimliğine ve iç dünyasına ilişkin ipucu taşıdığını söyleyebiliriz (Binark ve
Bayraktutan-Sütçü, 2008: 57). Avatar, Hinduizm’de, ölümsüz bir varlığın insan
ya da hayvan olarak yeniden hayata gelmesi olarak da karşılık bulmaktadır (Soyseçkin, 2009: 27). Böylece oyuncu, bilinçaltında, kendini temsil için seçtiği karakterin gücü karşısında sanal bir büyüme yaşayabilmekte, kendini olmadığı birine
evrilmeye hazırlamaktadır. Kendi ile sanal karakteri arasındaki ayrımlar kimlik
çatışmasını tetikleyebilecektir (Sayar, 2008). Boal (1992: 276), metaxis olarak ifa-
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de ettiği bu durumda, biri gerçek diğeri kurgu olmak üzere aynı anda iki farklı dünyaya sahip olmak olarak açıklamaktadır. Oyun içerisinde oyuncunun bu ikircikliği
dengeleme araçları dil ve performanstır (Yıldız, 2009: 62). Bu iki araç, oyuncular
arasında karşılıklı iletişimi getirmekte, bu etkileşim ise her oyuncunun yeniden
anlamlandırdığı melez bir kimliğin yeniden üretilmesi ile sonuçlanmaktadır. Sanal
dünyadaki temaslardan kaynaklanan bu değişim, gerçek hayatta kimlik ve kültürlerin karışması olarak tezahür etmektedir (Kır, 2008: 15). Oyuncunun sınırını
belirleyen avatar, oyuncuyu zihinsel ve kurgusal olarak dijital oyunun belirlediği
yöne doğru çekmektedir. Oyun içerisinde kazanılan statü, daha ileri zamanlarda
melez topluluklar oluşması ile sonuçlanabilmektedir. 2006’dan sonra hızla artarak
internet kavramının nerdeyse karşılığı haline gelen sosyal ağlar, bu toplulukların
ilk dönem toplanma platformları olarak ele alınabilir. Bu topluluklara devasa çevrimiçi oyunların ilk zamanlarında oyun içerisinde de rastlanmaktaydı ve oyunların
yapısı oyunculara bir cemaat içerisinde olmayı dayatmaktaydı (Bayraktutan-Sütçü, 2009: 52). Önce çevrimiçi oyunlarda görülen, oyuncunun kendini etkilenmeye açık ve baskın söylemin dışında bir cemaat içerisinde bulma durumu (Kentel, 2009), sonraları sosyal ağlarda sık sık karşılaşılan bir durum haline gelmiştir.
Oyunlarda karşılaşılan yeni toplumsal gruplar (Kır, 2008: 18), oyunların yapısının
cemaatleşmeye müsait olması nedeniyle kolayca kabul görmektedir. Bu kabulleniş, oyun alanını propaganda için elverişli bir duruma sürüklemektedir. Böylece
daha dar, kapalı ve fanatik guruplar oluşması da mümkün olabilecektir.
Dijital oyunların bir cazibesi de oyuncuyu oyunun yazarına çevirebilmesidir. Bu
yapı, oyuncuya yaratma fırsatı tanımaktadır (Squire v.d., 2005). Kurguyu yeniden
ve yeniden tasarlayabilen oyuncu, bir yerden sonra oyunu kendisi yaratmış gibi düşünebilmektedir (Kentel, 2009). Bu yazarlık tanımını “örtük yazarlık” olarak ifade
etmek mümkündür (Binark v.d., 2009: 63). Bu yazarlık hissi, varoluş yansısı olarak oyuncuya temas etmektedir (Atkins, 2003: 147). Oyuncu, oyun oynarken tatmin
duygusunu, yaşam sevincini, hayal kırıklığını yani varoluş duygusunu deneyimleyen
ve bundan haz duyan kişidir. Zevk alma ya da haz duyma, oyunun son özelliğidir
(Binark v.d., 2009: 43). Bu özellik ile bağımlılık arasında güçlü bir nedensellik bağı
olduğunu söyleyebiliriz. Bağımlılık, insan beyninde ödül ve zevk mekanizmalarının
aşırı aktif halde olmasından kaynaklanmaktadır (Bozarth, 1994). Bu duygunun sürekli ve yoğun bir şekilde tekrarlanması, kişiyi başka bir şeyden zevk alamaz hale
getirebilmekte, adeta ödül ve zevk mekanizması amacına uygun kullanılmadığı için
iflas etmektedir. Nicole Lazzaro (2004:7), oyuncuların oyun oynama nedenleri arasında zevk hissini dört başlıkta açıklamaktadır:
• Şiddetli zevk: Hüsran ve fethetme hisleri arasında gidip gelen oyuncular,
oyundan zorluk, strateji ve problem çözümü gereksinimi beklerler.
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• Gevşek zevk: Oyuncular karışık entrikalardan ve merak uyandıran durumlardan hoşlanır, oyun dünyasına kendilerini tamamen kaptırırlar.
• Kafa dinlemek: Fiziksel, davranışsal, kavramsal ve sosyal sıkıntılardan uzaklaşmak adına, heyecan duymak, duygu ve düşüncelerden uzaklaşmak için
oyun oynarlar.
• Toplumsal etken: Rekabetin getirdiği eğlence, rakibin yenilgisiyle veya takım
arkadaşının başarısıyla duyulan haz ve sosyal ortamlarda kabul görmek gibi
nedenlerle sosyalleşmek için oynanır.
Her oyun zamanı kurgu dünyasının bir parçası olarak kullanır (Doğu, 2009: 76). Çevrimiçi oyunları geleneksel oyunlardan ayıran bir fark da zamanın değil oyuna dahil
olup olmama durumunun söz konusu olmasıdır (OECD, 2005: 9). Zamanla ilgili bu
ayrımın yanında oyuncunun oyun yapısını kavramaya yönelik algısı da sürekli canlı
tutulmak durumundadır. Oyuncu, bu oyun sarmalında karşılaştığı bazı aşamalarla
sanal oyunu gerçek hayata taşıyabilmektedir. Oyunun endüstriyel bir ürün olarak
karşımıza çıktığı bu aşamaların sonuncusunda oyun uzmanı yer almaktadır. Oyun
uzmanı, oyun içerisinde cemaatleri bir arada tutarken, oyunun pazarda tutunmasını
sağlamakla oyun yayıncısına karşı sorumludur (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008:
184). Oyuncunun oyun uzmanlığına giden süreci şöyle açıklanabilir (Binark v.d.,
2009: 225-228):
• Oyuncu: Dijital oyunu sosyal etkinlikle kıyaslamayan, oyunu sevendir.
• Pro-gamer: Boş zaman etkinliği olarak sadece ilgisini çeken oyunları oynayandır. Oyuncu, seçici olmuş, uzmanlaşmaya başlamıştır.
• Harcore gamer: Boş zaman aktivitesinden öte, sosyal aktivite içerisinde
oyun oynamanın ayrı bir yeri vardır. İstikrarlı bir şekilde sadece seçtiği bir
tür üzerinde oyun oynar. Özellikle devasa çokoyunculu çevrimiçi oyunlarda
görülürler.
• Game master: Kutu oyunların danışmanı, devasa çokoyunculu çevrimiçi oyunların mutlaka olması gereken görevlisidir.
• Game expert: İşe hakim olan noktadaki kişidir. Bu işi yürüten kişinin seçiminin
doğruluğu ile oyunun satış rakamları arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.
Sonuç olarak, dijital oyuncunun aynı anda hem oyunu oynayan kişi, hem de oyunda
oynadığı karakter olarak kişilik bölünmesi yaşadığı ve bu şekilde büründüğü rol kişiliğinden sıyrıldığında ise yabancılaşma sorunu yaşayabileceği sonucuna ulaşmak
mümkündür (Güneş, 2012:24). Oyunu bu rol altında tekrar tekrar oynayabilen oyuncu, böylece örtük bir yazar olmaktadır. Belirgin bir diğer ayrım, dijital oyuncunun
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kendini avatar adı verilen kimlik simgesi ile ifade etmesidir. Oyuncuya oyunun sınırını gösteren avatar, aynı zamanda oyuncuya oyuncunun ideolojik ya da kişisel
görüşünü yansıtan melez ve kolektif bir kimlik vermektedir. Bu birliktelik oyun içinde cemaatler oluşması olarak ortaya çıkabilmektedir. Oyuncu bu topluluklara girme
isteği taşımakta ve kendine yakın gruplarla hareket etmeye meyil göstermektedir.
Oyuncunun oyun oynama isteğini sonlandıran haz ise, yeniden deneyimleme arzusunun gücü ile bağımlı olması sonucunu doğurabilmektedir.

2.4. Oyunların Etkileri
Dijital oyunlar, yapısında var olan oyun cazibesine bağlı olarak oyun oynayan kişi
üzerinde çeşitli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sonuçlar, oyun oynama şekli, süresi
ve oyunun içeriğine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilmektedir. Oyunların kişi üzerinde olumlu etkileri olduğu gibi, olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Fakat bu etkilerin
olumlu olanlarına yönelik çalışmalara ulaşmak kolay olmazken, olumsuz etkileri
üzerine çalışma ve haberler oldukça fazladır (Lee ve Peng,(2006: 328). Olumsuz
etkilerin en başında oyunların kullanım sürelerinde görülen aşırılık gelmektedir. Bu
aşırılık, sonu bağımlılığa kadar giden bir süreci içerebilmektedir. İnternette oyun oynama bozuklukları, Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association;
APA) tarafından sürekli güncellenen Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel
El Kitabında 2013 yılında bu yana dijital oyun bağımlılığını içeren bir başlık olarak
yer almaktadır. Bağımlılık kavramı, farklı alanlarda farklı sebeplerin sonucu olarak
ele alınsa da, temelde haz ve tekrardan kaynaklanan biyopsikososyal1 bir bozukluk
olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle dijital oyun bağımlılığına yol açan tek bir parametreden söz etmek eksik kalabilecektir. Oyunun içeriği, oynayan kişinin çevresindeki karşılığı, kişinin kendi çevresindeki ruhsal ve fiziksel durumu hatta toplumun
içinde yer aldığı sosyal ya da ekonomik şartlar, bağımlılığı tetikleyen bir unsur olarak görülebilecektir. Nitekim pandemi döneminde yaşanan kapanma sürecinin oyun
bağımlılığına yol açtığına dair çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır (Aktaş ve Daştan
2021, 135-137).
Dijital oyunların bağımlılığın yanında gelişim aşamasında muhtemel bozukluklara sebep olabileceği de ileri sürülebilir. Bu sonuç da kullanım süresindeki aşırılıktan kaynaklanmaktadır. En yaygın görülen septom, parmaklarda ve bileklerde
saptanan karpal tünel sendromudur. Bunun dışında dikkat eksikliğinden agresif
davranışlara kadar birçok olumsuz sonuçlarla karşılaşmak da mümkündür. Diğer
1

Psikolojik, sosyolojik ve biyolojik etkenlerin beraberce insan sağlığı üzerindeki etkilerini ifade etmektedir.

34

Dijital Oyun Tarihi ve Türk Oyun Medyası

taraftan oyunların, cinsiyetçilik, ırkçılık, şiddeti meşrulaştırma, asosyallik gibi
davranış bozukluklarının da kaynağı olabileceğini söylemek mümkündür.
Davranışsal bir bağımlılık olarak nitelendirilen dijital oyun bağımlılığı; bireyin
dijital oyunları oynama isteğini kontrol edemediği, duygu, düşünce, davranışlarında ve günlük yaşamında dijital oyun oynama kaynaklı çeşitli değişim ve
bozulmaların olduğu bir durum olarak tanımlanmaktadır. Oyunların gelişimi sürecinde oyunun türüne göre fiziksel ve psikolojik açıdan etkilenmeler sözkonusu
olmuştur (Irmak ve Erdoğan, 2016; Mustafaoğlu ve Yasacı, 2018). Her ne kadar
ilk dönemlerde bu az olsa da özellikle son otuz yıl içerisindeki oyun teknolojisi
ve oyun içeriklerindeki değişikliklerden kaynakla çoklu etkilenme sözkonusu
olmuştur. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü 2018 yılında yayınladığı ICD kılavuzunun 11’nci sürümünde, oyun bağımlılığını madde bağımlılığı ile aynı çatı altında
tanımlamıştır

2.5. Dönemsel Dünya Oyun Tarihi
2.5.1. 1950 Öncesi ve İlk Patent
Eski Mısır’da, ölen kişinin yeniden dirildiğinde kendisi ile birlikte gömülen eşyalarını da kullanabileceğine inanılıyordu. 1922’de yapılan bir kazı sırasında keşfedilen
Mısır Kralı Tutankamon’un mezarında, dirildiğinde canı sıkılmasın diye mezarına
en sevdiği eşyalardan biri olan eski bir oyun tablası da konulmuştu. İşte bu oyun
tablası bilinen en eski oyun aracıdır. Bu, aynı zamanda, oyun tarihinin insanlık tarihi
kadar eski olduğunu da anlatmaktadır (Chip Online, 2008b; Eski Mısır, 2021). Geçmişte oyunlar dini ritüellerin bir parçası olmuş ve bu yolla geliştirilmiştir (Pehlivan,
2005: 1).
Video oyunu olarak adlandırabileceğimiz ilk oyun makinesi ise Amerikan nükleer
fizikçi Dr.Edward Uhler Condon tarafından geliştirilen ve 1940 New York dünya
fuarı boyunca Westinghouse şirketi tarafından sergilenen ve tanıtılan “Nimatron”
isimli bir ton ağırlığında bir makineydi. Bu oyun makinesi ile son kibrit çöpünü almaktan kaçınmanız gereken NİM isimli eski matematik oyunu oynatılıyordu. Oyun
fuar süresince 100 bin kişi tarafından oynandı ve makine oynanan oyunların yüzde
90’ını kazandı. Nim oyunu, bir bilgisayarın bir insana karşı oynatıldığı ilk oyun olarak düşünülmektedir. Video oyunlarının kökeni, 1940’ların sonlarında erken katot
ışın tüpü tabanlı füze savunma sistemlerinde yatmaktadır.
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Şekil 2.1. Amusement Device (Kaynak: NMP)

1947 yılına gelindiğinde, Thomas T. Goldsmith Jr. ve Estle Ray Mann tarafından
Cathode-Ray Tube Eğlence Cihazı (Amusement Device) adlı bir cihaz için patent başvurusu yapılmıştır. Patent 25 Ocak 1947’de alınmış ve 14 Aralık 1948’de
yayımlanmıştır (The Strong National Museum Of Play, 2021). Sekiz adet lambadan (vacuum tube) oluşan oyun belirli bir hedefe füze atılmasını simüle eden ve
füzenin hızı ve atış eğimini belirlemek için düğmeler ihtiva eden bir cihazdı. Bir
osiloskop ekranına bağlı bir katot ışınlı tüpü kullanan oyun, oyuncuları bir hedefe
silah ateşlemeye zorluyordu. O dönemde bilgisayarın henüz elektronik olarak grafik çizme yetenekleri olmadığı için, küçük hedefler basit bir ekran üzerinde çizgi
ile gösteriliyordu.
Katot ışınlı tüp eğlence cihazı bilinen en eski olan interaktif elektronik oyun gibi
bir elektronik ekran kullanan ilk oyun olarak düşünülse de hiçbir zaman üretilmediği veya satışı yapılmadığı için video oyun endüstrisinin geleceği üzerinde etkisi
olmadığı, hatta çoğu tanımda da cihazın bir video oyunu olarak kabul edilmediğinden bahsedilir. Fakat Amerikan patent ofisine yapılan patent başvurusunda “buluşun
oyunun oynanabileceği bir cihazla ilgili olduğu, oyun öyle bir karaktere sahip ki,
oyunun oynandığı cihazı kullanmak ve çalıştırmak özen ve beceri gerektirmektedir”
denilmektedir.
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2.5.2. Oyun Tarihi (1950-1959)

Şekil 2.2. Chasing-Playing ve EDSAC Computer (Kaynak: NMP)

1950 yılında Claude Shannon, “Bir Bilgisayarı Satranç Oynamak İçin Programlamak” isimli makalesinde satranç oynayan bir bilgisayarı programlamak için gerekli
temel yönergeleri ortaya koymuştur. Aynı yıl hem kendisi hem de İngiliz Alan Turing
satranç programları oluşturmaya başlamışlardır (NMP, 2021). 1951 yılında, Japonlara has oyun kartları imal eden Marufuku firması, adını Nintendo olarak değiştirmiştir (Chip Online, 2008c). 1952 yılında Cambridge Üniversitesinde öğrenci olan
Alexander Sandy Duoglas dünyanın ilk elektronik oyununu üretmiştir. Türkiye’de
S.O.S. adıyla bilinen, Tic Tac Toe adıyla dünyaya yayılan meşhur oyunda dokuz
adet kareye sırayla yerleştirilen yuvarlak ve çarpı işaretleri ile bir dizi elde edilmeye
çalışılmaktaydı (Bryce ve Rutter, 2006: 22). Douglas’ın OXO adını verdiği oyun,
EDSAC adı verilen ve görsel olarak ampuller kullanan bir bilgisayar üzerinde geliştirilmiştir. Oyunda, oyuncu bilgisayara karşı oynuyordu.

Şekil 2.3. Black Jack Oynanan IBM-701 ve Hutspiel Wargame Machine (Kaynak: NMP)

1954 yılında Atom bombasının doğduğu yer olan New Mexico’daki Los Alamos
laboratuvarlarındaki programcılar, bir IBM-701 bilgisayarında ilk “Blackjack” programını geliştirmişlerdi. 1955 yılında askere savaş oyunlarının bir geleneği olarak

37

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yürütülen bir sivil askeri araştırma merkezi
olan Yöneylem Araştırma Ofisi tarafından analog bir bilgisayarda geliştirilen tiyatro
düzeyinde Hutspiel isimli bir savaş oyunu geliştirilmiştir. Nato ve Sovyet Rusya
askerlerini temsilen kırmızı ve mavi oyuncuların savaştığı Hutspiel oyunu ile bilgisayar çağına giriş yapılmış oldu.

Şekil 2.4. Checkers IBM-701 ve Chess Game oynanan IBM-704 (Kaynak: NMP)

1956 yılında Arthur Samuel, ulusal televizyonda bir IBM-701’de yazılmış bilgisayar
dama programını göstermişti. Bu program geliştirilmesinden altı yıl sonra program
bir dama ustasını yenmiştir (NMP, 2021). Oyun, en eski bilgisayar oyunlarından
biriydi ve sonunda kendi oyunundaki hataları analiz ederek kendini geliştirme yeteneğine sahipti. 1957 yılında Alex Bernstein, bir IBM-704 bilgisayarında ilk hazır
bilgisayar satranç programını yazmıştı. Bu program, dört yarım hamle ileriyi değerlendirecek kadar gelişmiş bir programdı.

Şekil 2.5. Tenis Oyun Kolu ve MIT TX-0 Bilgisayar (Kaynak: NMP)

1958 yılında Willy Higinbotham, Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’nda halka açık
gösteri için bir osiloskop ve analog bilgisayarda basit bir tenis oyunu olan Tennis
for Two oyununu geliştirmişti (Anderson, 1983; R&D Accomplishments, 1981). Higinbotham, oyununda bilgisayarın balistik füzelerin mermi yollarını hesaplayabilme
yeteneğini kullanmıştı (Novak, 2008). Bu oyun iki yıl sonra sökülüp büyük ölçüde
unutulmasına rağmen, Pong gibi daha sonra popüler olan video oyunlarının ilham

38

Dijital Oyun Tarihi ve Türk Oyun Medyası

kaynağı olmuştur. 1959 yılında MİT’teki öğrenciler, MİT’nin TX-0 bilgisayarında
Labirentte bir fare oluşturmuştu. Kullanıcılar önce hafif bir kalemle bir labirent çizer, ardından fare peynir aramak için labirentte gezinirdi. Geliştirilmiş bir versiyonun da ise çılgın bir fare martini arar, ancak yine de bir şekilde gittiği yolu hatırlardı.

2.5.3. Oyun Tarihi (1960-1969)
Kore Savaşı boyunca ABD ordusunda görev yapmış olan David Rosen, Japonya’daki
ABD askeri üssünde jetonlu oyun cihazlarına gösterilen ilgiyi görünce bu makineleri
Japonya’ya ihraç etmeye başlamıştır. 1960 yılında Rosen, bu cihazları kendisi üretmeye
karar vermiş ve Tokyo’da müzik kutusu ve slotlu2 oyun makineleri üreten bir firma satın
almıştır. Ürettiği cihazların üzerindeki damgalardaki “Service Games” (Servis Oyunları)
ibaresinin kısa hali olan SEGA, kısa sürede marka haline gelmişti (Chip Online, 2008c).

Şekil 2.6. Computer Baseball Program ve Soğuk Savaş Bilgisayar Simülasyonu
(Kaynak: NMP)

Aynı yıl bilgisayar programcısı John Burgeson, IBM’deki işinden dolayı evde hasta
kalınca bir bilgisayar beyzbol simülasyonu geliştirmeye başlamıştır. Ocak 1961’de,
kardeşi Paul’un yardımıyla bilinen ilk beyzbol bilgisayar programını bir IBM 1620
bilgisayarında çalıştırmıştır. Aynı zamanlarda Raytheon Şirketi, ABD Genelkurmay
Başkanları için küresel Soğuk Savaş çatışmasının bir bilgisayar simülasyonunu geliştirmiştir. Gelişmiş olmasına ve hatta silah kontrolünün faydalarını modellemesine rağmen, simülasyon bilgisayarlara aşina olmayan kullanıcılar için çok karmaşık
olduğundan Raytheon “Grand Strategy” adlı daha erişilebilir bir analog versiyon
oluşturmuştu.
2

Bir kolun çevrilmesi ile ekran üzerinde bulunan yuvalarda aynı tür simgeleri yan yana getirme amacını güden
bir oyun türü. Daha çok kumar amaçlı oyun makinelerinde bulunur.
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1962 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde Stephen Russell ve arkadaşları ilk
bilgisayar tabanlı video oyunu olan Spacewar oyununu geliştirdiler (Anderson, 1983;;
Vorderer ve Bryant, 2006: 30). Takip eden on yıl içinde, oyun ülke genelindeki bilgisayarlara yayılmıştır. Spacewar iki kişilik ilk dijital bilgisayar video oyunlarından biridir.

Şekil 2.7. Spacewar Oyunu ve Oyunun Oynandığı Bilgisayar (Kaynak: NMP)

Ekranın ortasında gemileri yutan bir yıldız vardı ve yıldızın yutmasını önlemek için
manevra gerektiren bir oyundu. 1961 yılında yapımlarına başlanılan oyunun yapımı
tam 200 saat sürmüştür. Oyunun ek özellikleri Dan Edwards, Peter Samson, ve Graetz tarafından geliştirilmiştir. Oyunun asıl geliştiricisi ise Steve Russell’dır. Oyun,
1962 yılının Şubat ayında çıkmıştır (NMP, 2021).

Şekil 2.8. STAGE Algoritması (Kaynak: NMP)
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1963 yılında yaşanan Küba füze krizinden sonraki aylarda Amerikan savunma bakanlığı kısaca STAGE (Total Atomic Global Exchange) olarak isimlendirilen bir
bilgisayar savaş oyunu geliştirmiştir (NMP, 2021). Savaş oyunu Amerika’nın termonükleer bir savaşta Sovyetler birliğini yendiğini göstermekteydi. Savaş oyununun
akış diyagramı ve adımları Şekil 2.8.’deki gibi simüle edilmiştir.
1964 yılında Dartmouthlu John Kemeny, zaman paylaşım sistemi ve BASIC programlama dilini geliştirmiştir. Kemeny, herkesin bir programcı olduğu düşüncecisine sahipti ve geliştirdiği bu iki sistem sonraki zamanlarda öğrencilerin bilgisayar oyunu yazmalarını oldukça kolaylaştırmıştır. 1965 yılına gelindiğinde ise
Dartmouth takımının Princeton takımını 28-14 yendiği futbol maçından iham alan
Dartmouthlu öğrenciler ilk bilgisayar futbol oyunu tasarlamışlardır. Bu yılın başında ise John Kemeny ve Keith Ballairs BASIC dilinde ilk bilgisayar oyununu
yazmışlardır.

Şekil 2.9. İlk BASIC Program ve İlk Bilgisayar Futbol Oyunu (Kaynak: NMP)

1966 yılına gelindiğinde Ralph Bear New York otobüs istasyonunda çalışma arkadaşını beklerken televizyonda video oyunu oynama fikrini geliştirmiştir. 1966 yılının
Eylül ayında televizyon video oyunlarının temellerini oluşturan bu fikrini yazıya
dökmüştür. Ralph Baer, 1967 yılında da bu video oyununun prototipi olan Brown
Box’ı geliştirmiştir. Brown Box kullanıcılara tenis ve diğer oyunları oynama imkanı
sunuyordu. 1967 yılında ilk metin tabanlı macera oyunu Advent, Will Crowther ve
Don Woods tarafından yazılmış ve dijital oyunların evriminde büyük değişime neden olmuştur (Soyseçkin, 2009: 26).
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Şekil 2.10. Televizyon Video Oyun Makine Şeması Makinesi, İlk Video Oyun Sistem
Odyssey (Kaynak: NMP)

1951 yılında ilk dijital oyun fikrini ortaya atan fakat çalıştığı yerde reddedilen Ralph
Baer yedi farklı oyun geliştirmiştir. Hepsi, şu anki oyunlara göre çok basit oyunlardı.
İlk oyun, birbirini kovalayan iki noktanın macerasıydı. Ateş etmeli oyunların da bulunduğu bu seriyi Ev Oyun Televizyonu olarak adlandırdılar ve 1968 yılında da Baer
ilk kez bir dijital oyun için patent almıştır (Chip Online, 2008ç). Aynı yıl Mouse icat
edilmiştir (G. Aldridge, 1996: 38).
1969 yılında internetin atası olarak anılan ARPANET kurulmuştur. Aynı yıl, Rick
Blomme Spacewar’ı geliştirerek, ilk bilgisayar temelli öğrenim sistemi olan Plato’yu (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) yazmıştır (Bryce ve
Rutter, 2006: 23; Vorderer ve Bryant, 2006: 32). Bu yılda yazılan Space War adlı ilk
iki kişilik oyundan sonra, 1970 ile 77 yılları arasında Star Trek, Avatar ve 32 oyuncuyu destekleyen Empire oyunları ile çoklu oyun ortamları yayılmaya başlamıştır
(Chip Online, 2008l).

2.5.4. Oyun Tarihi (1970-1979)
1970’lere gelindiğinde video oyunları jetonla çalışan atari oyunları ve ev konsolları ile çok geniş bir kitleye ulaşmaya başlamıştır. 1971 yılında “Computer Space”
isimli ilk jetonlu oyun makinesi yapılmış fakat beklenen ilgiyi görmemiştir. (Demaria ve Wilson, 2003: 16). Nolan Bushnell’in Spacewars’ın gelişmiş bir versiyonu
olan Computer Space adını verdiği oyununu Nutting Associates firması satın almış
ve Bushnell’i kadrosuna dahil etmiştir. Bushnell ve Dabney, oyunu 1971’de Spacewar’ın jetonla çalışan bir versiyonu olarak tasarlamışlardır. Ticari olarak satılan
ilk video oyunu olan Computer Space, aslında 1962 yılında geliştirilen Spacewar’ın
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bir türeviydi. Spacewar, 1962 yılında Amerikan bilgisayar bilimcisi olarak bilenen
Steve Russell tarafından geliştirilen uzay savaşı video oyunudur. Oyun, Digital Equipment Corporation tarafından geliştirilen ve ilk mini bilgisayar olarak kabul edilen
PDP-1 (Programmed Data Processor) platformunda oynanan çok oyunculu bir oyundu. Birden fazla bilgisayar kurulumunda oynandığı bilinen ilk video oyunu olarak
bilinmektedir. 1971 yılında piyasaya sürülen oyun başarı kazanamayınca Bushnell
firmadan ayrılmış ve kendi firmasını kurmuştur (Chip Online, 2008ç). Seçtiği isim
Syzygy daha önce tescil edildiği için, firmasının ismi olarak ikinci tercihi olan Atari’yi seçmiştir (Chip Online, 2008d).
Aynı yılda Scientific American dergisi Marten Gardner’in yaşam kurallarını anlatan
matematiksel oyununu yayınlamıştır. Bu simülasyonda izole edilmiş olan veya aşırı kalabalık hücrelerin öldüğü ve diğerlerinin yaşayarak çoğaldığı betimleniyordu.
Bilgisayar korsanları bu simülasyondaki betimlemeleri izleyerek daha gelişmişini
oluşturmak için çaba içerisindeydiler. Nitekim 1971 yılında Minnesota koleji öğrencilerinden Don Rawitsch, Bill Heinemann ve Paul Dillenberger Oregon Trail isminde öncülerin batıya yürüyüşünü simule eden bir oyun geliştirmiştir (NMP, 2021).
Oyun başlangıçta sadece tek bir teletype makinesinde oynanmıştır. Sonrasında bu
oyun Rawitsch tarafından oyunun ulusal dağıtımını yapan Minesota eğitim bilgisayar konsorsiyumuna getirilmiştir.

Şekil 2.11. Matematiksel Oyun ve Oregon Trail Oyunu (Kaynak: NMP)

1972’de ilk ticari amaçlı ev videosu olan Magnavox Odyssey 100 binin üzerinde
satış gerçekleştirmiştir (Bryce ve Rutter, 2006: 23). Ticari olarak satışa sunulan ilk
oyun, basit bir tenis oyunu olan Odyssey olmuştur. William A. Higinbotham, 1972
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yılında ilk patentini alarak Odyssey’i satışa sunmuştur (Chip Online, 2008ç). Gene
bu yıl içinde Atarinin mimarları Bushnell ve Alcorn bir atari masa tenisi oyunu geliştirmişlerdir. Bu oyunu test ettiklerinde oyunun çalışmadığını görüp, bunun nedenini
araştırdıklarında insanların oyunu oldukça fazla oynadıklarını ve çeyrek jetonların
sıkışmasından dolayı da oyunun durduğu anlaşılmıştır. Bu durum Pong isminde atari
efsanesinin de doğmasına neden olmuştur. 1973 yılında Creative Computing isimli
ilk bilgisayar magazin dergisinin yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra David
Ahl 101 BASIC isminde bir bilgisayar oyunu yayınlamıştır. Bu oyun oyuncuların
eski bir Sümer kralı olmalarına izin vererek MUGWMP’de bir ızgarada saklanan
yaratıkları bulmalarına ve Kuzey’in Güney’i yönetmesine imkan veren bir oyundu
(NMP, 2021).
1973 yılında teknik açıdan ilk FPS sayılabilecek Mazewar adlı oyunda içinde bulunduğunuz labirentin çıkış yolunu bulmak isterken göz biçimdeki diğer oyuncuları
vurmak ya da onlar tarafından vurulmamak gerekmekteydi (Özden, 2010: 63).

Şekil 2.12. PONG Oyun Makinesi ve İlk Bilgisayar Dergisi (Kaynak: NMP)

1974 yılında DOOM oyunundan iki yıl önce, labirent savaşları, oyuncuları tel çerçeveli grafikten oluşturulmuş bir geçit labirentine alıp birince şahıs nişancıyı tanıtıyordu. Bir yıl sonra 1975 yılında Atari ilk olarak jetonlu olarak geliştirilmiş olan
PONG oyununun ev versiyonunu tanıtmıştır (NMP, 2021). Fakat Atarinin kurucusu
olan Nolan Bushnell oyuncak piyasasında bir ortak bulamadığı için tanıtımını yaptığı PONG’un ev versiyonunu Sears Roebuck spor malzemeleri biriminde satmıştır.
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Şekil 2.13. Labirent Savaşları Oyunu ve PONG Ev Versiyonu (Kaynak: NMP)

1976 yılında, ilk olarak 1975 yılında William Crowther tarafından geliştirilen Don
Woods’un öncülük ettiği metin tabanlı oyun versiyonu olan Adventure isimli oyun,
oyuncuları hazinelerin olduğu hayali bir mağaraya götürüyordu. Zindanlar ve Ejderhalardan da esinlenerek geliştirilen bu oyun Zork oyunu başta olmak üzere binlerce
bilgisayar oyunu geliştirilmesinin önünü açarak oyun geliştiricilere ilham kaynağı
olmuştur. 1 yıl sonra Atari, Atari 2600 olarak da bilinen Video Bilgisayar Sistemini piyasaya sunulmuştur. Bu oyun, joystik ile oynanması, değiştirilebilir kartuşları,
renkli oyunları seçmek, oyunun zorluk seviyelerini belirlemek amacıyla kullanılan
anahtarlar ile milyonlarca Amerikalının video oyuncusu olmasına neden olmuştur.
1974 ve 1976 yılları arasında 15 farklı firma toplam 110 farklı oyunu piyasaya sürmüştür. Oyun dünyası hızla büyüyordu. 1976 yılında konsolların içerisinde gelen
oyunlar yerine değiştirilebilir kartuşlar üretilmiştir. Aynı yıl piyasaya sürülen, araba
ile çubuk şeklindeki figürlerin üzerinden geçerek puan kazanılan Death Race 2000
adlı bir oyun büyük tartışma yaratmıştır. Oyunun içerdiği şiddet o dönemin muhafazakar toplumundan çok büyük tepki almış ve kısa süre içerisinde oyun toplatılmıştır
(Chip Online, 2008d).
Steve Jobs, arkadaşı Steve Wozniak ile birlikte 1976 yılında Atari’de çalışmaya başlamış ve Breakout oyununu yaratmıştır. Jobs, kısa bir süre sonra Atari’den ayrılmış
ve Apple bilgisayar firmasını kurmuştur. (Chip Online, 2008d). Ertesi yıl Atari ilk
Video Computer System (VCS)’i piyasaya sürmüştür. 2600 olarak tanınan bu modelin düşük ücreti ve satış başarısı, diğerlerini cesaretlendirmiştir (Bryce ve Rutter,
2006: 24).
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Şekil 2.14. Adventure Oyunu ve Atarı 2600 Video Bilgisayar Sistemi (Kaynak: NMP)

Oyun pazarında ilk büyük çöküş, 1977 yılında şirketlerin eski ve kullanılmayan sistemlerini satmaya zorlandıklarında meydana gelmiştir. Fakat ilerleme devam etmiştir. 1978 yılına gelindiğinde Cinematronics, Space Wars oyununu piyasaya sürmüştür. Oyun vektör grafiğin ilk kullanıldığı oyun olarak tarihe geçmiştir (Chip Online,
2008e). Aynı yıl, Chafitz Şirketi, ilk elektronik Santranç bilgisayarını Boris adıyla
piyasaya sürmüştür (The Spacious Mind, 2010). Fidelity Elektronik, ilk konuşan ve
düşünen oyun olan Voice Chess Challenger’ı “Sizinle konuşan ilk düşünen oyun”
sloganıyla çıkarmıştır (Heckman ve Wolf-Meyer, 2006). Aynı yıl içinde Japonya’da
Taito’nun Uzay İstilacıları (Space Invaders) oyunu 100 yenlik madeni paraların ortaya çıkmasının sebebi olmuştur. Çok geçmeden yaklaşık bir yıl içinde, ABD’deki
60.000 Space Invaders makinesi, Amerikalıların görünürde durdurulamayan uzaylıları durdurmak için milyonlarca çeyrek harcama yapmalarına neden olmuştur. Çok
kısa bir süre sonra 1979 yılında bir oyuncak yapımcısı olan Mattel, elde oynanan
elektronik oyunları yeni bir konsol olan Intellivision ile yenilemiştir. Yenilenen Intellivision, Atari 2600’den çok daha iyi grafiklere ve daha gelişmiş kontrollere sahip
ve oyuncu dostuydu. Oyuncular onun spor oyunlarını çok sevmiştiler. Nitekim Mattel, çok kısa süre içerisinde üç milyon Intellivision ünitesi satmıştır (NMP, 2021).

Şekil 2.15. Uzay İstilacıları Oyunu ve Intellivision Konsolu (Kaynak: NMP)

46

Dijital Oyun Tarihi ve Türk Oyun Medyası

1979’da Essex Üniversitesi’nde Roy Trubshaw ve Richard Bartle çok kullanıcılı
bir metin dünyasını ARPANET’e koymuşlar ve adına MUD demişlerdi (Soyseçkin,
2009: 26; Vorderer ve Bryant, 2006: 32). Bu sırada Japonya’da Namco firması tarafından oyun dünyasının klasiklerinden biri olacak olan Pac-Man üretilmiştir. Bir
yıl sonra Amerika Pac-Man ile tanışmıştır (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 52;
Chip Online, 2008f; Pacmangame.net, 2010).
1970’lerin sonlarında, Amerika’da, çocukların boş zamanlarında tercih ettikleri aktivitelerin başında dijital oyun oynamak gelmekteydi (Cesarone, 1994: 1; Kirsh, 1998:
177). 1970’lerde ve 1980’lerde elde taşınabilir elektronik oyunların geliştirilmesi
oyunların tarihini değiştirmiştir. 1979 yılında Chafitz şirketi, elektronik satranç ve
tavla oyunlarının reklamında “bu oyunlar düşünüyor” sloganını kullanmıştır (Heckman ve Wolf-Meyer, 2006).

2.5.5. Oyun Tarihi (1980-1989)
1980’lerin başında, İngiltere’de Clive Sinclair, düşük ücretli ev bilgisayarı ZX80’i piyasa sürmüştür (Bryce ve Rutter, 2006: 25). Bu hamle, piyasada büyük ses getirmiştir.
Aynı yıllarda MUD’a üniversite dışından oyuncular da evlerindeki çevirmeli modemlerle bağlanabilmişlerdir (Soyseçkin, 2009: 26.) Yine 1980’de Atari için çalışan Ed
Rottenberg, Battlezone adlı üç boyutlu bir oyun hazırlamıştır. Oyunda sanal bir savaş
alanında tank ile ilerleyerek düşmanları yok etmek gerekiyordu. ABD hükümeti bu
oyunu askerlerin eğitiminde kullanmak üzere tavsiye etmiştir. Bu sayede ABD hükümeti ilk kez oyunlara ciddi bir gözle bakmaya başlamıştır (Chip Online, 2008f).
1980’li yıllar, Nintendo liderliğindeki video oyun salonlarının en parlak günlerini yaşadığı yıllardır. Eksik bir dilim pizza, Namco’dan Toru Iwatani’si 1980 yılında satışa sunulan
Pac-Man’in geliştirilmesine ilham olmuştur. Yıl içerisinde, Atari 2600 için PacMan’in
bir versiyonu olan oyun makinesinin ev konsolunda ortaya çıkan ilk önemli başarısı olmuştur. İki yıl sonra, Bayan Pac-Man tüm zamanların en çok satan arcade oyunu olarak
cinsiyet eşitliğine darbe vurmuştur. 1981 yılında, Video oyunu taraftarları, Nintendo’nun
Donkey Kong oyununda dünyaca ün kazanan Jumpman karakterini tanımışlardı. Mario
olarak bilinen ve Shigeru Miyamoto tarafından oluşturulan Jumpman karakteri, Nintendo’nun daha sonraki bir oyunun yıldızı olduğu zaman aldığı isimdir (NMP, 2021).
1981 yılında ARPANET şebekesine bağlanan bilgisayar sayısı 213‟e yükselmiştir
(Özsoy, 2010: 16). İlk dijital oyun dergisi Electronic Games, Arnie Katz ve Bill
Kunkell tarafından yayınlanmaya başlanmıştır (Chip Online, 2008f). 1981‟de Amerika‟da oyunlar, Arcade ve video sistemler için harcanan para 5 milyon doları aşmıştır (Bryce ve Rutter, 2006: 24). 1982 yılının Şubat ayında Time dergisi ilk kez dijital
oyunları kapağına taşımıştır.
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Şekil 2.16. Pac-Man, Mario, MULE oyunu ve Tron Filmi (Kaynak: NMP)

1982 yılına gelindiğinde Disney, Tron filmini yayınlayarak video oyun dünyasındaki
çılgınlığa dahil olmuştur. Bu yıllarda filmin birçok yarışmalarını içeren bir video
oyunu da en çok oynanan gözde oyun olmuştur. 1983 yılında Dan Bunten tarafından
geliştirilen ve çok oyunculu bir oyun olan MULE ile oyun dünyasında çok önemli
ve büyük bir adım atılmıştır. MULE oyununda oyuncular, Irata gezegenindeki kolonilerini korurken aynı zamanda da en fazla kaynağı toplamak için yarış içerisine
giriyorlardı (NMP, 2021).
1983 yılında oyun sektörü zor bir döneme girmiştir. Pazara gelen video oyunları
sayısının çokluğundan kaynaklanan kriz, dünya çapında konsol oyun endüstrisinin
tamamen çökmesine neden olmuş ve nihayetinde pazarın hâkimiyetini Kuzey Amerika’dan Japonya’ya kaydırmıştır. Bu kriz konsol oyun pazarını öldürürken, bilgisayar oyun pazarı büyük ölçüde etkilenmemiştir. Fakat bu krizin bir sonucu olarak
sonraki nesil konsol video oyunları, Japon şirketleri tarafından domine edilmeye devam etmiştir. Uzun bir süre Japon olmayan bir şirket ticari olarak başarılı bir konsol
sistemi yayınlayamamıştır. Sektör, 1983 yılından sonra piyasaya sürülen, ucuz fiyatı
ve yüksek performansı ile dikkat çeken bir bilgisayar ile yeni bir döneme girmiştir.
Bu bilgisayarın adı Commodore 64‟tü ve Commodore 64’ün mucitleri, kısa süre
sonra kendi grafik işlemcisine sahip Amiga modellerini geliştirerek oyun dünyasını
peşlerinden sürüklemişlerdi (Chip Online, 2008g).
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Şekil 2.17. Tetris Oyunu ve NES Sistem (Kaynak: NMP)

1984 yılında Rus Matematikçi Aleksey Pajitnov basit olmakla birlikte aynı zamanda bağımlılık yapan Tetris oyununu oluşturmuştur. Nintendo, Demir Perde’nin arkasından sızan bu oyunu beş yıl sonra her yeni doğan oyun çocuğu ile buluşturmuştur. 1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES), Nintendo Şirketi’nin
Japonya’da Famicom olarak piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra ABD’nin video
oyun endüstrisini oldukça canlandırmıştır. Aynı yıl ilk ücretli metin tabanlı çevrimiçi
oyun Island Of Kesmai piyasaya çıkmıştır (Özden, 2010: 63). Oyunların daha iyi ses
efektlerine sahip olmalarını sağlayan Adlib, 1986 yılında üretilmiştir. Adlib‟in gelişmiş versiyonu Sound Blaster ise kısa zamanda oyunlar için standart hale gelmiştir
(Collins, 2008: 48-49).

Şekil 2.18. Reder Rabbit Program CD-ROM ve Legen Of Zelda Oyunu (Kaynak: NMP)

1986 yılında, gelişmekte olan eğitim yazılımı sektörü The Learning Company’nin
Reader Rabbit programı tanıtmasıyla bir adım daha öne çıkmıştır. Eğitici bilgisayar
işi 1990’larda CD-ROM’ların tanıtımıyla birlikte oldukça fazla artmış fakat bu artış
internetin yükselişiyle birlikte gerilemiş ve çöküş sürecine girmiştir. 1987 yılında
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Shigeru Miyamoto tarafından oluşturulan Zelda Efsanesi ortaya çıkmıştır. Video
oyun geliştirici SSI şirketinin Dungeons ve Dragons için video oyun lisansını kazanması ve “Sierra’nın Eğlence Takımı Larry”nin oyunculara farklı bir tür yetişkin
rolü yapma oyunu vermesi, 1987’nin fantastik rol yapma oyunları için güzel bir yıl
olduğunu göstermektedir (NMP, 2021).
1988 yılında oyunlar yavaş yavaş renklenmeye başlamıştır. 4 renk CGA grafiklerden
16 renk EGA grafiklere geçilmiştir (Diesch, 1994: 332).

Şekil 2.19. Futbol Oyunu ve Nintendo Game Boy Oyun Makinesi (Kaynak: NMP)

John Madden’in geliştirdiği Football, gerçeğe yakın bir futbol atmosferi sunmuş ve
bu oyunla birlikte pek çok konsol dizisi oyun, uzun süre çok satanlar listesinde yerini almıştır. 1989 yılında Nintendo’nun Gameboy’u el ile oynanan oyunları oldukça
popüler hale getirmiştir. Gameboy, birbiriyle değiştirilebilir kartuşlara sahip ilk el
oyunu olmamasına rağmen –ki Milton Bradley, ilk el oyunu olan Microvision’u 10
yıl önce piyasaya sürmüştür- kullanım kolaylığı ve uzun pil ömrü ile kullanıcıları
cezbetmiştir. 1989 yılında SimCity satışa sunulmuştur (Lobo, 2005: 17). Aynı yıl
Street Fighter II çılgınlığı başlamış ve Nintendo, Tetris oyununu taşınabilir oyun
cihazı olan GameBoy ile birlikte satmaya başlamıştır (Chip Online, 2008h). Aynı
yıl İlk CD- ROM oyunu The Manhole Activision tarafından piyasaya sürülmüştür
(Ulloth, 1992 : 195).

2.5.6. Oyun Tarihi (1990-1999)
1990’da Arpanet projesi tamamen ortadan kalkmış ve internet adıyla önce Amerika’daki Üniversitelere, sonra da genel kullanıma açılmıştır (Kır, 2008: 56; Çakır,
2007: 6).
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Şekil 2.20. Microsoft Solitaire ve Sonic Oyunu (Kaynak: NMP)

Dolayısıyla bu yıllar konsol savaşlarının zirve yaptığı ve bilgisayar oyun geliştiricilerinin internet üzerinden oyun oynama olasılıklarını araştırmaya başladığı bir
dönem olmuştur. 1990 yılında, Microsoft, Windows 3.0 paketi ile klasik kart oyunu
Solitaire’in video oyunu sürümünü piyasaya sürmüştür (NMP, 2021). Oyun konsolu olmayan milyonlarca kullanıcı için bu çok önemli bir gelişmedir ve milyonlarca
kullanıcı bunu oynamaktan oldukça keyif almıştır. Nitekim Solitaire oyunun gelmiş
geçmiş en popüler elektronik oyunlardan biri haline gelmiş olması da bunun göstergesidir. Bu oyun, bir eşleştirme oyunu olan Bejeweled oyunu gibi hızlı, kolay
oynanabilen, sıradan oyunlar için bir oyun modeli sunuyordu.
1991 yılında Sega, Genesis (Japonya ‘da Mega Drive olarak bilinir) sistemi için simgesel ikonik bir kahramana ihtiyaç duymuş ve bu arayışını “Sonic the Hedgehog”’da
bulmuştur. Oyuncular, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Sega sistemlerini
büyük talep göstermişler ve oyunu oynayanlar, küçük mavi adamın ateşli hızı ve
keskin tutumunu çok sevmişlerdir.
1992 yılında oyun geliştirici Westwood Studios şirketi geliştirdiği ‘Dune 2’ oyunuyla, oyuncuların rakiplerini yenebilmek için kaynaklarını ve kuvvetlerini paylaştıran
askeri liderler olarak işbirliği içinde hareket etmelerini gerektiren gerçek zamanlı
strateji oyunlarının popülerliğini artırmıştır. Electronic Arts firmasınının da kurucuları arasında yer alan Trip Hawkins 3DO firmasını kurmuştur (Chip Online, 2008h).
Fakat bu yılın en önemli olayı Amerika‟da John Romero ve John Carmack tarafından dünyanın ilk FPS oyunu Wolfenstein 3D‟nin piyasaya sürülmesi olmuştur. 1993
yılında, internet üzerinden de oynanabilen ilk FPS olan Doom sahne almıştır. Gerek
Doom, gerekse Wolfenstein 3D‟nin yapımcı firması id Software olmuştur (Binark
ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 64).
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Efsane bir oyun olan Mortal Kombat’ın aynı yıl ortaya çıkmasıyla birlikte oyunlarda kan dökülmesiyle ilgili endişeler, video oyunu şiddeti üzerine ABD senatosunda
bir oturum yapılmasına neden olmuştur. Tartışma, endüstriyi yeniden canlandırmış
ve video oyunu derecelendirme sisteminin oluşturulması istenmiştir. Bugünkü ESRB’nin3 temeli burada atılmıştır. İronik olarak aynı yıl, Doom oyunu “birinci şahıs
keskin nişancı”ları popüler hale getirmiştir. 1993 yılı Mart‟ında Commodore 64‟ün
üretimi durdurulmuştur (Perdeci, 2010). 1994 yılında ise oyunları içeriklerine göre
sınıflandırmak amacıyla ESRB resmen kurulmuştur (Chip Online, 2008ı).

Şekil 2.21. Dune II, Mortal Kombat , Warcraft Oyunu (Kaynak: NMP)

CD-ROM teknolojisinin gelişimi, beşinci nesil oyun konsollarının geliştirilmesini sağlamışt ve SONY Bilgisayar Eğlence Şirketi bu konsolların ilk örneklerini
1994’te Japonya’da piyasaya sürmüştür. Oyunların CD’lerde depolanması müzik ve
ses efektlerinin de oyunlarla bütünleşmesini sağlamıştır. Bu teknolojik dönüşüm,
SONY’i video oyunları endüstrisinde büyük bir oyuncu haline getirmiştir. Aynı yıl
Blizzard, Warcraft: Orklar ve İnsanlar isminde, milyonlarca oyuncuyu efsanevi Azeroth dünyasına tanıtan gerçek zamanlı bir strateji oyunu geliştirmiştir. 1 yıl sonra
1995 yılında Sony, ABD’de PlayStation’ı piyasaya sürmüş ve bunu o yıllarda popüler olan Sega Saturn’dan 100$ daha ucuza satmaya başlamıştır (NMP, 2021). Sony
tarafında başlatılan daha düşük fiyat politikası, 1996’da Nintendo64’ün gelişiyle
birlikte Sega’nın ev konsolundaki payını azaltmıştır. 2000 yılında Sony PlayStation
2’yi piyasaya sürdüğünde baskın konsol olmuş ve Sega ev konsolu piyasasından çekilmiştir. Oyun endüstrisinin en önemli pazar dinamiği Japon şirketi Sega’nın konsol
üretimini bırakması ve onun yerine Amerikan Microsoft firmasının bu pazara girişi
olmuştur. Böylece, bu dönemde Sony, Nintendo ve Microsoft üç ana konsol platformu üreticileri haline gelmiştir. Bu teknolojik değişim daha büyük depo kapasitesi
3

Entertainment Software Rating Board (Eğlence Yazılımı Değerlendirme Kurulu): Amerika ve Kanada‟da dijital
oyunları derecelendiren kuruluş.
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sağladığından oyunların yerelleşmesini de daha kolay hale getirmiş ve diğer teknolojik gelişmelerle bir yerelleşme trendi yaratmıştır.
1995 yılında 3D hızlandırıcılar dijital oyunlar dünyasında bir patlama yapmıştır.
Oyunlar yaygınlaşıp, hemen hemen tüm oyunların 3D hızlandırıcı gerektirmesi sonucunda ekran kartı ve 3D hızlandırıcı ayrımı ortadan kalkmıştır (Nitsche, 2008:
71). Aynı yıl Sony, Nintendo ile anlaşması bozulunca sektöre girmek için kendi konsolunu üretmiştir. Böylece PlayStation doğmuştur (Chip Online, 2008ı). Haziran
ayında Macromedya firması “Shockwave” eklentisini geliştirdiğini duyurmuştur.
Aralık 1995’te ise bir beta sürümü tüm kullanıcıların kullanımına sunulmuştur. Mart
1996’da ise hem Mac hem de Windows’u destekleyen ilk ShockWave4 eklentisi
geliştirilmiştir. Sun Microsystems, Haziran 1995’de Java5 platformunu duyurmuş
ve çok kısa bir süre sonra da VRML6 geliştirilmiştir. Böylece ShockWave, Java ve
VRML interaktif Web’in üç ana rakibi olarak ortaya çıkmıştır (Chip Online, 2008m).
1996 yılına gelindiğinde Commodore firması iflas ettiğini açıklamıştır (Perdeci, 2010).
Sony ise PlayStation için Tomb Raider Lara Croft‟u çıkarmıştır. Lara Croft, Eidos’un
macera oyunu Tom Raider’ın yıldızı olarak Core Design ve Eidos Interactive etiketiyle
piyasaya çıkmış ve günümüze gelinceye kadar toplamda 25 Tomb Raider oyunu yanında 3 film, 5 kitap ve birçok çizgi romanı piyasaya sürülmüştür. Call of Duty’ye gelinceye kadar 30 milyondan fazla satış yaparak tüm zamanların en çok satış yapan video oyunu olmuştur. Lara Croft karakterinin 2006 yılında en başarılı kadın video oyun karakteri
unvanı alarak Guinness rekorlar kitabına girdiğini de belirtmek gerekir. Oyuncular bu
karakteri her ne çok seviyor olsalar da oyun eleştirmenleri video oyunlarında cinsiyetçiliğin bir örneğini oluşturduğunu iddia ederek eleştirmişlerdir (NMP, 2021).

Şekil 2.22. PlayStation, Tom Raider Oyunu ve Deep Blue Bilgisayar (Kaynak: NMP)
4
5
6

Web sayfaları için bir sıkıştırma teknolojisidir. Çok yer kaplayan dosyaların özelliklerinin
korunarak daha az bir alanda kullanılmalarını sağlar.
Sadeliği ile ön plana çıkan bir programlama dili.

Virtual Reality Modelling Language (Sanal Gerçeklik Modelleme Dili): 3 boyutlu
nesneyi konumlandırmak için kullanılır.
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Aynı yıl, 1990’ların başında Sony ile ortaklık kurmak üzereyken vazgeçerek piyasaya tek başına giren Nintendo, dünya konsol tarihinin en iyi beşinci satış rakamına
ulaşan Nintendo 64’ü piyasaya sürmüştür (Bryce ve Rutter, 2006: 29). Yine 1996’da
Bandai Tamagotchi’yi çıkarmıştır. Sanal bir hayvanın beslendiği, bakıldığı ve büyütüldüğü, bir oyundan çok işe benzeyen bu oyun, piyasaya çıktığı ilk yıl 20 milyon
dolara yakın bir satış rakamı yakalamıştır (Bryce ve Rutter, 2006: 31). Tıp literatüründe ilk kez internet bağımlılığı kavramı bu yıl kullanılmıştır (George ve Lenihan
2008). Electronic Art’ın kurucusu Trip Hawkins, ilk defa “Massively multiplayer
online role playing games” ifadesini kullanmıştır (Özden, 2010: 63).
1997, kaliteli oyun yapmaktan ve bu nedenle oyun yapımı için büyük bütçelerden
bahsedilmeye başlanan yıl olmuştur (PC OyunLab, 2009). Nintendo tarafından piyasaya çıkarılan Pokemon, oyun dünyasından hızla çizgi film dünyasına transfer
olmuş ve bir fenomen haline gelmiştir (Bryce ve Rutter, 2006: 31). Bu sırada insan
bilgisayar etkileşimi ve rekabetinin bir örneği olan IBM tarafından üretilen Deep
Blue isimli bilgisayar, dünya satranç şampiyonu Gary Kasparov’u yenerek, oyun
tarihindeki yerini almıştır (Çağıltay ve Yılmaz, 2005).
1987 yılında Shigeru Miyamoto tarafından oluşturulan Zelda Efsanesi ortaya çıkmasından tam 11 yıl sonra 1988’de Zelda’nın Efsanesi: Zamanın Ocarina’sı, oyun severleri
Hyrule’ün zenginlik dolu dünyasına götürmüş ve ilgi çekici karakterleri, düşündürücü
bulmacaları bir video oyununda hiç görülmeyen en unutulmaz müzik enstrümanıyla
aktaracak şekilde karşımıza çıkartmıştır. Devam eden 1999 yılında Sony Online Entertaintment; Everquest oyunuyla birlikte yüzbinlerce kullanıcıyı loncalara, canavarlarla
savaşmaya katılması için etkilemiş ve Norrath’ın çok oyunculu çevrimiçi dünyasında
üst seviyelere çıkarmıştır. 1999 yılında Atari’yi satın alan JTS iflas etmiştir. Aynı günlerde ise Microsoft artık devasa hale gelen oyun piyasasında yer almaya karar vermiş
ve bir oyun konsolu üzerinde çalıştığını duyurmuştur (Chip Online, 2008ı).

Şekil 2.23. Zelda Efsanesi ve Everquest Oyunu (Kaynak: NMP)
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2.5.7. Oyun Tarihi (2000-2009)
2000’li yıllar ister bilgisayar veya ister konsol oyunları olsun online oyunların
öne çıktığı ve popüler olduğu yılların başlangıcıdır. Bugün oyunlar daha çok online platformlar üzerinden oynanır hale gelmiş bulunmaktadır. 2000 yılında Sony’nin merakla beklenen yeni konsolu PlayStation 2 Japonya’da piyasaya çıkmıştır.
PS2 satışa sunulduğu ilk 48 saat içinde tam 1 milyon adet satmıştır (Chip Online,
2008i). 2000 yılında Wright’ın geliştirdiği The Sims oyununun gerçek hayatı modellediğini görülmektedir. Bu aslında ilk simülasyon oyunu değildir. Intellivision’daki Ütopya (1982), Peter Molyneaux’un Populous (1989), Sid Meier’ın Medeniyet (1991) oyunları Wright’ın kendi oyunu olan SimCity (1989) oyunları daha
önce yapılmıştır. Fakat 2000 yılında piyasaya sürülen The Sims oyunu şimdiye
kadar en çok satan bilgisayar oyunu olmuştur. Oyun sadece erkeklerde değil kadın
oyuncular arasında da en popüler oyun olmuştur.
2001 yılında Microsoft, Xbox ile video oyunu pazarına girmiş ve ilk olarak Halo:
Combat Evolved oyununu çıkarmıştır. Dört yıl sonrasında Microsoft, geliştirdiği
Xbox 360 ile gelişmiş grafikleri ve kesintisiz çevrimiçi oyunlarıyla milyonlarca
oyunseverin hayranlığını ve ilgisini kazanmıştır (NMP, 2021).
Ayrıca 2001 yılında ilk World Cyber Games Seul’de düzenlenmiştir (Binark ve
Bayraktutan-Sütçü, 2008: 89). Bu yıl Güney Kore’li Joshua Hong, GamersFirst’i
kurmuş ve çevrimiçi oyunların önünü açacak olan F2P (Free2play) modelini geliştirmiştir (Ermiş, 2010). 2001 Mayıs ayında Sony firmasının çıkardığı EverQuest adlı Fantezi Rol Yapma türü oyunun 360.000 abonesi bulunmakta ve oyunu günde ortalama 60-80 bin oyuncu aktif olarak oynamaktadır (Chip Online,
2008l).

Şekil 2.24. The Sims Oyunu ve Xbox (Kaynak: NMP)
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2002 yılında ABD ordusu, yeni nesil elektronik oyuncuların işe alımlarına yardımcı
olmak ve onlarla iletişim kurmak amacıyla America’s Army video oyununu yayınlamıştır. Oyun askerleri bilgilendirmek, eğitmek ve işe alımlarını desteklemek için tasarlanmıştır. Oyun ile askere alınacakların, askerlik ilgi ve yeteneklerine sahip olup
olmadığı saptanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Woodrow Wilson Uluslararası Burslar
Merkezi, politika ve yönetim durumlarını ele alan oyunların geliştirilmesini teşvik
etmek amacıyla Ciddi Oyunlar girişimini de başlatmıştır.

Şekil 2.25. Amcans Army ve PC Oyun Sistemi (Kaynak: NMP)

2001 yılında Amerikan oyun geliştirici şirketi Valve, Steam platformunu piyasaya
sürerek, PC oyunlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Geliştirilen dijital dağıtım platformu ile oyuncuların oyun indirmelerine, oyun oynamalarını ve oyunu güncellemelerini olanak sağlanmıştır (NMP, 2021)..
2003’de Nokia, cep telefonlarında oynanan basit oyunların yerini daha yüksek kalitede oyunlara bırakmasına sebep olan, taşınabilir oyun aleti, N-Gage’i piyasa sürmüştür (Bryce ve Rutter, 2006: 32). 2005 Mart’ında Çin’de internet ve dijital oyunların bağımlılığını tedavi etmeye yönelik bir merkez açılmıştır (Turan, 2008: 25).
Merkezin hastaları daha çok 14-24 yaşlarındaki gençlerdir (Güvenli Web, 2009a).
2004 yılında Nintendo şirketi, yeni geliştirdiği iki işlemcili, iki ekranlı, çok oyuncu
kapasiteli ve dokunmatik ekran stillerine sahip kullanımı kolay, taşınılabilir bir oyun
sistemi olan Nintendo DS ile halihazırda hakim olduğu pazar hakimiyetini korumuştur. Super Mario Kart DS gibi oyunların da Nintendo’nun piyasa hakimiyetini korumasında etkili olmuştur. 2005 yılında Microsoft’un piyasaya sürdüğü Xbox 360,
oyun pazarına yüksek çözünürlüklü gerçeklik ile birlikte Alan Wake gibi Xbox Live
üzerinde oynanan daha kaliteli ve çok oyunculu popüler yarışmalar da getirmiştir.
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Şekil 2.26. Nintendo DS ve Microsoft Xbox 360 (Kaynak: NMP)

2006 yılında Nintendo geliştirdiği Wii oyun konsolu ile daha öncesinde kanepelerde
sabit bir şekilde oturarak hareketsizce oyun oynayan oyuncuları yerlerinden kaldırarak yenilikçi, harekete duyarlı, uzaktan kumandalarla hareketli hale getirmiştir. Nintendo bu yenilikle oyunu daha aktif hale getirmiş ve aynı zamanda video oyunlarıyla
arası iyi olmayan, bu oyunlara ilgi duymayan milyonlarca kişiye de hitap etmeye
başlamıştır (NMP, 2021).

Şekil 2.26. Nintendo Wii Oyun Konsolu ve Rockband (Kaynak: NMP)

2007 yılında geliştirilen RockBand ile milyonlarca kişi Harmonix’in hit unvanını
kullanarak gitarıyla, mikrofonuyla, basıyla ve baterisiyle çalmaya başlamış ve kendi
müziğini yapmıştır.
2008 yılında piyasaya sürülmesinden dört yıl sonra World of Warcraft 10 milyon
aboneyi aşmış ve o zamana kadarki en popüler devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun
(Massively Multiplayer Online - MMO) olmuştur. Bu oyun, oyuncular için sanal
evrenler oluşturmaya ve oyunu nasıl oynadığımızı, öğrendiğimizi ve birbirimizle
ilişkilerimizi yeniden tanımlamaya olanak sunmaktaydı. Ayrıca bu yıl World Of
Warcraft oyuncu sayısı 11 milyonu aşmıştır (Polat v.d., 2010: 97-102). 2009 yılında
Çin’in Chengdu şehrinde yapılan World Cyber Games organizasyonuna 70 ülkeden
600 oyuncu katılmıştır. Daha sonra bu organizasyon 2002’de Güney Kore, Daejoun,
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2003’te Güney Kore, Seul, 2004’de ABD, San Fransisco, 2005’te Singapur, Singapur, 2006’da İtalya, Monza, 2007’de ABD, Seattle ve 2008’de Almanya, Cologne
şehirlerinde düzenlenmeye devam etmiştir.
2009 yılına gelindiğinde Farmville gibi sosyal oyunlar ve Angry Birds gibi mobil
oyunlar oyun endüstrisini sarsmaya başlamıştır. Kendilerini asla oyuncu olarak görmeyen milyonlarca insan Facebook ve iPhone gibi yeni platformlarda saatlerce oyun
oynamaya başlamışlardır (NMP, 2021).

Şekil 2.27. Farmville ve Angry Birds Oyunu (Kaynak: NMP)

2.5.8. Oyun Tarihi (2010-2019)
2010’lu yıllar; akıllı telefonlar, hemen hemen herkesin cebine oyun oynanan bir bilgisayar girmesini sağlarken çevrimiçi video akışı sayesinde de e-sporun büyümeye
ve tanınmaya başladığı yıllar olarak geçmiştir.
2010 yılında büyük mali ve teknik destek olmadan oyun geliştirme hareketi olarak da
bilinen bağımsız oyun hareketi (indie-independent video game), İsveçli oyun geliştirici
Markus Persson’un bağımlılık yapan tuğla oyunu Minecraft’ın muazzam popülaritesiyle
birlikte hayatımıza girmiştir. Bu şekilde bağımsız geliştirilen bu tür oyunlar PlayStore ve
AppStore gibi kanallar üzerinden kullanıcıların deneyimine sunulmaktadır.

Şekil 2.28. MineCraft ve Skylanders: Spyro Oyunu (Kaynak: NMP)
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2011 yılında Skylanders: Spyro’nun Macerası oyunu ile, oyuncuların oyuna karakter dahil etmek için bir Power Portal’a plastik figürler yerleştirmelerine izin
vererek, ilk artırılmış gerçeklik deneyimi yaşanmıştır. İki yıl sonra Disney Infinity,
oyuncak video oyunu melezleri arasına katılmıştır. Bu yıl piyasaya sürülen “Star
Wars: The Old Republic” adlı oyunun geliştirme süreci 6 yıl sürmüş, maliyeti 200
milyon doları bulmuştur. Bu tür oyun projeleri, ses, programlama, animasyon, grafik, pazarlama, tasarım ve yapım gibi farklı alanlarda uzmanlaşan yüzlerce uzmanı içeren kadrolarla geliştirilmeye başlanmış, oyunun Pazar içindeki payı giderek
artmaya başlamıştır.
2012 yılında Crowfunding sitesi Kickstarter, OUYA konsolu ve Oculus Rift gibi yeni
ve deneysel oyun platformları üretmek için milyonlarca dolar biriktirmelerini olanak
sağlayan oyun geliştirme platformunu oyun üreticilerinin kullanımına açmıştır.
2013 yılında piyasaya çıkan Gone Home, The Last of Us, Papers, Please gibi oyunlar
oyuncuları etik açıdan karmaşık dünyalarda zorlu duygusal seçimlerle yüzleştiren
yeni bir yetişkin video oyun hikayeleri serisine öncülük etmiştir.

Şekil 2.19. 2010’lu Yılların Popüler Oyunlarından Bazıları (Kaynak: NMP)

2014 yılında, CrossFire, Clash of Clans, World of Tanks ve Kim Kardashian: Holywood gibi gişe rekorları kıran, oyun içi öğeler ve Premium içerik için mikro aktarım yoluyla yüz milyonlarca dolarlık satışlar elde edilen bu oyunlar oynaması ücretsiz olan baskın bir iş modeli haline gelmiştir (NMP, 2021).
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Şekil 2.20. 2010’lu Yılların Sonuna Doğru Popülerleşen LOL Oyunu (Kaynak: NMP)

2015 yılında Amazon tarafından satın alındıktan bir yıl sonra çevrimiçi video akış
hizmeti sunan Twitch, e-sporun büyümesini hızlandırmıştır. 36 milyon izleyici, dünyadaki en popüler atletik etkinliklerden bazılarının izleyici sayısını geride bırakarak League of Legends oyununun Dünya Şampiyonası Ligi’ni izlemeye başlamıştır
(NMP, 2021).
2016 yılında piyasaya sürülen Niantic’in oynaması ücretsiz Pokemon Go oyunu ile
oyuncular, gerçek bir dünyada Pikachu ve Horsea gibi sanal yaratıkları avlıyorlardı.
Oyun bir yaz hissi uyandırıyor fakat oyun yorumcuları, bunun sadece bir moda olup
olmadığını ya da artırılmış gerçeklik için parlak bir geleceği temsil edip edemeyeceğini tartışıyorlardı. Aynı yıl Sanal Gerçeklik teknolojisi, oyunun içinde oyuncunun
gerçek bir karakter hissetmesini sağlamıştır.

Şekil 2.21. Pokemon Go Oyunu ve Nintendo’nun Anahtarı Konsolu

2017 yılında akıllı telefonlar ve tabletler oyun platformları olarak daha popüler hale
gelmişlerdir. Bu aşamaya gelinmesinde Nintendo’nun anahtarı, mobil ve konsol deneyimlerini harmanlayan bir melez görevi görmüştür. Bu yenilikçi sistem, oyuncuların “Zelda Legend: Breath Of Wilds” ve “Super Mario Odyssey” gibi hit oyunları
gittikleri her yerde oynamalarını izin vermektedir.
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2018 yılında piyasaya sürülen Microsoft’un uyarlamalı denetleyicisi Xbox, sınırlı
hareket kabiliyetine sahip oyuncular için Xbox One konsollarında ve Windows 10
PC’lerde oyun oynamayı daha erişilebilir hale getirmiştir. Xbox One konsolu iki büyük programlanabilir düğmesi ve 10 jakı ile, oyuncuların en sevdikleri ve oynadıkları oyunları kişiselleştirmek için ek anahtarlar, joystickler ve diğer yardımcı cihazları
birbirine bağlama olanağı sunmaktadır (NMP, 2021).
2019 yılına gelindiğinde milyarlarca oyuncu, sanal bir asteroidin Epic Gmes’in son
derece popüler olan çevrimiçi Royal oyunu Fortnite’in haritasını yok etmesini izlemek için oyuna dahil olmuştur. Öyle ki 2018 yılı içerisinde 2.4 milyar dolar kazanan
oyun, iki gün sonra “Fortnite: Chapter 2” adlı yeni bir harita ile yeniden oyun serüvenine devam etmektedir.
Bu yıllarda da World Cyber Games organizasyonu düzenlenmeye devam edilmiştir.
2010’da ABD, Los Angeles, 2011’de Güney Kore, Buson, 2013’de Çin, Kushan,
2019’da Çin, Xi’an’da düzenlenen organizasyon, 2020 yılında pandemi sebebiyle
online olarak gerçekleştirilmiş ve Çin’in Şangay ve Güney Kore’nin Seul şehirleri
bu etkinliğe ev sahipliği yapmışlardır.

Şekil 2.22. Microsoft Xbox One Konsolu ve Fortnite: Chapter 2 Oyunu

2.5.9. Oyun Tarihi (2020 ve sonrası)
2020 yılına geldiğimizde küresel Covid-19 salgını, video oyun endüstrisinin büyümesini hızlandırmıştır. Milyonlarca insan cep telefonlarının, bilgisayarlarının ve
konsollarının güvenliğini de dikkate alarak arkadaşları ve yabancılarla oyun oynamak ve bağlantı kurmak için “Animal Crossing: New Horizons”, “Between Us” ve
“Fall Guys” benzeri oyunlara yönelmeye başlamışlardır (NMP, 2021). Oyunlar artık
cep telefonundan televizyona, her platformda oynanabilen, gerçekliği ve kurgusu
artmış, eğlence ve iletişim aracı olarak toplum hayatında yer edinmişlerdir. Yaş farkı
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gözetmeksizin her tür ve zorlukta kolayca ulaşılabilen ve giderek daha da büyüyen
bir pazara sahip olan dijital oyunlar, kendi taleplerine kolayca arz sunan önemli endüstriyel ürünler olarak büyümeye ve genişlemeye devam etmektedirler.

Şekil 2.23. Covid-19 Pandemisi ve Animal Crossing Oyunu

2.6. Türk Oyun Tarihi
Oyun sektörü oluşması için birikimini ve deneyimini ülkesinde değerlendirmek üzere 2000’li yılların başında Türkiye’ye dönen Mevlüt Dinç’in İngiltere’de oyun sektörüne girişi, Türk oyun sektörünün de başlangıç tarihine denk gelmektedir (Polat
v.d., 2010: 102). Yıllarca İngiltere’de Spectrum ve Commodore 64’ler için oyunlar hazırlayan ve adını dünyada duyuran Mevlüt Dinç (PC World, 2007), TTNET
bünyesine dahil olan SOBEE adlı şirketiyle özellikle son yıllarda Türkiye’de oyun
geliştirme sektörüne belirgin bir güç katmıştır (Bekdemir, 2005). Mevlüt Dinç’in
Türkiye’de yaptığı oyunlar arasında özellikle İstanbul Kıyamet Vakti ve I Can Football önemli bir yer tutmaktadır. Celal ve Oğan Kandemiroğlu kardeşler, Türkiye’de
bulunan Omega Pictures stüdyoları aracılığıyla birçok oyunun grafik tasarımlarını
hazırlamakta ve projelere destek vermekteler. Omega Pictures’ın oyunları arasında
Savaşan Şahin F16 ve Cumhuriyet sayılabilir (Bekdemir, 2005). Bunların dışında,
bağımsız olarak oyun geliştirenler de oyun dünyasına katkı sunmaktalar. Oyun endüstrisinde bağımsız sektör, niş olarak adlandırılan, sadece belirli bir kitleye hitap
eden pazara endekslidir (Şoher, 2007). Bu sebeple donanım ve portföy imkanları
oldukça kısıtlıdır. Bu oyunların en önemlilerinden olan Koridor’u hazırlayan Hakan
Nehir, oyunun Benioku.TXT19 dosyasında yer alan teşekkür notunda, projenin başından sonuna tam olarak kendine ait bir bilgisayarı olmadığını ve bu yüzden değişik
ortamlarda değişik kişilere ait bilgisayarlar ve kaynaklar kullandığını belirtmektedir
(Bekdemir, 2005).
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Bununla beraber, son yıllarda artan bir ivme ile dijital oyun dünyasının giderek organize bir sektör olma yolunda attığı adımlar görülmektedir. Türkiye’de 2004 yılında
Kürşat Çağıltay koordinesinde kurulan Simulations and Games in Education (Eğitimde Simülasyon ve Oyunların Kullanımı-SimGE) özellikle eğitsel amaçlı oyunların, orta öğretim ve yükseköğretimde daha etkin kullanılmasına yönelik araştırmaların ve geliştirmelerin yapıldığı bir gruptur (SİMGE, 2005). ODTÜ’de açılan
Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Türkiye’deki ilk lisansüstü programdır
(Enformatik Enstitüsü, 2010). ATOM, 2010 yılı 29-31 Ocak tarihleri arasında, dünya
genelindeki 39 ülkenin 138 farklı merkezinde 4000’in üzerinde geliştiricinin katılımıyla aynı anda gerçekleştirilen Global Game Jam 2010 (Yenilikçi Oyun Geliştirme
Dünya Maratonu) etkinliğine ODTÜ Teknokent ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nün
organizasyonluğunda ev sahipliği yapmıştır (METUTECH-ATOM, 2021). Bu başlıca gelişmeleri, bu gelişmelerin açtığı yoldan ilerleyen diğer geliştirici ve akademik
destekleyiciler daha ileriye taşıyacaklardır. Türk oyun tarihinde kilometre taşları
olarak belirlenebilecek oyun ve olaylar kronolojik sıraya göre aşağıya çıkarılmıştır.
24 Ocak 1980 için Türk oyun tarihinin miladıdır denmesi, yanlış bir söylem olmayacaktır. Zira, ithalatın serbestleştirilmesini içeren 24 Ocak kararları ile Türkiye
dışa açılma çabalarını yoğunlaştırmış, özellikle 1983 yılında hükümetin ithalatı yasak olan birçok ürünün ithalatını serbest bırakması ile (Alkın v.d., 2005: 54) dijital
oyunlar alanında dünyada yaşanan gelişmelere hızla ayak uydurmaya çalışmıştır.
Commodore 64’ün piyasaya çıktığı 1983’lerde milli gelir çok düşüktü ve oyun konsollarına ya da ilk dönem bilgisayarlarına sahip olan şanslı bir azınlık vardı. Fakat o
dönemdeki sosyal ve ekonomik şartlar, Atari salonlarının bir cazibe merkezi olarak
çocukları ve gençleri kendine çekmesine neden oldu (Çağıltay ve Yılmaz, 2005).
Atari salonlarının çocukların geç saatlere kadar kaldığı, sigara dumanı içerisinde
nezih olmayan mekanlar olarak akılda kalması, aslında Türk oyun tarihinin şanssız
bir başlangıç yapması anlamına gelmekteydi. Nitekim bugün oyun dünyasına karşı
takınılan tutucu tavrın artalanında, o yıllardan kalma yargılar yatmaktadır.
1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başları arasında oyunlar önce Commodore
64, daha sonra Amiga adıyla anılmaktadır. Daha sonra PC firmaları multimedya ve
oyun piyasasına yönelince oyun piyasasına hakim olmuşlardır (Commodore.com.tr,
2021). Böylece kullanıcısının geliştirdiği bilgisayar türlerinden, hazır programları
kullanıcıya sunan bilgisayarlara geçilmiştir.
Türkiye’de ilk profesyonel oyun, Byte Bilgisayar’ın 1986-1989 yılları arasında
C64 için yaptığı text advanture türü bir oyun olan Keloğlan’dır (Tonguç, 2011: 1).
1987’de Enduro Racer, Last Ninja, 1988’de Last Ninja II, 1989’da Hammerfist,
1990’da Time Machine Mevlüt Dinç tarafından yurt dışında geliştirilen oyunlar idi
(Ekinci, 2005). 1991’de First Samurai dünyanın önde gelen firması Activison tara-
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fından yayınlanmıştır (Mobygames, 2011). Aynı yıl Amiga platformu için ilk text
macera olan Asterix oyunu Locus Team tarafından yapılmıştır (Çağıltay ve Yılmaz,
2005: 4). 1992 yılında Digital Team tarafından Amiga platformu için yapılan Hançer adındaki oyun ilk Türk yapımı gerçek temelli strateji oyunu olmuştur (Ekinci,
2005) Aynı yıl Amiga platformu için Silikon Worx firmasının yapımcılığında, Özgür
Özol, Özgür Doğu Gürcan ve arkadaşları tarafından ilk Türk yapımı simülasyon olan
Umut Tarlaları yapılmıştır (Oyuncu.net, 2010c).
1993 yılında ODTÜ-TÜBİTAK işbirliği ile Türkiye’de ilk kez internete erişilmiştir
(Kır, 2008: 57; Çakır, 2007: 131). 1994 yılında dünyanın ilk 4 kişinin oynayabildiği
3 boyutlu araba yarışı olan Street Racer oyunu Nintendo için Mevlüt Dinç tarafından
yapılmıştır (Ekinci, 2005). 1994-1995 yıllarında en iyi Türk yapımı dijital oyunlardan biri olan ve Umut Tarlaları’nın ekibi tarafından yapılan ilk Türk yapımı RPG
İstanbul Efsaneleri: Lale Savaşçıları, Silikon Worx yapımcılığında piyasaya çıktı.
1996’da İstanbul Efsaneleri: Lale Savaşçıları’nın PC versiyonu çıktı. Artık Amiga
ve Commodore, PC’nin kullanım özellikleri karşısında cazibelerini yitirmişlerdir
(Ekinci, 2005). Aynı yıl Cartoon Animasyon tarafından Dedektif Fırtına isminde bir
macera oyun yapılmıştır (Çağıltay ve Yılmaz, 2005: 4). 1997 yılında Ünlü Türk denizcisi ve haritacısı Piri Reis’in dönemini konu edinen, işaretle ve tıkla tarzıyla oynanan 3 boyutlu macara oyunu Piri Keşif Gemisi yapılmıştır (Ekinci, 2005; Akkoç,
2009). 1998 yılında Street Racer’ın devamı olan Scars oyunu PC, Play Station ve
Nintendo 64 için piyasaya sürülmüştür (Ekinci, 2005).
2002 yılında Mevlüt Dinç, bu kez Game Boy Advance için Dual Blades adlı bir oyun
yapmıştır. Oyunun dağıtımını Metro 3D üstlenmiştir (Tonguç, 2011: 4). 2002’de İstanbul Parkorman’da World Cyber Games 2002 finalleri yapılmıştır (Siberlig, 2010).
Türk Oyun Milli Takımı, Güney Kore’nin Daejoun şehrinde yapılan II.World Cyber Games finallerine katılmıştır (WCG, 2010). 2004 yılında kurulan ve çocuklar
başta olmak üzere her yaşa uygun basit kutulu oyunlar üreten Eurosoft, en meşhur
oyunları Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’yı geliştirmiştir (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 124-126). 2005 yılının Mart ayında Yoğurt Teknolojileri tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen ilk 3D Türk oyunu Pusu piyasaya çıkmıştır. Aynı
yıl Koridor, Hakan Nehir’in geliştirdiği ve internet üzerinden oynanan ilk Türkçe
FPS oyun olarak sahne almıştır (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 106-109). 2005
üretken bir yıl olmuştur. Lokman Tosun tarafından yapılan Savaşan Fatih ve Bigsoft’un yapıp Eurosoft’un satışa sunduğu Savaşan Şahin adında iki Shoot’em Up20
oyunu ile cevapla-ilerle tipi ilk oyun piyasaya çıkmıştır (Ekinci, 2005).
2006 yılının Aralık ayında, Vestel bayilerinde yerini alan Kabus 22, Son Işık Oyun
Stüdyosu tarafından Yasin, Yakup ve Kadir Demirden kardeşler ile Erdem Çakır tarafından, Mevlüt Dinç’in katkılarıyla hayat bulmuştur. Kabus 22, Almanya ve Rus-
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ya’da da satışa sunulmuştur İlk Türkçe devasa çevrimiçi oyun İstanbul Kıyamet
Vakti Sobe firması tarafından geliştirilmiş ve Mynet üzerinden oynanmıştır. Yapımcı
Mevlüt Dinç, tasarımcıları Ö. Kürşad Karamahmutoğlu ve Özgür Soner’dir ((Binark
ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 110-115). Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel’den oluşan
bir ekibin, 7 Kare Firması ile birlikte geliştirdikleri Türkiye’nin ilk yaşam simülasyonu Nette Hayat 2006 yılı Kasım ayında yayına başlamıştır (Şahinbaş, 2007). Nette Hayat, aynı zamanda ilk üç boyutlu yaşam simülasyonu projesidir (Binark v.d.,
2009: 135). 2007 yılında Burak Barmanbek’li Momentum-DMT tarafından macera
türündeki Culpa Innata geliştirilmiştir. 2007 yılında bir başka Türk oyunu, Galip
Kartoğlu, Onur ve Oral Şamlı’nın şirketleri Zoetrope Interactive tarafından geliştirilen Darkness Within adlı kutulu macera oyunudur. Oyun ABD, Rusya, İngiltere,
Kanada ve Fransa’da satışa sunulmuştur (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 131132). Türkiye’de profesyonel olarak oyun geliştirilmesine 1980’li yılların sonunda
doğru başlanmıştır. Hakkında bilgi verilen oyunlarla birlikte o tarihten bugüne kadar
geliştirilen oyunlar kronolojik olarak Şekil 2.24 sunulmuştur.

Şekil 2.24. Türk Oyun tarihi 1986-2021 (Kaynak: guvenlioyna.org, 2021)

2.6.1. Türk Oyun Pazarı
Oyun sektörüne ilişkin raporlar yayımlayan Newzoo, 2020 sonu itibarıyla Pazar payının 178 milyar dolara ulaştığını, 2024 hedefinin ise 218 milyarı aşmak olduğunu
belirtirken, mobil oyun oynayan kullanıcı sayısının 2023 yılında 3 milyarı geçmesinin bellendiğini rapor etmiştir. (Newzoo, 2020).
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Türkiye, 2020 sonu itibariyle 36 milyon oyuncu ve Mobil, PC ve Konsol oyunları olmak üzere 900 milyon dolara yaklaşan hacmiyle dünyada 18. sıraya çıkmıştır.
Oyuncu dağılımına bakıldığında 35 milyon Mobil oyuncu, 22 milyon PC oyuncu
ve 17 milyon Konsol oyuncu olduğu görülmektedir. Oyuncuların yaklaşık %90’ını
18-44 yaş aralığı oluşturmaktadır (Gaming In Turkey, 2020).
2020 Türkiye Oyun Sektörü raporuna göre; Türkiye’de 2020 sonu itibariyle oynanan
ilk 15 ücretsiz mobil oyun ve ücretli mobil oyun ile indirilme sayıları aşağıdaki gibidir.

Şekil 2.25. Türkiye’de Oynanan ilk 15 Ücretsiz Mobil Oyunlar (Kaynak: Gaming In Turkey)

Şekil 2.26. Türkiye’de oynanan ilk 15 Ücretli Mobil Oyunlar (Kaynak: Gaming In Turkey)
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Türkiye’de çok popüler olan küresel oyun firmaları ile ülke içindeki yerel oyun firmaları geliştirdikleri birçok oyun ile Türk oyunculara hitap etmektedirler.
2007 yılının Mayıs ayında, “Dijital Oyun Kültürü ve Türkiye’de Gençliğin İnternet Kafe Kullanım Pratikleri: Çevrimiçi ve Çevrimdışı Kimlik Egzersizleri, Hareketsiz Toplumsallaşma ve Sanal Kariyer Yapma- Ankara’da Etnografik Alan Çalışması” adlı proje, TÜBİTAK-SOBAG (Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu)
107K039 kodu ile bilimsel destek almaya hak kazanmıştır. Bu destek, Türkiye’de
dijital oyun kapsamlı araştırmaların kabiliyetini ve içeriğini zenginleştirmiştir (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 8).
2008 yılının Mayıs ayında, İmengi Tasarım ve Bilgi Teknolojileri Reklam Kültürel
Hizmetler Ltd. Şti, Ceiron ve Ceidot adlı iki marka tarafından geliştirme sürecinde
anlaşmazlık çıkması sonucu yarım kalan Hükümran Senfoni, Mynet ile yapılan anlaşmayla Hükümran Senfoni Çevrimiçi olarak web tabanlı yayınlanmaya başlanmıştır. Yine aynı yıl, Sobe ve Son Işık Oyun Stüdyosu, Citroen C4 adlı reklam oyununu
ve I Can Football adlı web tabanlı oyunu geliştirmişlerdir. Aynı yılın yaz aylarında,
Armağan Yavuz’un içerisinde bulunduğu Tale Worlds/İki Soft firması tarafından
2004 yılından beri geliştirilen Mount and Blade önce çevrimiçi, sonra kutulu satış
yolu ile piyasadaki yerini almıştır (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 115, 118122,133).
4 Mart 2008 tarihinde Ankara’da, 14 Mart 2008 tarihinde ise İstanbul’da Türkiye’de
Dijital Oyun Endüstrisi ve Oyun Geliştiriciliği Çalıştay ve Paneli düzenlenmiştir
(Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 10). 2008 yılının Haziran ayında Hero Online
adlı ücretsiz çevrimiçi oyunun yapımcıları tarafından İstanbul’da Türk Oyun Uzmanı (Game Expert) eğitimi ve oyun yöneticisi seçimleri yapılmıştır. Aynı yılın Mayıs
ayında “ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi”
(METUTECH-ATOM) kurulmuştur (METUTECH-ATOM, 2021). 17 Mart 2010 tarihinde piyasaya çıkan God of War serisinin üçüncüsü, sadece beş gün içinde 11 bin
700 adetle en kısa sürede en çok satan oyun olarak Türkiye oyun tarihine geçmiştir
(Ntvmsnbc, 2010).
Türk oyun dünyasına ilişkin kronoloji, daha detaylı ve güncel bir halde kayıt altına
alınmayı beklemektedir. İnternet ortamında saklanan bazı veriler, internetin doğal
yapısı nedeniyle çoğu kez kaybolabilmekte ve bu bilgilere ulaşmak bir daha mümkün olmayabilmektedir. Oysa sağlıklı bir analiz, doğru politika belirlemek için gereklidir. Sağlıklı bir analiz ise ancak yorumlanabilen sayısal verilerle mümkündür.
Bu bağlamda, 2011 yılının Haziran ayında kurulan TUDOF, bu yönde resmi bir hafıza oluşturmakla Türk oyun dünyasına önemli bir katkıda bulunma potansiyeli içerse
de, 2013 yılında başka bir federasyon kapsamına alınarak lağvedilmiştir.
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TUDOF’un feshedilmesinden sonraki süreçte ağustos 2014’te Türkiye’deki dijital
oyun geliştiricilerini bir araya toplamak, onları ekonomik ve teknik açıdan destek
sağlamak, dijital oyun sektöründe katma değeri yüksek projeler geliştirmek ve video
oyunları geliştirme noktasında bilinçli hareket eden bir toplumun oluşmasına katkı
sunmak amacıyla Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) kurulmuştur. Derneğin ilk ismi Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği (DOGED) idi. TOGED hedeflerini
şu şekilde açıklamaktadır (TOGED, 2021):
− Yerli oyun ekosistemini geliştirerek Türkiye’deki oyun geliştirici firmaların
teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini arttırarak, uluslararası ölçekteki standartlarını, başarısını ve tanınırlığını arttırmaya çalışmak,
− Sektördekileri bir araya getirerek oyun tasarımcısı, yazılım mühendisi, programcı, görsel sanatçılar, modelciler, ses işleme uzmanları dahil tüm birey ve
tüzel kişiler için etkili iletişim ortamı oluşturmak,
− Nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla okullarda staj, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim programlarının oluşturulmasını sağlamak, uzmanlaşma alanlarını ve Ar-ge çalışmalarını desteklemek,
− Kamu Bilincini Arttırılmasını sağlayarak Türkiye’de dijital oyun sektörünün
ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemek amacıyla araştırma ve çalışmalar
yapmak, sektör ile ilgili pozitif algı yaratılmasına yardımcı olmak,
− Uzmanlık alanları oluşturmak suretiyle teknik çalışmalar, eğitim ve seminer
programları yardımıyla sektördeki insan gücünün verimliliğini ve etkinliğini
arttırmaya çalışmak, bu alana insan kaynağı sağlamaya yardımcı olmak,
− Standardizasyonu Sağlamak suretiyle sektör ile ilgili standartlar, terminoloji,
eğitim, yasal düzenlemeler ve çalışma koşulları ile ilgili konularda destek
olmak, Türkçe kaynak üretilmesine ve yaygınlaştırılasına katkı sağlamak
2014 yılında Nowherestudios tarafından geliştirilen ‘’Monochroma’’, 2015 yılında
MadByte Games tarafından geliştirilen ‘’Zula’’, 2017 yılında Roots of Insanity tarafından geliştirilen Crania Games, Zoetrope Interactive tarafından geliştirilen Conarium, Abyss Gameworks tarafından geliştirilen TARTARUS, Kabuk Games tarafından geliştirilen Alchemist’s Castle ve 2018 yılında Tolga Ay tarafından geliştirilen
‘’Remnants of Naezith’’ son yıllardaki popüler Türk oyunlarından sayılabilir (BTK:
2020, 20-21). 2019 yılı ve sonrasında en popüler Türk yapımı oyunlar Şekil.2.26’te
verilmiştir.
2020’li yıllarda özellikle mobil oyunlar Google Play ve App Store uygulamaları üzerinden yüklenmektedir ve bu şekilde oyunlara ait istatistik kaydetme imkanı doğmaktadır. 2020 yılı verilerine göre Google Play’de yer alan 172 bine yakın oyun
yayıncılarının 2.689’dan fazlası Türk yayıncıdır (Gaming In Turkey, 2020).
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Şekil 2.26. Son Yıllardaki En Popüler Türk Yapımı Oyunlar (Kaynak: Gaming In Turkey)

2018 yılında kurulan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin
Özdemir, 21 Şubat 2020’de kurulan Avrupa E-spor Federasyonunun yönetim kurulu
üyelerinden biri olmuştur.

2.7. Türk Oyun Medyası7
Medya, bir sektörün, eşzamanlı olarak gelişimine tanıklık etmesi ve destek vermesi
beklenen motive unsurudur. Türkiye’de dijital oyun kültürünün gelişmesinin önündeki önemli engellerden biri, dijital oyunların ana akım medyada asosyal olmaya
iten, akıl ve ruh sağlığının bozulmasına neden olan, okul çağındaki çocukların başarısı ile gençlerin akademik başarısının önüne geçen gereksiz bir boş zaman etkinliği
olarak sunulmasıdır (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 192). Şüphesiz, bu yanlış,
aşırı ve eksik temsil karşısında oyun medyasının daha diri, donanımlı ve bilgilendirici bir tavrı olması beklenmelidir.
Bu bağlamda ele alınması gereken Türk oyun medyasının başat aktörleri oyun dergileridir. Oyun dergileri, aynı zamanda ebeveynlerin oyunlarla ilgili bilgi edinmesi
konusunda da önemli bir rol üstlenebilirler (ASAGEM, 2008). Oyun medyasında
gündelik yaşam gerçekliklerinden, dünyadaki ve Türkiye’deki toplumsal, siyasal,
ekonomik ve kültürel sorunlardan beslenen içerik ile bu sorun ve olguların dijital
7

A.Hamit Güneş’in “Dijital Oyunların Güvenlik Bağlamında Yasal ve Yönetsel Düzenleme Sorunları” başlıklı
2012 tarihli Yüksek Lisans Tezinden alıntıdır. Çalışmanın son bölümü güncellenmiştir.
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oyun kültürü üzerinden tartışılmasına yönelik bir çaba görülmemektedir (Binark,
2009a: 12). Yine de özellikle 2000’li yıllardan itibaren kültürel çalışmalar ile yeni
medya çalışmalarında farklı ve yeni oyun kültürleri ile türlerini ele alan akademik
çalışmalar görülmeye başlamıştır. Level Up konferansları, Sage yayınevinden çıkarılan süreli akademik dergi Game and Culture, MIT Pres, Handbook of Digital
Games Studies bu çalışmalara örnek olarak verilebilir (Yıldız, 2009: 58).
PC’ler ortaya çıkmadan önce, oyun medyası kendi zamanının şartları içerisinde, ikili
ilişkilerin ve sınırlı imkanların elverdiği ölçüde oyun dünyasındaki hareketliliğe cevap vermeye çalışmıştı. Kendi arasında belki de doğal bir ayrıma tabi olmakla beraber, aşağıda listelenen 1980’lerin sonu ile 1990’ların ilk yıllarına ait oyun dergileri,
bir dönemin ihtiyacını fazlasıyla karşılaşmışlardır:8
• Commodore Haberler: (1985-1986) Türkiye’de çıkan ilk Commodore dergisi
olan ve zamanın Commodore’un Türkiye mümessili olan Teleteknik tarafından bir bülten gibi çıkarılan dergi, daha ziyade ticari reklam amacı gütmekteydi. 1986 yılının Mart ayında yine Teleteknik tarafından desteklenen Commodore dergisinin çıkmasıyla yayın hayatına veda etti.
• Commodore: (1986-1992) Teleteknik’in kurumsal dergisi Commodore, benimsediği yayıncılık anlayışı ile oyun dünyasının genç kitlesinin beklentilerini karşılama amacını taşıyordu. Çeviri yazılarıyla ve teknik bilgileriyle öne
çıkarken, karşılarındaki kitlenin teknik donanım sahibi iş adamlarından ziyade, oyun oynama heveslisi çocuk yaştaki gençler olduğu gerçeğini göz ardı
ettikleri için, oyun medyasının bölünmesine yol açtılar. Böylece bilgisayar
dünyasıyla ilgili yayınladıkları teknik bilgilerin ilgili kesimlere ulaşmasının
yanında, Türk oyun medyasının erken ilk dönem örneklerinin içerik olarak
zenginleşmesine katkıda bulundular.
• 64’ler: (1988-1992) Abdullah Pala tarafından, “Türk gençlerini bilgisayar
dünyasına hazırlamak, batıyla arasındaki mesafeyi kapatmak için” kurulan
oyun dünyasında ekol olan isimleri yetiştiren bir diğer dergi 64’lerdir. Özellikle MAC lakaplı yazarları Murat Adanç, entelektüel birikimini dergi üzerinden bir kuşakla paylaşmış ve hala anılan bir isim olmuştur. İstanbul, Bursa,
İznik, Eskişehir, Ankara, Sivas, Adana ve Samsun’da satılan 64’lerin Türkiye
çapında 168 bayisi bulunmaktaydı. Kurum destekli Commodore ile giriştikleri rekabet, oyun medyasının hafızasında güzel hatıralar bıraksa da, 64’lerin
kapanmak zorunda oluşu ile kurumsal rekabet karşısında güçsüz kalışı arasında yakın bir bağ vardır.
8

Bu bilgiler, başarılı bir arşiv çalışmasına imza atan Deniz Can Çelik‟in, http://www.sadecebirmuze.com adlı
web adresinden derlenmiştir. Çelik, sitesinde hem bu dergilerin ulaşabildiği bütün kapaklarının resimlerini
yayınlamakta, hem de dergi sahip ya da yazarlarıyla yaptığı röportajları yayınlamaktadır.
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• Amiga Dünyası: (1990-1992) Commodere dergisinin kurumsal yapısının
oyun dünyasıyla bağdaşmadığını düşünenlerce, Commodere içinden çıkan
bir ekibin çıkardığı dergidir.
• Megamiga: (1995) Polat Yarışçı (Zebani) ve Tunç Dindaş (Turbo) tarafından,
kendi imkanları ile hazırlanan ve sadece İstanbul’da dağıtılan dergi, içerik
açısından diğer dergilere göre oldukça uç bir noktadaydı. Dergiyi çıkaranlar
için hiçbir zaman derginin oyun dünyasına ya da oyun dünyasının dergiye
katkısı öncelikli değildi.
• Gameshow: (1995-1998,1999-2001) Commodore 64’ün geride kaldığı, Amiga’ların tılsımını yitirmeye başladığı sıralarda parlayan PC oyunları üzerine
hazırlanan Game-Show dergisinin yazar kadrosu arasında Mert Topçu, Engin Süzen, Engin Ulukurtlar, Amiga Dünyası’nda da yazan Polat Yarışçı ve
64’lerde de yer alan Ertunç Burak, Şahin Derya, Murat Adanç gibi isimler
vardı. 1990’lardan kalma oyun dergisi ruhunu taşımaya çalışırken, piyasanın
diliyle konuşup reklam anlaşmaları ile düzene girdikleri bir sırada çıkan 2001
krizi derginin kapanmasına neden oldu.
İlk Türk oyun medyasını oluşturan bu dergilere (Şekil 2.3.) kimi tek sayı, kimi birkaç sayı çıkmış birkaç tane daha eklenebilmekle birlikte, dönemi en iyi anlatan ve
dönemin etkili yayın örnekleri bu dergilerdi. Bu dergilerin içeriği, o dönemlerde
dijital oyunlar üzerinden batı kültürünün de edebiyat, müzik ve felsefi anlamda yeni
nesle aktarıldığını göstermektedir. Mesela MAC lakaplı Murat Adanç, 64’lerde yazdığı dönem heavy metal kültürü üzerine aktarımlar yapıyor, Türk metal guruplarının
yabancıların izinden gitmemesini, melodilerinde Türklük olan metal şarkıları yapılmasını istiyor, şarkı sözlerini çeviriyor ve sadık kitlesine Tolkien okumalarını telkin
ediyordu. Gameshow’un sonu ile bugünkü dergicilik anlayışına ve baskı kalitesine
sahip dergilerin başlangıcı dönem olarak örtüşmektedir.

Şekil 2.27. 1990’lı yılların başlarında Türk oyun medyası örnekleri (Çelik, 2010)
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Türk oyun medyası ile ilgili önemli bir detay, 1990’lı yıllara damga vuran oyun
medyasının kendine has yapısıdır. Bu yapıyı anlayabilmek için bazı terimleri bilmek gerekmektedir. Demo, interaktif olmayan multimedya ve teknoloji sunumlarıdır. İlk demoları yazanlar bizzat bilgisayar korsanlarıydı. İlk bilgisayar korsanları, piyasaya sürülen birçok oyununun cazibesine kapılan fakat bu oyunlara
ayıracak bütçeye sahip olmadıkları için oyunları modifiye eden oyun meraklıları
idi. Release, yayınlanan şeye verilen isimdir. Yayınlama işine ise prepared kelimesinin kısaltılmışı olarak pre’d denilmektedir. Bu işleri yapan kişilerin oluşturduğu gruba ise Scene adı verilmektedir (Özmercan, 2010). İlk dönem oyun ve
program geliştiriciler, yapılan iş yasa dışı olduğu için yeraltı kültürünün himayesinde üretim yapan Scene’lerdir. Bir Scene üyesi, Scene’den olmayan bir kişi
ile Scene hakkında konuşamaz, yoksa gruptan dışlanırdı (Özmercan, 2010). Bu
işlemi gerçekleştirenlerin kendilerini tanıtma hevesleri, kırılan oyunun başına
yerleştirilen introların ayrıca gelişmesini sağladı. Nick ve imzalar, bu anlamda
ayrıca önem kazandı. O dönemlerden bugüne kalan bir başka kavram, gruplar,
oyuncular ve bilgisayarlarla ilgilenenlerin katılımıyla gerçekleşen demo partileri idi (7DX Demoparty, 2021). 1990 başlarından itibaren varolan ve kimi yeni
üyeleriyle halen devam eden Türk Scene gruplarından bazılarını, Bronx, Clique,
Thunders, Pentagram Productions, Ascraeus ve Accuracy olarak sayabiliriz
(Akaydın.com, 2021).
İşte 1990’lı yılların halen akıllarda kalan ve Türk oyun medyasının ilk örneklerini
veren başlıca yazarları, bu Scene gruplarından çıkmıştır. Dergiler bu grupları, bu
gruplar da yazı hayatını karşılıklı olarak beslemişlerdir. İlk dönem Türk oyunları, bu
grupların eseridir (Şekil 2.2.; Şekil 2.3.).

Şekil 2.28. İlk dönem Türk oyun örneklerinden Tunç Taylan ve Koray Külcü yapımı Okey
oyununun ekran görüntüsü (English Amiga Board, 2010)
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Şekil 2.29. Türk Scene grubu Bronx’un bir çalışmasında, Street Fighter karakterleri, kız
kulesinin önünde dövüşmekteler (Erdikmen, 2010)

1994 yılında yayımlanmaya başlayan PC Oyun, daha sonra CD Oyun adıyla 2000’li
yılların ortalarına kadar yayın hayatını sürdürmüştür. Dergi, Göktuğ Yüksel’in adıyla
özdeşleşmiştir (Oyungezer Online, 2008). 1978 yılında Almanya’da yayımlanmaya
başlayan Chip ise Şubat 1996’dan itibaren Tansel Tüzel, Aylin Tarhan, Mete Turgal
ve Erkan Cevit gibi isimlerle Türkiye’de de yayın hayatına başlamıştır (Tüzel, 1996:
3; Chip, 1996: 86).
1997’li yıllarda, Sinan Gürkan ve Güvenç Kaplan, Amiga’nın son dönemlerinde
PC dergisinde üretken makaleler yazmaktaydılar (Commodore.com.tr, 2021). 1997
yılında Level, Gökhun Sungurtekin’in girişimleriyle M.Berker Güngör tarafından
‘Vogel Burda Yayıncılık’ tarafından dünya pazarında yer alan Level dergisinin Türkiye şubesi olarak kurulmuştur. 1997 yılının sonlarında sahneye bu kez PC Net çıkmıştır. 1998 yılında çeviri bir oyun dergisi olan PC Gamer listeye dahil olmuştur
(Hengame.net, 2009). 2007 yılında Doğan Medya Grubu, CHIP, LEVEL, HIB, IT
Business Weekly, ve PlayStation 2 dergilerini portföyünde bulunduran Vogel Burda
Medya Yayımcılık AŞ’yi satın almıştır. (Mediacat Online, 2007). Bu gelişme üzerine Level dergisinden ayrılan Sinan Akkol, Tuğbek Ölek, Serpil Ulutürk ve Göktuğ
Yüksel gibi yazarlar bir araya gelerek Oyungezer’i çıkarmışlardır (PCLabs Oyun,
2007). Günümüzde Scroll, Merlinin Kazanı gibi çevrimiçi oyun dergileri ile oyun
medyası oldukça çeşitlenmiş olmasına karşın, ne ilk dönemlere damgasını vuran
amatör oyun ruhunu, ne de oyun endüstrisinin gelişimi için katkıda bulunacak gücü
yakaladıklarını söyleyebilmek mümkün değildir.
Oyuncuların ve oyunla akademik, kurumsal veya kişisel bağlamda ilgilenen kişilerin
oyunlarla ilgili ön veya son haberleri aldıkları yerler, oyun siteleri ve oyun forumlarıdır (Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008: 176). Oyun siteleri veya oyun forumları,
çoğu kez nitelikli tartışma ve içerikle ilgili yapıcı haber ve bilgilerin değil, çatışma-
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ların yaşandığı, hakaretlerin edilebildiği, disiplinsiz tartışmaların ya da oyunların
reklamlarının yapıldığı ve şahısların insiyatif ve becerileri nispetinde bu olumsuz
durumların düzeltilebildiği portallardır. PC World, Byte, PC Magazine gibi birçok
dergi ise, öncelikli olarak bilgisayarların teknik ve magazin gündemine odaklanan
ve oyunları tanıtım kapsamıyla sınırlı olarak ele alan ve maalesef uzun soluklu kalamayan dergilerdir. Bunlara örnek olarak 2002 yılında PC Net dergisinin eki olarak
yayına başlayan Oyuncu isimli 3 aylık oyun dergisi, ücretsiz oyunları ve oyuncuları
ilgili alanı olarak seçen Oyungezer ekibinin çıkardığı Free 2 Play dergisi, online
olarak hizmet veren Level Online dergisi sayılabilir.
Burada dikkat çeken, ilk dönem Türk oyun medyası ile ilk dönem Türk oyun geliştiricilerinin, aynı kaynaktan beslenen, aynı alışkanlıklara sahip, aynı beklenti ya da
gayelerle hareket eden ve hatta çoğu kez aynı kişiler olduklarıdır. İlk dönem Türk
oyun medyası, önlerinde çözmeleri gereken bir sürü problem bulunduğu ve bu çözümlemelerin paylaşılmasında aidiyetin baskın unsur olduğu gerçeğini benimsemiş,
kültür ve donanım bakımından akranlarından önde olan ya da öne çıkma çabasında
olan insanlardan oluşmaktaydı. Dergilerin içerik ve yapılarından ziyade, dergiyle
özdeşleşen isimlerle, daha doğrusu bu isimlerin takma isimleriyle hatırlanmaları,
bu yayınların bir ekol olma yolunda ilerlediğini göstermektedir. Aynı göstergeler,
PC’ler piyasaya, pazara ve oyunculara hakim olunca ellerindeki Commodore 64 ve
Amigalar’ı kaldırıp atacak, inatla PC satın almayarak daha sonraki gelişmelere kayıtsız kalacak, küsecek ve kendi köşesine çekilecek ya da başka alanlara yönelecek
duygusal bir bağdan ötürü bu ekolun tamamlanamadığını da göstermektedir. Türk
oyun dünyasının bugün özellikle Oyungezer ve Level ile doldurmaya çalıştığı, o
dönemlerde alt yapısı kurulan ve üzerine somut bir bina inşa edilemediği için her
zaman hissedilen bu romantik boşluktur.

2.8. Sonuç ve Değerlendirme
Oyun tarihindeki ilerleme dönemi sayılan 2000’li yılların başında geliştirilen ve başlıca örnekleri Xbox 360, PS3 ve Wii olan oyun konsolları, sadece oyun deneyimini
geliştirmekle kalmayıp, oyunu bir multimedya eğlence ve iletişim aracı haline dönüştürmüşlerdir. Üstelik gelişmiş donanımları sayesinde daha fazla yazılım içeriğine
sahip olabilmeleri oyunların yerelleşme süreç ve dinamiklerini de daha karışık hale
getirmiştir.
Dijital oyun tarihi, akıllı telefonların piyasaya hakim olması ve her kullanıcının telefonunu içselleştirmesi süreciyle birlikte bambaşka bir mecraya sürüklenmiş, adeta
ucu açık bir yazgıya dönüşmüştür. Sadece oyun oynama amacıyla piyasaya sürülen
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yüksek maliyetli kişisel bilgisayarların dahi ulaşamayacağı bir noktada, akıllı telefonların sanki varsayılan bir parça gibi sosyal hayata nüfus etmesi, dijital oyun
dünyasının daha spesifik alanlarda kalması ve yeni oyun geliştirme alanının cep telefonlarına kaymasına neden olmuştur. Bugün her oyun sadece kendi platformunda
oynanabilecek yapıda dizayn edilmekte ve sosyal ağların kabiliyetleri oyunlarla melez bir birleşim yaşamaktadır. Yine de9 dijital oyunların önemsenmesi ve potansiyelinin anlaşılması önemli bir konudur. Oyunların bugün nerede olduğunun ve neden
bu denli çok oynandığının daha net anlaşılabilmesi için, oyunların bu seviyelere nereden geldiğinin hatırlanması yararlı olacaktır.
1958 yılında Tenis For Two ile başlayan (R&D Accomplishments, 1981), 1962 yılında Steve Russel ve arkadaşlarının Massachussets Teknoloji Enstitüsünde yapmış
olduğu ve sadece iki kişi tarafından kontrol edilen iki uzay gemisinin ateş ederek
rakip gemileri havaya uçurmaya çalıştıkları Spacewar adlı oyunla devam eden macera, 1972 yılında Magnavox Odyssey ve 1973 yılında TV’ye bağlanabilen ilk oyun
olan Pong’la yeni bir mecraya taşınmıştır (Chip Online, 2008ç). Magnavox Odyssey ve Pong, ekranın iki yanında bulunan iki küçük dikdörtgenin yukarı ve aşağı
hareket ederken, küçük beyaz kare tenis topuna vurmasından ibaret olan ilkel tenis
oyunlarıydılar. Daha önce piyasaya çıkan Magnavox Odyssey’de yapılan skorlar el
ile tutulmaktaydı. Pong’da gelişim, skorun ekrana yansıması oldu. Bugün gelinen
noktada, dijital oyunlarda temsil edilen tenis oyunu Virtual Tennis’de, gerçek tenis
oyuncularının tabi oldukları dünya sıralamasına en alt sıradan girerek, sıralamada
yükselmek için yerel ve uluslararası turnuvalara katılarak kariyer yapma imkanı bulunmaktadır. Oyunun içerisinde bu başarıya ulaşmak için akademiden tenis dersi
alarak her çeşit atletik hareketleri yapabilme kabiliyetleri kazanmak, başka insanlarla çevrimiçi çiftler maçı yapmak gibi özellikler bulunmaktadır. Bütün oyun, son
derece gerçekçi efektler ve en ileri teknolojinin ürünü grafiklerle daha çekici hale
getirilmektedir. Aradaki bu fark, oyun dünyasında yaşanan gelişimlerin hızına ve
varabilecekleri noktaya dair ipuçları taşımaktadır.
2020’li yıllardan sonra oyun teknolojileri, oyuncunun sadece senaryo ile değil, boyut
olarak da içinde yer alabildiği oyun platformlarına evrilmektedir. Sanal gerçeklik
gözlükleri ile oyun oynanan mecraya dahil olunduğu gibi, oyunun içeriğine müdahale edebilme imkanı da sunulmaktadır. Oyun teknolojisi, hologram ile iletişim
kurma imkanı tanıyan gelişimler karşısında sürekli kendini güncellemeye devam etmektedir. Bunun yanında, artık geleneksel olarak adlandırılmayı hak eden cd ROM
ile oynanan ya da arcade makinaları ile oynanan oyunların da sadık bir kullanıcısı
olduğunu dikkate almak gerekmektedir. Özellikle akıllı telefonların sunduğu oyun
9

Metnin bundan sonraki kısmı (Güneş, 2012, 38-39)’dan alıntıdır.
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imkanları, bu kanalı bir iletişim biçimi olarak içselleştiren oyuncularının hala gelişen teknolojiler karşısında kendi oyun platformlarına sadık kaldıkları söylenebilir.
Ekonomik gelişmişlikle ayrı düşünülmesi mümkün olmayan oyun teknolojilerindeki
gelişmeler, hayat standardı arttıkça evlerde oyun odaları oluşturulmasına varan bir
sosyal değişimi de beraberinde getirmektedir. Bunun yanında, yukarıda bahsedilen
geleneksel oyun kategorisinde yer alması gereken internet kafelerde topluca oyun
oynama aktivitesi, sanal platformlarda halen varlığını sürdürmektedir. Bu aktivitenin, teknoloji nereye ulaşırsa ulaşsın, bir arada oynama güdüsünün çizdiği sınırlar
içerisinde var olmaya devam edeceği ileri sürülebilir.
1998 yılında üç serilik bir oyunun ilki olarak piyasaya çıkan ve sayısız ödül kazanan
rol yapma oyunu Baldur’s Gate’in başlangıç sahnesinde beliren bir söz, oyunun içeriği kadar oyun dünyasının oyuncuya ve oyuncunun oyun dünyasına bakış açısını ve
durması gereken mesafeyi Nietzsche’nin şu vecizesi ile ilan etmektedir: “Canavarlar ile savaşanlar, kendilerinin canavara dönüşmemesi konusunda dikkat etmelidir.
Cehenneme uzun bir süre bakarsanız, cehennem de size bakar”

Şekil 2.30. Baldur’s Gate Oyunu

2.9. Ebeveynlere Öneriler
Dijital oyunlar başta çocuklar ve gençler olmak üzere hemen her yaş grubu tarafından oynanmaktadır. Oyunların aşırı oynanması zaman içerisinde Oyun
Bağımlılığına giden bir süreci başlatabilir. Oyunların bireyin geçek hayattaki
sorumluluklarını aksatacak şekilde fazla oynanması büyük bir sorundur. Dünya sağlık örgütü aşırı oyun oynanmasını bir hastalık olarak tanımlamıştır. Bu
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nedenle çocuk, genç ve ebeveynlerin oyunlar konusunda dikkat etmesi gereken
noktaları bilmeleri gerekmektedir.
Bu noktada ebeveynlere yönelik rehber ilkeleri şöyle sıralamak mümkündür:
− İlgi gösterin: Oyunların sahip olduğu içerikler, yaş kategorisi, oluşturduğu riskler ve psikolojik olarak çocuğunuzu nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinin.
− Birlikte karar verin: Mobil cihazlar üzerinde oynanabilecek oldukça fazla
oyun bulunmaktadır. Bazı oyunlar bölüm atlamak için satın alma seçeneklerine sahip olabilmektedir. Bu tür oyunlarda çocuğunuzu mali tuzaklardan ve
uygun içeriğe sahip olmayan oyunlardan korumak için hangi oyunu seçeceğinize birlikte karar verin.
− Birlikte kurallar belirleyin ve kararlı olun: Çocuğunuzla birlikte bağlayıcı ve
anlaşılır kurallar belirleyin. Çocuğun ne kadar oyun oynaması ve ekran başında kalması gerektiğini netleştirin. 4-6 yaş arasında ekran süresinin ebeveyn
eşliğinde ortalama günde 30 dakika, 7-15 yaş aralığında günde 45 dakika,
11-13 yaşa aralığında günde 60 dakika olduğunu unutmayın. Yaşları büyük
çocuklar ve gençler için de haftalık veya günlük bir oyun oynama veya ekran
etkileşimi için makul bir üst limit belirleyebilirsiniz.
− Oyunun yaşa uygunluğunu kontrol edin. Yaş göstergelerine dikkat edin. Oyuna karar vermeden önce oyunun hangi yaşa uygun olduğunu oyun derecelendirme kuruluşlarının web platformlarından sorgulayın. Bunun için pegi.info,
commonsensemedia.org., esrb.org platformlarını kullanabilirsiniz.
− Oyunları bir baskı aracı olarak kullanmaktan sakının. Dijital oyunlar ne ödül
ne de ceza aracı olarak kullanılmamalıdır. Baskı aracından ziyade bağlayıcı
kurallar belirleyin. Örneğin; önce ödevler, sonra dinlenme ve sonra da şu kadar süreliğine yaşına uygun olmak koşulu ile dijital oyun diyebilirsiniz.
− İşbirliği yapın: Çocuğunuzun arkadaşlarının ebeveynleri ile bilgi alışverişinde bulunun. Çocuklar birbirleriyle oyun tecrübelerini sık sık paylaşırlar. Çocukların oynadığı oyun sonrası nasıl davrandığını ebeveynler fark edebilirler.
Ebeveynlerin aralarında bu tür bilgi paylaşımı çocuğun oynadığı oyunla ilgili
olası bir olumsuzluğun önlenmesi için faydalı olabilir.
− Çocuğunuz konusunda kaygılanıyorsanız uzmanlardan destek alın. Çocuğunuz ev ödevi gibi günlük ödevlerini yapmıyorsa, sorumluluklarını yerine
getirmiyorsa, yaşıtları ile iletişiminde kopukluk yaşıyorsa, arkadaşlarıyla yapılan etkinliklere ilgisizse mutlaka bir uzman desteği almalısınız.
− Çocuğunuzun dijital oyun oynarken kişisel verilerini paylaşmaması hakkında
mutlaka konuşun. Yaş, cinsiyet, ad, resim gibi kişisel verilerini paylaşmaması
gerektiği konusunda telkinlerde bulunun.
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− Çocuklarınıza alternatifler sunun: hayatın sadece oyun, sanal ortam, internet,
dijital araçlardan ibaret olmadığı hakkında çocuğunuzla konuşun. Çocuğunuza bunlar dışında ailece yapabileceğiniz alternatifler sunun. Çocuğunuzla
kaliteli vakit geçirebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz yerleri ziyaret edin. Parklar, doğa, müze, tiyatro, sinema, spor gibi aktiviteleri birlikte planlayabilir ve
yapabilirsiniz.
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BÖLÜM 3

DIJITAL OYUNLARIN KIŞILIK,
DUYGU VE DAVRANIŞLAR
ÜZERINDEKI ETKILERI

Arş. Gör. Mehmet Kavaklı

Bu bölümde; dijital oyunların kişilik, duygu ve davranışlar üzerindeki etkileri ele
alınmış, dijital oyun oynama alışkanlıklarının oluşmasında ve devam etmesinde rol
oynayan, güdüleyen unsurlar, özellikle de psikolojik ihtiyaçlar çerçevesinden teorik
olarak değerlendirilmiştir. Dijital oyun oynama alışkanlıklarının kişilik üzerindeki olası etkileri ve tartışmalı bir konu olan dijital oyunlar ve saldırganlık ilişkisi ele alınarak
dijital oyunlar ve kişilik arasındaki ilişkiler karşılıklı olarak incelenmiştir. Dijital oyun
oynamanın olumsuz ve olası olumlu sonuçları ele alınmış, bu konudaki tartışmalar
gözden geçirilmiştir. Sonuç kısmında ise dijital oyunların olumsuz sonuçlarını azaltmak için bağımlılık düzeyindeki dijital oyun oynama alışkanlıklarına dair yapılması
gerekenlerden söz edilmiştir ve bu konularla ilgili olarak çocuklara, gençlere, yetişkinlere, anne babalara ve öğretmenlere yönelik önerilere yer verilmiştir.

3.1. Giriş
İnternetin ve internet ile ilişkili teknolojilerin gelişmesi ve küresel anlamda yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesi ile birlikte çocuk, genç ve yetişkin birçok birey arasında
internetten çevrim içi ya da çeşitli cihazlar yardımıyla (bilgisayar, telefon tablet, oyun
konsolu) çevrim dışı oyun oynama alışkanlıkları yaygınlaşmıştır. İstatistiksel veriler
incelendiğinde de son yıllarda oyun oynayan kişilerin (oyuncuların) sayısının her yıl
giderek arttığı görülmektedir. Şekil 3.1’den de takip edilebileceği gibi dijital oyun oynayan kişi sayısı 2015 yılında 1,99 Milyarken 2019 yılına gelindiğinde bu sayı 2,55
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Milyar düzeyine ulaşmıştır. İki bin yirmi yılı haziran ayında yayınlanan verilere göre
artışın devam ederek aktif oyuncu sayısının 2,69 Milyar olduğu görülmektedir (Statista, 2021). Önceki verilerden yola çıkılarak yapılan tahminlerde ise aktif oyuncu sayısının dünyada 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da artmaya devam edeceği, 2023 yılına
gelindiğinde aktif oyuncu sayısının 3,07 Milyar olarak tahmin edildiği görülmektedir.
Artan oyuncu sayısı ve oyunlara olan ilgi nedeniyle dijital oyun endüstrisinin de
giderek büyüdüğü ve her geçen yıl gelirlerinin arttığı bilinmektedir. İki bin yirmi üç
yılına gelindiğinde oyun endüstrisinin büyüklüğünün 200 Milyar dolar olması beklenmektedir. Bu kadar çok insanın dijital oyunları oynaması ve bu alanın içerisinde
milyar dolarları barındıran büyük bir pazar haline gelmesi sonucu günümüzde dijital
oyunların aşırı oynanması ile ilişkili bazı sorunlar da gündeme gelmeye başlamıştır.

Şekil 3.1. 2015’ten 2023’e kadar dünya çapında aktif video oyuncularının sayısı (Statista,
2021)

Şekil 3.2. Dijital oyun endüstrisinin değeri (Statista, 2020)
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Dijital oyun pazarının bu kadar büyük olması beraberinde bu alanda birbirleri ile
yarışan yüzlerce oyun şirketinin çıkmasına ve bu şirketlerin sürekli olarak bir önceki oyunlardan ve bir diğer şirketten daha iyi oyunlar üretmeye çalışmalarına neden
olmaktadır. Bu da dijital oyunlara olan tutkuyu artıran unsurlardan birisi olarak görülebilir.
Dijital oyunların bu kadar yaygın hale gelmesi ve bağımlılık derecesinde oynanarak
bireylerin işlevselliklerinde bozulmalara yol açması sonucunda diğer davranışsal bağımlılıklarda olduğu gibi (örn., kumar bağımlılığı) ayrı bir bağımlılık türü olarak ele
alınıp alınamayacağı tartışma konusu olmuştur. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 2013 yılında beşincisi yayınlanan Tanı Ölçütleri El Kitabında (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders - DSM) oyun bağımlılığının ayrı bir ruhsal
bozukluk olarak tanımlanabilmesi için yeterli bilimsel kanıt olmadığı belirtilmiş ancak aynı kitabın ekler bölümüne internette oyun oynama bozukluğu (internet gaming
disorder) olarak eklenmiş ve öncelikli araştırma konusu haline getirilmiştir (Petry ve
O’Brien, 2013).
İki bin on sekiz yılına gelindiğinde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından ICD-11’de
oyun bağımlılığı bir ruh sağlığı problemi ve davranış bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Yapılan tanımlamaya göre oyun oynama bozukluğu kalıcı ve tekrarlayan şekilde oyun oynama davranışı ile karakterizedir. Sözü edilen oyun oynama davranışı,
internet üzerinden oynanan çevrim içi oyunlar olabileceği gibi çevrim dışı olarak
oynanabilen video oyunlarını da içermektedir.
Bağımlılık düzeyinde olsun ya da olmasın, oyun oynama davranışının altında yatan
nedenlere dair pek çok şey söylenebilmektedir. Bu bölümün amacı dijital oyun oynama davranışını klinik açıdan değerlendirmek olmadığı için oyun bağımlılığı ile ilgili
daha fazla detaya girilmeyecektir.

3.2. Dijital Oyun Oynamaya Motive Eden Unsurlar
Daha önce de ifade edildiği gibi özellikle son 15-20 yıldaki teknolojik gelişmelerle birlikte internet ve bilgisayar ortamında sağlanan imkanlarla bu alanların
eğitim, sosyal etkileşim ve eğlence amaçlı olarak kullanılma sıklığı ve yoğunluğunun arttığı görülmektedir. Dijital oyunlar da farklı yaş gruplarından kadın
erkek birçok kişi tarafından oynanmaktadır. Bu denli yaygın olan dijital oyun
oynama davranışının ardında, bu davranışın sürmesini sağlayan çeşitli güdüleyiciler olduğu da açıktır. Sözü edilen güdüleyici faktörlerin neler olduğuna ilişkin
olarak da bilim insanları tarafından çeşitli açıklamalar getirilmiştir (Przybylski
ve ark., 2010).
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Aslında dijital oyun oynamayı motive eden unsurlar düşünüldüğünde en basit yanıt
bu oyunların “eğlenceli” olmasıdır. Oyuncular, oynadıkları oyunlardan haz aldıkça oynama davranışına devam etmektedirler. Ancak tahmin edilebileceği gibi dijital
oyun oynama oranının bu denli yaygın ve yoğun olması yalnızca eğlenceli olmaları
gerçeği ile açıklanamayabilir. Başka bir deyişle bu tarz bir yaklaşım, durumun yeteri
kadar anlaşılmasını engelleyebilir. Bu konu üzerine düşünen ve araştırma yürüten
bilim insanları da farklı görüşler öne sürmüşlerdir.
Yaygın olarak benimsenen açıklamalardan birisi Ryan ve arkadaşları (2006) tarafından yapılmaktadır. Ryan ve arkadaşları (2006) oyun oynama davranışını motive
eden unsurları öz belirleme kuramı (self determination theory) ve bu teorinin bir alt
kuramı olan bilişsel değerlendirme kuramı (coginitive evaluation theory) bağlamında incelemişlerdir. Bir güdülenme kuramı olan öz belirleme kuramına göre insanların temelde bütünlüğü olan ve tutarlı bir benlik geliştirmek amacıyla çaba gösterme,
karşılaştığı engelleri aşma yönünde çabalama eğilimleri olduğu ve bahsedilen bu
eğilimlerin doğuştan geldiği belirtilmektedir. Öz belirme kuramına göre insanlarda
özerklik (autonomy), ilişkisellik (relatedness) ve yeterlik (competence) olmak üzere
üç temel psikolojik ihtiyaç bulunmaktadır (Ryan ve ark., 2006). Öz belirleme kuramının bir alt kuramı olan bilişsel değerlendirme kuramına göre bireyler, bahsedilen
bu üç temel (özerklik, ilişkisellik ve yeterlik) psikolojik ihtiyacın tatmin edilmesi
konusunda içsel bir güdüye (intrinsic motivation) sahiptirler. Ryan ve arkadaşlarına
(2006) göre video oyunları oynamak sözü edilen bu temel psikolojik ihtiyaçların
karşılanmasına katkıda bulunabilmektedir. Temel psikolojik ihtiyaçların tatmini,
oyuncuları oyun oynamaya ve bu davranışı sürdürmeye motive eden en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır.
Özerklik ihtiyacı bağımsız olarak hareket etmek, kendi başına davranmak olarak
algılanmamalıdır. Öz belirleme kuramında sözü edilen özerklik, bireyin herhangi bir
görevi, bir işi, eylemi yerine getirirken özgür iradesini kullanması, kendi isteği ile
hareket etmesidir. Bireyin yaptığı faaliyetler kendi çıkarları, ilgilendiği bir şeyler ya
da kendi değerleri ile uyumlu olduğunda algıladığı özerklik de yüksek olmaktadır
(Ryan ve Deci, 2000). Öz belirleme kuramında da ifade edildiği gibi dijital oyunlar
bu psikolojik ihtiyacın tatmin edilmesine yardımcı olabilmektedir. Nitekim bu durum oyun yapımcıları tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle özellikle son yıllarda
çıkan yeni oyunlarda oyun içerisinde, oyuncuya oyundaki hedefler, üstlenilen görevler üzerinde seçim yapma şansı verilmektedir. Diğer bir deyişle oyunlarda oyuncular
kendi özgür iradeleri ile hareket edebilmekte ve kendi kararlarını verebilmektedirler.
Yeni oyunlarda, oyun yapımcıları oyuncuların oyun içerisindeki davranışlarını kontrol etmek yerine oyuncuların oyundaki seçimlerinde, hareketlerinde, stratejilerinde
esneklik sağlamaktadırlar. Bu tarz oyunlar da oyuncuların özerklik ihtiyaçlarının
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daha fazla karşılanmasını, tatmin edilmesini sağlayabilmektedir. Bu ihtiyacın tatmini ise oyun oynama sıklığının artma olasılığını güçlendirmektedir.
Öz belirleme kuramında sözü edilen diğer bir temel psikolojik ihtiyaç yeterlik ihtiyacıdır. Yeterlik ihtiyacı bireyin, çevresi ve ilişkileri üzerinde bir etkisi olması,
kontrolünün olduğunu hissetmesi olarak tarif edilebilir. Dijital oyunlar doğası gereği
oyuncuların yeterlik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilecek bir yapıya sahiptir. Dijital oyunlar oyunculara farklı zorluk dereceleri olan meydan okumalar, yeni
beceriler elde etme, oyunda ilerledikçe olumlu geri bildirimler alarak algılanan yeterlik algısının artmasını sağlamak gibi seçenekler sunmaktadır. Oyuncular oyunda
hedeflere ulaştıkça, yeni beceriler kazandıkça ve oyun tarafından kendilerine olumlu
geri bildirimler geldikçe yeterlik ihtiyacı tatmininin arttığı söylenebilir. Ayrıca oyun
içerisinde sunulan yan ve gizli görevlerin başarılması, saklı nesnelerin bulunması
da oyuncuların kendilerini daha yetkin hissetmelerine ve yeterlik ihtiyacı algılarının
yükselmesini sağlamaktadır (Griffiths ve Hunt, 1995).
İlişkisellik ihtiyacı ise bireyin başka kişiler tarafından kabul görmesi, önemsenmesi,
değer verilmesi ve dikkate değer bulunması sonucunda hissedilen genel aidiyet duygusunun, benlik değerinin artması, doyurucu ve anlamlı sosyal ilişkiler kurma ihtiyacı olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle ilişkisellik, kişinin kendisini diğerleriyle bağlantılı hissettiğinde deneyimleyebildiği bir şeydir (Ryan ve ark., 2006). Dijital
oyunlarda ilişkisellik ihtiyacı ele alındığında genel olarak çok oyunculu (multiplayer) oynanan oyunlar akla gelebilmektedir, ancak günümüzde tek oyunculu (single player) oyunlarda da senaryonun ve oyun içi dinamiklerin ilişkisellik ihtiyacına
cevap verebilecek nitelikte olduğundan söz edilebilir. Çevrim içi olarak oynanan
dijital oyunlarda oyuncular bir görevi başarabilmek ya da karşılarında kurulan bir
takımı mağlup edebilmek için bir araya gelerek iş birliği yapmaktadırlar. Bu iş birlikleri kısa süreli de olsa bir grup oluşturulmasını gerektirebilmektedir. Oluşturulan
bu gruplar da bir süre sonra daha uzun vadeli gruplara dönüşebilmektedir. Bu gruplarda oyuncular hem oyun oynamakta hem de bireysel ya da grup düzeyinde sosyal
ilişkiler kurarak ilişkisellik ihtiyacının tatmin edilmesine zemin hazırlamaktadırlar.
Ancak çevrim dışı olarak oynanan oyunlarda da çevrim içi oyunlar kadar olmasa bile
ilişkisellik ihtiyacının tatmin edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu tür oyunlarda da oyuncular senaryonun içerisine dahil olarak kendilerini hikâyenin bir parçası
hissedebilmekte ve oyunda yönlendirdikleri karakterle özdeşim kurabilmektedirler.
Çevrim içi oyun oynama davranışını motive eden unsurlara dair farklı görüşler bildiren araştırmacılar da bulunmaktadır. Bunlardan Yee (2006a) oyuncu motivasyon
modelinde (player motive model) çevrim içi oyun oynama davranışını motive eden
unsurları üç başlık haline getirmiştir. Bunlar başarı (oyunda güç ve statü kazanma),
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sosyalleşme (ilişkiler kurma ve sürdürme) ve kendini kaptırma (immersion) olarak
ifade edilmektedir. Yee (2006b) araştırmasında kadın oyuncuların oyun oynama davranışını daha çok sosyalleşme ve kendini kaptırmanın motive ettiğini, erkek oyuncuları ise başarının motive ettiğini belirtmiştir.
Günlük yaşamda, hem öz belirleme kuramında ifade edilen üç temel psikolojik ihtiyacın hem de oyuncu motivasyon modelinde sunulan üç motivasyon unsurunun tatmin
edilmesinin görece daha zahmetli olduğu söylenebilir. Ancak ister çocuk, ister genç
ya da yetişkin bir birey için olsun, bu ihtiyaçların dijital oyunlar yardımıyla karşılanması görece hem daha az zahmetli hem de oyuncu açısından oldukça eğlencelidir.
Oyunlarda yeni gruplar oluşturarak yeni sosyal ilişkiler geliştirerek ilişkisellik ihtiyacı,
oyunların açık dünyasında özgürce dolaşarak, özgür iradesi ile hareket ederek ve kendi
kararlarını alarak özerklik ihtiyacı, oyunlarda başarılar ve yeni yetenekler elde edip
bunları geliştirerek yeterlik ihtiyacı tatmininin sağlanması, dijital oyunların bu denli
yaygın ve popüler olmasında oldukça önemli bir rol oynuyor gibi görünmektedir.

3.3. Dijital Oyunlar ve Kişilik
Kişilik, dijital oyun oynama davranışının ortaya çıkmasında, gelişmesinde, oyun
tercihlerinde etkili olabilecek bir faktör olarak düşünülmektedir. Nitekim literatür
incelendiğinde dijital oyun oynama davranışının kişilik ile ilişkisine dair çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (Lin, 2010; Winkel ve ark., 1987). Bu ilişkiyi daha iyi anlayabilmek amacıyla oyuncu modeli önerilerinden söz etmek yararlı olabilir.
Dijital oyun oynayan oyunculara dair açıklama getiren ve en bilinen oyuncu kişiliği
modellerinden (player types model) birisi Bartle (1996) tarafından sunulmuştur. Bu
modele göre dijital oyun oynayan oyuncuları tanımlayan dört temel kategori bulunmaktadır. Bunlar başarı (achievers), keşfetme (explorers), sosyalleşme (socialisers) yönelimli ve katil (killer) olarak ifade edilmektedir. Bu kategorilerde ifade edilen oyuncu
kişilik modelleri oyuncuların oyun içerisindeki motivasyonlarını ve oluşan oyun stillerini açıklamaktadır. Bu modele göre keşfetme yönelimli olan oyuncular daha çok
oyunun dünyasını, açık dünyayı incelemek, tanımak, oyunun gizli özellik ve hilelerini
öğrenmek ile ilgilidirler. Başarı yönelimli oyuncular daha çok oyunda ilerlemek, düzey
atlamak ve daha fazla puan toplamak ile ilgilenirler. Katil oyuncu kişilik tipine sahip olan oyuncular oyun içerisinde karakterlere saldırmaktan, çevrim içi oynuyorlarsa
diğer oyuncuların oyun karakterlerine saldırarak zarar vermekten haz almaktadırlar.
Sosyalleşme yönelimi yüksek olan oyuncular ise diğer oyuncular ya da karakterlerle
iletişim kurmaktadır. Yee’nin (2006a) modelinden de yukarıda söz edilmiştir. Ancak
bu modelde daha çok çevrim içi oynanan oyunlar temel alınmaktadır.
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Dijital oyun oynama ve kişilik arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar bulunmaktadır (Lin, 2010; Johnson ve Gardner, 2010; Markey ve Markey, 2010; Ventura ve
ark., 2012). Video oyunları, kişilik ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin incelendiği bir araştırmada katılımcılar sürekli oynayan, seçici olanlar ve değişik türde
oyunlar oynayan olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Sürekli olarak, bağımlılık düzeyinde oyun oynayan öğrencilerin beş faktörlü kişilik özelliklerinden sorumluluk boyutu puanlarının, bağımlılık düzeyinde oynama oranı düşük olan öğrencilerden daha
düşük bulunmuştur. Seçici oyun oynama stili puanı yüksek olan öğrencilerin deneyime açıklık puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Ventura ve ark., 2012). Bu
araştırma sonucundan hareketle dijital oyunlar ve kişilik ilişkisi incelenirken dijital
oyun oynama davranışının şeklinin kişilik ile farklı şekil ve düzeylerde ilişkili olabileceği sonucu çıkarılabilir.
Öte yandan özellikle genç ve yetişkin oyuncuların kişilik özelliklerinin oynadıkları
oyun türlerini de etkileyebileceğinden söz edilebilir. Üniversite öğrencileri ile yürütülen bir araştırmada beş faktörlü kişilik özelliklerinden deneyime açıklık puanı
yüksek, yumuşak başlılık puanı düşük olan oyuncuların sıklıkla şiddet içerikli oyunlar oynama eğiliminde oldukları ifade edilmiştir. Aynı çalışmada kişiliğin oynanan
oyunun türünü açıklayan önemli değişkenlerden biri olduğu vurgulanmıştır (Chory
ve Goodboy, 2011). Görüldüğü gibi sahip olunan kişilik özellikleri oyuncuların oyun
oynama davranışlarını ve tercihleri çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Bir sonraki
bölümde tartışmalı bir konu olan dijital oyun oynama ve saldırganlık ilişkisi açıklanacaktır.

3.3.1. Dijital Oyunların Saldırganlığa Etkisi
Dijital oyun oynama davranışı ve saldırganlık arasındaki ilişki uzun süredir araştırmacıların ilgisini çeken bir konudur. Video oyunları popüler hale gelmeden önce
medyada ve televizyonda yer alan şiddet içeren yayınların saldırganlığı nasıl etkilediğine odaklanılmıştır. Birçok araştırmacı televizyon ve medyada şiddet içeriğine maruz kalmanın saldırganlık düzeyini arttırdığını ifade etmektedir (Bushman ve
Geen, 1990; Han ve ark., 2020; Gentile ve ark., 2011). Video oyunlarının popüler
hale gelmesi ve giderek yaygınlaşması bilim dünyasının da ilgisini çekmiş ve video
oyunlarının da saldırganlık ile ilişkisi birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir
(örn., Lee ve ark., 2021; Verheijen ve ark., 2021; Zhao ve ark., 2021).
Dijital oyunlar ile saldırganlık ilişkisini ele alan araştırmacılar çeşitli teoriler çerçevesinde açıklamalar getirmişlerdir. Genel saldırganlık modeli olarak adlandırılan
yaklaşımda, dijital oyunların saldırganlığa nasıl neden olabileceğine dair açıklamalar yapılmıştır (Allen ve ark., 2018; Bushman ve Anderson, 2020). Modele göre

91

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

özellikle şiddet içerikli oyunların saldırgan davranışların bir öncülü olduğu ifade
edilmektedir (Shao ve Wang, 2019). Genel saldırganlık modeli, medyada yer alan
şiddeti açıklamaya çalışan modelleri de (örn., sosyal bilişsel teori, sosyal öğrenme kuramı) kapsayan bir meta teori olarak sunulmaktadır (Bushman ve Anderson,
2020). Şekil 3.3’de verilen genel saldırganlık modeli akışı ile bu yaklaşım daha iyi
anlaşılabilir. Bu modele göre iki tür değişken saldırganlığı etkileyebilir. Bunlar kişisel ve durumsal değişkenlerdir. Kişisel değişkenler denildiğinde, kişilerin bireysel
farklılıkları ve özelliklerinden söz edilmektedir. Bireylerin cinsiyetleri, yaşları, kişilik özellikleri, tutumları, duyguları, zekâ düzeyleri ve mensubu oldukları ırk gibi
değişkenler kişisel değişkenlere örnek olarak verilebilir. Durumsal değişkenler ise
kişisel değişkenlerin aksine bireyin dışındaki bütün çevresel değişkenleri kapsamaktadır. Bu çevresel değişkenlere de kişinin yakınında bulunan saldırgan özelliğe sahip
bireylerin olması, şiddet içerikli televizyon içeriğine, dijital oyunlara maruz kalma,
alkol ve uyuşturucu madde kullanımı örnek olarak verilebilir.

Şekil 3.3. Genel saldırganlık modeli (Bushman ve Anderson, 2020)

Genel saldırganlık modeline göre sözü edilen kişisel ve durumsal faktörler kişinin
içsel süreçlerini etkilemektedir. İçsel süreçlerin etkilenmesinin de üç farklı şekilde
saldırganlığı ortaya çıkarabileceği ifade edilmektedir. Bunlar da saldırgan duygular,
saldırgan bilişler ve fiziksel uyarılma şeklinde sıralanmaktadır. Ancak, Şekil 3.3’den
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de takip edilebileceği gibi saldırganlık ile ilişkili biliş, duygu ve fiziksel uyarılma
tamamen birbirinden bağımsız olarak gerçekleşmemekte, birbirleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, saldırganlık ile ilgili düşünceleri, bilişleri olan bir
kişi, aynı zamanda öfke duygusunu da hissedebilir. Saldırganlığa ilişkin hem bilişsel
hem de duygusal bir sürecin varlığı doğal olarak kan basıncının yükselmesi, kalp
atışının hızlanması gibi fiziksel uyarılmalara da neden olabilmektedir.
Modelin bir sonraki aşamasında, yukarıda ifade edilen içsel süreçler bireylerin değerlendirmelerini ve karar verme süreçlerini etkilemektedir. Örneğin trafikte birisi
ile tartıştığınızı, bu kişiye yönelik saldırgan içerikli düşünceleriniz olduğunu, dolayısıyla öfkeli hissettiğinizi ve fiziksel olarak uyarılmış olduğunuzu düşünün. Yaşadığınız bu içsel süreçle birlikte hızlı şekilde bir değerlendirme ve karar verme sürecine
girersiniz. İçinde bulunduğunuz durumu, saldırmanın ya da saldırmamanın olası sonuçlarına dair değerlendirmeler yaparak karar vermeye çalışabilirsiniz. Bu noktada
da modelde ifade edilen son aşamaya geçilmektedir. Kişi tüm bu değerlendirmelerden sonra bir davranışta bulunacaktır. Bireyin yaptığı değerlendirme ve karar süreci
de bu davranışını doğrudan etkilemektedir.
Özellikle şiddet içerikli dijital oyunların saldırganlığa olan etkisi de genel saldırganlık modeli çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bir meta analiz çalışmasında şiddet içerikli dijital oyunların saldırganlıkla ilgili düşünceleri, duyguları ve uyarılmayı arttırdığı belirtilmiştir (Anderson ve Bushman, 2001; Anderson ve ark., 2010).
Başka bir deyişle bahsedilen araştırma, genel saldırganlık modelinde belirtilen içsel
süreçlerin (biliş, duygu ve uyarılma) şiddet içerikli dijital oyunlar tarafından olumsuz olarak etkilendiğinden ve bunun saldırgan davranışlara neden olabileceğinden
söz etmektedir. Benzer şekilde teorik olarak genel saldırganlık modeline dayanan
başka meta analiz çalışmalarında da şiddet içerikli dijital oyunlara maruz kalmanın
saldırganlığı arttırdığı ifade edilmektedir (Bushman, 2016; Greitemeyer ve Mügge,
2014). Anderson ve arkadaşları (2004) tarafından yürütülen deneysel bir araştırmada
da şiddet içerikli dijital oyun oynamanın saldırgan düşünceleri tetiklediği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu çalışmada katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan
birisi şiddet içerikli video oyunu oynarken diğer grup şiddet içeriği olmayan bir
dijital oyun oynamıştır. Oyun oynamanın ardından bütün katılımcılara bir kelime
testi verilmiştir. Bu kelime testinde bir kelimenin ilk birkaç harfi verilmiş, kalanlar
boş bırakılarak katılımcıların tamamlaması istenmiştir (Örneğin, ÖL…., saldırgan
içerikli kelime ÖLDÜRMEK, saldırgan içeriği olmayan kelime ise ÖLÇMEK gibi).
Sonuçlar şiddet içerikli oyun oynayan katılımcıların diğer gruptaki oyunculara göre
daha fazla saldırganlık içeren kelime listelediklerini göstermiştir. Bu sonuç, şiddet
içerikli dijital oyun oynama davranışının saldırganlık ile ilgili düşünceleri daha fazla
aktive ettiğini göstermektedir.
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Başka bir araştırmada ise şiddet içerikli dijital oyun oynamanın öfkeye yol
açıp açmadığı incelenmiştir. Bu amaçla yürütülen deneysel çalışmada, iki grup oluşturulmuş ve bu iki gruba popüler bir video oyunu olan Grand Theft Auto IV oynatılmıştır. Ancak bir gruba oyun içerisinde yapabildikleri kadar insan öldürmeleri
söylenmiş, aynı oyunu oynayan diğer gruba ise oyunda toplayabildikleri kadar puan
toplamaları ve ilerlemeleri görevi verilmiştir. Sonuçlar oyunu şiddet içerikli olarak
oynayan katılımcıların diğer gruba göre daha fazla öfke hissettiklerini göstermiştir
(Lull ve Bushman, 2016).
Görüldüğü gibi genel saldırganlık modelini temel alarak yürütülen çalışmalar şiddet içeriği olan dijital oyun oynamanın saldırganlık ile ilişkili bazı davranışlara yol
açabileceğini göstermektedir. Ancak dijital oyun ve saldırganlık arasındaki ilişkinin
değerlendirilebileceği tek model bu değildir. Örneğin, Bandura’nın (2009) sosyal bilişsel teorisi (social cognitive theory) perspektifinden de dijital oyun ve saldırganlık
ilişkisi ele alınabilir. Bandura’nın teorisine göre insanlar iki şekilde bir şeyleri öğrenmektedirler. Bu öğrenme yollarından biri diğer insanları gözlemleme, diğeri ise doğrudan deneyimlemedir. Bandura diğer davranışlarda olduğu gibi saldırganlığın da
benzer şekilde gerçekleşen bir süreç ile öğrenildiğinden söz etmektedir. Bin dokuz
yüz altmışlı yıllarda geliştiren ve hakkında araştırmalar yapılan sosyal bilişsel teori
klasik olan bir deneyle test edilmiştir. Bu çalışmalarda “bobo doll” adlı bir oyuncak
(aşağıdaki resimde deneyden bazı kareler gösterilmiştir) kullanılmıştır.

Şekil 4.4. Bandura’nın deneyinden örnek görüntüler
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Deneyin en klasik versiyonunda çocuklar televizyonda bir yetişkinin oyuncağa karşı
saldırgan davranışlarını izlemişlerdir. Toplamda üç koşul bulunan bu deneyde, bir
koşulda çocuklar televizyondaki yetişkinin oyuncağa saldırgan davrandıktan sonra
ödüllendirildiğini, bir koşulda cezalandırıldığını, bir diğer koşulda ise nötr davranıldığını izlemiştir. Daha sonra bu görüntüleri izleyen çocukların oyuncakla oynamaları sağlanmıştır. Sonuçlar televizyonda oyuncak bebeğe saldırgan davranan ve bunun
için ödüllendirilen kişiyi izleyen çocukların diğer gruplara göre oyuncağa daha fazla
saldırgan davrandıklarını ve televizyonda izledikleri yetişkini taklit etmeye çalıştıklarını göstermiştir (Bandura, 1965; 1986). Bu sonuçtan hareketle saldırgan içerikli
oyunlar oynamanın saldırganlık eğilimini arttırabileceği söylenebilir. Özellikle de
şiddet içerikli dijital oyun oynayan çocuklar buradan saldırgan içerikli davranışlar
öğrenebilir ve bunu kimi zaman gerçek hayatta da uygulamayı deneyebilirler.
Bireylerin çeşitli şekillerde engellenmeleri de saldırganlığa yol açabilir. Bu durum
engellenme saldırganlık hipotezi olarak ifade edilmektedir (Berkowitz, 1989). Bu
açıklamaya göre kişiler kendilerini engellenmiş hissederlerse bu durum saldırganlığın artmasına neden olmaktadır. Dijital oyunlar da kimi zaman oyuncuların engellenmiş hissetmelerine neden olabilir. Geçilmesi gereken bölümün zor olması,
çevrim içi oyunlarda diğer oyuncuların engellemesine maruz kalınması gibi durumlar oyuncuların oyun içerisinde kendilerini engellenmiş hissetmelerine yol açabilir.
Bu engellenme de oyun içinde veya gerçek yaşamda saldırganlığın artmasına neden olabilir. Ayrıca etrafta saldırganlığı çağrıştıracak ipuçlarının olması da saldırgan
davranışların gözlenmesini sağlayabilir. Kişilerin oynadıkları dijital oyunlar şiddet
içerikli olmasa bile, oyunun herhangi bir bölümünde saldırganlıkla ilişkili bir nesne
olduğunda (örneğin bir silah), bir olay gerçekleştiğinde bu durum da oyuncuların
saldırgan davranışlarını artırabilir (Berkowitz ve LePage, 1967).
Bu noktaya kadar şiddet içerikli dijital oyunların saldırganlığı arttırmaları ve buna
dair açıklamalar üzerinde duruldu. Ancak literatüre bakıldığında görece az da olsa
şiddet içerikli oyunların her zaman saldırganlığın ortaya çıkmasının nedeni olmayabileceğini ya da şiddet içerikli dijital oyunların saldırganlık üzerindeki etkisinin
sanılanın aksine düşük düzeyde olduğunu söyleyen araştırmalar da bulunmaktadır
(Ferguson ve ark., 2009; Savage ve Yancey, 2008; Olson, 2004). Ayrıca bazı araştırmacılar yayın yanlılığı (publication bias) olarak adlandırılan bir durum nedeniyle
de literatürde yer alan araştırmaların önemli bir kısmının dijital oyun ve saldırganlık
arasında ilişki gösterdiğini ifade etmektedir (Ferguson, 2007). Bu durum şu şekilde açıklanabilir: Akademik dergiler genelde anlamlı sonuç bildiren araştırmacıların
çalışmalarını yayınlama eğiliminde olabilirler. Yayın yanlılığı kavramı, istatistiksel
olarak anlamlı sonuç bulan araştırmalardan çok daha fazla sayıda aksi yönde sonuç bildiren çalışmalar olsa bile, bunların yayınlanmaya değer görülmemesi duru-
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mu olarak tanımlanabilir (Joober ve ark., 2012). Bu durumun saldırganlık ve dijital
oyun oynama arasındaki ilişkiler için geçerli olabileceğini söyleyen çalışmalar bulunmaktadır (Ferguson ve ark., 2009). Belki de dergiler saldırganlık ve dijital oyun
oynama arasında anlamlı ilişki olduğunu gösteren çalışmaları yayınlamaya daha
eğilimliyken, aksini bildiren araştırmaları görmezden geliyor olabilirler. Ferguson
(2007) yaptığı meta analiz çalışmasında yayın yanlılığı göz önüne alınarak analizler
yapıldığında aslında şiddet içerikli dijital oyunlarla saldırganlık arasındaki ilişkinin
sanıldığı kadar yüksek düzeyde olmadığını bildirmiştir.
Yayın yanlılığının yanı sıra bir başka açıdan daha spekülasyon yapmak mümkündür.
Şiddet içerikli dijital oyunlar mı saldırganlığa neden olmaktadır yoksa zaten halihazırda saldırganlık özelliği yüksek olan bireyler mi tercihlerini şiddet içerikli dijital
oyunlardan yana kullanmaktadırlar? Yukarıda da sözü edilen birçok araştırmanın
işaret ettiği gibi şiddet içerikli dijital oyunların saldırganlıkla ilişkili duygu, düşünce
ve davranışları arttırması olası bir durumdur. Ancak bunun tersine, bir kişilik özelliği
olarak saldırganlık eğilimleri yüksek olan bireylerin şiddet içerikli oyun oynamaktan
haz alabilecekleri de söylenebilir. Bunun bir faydası, saldırgan dürtüleri olan kişilerin bu isteklerini şiddet içerikli oyunlarda boşaltabilme imkânı bulmaları olabilir. Bu
da aslında bir kısır döngünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Bir noktadan sonra da
hangisinin hangisine neden olduğuna ilişkin kesin bir şey söylemek mümkün olmayabilir. Ancak, şiddet içeren dijital oyunların şu veya bu şekilde oyuncuları olumsuz
yönde etkileyebileceği açık gibi görünmektedir. Oyuncuların profili de (cinsiyet,
yaş, kişilik özellikleri vb.) şiddet içerikli oyunlardan etkilenme düzeyini değiştirebilir. Örneğin, çocuklar ve ergenler bu tarz oyunlardan daha fazla zarar görebilirken,
yetişkin bireyler çocuk ve ergenler kadar olumsuz etkilenmeyebilir.

3.3.2. Dijital Oyunlar mı Kişiliği, Yoksa Kişilik mi Dijital Oyun
Oynama Alışkanlıklarını Etkiler?
Sahip olunan kişilik özellikleri birçok davranışı farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Daha önceki bölümlerde de kişiliğin dijital oyun oynama ile ilişkili olduğundan
bahsedilmiştir (Lin, 2010; Johnson ve Gardner, 2010; Markey ve Markey, 2010).
Öncelikle kişiliğin tanımına kısaca göz atarak başlamak yararlı olabilir. “Kişilik, bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı davranış kalıpları ve kişilik içi süreçler” şeklinde tanımlanabilir (Burger, 2006). Bu tanımlamaya göre kişiliğin iki unsuru olduğu
görülmektedir. Bunlardan birisi davranışlardaki tutarlılık vurgusudur. Burada sözü
edilen tutarlı davranışlar ile anlatılmak istenen, bireyin farklı zamanlarda benzer şekillerde davranmasıdır. Örneğin, bir gün içe dönük, bir gün dışa dönük davranmak
yerine, tutarlı olarak davranması ifade edilmektedir. İkinci unsur ise kişilik içi süreç-
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ler olarak adlandırılmaktadır. Kişilik içi süreçler de bireyin bütün bilişsel, duygusal
ve motivasyonel süreçlerini içermektedir.
Ancak herhangi bir duruma karşı verilen yanıtlar, tepkiler yalnızca kişiliğimizden etkilenmez. İçerisinde bulunan durum ve durumun bağlamı da verilen tepkileri önemli
ölçüde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla kişiliğin, içinde bulunulan durumla birlikte
dijital oyun oynama davranışını etkilemesi olasıdır. Örneğin, saldırgan kişilik özelliğine sahip bireyler daha çok şiddet içerikli dijital oyunlar oynama eğiliminde olabilirler. Sosyal olarak dışa dönük olan bireyler ise daha fazla sosyalleşme imkanı
veren oyunları oynamayı tercih edebilirler. Bu örneklerde de görüldüğü gibi kişiliğin
dijital oyun oynama davranışını etkilemesi olasıdır.
Bu noktada bu bölümün başlığında ifade edilen soru gündeme gelebilir. Dijital oyunlar mı kişiliği yoksa kişilik mi dijital oyun oynama davranışını etkilemektedir? Bu
soruya verilebilecek kesin bir yanıt olmamakla birlikte bazı spekülasyonlar yapmak
mümkündür. Örneğin, ilk olarak her iki değişken arasında (kişilik ve dijital oyun oynama) dinamik bir süreç olduğu, özellikle çocuk ve ergen oyuncular için hem kişiliğin hem de dijital oyunların karşılıklı olarak birbirini etkiliyor olabileceği söylenebilir. Kişilik özellikleri oturmuş olan yetişkin bireylerin kişilik özellikleri oynadıkları
oyunları, oyun türü seçimlerini etkiliyor olabilir. Yukarıdaki örneklerde de bunun
nasıl olabileceğinden kısaca söz edilmiştir. Ancak çocuklar söz konusu olduğunda
durum değişebilmektedir. Henüz kişiliği tam anlamıyla oturmamış ya da çevresel
faktörlerin etkisine halen açık olabilen yaş grubundaki kişilerin, özellikle çocuk ve
ergenlerin, oynadıkları dijital oyunlar kişiliklerini de belli düzeylerde etkileyebilir.
Başka bir deyişle, dijital oyunların kişiliği etkileme olasılığı çocuk ve ergen grubundaki bireyler arasında daha yüksek olabilir. Örneğin, tam bu aşamalarda öğretici,
eğitici, akademik başarıya da katkı sağlayabilecek türde oyunlar oynayan çocuklar
daha olumlu sosyal davranışlarda bulunma eğiliminde olabilirler (Ventura ve ark.,
2012). Oyun içerisinde öğrendikleri, gözlemledikleri olumlu davranışları örnek alabilirler. Bu etkileşimin uzun süreler boyunca olması, çocukların birer yetişkin haline
geldiklerinde de söz konusu olumlu davranışların kişiliklerinin bir parçası haline
gelmesini sağlayabilir. Ancak bunun tersi de söz konusu olabilir.

3.4. Dijital Oyunların Duygulara Etkisi
Dijital oyun oynamanın etkilediği değişkenlerden birisi de duygulardır. Oynanan
oyunlar, oyuncularda farklı duyguların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Dijital oyunların duygular üzerindeki etkisine dair yapılan çalışmalar da bulunmaktadır (Gaetan ve ark., 2016; Hemenover ve Bowman, 2018; Hutton ve Sundar, 2010;
Shinkle, 2008).
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Dijital oyun deneyimi oyuncuların farklı duygular yaşamalarına neden olabilmektedir. Oyunun gidişatı, içerisindeki öğeler ve senaryo ile birlikte oyuncularda bazı
duyguların da ortaya çıkması yapımcıların istediği bir şeydir. İki binli yılların başından beri çıkan özellikle bazı oyunlarda yapımcılar oyuncuların yönlendirdikleri karakter ile duygusal bir bağ kurmalarını arzulamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek
amacıyla karakter ve oyun dinamikleri dizayn edilmektedir. Aslına bakılırsa bu tarz
dijital oyunlarda oyuncular sanki bir filmin içerisindeymiş ve başrol oyuncusunu
yönlendiriyorlarmış gibi hissedebilmektedirler. Başka bir deyişle oyuncular sadece
oyun oynamakla kalmayıp senaryonun bir parçası haline gelebilmektedirler. Read
Dead Redemption 2 bu tarz oyunlara verilebilecek, son yıllara damga vuran oyunlardan birisidir. Bu oyun bir açık dünya oyunudur ve adeta bir film gibi ilerleyen uzun
bir senaryoya sahiptir. Oyunu oynayan oyuncular bir süre sonra ana karakterlerden
birisi olan “Arthur” ile duygusal bir bağ kurmaya ve onun gibi düşünmeye, oyun içerisinde hareket etmeye başlayabilmektedir. Nitekim oyunların duygu ortaya çıkaran
bir etki yaptığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Broekens ve ark., 2016; Calleja
ve ark., 2016).

Şekil 3.5. Read Dead Redemption 2 oyunu içerisinden bir görüntü

Dijital oyunların duyguları ortaya çıkarabildiği ifade edilmişti. Bir görüşe göre dijital oyunların oyuncularda duygu ortaya çıkarması iki şekilde olabilmektedir. Bunlardan birisi oyunun içeriğidir. Diğeri ise oyuncu dışı karakterlerdir. Nitekim yukarıda verilen oyun örneği oyun içeriği için aydınlatıcı olabilir. Oyunların içeriği
oyuncuların duygusal durumlarını etkileyebilmektedir (Yannakakis ve Paiva, 2014).
Oyun içerisindeki çevre, oyunun mekanikleri, ödül ve puan sistemi bu noktada etkili olmaktadır. Kullanılan müzikler, bunların sunuluş şekli, kamera açıları ve oyun
kuralları da duyguları etkileyebilecek oyun içeriğine örnek olarak verilebilir. Oyun
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içerisinde, oyuncunun yönlendirmediği karakterler de istenen duyguların tetiklenmesi için kullanılabilmektedir.
Dijital oyunların amacı oyuncuları bir şekilde eğlendirmektir ve eğlence ana unsurlardan birisidir. Duygusal bir deneyim olarak eğlence, oyunlarda sunulmaktadır. Bunun dışında dijital oyunlar bazı temel duyguların ortaya çıkmasına da neden olabilirler (Hemenover ve Bowman, 2018). Örneğin üniversite öğrencileri ile yürütülen bir
araştırmada katılımcıların çoğunun dijital oyun oynadıkları esnada yüksek düzeyde
korku hissettikleri rapor edilmiştir (Lynch ve Martins, 2015). Bazı oyunlarda (örneğin Resident Evil) bazı duygular (örneğin korku) ortaya çıkarılmak istenmektedir ve
oyunun en önemli amaçlarından birisi de budur.
Son olarak, dijital oyunların oyunculara duygu düzenlemesi (emotion regulation) için
uygun bir ortam sağlayabileceğinden bahsedilecektir. Video oyunlarında duygu düzenlemenin incelendiği sistematik bir derleme çalışmasında da dijital oyunların duygu
düzenlemesi için uygun ortam sunduğu ifade edilmektedir (Villani ve ark., 2018). Gerçek yaşamlarında sorunları olan ve duygusal ihtiyaçları karşılanmayan kişiler için dijital oyunlar çeşitli fırsatlar sunuyor olabilir. Ancak dijital oyun oynama düzeyi arttıkça,
diğer bir deyişle bağımlılık düzeyine varan bir oyun oynama davranışı ortaya çıktıkça duygu düzenleme de olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Örneğin, internette oyun
oynama bozukluğuna sahip bir grup ile yürütülen bir araştırmada katılımcıların daha
az bilişsel değerlendirme pratiği yaptığı ve daha fazla duygularını bastırdıkları ifade
edilmiştir. Bu durumun da depresyon ve anksiyete ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (Yen
ve ark., 2018). Görüldüğü gibi dijital oyunlar farklı şekillerde oyuncularda farklı duyguların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Halen dijital oyunlar ve duygulara ilişkin
olarak yürütülen araştırmaların görece kısıtlı olduğu, olan araştırmaların da daha çok
eğlence tarafına ya da korku, öfke gibi bazı temel duygular üzerine yoğunlaştığı söylenebilir (Hemenover ve Bowman, 2018). İkincil duygular ya da öz bilinçli duygular
olarak ifade edilen utanç, suçluluk, gurur ve mahcubiyet duyguları ve dijital oyunlarla
da ilgili çalışmaların artması duygular ve dijital oyunlar arasındaki ilişkinin doğasının
daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

3.5. Dijital Oyunların Davranışlara Etkisi
Dijital oyunlar duyguları etkileyebileceği gibi davranışları da etkileyebilmektedir.
Bunun en bilinen örneği saldırganlık ve dijital oyun oynama ilişkisinin incelendiği
bölümde sunulmuştur. Şiddet içerikli dijital oyunların saldırgan davranışları arttırdığına dair birçok araştırma sonucu bulunmaktadır (Anderson ve ark., 2007; Lee
ve ark., 2021; Zhang ve ark., 2021). Bu araştırmalarda söz edildiği gibi dijital oyun
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oynama saldırganlığı arttırdığında bu kişinin günlük yaşamına da yansıyabilir. Ek
olarak aşırı düzeyde dijital oyun oynama da oyuncuların günlük yaşamlarında bazı
sorunlarla karşılaşmalarına neden olabilmektedir. Bunlardan dijital oyun oynamanın
olumsuz sonuçları başlığı altında bahsedilecektir.
Dijital oyun oynama davranışı her zaman saldırganlığı arttırarak olumsuz davranışların ortaya çıkmasına neden olmayabilir. Yapılan araştırmalar olumlu sosyal davranışları destekleyen oyunların, oyuncuları gerçek yaşamlarında da olumlu sosyal
davranışlarda bulunmaya eğilimli hale getirebileceğini göstermektedir (Boxer ve
ark., 2015; Greitemeyer ve Osswald, 2011; Shoshani ve Krauskopf, 2021). Örneğin,
Gentile ve arkadaşları (2009) tarafından yürütülen bir araştırmada toplamda üç farklı
örneklem ile üç farklı çalışma yapılmıştır. Singapurlu orta okul öğrencileri ile yürütülen çalışmanın sonuçları olumlu sosyal davranış içeren oyunları oynayan öğrencilerin daha fazla olumlu sosyal davranışlar gösterdiklerini rapor etmiştir. Japon çocuk
ve ergenlerle yürüttükleri ikinci çalışmada ise olumlu sosyal davranış içeren dijital
oyunlar oynamanın ileride olumlu sosyal davranışlar gösterme ihtimalini arttırdığı
bildirilmiştir. Amerikalı üniversite öğrencileri ile yaptıkları deneysel çalışmada ise
olumlu sosyal davranış içeren oyun oynayan katılımcıların arkadaşlarına karşı olumlu sosyal davranışlarının arttığı gözlenmiştir. Bu çalışma farklı kültürlerde yaşayan
ve farklı yaş gruplarından katılımcıları içermesi bakımından önemlidir. Üç çalışmada da şiddet içerikli oyunlar yerine olumlu sosyal davranışları pekiştirecek oyunlar oynamanın bireylerin davranışları üzerinde olumlu etkiler yapabileceği sonucu
vurgulanmaktadır. Gentile ve arkadaşlarının (2009) çalışması ile tutarlı bir şekilde,
Coyne ve arkadaşları (2018) dijital oyunlarda şiddet içeriğine maruz kalmanın dolaylı olarak düşük düzeyde olumlu sosyal davranışlarla ilişkili olduğunu rapor etmiştir. Benzer şekilde Greitemeyer ve Osswald (2010) yaptıkları deneysel araştırmada
olumlu sosyal içeriğe sahip dijital oyunlar oynamanın olumlu sosyal ve yardım etme
ile ilgili düşünceleri aktif ettiği, bunun da olumlu sosyal davranışlarda bulunmayı
teşvik ettiği sonucuna ulaşmışlardır.
Dijital oyunların saldırganlık ve olumlu sosyal davranışlarla olan ilişkisi düşünüldüğünde, oynanan dijital oyunun türünün, dijital oyun oynamanın duygu ve davranışlar
üzerindeki etkisini olumlu ya da olumsuz her iki zıt yönde de etkileyebileceğinden
söz edilebilir. Bu nedenle dijital oyun denildiğinde hangi tür oyunların oynandığı
büyük önem kazanmaktadır. Dijital oyunlar ya da video oyunları denildiğinde genel
olarak bütün dijital oyunlara atıf yapılmaktadır. Ancak oyunlara göz atıldığında farklı türde birçok oyunun olduğu ve oyuncuların birbirinden farklı tercihlerinin olduğu
görülebilir. Başlıca oynanan oyun türleri, aksiyon, macera, dövüş, simülasyon, rol
yapma, zekâ ve bulmaca, strateji, matematiksel, eğitsel ve çevrim içi oyunlar olarak sıralanabilir (Elliott ve ark., 2012). Daha çok aksiyon, dövüş gibi şiddet içerikli
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oyunlar oynayarak yetişen bireyler bir süre sonra kendi yaşamlarında da saldırgan
eğilimler gösterebilirler. Ancak bu bölümde de vurgulandığı gibi olumlu sosyal davranışlar içeren ya da öğretici oyunlar oynayan bireylerin olumlu davranışlarda bulunma olasılıkları da yüksektir.

3.6. Dijital Oyunların Etkileri
Önceki bölümlerde dijital oyun oynamanın kişilik, duygu ve davranışlar üzerindeki
etkilerine değinilmiştir. Bu bölümde ise dijital oyun oynamanın olumlu ve olumsuz
sonuçlarından söz edilecektir. Genel olarak dijital oyun oynama davranışından söz
edildiğinde akla, internet ve sosyal medya kullanımında olduğu gibi olumsuz sonuçları gelmektedir. Nitekim dijital oyun oynamanın birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. Önceki bölümlerde de bunlardan kısmen bahsedilmiştir. Olumsuz sonuçlarının
yanı sıra dijital oyun oynamanın bazı olumlu sonuçları da bulunmaktadır. Nitekim,
bir önceki bölümde bunlardan biri olan olumlu sosyal davranışların artması olasılığından söz edilmiştir. Bu bölümde dijital oyunların olumlu ve olumsuz sonuçları
biraz daha detaylandırılacaktır.

3.6.1. Dijital Oyun Oynamanın Olumsuz Sonuçları
Dijital oyun oynamanın olumsuz sonuçlarını, internet kullanımına benzer şekilde
oyunların içeriğinden kaynaklanan ve aşırı düzeyde dijital oyun oynama olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Dijital oyunların içeriğinden kaynaklanabilecek
olumsuz sonuçların en tipik örneği, daha önce de vurgulanan şiddet içerikli oyunların özellikle de çocuklarda saldırganlığa yol açma olasılığıdır. Oyunlarda oyuncunun
yaşına uygun olmayan cinsel içerikli materyallerin olması, yanlış bilgilere maruz
kalma da içerikten kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlar olarak ifade edilebilir.
Dijital oyun oynamanın yol açabileceği olumsuz sonuçlardan bir kısmı da bu oyunların aşırı düzeyde ve kontrolsüz bir biçimde oynanmasıdır. Dijital oyunların bu şekilde oynanması bir süre sonra oyun bağımlılığının, internette oyun oynama bozukluğunun gelişmesine neden olabilmektedir. Oyun bağımlılığı birçok etkenin sonucu
olarak ortaya çıkabilse bile, kendisi de birçok olumsuz sonucun kaynağı olabilmektedir. İleri düzeyde oyun bağımlılığı akademik başarının azalmasına, aileye karşı
olan sorumlulukların ihmal edilmesine ve iş kaybı yaşanmasına dahi neden olabilmektedir (Doğan ve ark., 2021). Sosyal medya kullanımına benzer şekilde (Kavaklı
ve İnan, 2021; Kavaklı ve Ünal, 2021) dijital oyunlar yaşamdaki sorunlardan kaçış
yeri olarak da görülebilir. Güvenli bir alan gibi görünen dijital oyunlar bir süre sonra
bağımlılık düzeyinde oynanmaya başladığında daha farklı sorunlar da gündeme ge-
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lebilmektedir. Örneğin, belli bir süre sonra internet bağımlılığı ve madde kullanımına
da benzer şekilde bir tolerans gelişiminden söz edilebilir. Başka bir deyişle oynanan
dijital oyun süresi giderek oyuncuya yetmemeye başlayabilir ve tolerans gelişebilir.
Oyunda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte bireyler zorlayıcı (kompülsif) bir şekilde oyun oynamaya ve sosyal yaşamdan kendilerini geri çekmeye başlayabilirler.
Giderek kişilerarası ilişkilerinde de sorunlar yaşamaya başlama olasılıkları artabilir
(Ak ve ark., 2019).
Psiko-sosyal sorunlara ek olarak, aşırı düzeyde dijital oyun oynama bazı fiziksel
sorunlara da neden olabilmektedir. Uzun süre ekran başında zaman harcamak, kimi
durumlarda yemeğin bile oyunun başında tüketilmesi, uzun süre hareketsiz kalmak
birçok fiziksel sorunu da tetikleyebilir. Bu sorunlara göz ile ilgili sorunlar, sırt, bel,
bilek, kol ve boyun ağrıları, obezite örnek olarak sayılabilir (Doğan ve ark., 2021).
Ayrıca dijital oyun bağımlılığının depresyon, anksiyete gibi değişkenlerle pozitif
yönlü ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar da bulunmaktadır (Labana ve ark.,
2020; Wang ve ark., 2019). 13 ve 17 yaş aralığındaki Norveçli ergenlerle yürütülen
bir araştırmada video oyun bağımlılığının depresyon ile pozitif yönlü, akademik başarı ile ise negatif yönlü ilişkili olduğu belirtilmiştir (Brunborg ve ark., 2014).
Sonuç olarak; aşırı ya da bağımlılık düzeyinde dijital oyun oynamanın olumsuz sonuçlarından bahsedilmiş olsa da dijital oyunlar tamamen olumsuz sonuçlara neden
olmamaktadır. Bir sonraki bölümde dijital oyun oynamanın olası olumlu sonuçları
üzerinde durulacaktır.

3.6.2. Dijital Oyun Oynamanın Olumlu Sonuçları
Dijital oyun oynama bireylere bilişsel, sosyal ve duygusal açılardan bazı yararlar
sağlayabilmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi özellikle olumlu sosyal davranışları içeren oyunlar oynamak, oyuncuların olumlu sosyal davranış gösterme ve yardım etme olasılıklarını artırmaktadır. Literatüre bakıldığında da son yıllarda dijital
oyunların yararlarından söz eden çok sayıda araştırmadan söz edilebilir (Hall ve ark.,
2012; Merino-Campos ve del Castillo Fernndez, 2016; Pallavicini ve ark., 2018).
Ancak bu noktada dikkate alınması gereken şey, dijital oyun oynamanın düzeyidir.
Normal düzeyde oynanan dijital oyunlar fayda sağlayabilirken, bir önceki bölümde
de vurgulandığı gibi aşırı düzeyde ya da bağımlılık derecesinde dijital oyunlar oynamak olumludan çok olumsuz birçok sonuca neden olabilir.
Araştırmacılar giderek dijital oyunların olumlu etkilerine de odaklanmaktadırlar.
Örneğin, dijital oyun oynamanın yararlarını inceleyen Granic ve arkadaşları (2014)
dijital oyun oynamanın çocuk ve ergenlere sosyal, duygusal, motivasyonel ve bilişsel anlamda yarar sağlayabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca dijital oyunlarda elde
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edilen sosyal, duygusal, motivasyonel ve bilişsel deneyimlerin bireylerin psikolojik
iyilik hallerini arttırabileceği, mental olarak yarar sağlayabileceği de belirtilmiştir.
Yapılan bir başka çalışmada nişancı türünde oyun oynayan katılımcıların bu tarz
oyunlar oynamayan grupla karşılaştırıldığında dikkatlerini daha hızlı yönlendirebildikleri ve zihinsel rotasyon becerilerinin arttığı, özellikle nişancı türündeki oyunların
bilişsel becerileri olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir (Green ve Bavelier, 2012).
Ayrıca dijital oyunların yaratıcılığa da olumlu etkisi olduğu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Blanco-Herrera ve ark., 2019; Hutton ve Sundar, 2010).
Dijital oyunlar ayrıca öğrenme amaçlı da kullanılabilmektedir. Özellikle çocuklar için
uygun olan dijital oyunlar öğrenmeye katkı sağlayabilir. Önceki bölümlerde de ifade
edildiği gibi özellikle çocuklarda olumlu sosyal davranışların, problem çözme becerisinin öğrenilmesinde de katkı sağlayabilir (Adachi ve Willoughby, 2013; Kavaklı,
2018). Griffiths (2002) ise dijital oyunların eğitsel açıdan yararlarının olabileceğini,
dijital oyunların el göz koordinasyonunu geliştirdiğini, bireylerin tepki sürelerini azalttığını ve benlik değerlerini arttırdığını ifade etmektedir. Granic ve arkadaşlarının da
(2014) vurguladığı gibi, oyun içerisinde yeni arkadaşlıklar kurulması, sosyal etkileşimde bulunulması sosyal yönden yarar sağlayabilmektedir. Bu noktada önemli olan
oynanan oyunların türü ve oynama düzeyinin normal sınırlar içerisinde kalmasıdır.

3.7. Sonuç ve Değerlendirmeler
Dijital oyunların aşırı ve bağımlılık düzeyinde oynanması özellikle çocukluk çağındaki bireyler ve aileleri için birçok soruna neden olabilmektedir. Bu bölümde
ebeveynlere, öğretmenlere ve dijital oyunları sıklıkla oynayan bireylere, bu oyunları
daha yararlı amaçlar için kullanmaları ve aşırı düzeyde oyun oynamanın zararlarını
azaltabilmeleri için ebeveynlere, öğretmenlere ve dijital oyun oynayanlara yönelik bazı önemli hususlar ve öneriler aşağıda maddeler halinde verilecektir.
− Çocukları dijital oyunlar oynayan anne ve babaların, oyun oynama davranışının sıklığını ve yoğunluğunu tespit etmeleri durumun ciddiyetini anlamaları
için önemlidir. Her çocuğun farklı oyun oynama alışkanlıkları olabilmektedir.
Örneğin bazı çocuklar günde bir iki saat oynamayı tercih ederken, bazı çocuklar hafta içerisinde hiç oynamayıp, hafta sonları daha uzun saatler oynayabilirler. Bir başka önemli nokta da çocukların hangi tür oyunları oynamayı tercih ettiklerinin bilinmesidir. Kendileri için yararlı sonuçları olabilecek türde
oyunlar oynamayı mı tercih ediyorlar yoksa olumsuz sonuçlar doğurabilecek
şiddet içerikli oyunlar mı oynuyorlar? Kısacası ebeveynlerin özellikle çocuk
ve ergen bireylerin oyun oynama alışkanlıklarını, rutinlerini bilmeleri, onların
oyun oynama davranışını anlamayı kolaylaştırabilir.
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− Ebeveynler çocukları ile dijital oyunlar ile ilgili konuşmaya başladığında, çocuklar ailelerinin dijital oyun oynamalarını engelleyeceğini düşünebilirler. Bu
düşünce de çocuk veya ergenlerin ailelerine karşı savunmaya geçmelerine
neden olabilir. Bu noktada anne ve babaların yapması gereken çocuklarını
anlamaya çalışmak ve onlarla konuşmayı denemektir. Onları anlamaya çalıştığının belirtilmesi, oyun davranışlarında bir değişiklik yapılmak istenmediğini, yalnızca konuşmak ve onu anlamak istediğinin iletilmesi gerekmektedir.
Örneğin “bu oynadığın oyunu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Oyunda bir
şeyler başarmak ve kazanmak seni mutlu ediyor, bunu anlıyorum ve mutlu
olmanı da istiyorum. Ancak, bu şekilde mutlu hissetmenin başka yolları da
olabilir mi? Okuldaki başarın giderek düşüyor, eğer yeterince derslerine de
zaman ayırmazsan, oyun oynamayı bırakmak durumda kalacaksın” şeklinde
yaklaşılabilir. Buradaki en önemli hususlardan birisi çocuğa dijital oyunlar
üzerinde bir kontrol kazanmasına yardımcı olurken onunla aynı tarafta olunduğunun hissettirilmesidir. Başka bir deyişle çocuklar savunmaya itilerek
ebeveynlerini karşı takımın bir üyesi gibi görmemelidir.
− Çocuklar veya ergenlerin dijital oyun oynama davranışı bağımlılık düzeyinde ise bu konuda ebeveynlerin yardım talebinde bulunması yararlı olabilir. Ülkemizde de bazı psikiyatri servislerinde oyun bağımlılığı ile ilgili
klinikler açılmaktadır. Bu tarz kliniklerin olmadığı yerlerde ise en azından
oyun bağımlılığı ile ilgilenen psikiyatristler bulunmaktadır. Bir psikiyatriste
giderek danışmak ve durumu kontrol altına almaya çalışmak gelecekte oyun
bağımlılığından kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlayabilir.
− Ebeveynlerin çocukların oynadıkları oyun türlerine özellikle dikkat etmeleri
yararlı olacaktır. Çocuklar daha çok yarar sağlayabilecekleri tarzda oyunlar
oynamaya teşvik edilebilirler.
− Bütün bölüm boyunca da belirtildiği gibi özellikle çocukların kişilik, duygu
ve davranışları oynadıkları dijital oyunlardan etkilenebilir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını çok erken yaşlarda dijital oyunlarla tanıştırmamaları
gerekmektedir. Bazı anne babalar çocuklarının oyalanması, zaman geçirmesi,
ağlamaması amacıyla telefon veya tablet gibi cihazları kullanmalarına sıklıkla müsaade edebilmektedir. Bu durumun sürekli hale gelmesi çocukların da
dijital oyunlara karşı bağımlılık geliştirmelerine yol açabilir.
− Hangi yaş grubunda olursa olsun, bağımlılık yapma olasılığı en yüksek olan
oyun türünün çevrim içi olarak oynanan oyunlar olduğu söylenebilir. Bu nedenle küçük yaşlardaki çocukların çevrim içi oyunlardan uzak tutulmaları dijital oyun bağımlılığının gelişmesini engelleyebilir.
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− Dijital oyunlar, dışlanmış, akranları ile sorun yaşayan, sosyal becerileri zayıf
olan çocuk ve ergenler için bir kaçış yeri olarak görülebilir. Gerçek yaşamda
karşılayamadıkları psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını dijital oyunlar yardımıyla giderme yoluna gidebilirler. Bir süre sonra da bağımlılık düzeyinde
dijital oyun oynama davranışı gözlenebilir. Dışlanan ve sosyal becerileri zayıf
olan bireyler için bu durum bir kısır döngüye dönüşebilir. Bu gibi durumlarla
ilgili olarak da önleyici çalışmaların yapılması, okullarda çocuklara yönelik
sosyal beceri eğitimlerine gerekli önemin verilmesi gerekmektedir.
− Dijital oyun oynayan yetişkin bireylerin de oyun tercihlerinde dikkatli olmaları gerekmektedir. Çevrim içi oyunlar sürekli olarak seviye geçmeyi, takımca
mücadele etmeyi gerektirdiği için daha fazla zaman almaktadır. Çevrim dışı
oynanan oyunları bireyler istedikleri zaman oynayabilirken çevrim içi oyunlarda durum böyle değildir.
− Yetişkin bir birey için dijital oyunların yaşamlarında bir sorun oluşturup oluşturmadığını anlamak amacıyla işlevsellikte bir bozulma olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Dijital oyun oynama alışkanlığı nedeniyle kişi işine
veya okuluna yeterince zaman ayıramıyorsa, kişilerarası ilişkileri, fiziksel ve
ruhsal sağlığında bozulmalar baş göstermeye başlamışsa bu durumda işlevsellikte bir bozulmadan söz edilebilir. Bu tarz durumlarda da kişilerin kendi
iradeleri ile bir uzmandan yardım almaları yararlı olacaktır.
− Dijital oyun oynama davranışının bir bağımlılığa ya da soruna dönüşmesini
engellemek için kişiler kendilerine oyun oynamak için belli zaman aralıkları
belirleyebilirler, ancak bu zaman aralıklarına bağlı kalmak gerekmektedir.
− Dijital oyun oynanabilecek telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazları bireyin
uyuduğu yerden farklı bir yerde bırakması, tutması önemlidir. Böylece oyunlar en azından gece oynanmayabilir.
− Dijital oyun oynamanın bir sorun haline dönüşmemesi için, eğer bir sorun haline gelmişse bile azaltmak amacıyla farklı aktiviteler yapmak yararlı olabilir.
Bu aktivitelerin ne olacağı bireylerin ilgilerine göre değişebilir. Örneğin düzenli egzersiz ve spor yapmak birçok açıdan fayda sağlayabilir. Dijital oyunlar sürekli olarak oturarak oynandığı için farklı fiziksel sorunlara da davetiye
çıkarmaktadır. Spor yapmak dijital oyun oynamadan kaynaklanan fiziksel sorunların azalmasına da katkı sağlayabilir.
− Dijital oyun bağımlılığı söz konusu olduğunda özellikle de küçük çocuklarda
öğretmenler de önemli bir role sahiptir. Küresel salgın döneminde uzaktan
eğitim yapılması, çocukların daha fazla ekran karşısında zaman geçirmeleri
onların dijital oyun bağımlılığı gibi sorunlarla karşılaşma olasılıklarını art-
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tırmış olabilir. Yüz yüze eğitim başladığında dijital oyun bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunların daha fazla gün yüzüne çıkabileceği de bir
gerçektir. Bu nedenle öğretmenlere de önemli görevler düşmektedir.
− Yüz yüze eğitimde kimi zaman öğretmenler çocuklarla ebeveynlerinden bile
fazla zaman geçirebilmektedir. Bu nedenle eğer bir çocukta dijital oyun oynama alışkanlığı ile ilgili bir sorun varsa bunun hem öğretmen hem aile hem
de bir uzman yardımı ile birlikte değerlendirilmesi en sağlıklı sonuçların alınması için elzemdir.
− Öte yandan öğretmenler çocuklar için birer rol model olduklarından, öğrenciler üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Öğretmenler eğer öğrencilerinden birisinin dijital oyunlarla ilgili bir sorunu olduğunu düşünüyorsa bununla ilgili olarak bir uzmandan (örneğin ilk olarak
okullardaki rehber öğretmenlerden destek talep edilebilir) yardım talep edebilirler. Sonrasında aile ile görüşerek öğrencinin uzman yardımı alması konusunda destek olabilirler. Ayrıca öğretmenlerin öğrencileri hem dijital oyun
oynama hem de teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirmeleri yararlı
olacaktır. Teknolojiyi ve oyunları bilinçli ve yarar sağlayacakları bir şekilde
kullanmaları teşvik edilmelidir.
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BÖLÜM 4

DIJITAL OYUN KÜLTÜRÜ VE
SOSYAL ETKILEŞIM

Dr. Öğr. Üyesi Tülin Sepetci

Son 50 yıla damgasını vuran dijital oyunlar tarihsel gelişim sürecinde bireysel bir
eğlence aracından ziyade, internetin de gündelik hayata daha fazla entegre olmasıyla birlikte sosyalleşmenin bir aracı haline gelmiştir. Bir yandan sanal dünyada tek
başına ya da takım halinde oynanabilen oyunlar diğer yandan ekrandaki metinler ya
da sesli sohbetler aracılığıyla sosyal iletişime olanak verir. Bazen küçük bir grup ile
oynanan karşılaşmalar, bazen dünya çapında olabilir. Oyuncular, oyundaki hareket
türlerine göre farklı türlere ayrılır, çünkü bu durum onların oyunları oynamadaki motivasyonları noktasında da farklı amaçlara götürür. Kimi oyuncu belki gündelik hayatın
sıkıntılarından kaçış amacı güderken, kimisi rekabetin itici gücünü hissetmek istemektedir. Başlangıçta farklı motivasyon kaynakları olduğu için farklı amaçla oyun
oynayan binlerce oyuncu olsa da artık çevrimiçi oyunlar oyuncuların, sosyalleşebilecekleri bir ortam haline gelmiştir. Bu bölümde dijital oyun kültürü ve sosyal etkileşim
bağlantısını ve özellikle çevrimiçi oynanan dijital oyunların farklı oyuncu türevlerini ve
farklı oyun gruplarını özdeşleşme ve kimliklenme sürecinde etkilediğini; bu etkilerin
de oyuncuların toplumsallaşma ve sosyal etkileşim süreçlerinde kendini gösterdiğini
güncel örneklerle ortaya koymak amaçlanmaktadır.

4.1. Giriş
1940 yılında nükleer fizikçi Edward Condon tarafından, Nimatron adlı bilgisayarda
oynanabilen “Nim” (HistoryofInformation.com, t.y.) adlı matematik strateji oyununun piyasaya sürülmesinden bu yana dijital oyunlar 50 seneden fazladır bireylerin
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eğlence kültürünün önemli bir parçasıdır. Ludoloji yani Oyunbilim’e göre dijital
oyunların 1) Kurallar, 2) Fiziksel ve semiyotik sistem sonucu ortaya çıkmış bir oyun
dünyası ve 3) Oyunun kurallarının oyun dünyasında uygulanması olmak üzere üç
temel unsuru bulunmaktadır (Aarseth, 2004). Juul (2003: 35) ise oyunların üç temel
yönünü 1) Kurallar sistemi, 2) Oyuncu ve oyun arasındaki ilişki ve 3) Oyun oynama
ve dünyanın geri kalanı arasındaki ilişki olarak belirtmektedir. Dijital oyunlar, görsel
bir temsil yoluyla bir bilgisayar veya konsolda deneyimlenebilmekte, ilerlemek için
yerleşik mekanikler aracılığıyla oyuncu etkileşimi gerektirmektedir (Fuchs, 2018:
7). Oyunu tamamlamak ve tanımlanmış parametreler dahilinde çalışabilmeleri için
oyunculara iletilen hem mekanik hem de anlatısal bir dizi sabit kural mevcuttur.
Oyuncular ister anlatıya ister mekanik bir görevin tamamlanmasına olsun, oyunun
sonucuna duygusal olarak yatırım yapmaktadırlar.
İnternetin yaygınlaşmasına paralel olarak artan çevrimiçi oyun oynama imkanı,
oyunların insan hayatındaki yerini bambaşka bir boyuta taşımıştır. Önceleri daha
bireysel olarak oynanan oyunlar artık binlerce kişinin aynı anda oynadığı etkinliklere dönüşmüştür. Dolayısıyla bu durum beraberinde farklı oyun türlerinin yanında
farklı oyuncu türevlerini, onların farklı motivasyon kaynaklarını getirmiştir. Oyuncu
türevleri ve onların motivasyon kaynakları, dijital oyun kültürünün esasında çıkış
noktasını oluşturmakta, oyuncuların kimliklenme ve özdeşleşme sürecinde de etkili
olarak, toplumsallaşma sürecinin bir parçası haline gelmektedir. Çevrimiçi oyunlar aracılığıyla gerçekleşen sosyal bağlantılar, dijital oyun dünyası ve gerçek dünya
arasındaki etkileşimin yolunu açmaktadır. Bu noktayı temel alarak bu çalışmanın
amacı, özellikle çevrimiçi bağlantılı olarak oynanan dijital oyunların farklı oyuncu
türevlerini ve farklı oyun gruplarını özdeşleşme ve kimliklenme sürecinde çeşitli
şekillerde etkilediğini ve bu etkilerin oyuncuların toplumsallaşma ve sosyal etkileşim süreçlerinde de kendini gösterdiğini farklı çalışmalar ve güncel örnekler ile
göstermektir.

4.2. Dijital Oyun Kavramına Genel Bakış
Dijital oyunlar genellikle kişisel amaçlı, keyif verici ve motive edici deneyimlerin
ortaya çıkmasını sağlayan bir medya formudur. Gündelik hayatın bir parçası haline
gelen dijital oyunlar, yeni medyanın çok çeşitlilik gösteren platformlarını kapsayan
uzamında kültürel bir araç haline dönüşmüştür. Dijital oyunlar, fiziksel nesnelerin
etkileşimi, yapay zekâ, karakterlerin davranış biçimleri, ses, animasyon ve grafikler
gibi bazı temel işlevsellikleri sağlayan bir oyun motoru yazılımı etrafında yapılandırılmıştır (Rose, 2012: 41).
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Dijital oyunların tarihi, bilgisayarın ve internetin gelişimiyle yakından ilgilidir.
Thomas T. Goldsmith Jr. ve Estle Ray Mann tarafından 14 Aralık 1948 yılında geliştirilen bir füze simülatörü, dijital oyunların tarihteki en eski örneği olarak bilinmektedir (Tezel, 2016: 11). Bununla birlikte Brookhaven Ulusal Laboratuvarında
William A. Higinbotham adlı bir mühendisin, ilk örneğini 1958 yılında ürettiği
iki kişilik tenis oyunu (Tennis for Two), ilk bilgisayar oyunu olarak dijital oyun
tarihinde yerini almıştır (Poole, 2000: 15). İnternetin gelişimine paralel olarak dijital oyunlar da ön plana çıkmaya başlamış, Massachusetts Institute of Technology
(MIT)’den Steve Russell adlı öğrenci “Spacewar” adlı ilk dijital oyunu üretmiştir
(Lee ve diğerleri, 2009: 551). 1971 yılında dijital oyunların ticarileşmesinde ilk
adım olan “arcade game-coin operated”, yani bozuk para ile çalışan oyun makineleri piyasaya sürülmüştür.
1970 ve 1980’li yıllarda Pac-Man, Donkey Kong başta olmak üzere klasik haline
gelen pek çok oyunla birlikte atari salonu oyunlarının altın çağı yaşanmıştır. Atari
salonu oyunlarının çağı ev oyun sistemlerinin ve kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla sona ermiştir. 1981 yılında Nintendo adlı Japon oyun firması, koşma ve
zıplamaya dayalı olan “koş ve zıpla (jump ‘n’ run)” tarzındaki ilk oyun olan Donkey
Kong’u piyasaya sürmüştür. Tetris ile birlikte ise dijital oyun sektöründe lisans savaşları başlamıştır (Kocher, 2007: 15). 1983 yapımı “Snipes” çevrimiçi oyunların,
1996 yapımı Quake de internet üzerinden oynanan Birinci Şahıs Nişancı (FPS-First
Person Shooter) oyunlarının ilk örneği olmuştur.
Oyun konsollarının birbiri ardına piyasaya sürülmesi ve oyunların grafiklerindeki
gelişmeler dijital oyun sektörünün çok daha fazla insana hitap etmesinde etkili olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren Sony (Playstation), Nintendo, Microsoft (Xbox)
ve Sega’nın oyun konsolları, belli periyotlarla yeni donanım ve yeni oyunlarla,
daha yüksek çözünürlüklü grafiklerle ardı ardına oyuncularla buluşmuş; EA Games’in “Majestic” adlı oyunu “kendini kaptırma” (immersion) kavramının dijital oyun dünyasına girmesinde etkili olmuştur. Çünkü ilk kez oyun esnasındaki
hamleler aracılığıyla oyun dışındaki gerçekliğin de yönlendirilmesi söz konusudur
(Rose, 2012: 22).
İnternet bağlantısının yaygınlaşması ve ucuzlamasıyla birlikte, internet üzerinden ve/veya mobil telefonlarda oynanan çok oyunculu çevrimiçi oyunlar
(MOBA, MMORPG vb.) popüler hale gelmiş; dijital oyun dünyasının gündelik
hayata daha fazla entegre olmasına, oyuncuların küresel çapta bağlantılı hale
gelmesine, e-spor ve sporcuların ortaya çıkmasına yol açmıştır. İnternet üzerin-
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den indirilebilen ve çoğunlukla ücretsiz olan bu oyunlar, gerek mobil cihazlarla bireylerin her an yanında taşıdığı bir araç vasıtasıyla, gerekse internet kafeler gibi sosyalleşme ortamlarında oynanabilmeleri nedeniyle gündelik hayatın
önemli bir parçası haline gelmiştir. Artık pek çok oyuncunun oyunlara bakışı ilgi
alanları, oyunu bireysel ya da sosyal bir faaliyet olarak görüp görmedikleri ya da
bir gelir kaynağı olarak değerlendirip değerlendirmediklerine göre değişmektedir. Pek çok farklı oyun hem çevrimiçi hem de konsollar aracılığıyla oynanmakta
ve yalnızca çocuklar değil, gençler ve yetişkinlerin de gündelik hayatının hatta
işinin bir parçası olabilmektedir.
Son yıllarda çok fazla rağbet gören e-spor oyunları; dövüş oyunları, birinci şahıs
nişancı oyunları (FPS), gerçek zamanlı strateji oyunları (RTS), spor video oyunları
(SVG) ve çevrimiçi çok oyunculu savaş arena oyunları (MOBA) olmak üzere beş
kategoride gruplandırılmıştır ve bu kategoriler milyonlarca oyuncuyu ve takımı
kendine çekmektedir. Özellikle dünya genelinde düzenlenen e-spor turnuvaları
ve e-sporcuların lisanslı birer sporcu olarak uluslararası arenada ülkelerini temsil
etmesi, dijital oyunların çok daha fazla dikkat çekmesi ve ilgi görmesinde etkili
olmuştur. The Business Research Company’nin yayınladığı rapora göre (Globe
Newswire, 2021), 2019 yılının sonundan itibaren tüm dünyayı etkileyen Covid-19
pandemisinin ardından insanlar dünya genelinde evlerinden çıkamayıp, alternatif
eğlence arayışına girdikçe gerek konsol oyunları gerek e-spor oyunlarının popülaritesi hızla artmıştır.

4.3. Dijital Oyunların Türleri ve Özellikleri
Dijital oyunlar yer aldıkları platform ve oyuncu sayısı, sabit ya da mobil, çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmaması, eğitici ya da ciddi oyunlarda olduğu gibi
hedef kapsamı, anlatı yapısı ve oyuncuların deneyimleri kriterleri temelinde çeşitli türlere ayrılmaktadır (Hagen, t.y.). Ağırlık verilen tema açısından aksiyon,
macera, strateji, zekâ oyunları vb. yanında, pek çok farklı alanda kullanılan eğitici ya da ciddi oyunlar, iş dünyasında sıklıkla kullanılan oyunlaştırmalar (gamification) ve oyuncunun oyunda konumlanması açısından birinci şahıs ve üçüncü
şahıs nişancılı oyunlar ve son olarak oyunculara hedeflerine ulaşmada mümkün
olduğunca serbestlik tanıyan ve seçim yapmalarına imkan veren açık dünya ve
sanal alan (sandbox) oyunları, oyun türleri olarak öne çıkmaktadır (Bkz. Resim
1 ve Resim 2).
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Resim 4.1. Modern sanal alan (sandbox) oyun örneklerinden biri,
https://www.pcgamesn.com/15-best-sandbox-games-pc Erişim tarihi: 12.08.2021

Resim 4.2. Açık dünya oyunları örneklerinden biri,
https://en.softonic.com/articles/best-open-world-game-design
Erişim tarihi: 12.08.2021

Dijital oyunların farklı türleri olsa da tüm dijital oyunların belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Dijital oyunlar öncelikle kural temellidir; değiştirilebilir ve düzeltilebilir sonuçları vardır. Dolayısıyla farklı sonuçlara atfedilen olumlu ya da olumsuz
farklı değerleri bulunmaktadır. Bundan dolayı oyuncular sonuçları etkilemek için
çabalamak zorundadırlar. Bununla birlikte oyuncular, sonuç olarak elde edilen zafer,
başarı, ganimet, kurtarma vb. gibi değerlere yönelik duygusal bağlılık geliştirdikleri
taktirde oyunların gerçek hayattaki sonuçları tartışmalıdır, değiştirilebilir ve alternatif seçeneklere açıktır (Juul, 2003: 35).
Dijital oyunlar gerçek zamanlı ve sıra-tabanlı oynanabilen interaktif ve geri bildirimin eşzamanlı olarak alınabildiği bir iletişim modeline sahiptir (Kocher, 2007: 47).
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Dijital oyunların iletişim modeli kullanıcılar ile veri tabanı, oyun dünyasının kuralları, karakterler, diğer nesneler ve oyun dünyasının haritası arasındaki etkileşime
dayanmaktadır. Oyuncular arayüzler ve simülasyon motorları sayesinde tüm bunlara
ulaşırken, temsil motoru aracılığıyla yapılan sentezler ile geri bildirim almaktadırlar.
Tüm bu iletişim modeli sürecinde oyunların bilişsel yeterlik (algı, sonuç çıkarmak,
yapıyı anlama, eylem planlaması, problem çözümü), toplumsal yeterlik (perspektif
kazanma, empati, etkileşim, iş birliği), medya yeterliği (aktif iletişim), ilgili kişilik yeterliği (kimliğin korunması, duygusal iç kontrol), duyusal motor beceriler gibi
çeşitli yeterliklere etkisi vardır (Bevc, 2007: 34). Dolayısıyla oyunları yalnızca bir
boş zaman etkinliği aracı olarak ele almak yerine, oyunların bireysel anlamda çeşitli
yeterliliklere etkisi olduğu dikkate alınmalıdır.
Diğer yandan dijital oyunlar çok büyük ekonomik değeri olan bir kültürel formdur.
Dünya genelinde dijital oyun üretimini; oyun yazılımının geliştirilmesi, yayınlanması, lisans alınması ve dağıtımı olmak üzere dört temel faaliyet organize etmektedir
(Dyer-Witherford ve Sharman, 2005). Dijital oyunlar piyasaya sürüldüğü ilk dönemden itibaren giderek ekonomik önemini arttırmış; bugün dünya genelinde en fazla
gelir getiren sektörlerden biri haline gelmiştir. Özellikle pandemi döneminde dijital
oyunlara ilginin artasıyla birlikte 2020 yılında 166 milyar dolar değerine ulaşan çevrimiçi dijital oyun pazarı, dijital oyun sektörünün büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Çevrimiçi oyun pazarının değerinin %9’luk büyüme ile 2026 yılına kadar
278 milyar dolara ulaşması beklenmektedir (Expert Market Research, 2021). Dijital
oyun sektörünün büyümesi, yerleşik pazarının büyüklüğü nedeniyle en fazla Kuzey
Amerika bölgesi tarafından desteklenmektedir. Kuzey Amerika’nın ardından Avrupa
gelmektedir. Artan oyuncu sayısı, artan harcanabilir gelirler ve teknolojik yenilikler
gibi belirli faktörlerin piyasayı canlandırması ile 2026 yılına kadar en fazla büyümenin Asya Pasifik bölgesinde olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, aktif oyuncu sayısının dünya genelinde artması ve Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerdeki
ekonomik gelişmenin, dijital oyunların pazar büyümesini daha da hızlandıracağı
tahmin edilmektedir. Türkiye de özellikle yerel oyun firmalarının küresel anlamda
başarıları ve halkın oyunlara ilgisinin artmasının sağladığı artılar sayesinde, giderek
büyüyen ve güçlenen bir dijital oyun sektörüne sahiptir. Türkiye’de yetişkinlerin
yüzde 79’u mobil oyun oynamaktadır ve bu mobil oyuncuların yaş dağılımında en
fazla 25-34 yaş arası bireyler bulunmaktadır (Gaming in Turkey, 2021). 5.5 milyona
yakın e-spor oyuncusu ise pandemi döneminde çevrimdışı etkinliklerin çevrimiçi
turnuvalara geçmesiyle birlikte dijital oyun sektörünü desteklemeye devam etmektedir. Türkiye’de 2020 yılında mobil, PC, konsol oyunları dahil toplam 36 milyon
dijital oyunsever bulunmaktadır ve dijital oyun sektörü 880 milyon dolarlık devasa
bir pazara dönüşmüştür.
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4.4. Çok Oyunculu Çevrimiçi Oyunlar
(Multiplayer Online Games)
Oyuncuların kendilerinin yarattıkları karakterler ya da avatarlar aracılığıyla oyunun
yazılımıyla olduğu kadar, diğer oyuncuların karakterleri ve avatarlarıyla da etkileşim
halinde olmalarına olanak sağlayan iki ya da üç boyutlu çevrimiçi dijital oyunlar
“Çok Oyunculu Çevrimiçi Oyunlar” olarak tanımlanmaktadır (Steinkuhler, 2004).
Çok oyunculu çevrimiçi oyunlar, oyuncuların bireysel bir karakter yarattığı, gelişmiş
ve ayrıntılı bir görsel ve işitsel dünyaya sahip, çok oyunculu evrenlerdir. Milyonlarca kullanıcının aynı anda gönüllü olarak kendilerini grafiksel bir sanal ortama
soktuğu ve karakter/avatarları aracılığıyla gündelik olarak birbirleriyle etkileşime
girdikleri bir ortamı sağlamaktadır. Çok oyunculu çevrimiçi oyunların yapısı genellikle oyuncuların istedikleri gibi hareket etmelerine izin vermekte ve onları sınırlandırmamaktadır. Böylece oyuncular oyun esnasında sanal dünyaları keşfetme ve
deneyim kazanma konusunda cesaretlendirilmektedir.
Son on yıla kadar dijital oyunlarla ilgili yapılan çalışmaların çoğu oyunların şiddet ve bağımlılık dahil olmak üzere, küçük çocuklar ve ergenlik çağındaki bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanmaktadır. Bu tür çalışmalar ayrıca dijital
oyunların sosyal gelişim, özgüven, sosyal yetersizlik ve sosyal gelişim üzerindeki
potansiyel zararlı etkilerini de vurgulamaktadır (Cole ve Griffiths, 2007: 575). Bununla birlikte çok oyunculu çevrimiçi oyunların diğer dijital oyunlardan en büyük
farkı, oyun ve oyuncu arasındaki ilişki ile sınırlı kalmaması, diğer oyuncularla da
ilişki kurulmasına ve aktif katılıma olanak sağlamasıdır. Oyuncunun artık yalnızca
izleyici değil, aktörün kendisi haline geldiği ve hikayenin devamını getirdiği sabit
bir çerçeve temel alınmaktadır. Oyuncu orada olmasa ve o an oyunu oynamasa da
o sanal dünya var olmaya devam etmektedir. Oyuncu hikayeyle birlikte ilerlerken
hareketlerini belirlemektedir ve gerektiğinde diğer oyunculardan geri bildirim almaktadır. Bir etki, anında bir tepkiyle sonuçlanmaktadır. Oyuncu yaptığı herhangi
bir eylemin sonuçlarını görmektedir. Ayrıca iletişimsel ve topluluksal bileşenler aracılığıyla oyuncular birbiriyle bağlantılıdır (Kaminski ve Witting, 2007: 17-20).
Çok oyunculu çevrimiçi oyunlarda, oyuncuların oyuna bağlanmasını sağlayan bir
dağıtıcı program ve arayüz bulunmaktadır. Bu nedenle en önemli unsur takımlardır.
Oyuncular bir görev için tek başına ilerlemeyi seçseler bile yaptıkları hiçbir eylem
diğer oyunculardan izole olamaz. Birden fazla oyuncunun aynı anda oyunda bulunması sosyal etkileşimi ve iletişimsel eylemleri arttırmaktadır (Hemminger, 2009:
47). Oyuncular aynı anda hem talimat verme hem de talimat alma, grup üyelerini
kollama ve grubun yararını gözetmek zorundadır. Çok oyunculu çevrimiçi oyunlarda olumlu sosyal etkileşim çok önemlidir çünkü çok sayıda oyuncu aynı anda iş
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birliği yapmalı ve bir takım olarak çalışmalıdır (Cole ve Griffiths, 2007: 576). Çok
oyunculu çevrimiçi oyunlar rakip takımlara ya da düşmanlara meydan okumayı veya
görevi tamamlamak için farklı becerilere sahip farklı karakterlerin birlikte mücadele etmelerini mecbur kılan çeşitli görevleri başarmayı gerektirmektedir. Bu durum
oyunculara birbirlerine bağımlı olmayı öğretmekte, bu da ilişkilerini güçlendirip ve
takım çalışmasının ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

4.5. Dijital Oyuncu Türevleri ve Motivasyon Kaynakları
Oyuncuların dijital oyunları oynarken keyif almaları için farklı unsurlar mevcuttur.
Dolayısıyla farklı oyuncular, farklı oyunlardan farklı biçimlerde haz almaktadırlar.
Özellikle çok oyunculu çevrimiçi oyunların bu kadar rağbet görmesi ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanmasının temel sebeplerinden biri, oyuncuları farklı türde motivasyonlarla cezbetmesidir. Bu temel motivasyon kaynakları;
1) Başarı, 2) Sosyalleşme ve 3) Immersion yani kendini kaptırmadır (Yee, 2006:
309, 311). Immersion yani kendini kaptırma farklı uyaranlar aracılığıyla oyuncuların
oyunların cazibesine kapıldıkları durumu ifade etmektedir (Rose, 2012: 36). Bu üç
temel motivasyon kaynağını oluşturan alt bileşenler aşağıdaki gibidir:
1. Başarı
A. Yükselme: Dijital oyunlarda başarının alt bileşenlerinden ilki yükselmedir.
Yükselme, oyundaki ilerleme, elde edilen güç, ganimet ve statüye ilişkindir.
B. İşleyiş mekaniği: Çok oyunculu çevrimiçi oyunlarda başarıyı getiren işleyiş mekaniği, sayılar, optimizasyon, şablon oluşturma ve analizler ile gerçekleştir. Oyuncunun elindeki kısıtlı kaynaklarla başardıkları, oyun içinde
başardıklarını teknik açıdan ele alan oyuncular için önemlidir.
C. Rekabet: Diğer oyunculara ve takımlara meydan okuma, kışkırtma ya da
onlar üzerinde hegemonya kurma rekabet unsurunun başarı açısından bir
motivasyon kaynağı olmasında etkilidir.
2. Sosyalleşme
A. Sosyallik: Çok oyunculu çevrimiçi oyunlarda oyuncular, sosyallikleri ölçüsünde diğer oyuncularla sohbet edebilir; takım arkadaşlarına yardım edebilir ya da arkadaş edinebilirler.
B. İlişkiler: Çevrimiçi oyun ortamında kurulan kişisel ilişkilerle oyuncular kendilerini ifade etme, destek bulma ya da destek verme olanağı bulabilirler.
C. Takım çalışması: Çok oyunculu çevrimiçi oyunlar genellikle takım halinde
oynandığı için takım çalışması sosyalleşme motivasyonunun bileşenlerinden biri durumundadır. Bu doğrultuda oyuncular arasındaki iş birliği, grup
oluşumu ve grup başarıları için çok önemlidir.
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3. Immersion (Kendini kaptırma)
A. Keşif: Dijital oyunlarda oyun içerisindeki öğelere yönelik yapılacak bir
araştırma neticesinde elde edilen bir keşif, oyuncuların oyuna kendini kaptırmalarında büyük önem taşır. Ayrıca oyunlara ait törensel bilgiler, ritüeller ve saklı olan bilgi, hazine, ganimet vb. bulma, başarı motivasyonu
yanında kendini kaptırma motivasyonunu da sağlar.
B. Rol yapma: Bir dijital oyundaki olay örgüsü, karakterlerin hikayesi, kahramanın rolüne girme ve o rol gereği oyuncunun dahi olduğu fantezi dünyası oyuncunun oyuna daha fazla kendini kaptırmasına yol açar.
C. Kişiselleştirme: Dijital oyunlarda oyuncuların en önem verdikleri unsurlardan biri de karakterlerinin görünümü, aksesuarları, stilleri ve renklerinde
değişiklik yapmaktır.
D. Kaçış: Temelde bir boş zaman etkinliği olarak dijital oyunların, oyunculara vaat ettiği en büyük motivasyon kaynağı kaçıştır. Gerçek hayattan ve
sorunlardan kaçış ile rahatlama, özellikle yetişkinlerin oyun oynamaya motive olmalarında çok etkilidir.
Yukarıda da bahsedildiği üzere oyuncular farklı motivasyonlarla oyun oynamakta,
oyun oynarken elde edilen haz duygusu, daha sonra o oyunu oynamak için bir teşvik
unsuru olmaktadır. Örneğin öznel kimliğin ifadesini oyunlardan alınan hazlardan en
önemlisi olarak gören Mortensen (2002)’e göre oyuncular, ellerindeki farklı malzeme ve araçları kendi amaçları doğrultusunda kullanan ve onları yeni bir bağlamda
organize eden bireylerdir. Nitekim dijital oyunlar, temelde eğlence amaçlı tasarlandığından, kullanıcıları diğer hiçbir faaliyetin olmadığı kadar yoğun ve uzun süreli
olarak motive edebilir.
Oyun içindeki tercihlerine, temel ilgilerine ve motivasyon kaynaklarına göre “sosyalleşenler, başarı odaklılar, keşfediciler ve yok ediciler” olmak üzere dört tip oyuncu bulunmaktadır (Bartle, 1996).
1. Sosyalleşenler: Oyun esnasında diğer oyuncularla yaptıkları sohbet ve etkileşim, oyunu oynamalarındaki temel amaçlarıdır.
2. Başarı Odaklılar: Bu kategoriye giren oyuncuların temel amacı puan toplamak, hazine bulmak için keşifler yapmak ve seviye atlamaktır.
3. Keşfediciler: Oyunu oynama esnasında en çok, oyun içindeki entrikalardan, araştırılıp bulunması gereken hazinelerden ve bulmacalardan keyif almaktadır. Oyunun her bir noktasına hakim olmak istediklerinden ve oyunun
keyfi onlar için keşfetmekten geçtiğinden, oyunun en ilginç yanlarını bu tür
oyuncular ortaya çıkarırlar.
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4. Yok Ediciler: Kendi eylemlerini diğer oyunculara dayatmaktan hoşlanan,
öldürmek zorunda olmadığı yan karakterleri, hatta önüne çıkan her şeyi öldürmekten, öldürme olayına bizzat sebep olmaktan keyif alan oyunculardır.
Utz (2000) ise sanal ortamdaki arkadaşlıkların özelliklerinin, oyuncu türleriyle arasındaki ilişkiye bakarak dört oyuncu tipi tanımlamıştır:
1. Rol yapanlar (Role-players): Oyunda yalnızca oynadıkları karakterin rolünü oynamakla ilgilenen oyunculardır. Çoğu zaman kendi kişiliklerinden
ziyade oynadıkları avatar/karakter gibi davranırlar.
2. Oyuncular (Gamers): Tek amaçları oyunu oynamak ve oyunun sunduğu
macerayı yaşamak isteyen oyuncu tipidir.
3. Sanallar (Virtuals): Sanal ortamdaki çevrimiçi toplantılarla, buluşmalarla
ve çavrimiçi ortamdaki diğer oyuncularla sohbet etmeyle veya sanal ortamların geliştirilmesiyle ilgilenen oyunculardır. Oyunlardaki sohbet kanallarını en fazla kullananlar bu gruptan çıkar.
4. Kuşkucular (Sceptics): Çevrimiçi oyunların hangi türü olursa olsun özelliklerinin çoğuna ilgi duymayan, oyun içinde daha az zaman geçiren ve çevrimiçi
oyun türlerinden herhangi birini oynayan herhangi bir grupla kendilerini özdeşleştirmeyi reddederek, oyun ortamlarına şüpheyle yaklaşan oyuncu türüdür.
Oyuncuların motivasyon kaynakları ve bu motivasyon kaynaklarına paralel olarak ortaya çıkan farklı oyuncu türevleri beraberinde farklı oyuncu pratiklerini getirmektedir.
Oyuncu pratikleri oyunun, farklı oyuncularda, farklı seviyelerde ve farklı oyunlarda
değişen yönlerini betimlemektedir. Hemminger (2009’den akt. Sepetci, 2017: 50) bu
pratiklerin birbiriyle ilişkisini gösteren bir model geliştirmiştir (Bkz. Şekil 1).

Şekil 4.1. Dijital Oyunlarda Kullanıcı Pratikleri
Kaynak: Hemminger, 2009’dan akt. Sepetci, 2017: 50
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1. Primal (Başlangıç-Temel) Oyun Oynama: Kurallar takip edilir, oyunun
tüm özellikleri etkili bir biçimde kullanılır ve mümkün olduğunca hızlı seviye atlamak için ideal oyun stratejisi kullanılır. Başarı ve rekabet motivasyonlarıyla hareket eden kullanıcı pratikleri etkilidir.
2. Genişletilmiş Oyun Oynama: Oyun deneyimini geliştirmek için oyun
özellikleri kullanılır. Örn; avatarlar gibi hareket edebilmek için emojilerin
kullanımı. Özdeşleşme ve kişiselleştirme gibi motivasyon kaynaklarıyla hareket eden özellikle başarı odaklılar ve keşfediciler türündeki oyuncuların
pratiklerini tanımlayabilir.
3. İkincil Oyun Oynama: Oyunun kendisi göz ardı edilebilir. Fakat oyunun
özellikleri ya da iletişim kanalları diğer oyuncularla temasa geçmek için
kullanılır. Motivasyon kaynağı sosyalleşme olan oyuncuların oyun oynama
pratikleridir.
4. Bütünleşmiş Oyun Oynama: Gerçek hayat ve oyun alanının bütünleştiği,
oyun alanının adeta sanal bir kamusal alan haline geldiği, gerçek ve gerçekle bağlantılı deneyimlerin oluştuğu pratik boyutudur. Avatar bireyi oyuncu
olarak değil, gerçek bir kişilik olarak temsil eder. Kaçış ve özdeşleşmenin,
aynı zamanda sosyalleşmenin de öne çıktığı oyuncu pratikleridir.

4.6. Dijital Oyunlarda Özdeşleşme ve Kimliklenme Süreci
John Huizinga (1980: 11) oyunların etkilerinin yalnızca oynanılan fiziksel ortamda
kalmadığını, aynı zamanda oyuna katılanların güzellik, iyilik, adalet, dürüstlük gibi
çeşitli fikirleri ve değerleri deneyimleyebildiği bilişsel bir yapılanma süreci olduğunu vurgulamaktadır. Oyuncuların kendi kimliklerini sosyal bir bağlamda tecrübe
etmelerine olanak sağlaması, çevrimiçi oyunların özdeşleşme boyutuyla yakından
ilgilidir (Van Looy ve diğerleri, 2010: 128). Nitekim çok oyunculu çevrimiçi oyunlar internet üzerinden oynanmakta, bir yandan oyuncuların kendi yarattıkları karakter ya da avatarlarla oyun ortamında bulunmalarına ve oyun için tasarlanmış çevre
ve bilgisayar aracılığıyla kontrol edilen karakterlere bürünmelerine imkan verirken,
diğer yandan başka oyuncuların karakter ya da avatarlarıyla etkileşmelerini sağlamaktadır. Bundan dolayı yalnızca oyun sohbetlerinde (game chat) ya da oyunla ilgili internetteki forumlara vb. dahil olurken değil, oyunun içinde de ortak çalışmaya
dayalı, işbirlikçi bir ortamdır (Grande, 2013: 8). Çok oyunculu çevrimiçi oyunlar,
iki yönlü bir oyun deneyimi sunmakta; çoğunlukla oyuncular oyunları, tanıdıkları
yerler ve durumlarda hissettiklerinde olduğu gibi, sıradan hayatın bir parçası gibi
deneyimlemektedirler. Dolayısıyla bu tür oyunlar oyuncuların, oyun oynarken de
gerçek hayattaki bazı sosyal deneyimlere sahip olmalarını sağlamaktadır. Örneğin
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diğer oyunculara yardım etmek, onları yönlendirmek, takım yönetmek ya da diğer
oyuncularla sohbet etmek bunlardan bazılarıdır. Nitekim bir oyuna katılmak, diğer
oyuncuların kendi hareketlerine ne tepki vereceğini ve nasıl davranması gerektiğini
öngörmeyi gerektirmektedir. Zaman içerisinde oyuncular, oyun grubu içerisindeki
genel havayı içselleştirmelerini sağlayan, diğer oyuncuların bakış açılarını anlama
yeteneğine sahip olmaktadırlar. Yani çevrimiçi oyun grubu, takımı ya da topluluğuyla özdeşleşmektedirler. Bir oyun grubu ya da topluluğu ile özdeşleşme, oyuncunun kimliğinin biçimlenmesinde de önemlidir. Çünkü bir grupla özdeşleşme, bireyin kimlik duygusunu güçlendirmekte ve bir gruba ait hissettiği için kendisinin de
o grubun karakteristik özelliklerine sahip olduğunu iddia etmenin yolunu bulmuş
olmaktadır. Böylece çok oyunculu çevrimiçi oyunlar, grupla ve/veya toplulukla özdeşleşmesinin yolunu açmaktadır. Oyuncuların kendilerini temsil etmelerine olanak
tanıması, deneme niteliğinde roller üstlenilmesi ve hem sanal karakterlerle hem de
diğer oyuncularla etkileşime geçilmesi gibi aralarındaki pek çok benzerlik nedeniyle
çok oyunculu çevrimiçi oyunları oynamak, internette sosyal ağlar aracılığıyla farklı
platformlarda kurulan iletişimle benzerlikler taşımaktadır (Hemminger, 2009: 18).
Çok oyunculu çevrimiçi oyunlara bireysel olarak katılmak ya da gibi kısa dönemli
hedefleri gerçekleştirmek üzere iki ve daha fazla sayıda olmak üzere geçici gruplar kurmak ya da uzun süredir var olan bir takıma dahil olmak mümkündür. Oyun
üyeleri arasındaki bir “sohbet kanalı” oyuncular arasındaki etkileşimleri ve bu tür
hareketlilikleri organize etme ve karşı takıma karşı mücadele etmede ve oyun sonunda ganimetin paylaşılması konusunda düzenleme yapmakta kullanılmaktadır. Daha
fazla sayıda oyuncu içeren daha büyük mücadelelerde ise yine oyuncuların bağlantıda oldukları “raid sohbet kanalları” oluşturulmaktadır (Hemminger, 2009: 72). Raid
sohbet kanalları genellikle grup ve takım mekaniğine sahip oyunlarda aramalar ve
sohbet için kullanılan kanallardır. Oyuncular ve takım arkadaşları arasında oyunla
ilgili ya da değil, tüm etkileşim bu kanallar aracılığıyla sürdürülmektedir.
Oyundaki bir karakterin gerektirdiği gibi hareket etmek, oyunun sohbet kanallarında diğer oyuncularla kurulan iletişimde sunulan kimlik üzerine çalışmak ve nihayetinde bir oyun topluluğu kültürüne dahil olmak dinamik ve sosyal bir süreçtir.
Dolayısıyla çok oyunculu çevrimiçi oyuncular “kimlik egzersizi yapabilmek adına
oldukça geniş olanaklar sağlamaktadır” (Bayraktutan Sütçü, 2007: 45), çünkü bu
kimliklenme süreci diğer oyuncular ve onların kimlikleriyle yoğun etkileşim sonucu
gerçekleşmektedir. Nitekim kimlik, dinamik bir olgudur ve bireyin sosyal ve kültürel
çevresi arasındaki etkileşimlerle şekillenmektedir. Özellikle çok oyunculu çevrimiçi
oyunların sosyal ortamında çeşitli rolleri denemek, kendini gerçek dünyada tanınmadığın bir şekilde sunmak ya da bir oyuncu olarak kabul görmek için kullanılan bir
platform haline gelebilmektedir. Oyuncular birkaç farklı karakterle oynayarak çeşitli
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rollerin bir kompozisyonunu oluşturmakta ve oyun grubu ile ilişkili olma sürecinde
farklı kimlik sunumlarına örnek oluşturmaktadırlar. Böylece çok oyunculu çevrimiçi
oyunları oynamak oyuncuların, anlamlar dünyası üretmelerine, kimlik sorunuyla baş
etmelerine ve kendi gerçek yaşamlarında asla olamayacakları rolleri bürünmelerine
izin vermektedir (Hemminger, 2009: 142). Oyuncular oyun esnasında farklı kimlikleri deneyebilmekte ya da bu kimlikleri oyuna yansıtabilmekte, aynı zamanda bu rolleri istedikleri anda revize edebilmektedirler. Böylece kendi güçlü yönlerini sınama
ve zayıflıklarını keşfedebilme imkânı bulmaktadırlar.
Çevrimiçi oyunların diğer web kanallarıyla olan bağlantısı, çok daha geniş ve anlamlı kültürel etkileşimlerin de yolunu açmaktadır. Bu anlamlı etkileşim, oyuncuların toplumun geri kalanıyla bütünleşmiş yeni bir kamusal alana dahil olmalarını
sağlamaktadır. Bunun nedeni bireylerin çevrimiçi ortamlarda toplumsallaşmanın ve
iletişim kurmanın değişen biçimleriyle yüzleşmeleridir. Gerçek hayat ortamları ile
sanal ortamların bütünleşmesi giderek artmaktadır. Bu durum, çevrimiçi ortamların kültürel öneminin büyümesiyle sonuçlanmaktadır, çünkü çevrimiçi ortamlarda
kurulan iletişim giderek daha fazla gündelik hayata etki etmektedir. Böylece sanal
ortam bir anlamda kamusal alana dönüşmektedir. Oyuncular bir kamusal alan olarak oyun ortamının kültürünü biçimlendirirken, gerçek dünyaya ait çeşitli kuralları
da bu yeni kültürel ortamın dinamiklerine göre oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla bir
kimlik yapılanması ortamı olarak oyun kültürü, oyuncunun sanal ve gerçek dünya
arasında yaptığı ayrım ve/veya özdeşleştirmesiyle doğru orantılıdır. Kimlik yapılanması sürecinde en temel unsur oyun dünyasıyla özdeşleşme sürecidir ve dijital
oyunlarda oyuncuların oyun dünyasıyla özdeşleşme süreci üç farklı kategori altında
sınıflandırılmaktadır.

4.6.1. Karakter/Avatarla Özdeşleşme
Dijital oyun toplulukları, üyeler arasında etkileşim yaratma, bilgi paylaşımı ve oyun
dünyasındaki karakterler arasındaki etkileşimi de içermektedir. Oyuncuların oyun
dünyasındaki doğrudan deneyimleri için birer araç olarak karakter/avatarların oyuncular için özel bir önemi vardır (Jenkins, 2006: 121). Oyuncular, gerçekte oldukları
insanla kullandıkları karakter/avatarları arasında bir bağ olduğunu düşünmekte, ona
karşı bir sorumluluk hissetmektedirler. Bu durumun sonucunda kimi zaman oyun
oynama esnasında, oyuncunun kendisi, oyun ve oyun karakteri arasındaki sınırlar
bulanıklaşmaktadır (Hemminger, 2009: 73). Aynı zamanda oynanılan karakter aracılığıyla elde edilen beceriler, oyuncularda kendine güven duygusunu geliştirmektedir.
Örneğin karakterle elde edilen bir zafer, karakterin bir güç gösterisi oyuncuya bizzat
kendisi yapmış kadar büyük bir anlam ifade etmektedir. Diğer yandan bazı oyuncu-
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lar, oyun sohbetleri esnasında karakter ve takma adlarıyla yüz yüze iletişimden çok
daha rahat sohbet edebilmektedir. Oyundaki karakteriyle oyuncunun özdeşleşmesi,
oyun ortamı ve gerçekliğin iç içe geçtiği, bireyin kendini farklı rollere adapte edip,
çeşitli zorlukları oyunun güvenli ortamında deneyimlediği bir süreci yaratmaktadır.

4.6.2. Oyunla Özdeşleşme
Çevrimiçi oyunların en güçlü özelliklerinden biri, oyunların bazı sosyal eğilimleri ve
etkileri güçlendirmesidir. Oyunların sosyal etkileri iş birliği, yardımlaşma ve empati
yeteneğidir (Hemminger, 2009: 121). Oyuncular, özellikle gerçek dünyadan kaçış
motivasyonu da söz konusu ise tam anlamıyla oyunlara kendilerini kaptırmaktadırlar. Çevrimiçi oyun dünyasının varlığı ve oyun topluluğunun birbirini desteklemesi,
bir takımın diğer takımlarla karşılaşması ve oyundaki rekabet ile mücadele, oyuna
kendini kaptırmanın dışında iş birliği, yardımlaşma ve empatiyi de getirmekte, oyunla özdeşleşmenin yolunu açmaktadır. Çok sayıda oyuncunun özdeşleştiği bu ortam,
oyun kültürünün yapı taşlarından biridir. Tüm bu sosyal bileşenler, duygusallığı arttırmakta ve oyundaki motivasyona önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (Kaminski
ve Witting, 2007: 25). Oyun içerisinde takımın desteği olmadan başarıya ulaşmanın
mümkün olmadığı durumlarda oyuncular takım arkadaşlarının yardımına koşmaktadırlar. Geliştirilen bu karşılıklı destek sistemi, takım için hissedilen sorumluluk
duygusuyla sonuçlanmaktadır (Hemminger, 2009: 120). Takımlarıyla birlikte ve takım için gerçekleştirdikleri her türlü eylem onların kimliklerini de dönüştürmekte,
özdeşleşme duygusunun daha yoğun hissedilmesine neden olmaktadır.

4.6.3. Grupla Özdeşleşme
Dijital oyunlar özellikle çevrimiçi oynandıklarında, kullanıcıların aktif olup tepki verdikleri kültürel bir ortam sunmaktadır. Oyun esnasında takım içerisinde
ya da sohbetlerde kurulan bağlantılılık sayesinde yaş, cinsiyet, gelir, meslek vs.
gibi demografik ve sosyal farklılıklar görünmez olmaktadır. Oyuncular, takım
arkadaşlarına ya da sohbet ettikleri oyunculara, oyun dışı konuları ya da kişisel
hayatlarını anlatmaya başladıkları anda bir anlamda sanal ortamda da olsa arkadaş olurlar. Özellikle oyun sohbetleri esnasında oyuncuların özel hayatında etkili
konular vb. dile getirilebilir. Böylece oyuncunun gerçek dünyaya ait olan mevcut
ilişkileri çevrimiçi oyun dünyasına dahil edilmektedir. Böylece internet ortamında gerçekleşen bir oyun pratiği, gerçek dünyada mevcut olan ikili ilişkileri geliştiren, değiştiren ya da dönüştüren bir aktivite halini almaktadır (Kaminski ve
Witting, 2007: 54).
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Oyun grubuyla özdeşleşmede ön plana çıkan ve grupla özdeşleşmede önemli etkisi
olan bir diğer konu oyuncuların, oyun esnasında almak zorunda kaldıkları kararlar
ya da gerçek dünyadaki sorunlar üzerine konuşmalarıdır (Hemminger, 2009: 113).
Bu durum hem oyun içindeki zorluklara hem de toplumsal sorunlara karşı birlikte
mücadele etmek gibidir. Nitekim oyun topluluğu teşvik edici olabildiği gibi oyunla
özdeşleşmenin boyutu oranında, oyuncuların hayatının merkezi haline de gelebilmektedir. Bazı durumlarda oyun topluluğu içerisinde kurulan dostluklar oyun içi kararları etkileyebilmekte ya da müşterek bir dayanışma, grup üyelerinin hemen hepsi
tarafından desteklenmektedir. Dolayısıyla grup içerisindeki etkileşim ve desteğin
miktarı grupla özdeşleşmenin artmasını sağlamaktadır.
Dijital oyunlarda karakter/avatarla özdeşleşme daha çok kendini kaptırma ve kaçış
ile ilintilidir ve özellikle çevrimiçi oyunların psikolojik ve dolayısıyla bireysel yönünü temsil etmektedir. Oyunla ve grupla özdeşleşmenin ise topluluk oluşturma ve
topluluğa katılma sürecinde daha etkili bir rolü bulunmaktadır.

4.7. Dijital Oyunların Sanal Topluluk ve Kültür Oluşumundaki
Etkileri
Yeni medya teknolojileri bireylerin hayatında geleneksel medya araçlarından farklı
bir anlam taşımakta, dünya genelinde milyonlarca insanın dahil olduğu sanal ortamdaki sanal toplulukların doğası bilgisayar aracılı iletişim araçlarına dayanmaktadır.
Bu araçlar aracılığıyla kurulan etkileşim, yüz yüze etkileşimden farklıdır. Rheingold
(1993: 6) sanal toplulukları, siber uzamda yeterli sayıda insanın kişisel ilişkiler ağı
oluşturmak için insani duygularla kamusal tartışmaları yeterince uzun süre sürdürdüğünde internet ağında ortaya çıkan sosyal kümeler olarak tanımlamaktadır.
Çevrimiçi ortamlarda, sosyal ağlarda insanlar belli bir kolektif kimliği olan topluluklara katılabilirler. Zaman içerisinde ise bu tür topluluklar aracılığıyla bireylerin
kişisel kimliklerini yeniden konumlandırdıkları grup kimlikleri ortaya çıkar. Bu
noktada sanal ortam çoklu kimliklere ve kolektif eylemlere imkan vermektedir
(Fuchs, 2008: 322). Bireyin kimliğinin tanımlayıcı bir özelliği olarak kültür, bireyin kendisi ve dahil olduğu toplulukları nasıl gördüğüne katkıda bulunur. Dolayısıyla bireyin sanal topluluklar içerisinde kendisinin ve diğerlerinin kimliklerini
anlaması, bu sanal topluluğa dahil olmasından gelişir ve o toplulukta baskın olan
değerler ve tutumlarla şekillenir. Sanal toplulukların kendi aralarında oluşturdukları kültürün üç düzeyi bulunmaktadır:
1. Sanal topluluklar da kullanıcılar, bilgisayar aracılı iletişimde ortak bir teknolojik altyapıyı kullanırlar.
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2. Bilgisayar aracılığıyla kurulan iletişimle sanal topluluğun sosyal düzeyi
oluşur. Bu düzeyde ayrıca, yönlendirme talimatları, etkileşim kuralları ve
paylaşılan ortak çıkarlar, konular ve sorunlar belirginleşir.
3. İş birliği ve değer kazanma düzeyinde, uzamsal olarak yerleşik olmayan
sanal toplulukların sürekli devam eden bir iletişimle, dünya ile ilgili anlamlandırmaların ve yorumların sosyal ağ aracılığıyla oluşması söz konusudur. Çevrimiçi olan bireyler ortak çıkarlar ve faaliyetleri keşfettiklerinde, belli bir ölçüde ortak noktada buluştukları anlamlar üretmeye,
topluluk oluşturmaya ve yeni bir kültür geliştirmeye başlarlar (Fuchs,
2008: 310-313).
Dijital oyunlar aracılığıyla kurulan sanal topluluklar da aynı mantıkla kendi alt kültürlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla birinci düzeyde ortak bir teknolojik altyapıyı
kullanan oyuncular, oyun içerisinde ya da sohbetler esnasında sanal topluluğun sosyal düzeyine dahil olurlar. Sanal toplulukların karakteristik özellikleri de çevrimiçi
oyun topluluklarında tezahür eder (Fuchs, 2008: 314). Öncelikle anonimlik, sanal
topluluklarda gerçek hayattaki kimliğin yerine farklı bir kimlikle katılım yapılması
ve yapılan paylaşımların kaynağının da bilinmemesi durumu vardır. Dijital oyunlarda da benzer şekilde oyun topluluğuna üye olanların gerçek kimliklerini açıklamak
gibi bir zorunlulukları yoktur. Sanal topluluklar kullanıcıların çevrimdışı hayatına
dayanan, fakat çevrimiçi faaliyetlerle de dönüşen kimlik yapılanması süreciyle bağlantılıdır. Sanal topluluklarda üyelik, gerçek hayattaki üyeliklerin aksine esnek üyeliğe tabiidir; bağlayıcılıkları yoktur. Topluluğa olan bağlılık, topluluğa dahil olmaya
devam etme kararında tek belirleyici etkendir. Yani etkileşim gönüllülüğe dayanır.
Sanal topluluklarda üyelikle ilgili herhangi bir bağlayıcılık ya da zorunluluk olmadığı için sanal ortamlarda insanlar ortak çıkarları ve ilgilerine yönelik topluluklara katılım göstermektedirler. Katıldıkları bu topluluklarda devamlı bir iletişim mevcuttur.
Yeni anlamlar, sosyal pratikler kurulan yakın ilişkiler, iletişim ve paylaşım yoluyla
ortaya çıkar. İletişim sürecinde çevrimiçi davranışların, kullanılan dilin birtakım kuralları vardır. Bununla birlikte uzam ve zaman anlamında iletişim mekânsal olarak
yerleşik ya da eş zamanlı gerçekleşmek zorunda değildir. Dünyanın her yerinden,
küresel çapta bir katılım gerçekleşse de aynı andalık bir zorunluluk değildir.
Sanal topluluklar içerisinde, bağlamsal ipuçları mevcut olmadığı için yanlış anlaşılmaların gerçekleşmesi, yüz yüze iletişimden daha olasıdır. İletişim kurmak için
duyguları ve iletişim bağlamını aktaran daha fazla ve farklı ifade etme yolları ve
bilgi birikimi gerekmektedir. Böyle bir durumda geçerli ve doğru bir etkili iletişim, topluluk üyeleri arasında amaç ve ifadelerin benzeşmesi, iletişimin bağlamının
netleştirilmesi ve kurallar üzerinde anlaşmaya varılması ile gerçekleşebilir. Fakat
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çevrimiçi iletişim daha dışavurumcu ve ilişkisel olduğu için katılımcılar iletişimin
normatif kurallarının ihlaline daha eğilimlidir.
İnternet, yapısal özellikleri gereği sanal topluluklar arasında herhangi bir haber, içerik, enformasyonun çok hızlı bir şekilde paylaşılmasına ve dağılmasına olanak vermektedir. Diğer yandan geri bildirim sürecinde verilecek bir tepki, mevcut şartlara
göre ertelenebilir; böylece anlık refleksler yerine, daha yumuşatılmış, ani tepkiler
söz konusu olabilir (Fuchs, 2008: 315). Tüm bu özellikler, sanal topluluklarda sosyalleşmenin gerçek hayattakinden bile daha fazla olmasına, dünyanın her yerinden
insanlarla etkileşime imkân vermektedir. Dolayısıyla sanal topluluklar aracılığıyla
oluşan kültür yapılanmaları, kendi karakteristikleri çerçevesinde dijital oyun topluluklarının da özelliklerini belirler.
Bir sosyal grup içerisindeki üyeler birbirlerine informel olarak bağlıdır ve bir sorunla karşılaşıldığında ya da o sorunun çözümü hedeflendiğinde bir araya gelmektedirler. Ortak ilgi alanları ve çıkarları vardır, ortak amaçlarına yönelik çalışırken
aynı tür araçları ve ortak bir dili kullanmaktadırlar. Tüm bu paylaşımlar sayesinde
ortak bir inanç ve değerler sistemi ve grubun ortak hedeflerine ulaşabilmek için
yaratıcı pratikler geliştirilmektedir (Lave ve Wenger, 1991: 122). Farklı topluluklarda yer alan bireylerin rolleri ve kimlikleri, topluluktan topluluğa farklılık
göstermektedir (Wenger, 1998: 241). Her grubun hem kendine özgü hem de diğer gruplarla benzeşen belli başlı bazı karakteristikleri vardır. Topluluk üyeleri
arasındaki ilişki, bilgi paylaşımı, tartışma, aktiviteler ve birbirine yardım etme ile
tanımlanmaktadır. Ortak pratikler üyeler arasındaki etkileşimi geliştirmekte, fakat
bu gelişim zaman gerektirmektedir. Bu gelişim sürecinde grup üyeleri, etkileşim
halinde olduklarından, kendi deneyimlerini paylaşmakta, birbirlerinden bir şeyler
öğrenmekte ve bu sayede grubun sosyal sermayesinden faydalanmaktadırlar. Sanal
topluluklar ve dolayısıyla çevrimiçi oyun toplulukları da birer sosyal grup olarak
bu karakteristikleri paylaşırlar. Oyuncular bu alana hem duygusal olarak bağlıdır
hem de toplulukları kendi ortak faaliyetleri etrafında şekillenir. Öncelikle sanal
oyun topluluğuna dahil olan katılımcıların ortak faaliyetleri, düzenli olarak oyunu
oynamak, kendi oyun sistemlerini ve en önemlisi ortak bir dil geliştirmektir. Kullanılan bu ortak dil, dışarıdan bu dili duyan birisi için anlaşılmaz ve karmaşık olsa
da topluluk içerisinde ortak bir duygu, düşünce ve davranış birliği oluşmasında etkilidir. Bernstein (2003: 31) da toplumsal grupların hem kültürel hem de dilsel bir
olgu olduğunu öne sürmektedir. Bu ortak kodlardan oluşan konuşma kalıplarında
dil, yalnızca oyuncuların davranışlarına aracılık etmekle kalmaz; aynı zamanda
tam anlamıyla oyun ve grup özdeşleşmesi sonucu sosyalleşmiş ve kısaltmalar ve
teknik terimleri nasıl kullanacağını bilen oyuncu için, o topluluğun üyesi olma
anlamına da gelmektedir (Hemminger, 2009: 77).
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4.8. Bir Alt Kültür Örneği Olarak Dijital Oyun Grupları
Çok oyunculu çevrimiçi oyunlar, kişisel profilleri oluşturmaya izin veren ve diğer
oyuncularla etkileşimi sağlayan çevrimiçi bir platformdaki sosyal ağ durumundadır
ve oyuncular oyunu oynarken belli bir sosyalleşme sürecine maruz kalmaktadırlar.
Bu sosyalleşme süreci iki farklı kültürel etkileşim düzeyinde gerçekleşir (Taylor,
2006: 32, 36). Oyunun yapısına bağlı değişen oyun içi ve oyun çevresindeki pratikler. Bu pratikler oyunun genel yapısı neyi gerektiriyorsa yapmayı, kimi zaman ise
takım üyelerinin çıkarlarını oyun içinde ya da sohbetler esnasında korumayı gerektirmektedir. Diğer yandan oyun esnasında meydana gelen bazı sorunlar çerçevesinde
oyunun “kurallarına” ters düşen kurallar oluşturarak oyuncu topluluğundaki istenmeyen, zorlu durumların kolektif yönetimidir.
Oyuncuların oyun topluluğuna kültürel entegrasyonu için itibar, güven ve sorumluluk olmak üzere üç temel sosyal mekanizma bulunmaktadır ve çoğunlukla oyuncular
arasında kurulan sıkı bağlarla ve yeni bir sosyal ağla sonuçlanmaktadır. Nitekim çok
oyunculu çevrimiçi oyun oynamak ve bir topluluğa dahil olmak sosyal entegrasyon
süreci gerçekleşmeden mümkün değildir (Hemminger, 2009: 118). Bu tür bir ortam
oyuncuları, arkadaşlık sistemi, tartışma forumları, ortak ilgi alanı grupları vb. ile birbirine bağlamaktadır. Oyun içerisinde topluluk, sohbet kanalları, forumlar vb. aracılığıyla elde edilen enformasyon akışı ise sürekli bir değişim ve gelişim halindedir
(Grande, 2013: 21). Bu sayede oyuncular diğer oyuncuların ekledikleri herhangi bir
enformasyon, bilgi, belge vb. okuyabilmekte, kullanabilmekte ve onlardan bir şeyler
öğrenebilmektedir.
Çevrimiçi oyun toplulukları, tartışma panoları ve ortak ilgi alanı grupları şeklinde
örgütlenen çeşitli alt sistemlerden oluşmaktadır ve bir grup dinamiği süreci olarak
analiz edilmelidir (Hemminger, 2009: 121). Nitekim çevrimiçi oyunlar, kompleks
bir sistem yapısına sahiptir; milyonlarca oyuncu ve etkileşim söz konusudur, hiç
kimse tam anlamıyla bu sürece hakim olamaz ve bu süreci kontrol edemez. Sistem
dinamiktir; insan eylemleri ve iletişimleri ile sürekli olarak yeniden üretilir. Yani
çok oyunculu çevrimiçi oyun toplulukları, oyun içerisinde anlam ve sosyal ilişki
üretmek üzere hareket eden ve etkileşim halinde olan insanlar tarafından aktif olarak
kullanıldığı sürece kendi kendine örgütlenen bir sistemdir. Oyun içerisinde anlam ve
sosyal ilişkilerin oluşturduğu kendi kendine örgütlenen bir yapı olarak dijital oyun
toplulukları, oyuncuların bilişselliği, iletişimi ve iş birliği nedeniyle sistemin kendi
kendini dönüştürdüğü ve sürekli olarak büyüdüğü dinamik bir süreçtir. Tıpkı internet
temelli ağ toplumları gibi kendi mantığı, amaçları ve bileşenleri aracılığıyla kendi
kendine örgütlenir. Bu nedenle kendi kendine örgütlenen sistemlerin karakteristikleri çevrimiçi oyunlarda da görülmektedir. En başta sistemin büyümesiyle birlikte;
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içinde bulunduğu uzam da genişletmektedir, birbirinden fiziksel olarak uzak olan
dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılar bir araya gelerek dijital oyun topluluklarını
oluşturmaktadırlar. Bir yandan çevrimiçi oyunların yapısı değişirken, bir yandan da
insan aktivitesi, iletişim ve diğerleriyle etkileşim halinde olmak aracılığıyla enformasyon üretilmektedir (Fuchs, 2008: 16). Bununla birlikte tüm oyuncular sistem ve
onun öğeleri arasındaki bağlantılar hakkında bilgi sahibi olsalar bile, herhangi bir
faaliyetin ya da kolektif davranışın gerçekleşeceğine yönelik öngörüde bulunmak
zor olmaktadır. Çünkü belli başlı bazı parametreler, topluluğun yönetimi ve kolektif
davranışları etkileyebilmekte, bazı kritik noktalarda yapısal değişim gerçekleşmektedir. Bu durumda topluluk içerisinde değişkenlik ve/veya istikrarsızlık evresine girilebilmektedir, değişkenlik, istikrarsızlık ve bozukluklar yoğunlaştığı takdirde yeni
bir düzenin oluşumu başlamaktadır. Örneğin topluluk içerisinde takım uyumu vs.
herhangi bir uyumsuzluk durumu yoğunlaştığında sistem kritik bir evreye girmektedir. Bu durumda yenilik, değişim ve gelişime yönelik bazı tedbirler alınabilmekte
ya da farklı yollar ortaya çıkabilmektedir. Herhangi bir yol ayrımında değişim ve
gelişimin alternatif yolları arasında bir seçim yapma durumu söz konusu olmaktadır.
Bu tür kritik evrelerde, kendi kendine örgütlenen sistemlerin yeni özellikleri ortaya
çıkmaktadır; bu durum kaosun içinden belli bir düzenin ortaya çıkması olarak değerlendirilmektedir (Checkland, 1999). Bununla birlikte kritik evreler dışında, içsel
karışıklıklar ve topluluğun işleyiş koşullarındaki değişiklikler dikkate alındığında
sistemin yapısı nispeten istikrarlıdır, çünkü kendi kendine örgütlenen sistemler düzensizliğe olan eğilimini bünyesine kabul ettiğinde var olabilirler.
Kendi kendine örgütlenen sistemler olarak çevrimiçi oyun toplulukları kendi içsel
koşullarından ve içinde bulundukları çevrenin dışsal koşullarından etkilenmektedir.
Oyun ve oyun topluluğu arasındaki bazı dinamik noktaların, örneğin başka bir takımla yapılan karşılaşmalar, grup içi ya da genel sohbetler, bütünlüğünün aksamasına yol açan dışsal ve içsel uyuşmazlıkların nedenleri ortadan kaldırılır. Nihayetinde
çevrimiçi oyun toplulukları bünyesinde sinerji, yenilik, öngörülemezlik, uyum ve
korelasyonu barındırmaktadır (Fuchs, 2008: 14-15).
Çok oyunculu çevrimiçi oyunların yapısı, oyuncuları oyundaki görevleri tamamlamak için iş birliği yapmaya ve dolayısıyla diğer oyuncularla sosyalleşmeye zorlar.
Ayrıca internet, çevrimiçi oyun topluluklarına düşüncelerini, değerlerini ve bilgilerini de topluluk üyeleriyle paylaşabilmeleri için altyapı sunmakta ve dolayısıyla
dijital oyuncu hareketliliklerine olanak tanımaktadır (Hemminger, 2009: 19). Çevrimiçi oyun toplulukları bir bakıma yeni üyelerin ve ilişkilerin oluşumuna ve katılımına açık, insanlararası birer kültürel ağ durumundadır. Bu kültürel ağa dahil olan
insanlar oyun dünyasına ya da sanal dünyaya ait materyalleri ya da duygu, bilgi ve
düşüncelerini paylaşmaktadırlar ve topluluk üyelerinden biri herhangi bir durumla
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karşı karşıya kaldıklarında benzer biçimde karşılık verme yetisi geliştirmektedirler
(Hitzler ve diğerleri, 2005: 113).
Dijital oyun toplulukları aracılığıyla oluşan alt kültürün bir diğer unsuru oyunun
oynanış biçimi, oyun oynanırken verilen mücadele ve oyun oynama esnasında grup
içerisindeki etkileşimdir. Bir takım içerisinde rakip takımlara karşı saldırı düzenlenmesinde, topluluğun kurallarını oyunun yapısı belirler. Oyuncular gerçek dünyadaki
gündelik sorumlulukları nedeniyle farklı zamanlarda oynamak isteyebilir. Bazen rakip takımlara karşı düzenlenen saldırıda uygulanacak stratejiye yönelik grup içerisinde tartışmalar söz konusu olabilir. Fakat ne olursa olsun esas olan bireysel olarak
oyuncunun ihtiyaçları ve mazeretleri değil, grubun başarısı ve ilerlemesidir (Grande,
2013: 18).
Çok oyunculu çevrimiçi oyunlar dışındaki dijital oyunlarda belli bir oyun kültürü
oluşturmak zordur. En başta seviye atlamanın önemli olduğu geleneksel oyunlar
daha çok başarı motivasyon kaynağı ile böyle bir sürece pek fazla yer açmaz. Çevrimiçi oyunların topluluk ve paralelinde bir kültür oluşumuna imkân veren yönü bu
noktada önemlidir. Örneğin çevrimiçi oyun esnasında bir yandan gerçek dünyada
yemek yeme, birlikte yemek pişirme, birbirine alışveriş önerilerinde bulunma, takas
yapma, müzik dinleme ya da gündelik hayatın sıkıntılarından uzaklaşma adına gün
içinde yaşanan iyi ya da kötü olayların paylaşılması söz konusudur. Böylece oyun
oynamak zaman içerisinde daha önceden arkadaş olan ya da oyun içerisinde arkadaş olmuş olan oyuncuların ilişkilerini güçlendirir. Özellikle bu tür oyunlar gerçek
hayatta arkadaş olan ve uzaklık ya da zaman nedeniyle görüşemeyen oyuncular için
bir buluşma noktası olabilir. Diğer yandan takım arkadaşları bir neden olmaksızın
sadece birbirlerini görmek ve birlikte yapacakları bir boş zaman faaliyeti için buluşabilirler. Bu türlü buluşmalar da çoğunlukla oyun esnası sohbetlerde planlanmaktadır (Hemminger, 2009: 120).
Sonuç olarak bir oyuncunun öğrendiği en önemli derslerden biri, oyun içerisinde ve
etrafında oyuncuların uymak zorunda olduğu bütünsel bir oyun kültürü olduğudur
(Taylor, 2006: 36). Oyuncular bu ortamda sosyalleşmekte ve zamanla iyi bir oyuncu
ve topluluğa ait olmanın ne anlama geldiğini öğrenmektedirler. Elbette bu topluluk
değerleri oyun topluluğu tarafından oyun grubu içerisindeki sosyalizasyon sürecinde oyuncudan öğrenmesi beklenilen değerlerdir ve oyuncuların çoğu yeni gelenlere
kendi deneyimlerini aktarmaktadır. Aksi davranışta bulunup, bu değerleri sürdürmeye karşı çıkan oyuncular ise oyun topluluğundan çıkarılmaktadır (Hemminger, 2009:
114). Oyunu oynama esnasında ya da grupla etkileşim aracılığıyla edinilen kültür,
zaman içerisinde grup üyelerinin oyunla ve oyun grubuyla özdeşleşmelerine ve bu
sayede kimliklenme sürecine girmelerine yol açmaktadır.
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Topluluk içerisinde iş birliğiyle üretilen enformasyon ya da geri bildirim sürecinde, bütün oyuncular kendi bilgi, bakış açısı, yorum ve herhangi bir konuyla ilgili
paylaşım yapma fırsatına sahiptirler (Bruns, 2009: 23). Bu açıdan çevrimiçi oyun
topluluklarındaki yapıyı, hiyerarşik bir yapı içerisinde ele almak çok katı sınırlar
çizmek anlamına gelmektedir. Burada hiyerarşiden ziyada heterarşi kavramından
bahsetmek gerekmektedir. Heterarşi kavramı ilk olarak 1945 yılında McCulloch
tarafından, düzensiz elementler arasındaki düzensiz ilişkileri ve bunlar arasında
kurulması muhtemel düzenli ilişkilerin yollarını tanımlamak için kullanılmıştır.
Heterarşi terimi kendi kendine örgütlenen sistemlerdeki düzeni nitelendirmek için
de kullanılmaktadır (Crumley, 1995: 3). Nitekim çevrimiçi oyunlarda; oyun içerisinde görevin başarıyla tamamlanması, yani grubun ortak başarısı ve takımın
bekası açısından topluluk içinde hiyerarşiden ziyade heterarşinin daha baskın olarak kendini gösterdiği söylenebilir, çünkü heterarşi kendi kendini organize eden
bireylerarası ağları, sadece bir tek insanın ya da grubun tüm kontrolü ele almasını
önlemek amacıyla bir grup tarafından konulan kuralların işlediği bir yapıyı ifade
etmektedir (Bruns, 2009: 62). Örneğin takım içerisinde bazı oyuncular oyundaki
güç yapılanmasını değiştirmek isteyebilirler. Tüm bunlar oyunun kurallarında değişiklik yapmaya yönelik demokratik yaklaşımlardır. Bütün bu argümanların sonucunda oyun topluluğu modelinde yapılan bir değişiklik potansiyel olarak farklı
ve daha anlamlı sosyal etkileşimlere yol açabilmektedir (Grande, 2013: 9). Eğer
topluluk içinde kendi isteklerini, çatışmacı bir yaklaşımla empoze etmeye çalışan
oyuncular varsa, topluluğun tepkisiyle karşılaşabilirler. Hesapverebilirliğe yönelik
temel bir mekanizma olarak bu durum çevrimiçi ortamlarda çok iyi işlemektedir
(Bruns, 2009: 290).

4.9. Dijital Oyunlar Aracılığıyla Toplumsallaşma
Yeni medyanın etkileşime ve geribildirime daha açık bir iletişim olanağı sağladığı
siber uzamda yetersiz kalan geleneksel medya, sosyal medya aracılığıyla büyük bir
hızla yayılan enformasyon akışına yetişememektedir (Binark ve Bayraktutan, 2013).
Dijital oyunlar da devamlı aktif olan bir enformasyon ağı durumundadır. Dijital
oyunlar ilk simülasyona dayalı kitle medyasıdır. Simülasyona dayalı bir kitle medyasının sonuçlarından en önemlisi merkezileşmemiş düşünce yapısını desteklemesidir.
Çevrimiçi oyunların ağ aracılığıyla birbirine bağlı pek çok farklı merkeze sahip olması bu durumun göstergesi şeklinde değerlendirilebilir. Bu nedenle çevrimiçi oyun
topluluklarının ağ etkileşimi, dünya geneline yayılan bir ölçekte olduğu için, bu tür
oyunlarda tek bir kültürel yapılaşmanın olması düşünülemez (Consalvo, 2006). Bu
durum beraberinde farklı yerlerden oyuncuların topluluğa kendi kültürlerini taşıya-
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rak ve oyun içerisinde tüm oyuncuların kültürünün üstünde bir melez kültür oluşturmalarının yolunu açmaktadır, çünkü dijital oyunlar “kurgusal bir dünyada gerçek
kuralların geçerliği olduğu bir yarı gerçekliktir” (Juul, 2005). Dolayısıyla çevrimiçi
olarak gerçekleşen siyasal, toplumsal ya da kültürel tartışmalar, yüz yüze yapılan
görüşmelerden etkileşim ve etkinlik anlamında çok da farklı değildir (Gil de Zúñiga
ve diğerleri, 2009). İnternet aracılığıyla kurulan iletişim çeşitli çevrimiçi topluluklar,
bloglar, forumlar vb. karşılıklı fikir alışverişi ve hareketliliklerin eyleme dökülmesi
için bireylere fırsatlar yaratırken, aynı zamanda gerçek dünyadaki faaliyetlere katılmanın bir parçası olabilmeleri, toplum içerisinde görülen çeşitli sorunlara yönelik
olarak organize olmaları için onlara yollar sunmaktadır (Castells, 2012: 22). Bireyler
çevrimiçi ortamlarda resmi kurumlar, medya kuruluşları vb. ile daha aktif ve etkin
ilişkiler kurabilmektedirler; çünkü kendi düşüncelerini daha açıkça ve özgürce ifade etme gücünü kendilerinde hissetmektedirler. Bunun nedeni geleneksel medyadan
farklı olarak, internetin bireyler ve gruplar arası iletişimin farklı çeşitlerini kullanmaya olanak tanımasıdır.
Çevrimiçi ortamlarda internet aracılığıyla kurulan iletişim bireysel bir çaba olarak
görülse de kolektif bir sinerjiyi barındırmakta ve herhangi bir toplumsal olayda gerçek dünyada kurulan iletişim süreçleriyle eşzamanlı bir şekilde ilerlemektedir (Shah
ve diğerleri, 2007). Nitekim çevrimiçi faaliyetler çeşitli toplumsal eylemlerde, bireylerarasında iş birliği ve örgütlenmenin koordine edilmesinde çok büyük rol oynamaktadır. Oysa toplum genelinde yaygın olan inanış bilgisayar başında çok zaman
geçiren bireylerin asosyal oldukları yönündedir. Bununla birlikte çok oyunculu çevrimiçi oyunları oynamak ve onlar aracılığıyla kurulan topluluklara katılmak gündelik bir aktivite, sosyalleşme ve öğrenme eylemi ise bu durum gündelik eylemlere de
yansımaktadır. Dolayısıyla dijital oyun topluluklarında üretilen sosyal sermaye göz
ardı edilemez bir gerçekliktir ve oyun dünyasına kendini kaptıran oyuncuların gerçeklikten kaçtıkları ve oyunların gündelik hayatta hiçbir işe yaramadığı önyargıları
yeniden gözden geçirilmelidir.
Dijital oyunlarla çok fazla zaman geçiren bireyler, gündelik yaşamlarında apolitik, pasif ve asosyal olarak görülürken, herhangi bir toplumsal harekette ve sorunda son derece aktif ve bilgili olmakta; herhangi bir olay karşısında çevrimiçi
ortamlarda hızlı bir şekilde ortak duyu geliştirmektedirler. Schudson (1998: 311)
bu tür davranışları “Monitöryal Vatandaş” kavramı ile açıklamaktadır. Monitöryal
vatandaşlar okumaktan ziyade ortamı tararlar; bilginin dolanımda olduğu çevreyi
gözlemlerler. Bu sayede çeşitli sorunlara karşı tetikte olmakta ve çok farklı yollarla o sorunlar etrafında seferber olmaktadırlar. Monitöryal vatandaşlar proaktiften
ziyade savunmacıdırlar. Toplumsal olayları taramakta ve gözden geçirmektedirler. Dışardan bakıldığında pasif görülen bu bireyler, gerektiği takdirde harekete
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geçmektedirler. Monitöryal vatandaş davranışını, medya tarafından sunulan bilgi
kirliliğini yönetme ve vatandaşlık görevlerini az da olsa yerine getirme ihtiyacı
harekete geçirmektedir. Geleneksel medya, içinde bulunduğu çevreyi tarayan ve
gerektiğinde harekete geçen monitöryal vatandaşa bilgiye ve iletişime erişimde
sınırlı ve yapılandırılmış fırsatlar ve hareket tarzı sunarken, internet aracılığıyla
kurulan iletişim düşüncelerini açıkça ifade etme olanağı sunmaktadır (Papacharissi, 2009: 37-38). Monitöryal vatandaş davranışı, dijital oyuncuların da gündelik
hayatta pasif, apolitik bireyler gibi bir duruş sergilerken, herhangi bir toplumsal
olay karşısında dayanışma sergileyip, yardım faaliyeti türünde eylemlere geçmelerini açıklayan türden bir yaklaşımdır.
Çok oyunculu çevrimiçi oyunların yapısı, oyundaki pek çok görevi tamamlamak
için oyuncuları iş birliği yapmaya ve bu sayede de sosyalleşmeye zorlamaktadır.
Oyuncular arkadaşlık sistemi, tartışma forumu, ortak ilgi grupları vb. gibi ağ aracılığı ile kurulan iletişimle birbirlerine bağlanmaktadır. Birbirinden fiziksel olarak
uzak olan oyuncuların siber alanda konumlandırarak oluşturduğu ve akabinde sanal topluluklar haline dönüştüğü, bu nedenle kendi uzamını yaratan bir sistemdir.
Yeni aktörlere ve yeni ilişkilere açıktır. Oyuncular, oynadıkları oyun içerisinde farklı
topluluklar oluşturmaktadırlar. Oyun sisteminin sağladığı bu fonksiyon beraberinde,
mail sistemleri, bülten gönderim sistemleri ve hatta çevrimiçi olan insanların listesi
aracılığıyla hem oyun dünyasında hem de gerçek dünyada toplumsallaşmaya dahil
olmayı getirmektedir.

4.10. Dijital Oyun Dünyası ve Gerçek Dünya Arası Etkileşim
Sanal dünyada kurulan iletişimin ve gerçekleştirilen eylemlerin izole ve gerçek dünyadan soyutlanmış olduğuna yönelik görüşlerin aksine, bu ikisi arasında son derece
güçlü ve iç içe geçmiş bir etkileşim bulunmaktadır (Taylor, 2006). Bu noktada çevrimiçi oyunlar, oyuncular ve gerçek dünya arasındaki etkileşim de dikkate alınmalıdır,
çünkü sanal ortamlar gerçek hayattan soyutlanamaz; çünkü toplumsal yapı bir ölçüde sanal ortamlara transfer edilmektedir. Aynı şey tam tersi durum için de geçerlidir.
Gerçek dünyada düzenlenen bir toplantı, etkinlik ya da organizasyon, sanal dünyada
yapılanan bir topluluğun çabalarının bir sonucu olabilir; sanal ortamdaki düşünceler
gerçek ortamlara taşınmış ve pek çok insanın dikkatini toplamıştır. Gerçek dünyadaki toplumsal şablonların, çevrimiçi topluluklar üzerinde etkisi olduğu için bir dereceye kadar gerçek dünyanın temsili durumundadırlar. Diğer yandan oyun esnasında
eş zamanlı olarak gerçek hayatta olan olaylar, oyundaki çeşitli eylem, davranış ve
olaylara ister istemez etki edebilir (Hemminger, 2009: 129). Örneğin çok oyunculu bir oyun olduğu için, mücadele esnasında oyunculardan herhangi birinin gerçek
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hayatta yapması gereken bir hareket nedeniyle (çalan kapıyı ya da telefonu açmak,
üstüne sıcak içecek dökülmesi, elektriklerin gitmesi vs.) diğer oyuncular takım arkadaşlarını beklemek zorunda kalırlar. Dolayısıyla oyun ortamı ve gerçek dünyanın
tam anlamıyla birbirinden ayrılması imkansızlaşmaktadır.
Sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki bağlantılılık nedeniyle dijital oyunlar, oyunlarla ilgili bilgi alışverişi, oyun içi dayanışma ve haberleşme gibi konularda iletişim
kurmaya olanak sağlamaktadır. Dijital oyunlardaki bilginin büyük bir kısmı gerçek
dünyadan kaynaklanmaktadır (Fröhlich ve diğerleri, 2012: 12-13). Sanal ortam, gerçek dünyanın toplumsal yapılarından bağımsız var olamaz. Gerçek dünyada var olan
toplumsal kalıplar, davranış modellerinin çevrimiçi topluluklar üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu ortamlar arasındaki etkileşimi, örneğin çevrimiçi oyun ortamında
tespit edilen duyguların ve eylemlerin etkilerinin gündelik hayattaki duyguları ve
davranışları tetikleyen bir oluşum olarak tanımlamak, oyun ortamının kullanımının,
gerçeklikten ayırmanın keskin sınırlarını aşmaktadır. Dolayısıyla bu durum oyun ortamı ve gerçek hayatın birleşmesiyle sonuçlanmaktadır ve bu durum özellikle çok
oyunculu çevrimiçi oyunlarda sıklıkla görülmektedir (Hemminger, 2009: 126; Sepetci, 2017).
Dijital oyunlarla ilgili yapılan tartışmaların çoğunda sanal dünyada gerçekleşen bir
eylemin orada kalmayacağı ve gerçek dünyadaki eylemlerde de o yönde bir eğilim
olacağı görüşü hâkimdir (Kaminski ve Witting, 2007: 48). Çevrimiçi oyun grupları
üyeleri, oyun içi deneyimlerini, özellikle de oyun topluluklarının ahlaki değerlerini
gerçek hayat ile karşılaştırmaktadır. Özellikle oyun topluluğunu bir arada tutan değerlerin çok büyük önemi vardır. Oyuncular bir karar almak durumunda kaldıklarında oyundaki ahlaki değerler ile gerçek hayattaki değerlerin karşılaştırmasını yaparlar
ve sıklıkla oyundaki ahlaki değerlerin gerçek hayatta da görülmesi gerektiğine inanırlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair sahip oldukları yargıları, kendileriyle
beraber bilinçli ya da bilinçsiz olarak oyun içerisine götürürler. Diğer yandan oyun
oynarken ve oyun topluluğu dolayımlı edindikleri değerleri de kendileriyle birlikte
gerçek dünyaya taşırlar (Hemminger, 2009: 116).
Oyunların oyunculara ahlaki değerlerini yansıtma şansı sunması ve anlaşmazlıklarını oyun aracılığıyla ele almaları, oyunculara oyundaki karakterleri aracılığıyla
kimliklenmeyi de sağlamaktadır. Özellikle eğer oyunun ana hikâyesi problemleri,
gerçek hayattaki sorunlar gibi ele almayı gerektiriyorsa, karakterin hareketleri daha
bir anlam kazanmakta ve gerçek hayata yansıyan sonuçlar doğurabilmektedir. Oyunda ahlaki bir değere dayalı bir durum varsa, pek çok oyuncu gerçek hayatla benzer
şekilde ahlaki değerlere dayalı davranışları talep edip, kendileri de aynı şekilde dav-
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ranmayı tercih edebilmektedir. Bilhassa oyun topluluğunun onlar için taşıdığı önem,
konuşmalar, karşılıklı güven, destek ve tüm bunların belli bir güven duygusuyla sonuçlanması, hemen her çok oyunculu çevrimiçi oyunun hikâyesi için önemlidir ve
oyuncular aynı durumun gerçek hayat için de geçerli olmasını dilemektedirler. Nitekim oyunlar oyunculara gerçek dünyaya aktardıkları planlama, iş birliği, problem
çözme ve stres yönetimi gibi birtakım kilit yeterlilikler katmaktadır (Kaminski ve
Witting, 2007: 25). Gündelik yaşantısında utangaç, çekingen, başka insanlarla etkileşim kurmakta zorluk çeken oyuncular, çevrimiçi oyun ortamının sağladığı mahrem
alan ve uzaklık hissi gibi unsurlarla daha rahat hareket edebilmektedir (Hemminger,
229: 123). Gerçek dünyanın aksine hata yapma korkusunun olmaması da bu durumu
desteklemektedir. Dolayısıyla oyun dünyasına yönelik yeterlilik duygusu oyunculara, hayatının bir bölümünde kontrolün elinde olduğu duygusunu, kendine güvenmeyi ve hareket kabiliyetini hissettirmektedir. Oyuncu gerçek hayatına da bu özgüven
duygusunu taşımaktadır. Dolayısıyla çok oyunculu çevrimiçi oyunları oynamak, o
oyunun topluluğunda yer almak oyuncunun sosyal etkileşimi, duyguları ve kişisel
gelişiminde önemli rol oynamaktadır.
Dijital oyunlar, oyuncuların gerçek dünyadaki algılarını ve değerlerini de dönüştürmektedir. Oyunların sanal dünyadaki deneyimleri gerçek dünyayı algılarken bir
filtre işlevi görmekte, oyuncuların değerlerinde ve algılarında değişikliğe yol açmaktadır (Kaminski ve Witting, 2007: 47, 66). Gerçek dünyanın sanal ortamdaki
uzantıları haline gelmiş çevrimiçi oyun ortamı gerçek dünyanın alıştırma ve pratik
yapma alanı haline gelmektedir. Sanal dünyada oynarken ortaya çeşitli alışkanlık kalıpları çıkmakta ve bunlar gerçek hayattaki ilişkilerde de yardımcı olmaktadır. Sanal
oyun dünyası ve gerçek dünya birbirlerini tamamlamakta, oyuncuların yeterlikleri
ve sosyal ağları çevrimiçi dünyada giderek genişlemektedir.
Çok oyunculu çevrimiçi oyunların sosyal ve kompleks dünyasında tek amaç, oyunun hedeflerini gerçekleştirmek değildir; bu aynı zamanda oyun topluluğunda gerçekleşen bir sosyalizasyon sürecidir. Bu süreçte oyuncular yeni insanlarla tanışmak, küçük grupları nasıl yöneteceğini öğrenmek, diğer insanları koordine etmek
ya da onlarla iş birliği yapmak, arkadaşça etkileşimlere katılmak gibi çeşitli sosyal yetenekler edinmektedirler. Böyle bir sanal çevrede edinilen sosyal tecrübeler
oyuncuların gerçek dünyada da aynı aktiviteleri daha kendinden emin bir şekilde
gerçekleştirmelerini, hatta gündelik yaşantısında içine kapanık olan oyuncuların
bile daha dışa dönük olmalarını sağlamaktadır. Bazı davranışlar önce sanal dünyada, ardından gerçek dünyada tecrübe edilebilmektedir (Kerr, 2002: 81). Oyuncuların toplulukla etkileşimi, oyuncuların uzun dönemli arkadaşlıklar ve topluluk
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içi ilişkileri muhafaza etmelerini sağlamaktadır (Küklich, 2007: 14). Tüm bunlar
neticesinde dijital oyunlar aracılığıyla kurulan iletişim bireylere, topluluklar, bloglar, forumlar vb. aracılığıyla yürüttükleri etkileşimler, karşılıklı bilgi alışverişi,
toplumsal konularla ilgili tartışmalar hakkında gerçek dünyada da harekete geçme
ve düşüncelerini dile getirme fırsatı yaratmaktadır. Sanal oyun topluluklarının teknoloji aracılı iletişim ortamında gerçekleşen buluşmalarında, sorunlar ve konular,
belli bir ölçüde ortak anlam ya da yorumlar ortaya çıkana kadar tartışılmaktadır.
Oyundaki eşzamanlı deneyimler gerçek hayattaki becerilerin kazanılmasında etkilidir. Oyun esnasında çeşitli strateji ve taktiklerle hayatta kalma, mücadele etmeye
çalışan oyuncunun gerçek hayattaki strateji ve taktikleriyle ilgili yeterlilikleri de
gelişmiş olmaktadır (Bevc, 2007: 33).
Çok oyunculu çevrimiçi oyunları oynamak oyunla özdeşleşme süreci yaratmakta ve
oyuncular topluluk olma duygusunu gerçek dünyada da aramaktadırlar. Çok oyunculu çevrimiçi oyunların yapısı, oyunla özdeşleşme, takım çalışması ve görevleri
tamamlamanın oyuncuların gerçek dünyadaki davranışları, sosyal etkileşimleri ve
ilişkilerinde büyük bir etkisi olmaktadır. Oyun, bir anlamlandırma süreci olarak sıradan hayatın ötesine geçmektedir. Sanal ortamlarda bir araya gelen bireyler gerçek
dünyada da buluşmalar düzenleyebilmekte, karakterlerin arkasındaki oyuncular bireysel olarak da tanışabilmektedirler (Deuze, 2007). Ayrıca oyuncuların oyun topluluklarındaki paylaşımlar aracılığıyla toplumsal gerçekliğe yönelik farkındalıkları
artmaktadır. Oyuncuların, çevrimiçi ortamda elde ettikleri görüşleri, değerleri, bakış
açılarını gerçek dünyaya yansıtmaları ve neyin nasıl yapılması gerektiğini dikkate
almalarını sağlamaktadır. Böylece oyuncular gerçek dünyadaki toplumsal olaylar
hakkında da çevrimiçi oyun topluluğu aracılığıyla bilgilenmekte ve gerektiğinde organize olmaktadırlar. Bundan dolayı oyun esnasında tek bir insanın bile bir şeyleri
değiştirebileceğinin farkına varan oyuncu, kendi bireysel eylemlerinin gerçek dünyada da bir fark yaratacağına inanmaktadır.
Dijital oyunlar pek çok insan tarafından bireysel bir uğraş olarak görülse bile, kolektif bir sinerjiyi de içermekte ve herhangi bir toplumsal olayda, çevrimdışı iletişim
süreçleriyle eşzamanlı ilerlemektedir. Bundan dolayı çevrimiçi aktivitelerin çeşitli toplumsal eylemlerde, kişilerarası iş birliği ve örgütlenmeyi koordine etmede ve
yardımlaşmada çok etkilidir. İnternetin heterarşik ve merkezi olmayan yapısı dijital oyun toplulukları ve dolayısıyla katılım ve toplumsal hareketlerin oluşumu için
gerekli ön koşulları sağlamaktadır. İnternet temelli çevrimiçi kanallar aracılığıyla
oluşan bu çevrimiçi oyun toplulukları, heterarşik kültürleriyle toplumsal konularda
da varlık göstermektedirler.
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4.11. Dijital Oyun Kültürü ve Sosyal Etkileşime Dair Türkiye ve
Dünyadan Örnekler
Birer sanal topluluk olarak dijital oyun topluluklarına, basitçe bir grup insanın oyun
oynamak için bir araya gelmesi şeklinde bakmamak, üyeler arasındaki etkileşimin
niteliğini, farklı bir perspektiften değerlendirmek gerekmektedir. Bu perspektif, sosyal öğrenmeyi ve etkileşimi ne tür unsurların etkilediğini ve bu etkinin topluluk aktiviteleriyle ve diğer insanlarla olan ilişkilerle nasıl bağlantılı olduğunun anlaşılmasını
kolaylaştırmaktadır. Dijital oyun oynamanın özellikle Covid-19 salgını döneminde
bu denli ilgi çekmesi, yalnızca evde yapılacak aktivitelerin sınırlı olmasından kaynaklanmamaktadır. 2020 yılında yürütülen bir e-spor anketi raporuna göre, katılımcıların yaklaşık %61’i dijital oyun oynamaya bu kadar fazla eğilim gösterilmesinin
itici gücünün (Globe Newswire, 2021), özellikle e-sporla ve çevrimiçi oyunlarla birlikte hastalığın mecbur bıraktığı sosyal mesafeye rağmen, oyunların diğer insanlarla
etkileşim kurmayı mümkün kılması olduğunu belirtmişlerdir. Böylece dijital oyun
aracılığıyla kurulan bir çevrimiçi oyun topluluğu, sadece soyut bir fikirden ziyade
iletişimin somutlaşmasına ve herhangi bir görüşü destekleyen oyuncunun herhangi
bir toplumsal olaya ilişkin düşüncelerini dile getirmesi, harekete geçmesi ve fark
yaratabilmesini deneyimlemesine izin vermektedir. Dolayısıyla dijital çevrimiçi
oyunları oynamak onların farklı toplumsal rolleri anlayabilme yetilerini arttırmakla
kalmamakta; aynı zamanda anlam üretme ve harekete geçme süreçlerinde de yardımcı olmaktadır. Özellikle çok oyunculu çevrimiçi oyunların etrafında ortaya çıkan
etkileşim, teşvik edici olarak işlev görmekte, üyeleri kimlikler, değerler ve pratiklere
bağlamakta, potansiyel olarak farklı ve daha anlamlı sosyal etkileşimlere yol açmakta ve böylece bir dijital oyunun toplumsallaşma aracı olarak kullanılması için fırsat
yaratmaktadır. Örneğin Nintendo firmasının oyun serisi Animal Crossing, sokağa
çıkma yasağı sırasında sosyal etkileşimi temsil eden ve partilerin ve düğünlerin sanal
sitesi olan bir fenomen haline gelmiştir. Animal Crossing’de oyuncular hem gerçek
hayattaki arkadaşlarının hem de kodlarını çevrimiçi olarak paylaşan tanımadıkları
dünyanın dört bir yanından oyuncuların kasabalarını ziyaret edebilmiş, pandemi nedeniyle izole olan insanlar, bu oyun üzerinden “birlikte” gerçekleştirdikleri faaliyetleri birer ritüel haline getirmişlerdir. Oyun aracılığıyla insanlar eski arkadaşlarıyla
buluşmuş, bazı kişiler de doğum günlerini Animal Crossing üzerinden kutlamışlardır. Covid-19 nedeniyle düğünlerini iptal etmek zorunda kalan çiftler oyunda evlenmiştir (Bkz. Resim 3). Örneğin düğünleri pandemi nedeniyle iptal edilen ABD’den
Janna ve Stefan adında bir çift, arkadaşlarını ve ailelerini Nintendo’nun Animal
Crossing oyununa davet etmiş, tören sırasında oyunun koridorunda yürümüş ve yemin etmişlerdir (BBC News, 2020).
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Resim 4.3. ABD’den Janna ve Stefan adlı çiftin Animal Crossing’deki düğün törenleri,
https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-52503611 Erişim tarihi: 15.08.2021

Animal Crossing’de ayrıca oyuncuların çeşitli eşya ve ürünleri takas etmek için bağlantı kurduğu, Nookazon adında, hayran yapımı bir çevrimiçi pazar yeri bulunmaktadır. Nookazon’un kurucusu Daniel Luu, pandeminin daha önceden oyun oynamayan birçok insanın dijital oyunların insanları bir araya getirmek için nasıl fırsatları
barındırdığına dair tutumlarını değiştirdiğinin altını çizmektedir (Lufkin, 2020).
Farklı insanlar oyun topluluğu aracılığıyla bir araya geldikleri zaman, ilgi çekmek,
grup içinde popüler olmak, belli bir düşünceyi dile getirmek, tartışma konusu açmak vb. amaçlarla çeşitli anlatılar, hikayeler kullanılmaya başlamaktadır. Anlatılar
ya da hikayeler doğal olaylar ya da toplumsal sorunlarla ilgili olabilmektedir. Burada
internetin kullanıcıları birer içerik üreticisine dönüştürme işlevi çok etkilidir. Katılımcı içerik oluşturucu, topluluk içerisinde paylaşım yapıp, içerik oluşturduğunda
bir kitlenin özerk düşünme, eyleme geçme ve kolektif olmanın üç adımını gerçekleştirmektedir. İnsanlar içerik üreticisi haline gelmekte ve yol açtıkları değişim yalnızca çevrimiçi topluluğu değil, bir bütün olarak da toplumu etkilemektedir (Grande,
2013: 9).
Dijital oyun topluluklarının birbirleriyle paylaşım yapıp, içerik oluşturup, sosyalleşmeleri ve gerektiğinde kolektif şekilde hareket edebilmelerine ilişkin bir örnekte bir
kadının Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyledir (Bkz. Resim 4):
“Kocam hiç tanışmadığı bir grup insanla video oyunları oynuyor. Geçen hafta,
aralarından biri öldü. Bugün onun şerefine oynadıklarına kulak misafiri oldum;
gülerek, konuşarak, arkadaşlarıyla olan hatıralarından söz ederek. Kimse bana
“çevrimiçi” arkadaşlar, gerçek arkadaşlar değildir, demesin. Hepsine sanal kucaklar gönderiyorum.”
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Resim 4.4. Twitter’da çevrimiçi oyun arkadaşlıklarına yönelik bir paylaşım

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de oyun dünyası ve gerçek dünya etkileşimine yönelik, örnek olarak gösterilebilecek pek çok olay yaşanmış, pek çok organizasyon
düzenlenmiştir. Örneğin 13 Kasım 2015’te Paris’te yaşanan ve 127 kişinin ölümüyle
sonuçlanan terör eyleminin ardından World of Warcraft adlı oyunda Türkiye’den bir
takım, oyun esnasında oynadıkları karakterler ve takım aracılığıyla barış sembolü
oluşturmuşlardır (Bkz. Resim 5, Sepetci, 2017: 113).

Resim 4.5. World of Warcraft’ta barış sembolü oluşturan bir Türkiye takımı

2021 yılı yaz aylarında Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeniyle e-spor takımları birbirlerine ağaçlandırma çalışmaları için davet göndermiş, bir yandan kendileri
gelen davetle TEMA vakfına fidan bağışında bulunurken, diğer yandan başka bir takımı fidan bağışında bulunmaya davet ettikleri bir zincir başlatmışlardır (Bkz. Resim 6).
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Resim 4.6. Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu’nun fidan bağışı daveti paylaşımı,
https://www.facebook.com/gaziespor/ Erişim tarihi: 15.08.2021

Son yıllarda dünya genelinde dijital oyunlarla bağlantılı en hızlı büyüyen eğlence
biçimlerinden biri de dijital oyun oynayan insanları izlemektir. Twitch adı verilen
yayın akışı da dahil olmak üzere yüzbinlerce kişi aynı anda çevrimiçi ya da çok
oyunculu olmayan bir dijital oyunu oynayan oyuncunun canlı yayınına dahil olup,
yayın esnasında anlık olarak sohbet edilmesine olanak tanıyan bir akışa dahil olmaktadırlar. Bu yayınların en önemli özelliklerinden biri de birçok yardım kampanyasına aracılık etmesidir. Yardım etmeyi yapılan faaliyete entegre etme şeklinde
tanımlanarak, hayırseverliğin geleceği olarak da nitelenen bu etkinliklerde hayran
olunan yayıncının ortaya koyduğu bir ödül ile ya da “speedrun” denilen ve bir oyunu en kısa sürede bitirme tarzında meydan okumalara dayanan etkinliklerle bağış
toplanmaktadır. Direct Relief adlı ABD’de faaliyet gösteren ve uluslararası alanda
acil tıbbi yardım sağlayan bir kar amacı gütmeyen kuruluşun yöneticilerinin oyun
topluluklarına yönelik girişimi, çeşitli mevcut oyun toplulukları ile yardım etkinlikleri düzenlemektedir. Yardım kuruluşu, 53.382 bağışçı ve diğer kurumsal kaynaklar
aracılığıyla 2016’dan beri oyun topluluklarından 9 milyon dolardan fazla yardım
aldıklarını duyurmuştur. Twitch’te yayın yapan oyuncular ise 2011 yılından bu yana
hayır kurumlarına toplam 145 milyon dolar bağışlamışlardır (Smith, 2019).
Bir diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş olan “Games for Change”, 2004 yılında oyun
yaratıcılarına ve girişimcilere oyun medyası aracılığıyla gerçek dünyada etki yaratmaları için destek verme amacı taşımaktadır (Games For Change, t.y.). Her yıl
düzenlenen festivalde sektör uzmanları bir araya getirilmekte, öğrenciler için yarışmalar düzenlenmekte ve gençlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını ve yaratıcılık yeteneklerini keşfetmeleri için etki odaklı oyunlar ve sürükleyici faaliyetler
düzenlemektedirler. Games for Change ayrıca insani yardım ve eğitim çabalarında
bağış toplama aracısı olarak hizmet eden sosyal etki oyunlarının oluşturulmasını ve
dağıtımını kolaylaştırmaktadır.
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Dijital oyunlar aracılığıyla yardım kampanyaları düzenlemenin giderek popüler hale
gelmesinin bir diğer örneği 2019 yılında düzenlenen “Four Millionaires & Paul”
etkinliğidir. Fortnite adlı oyunu oynayan ve yayın yapan Ninja, DrLupo, TimtheTatMan ve ActionJaxon adlı dört yayıncının St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi
için para topladığı etkinlikte, yayıncıların karikatürlerinin olduğu tişörtler tasarlanıp
satılmıştır (Bkz. Resim 7, Hawthorne, 2019).

Resim 4.7. Four Millionaires & Paul etkinliği için tasarlanan tişörtler, https://www.esports.
net/news/industry/esports-and-charities/ Erişim tarihi: 15.08.2021

Dünya genelinde en fazla oynanan devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlardan biri
olan League of Legends’in yayıncısı Riot Games, oyuncu kitlesini bağış kampanyasına dahil ettiği bir etkinliğe imza atmıştır. 2020 yılında dört hafta süren etkinlikte
oyun içindeki karakterlerden ve diğer içeriklerden elde edilen gelirler, tüm dünyadaki sağlık çalışanları ve virüsten etkilenen ailelere aktarılmak üzere toplanmıştır
(Efendioğlu, 2021).
Uzun süredir League of Legends oyuncuları aracılığıyla milyonlarca dolarlık bağış toplayan Riot Games, 2019 yılında küresel sorunlara çözüm bulma amacıyla
Toplumsal Etki Fonu adlı hayırseverlik amaçlı bir girişim oluşturmuştur. Toplumsal
Etki Fonunun çıkış noktası, yardıma ihtiyacı olan insanlara destek sağlamaya çalışan başka kuruluşlarla iş birliği yaparak, dünya genelinde görülen en zorlu sorunları çözmede, bir araya gelmenin önemini vurgulamaktır (Riot Games, 2019). GlobalGiving adlı küresel kitle fonlaması platformunun aracılığıyla 46 adet kar amacı
gütmeyen partner belirlenmiştir ve toplanan bağışlar, her bir sunucudan elde edilen
bağış miktarına bağlı olarak bölgelerin bağış havuzuna eklenmektedir. Türkiye’den
de bu havuzda Tohum Otizm Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı
olmak üzere üç sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır (Kushnood, t.y.). Oyuncuların
ve oynadıkları oyunun başrolde oldukları bu etkinliklerde League of Legends’e dair
olan etkinlikler, karakterler ve kostümler aracılığıyla bağış toplanmaktadır. Örneğin
2020 bağış kostümü, Ornn adlı LOL karakterinin Ağaç Ata adlı kostümü olmuştur
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(Bkz. Resim 8). Bu kostüm aracılığıyla toplanan bağış miktarı yedi milyon dolardan
fazladır (Kushnood, t.y.).

Resim 4.8. Bağış kampanyasına aracılık eden Ağaç Ata kostümlü Ornn adlı karakter,
https://tr.leagueoflegends.com/tr-tr/news/community/agac-ata-ornn-bagis-kampanyasisonuclari/ Erişim tarihi: 17.08.2021

Evolution Championship Series (EVO), dövüş oyunları toplulukları ile yılda bir kez
gerçekleştirilen bir e-spor etkinliğidir. 2013 yılında EVO, bütün dövüş oyunları topluluklarını Meme Kanseri Araştırma Vakfı yararına bağış toplama yarışmasına çağırmıştır. Toplamda tüm dövüş oyunu topluluklarından yaklaşık 230 bin dolar elde
edilmiş, en fazla parayı toplayan ise Nintendo’nun dövüş oyunu Super Smash Bros.
Melee’nin topluluğu olmuştur (Mallory, 2013).
Bir diğer etkinlik Hungrybox kullanıcı adlı bir Super Smash Bros. Melee ve Ultimate ProGamer (profesyonel oyuncu), 2GGaming adlı Güney Kaliforniya’da bulunan
ve Smash topluluğu için etkinliklere ev sahipliği yapan bir organizasyon ve Clash
Tournaments, Alzheimer’s Orange County adlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluşu
destekleyen çevrimiçi bir hayır kurumu olan Smash Alzheimer için bir araya gelmişlerdir. En iyi sekiz Super Smash Bros. Ultimate oyuncusunun yarışmaya davet
edildiği etkinlikte 2500 dolarlık bir ödül potu olan çevrimiçi bir grup kurulmuştur.
Oyunseverlerin katkıları ve mal satın alımları aracılığıyla favori oyuncularına oy
vererek organizatörlerin kimi davet edeceği belirlenmektedir. Paylaşım, rekabet,
maçların izlenilmesi, takip edilmesi ve alışveriş yapılması aracılığıyla oyuncular iyi
bir amacı desteklemek için bağış yapmaktadır. Toplanan fonlar, Alzheimer’s Orange
County’nin misyonu olan birçok program ve hizmeti desteklemekte kullanılmakta,
çevresinde hafıza kaybı, Alzheimer ve diğer bunama şikayetleri yaşayan bireyler ve
aileleri için uygulamalı bakım ve destek, bilgi, sevk, eğitim ve kaynaklar sağlanmak-

142

Dijital Oyun Kültürü ve Sosyal Etkileşim

tadır (Smash Alzheimer’s, https://smash.gg/tournament/smash-alzheimer-s/details).
Secretlab adlı oyuncu koltuğu üreten bir firma, pek çok oyun firması, e-spor
takımı ve oyuncu topluluğuyla partner kuruluşlar olarak iş birliği yapmaktadır (Secretlab, t. y). Covid-19 salgını esnasında “Siz olmasaydınız başaramazdık” sloganı
ile bir kampanya başlatmış ve pandeminin ön saflarında savaşan ve kendilerini riske
atan sağlık çalışanlarının, maske gibi kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşamalarının giderilmesine yardımcı olmak için Riot Games, Valve, Cloud9, G2 Esports,
Team Secret, OG ve Astralis dahil olmak üzere e-spor ve dijital oyun alanındaki
ortaklarını bir araya getirerek toplam 400.000 adet maske bağışlamışlardır. Firma,
bu kampanyaya ilişkin çağrısını Twitter hesabından şu sözlerle duyurmuştur: “COVID-19 salgını kötüleşirken, e-spor ve oyun camiasının bir araya gelip üzerimize
düşeni yapma zamanı geldi”.

4.12. Sonuç ve Öneriler
Son 50 yıla damgasını vuran dijital oyunlar, internetin de insan hayatına giderek
daha fazla entegre olmasıyla birlikte bireysel bir eğlence aracından ziyade, sosyalleşmenin bir aracı haline gelmiştir. Oyuncular sanal dünyaya girdikten sonra tek
başlarına ya da takım halinde oynayabilmekte; sosyal iletişim ise ekrandaki metinler
ya da sesli sohbetler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Oyunların görsel zenginliği nedeniyle, görsel olarak duygusal iletişim kurmak yani diz çökme, selamlama, el sallama, kızma, sevinme vb. gibi jestlerle duygusal bir durumu işaret etmek mümkündür
(Griffiths ve diğerleri, 2003: 83) ve bazen küçük bir grup ile oynanan karşılaşmalar,
bazen dünya çapında olabilir. Tüm bu ifadeler de dünyanın her yerinden oyun ortamına dahil olan oyuncular arasında aktarılır.
Oyun içerisindeki hareket türlerine göre oyuncu türevleri bulunmaktadır. Farklı
oyuncu türevleri, oyun oynama motivasyonlarının ve amaçların farklılaşmasına neden olur. Kimi oyuncular gündelik hayatın sıkıntılarından kaçış amacı güderken,
kimisi rekabetin itici gücünü hissetmek istemektedir. Başlangıçta farklı motivasyon
kaynakları olduğu için farklı amaçla oyun oynayan binlerce oyuncu olsa da artık
çevrimiçi oyun ortamı oyuncuların, sosyalleşebilecekleri bir çıkış noktası haline
gelmiştir. Bu nedenle, dijital oyun oynamak geleneksel bakış açısına göre sağlıksız
ve asosyal bir alışkanlık gibi görünse de Dünya Sağlık Örgütü bile çevrimiçi oyun
oynamanın diğer insanlarla olan bağları beslemenin bir anahtarı olduğu görüşünden hareketle, 2020 yılının başlarında dijital oyun endüstrisiyle iş birliği yaparak
#PlayApartTogether adlı bir kampanyayı başlatmıştır (Takahashi, 2020). Dünyanın
en popüler oyunlarından bazılarına özel etkinlikler, ayrıcalıklar, etkinlikler ve ödül-
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ler vererek fiziksel mesafeyi teşvik eden bu promosyon kampanyasına, sektörün en
büyük ve en güçlü şirketlerinden bazıları, milyarlarca kullanıcılarını temsil ederek
katılmışlardır. İnsanlar fiziksel eğlenceye katılma şansı olmadan evlerinde izole
edildikçe, oyunlar daha da popüler hale gelmiş ve daha önce dijital oyun oynamayı
“oyun oynama bozukluğu (gaming disorder)” adlı klinik olarak tedavi edilebilecek
bir hastalık olarak tanımlayan Dünya Sağlık Örgütü adeta geri adım atmıştır. Özellikle ruh sağlığı uzmanları Covid-19 döneminde ilişkilerin, bağlantıların ve topluluğun önemini vurguladıkça, oyun oynamanın doğrudan psikolojik ve sosyal faydaları
giderek daha fazla dile getirilmeye başlamıştır (Lufkin, 2020).
Oyunların sosyalleşmeye etkisi noktasında yapılan pek çok çalışmada, dijital oyun
oynamanın oyuncuları izole ettiği ve anti-sosyal kişilik yapısına katkıda bulunduğuna yönelik klişeyle çelişen pek çok araştırma sonuçları bu durumun tersini kanıtlamıştır (Griffiths, 2003; Hemminger, 2009, Sepetci, 2017). Oyuncuların çok büyük
bir kısmının oyunlarda en sevdikleri bölüm diğer oyuncularla bağlantı kurmaktır.
Özellikle çevrimiçi oyun ortamı, sosyal olarak etkileşim kurmaya son derece uygundur. Bu nedenle pandemi nedeniyle evlere kapanma dönemlerinde, insanların
yapacak fazla bir şeyleri olmadığında oyunlar, insanların sosyalleşebileceği bir çıkış
noktası haline gelmiştir.
Dijital oyunlara özgü sanal dünyalar ve topluluklar içinde, avatarla, oyunla, oyun
grubuyla özdeşleşme sonucu ortaya çıkan belli başlı bazı davranışlar vardır. Ekranın
diğer tarafında ortak bir amaçla hareket etmelerini sağlayan bir topluluk bağlantısı
olduğu için bir oyuncu saatlerce tek başına otursa bile izole değildir. Oyun oynamak
rekabet ve başarı gibi motivasyon unsurlarını içerse de gerçek, kalıcı dostluklar kurmanın da bir aracıdır. Tıpkı oyundaki bölüm sonu canavarına karşı yapıldığı gibi,
tıpkı rakip takıma karşı bir araya gelindiği gibi gerçek dünyayı etkileyen bir sorunda
da bir araya gelmenin ve dayanışmanın önemini kendi sanal dünyalarında deneyimleyen oyuncular birlik olabilmektedir. Dijital oyun oynamanın oyunculara hissettirdiği birlik ve beraberlik duygusu ve sosyal etkileşimin meyveleri gerçek hayatta da
toplanmakta, dijital oyunlara ve oyunculara yönelik olumsuz tutum ve önyargılar
yerini, haklı olduğunu ispat etmenin gururunu duyan kıdemli oyunculara ve temkinle ve merakla oyun dünyasına girmeye can atan milyonlara bırakmaktadır.
Dijital oyun oynamak önyargıyla yaklaşıldığı gibi izole ve pasifize eden bir eylem
değil, sosyal sermaye oluşumu ve dağılımında çok etkili bir araçtır. Bu çalışmada
yalnızca sınırlı sayıda örneğin ele alındığı, dijital oyun oynamanın bir araya getirdiği
insanların nasıl birbirlerinin hayatlarına ve başkalarının hayatlarına dokundukları,
yalnızlık ve izolasyon duygularını azaltmakla ilişkili nasıl olumlu sonuçları teşvik
etme potansiyeline sahip oldukları ve aynı zamanda hem çevrimiçi hem de çevrim-
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dışı olarak güçlü sosyal bağları güçlendiren sosyal sermaye geliştirmek için bir alan
sağladığına yönelik pek çok örnek bulmak mümkündür. Dijital oyunlar, oyuncular
arasındaki sosyal etkileşimle güçlenen ve dönüşen sinerjik bir kültürel yapıdır ve
çocuklar ve gençlerin olduğu kadar her yaştan bireyin olumlu yönlerini doğru değerlendirmesi ve yararlanması gereken bir mecradır. Bu noktadan hareketle “dijital
oyun kültürü ve sosyal etkileşim”in mahiyetini anlamak ve dijital oyunların oyuncuların sosyalizasyon sürecine ve gerçek dünyaya olumlu anlamda yapacağı katkıdan
en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır:
1. Dijital oyunlar, her yaştan bireyin üzüntülerini, kaygılarını, sevinçlerini vb.
diğer insanlara ilettikleri ve paylaşım yaptıkları bir araçtır.
2. İnternet bağlantısının yaygınlaşması ve ucuzlamasıyla birlikte, internet
üzerinden ve/veya mobil telefonlarda oynanan çok oyunculu çevrimiçi
oyunlar popüler hale gelmiş; dijital oyun dünyasının gündelik hayata daha
fazla entegre olmasına, oyuncuların küresel çapta bağlantılı hale gelmesine
yol açmıştır.
3. Sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki bağlantıları daha anlamlı hale getiren çevrimiçi oyunlarda oyuncular, oyun aracılığıyla çevrelerini, hayatı
ve kendilerini daha iyi tanırlar. Bu özellikleri ile dijital oyunlar önemli bir
iletişim ortamı haline gelmektedir.
4. Dijital oyunları oynayan bireyler oyundaki amaçları bağlamında farklı motivasyon kaynaklarına sahiptir. Bu durumun en temel nedeni gerçek hayatta bireylerin, arzu ettikleri şartlara veya niteliklere sahip olamamalarıdır.
Kendi özel isteklerini tatmin etmek isteyen bireyler, gerçek hayatta istediklerini bulmak için dijital oyunlara başvururlar. Dijital oyunlar sunduğu
geniş özellikler sayesinde yeni medya aracı olarak kullanıcılar tarafından
tercih edilmektedir.
5. Dijital oyunlar özellikle, sosyal alanlara erişimde sıkıntı yaşayan ve yüz
yüze etkileşimlerinde sorun yaşamanın yarattığı boşluğu doldurmak için
çevrimiçi etkileşimlere odaklanan gençler için uygun bir ortam sağlar.
6. Dijital oyunların sosyal gelişim, özgüven, sosyal yetersizlik ve sosyal gelişim üzerindeki potansiyel zararlı etkilerini vurgulayan çalışmaların aksine
çevrimiçi oyunlar; oyuncular arasındaki etkileşimin oyunla sınırlı kalmamasını, diğer oyuncularla da ilişki kurulmasını ve aktif katılımı mümkün
kılmaktadır.
7. E-spor turnuvaları düzenleyen pek çok oyun topluluğu gerçek dünyada yaşanan pek çok soruna yönelik bir araya gelmekte ve bağış kampanyaları
düzenlemektedir.
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8. Dijital oyunların gençlere yönelik algılanan tehlikeleri hakkında medyada
yaygın olarak gerçekleştirilen tartışmalar yapıbozuma uğratılmalı ve dijital
oyun oynayan gençlerin çevrimiçi etkinliklerini yanlış temsil eden örnekler
gözden geçirilmelidir.
9. Dijital oyunlar aracılığıyla gerçekleştirilen etkinliklerin çok büyük bir erişim potansiyeli olduğunun farkına varılmalıdır.
10. Z kuşağı ve Alfa kuşağı olarak tabir edilen çocuklar ve gençlerin gerek
bireysel gerek toplumsal duyarlılıkları noktasında dijital oyunların olumlu
potansiyelinden yararlanılmalıdır.
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BÖLÜM 5

SANAL ILE GERÇEĞIN
MUĞLAKLAŞAN SINIRLARI:
KUTSALLAŞTIRILAN DIJITAL OYUNLAR
VE ETKILERI

Arş. Gör. Elif Otluoğlu Kısa

Bu bölümde dijital oyunlarla kurulan ilişki, kutsallık ve hayran kültürü kavramlarından yola çıkılarak değerlendirilmiştir. İlk olarak kutsallığa yönelik yaklaşımların genel bir çerçevesi sunulmuş ve modern dönemde kutsallığın dönüşümü
açıklanmıştır. Bunun yanında kutsallığın oyun kavramıyla olan ilişkisi ifade edilmiştir. Diğer taraftan hayran kültürüne yönelik yaklaşımlarla beraber hayranlığın
dijital teknolojilerle değişen yapısına dikkat çekilmiştir. Dijital hayranlık ve dijital
oyunlara kutsiyet atfedilmesi oyun ve oyuncu etkileşimiyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu etkileşim perspektifiyle şiddetli tepkilerin ve saldırıların hedefi olan
ve dijital medyada adından sıkça söz ettiren The Last of Us: Part II adlı oyun
üzerinden sanal ile gerçeğin sınırlarının ne olduğu tartışmaya açılmıştır. Kutsallığın ve hayranlığın iç içe geçtiği dijital oyun deneyimini iyileştirmek ve olumsuz
sonuçlarından kaçınmak için çözümler sunulmuş ve önerilerde bulunulmuştur.

5.1. Giriş
The Last of Us adlı dijital oyun 2013 yılında piyasaya sürüldüğünde adından sıkça
söz ettirmiştir. Oyunun kurgusal evreninde oyunculara sunulan oyun deneyimi çok
beğenilmiş, hikâyenin ilgi çekici yapısı merak uyandırmıştır. Oyundaki Joel ve Ellie
adlı karakterlerle birlikte çeşitli maceralar yaşayan oyuncular bu dünyada hayatta
kalmak için mücadele etmişlerdir. Genel itibariyle oyunculara sunulan bu hikâye
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temelli oyun dijital platformlarda da adından sıkça söz ettirerek olumlu geribildirimler almıştır. Daha sonra 2016 yılında ikinci oyunun, The Last of Us: Part II’nin
duyurusu yapılmış ve nihayetinde bu oyun 2020 yılında satışa sunulmuştur. Hemen
akabinde gerek oyun eleştirmenleri gerekse de oyuncular tarafından çeşitli tepkilerin hedefi olmuştur. Oyun dünyasının ikiye bölünmesine neden olan bu oyun oyuncuları kutuplaştırmıştır. Bir tarafta ikinci oyunu çok beğenenler yer alırken diğer
tarafı ikinci oyunu hiç beğenmeyenler oluşturmuştur. Fakat The Last of Us: Part
II’ye yönelik tepkiler bu kadarla sınırlı olmamıştır. Oyunu eleştirenler oyunu sadece
eleştirmekle kalmamış oyun firmasına, senaristlere ve hatta oyuncuların bazılarına
sosyal medya aracılığıyla saldırganca söylemler yöneltmişlerdir. Öyle ki bu durum
çok ileriye götürülmüş, The Last of Us: Part II’ye eklenen karakterlerden Abby adlı
karakterin canlandırılmasında ve seslendirilmesinde rol alan Laura Bailey’nin sosyal
medyada ölümle tehdit edilmesiyle sonuçlanmıştır. Oyunla ilgili eleştirilerin gerçek
kişi ve kurumları hedef alması dikkat çekmiştir. İlk oyundaki maceranın devamı niteliğinde görülebilecek ikinci oyunun bu denli yıkıcı söylemlere varabilen unsurları
merak uyandırmış ve bu unsurlar çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.
Bir dijital oyunun oyunculara sunması beklenen eğlenceyi sunmak yerine öfke ve
nefret gibi duyguların oluşmasına sebebiyet vermesi oyun kavramının özüyle ters
düşmektedir. The Last of Us: Part II kelimenin tam anlamıyla oyuncuları huzursuz
etmiştir. Oyuna gösterilen tepkinin bireylerin kutsallarına saldırılmışçasına bir boyut
alması oyunun sunduğu deneyimin kutsallıkla olan ilişkisinin çözümlenmesiyle anlaşılabileceği düşünülerek çalışmanın ilk kısmında kutsal kavramının sunduğu çerçeve ifade edilecektir.
Bir oyuncu bir oyunu beğenebilir ya da beğenmeyebilir. Oyunla alakalı hoşlanmadığı detayları eleştirilerinde dile getirebilir. Fakat bu eleştiriler gerçek kişileri hedeflediğinde sınırlar aşılmış demektir. Üstelik bu sınırların ihlali bireyselden kitlesele
doğru ilerleyerek yeni bir boyut kazanmışsa bu kitlenin eylemlerini hayran kültürü
açısından ele almak daha anlaşılır olacaktır. Çünkü dijital oyun deneyimine yönelik
düşüncelerin oyunun kurgusal evreninin dışına taşması ortak bir beğeni etrafında
toplanarak bir araya gelen hayranların bakış açısından ele alınarak çözümlenebilir.
Bu yüzden çalışmanın ikinci teorik çerçevesini hayran kültürüne yönelik yaklaşımlar oluşturmaktadır.
Kutsallığa ve hayranlığa yönelik teorik perspektiflerden hareketle The Last of Us ve
The Last of Us: Part II’nin sunduğu oyun deneyimi incelenirken nefreti ve şiddeti
körükleyen unsurlar ele alınacaktır. Oyunların hikâyesi, karakterlerin yapısı, hikâyenin işlenişi, tepkileri doğuran olası faktörler gibi detaylara da yer verilerek değerlendirilecek üçüncü ve son kısımda oyunlar derinlemesine incelenecektir. Dijital
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oyunlara atfedilen kutsiyetin ve hayranlığın sanal ile gerçek arasındaki ayrımı nasıl
bulanıklaştırdığına odaklanılacaktır. Bu analizin ardından son bölümde çeşitli öneriler ve tavsiyeler verilerek çocukların ve gençlerin dijital oyun deneyiminin nasıl
iyileştirileceği ifade edilecektir.

5.2. Kutsal Kavramı
Kutsal kavramı din eksenli bir anlam çağrışımı içermektedir. Gerek semai dinlerde
gerek pagan inanışlarda kendine yer bulan bu kavram, dinler ve inanışlar ekseninde
tanımlanarak toplumların değişkenlik gösteren yaşayış biçimlerinden ve değer yargılarından beslenmiştir. Bu durum din ekseninde kutsallık anlayışlarının da farklılaşmasıyla sonuçlanmıştır (Cebecioğlu, 2005, 207). Haliyle din ekseninde kutsal olarak
tanımlananın kazandığı anlam toplumların dinî pratiklerinin aynı olmamasından dolayı da çeşitlilik gösterebilmektedir. Öte yandan modern anlamda kutsal kavramının
kullanımı sadece dinî unsurların değil gündelik yaşam pratikleri içinde yer alan din
dışı unsurların da kutsal olarak ifade edilmesini sağlamıştır. Diğer bir şekilde ifade
edilirse kavramın anlamı salt dinî bağı vurgulamakla kalmamış modern yaşamın olağan durumları, eylemleri ya da ögeleri için de kullanılır hale gelmiştir.
Kutsal kavramı sözlükte birden fazla anlama sahiptir. Bu kavram “1. Güçlü bir dinî
saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. 2. Tapınılacak veya
yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. 3. Bozulmaması,
dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. 4. Tanrı’ya adanmış
olan, tanrısal olan” anlamlarına gelmektedir (TDK Türkçe Sözlük, 2011, 1546). Bunun yanında sözcüğün kökenine bakıldığında kavramın Türkçedeki kullanımından
farklılaşarak iki farklı sözcükle ifade edildiği tespit edilmiştir. Kaynağını Latinceden
alan, kutsal sözcüğü İngilizcede holy ve sacred olarak ifade edilen anlam ayrımıyla
kullanılır. Bu ayrım batı dillerinde de aynı şekilde kullanılmaktadır. Holy ve sacred
sözcükleri anlam olarak kutsalı tanımlasa da ikisi arasında kullanım olarak bir fark
bulunmaktadır. Holy ile kastedilen kutsallıkta daima bir tanrısallık söz konusudur.
Oysa sacred ile nitelenen kutsallık ilişkisi bireylerin şeylere yükledikleri kutsallığı
vurgulamaktadır. Tanrının bahşettiği bir kutsiyetten ziyade bireylerin şeylere karşı
saygı, hürmet ya da minnet gibi değer yargılarını gösterme biçimine hitaben kullanılmaktadır (Oxtoby, 1987, 434-435). Günümüzde kutsal kavramı dildeki bu anlam
sınırını da aşarak daha kapsayıcı bir ifade biçimine bürünmüştür. Nitekim kutsallık
artık seküler ögeleri, unsurları ya da pratikleri de tanımlayabilir hale gelmiştir. Kutsallık mefhumunun günümüzdeki kullanımının değişimini anlayabilmek için öncelikle sosyal bilimlerde kutsalın çeşitli perspektiflerce nasıl açıklandığını ifade etmek
gerekmektedir.

153

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

5.2.1. Sosyal Bilimlerde Kutsallık Anlayışı
Kutsal kavramının ele alınıp değerlendirilmesi yirminci yüzyılda din bilimleri alanındaki çalışmalarla başlamıştır. Teorisyenler bu konuya yönelik görüşlerini ilk
etapta kutsalı din ekseninde ele alıp çözümlemeleriyle oluşturmuşlardır (Yıldırım,
2007, 59). Kutsala yönelik öne sürülen görüşler her ne kadar din bilimlerinden bağımsız bir şekilde değerlendirilemez gibi görünse de bu kavrama yönelik teorik çalışmalar sosyoloji, antropoloji, psikoloji gibi disiplinlerden sağlanan katkılarla zenginleşmiştir. Bu nedenle modern dönemde kutsallığı anlayabilmek ve günümüzdeki
durumunu değerlendirebilmek için farklı perspektiflerden kutsalı çözümleyen Émile
Durkheim, Rudolf Otto ve Sigmund Freud’un düşüncelerine kısaca değinilmelidir.
Bu kuramcıların kutsala yönelik görüşleri günümüzde kutsallık halesiyle çevrelenen
edimlerin açıklanmasında anahtar role sahiptir.
Kutsal kavramını sosyolojik bir perspektifte ve işlevselci bir anlayışla ele alan Émile
Durkheim bu kavramın kolektif yapısına ve toplumdaki düzenleyici işlevine vurgu
yaparak düşüncelerini oluşturmuştur. Durkheim toplumu kendine özgü (sui generis)
bir gerçeklik olarak ele alır (Durkheim, 2010, 39). Bu gerçeklikte toplumsal yaşam
ile dinî yaşam bir aradadır. Hatta din toplumun dinamik bir gücü olarak ifade edilmektedir. Durkheim toplumun dinî yaşamla girift bir yapıda olduğunu, dinî kavramların toplumsal yapıdan soyutlanamayacağını ileri sürer (Durkheim, 2010, 317). Haliyle din Durkheim’in düşüncesinde toplumu bütünleştiren bir yapıdadır. Durkheim
dini, kutsal ve profan ayrımından yola çıkarak tanımlar. Kutsal özü itibariyle korku
ve saygıyı bir arada barındırır; bu yönüyle ise gündelik, sıradan olandan ayrılmaktadır. Durkheim’a göre kutsal, dinî törenlerden, ritüellerden ve sembollerden beslenerek toplumda kolektif coşku uyandırmaktadır. Böylece kutsalın etrafında bir araya
gelen bireylerin hem ait oldukları toplumla olan bağları güçlenmekte hem de kutsal,
bireylerin toplumsal bağlarını törenler, ritüeller, semboller aracılığıyla şekillendirmektedir (Durkheim, 2010, 292-295). Fakat kutsal ve profan olarak nitelenenler aynı
anda ve bir arada var olamazlar. Dolayısıyla bu düalite birbirini iten iki zıtlığı niteler.
Dinler tarihçisi ve din felsefecisi olan Rudolf Otto ise kutsal kavramını dinî tecrübenin merkezine alarak kutsalı bireysel bir deneyimle ulaşılabilecek bir fenomen olarak görür. Otto için kutsal, tamamen farklı, hiçbir şeye benzemeyen aşkın bir statüdedir. Bununla birlikte kutsalın korkutan ve büyüleyen iki veçhesi bulunmaktadır. Bu
veçheler kutsal olanla etkileşimin devamlılığını sağlamaktadır. Öte yandan kutsalın
bilinemez, öznel bilincin algılayamadığı bir olağandışılığı da söz konusudur. Bireyler maddi dünyayı kısıtlı algılama yetileriyle deneyimledikleri için kutsala ancak
kutsalın tezahürünü tecrübe ederek ulaşabilmektedirler. Diğer bir şekilde ifade edilirse Tanrının bilinemezliğinden dolayı kutsala erişebilmek kutsal olanın tezahürünü
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bireysel olarak tecrübe etmekle mümkündür. Dolayısıyla kutsal, korku ve hayranlık
duygularının tezahürüyle bütünleşerek içsel bir yolculuk ile anlaşılabilir (Otto, 2014,
31-73). Otto’nun bakış açısına göre dinî tecrübe zihinden bağımsız fenomenolojik
bir içeriğe sahiptir. Haliyle bu tecrübe ile deneyimlenen kutsal bireysel bir niteliktedir. Otto her ne kadar kutsal kavramını din ekseninde açıklasa da Durkheim’dan
farklılaşarak kutsala bireylerin içsel bir tecrübe ile ulaşabileceğini ileri sürmüştür.
Modern psikanalizin kurucusu olarak kabul edilen Sigmund Freud kutsal kavramına libidonun bir ürünü olarak yaklaşmıştır. Dini, psikanalitik bir çerçeveden analiz
eden Freud kutsal hakkındaki düşüncelerini arkaik toplumlarda totem ve tabuların
toplumsal işlevlerinden hareketle oluşturmuştur. Kutsala tabu ile anlam kazandıran
Freud tabuyu kutsal korku olarak ifade etmiştir. Bu nedenle tabu iki karşıt anlamı bir
arada bünyesinde barındırmaktadır. Öyle ki tabu hem kutsal hem “tehlikeli, korkunç,
yasak ve kirli”dir. Bu bakış açısı toplumun tabu ile kurduğu ilişkide belirleyici bir
rol oynamaktadır. Çünkü bireyler tabuya önem atfetmekte ve tabuyu ilahi bir gücün
sembolü olarak algılamaktadır (Freud, 1999, 72). Böylelikle tabu, tıpkı Durkheim’in
dini gibi, toplumsal yapının düzenlenmesinde kayda değer bir yere sahip olmaktadır. Freud’un teorisinde kutsal korku olarak ifade edilen tabunun toplumsal yapıdaki
davranış pratikleri üzerinde etkin bir işlevi vardır.
Genel hatları ile ifade edilen üç farklı teorik yaklaşım kutsal kavramını farklı perspektiflerden ele alıp değerlendirmeye çalışmıştır. Ancak özü itibariyle bu üç yaklaşım da dini merkeze alarak kutsal olanı çözümlemiştir. Bireyselleşme, rasyonalite,
gündelik pratiklerin dönüşümü, sekülerleşme gibi modernizmle birlikte ele alınabilecek değişimler kutsal kavramının da yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale
getirmiştir. Bu nedenle modern dünyada kutsallığın inşasını ele almak bugünkü anlamıyla kutsalı kavramak için önem arz etmektedir. Daha sonra günümüzde bireylerin
kutsallık anlayışlarının nasıl dönüşüm geçirdiğine değinerek dijital oyunlara atfedilen kutsiyeti tartışmaya açmak hedeflenmektedir.

5.2.2. Modern Dünyada Kutsalın İnşası
Kutsiyet atfetme ve kutsal kabul etmenin din eksenli bir çıkış noktası olmasına rağmen özünü bireyin anlam arayışı ve inanma ihtiyacı oluşturmaktadır. Toplumların
ortak inançlarını güçlendiren ve kolektif eylemleriyle bütünleşerek somut bir görünüme bürünen kutsal esasında bireylerin içsel ihtiyaçlarının maddi dünyadaki dışavurumudur. Diğer bir şekilde ifade edilirse bireyin içindeki boşluğu doldurmasına
yardımcı olan ve uzlaşı sağlanmış ortak sembolik anlamlar dizisiyle iç dünyasındaki en mahrem alanına anlam kazandıran bağ bireylerin kutsalla kurdukları ilişkiyle
mümkündür. Bu nedenle kutsalı “insanın formsuz eşi” olarak ifade edebilmek müm-
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kündür. Kutsal bu noktada bireyin hem öznelliğini inşa etmesinde hem de kolektif
yapıyla bütünleşmesinde aracı bir roldedir (Tuğrul, 2010, 63).
Tarihsel açıdan kutsal olanla kurulan ilişki çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere
geçişten doğrudan etkilenmiştir. Modernleşme ve buna paralel olarak sekülerleşme
kutsallık anlayışlarının yeni bağlamlar içerisinde yeniden üretilmesine sebep olmuştur. Ancak modernleşme sürecini dinin tamamen yok olması ya da bireylerin dinsel
pratiklerinin geri plana atılması olarak değerlendirmemek gerekir. Modernleşme ve
sekülerleşme köklü bir değişimle kutsalla kurulan ilişkinin eski bağlamının yeni bağlamlara aktarılarak mevcudiyetini sürdürmesini sağlamıştır. Yaşanan değişim süreci
dinin görünümünü değiştirirken aynı zamanda kutsalın da modern dönemde yeniden
tanımlanmasını da zorunlu hale getirmiştir. Öte yandan “seküler olan ne dinselin
sonu ne de basit bir kopuşudur. Aynı tözelliği paylaştıklarından seküler ile dinî olan
modern dünya içinde de örtüş[erek]” bir arada var olmaya devam etmişlerdir (Tuğrul, 2014, 16). Bununla birlikte modern dünyada sekülerleşme süreci din için yeni
bir süreci başlatmış, “din için bir ‘yok olma’ değil, bir ‘yer değiştirme’ söz konusu”
hale gelerek toplumsal yapıda yerini almıştır (Berger, 2002, 22).
Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışının ardından dinlerin kurumsallaşması, rasyonelliğin yükselişi, ulus-devletlerin ortaya çıkışı, ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki
dönüşümler gibi süreç dâhilinde yaşanan gelişmeler bireylerin dinle kurdukları ilişkilerin değişmesine neden olmuştur. Arkaik toplumlarda gündelik yaşamın somut
bir parçası olarak yer alan kutsal, modern dünyada aşkın bir niteliğe bürünmüş ve
bu dünyada var olamayacak bir kusursuzluğa erişerek öte dünyaya gönderilmiştir
(Gauchet, 2013, 287-289). Bir başka deyişle modern dünyada dinî kutsallar gündelik hayatın sekülerleşen pek çok alanıyla birlikte ibadethaneler, tapınaklar gibi
belli başlı mekânlarla sınırlandırılmıştır. Bunun yanında gündelik pratikler arasında
modernleşen, sekülerleşen ve rasyonelleşen dünyanın kutsalları kendilerine yer bulmuşlardır. Modern dünyanın kutsalları yeni bir biçime bürünerek yeniden anlamlandırılmıştır. Dinî eksenini yitiren yeni kutsallık anlayışları kendi ayin ve ritüellerini,
ibadet veya tapınma biçimlerini, ritüellerini, sembollerini, pratiklerini oluşturarak
yeniden üretilmişlerdir.
Kutsalın din ile olan örtük bağının tersine çevrildiği noktada modernizmle birlikte
gündelik yaşamın parçalı bir yapıya bürünmesinin önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Ortaya çıkan yeni toplumsal yapıda kaçınılmaz olarak dinî pratiklerin değişmesi toplumların kutsiyet atfettikleri unsurları da dönüştürürken aynı zamanda kutsallığın deneyimlendiği kolektif anlamları da değişime mecbur bırakmıştır. Toplumların
kutsalları artık seküler bağlamda yeniden üretilir hale gelirken bireysel kutsallar ve
anlamlar daha fazla önem kazanmıştır. Bu durum modern öncesi toplumların kut-
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sal olanla kurdukları etkileşimin tersyüz edilerek anlamın seküler eksende yeniden
oluşturulmasıyla sonuçlanmıştır. Giddens (2004, 42-43)’ın düşünümselliği (reflexivity) bakımından kutsalı ele alırsak modern dünyanın kutsallık atfedilen unsurlarının
bireyler tarafından yaratıldığını ve bu yeni kutsalların bireylerin eylemleri üzerinde
belirleyici olduğu öne sürülebilir. Haliyle modern yaşamın bu düşünümsel yapısı
kutsallığın mevcudiyetinin toplumda nasıl süreklilik kazandığını özetlemektedir.
Modern dönemde kutsalla kurulan etkileşimin değişen yapısına yönelik değerlendirmelerde kutsalın kendine içkin olan özünün -Benjamin’in kavramlarıyla ifade
edersek aura’sının- hala korunduğu belirtilir (Benjamin, 2008). Örneğin Vergote
modern anlamda kutsalın esasında dinî anlamını yitirdiğini ancak bireylerin nesnelere yükledikleri anlamda Tanrısal izin korunduğunu öne sürer. Bu da esasında
kutsalın çift tabiatlı bir anlama sahip olduğunun göstergesidir (Vergote, 2002, 230231). Bu noktada Vergote’nin düşünceleri Agamben ile paralellik göstermektedir.
Sekülerleşen profan dünyada teolojik kavramların imzalarından kurtulmadıklarını
ifade eden Agamben yeni anlamların da söz konusu imzanın belirleyiciliği ile oluşturulduğuna değinir (Agamben, 2012, 107). Dolayısıyla modernleşen dünyada sekülerleşen kutsallar teolojik/dinî bağını daima korumaktadır. Kutsal olan artık Tanrısal
bir kaynaktan beslenmemektedir; aksine herhangi bir şey kutsal olarak nitelenebilir
duruma gelmiştir. Çünkü kutsallaştırılan şey din dışı bir alanda yer almaktadır. Fakat
bireylerin kutsal olarak tanımlama pratiğinin tözü aynı kalmaktadır.
Modernleşmeyle birlikte gündelik yaşamda kutsalın tecrübesinin yerini tecrübenin
kutsalı almıştır. Bu durum kutsalın kolektif yapısından bireysel, psikolojik ve fenomenolojik yapısına yapılan vurgunun öne çıkmasına neden olmuştur. Dahası kutsalın tecrübesi dinî bir anlamı ve dinî olanla kurulan bağı içermekteyken tecrübenin
kutsalı dinî bağdan kopuk bir biçimde gündelik olana atfedilen önemi ve dinî çağrışımı ifade eder hale gelmiştir. Diğer bir deyişle kutsal olarak imlenenle ifade edilen
anlam tersyüz edilerek modern dünyada yeniden anlamlandırılmıştır (Vergote, 2002,
231-232). Bu noktada tecrübenin kutsalı bireylerin kutsal olanla olan etkileşimi biçimlendirirken beraberinde kendi ritüellerini, sembollerini oluşturmaktadır. Haliyle
kutsallaştırma pratiği günümüzde herhangi bir eylem alanında kolaylıkla gözlemlenebilmektedir.
Kutsalı ele alan teoriler kutsalın somut ve maddi bir forma bürünerek çeşitli biçimlerde toplumsal yapıda kendine yer bulabileceğini göstermektedir. Bireylerin gündelik yaşamlarında görünür hale gelen kutsallar her ne kadar dinî bir anlama sahip
olmasa da dinî kutsallarla aynı tözü Agamben’in tabiriyle imzasını paylaşmaktadır.
Bu noktada kutsiyet atfedilen bireysel pratikler seküler bir din işlevi kazanmaktadır.
Din dışı kutsallarla kurulan etkileşim bir ibadet, bir tapınma gibi anlam kazanır.
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Nitekim The Last of Us adlı dijital oyuna yönelik bakış açısının sıradan olandan
farklılaşması bunu örneklemektedir. Dolayısıyla seküler kutsallık atfedilen unsurlar
dijital oyunlar söz konusu olduğunda oyun deneyiminin ritüelleşmesine, bir ibadet
biçimine dönüşmesiyle sonuçlanır.

5.2.3. Kutsal ve Oyun İlişkisi
Kutsalı anlamlandırmaya yönelik yaklaşımlar onun doğasını, toplumsallığını, deneyimini açıklamayı hedeflemiş ve her teorisyen kendi felsefi görüşü doğrultusunda bu kavramın bir veçhesini ifade etmeye çalışmıştır. Kutsal kavramının oyun ile
olan ilişkisini derinlemesine analiz eden Hollandalı kültür tarihçisi Johan Huizinga,
kutsal kavramının oyun kavramından ayrılmazlığına dikkatleri çekmiştir. Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir İnceleme adlı ses getiren çalışmasında
kültüre ve tarihe oyun merkezli bir bakış açısıyla yaklaşan Huizinga kültürün ve
tarihin oyun ile temellendiğini öne sürmüştür. Huizinga oyunun görünür hale geldiği
eylem alanlarından biri olarak arkaik toplumların kutsal eylem törenlerini vurgulamıştır. “İbadet bir gösteri, dramatik bir temsil, bir simgeleştirme ve bir gerçekleşme
ikamesi” olarak belirtilirken kutsallık oyun biçiminde dinsel bir görünümde vücuda
gelmiştir. “İnsanın kozmosla bütünleştiği konusunda sahip olduğu bilinç, kendine
özgü bir nitelik olarak, en yüksek ve kutsal ilk ifadesini biçimin içinde ve oyun
işlevinin içinde bulmaktadır” (Huizinga, 2017, 36-39). Böylece kutsal eylem olarak
ibadet ile oyun toplumda aynı anda görünür olabilmektedir.
Huizinga’ya göre oyun ilk ve temel bir kategori olarak var olmaktadır. Kültür ve
bu alana dâhil edilebilecek eylem alanları oyunun bir alt türü olarak ifade edilir.
Bir başka şekilde ifade edilirse Huizinga oyun kavramının kapsayıcılığına daha
geniş bir anlam yükleyerek oyunu kültürden üstün ve bağımsız bir şekilde nitelendirir. Dahası oyun, kültürden daha eski, “kültürden önce var olan, kültüre eşlik
eden ve bu kültüre başlangıcından içinde yaşadığımız döneme kadar damgasını
vuran, verili bir bizatihilik” olarak tanımlanır (Huizinga, 2017, 21). Bir olgu, bir
fenomen olarak oyuna bakış açısı kültürel alanın pratikleriyle oyun alanının pratiklerinin kesişimlerinde görünür hale gelmektedir. Bundan dolayı bu kesişim noktalarında oyun gündelik hayatın eylemlerinden farklı olarak, belirlenmiş bir eylem
niteliğiyle kendini gösterir.
Kutsal eylemlerin oyun ile ortaklıklara sahip olduğu düşüncesi Huizinga’nın oyuna
atfettiği unsurların kutsal eylemler için de geçerli olmasıyla desteklenir. Biçimsel
açıdan oyunun en temel özelliği gündelik yaşamdan zaman ve mekân olarak ayrılmasıdır. Huizinga’ya göre bu soyutlama kutsal eylem için de geçerlidir. Çünkü
ibadetler ya da ayinler sınırlandırılmış, kutsiyet atfedilmiş bir mekâna gereksinim

158

Sanal ile Gerçeğin Muğlaklaşan Sınırları: Kutsallaştırılan Dijital Oyunlar ve Etkileri

duyarlar. Bireylerin gerçek yaşam pratiklerinden uzaklaşarak kutsallaştırılan mekâna giriş yapmaları “asıl hayat”ı durdurur. Bu dâhil olma eylemi için özel bir zaman
dilimi mevcuttur. Bunun için zaman ve mekân belirlenmiş ve gündelik pratiklere ara
verilmiştir. Bu ara verme eylemiyle bireylere tıpkı oyundaki gibi farklı bir bilinç eşlik etmektedir. Sıradan olandan uzaklaşan bireyler kutsal eylemle birleşerek kutsallığın bilincine erişmektedir. Mistik bir özdeşlik olarak tanımlanabilecek bu ruh hali
kutsal eylemin oyunla olan ilişkisiyle netlik kazanır. Kutsalın deneyimlenmesi oyun
alanında ve oyunun kurallarıyla çelişmeyecek bir şekilde dışa vurulur. Üstelik kutsal
eylem Huizinga’nın belirttiği gibi ciddiyeti ve ciddi olmayanı bir arada barındıran
oyun gibi iki zıtlığı kendi bünyesinde hapseder. Ancak kutsal eylemde ciddiyetin
nerede başladığı ve nerede son bulduğu belirsizdir. Bu belirsizlik kutsallığın oyunsal
yapısını inkâr edilmesine müsaade etmez. Kutsal eylemin bu özellikleri onun oyun
kategorisinde değerlendirmesinin önünü açar. Nitekim oyun alanına ait unsurlar kutsal eylemin ritüellerinden, deneyiminden, anlamından ve kolektif yapısından hiçbir
şey kaybetmesine müsaade etmemektedir (Huizinga, 2017, 46-51). O halde denilebilir ki Huizinga için kültür ve oyunun bir arada yer aldığı kutsal eylemler, ibadetler,
ayinler oyun biçiminde gerçekleştirilmektedir.
Görünen o ki kutsal ve oyun ilişkisi düşünülenden daha fazla ortak özellikler barındırmaktadır. Genel bir değerlendirme ile ele alındığında gözden kaçan unsurlar
Huizinga tarafından derinlemesine incelenerek ortaya konulmuştur. Ancak bu çerçeve dijital oyunların kutsallaştırılmasına giden süreci anlamak için yeterli değildir. Bu iki kavrama hayran kültürünü de ekleyerek değerlendirmek ve dijitalleşen
çağın bu kavramlarla nasıl yeniden anlamlandırıldığını çözümlemek dijitale tezahür eden girift yapının daha açık bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Çünkü dijital oyunlar kutsallık ve hayran kültürü ile içe içe bir şekilde dinamik bir
yapıya sahiptir.

5.3. Hayran Kültürü ve Dijital Oyunlar
Çalışmanın merkezinde yer alan bir diğer kavram hayran kültürüdür. Hayran kitlesi kültürel bir pratiğin tutkulu izleyicileri/dinleyicileri olarak en genel haliyle ifade
edilebilir. Hayranları, hayranlık olgusunu ve hayran kültürünü tanımlamak için bu
konuya yönelik çeşitli çalışmalar söz konusudur. Bu yaklaşımların sunduğu çerçeveden yararlanmak dijital oyun ve toplum ilişkisinin dinamik, değişken ve karmaşık
yapısının analizinde katkı sağlayacaktır. Dijital oyun hayranlığını, dijital oyunlara
atfedilen kutsiyeti ve bu yapının düşünümselliğini anlayabilmek için bu konuda yapılan teorik çalışmalara değinerek hayran kültürü ve kutsallık ilişkisini analiz etmek
yerinde bir adım olacaktır.
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5.3.1. Hayran Kültürüne Yönelik Yaklaşımlar
Joli Jenson hayranlık konusundaki görüşlerini öne sürdüğü çalışmasında hayranların
potansiyel fanatikler olarak görüldüğünü ileri sürer. Bunun sebebinin hayranlığın
aşırılığından ve hayran kitlesinin dengesiz davranışlar sergileme eğiliminden kaynaklandığını ifade eder. Jenson bu noktadan hareketle iki tür hayranlık türü olduğunu
belirtir. Saplantılı birey ve histerik kalabalıklar olarak gruplandırılabilen hayranlık
türlerini esasında modern yaşamın örtük bir eleştirisine dayandırmaktadır (Jenson,
2001, 9). Hayran kitlesine dâhil olan bireylerin hayran oldukları kişiler, ürünler ya
da pratiklere yönelik bağlılıklarının tehlikeli ya da hastalıklı olarak görülmesinin
sebeplerinden biri hayranlık duydukları şeylere karşı mesafeli davranamamalarıdır.
Bu durum sağlıklı ve mantıklı kararlar alıp davranabilenler ile takıntılı, tehlikeli ya
da aşırı davrananların birbirinden ayrıştırılmasına neden olmaktadır. Ancak Jenson
fanatik boyutlara varabilen hayranlığın özünü bireyin kendini anlamlandırma ve modern yaşamın eksikliklerini tamamlama çabasından kaynaklandığını da belirtmektedir (Jenson, 2001, 14-27). Söz konusu ayrımlarla fanatikliğin ya da hayranlığın anlaşılmasının yeterli olmadığını öne süren Jenson, modern kent yaşamında bireylerin
anlam arayışının bir tezahürü olarak hayranlık olgusunun değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeker. Bu durumda modernleşen ve aynı zamanda kendi iç dünyasındaki
boşluğu doldurmaya çalışan bireyin dâhil olduğu hayran kitlesi anlam ve aidiyet
arayışının ifade biçimi olduğu ileri sürülebilir.
Henry Jenkins hayran kültürünü ele alırken hayranlığı hem üretim hem de tüketimle
ilişkilendirerek görüşlerini inşa eder. Jenson’dan farklı olarak Jenkins hayranlığı tanımlamakla kalmaz; aynı zamanda hayranlığın dinamik yapısına odaklanır. Bu noktada görüşlerini hayranlarla aktif bir diyaloga girerek oluşturan Jenkins aynı zamanda
Michel de Certeau’nun teorisinden de yararlanmaktadır. Jenkins’e göre hayran kültürü tüketim kültürüyle sıkı bir ilişki içindedir. Çünkü hayranlar bağlılık duydukları
ürünler, kişiler ya da faaliyetler kapsamında çeşitli tüketim pratikleri sergilerler. Bu
tüketim pratiği de Certeau’nun kaçak avcılık olarak nitelendirdiği, metindeki1 mesajın pasif bir okuma ile alımlanmasının reddi anlamında kullanılır. Jenkins de hayranların metinle kurdukları ilişkiyi kaçak metin avcılığı olarak belirtirken hayranların
okuma biçiminin hayran kitlesi bünyesinde diğer okurlarla paylaşmak ve tartışmak
biçiminde süreklilik arz etmesi hususunda de Certeau’dan ayrılır. Metinle bu türden
kurulan ilişki metnin deneyimlenen anlamının genişlemesini sağlamaktadır. Çünkü
de Certeau’nun öne sürdüğünün aksine anlamlar popüler okuma biçimlerindeki kısa
1

Metin ile sadece kitaplar, filmler, diziler, oyunlar gibi tek taraflı tüketilen kurgusal metinler değil; aynı zamanda
dijital oyunlar, dijital sanat eserleri, elektronik edebiyat gibi teknoloji-insan birlikteliği ile etkileşimli bir şekilde
oluşturulan metinler de kastedilmektedir. Çalışmanın bundan sonrası için aksi belirtilmedikçe kavram belirtilen
geniş anlamıyla kullanılacaktır.
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süreli anlam üretiminin ötesine geçerek hayranların gündelik yaşamına sirayet etmektedir. Bu durum hayran kitlesinin metne eklemlenmesini ve metin uyandırdığı
hayranlığın devamlılığını sağlarken aynı zamanda metnin yeni okumalarla zenginleşmesine de zemin hazırlar. Böylelikle hem tüketim hem de üretim bir arada yer
alarak hayran kültürünün dinamik yapısı betimlenmiş olur (Jenkins, 2005, 23-25).
Jenkins hayran kültürünü karakterize ederken öne çıkan temel özellikleri açıklar. İlk
olarak hayranların etkileşim içinde olduğu metinlerin entelektüel ve duygusal katılım
yoğunluğu ile diğer kültürel metinlerden farklılaştıklarını söyler. Sıradan bireyin metinle kurduğu ilişkide bağlamın değişkenlik göstermesi söz konusudur. Bağlam değiştikçe metnin sıradan birey üzerindeki etkisi de değişkenlik gösterecektir. Ancak hayran
kitlesinin okuma eyleminde hâlihazırda var duygusal yoğunluk hayranların aktif katılımını sağlar. Nitekim hayranlar için bu durum okuma eylemini sürekli hale getirir. Bir
başka şekilde söylenirse Jenkins bireylerin hayranlık duymasının, metni aktif bir kaynak olarak gören hayranın metni bir bütün olarak tüketme arzusunu ortaya koyduğuna
değinir. Bu da hayran kitlesini sıradan okurdan ayırmaktadır. İkinci bir özellik olarak
Jenkins, hayranların metinle kurdukları ilişkinin farklılaştığına dikkatleri çeker. Okurun metni bir kere okumakla kalmaması hayranların diğer okuyuculardan ayrılmasını
sağlar. Bu tekrar eden okuma biçimi metnin toplumsal yapıdaki dolaşımında oldukça
önem arz etmektedir. Jenkins’in üçüncü olarak hayranların belli bir topluluk olarak
metni okuma biçimlerinden bahseder. Metni okumak ve toplumsal düzeyde metnin
dolaşımında yer almak ilk aşamayı oluşturur. Bunun yanında metnin barındırdığı anlamların ortak bir biçimde paylaşılmasını ve paylaşılan anlamların diğer hayranlarla
da karşılıklı olarak yeniden üretilmesiyle hayranlık olgusunun devamlılığı sağlanarak
hayran kültürüne dinamik bir yapı kazandırılır (Jenkins, 2005, 53-55).
John Fiske hayranlığı ve hayran kültürünü popüler kültür ekseninde irdelemektedir.
Fiske’e göre hayranlar “aşırıya kaçan okurlardır”. Haliyle hayran olmak demek metinle kurulan etkileşimin oldukça hararetli, heyecanlı ve etkin bir biçime bürünmesi
demektir. Fiske hayranlığı tanımlayan iki önemli unsurdan söz etmektedir. Bunlar
beğeni ve üretkenlik olarak belirtilir. Beğeninin aşırıya ulaşması hayranların, hayran
oldukları ile olmadıkları unsurlar arasındaki ayrımın kati bir biçimde tanımlanmasına neden olur. Bu nokta, toplumsal yapı ile kültürel beğeni arasındaki ilişkinin net
bir biçimde görülebildiği alanı oluşturur. Öte yandan hayranlar daimi bir üretkenlik
içinde bulunurlar. Özellikle beğenilerini kazanan metinler kendilerini ifade etmeleri
için fırsatlar sunarlar. Bunlar duvarları süsleyen posterler, giyim tarzları, saç modelleri gibi hayranların kendilerini ifade etme biçimi olarak gördükleri her şeyde
gözlemlenebilmektedir. Hayranlar bu gibi ifade biçimlerini üreterek onları toplumsal dolaşıma dâhil ederken aynı zamanda kendi görünümlerini de hayranlığın bir
göstergesi olarak inşa etmektedirler (Fiske, 1999, 180-181).
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Hayranların metinle kurdukları ilişki bu kadarla sınırlı değildir. Fiske’e göre hayranlar metinlerdeki boşlukları doldurarak onları yeniden üretirler. Gizlenen, ihmal edilen ya da önemsenmeyen anlamlar hayranlarla ortaya çıkarılır, alternatif okumalar,
farklı yorumlar onların okuma biçimleriyle ifade edilirken kültürel bir kaynak olarak
görülen metnin sınırları zorlanır. “Özgün metnin yapısı, kendisinden üretilebilecek
yeni metinler ölçeğini sınırlayabilir ya da belirleyebilir, ama onu kullanan hayranların yaratıcılığını, ‘yapımcıllığını’ asla sınırlayamaz.” Bu nedenle hayranlar özgün
metnin sınırlayan yapısını alaşağı ederek üretim sürecine doğrudan katkı sağlarlar.
Öte yandan özgün metnin üretiminin sınırlayıcılığı toplumsal tezahürleri de belli
kalıplara sokarak biçimlendirdiğinden dolayı temsil ile gerçeğin sınırları giderek
muğlaklaşmaktadır (Fiske, 1999, 181).
Hayranlığın değişken yapısına vurgu yapan bir diğer kuramcı Lawrence Grossberg
de metin ile izleyici arasındaki etkileşimin aktif ve üretken olduğu fikrinden hareketle hayranlık konusuna yaklaşır. Ancak Grossberg duygulanımsal duyarlılık konusuna vurgu yapar. Grossberg’e göre metin sadece anlamı iletmez ya da etkisinin ne
olacağını garanti etmez. Metin ve okuyucu arasında bir mücadele alanı söz konusudur: bu mücadele alanında okuyucu yalnızca metnin neyi kastettiğini çözümlemez,
metni anlamlandırırken arzuları, ihtiyaçları, deneyimleri ve kişisel yaşamı arasında
bağ kurar. Bu nedenle bir metnin ne ifade ettiği nasıl yorumlandığına göre değişkenlik gösterir. Bununla birlikte metinle kurulan etkileşimde bireylerin hangi bağlamda
metni yorumladıkları da bir diğer unsur kadar önem arz eder. Bu nedenle metnin
tüketimi, yorumlanması ve izleyici için işlevi ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır.
Bu iç içe geçmiş girift yapıda metnin anlamlandırılmasının okuyucuya/izleyiciye
göre farklılaşması kaçınılmazdır (Grossberg, 2001, 52-53).
İzleyicilerin metinle kurdukları etkileşim farklı kültürel bağlamlar nedeniyle değişken bir yapıya sahiptir. Esasında izleyicinin metinleri tüketmeleri, yorumlamaları
yahut kullanmalarını sağlayan kültürel bağlamlar değişebildiği için izleyici konumu
da sabit, verili bir durumda değildir. Grossberg, kültürel biçimlerin değişen bağlamının izleyicinin söz konusu kültürel biçimle kurduğu ilişki ekseninde biçimlendiğini ifade eder. Öyle ki duyarlılık olarak nitelendirdiği bu kavram, kültürel bağlamın
etkileşim pratiğine etki ederek izleyicinin metinleri nasıl ele alıp deneyimleyebileceğinin tanımlanmasında belirleyici olmaktadır. Grossberg’in bu vurgusu, farklı
kültürel bağlamların farklı duyarlılıklar üretilmesine ya da kimi bağlamların belirli duyarlılıkların öne çıkarılmasında etkili olduğu anlamına gelmektedir. Diğer bir
deyişle bu yaklaşım, bireylerin yaşam pratiklerinin çok boyutlu yapısını nitelerken
aynı zamanda kültürel biçimlerle kurulan ilişkinin çeşitli bağlamlara göre değişkenlik gösterebileceğini özetlemektedir (Grossberg, 2001, 54-55).
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Grossberg’e göre hayranlık kültürü farklı bir duyarlılık zeminini oluşturmaktadır.
Hayranların kültürel metinlerle olan ilişkisi duygulanım alanında şekillenir. Burada
duygulanım ile kastedilen duygular, arzular ya da etkiler gibi tekil pratikler ya da öznel deneyimler değildir. Grossberg’e göre duygulanım kültürel etkilerin sosyal olarak inşa edildiği bir alanını tanımlamaktadır. Çünkü aynı deneyimin bireyin içinde
bulunduğu ruh hali değiştikçe hissettirdikleri de değişecektir. Duygulanımsal bir duyarlılık dâhilinde metinler yatırım imkânı sunan bir araç işlevi görürler. Bu yatırımın
ne olduğu, nasıl yapıldığı bireyin içinde bulunduğu kültürel bağlamdan bağımsız bir
şekilde ele alınamaz. Grossberg hayranlığın inşa edildiği ve bununla beraber bireyin
kendi kimliğini şekillendiği dinamik ve karşılıklı yapısının duygulanım aracılığıyla
biçimlendiğini belirtir. Aslında Grossberg metni belirli bir tarihsel durumda ve yerde
önemli kılar ve ona dinamik bir yapı atfeder. Bu durağan olmayan yapının toplumsal
olarak inşa edilmiş bir kültürel etkiler alanının etkileşimiyle bütünleşerek hayranlığı
şekillendiğini ileri sürmektedir (Grossberg, 2001, 56-57).
Değinilen teorilerin tümünde herhangi bir şeye karşı geliştirilen hayran olma durumu ele alınmaktadır. Hayranlığın tanımlanmasını, oluşmasını ve farklılaşan yönlerini açıklayan bu yaklaşımlarda hayranın bireysel olarak hayranlık duyduğu şeye karşı
durumu tasvir edilir. Ayrıca hayranlık duygusunu sürdürülmesine sağlayan faktörler
detaylandırılır. Burada asıl önemli olan hayranın hayran olma durumuna geçişini
sağlayan unsurla olan etkileşimdir. Bu etkileşim hayranlık pratiğinin belirleyicisidir;
aynı zamanda hayranlık duyulan şeyin yeni bir statü edinmesi anlamına da gelir. Ancak burada hayran olunan ya da hayranlık duyulan şeyin hayranlar tarafından nasıl
görüldüğü dikkat çekici bir noktadır. Çünkü hayranlık duyulan şey bir nevi kutsallık
atfedilen şey anlamına gelmektedir. Bu kutsiyetin dile getirilmesi ya da vurgulanması şart değildir. Çünkü hayranlık duyulan şey bireysel anlamda bir kutsiyetle bütünleşecektir. Bu noktada hayran olma edimi, hayran olunan şeyle ilgili tüm pratikleri
düşünümsel bir biçimde etkisi altına alır. Hem hayran hem de hayran olunan farklı
bir statüye erişmiştir. Kaçınılmaz olarak ortaya çıkan yeni davranış örüntüleri bu
büyülü etkileşimin somut bir göstergesidir. Özü itibariyle hayranlığı ve kutsallığı
aynı düzlemde değerlendirmeyi mümkün kılan beraberinde ortaya çıkan ve gündelik
olandan farklılaşan pratikler bütünüdür.

5.3.2. Dijitalleşen Hayran Kültürü ve Dijital Oyunların
Kutsallaştırılması
Şimdiye kadar ifade edilen teorik çerçeveler kutsallığın ve hayranlığın birbirinden o
kadar da uzak kavramlar olmadığını gözler önüne sermektedir. Ancak modern teknolojilere eşlik eden dijitalleşme süreci hayranlık olgusunu yeniden değerlendirmeyi
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zorunlu kılmıştır. Dijital dünya ile bütünleşen hayran pratikleri zenginleşmiş, genişlemiş ve bu etkileşim çok boyutlu bir hal almıştır. Bu noktada digital hayranlık (digital fandom) olarak tanımlanabilecek kesişimi en basit haliyle hayran pratiklerinin ve
etkileşimlerinin dijital teknolojiyle dolayımlanması şeklinde ifade edebiliriz. Üstelik
bu kavramsallaştırma hayran pratiklerinin analog gerçekliktekinden farklılaştığının
da altını çizer ve hayranlığı müzik, spor, sanat, oyun gibi herhangi bir alt türden muaf
tutar. Dijital hayranlık çok boyutlu bir fenomen olarak görülmelidir. Çeşitli hayranlık eylemlerinin hem online hem de offline süreçlerine vurgu yapar, dijital mecralar
vasıtasıyla ortaya çıkan etkilerin sosyal, kültürel ve toplumsal boyutlarına dikkat
çeker, hayranlığın online pratiklerinin yön verdiği yeniden üretim süreçlerine odaklanır (Lanier ve Fowler, 2013, 287-288). Hayranlık kültürünün dijital teknolojilerle
bütünleşmesini özetleyen ve yeni bir perspektif sunan dijital hayranlık dijital oyun
hayranlığını irdeleyebilmek için de kayda değer bir öneme sahiptir.
Henry Jenkins hayran kültürüne ya da hayran topluluklarına yönelik görüşlerini yeni
medya ve dijital teknolojinin sunduğu olanaklar dâhilinde ele aldığı çalışmasında
hayranlık olgusunu medya yakınlaşması2, katılımcı kültür ve kolektif zekâ ekseninde değerlendirerek çözümlemiştir. Jenkins yakınlaşmayı paradigmatik bir dönüşüm
olarak görür ve “yeni ve eski medyanın çarpıştığı, taban medyası ile kurumsal medyanın kesiştiği, medya yapımcısının ve medya tüketicisinin güçlerinin beklenmedik
şekillerde etkileşime geçtiği” bir kültür olarak tanımlar. “Yakınlaşma ile içeriğin çeşitli medya platformları üzerinden akışını, çeşitli medya endüstrilerinin işbirliğini ve
istedikleri türlü eğlence deneyimi arayışıyla neredeyse her yere gidebilecek medya
izleyicilerinin göçebe davranışını” vurgulayan Jenkins medya yakınlaşmasına bakışıyla onun teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri de içerdiğini dile getirir (Jenkins, 2019, 19). Jenkins günümüzde bireylerin medya içeriğini tüketme biçiminin
değiştiğini ve kullanıcıların aktif katılımına dayandığını ifade eder. Hatta değişen
tüketim biçimini salt teknolojik bir süreç olarak okunmasına karşı çıkar. Bunun yerine Jenkins, tüketicilerin yeni bilgilere ulaşma ve edinilen bilgiler arasında çeşitli
bağlantılar kurma biçiminin kültürel bir değişim süreci olduğunu vurgular. Bu ise
yeni medyanın bireylerin yaşamında başrol olmasıyla doğrudan bağlantılıdır (Jenkins, 2019, 19-20).
Katılımcı kültür kavramı geleneksel medya içeriğinin yeni medya ve dijital teknolojilerle birlikte tüketme biçimlerinin değişimine dikkatleri çekerken bireylerin etkileşim kuran katılıcımlar rolüne sahip olmasıyla anlamlandırılır (Jenkins, 2019, 20). Bu
dinamik yapıda medya şirketleri tüketicilere yönelik eski ön kabulleri kenara bırakıp
2

Jenkins’in convergence olarak ifade ettiği kavram yakınlaşma, yakınsama, yöndeşme gibi çevirilerle Türkçe’de
kullanılmaktadır. Burada kavramın karşılığı olarak yakınlaşma sözcüğünün tercih edilmesinin nedeni referans
alınan metindeki çeviriden dolayıdır.
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medya yakınlaşması döneminde medya içeriklerini tüketmenin ne olduğunu yeniden
değerlendirmeye mecbur kalır. Geleneksel pasif tüketici mantığının artık geçerliliği
kalmamış, tüketici eylemlerinin önceden kestirilebilirliği yerine göçebe bir tüketici
pratiği ön plana çıkmıştır. Yeni tüketiciler medyaya daha az sadakat göstermekte ve
kendi aralarında sosyal olarak daha hızlı ve kolay bağlantılar kurmaya eğimlidirler.
Bu ise sessiz, pasif, görünmeyen olarak etiketlenen tüketici aktif, katılımcı bir tüketiciye dönüşerek eylemlerini aleni bir şekilde gerçekleştirmektedir. Artık güçlenen
bir tüketici söz konusudur. Bu yeni tüketiciler katılımcı kültürün şekillendiği yeni
medya ve dijital kültüre yön verebilecek güce sahiptir (Jenkins, 2019, 39-40).
Jenkins’e göre hayranlar dijital teknolojilerle salt bir kullanıcıdan ziyade birer içerik üreticisi konumuna erişmektedirler. Hayranlar kendi duygu ve düşüncelerini çok
daha kolay bir şekilde ifade edebilmekte, ortak paylaşımlar yapabilecekleri topluluklar oluşturmakta, tükettikleri her şeyi yeniden üretme imkânına sahip olurken
paylaşımlarıyla dijital kültüre yön verebilmektedir. Artık eleştirmek, fikirlerini ifade
etmek, olumsuzlukları belirtmek, içeriğin değişmesine yön vermek gibi fırsatlara sahip olan hayranların dijital dünya ile kurdukları etkileşim geleneksel medya pratiklerinden farklılaşmaktadır. Bu süreçte medya yakınlaşması kritik bir roldedir. Çünkü
Jenkins’e göre medya yakınlaşması salt ticari amaçlarla üretilen ürün ve hizmetleri
içermemektedir. Bunun yanında bireylerin medyaya eklemlenme biçimiyle kavranır.
Öyle ki gündelik pratikler, ilişkiler, arzu ve istekler, hatıralar, hayaller gibi hemen
hemen her şey medya kanallarıyla diğer bireylere ulaştırılır. Haliyle bu süreç etkileşimli bir ilişkiyi doğurmaktadır (Jenkins, 2019, 37-38).
Matthew Hill dijital hayranlığa farklı bir perspektiften yaklaşarak hayranlık kültürüne önemli katkılar sunmuştur. Hill hayranlığın aynı anda hem din gibi olduğunu
hem de olmadığını ifade ederek onu ‘kült’ ile ‘kültür’ arasında bir yerde var olan
olgu olarak tanımlamıştır. Aslında Hill hayranlığın din ya da dindarlıkla aynı şey
olmadığını fakat hayranlık kültürünün dinle ortak bir töze sahip olduğunu ifade eder.
Bu ortaklığı yeni dindarlık (neoreligiosity) olarak kavramsallaştıran Hill, yeni dindarlığın seküler bir kültürde “dinin geri dönüşü” ya da “dinin yer değiştirmesi” gibi
anlamlara gelmediğine vurgu yapar. Yeni dindarlık ile asıl kastedilen kült addedilen
öğeyle medya dolayımıyla kurulan ilişkinin külte yönelik “yeni düzenlilikleri” geliştirdiği ve hayranlık kültürü çerçevesinde külte yönelik dini söylemlerin “olağandışı
tekrarlar”la üretildiğidir. Bu etkileşimsel süreç hayran pratiklerinin ve söylemlerinin
olağan bir sonucu olarak belirtilir (Hill, 2005, 86).
Hill’in Durkeim’ın görüşlerinden yola çıkarak tanımladığı yeni dindarlık kavramını
dijital teknolojiler ve yeni medya ekseninde yeniden ele almak gerekmektedir. Hatırlanacağı üzere Durkheim’ın kutsal/profan düalitesinin merkezinde bu iki alanın bir
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araya gelmesinin mümkün olmadığına değinilmişti. Çünkü kutsal atfedilen profan
olandan sıyrılarak bambaşka bir anlam yüklenerek onunla kurulacak ilişkiyi şekillendirmekteydi. Kutsalla kurulan ilişki aynı zamanda profan olanla kurulan ilişkide
de belirleyici olmaktaydı. Özetle kutsal ve profan olarak kabul edilenlerin kesişmesi
Durkheim’a göre mümkün görünmemekteydi. Ancak Hill kutsal ve profan olanın
keyfiliğine yaptığı vurgu ile iki zıtlık ihtiva eden bu tanımlamaların bir araya gelebilen, kesişebilen unsurlar olarak görülmesine müsaade eder. Çünkü bireyler gündelik pratiklerinin bir parçası olan kutsal ya da profan olanın sınırlarını bu keyfilikle esnetebilmektedir. Durkheim’in önemli gördüğü kolektif coşku, kutsal ve profan
olanı anlamlandırmak için önem arz ederken Hill’in yeni dindarlığı öznel, bireysel
bir nitelikle yeniden şekillendirilebilmektedir. Bu nedenle yeni dindarlığı tanımı bu
iki zıtlığın aynı dünyanın farklı veçheleri olarak görülmesine müsaade eder. Yeni
dindarlıkla etiketlenenler tözsel açıdan aynı olsa da gündelik pratiklerde keyfi ve
değişken bir yapıdadır.
Hill’in yeni dindarlık ve yeni kutsallar hakkındaki düşünceleri kutsal hakkında fikirlerinden yararlanılan Vergote’nin fikirleri ile paralellik göstermektedir. Modern
dönemde kutsalla kurulan ilişkinin değiştiğini belirten Vergote, günümüzdeki bireysel kutsallıkların tecrübenin kutsalı olarak deneyimlendiğine vurgu yapmaktadır.
Esasında tecrübenin kutsalı, yeni dindarlık pratiğinin ta kendisidir. Böylelikle yeni
kutsallar seküler manada toplumsal yapıda yer alabilmektedir. Ancak kutsallık halesiyle çevrelenen ne olursa olsun teolojik bağını koruduğunu ya da Agamben’in
deyişiyle imzasını yitirmediği öne sürmek mümkündür. Buna ilaveten yeni dindarlık
pratiği Huizinga’nın tanımıyla adeta kutsal eylem olarak okunabilir. Nitekim kutsiyet atfedilenle olan etkileşim gündelik olana ara vermeyi ve kutsal eylemin belirlediği davranış örüntülerinden yararlanmayı zorunlu kılar. Bu zorunluluğun bireysel
bir zorunluluk olduğunu da dikkatlerden kaçırmamak gerekir. En nihayetinde modern dönemin yeni kutsalı düşünümsel bir biçimde inşa edilmektedir. Dolayısıyla
günümüzdeki yeni kutsallıkları bu çerçeveden değerlendirmek, kutsiyetin ve hayran
pratiklerinin özünün kavranmasını kolaylaştırmaktadır.
Günümüzde artık kutsallık atfetmek sıradan yaşamın olağan bir parçasıdır. Bireyler kendileri için önemli gördükleri her şeye bu yüce değer kategorisi ile yaklaşabilmektedir. Dijital teknolojiler kutsallık atfetme ve hayran olma pratiklerimizi de
kolaylaştırdığına göre dijital oyunlar kült bir nesne olarak değerlendirilebilir mi?
Dijital oyunlar Hill’in yaklaşımıyla kutsallaştırarak tanımlanabilir mi? Dijital oyun
meta olarak düşünüldüğünde çeşitli medya araçlarından bağımsız herhangi bir işlevi
olmayan somut bir nesnedir. Tüketicilerin bu nesnenin kendisine karşı bir beğeniye sahip olduklarını düşünmek yanlış bir değerlendirme olacaktır. Çünkü dijital bir
oyunun meta hali kültleştirilip kutsiyet atfedilebilecek bir nesne değildir. Bununla
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birlikte söz konusu meta ancak dijital teknolojilerle birleştiğinde tüketilebilecek bir
ürün sunar. Bu ürün çoğunlukla kitap, film, müzik gibi tek boyutlu bir medya içeriğinin ötesine geçerek multimedya özellikleriyle doludur. Dijital oyunlar metin, ses,
müzik, grafikler, efektler gibi pek çok unsuru bünyesinde barındırarak kullanıcılarına sunar. Dolayısıyla bu çoğul yapı dijital oyunları tek bir perspektiften değerlendirmenin önünde engel teşkil eder. Bu nedenle dijital oyun hayranlığını anlayabilmek
için bireylerin dijital oyunlarla kurduğu ilişkiye odaklanmaya ihtiyaç vardır. Çünkü
bireylerin dijital oyunlarla etkileşimi oyun deneyiminin merkeze alınmasıyla anlaşılabilir. Bunun için ilk olarak The Last of Us ve The Last of Us: Part II’nin arasındaki
temel farklılıklara göz atmak gerekmektedir. İki oyun deneyiminin farklılaşan unsurları, sosyal medya aracılığıyla ortaya konulan tepkilerin anlaşılmasına yardımcı
olacaktır.

5.4. Dijital Oyun Dünyasını Aşan Bir Örnek:
The Last of Us: Part II
Dijital oyunlar oyunculara tercih ve eylemleriyle oyunun sunduğu kurgusal evrende
interaktif bir deneyim vadeder. Bu deneyim de etkin bir role sahip olan oyuncuların
oyun evrenindeki etkinlikleri, karakterle kurdukları bağ, oyunun hikâyesinin etkisi,
oyun müziklerinin hissettirdikleri gibi pek çok bileşenle şekillenir. Buna ek olarak
Jenkins’in medya yakınlaşması olarak vurguladığı süreç oyun dünyasını derinden
etkilemiştir. Dijital efektler, yüksek çözünürlüklü oyun grafikleri, zenginleşen müzik
ve sesle birlikte oyunlar film gibi bir görünüme kavuşmuştur. Sinema dünyası ile
oyun dünyasının birleşimi oyunları “hikâye anlatıcılığı deneyimini genişletmenin
bir yolu” olarak görülmesini sağlamıştır. Böylelikle oyunlar bir sinema filmi süresinde anlatılamayan hikâyeleri aktarabilmenin yolu olarak görülmeye başlanmıştır
(Jenkins, 2019, 26).
Günümüzde dijital oyunlar oyunculara çok yönlü bir deneyim sunarlar. Oyuncuların bir oyuna ne kadar dâhil olduğu, ne kadar bağlandığı, ne kadar etkilendiği, ne
kadar sevdiği ya da sevmediği oyun evreninin sunduğu imkânlarla ve oyuncuların
bu evrendeki bireysel ilişkisiyle anlaşılabilir. Bundan dolayı dijital oyunlara olan
hayranlığı Hill’in ifadesi ile yeni dindarlık biçimi olarak ifade etmek oldukça eksik
kalacaktır. Çünkü bu kutsallaştırma faaliyeti tüm dijital oyunlar için geçerli değildir.
Buna rağmen herhangi bir oyuna karşı gelişen hayranlığın oyuncuların dijital oyunla
kurdukları etkileşimsel, interaktif süreçle ve dijital hayran pratikleri ile düşünümsel
bir biçimde değerlendirmek yeni dindarlığın inşa edilme sürecini anlaşılır hale getirir. The Last of Us: Part II’nin kötü muameleye maruz kalmasının sırrı bu dinamik
sürecin çok boyutlu yapısı çözümlendiğinde keşfedilecektir.
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The Last of Us oyunu aksiyon-macera kategorisinde değerlendirilen bir hayatta kalma oyunudur ve Naughty Dog tarafından geliştirilerek piyasaya sürülmüştür (Naughty Dog, 2013). Sony Computer Entertainment vasıtasıyla PlayStation 3 için tasarlanan oyunun 10 Aralık 2011’de duyurusu yapılmış, 14 Haziran 2013’te ise satışa
sunulmuştur. The Last of Us’ın çıkışı pek çok övgüyü de beraberinde getirmiştir.
Hikâyenin ilgi çekiciliği, karakter gelişimi, geleceğe yönelik distopik kurgu, kadın
karakterin yansıtılma şekli gibi birçok detay dikkat çekici bir biçimde işlenerek oyun
yapılandırılmıştır (Metacritic, 2014).
The Last of Us oyuncuları dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı bir hastalığın yayılmasından yirmi yıl sonrasına götürür. 2033 yılında geçen olaylardan bulaşıcı hastalığa
yakalananların birkaç saatlik kısa bir zaman diliminde saldırgan ve vahşi yaratıklara dönüştüğü anlaşılmaktadır. Hastalığın bulaşma hızı çok yüksek olduğu için tüm
dünya bu süreçten etkilenmiş, insanlar bu yaratıklara karşı yaşam mücadelesi vermek durumunda kalmıştır. Bu post-apokaliptik ve distopik evren Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’nde geçer ve oyunun ana kahramanları orta yaşlarındaki Joel ile
(Troy Baker seslendirir ve canlandırır) genetik olarak hastalığa karşı doğal bir bağışıklığı bulunan 14 yaşındaki Ellie (Ashley Johnson seslendirir ve canlandırır)’dir.
Aralarında herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan ikilinin oyun evrenindeki yaşadıkları, oyuncular tarafından yönlendirilerek keşfedilir. Oyuncular oyunun büyük bir
kısmında Joel karakteri ile eylemlerini gerçekleştirirken çeşitli sorunlarla yüzleşerek
hayatta kalmaya çalışırlar (Metacritic, 2014).

Görsel 5.1. The Last of Us’da Joel ve Ellie

The Last of Us’ın piyasaya sürülmesinin ilk haftasında ciddi satış rakamlarına ulaşır
ve on dört aylık bir sürede 8 milyondan fazla satarak PlayStation 3’ün en çok satan
oyunlarından biri olur. Bununla birlikte pek çok oyun ödüllerini kazanarak beğeni-
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leri toplar. Gösterilen ilgi ve talepler oyunun devamının geleceğinin müjdecisidir.
2016 yılının Aralık ayında The Last of Us: Part II’nin duyurusu yapılır ve 2020
yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülür (Naughty Dog, 2020). İki oyununda da
hem yönetmeni hem de yazarı Neil Druckmann’dır. Ancak Druckmann ilk oyunda
anlatılan hikâyeye eklemlenerek oluşturulan bu oyunu daha farklı bir şekilde kurgulamıştır. The Last of Us: Part II ilkindekinden farklı olarak beraberinde övgüler
kadar tartışma ve şiddetli tepkiler de getirmiş, oyun dünyasında bir kutuplaşmaya
sebep olmuştur (Metacritic, 2020).
The Last of Us: Part II ilk oyunun kaldığı yerden beş yıl sonrasını anlatır ve olaylar
yine ABD’nde geçer. Oyun, Joel ve Ellie’nin zorluklar karşısındaki mücadelelerinden
sonraki bir döneme odaklanmıştır. Hayatta kalanlar giderek kalabalıklaşmış, kendilerine güvenli bir bölge oluşturarak adeta bir şehir kurmuşlardır. Oyuncular bu sefer
19 yaşındaki Ellie (Ashley Johnson seslendirir ve canlandırır) ile ilk defa bu oyunda
hikâyesini öğrenecekleri Abby’yi (Laura Bailey seslendirir ve canlandırır) kontrol
ederek eylemlerini gerçekleştirmektedir. İlk oyunun aksine bu oyunda intikam, öç
alma gibi temalar çok baskın bir şekilde işlenmiştir. Bu uzun soluklu maceranın sonu
gerek geliştirici firmanın gerek yönetmen ve senarist Neil Druckmann’ın gerekse de
oyuncuların tepkilerin hedefi olmasıyla sonuçlanmıştır (Metacritic, 2020).

Görsel 5.2. The Last of Us: Part II’de Ellie ve Abby

5.4.1. “Onlardan Biri” Olabilmek
Oyun evreninin derinleşmesi, bu evrene katkı sağlamak, o dünyayı keşfetmek, oyun
evreninin içine girme ihtiyacı oyunun ne kadar heyecan verici bir şekilde tasarlandığıyla doğrudan ilgilidir. Oyuncuların dijital olarak yaratılan bu evrene dâhil olma
ihtiyacı hissedebilmesi için oyunla bağ kurabilmesi oldukça önemlidir. The Last of
Us özelinde düşünülürse ilk oyundan ikinci oyuna geçişte değişen neydi de bu kadar
çok öfke kendine yer bulabildi? Bunun için ilk oyun ile ikinci oyundaki evrenin değişen yönlerinden bahsetmek yerinde bir adım olacaktır.

169

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

İlk oyunda herhangi bir kan bağı olmayan Joel ve Ellie arasında zamanla duygusal
bağlar kurulur ve adeta bir baba-kız ilişkisi gelişir. İçinde bulundukları dünyanın
çetin koşulları, hayatta kalma mücadelesinde birbirlerini korumayı, kollamayı ve
yer yer birbirlerinin hayatlarını kurtarmayı kaçınılmaz kılar. Böylece ikili her geçen gün birbirlerine daha fazla bağlanarak aralarındaki bağı kuvvetlendirmektedir.
Bununla beraber pek çok dijital oyunda olduğu gibi The Last of Us oyununda da
oyuncu hem eyleyen hem de izleyendir. Oyunu ilerletip yön veren oyuncu kendi
eylemleri sonucunda ortaya çıkan ve görünür hale gelen hikâyeye ulaşır. Karakterlerin geçmişleri, kayıpları, acıları, anıları ortaya döküldükçe oyuncu sadece oynayan olarak kalamamaktadır. Onların sevinçlerini paylaşıp acılarına ortak olmakta,
ikili ile yoğun bir duygusal bağ kurmaktadır. Haliyle zaman geçtikçe Joel ve Ellie
ikilisine oyuncu/izleyici de eklenmekte ve oyuncu açısından mücadele sanki üçlü
bir ekip tarafından sürdürülmektedir. Oyuncu artık “onlardan biri” olarak yoluna
devam edecektir.
Dijital oyunlarda oyuncuyu temsil eden karakterle bütünleşmek sadece karakterin
eylemlerine tanıklık etmekle mümkün olmaz; aynı zamanda oyuncunun onu temsil
eden karakterle duygusal açıdan bağlanmasıyla sonuçlanır. Geliştirilen bu duygusal
bağ oyun süresince yaşanılanlara doğrudan etki etmektedir (Hefner, Klimmt ve Vorderer, 2007, 40). Joel ve Ellie’yle bağ kuran oyuncular kendilerini artık ekibin bir
parçası gibi görmeye başlarlar. Bu durum oyun boyunca verilen mücadeleyi daha
anlamlı kılar. İlk oyunu tamamlayıp nihayete erdiren oyuncular için Joel ve Ellie,
oyuncuların takım arkadaşlarıdır.
İlk oyun deneyiminin lineer zaman akışının ardından ikinci oyunda zaman akışı geçmişe dönüşlerle (flashback) ve günümüze dönüşlerle (flashforward) desteklenerek
zaman akışı ilk oyundan farklı bir şekilde kullanılmıştır. Bu farklılaşan zaman kullanımı temelde iki farklı hikâyeyi açığa çıkarır. İlk hikâyede Ellie ve ona süreç boyunca yardımcı olan kız arkadaşı Dina’nın yaşadıkları oyunculara aktarılırken ikinci
hikâyede oyuncuların hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları Abby’e odaklanılır.
Ancak ilk oyundan farklı olarak Joel bu sefer oyuncu olmayan karakter (non-player
character) olarak oyuncunun karşısına çıkarılmıştır. Bu durum oyuncuların beklentilerini karşılaşamasa bile hala tanıdık bir isim olarak Joel’in ve onun erkek kardeşi Tommy’nin ikinci oyunda da yer alması oyuncuların oyunla kurdukları bağın
güçlenmesinde yardımcı olmuştur. İlk oyunda olduğu gibi oyuncuların zorlu yaşam
koşulları, enfekte olmuş yaratıklar, düşman topluluklarla mücadele ederek hayatta
kalmaları istenirken oyunun doğrusal olmayan zaman akışında ikinci oyunla ilgili
diğer detaylar yavaş yavaş ortaya çıkar.
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Abby ilk defa The Last of Us: Part II’de hikâyeye dâhil olmuştur. Oyunun başından itibaren oyuncular tarafından yönlendirilen Abby’nin oyun ilerledikçe asıl
amacı anlaşılır. Abby karakterinin ilk oyundaki hikâyeyi etkileyen olayların sonucu
doğrultusunda intikam duygusuyla yanıp tutuşan biri olması ve öz babası Dr. Jerry
Anderson’ı The Last of Us’ın sonunda Joel’in öldürmesinden dolayı ondan intikam
almak istemesi oyuncular üzerinde beklenmedik bir etki yaratır. Öyle ki Abby, eline
geçen ilk fırsatı kaçırmaz ve Ellie’nin gözleri önünde kendi öz babası gibi gördüğü
Joel’i öldürür. İkinci oyunun ana karakterleri Abby ve Ellie, artık iki düşman olarak
konumlanmışlardır. Bu noktada The Last of Us: Part II sadece hayatta kalma oyunu
olmanın ötesine geçmiş, oyuna eklenen intikam hikâyesi yeni bir mücadele alanı
yaratmıştır.
Bir oyuncu için Ellie’yi oynamak, onunla eylemlerine yön vermek ne kadar istek
uyandıracak, oyuncuyu mutlu edecek bir hamle ise tam tersi bir şekilde Abby’i
oynamak bir o kadar nefret uyandıracak, oyuncuların oyunu Abby ile yönlendirmeleri onları bir o kadar itecektir. Ellie ve Joel oyuncular için ilk oyundan beri
birlikte mücadele ettikleri, hayatta kalabilmek için adeta aynı cephede savaştıkları yoldaşlarıdır. Öte yandan öç duygusu ile dolu olan Abby’nin intikamı ve
Ellie’nin Joel’in ölümüne tanıklığı oyuncuların zihinsel ve duygusal dünyasını
fazlasıyla bulandırmaktadır. Buna ek olarak oyunda bir tasarım tercihi olarak
oyuncular Abby’nin intikam duygusunu anlamaları için Abby’nin geçmişine yolculuğa çıkarılır. Abby’nin yaşadıklarını anlamaları, onun acılarına ortak olmaları
beklenir. Onun babası kaybetmesi, Abby ile empati yapabilmeleri için detaylandırılarak oyunun hikâyesiyle aktarılır. Fakat bu duygusal bağın çok kısa bir
sürede kurulması pek mümkün görünmemektedir. The Last of Us boyunca Joel
ve Ellie ile duygusal açıdan bütünleşen oyuncular için Abby’i anlamak kolay
değildir. Oyuncuların yaşadıkları, üstesinden geldikleri olaylar onların hangi tarafta olduğunu çoktan belirlemiştir. Ancak The Last of Us: Part II’de Abby’nin
tarafında olmamak gibi bir seçenek söz konusu değildir. Dolayısıyla Abby ve
Ellie düşmanlığı oyunun çatışma unsurudur ve oyuncular oyunun devamını öğrenebilmek için Abby karakteriyle yeri geldiğinde ilk oyundan bağ kurdukları,
sevdikleri, bütünleştikleri karakterlere zarar vermeye zorlanırlar. Oyunun ilerleyen kısımlarında Abby’nin Tommy’i gözünden vurması, Ellie ve ona Abby’yi
bulmasında yardımcı olan kız arkadaşı Dina’nın da Abby tarafından hırpalanması gibi kısımlar Abby’nin perspektifinden oyunculara aktarılır. Haliyle Abby
ile ilgili tüm bu detaylar oyuncularda güçlü bir nefret duygusunun uyanmasıyla
sonuçlanmıştır.
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Görsel 5.3. The Last of Us: Part II’de Joel

Dijital oyunlarda “nesnelerin ve karakterlerin neye benzediklerinden ziyade onların ne yaptıkları oyuncular için çoğu zaman daha önemlidir (Kara, 2014, 16). The
Last of Us: Part II’nin senaristleri ve yönetmeni oyuncuların bu oyunda tanıştıkları
karakterlerden biri olan Abby’yi anlamaları, onun yaşadıklarını hissederek onunla
özdeşleşmelerini hedeflemiş olabilirler. Ancak bu durum oyuncuların daha önceden
duygusal bağ kurdukları karakterlere zarar verme, şiddet uygulama gibi eylemleri
gerçekleştirmelerini zorunlu hale getirmesi noktasında oyuncuların beklentileriyle
örtüşmemiştir. En nihayetinde oyun oynamak demek oyunun kurgusal dünyasında
yer alarak eylemektir; o dünyanın kuralları içerisinde ve sınırları dâhilinde hareket
etmek anlamına gelmektedir. Bu durum The Last of Us: Part II oyununun yaratmış
olduğu kurgusal evrende istenileni yaparak ilerlemeyi kaçınılmaz hale getirir. Haliyle oyuncular Abby ile oyunda ilerlemek istemeseler bile onlara çizilen sınırların
dışına da çıkamamaktadırlar. Dolayısıyla ilk oyundaki o büyülü dünya, oyun ilerledikçe oyuncular için oldukça üzücü eylemlerin yer aldığı bir evrene dönüşmektedir.
Herhangi bir metadan ziyade etkileşimli deneyimlere vurgu yaparak pazara açılan
oyun endüstrisinin temel amacı kullanıcılarını arttırmak ve oyuncuların bağlılığını
kuvvetlendirmektir. Bu noktada temel vurgu birliktelik ve aidiyet üzerinden ilerler.
Nitekim oyun endüstrisi oyuncuları, tüketiciler ya da müşteriler olarak görmenin
ötesine geçerek onların oyun deneyimlerinden beslenir (Jenkins, 2006, 148). Oyuncuların beğenileri ya da eleştirileri daha iyi bir oyun deneyimine giden yolda rehber
niteliğindedir. The Last of Us oyununun edindiği küresel başarı oyuncuların geribildirimleriyle birleşerek zenginleşmiştir. Joel ve Ellie’yle sıkı bir bağ kuran oyuncular
için bu geribildirimler esasında bir sonraki oyunda oyuncuların ne beklediklerine
yönelik ipuçlarını da içermektedir. Çetin koşullarda savaşarak post-apokaliptik ev-
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rende hayatta kalan Joel ve Ellie arasındaki bağ nasıl gün geçtikçe kuvvetlendiyse
oyun boyunca bu ikiliyle beraber elde edilen başarılar da oyuncuların Joel ve Ellie’yle güçlü bir özdeşlik kurmalarıyla sonuçlanmıştır. Nitekim bu karakter vasıtasıyla
hayatta kalmayı başaran esasında oyunculardır. Haliyle bu bakış açısına göre oyuncuların nasıl konumladığını apaçık bir şekilde görülebilir. İkinci oyunda yeni karakterler hikâyeye katılmış, oyunun konusu ilk oyundan farklı bir yöne doğru ivme
kazanarak ilerlemiştir. Bu açıdan ele alındığında oyuncuların ilk oyuna olan bakış
açıları ikinci oyunun oyunculara sunduğu perspektifle çelişmiştir.
Oyuncuların oyun deneyimi oyun-oyuncu etkileşimi çerçevesi dâhilinde karşılıklı
olarak şekillenmektedir. Fiske, bu sürece karşılıklı bir şekilde oluşan dinamik bir
perspektiften bakmaktadır. Fiske’e göre metnin içerdiği anlamlar okuyucuların metinle kuracağı bağlantıların sınırlarının ve etkilerinin belirleyicisidir. Metin, esasında
bir çerçeve sunar, okuyucu bu bağlantıları metinle kurduğu etkileşim sayesinde kendisi üretir. Bu durumda metin okuyucunun isteklerini göz ardı edemez, okuyuculara karşı kayıtsız kalamaz; aksine onların toplumsal konumlarıyla ilintili olabilecek
noktaları barındırıp okuyucunun bunları keşfetmesine olanak sağlamalıdır. Çünkü
metinler okuyucuların dâhil olmasıyla ve metnin okuyucuların kendini özdeşleştirebileceği zengin bir anlam biçimiyle inşa edildiğinde okuyucularla bütünleşebilir
(Fiske, 1999, 179). Dijital oyunlar özelinde “oyuncunun deneyimi onun oyun dünyası içinde girdiği etki ve etkilenme ilişkileri çerçevesinde belirlenirken, oyun dünyası
oyuncunun bu deneyimleri yoluyla sürekli olarak yeniden kurulacaktır” (Kara, 2014,
109). The Last of Us: Part II’ın oyunculara hissettirdiği olumsuz deneyimin dışavurumu bu noktada daha anlaşılır bir hale gelmektedir.
Fiske’e göre dijital oyunların sunduğu etkileşimden duyulan haz oyuncunun anlatıyı
yönlendirebilmesinden beslenmektedir. Anlatıdaki olayları etkileyebilme, değiştirebilme, denetim sağlayabilme gibi mekanikler oyuncuların aktif katılımına müsaade
etmektedir. Bununla beraber katılma, paylaşma ve belli ortaklığın oluşması ile eğlence ve zevk iç içe girer. Bu iç içe olma durumu kendini ifade etme fırsatı sunarken aynı zamanda başkalarıyla ortaklığı paylaşma ve dayanışma sağlama olanağını
mümkün kılar (Fiske, 1999, 172-173). Bunu da bir tür yatırım gibi görebilmek mümkündür. Oyuncular The Last of Us oyununu deneyimleyebilmek için önce ekonomik
olarak yatırım yaparlar. Bu yatırımın haz ve eğlenceyi bir arada deneyimleyebilme
fırsatı sunması beklenir. Ardından oyuncu zaman ayırarak oyunda kendinden beklenen görevleri, tamamlanması planlanan eylemleri gerçekleştirir. Bu süreç kaçınılmaz olarak Grossberg’in tanımladığı haliyle duygulanımsal sürece dâhil olmayı
da gerektirir. Kültürel biçimlerin değişen bağlamı anlam inşa sürecinde önemli bir
role sahiptir. Nitekim Grossberg’in vurguladığı gibi oyuncuların ilk oyunla kurdukları etkileşim ikinci oyunla kurulan etkileşimi doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla
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oyuncu The Last of Us oyunun ekonomik, sosyal ve duygusal yatırımının mirası ile
The Last of Us: Part II’deki yolculuğuna çıkar. Beklentilerin farklılaşması tepkilere
zemin hazırlamıştır.

5.4.2. Ebeveyn İlişkisi: Joel ve Ellie
Dijital oyunların toplumsal yaşamla olan bağı, Fiske’in ifadesiyle ne kadar ilintili
olduğuyla ilgilidir. Oyuncunun toplumsal yapıdaki deneyimlerinin tam aksine dijital
oyunlar oyuncuları onaylar, başarılarını ödüllendirir ve yeteneği sayesinde özgüvenini yeniler. Toplumsal yaşamda hazlara ve kabullere ulaşmak bu kadar kolay değildir. Bu nedenle oyunlar bireysel hazları ve tatmini garanti eder. Oyunu oynamak
ya da oyuna dâhil olmak bireylerin toplumsal yaşamdan sıyrılarak bambaşka bir
gerçekliğe erişmesini sağlar. Bu gerçeklikte aktif rol oyuncudadır. Oyun süresince
toplumsal kimlik, ait olunan ideoloji gibi gerçekliği anıştıran tüm unsurlar terk edilir.
Bedensel ve ruhsal olarak eklemlenmeyle beraber oyuncu metnin sunduğu olanaklar
dünyasında oyun bitene dek yol alır (Fiske, 1999, 172).
The Last of Us’ın kurgusal evreninde yolculuğa çıkan her oyuncu Joel ve Ellie’nin
birbirleri için ne kadar önemli olduğunu bariz şekilde görebilecektir. Joel bu önlenemeyen salgının patlak verdiği ilk sıralarda kızı Sara’yı kaybetmiş ve bu, oyunun açılış sahnesinde oyunculara iletilmiştir. Acılı bir baba olan Joel hayatta kalabilmek ve
zor durumda duygusallığa yer bırakmadan rasyonel kararlar alabilmek için kimseyle
yakınlık kurmak istememektedir. Ancak Ellie ile yolculukları Joel’in Ellie’yi kızı
Sara yerine koyarak ona bağlanmasıyla sonuçlanır. Dahası Ellie birkaç kez Joel’in
hayatını kurtararak Joel’in onu kendi öz kızı görmesine müsaade eder. Diğer taraftan
Ellie de duygusal açıdan fazlasıyla kırılgandır. Sevdiklerinin onu terk etmesine ya
da ölmesine tanıklık etmek onda derin yaralar bırakmıştır. Ancak Joel’in Ellie’yi terk
etmemesi ve her daim yanında olması ikilinin ilişkilerinin güçlenmesinde önemli bir
faktördür.
“Orijinal” veya “gerçek” olarak ifade edilen unsurlar bireyin oyun deneyimini nasıl anlamlandırdığı ile doğrudan ilişkilidir. Bireyin oyun deneyimi başlangıçta ve
oyun süresi boyunca inşa edilen anlam ağlarıyla şekillenerek güçlenir. Dijital sınırlar
çerçevesinde oyunla kurulan etkileşimi özgün ve benzersiz yapan oyuncunun oyun
deneyimini nasıl anlamlandırıldığıyla anlaşılabilir (Swallwell, 2017, 216-217). The
Last of Us Joel ve Ellie arasında sağlam bir ilişki kurulmasına yardım etmiştir. Bu
iki ana karakter oyuncular açısından özdeşlik kurdukları karakterlerdir. Bu karakterin aracılığıyla oyun deneyimi anlam kazanmıştır. The Last of Us: Part II’de Joel’in
ölümü hem oyuncular için dramatik bir etki yaratır hem de oyunun hikâyesinde öfke,
intikam ve şiddet duygularının yoğunluğunu arttırır. Oyuncuların ilk oyun boyunca
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bütünleştikleri, zorlukların üstesinden geldikleri hem maddi hem de manevi yatırım
yaptıkları karakterlerden biri olan Joel artık olmayacaktır. Oyuncular bu durumu
yıkıcı deneyim olarak görmüştür. Çünkü ilk oyun boyunca kendilerini yerine koydukları Joel, ikinci oyunun başlarında hunharca şiddet görerek yaşamını yitirmiştir.
Joel’in ikinci oyundaki hikâyede bu şekilde kurgulanması oyuncularda sadece hayal
kırıklığı yaratmamış oyunu seven ve hayran olan oyuncular arasında öfkenin dışavurumuyla sonuçlanmıştır.
Oyuncuların tepkilerini sadece Joel’in ölümüne gösterilmiş tepkiler olarak ele almak
eksik bir değerlendirme yapmak olacaktır. Varsayımsal olarak düşünüldüğünde The
Last of Us: Part II’de Joel’in ölümünden sonra Ellie’nin kesintisiz intikam hikâyesi
başlasaydı oyuncuların olumsuz eleştirileri aracılığıyla iletilen öfke ve nefret bu kadar yoğun hissedilmezdi. Ancak The Last of Us: Part II oyunculardan sadece Joel’in
ölümüne tanıklık etmesini istememiştir; aynı zamanda Joel’in işkencelerle zavallı
bir şekilde öldürülmesini kabul etmesi beklenmiştir. Joel adeta oyundaki herhangi
biri gibi harcanmıştır. Kahramanca bir ölüm bile Joel’e layık görülmemiştir. Bunun
yanında düşman olarak nitelenebilecek bir konumda yer alan ve Joel’in ölümünden
sorumlu olan Abby’nin hikâyesine oyuncuların da katılması şart koşulmuştur. Dahası Abby’nin Ellie ile olan kavgasında oyunculardan Abby’yi yönlendirerek Ellie’yi
dövüşte yenmesi istenmiştir. Bir nevi The Last of Us: Part II’de, ilk oyundaki hikâye
tersine çevrilerek orada görünmeyenler oyunculara aktarılmıştır. Ancak bu durum
oyuncular için bir tercih değil bir zorunluluk olarak sunulmuştur. Bu zorunluluk hali
oyuncularda maddi ve manevi tüm yatırımlarının boşa çıktığı hissiyatını yaratmıştır.
The Last of Us oyunu süresince oyuncuların karakterlerle deneyimledikleri, önemli
gördükleri, kutsallık atfettikleri her şeye The Last of Us: Part II’de adeta saldırılmıştır. Yoldaşlığın, duygudaşlığın ve emeğin saldırıya uğraması ise oyuncuların kutsallarına karşı bir müdahale, adeta bir küfür (blasphemy) olarak değerlendirilmiştir.
Otto’nun kutsallığa olan bakış açısıyla oyun deneyimi ele alındığında oyun deneyiminin kutsallığı daha da anlaşılır olacaktır. The Last of Us’ta oyun boyunca doğrudan dile getirilmese de bireysel bir kutsallığın inşası söz konusudur. Başlangıçta
ilk oyun oyuncular için herhangi bir kutsallık içeren bir anlam ihtiva etmemektedir.
Ancak bireysel oyun deneyimi oyuncuların oyunla bütünleşmeleriyle, hikâyeyle
duygusal bir bağ kurmalarıyla, karakterlere bağlanmalarıyla sonuçlanmıştır. Ki ortalama bitirme süresi hiç de kısa sayılmayacak bir oyun için bu manevi yatırım oyuncu
açısından oldukça değerlidir. Kimi oyuncular için de The Last of Us tekrar tekrar
deneyimlenerek oyun kutsal bir eylem pratiğine dönüşmüştür. Oyunla ilgili olumlu
geribildirimler, beğeniler, sosyal ağlarda oluşturulan hayran grupları da oyun-oyuncu-hayran pratikleri üçgeninde etkileşimli bir anlam inşa sürecine neden olmuştur.
Otto’nun tabiriyle içsel bir yolculukla şekillenen bu süreç oyun deneyimine adeta
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kutsal bir pratik olarak yaklaşmakla sonuçlanmıştır. Bireysel olarak kutsallaştırılan
oyun deneyimi daha sonra kitlesel tepkilere giden yolu hazırlamıştır.
The Last of Us:Part II’nin eleştiri unsurlarından bir diğeri ise Joel’in ölümü ve bu
ölümün oyuncuya aktarılma biçimidir. Modern dönemin parçalı yapısında ölüm, ölmek, yas tutmak gibi olgular gündelik yaşamın dışlanmış bir parçasında yer alır.
Ölüm tecrit edilen bir alana taşınmıştır. Bu nedenle ölümle ilgili tüm pratikler gündelik pratiklerden ayrı tutulur. Yas ile ilgili toplumsal kurallar da geçerliliğini yitirmiştir. Geleneksel anlamda yas tutmak ve yası yaşamak modern dünyada sınırlı bir zaman ve mekânda gerçekleştirilerek tamamlanmalıdır. Acı çekmek ve ölüm
bu dünyadan ötelenerek yaşamla bütünleşmiş bir şekilde yer almasına müsaade
edilmemektedir (Craib, 2006, 28). Bu nedenle uzun süre yas tutan birey var olan
toplumsal koşullarda norm dışı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla gündelik
yaşam pratiklerimizde ölüm, keder, yas gibi yoğun duygu pratikleri farklı bir şekilde deneyimlenir. The Last of Us:Part II’de oyunculardan Joel’in ölümünden dolayı
duyulan üzüntünün oyun sınırları dahilde kalması ve oyun dünyasının dışına taşmaması beklenmiştir. Ancak bu ölümün oyuncular için ne ifade ettiği dikkatlerden
kaçmıştır. Daha önce değinildiği gibi, Joel oyuncuların yoldaşları, takım arkadaşları
olarak görülmüştür. Ancak Joel yaşam mücadelesi verdikleri evrende herhangi biri
tarafından değil, babasının intikamını almaktan başka bir şey düşünmeyen Abby tarafından adeta katledilmiştir. Durumu sıradan bir ölümün dışına çıkaran unsurlar bu
detaylarda saklıdır. Bu nedenle Joel’in ölümü öfke ve nefret duygularını arttırmıştır.
Kimi zaman dijital oyunlar aracılığıyla deneyimlenen ve duygu yoğunluğunu arttıran olaylar kişilerin kendi yaşamlarıyla kurdukları bağlarla anlaşılabilmektedir.
Joel’in ölümü oyunculara kendi yaşamlarındaki kayıplarını hatırlatmış olabilir. Bu
noktada hissedilen üzüntünün yoğunluğu Joel’in kaybının üzüntüsüyle birleşir. Bu
nedenle The Last of Us:Part II’de Joel’in ölümünün yarattığı hayal kırıklığı gerçek
kayıplarla birleşerek şiddetlenir. Bu da sosyal ağlara kızgınlık ve öfke olarak yansımış olabilir. Dijital oyunlarla deneyimlenen sevilen bireyin ölümünün illa ki gerçek
kayıpları anımsatmasına gerek yoktur. Bazen ölüm duygusunun oyuncuların kendi
hayatlarındaki bireyleri kaybedebilme ihtimalini hatırlatması da olumsuz sonuçlar
doğurabilir. Oyuncunun Joel’i zihninde bir ağabey, bir baba, bir amca gibi kodlaması
ve The Last of Us boyunca onunla birlikte yol arkadaşlığı yapması oyuncular için Joel’in ölümünün anlamını farklılaştıracaktır. Çünkü aslında ölümün bireye hatırlattığı
tek şey ölümünden korku duyulması değildir; aksine tahammül etmesi zor olan şey
kaybetmenin kaçınılmazlığı ve sahip olmak istenilen hey şeyin önceden kaybedildiğini hatırlatmasıdır (Craib, 2006, 44). Bu noktada Joel’in ölümü simgesel bir anlam
kazanır. Bu ölüm hem bireyin gerçek hayatta bir gün kaybedeceği bireyleri hem
de oyun evreninde Joel’i artık kaybettiğini hatırlatır. Oyunun devamında Joel artık
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yer almayacaktır. Ayrıca bu ölüm oyuncuların bir gün hayatta veda edecek sevdiklerinin de ölümü karşısında kendi çaresizliğinin de göstergesi olarak da okunabilir.
Bu açıdan bakıldığında Joel’in ölümünün sahip olduğu simgesel anlam oyuncuların
önemli gördükleri, değer verdikleri ve belki de kutsal kabul ettikleri her şeyi yeniden düşünmeye zorlar. Başta kutsallık olmak üzere tüm değer kategorilerini kökten
sarsan Joel’in ölümü her ne açıdan ele alınırsa alınsın dijital bir oyundaki karakterin
ölümünden çok daha fazlasıdır.

5.4.3. Ellie’nin Yaşamı: Bazı Şeyler Değişiyor
The Last of Us: Part II ilk oyunun geçtiği zamanın beş yıl sonrasını anlatır. Ellie artık büyümüş 19 yaşında ergenlik çağında bir karakter olarak oyunda yer almaktadır.
İlk oyundaki çocuksu tavırlarından eser kalmamıştır. Kendi gibi gençlerle takılmakta,
oluşturdukları güvenli bölgede kendi akran gruplarıyla vakit geçirerek yaşamını sürdürmektedir. Oyunun ilerleyen kısımlarında Ellie ergenlik döneminin de etkisiyle kendini
tanımaya başlamış ve cinsel yöneliminin farklı olduğunu keşfetmiştir. Dina ile arasında
gelişen arkadaşlık bu durumun bir yansımasıdır. Bu ilişki ortaya çıkan tepkilere doğrudan etki etmese de ikinci oyunla ilgili tepkilerin hararetlenmesine katkı sağlamıştır.

Görsel 5.4. The Last of Us ve The Last of Us: Part II’de Ellie

Ellie’nin genç bir ergen olarak oyunda yer alması oyunun sevilmemesindeki bir
başka unsur olarak düşünülebilir. Özellikle son yıllarda oyun tasarımcılarının genç
karakterleri oyunlarda tercih etmelerine sıkça rastlanmaya başlanmıştır. Fakat bazı
oyuncular bu durumu sorun etmiş ve Ellie’nin tavırlarından rahatsız olmuşlardır.
Ellie’nin sergilemiş olduğu dengesiz davranış örüntüleri oyunun sunduğu tematik
yapının şiddetiyle birleşince Ellie karakteriyle oyunu sürdürmek ve eski duygusal
bağın yerine koyulamayacağını keşfetmek oyuncular açısından sarsıcı olmuştur.
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5.4.4. Büyünün Bozulması: Tehditler
The Last of Us: Part II oyuncuların beklentilerini pek çok açıdan karşılamamıştır.
Oyuncular ilk oyundan farklı olarak ikinci oyun deneyimini o büyülü dünyanın büyüsünün bozulması olarak düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardır. Bu durum ise hayran oldukları, beğendikleri ve kendilerini ait hissettikleri kurgusal dünya
ile aralarındaki bağın zedelenmesine neden olmuştur. Oyun tasarımcısı ve teorisyen
Richard Bartle bir oyuncunun oyunda kendini ifade edebilmesinin oyunun oyuncuyu
içine alabilmesiyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Oyuna kendinden bir şeyler katabilmek oyunda daha fazla derinlerine dalabilmeye imkân verir. Haliyle oyuncu oyunla
daha çok bütünleşip kendini daha fazla söz konusu dünyasının bir parçası gibi görür
(Bartle, 2004, 244). Oyunun neye benzediğini deneyimlemek, o evrende eyleyebilmek esasında oyunun büyülü dünyasına girebilmekle ilişkilidir. Ancak bu bütünleşme pratiği The Last of Us: Part II için istenilen şekilde pek mümkün olamamıştır.
“Medya yakınlaşması dünyasında önemli her hikâye anlatılır, her marka satılır ve
her tüketiciye çeşitli medya platformları üzerinden kur yapılır” (Jenkins, 2019, 19).
Ama bu tüketimin sonuçlarını kestirebilmek olası değildir. The Last of Us: Part
II’nin yarattığı hayal kırıklığı oyuncuları mutsuz etmiştir. Öyle ki hayranlar dijitalleşen dünyada etkileşimli yapıda yer alarak kızgınlıklarını, öfkelerini, nefretlerini şiddetli bir biçimde dile getirmiş ve diğer hayranlarla oyun hakkındaki olumsuz
duygularını paylaşmışlardır. Bu paylaşma edimi duyguların kitlesel olarak paylaşılıp çoğalmasıyla sonuçlanmıştır. Hayranlar, The Last of Us: Part II hakkındaki
yorumlarını, çıkarımlarını ve düşüncelerini diğer hayranlarla paylaşarak bir ortaklık
kurmuşlardır. Bu ortaklık hayranların oyun hakkındaki düşüncelerinin yeniden ve
yeniden inşa edilmesiyle giderek şiddetlenmiştir. Çünkü hayran olmak ve kutsallık
atfetmek sadece tek bir oyun deneyiminin beklentiyi karşılamaması değildir. Önemli
olan hayranların diğerleriyle benzer duyguları paylaştıkları ve ait oldukları soyut
bağı yitirmiş olmalarıdır. Bu konuda David Buckingham ve Julian Sefton-Green’in
Pokémon hakkındaki düşünceleri bu aidiyet hissinin nasıl oluşturulduğunu anlamak
için yeterlidir. Pokémon sadece okunan, izlenen ya da oynanan bir tüketim edimi
olarak tanımlanamaz. Çünkü bu “yapılan/eylenen bir şeydir”. Pokémon metinleri
salt pasif tüketim amacıyla tasarlanmamışlardır. Pokémon metinleri bir kültür yaratmıştır ve bu kültüre dâhil olan/olmak isteyen birey aktif olarak katılmalı, yeni bilgiler edinmeli ve bunları bu kültüre eklemlenen diğer bireylerle paylaşarak ortaklık
kurmalıdır (Buckingham ve Sefton-Green, 2003, 388-389). Ancak The Last of Us’ta
kurulan ortaklığı sürdürebilmek oyuncular için mümkün olmamıştır. The Last of Us:
Part II ilk oyunun mirasını beklenen şekilde devam ettirmek yerine oyunla kurulan
ilişkiyi ters çevirmiştir. Freud’un yaklaşımıyla yorumlanırsa bu durum kutsalın sınırlarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.
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Oyun hakkındaki tepkiler oyun firmasını, senarist ve yönetmeni hedef alarak oyun
sosyal ağlarda, forumlar ve bloglarda eleştiri bombardımanına tutulmuştur. Bu noktada firma çeşitli açıklamalar yaparak bu duruma gösterilen tepkileri ve eleştirileri
içeren çok fazla mesaj aldıklarını duyurmuştur. The Last of Us: Part II hakkındaki
eleştirilerin temelinde oyuncuların ilk oyundaki deneyimle inşa edilen anlamların
hiçe sayılması vardır. Oysa belki de hikâyenin zenginleşmesi ve oyun deneyiminin
iyileştirilmesi amacıyla yapılan kimi değişikler oyuncuların değer verdikleri ögelere
saldırı olarak alımlanmıştır. Oyuncuların kutsallarına saldırılıyormuşçasına verilen
sert ve beklenmedik karşılıklar ancak bu bakış açısıyla anlaşılabilmektedir. Dijital
olarak yaşanan deneyimin yarattığı hayal kırıklığı Laura Bailey’nin gerçek tehditlerle karşılaşmasına neden olmuştur. Oyuncular Abby karakteriyle alakalı her şeyden
nefret etmişlerdir. Bu nefret duygusunun yoğunluğu oyuncuların Laura Bailey’nin
Abby’yi sadece seslendiren ve canlandıran bir sanatçı olduğunu görmelerine izin
vermemiştir. Bu nedenle oyuncular öfke ve nefretin kaynağı olarak görülen herkese
sosyal medya aracılığıyla ulaşmışlardır. Oyuncular için bu süreç dijital teknolojiler
ve medya yakınlaşmasından dolayı çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Jenson’ın
kavramsallaştırmasıyla dijital medyada histerik kalabalıklar olarak tanımlanabilecek bir grup meydana çıkmıştır. Bu kalabalık hayran topluluğu rasyonel bir değerlendirme yapmak konusunda yetersiz kalmış, sanal olan ile gerçek olanın sınırlarının
nerede başlayıp nerede bittiğini tam kavrayamamıştır.
Saldırı, eleştiri ve tehdit gibi yoğun duyguların ifadesinin hedefi olan imgeler, kişiler ya da nesnelerin önemi bireylerde giderek artar. Çünkü bu unsurların varlığı
tek başına bile nefret uyandırması bakımından yeterlidir. Dahası bireyler için bu
unsurlar iç dünyalarının darmadağın olmasının tek sebebi olarak görülerek dışarıdan
bir bakışla değerlendirilir (Craib, 2006, 172). Bu nedenle Abby’e ile ilintilendirilen,
onun oyundaki mevcudiyetinin belki de tek sebebi olarak görülen Laura Bailey hedef alınmıştır. Bu nefretin ve tehditlerin giderek artmasında influencer olarak tabir
edebileceğimiz aktif ve etkin bir şekilde sosyal medyayı kullanan bireylerin, dijital
içerik üreticilerinin ve sosyal medya fenomenlerinin de rolü oldukça fazladır. The
Last of Us’la başlayan hayranlık nasıl kutsal bir eylem gibi bireylerin kolektif bir
coşkularının yansımalarıyla dijital medyada kendine yer bulduysa The Last of Us:
Part II ile başlayan yıkıcı fikirler hızla hararetlenerek gerçek kişilere yönelmiştir.
Tüm bu unsurlar bir araya gelerek yeni medyada bir linç kültürünü başlatmış ve
eleştiri ve tepkiler dalga dalga yayılmıştır.
“Arzu ettiğimiz şeyi elde etmek için bazen bir şeyler kırarız, bazen kendimizi veya
başkalarını incitmekle tehdit ederiz ya da gerçekten incitiriz. Dışarıdan bakınca bu
davranış sadece bencillik olarak görülür: (…) Oysa içeride hissedilen çok daha güçlü
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bir duygudur. Bu sadece bir şeyi çok istemek değil, ona acilen ihtiyaç duymaktır”
(Craib, 2006, 15). The Last of Us: Part II’yle başlamış olan eleştiriler, tepkiler, nefret söylemleri hayranların hissettiklerinin, mutsuzluklarının, kederlerinin dışavurumudur. Duygularını kontrol edemeyen, baskılayamayan hayranlar oyun evreninin
onlara sunduğu sınırlardan kurtulamadıklarından yaşadıkları duygusal yoğunluğu
paylaşmadan edememişlerdir. Esasında The Last of Us: Part II hayranların hayranlık
duydukları dünyanın yıkımına neden olmuştur. İkinci oyunda yapılan yenilikler arzu
edileni karşılamamıştır. Bu güçlü duygunun ortaya çıkışı adeta kutsal kabul edilen
oyun deneyiminin artık sürdürülemeyecek olmasında saklıdır. Hayranların büyük bir
heyecan ve sabırsızlıkla bekledikleri ikinci oyunda ilk oyundaki bütünleştikleri her
bağlılık alaşağı edilerek ters çevirmiştir. Haliyle tüm bu tepkiler kaybedilen, yerine
koyulamayacak olan oyun deneyimine yönelik boşa çıkan beklentilerinin göstergesidir ve arzu edilen şeye ulaşılamamıştır.

5.4.5. Kutsallaştırmanın Sonuçları: Aşırılıkları Görebilmek
Jenkins hayranlığın oluşmasında iki önemli unsurun rolüne değinmiştir. Büyülenme
ve hayal kırıklığı yaşama arasında gidip gelen bir denge söz konusudur. Jenkins
“medya içeriği bizi büyülemeseydi onunla ilgilenmek için bir arzu olmayacaktı; fakat bizi bir seviyede hayal kırıklığına uğratmasaydı, yeniden yazmak ve yeniden
yapmak için bir dürtü de olmayacaktı” sözleriyle bu dengenin değişken yapısını
açıklar (Jenkins, 2019, 368). Hayran olmanın doğasının özünü özetleyen bu değerlendirme esasında The Last of Us: Part II’ye gösterilen tepkilerin de anlaşılmasını
kolaylaştırır. Büyüleyen dünyanın hayal kırıklığına uğrattığı nokta eleştirilerin ortaya çıkışına zemin hazırlamaktadır. Hayran olunan şey her ne olursa olsun iki uçlu
değişken yapıda sürekli bir devinim halindedir.
Hayranların kendilerini ifade etme biçimleri zenginleştikçe medya sektörünün hayranlara olan bakış açısı değişmiştir. Artık hayranlar görmezden gelinemeyecek bir
konumdadır. Hayranlar kutsiyet atfettikleri unsurlara karşı düşüncelerini herhangi
bir medya aracıyla dile getirebilmektedir. Bu durum haliyle hayranların tam anlamıyla sınırlandırılamaz ve kontrol edilip yönlendirilemez bir güce sahip olduğunun
en güzel ifadesidir (Jenkins, 2019, 203). The Last of Us: Part II’nin hayranlar üzerinde yarattığı olumsuz etki onların ulaşabildikleri her yerden duygu ve düşüncelerini yansıtabilmelerini sağlamıştır.
Tüm bu sürecin dinamik yapısı ele alındığında sanal ya da gerçek gibi tanımlamaların nerede başlayıp nerede bittiği belirsizleşmektedir. Bir oyuncunun teknoloji dolayımıyla dijital oyunla kurduğu ilişkiyi sanal olarak nitelendirmek ya da oyundaki bir
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karakterin kaybından dolayı kederlenmesini gerçek olarak değerlendirmek yeterli
midir? Dijital oyun evreni oyuncuya kurgusal bir evren simülasyonu sunmaktadır.
Bu evrenle oyuncular etkileşime girerek söz konusu dijital evrende oyun sınırları
dâhilinde eylemde bulunurlar. Etkileşim kurma ve eylemde bulunma hali oyuncunun
deneyim sürecini oluşturur. Oyun deneyiminin oyuncuda bıraktığı his, oyuncunun
Fiske’in ifadesiyle oyunu ne kadar ilintilendirebildiği ile çözümlenebilir. Diğer bir
şekilde ifade edilirse oyuncunun oyunla etkileşiminde anlam ağlarını nasıl inşa ettiği önem arz etmektedir. Ayrıca oyuncunun toplumsal yapıdaki konumlanışı (cinsiyet, eğitim, yaş, meslek, gelir düzeyi, sosyal statü vb.) oyun deneyiminin nasıl
etkileyeceğinde de kayda değer bir role sahiptir. Dolayısıyla deneyimleme süreci
hem sosyal hem de duygusal açıdan kompleks bir yapı dahilinde anlamlandırılır. Bu
perspektiften bakıldığında oyuncunun deneyiminde neyin sanal neyin gerçek olduğu
bulanıklaşmaktadır.
Dijital oyunlarda harcanan zamana bağlı olarak oyuncuların onları temsil eden karakterlerin kimi özelliklerini benimsemeleri kaçınılmazdır. Nitekim bu durum oyuncuların kendilerini algılama biçimlerine de etkilemektedir. Oyuncular bu özdeşleşme
sürecinde kendilerini de onu temsil eden karakter aracılığıyla görmektedirler. Haliyle
bu durumda oyucunun kendisini algılama şekli onu oyun evreninde temsil eden dijital
imgeye doğru yön değiştirecektir (Hefner, Klimmt ve Vorderer, 2007, 40-41). The Last
of Us: Part II’ye Joel ve Ellie’nin bakış açısını bir kenara bırakarak bakabilmek oyuncular için pek kolay bir adım olmamıştır. Oyunun hayranlara hissettirdikleri duyguların
sanal olduğunu söylemek ne kadar güçse Laura Bailey’nin kişisel olarak nefret duyulan biri olduğunu söylemek bir o kadar güçtür. Dijital araçlar vasıtasıyla tecrübe edilen
oyun deneyiminin oyuncuda bıraktığı duygulanımsal iz ikinci oyunla bütünleşemeyen
oyuncuda daha da artarak yön değiştirmiştir. Bu yön değiştirme esnasında düşman
olarak imlenen Abby ve onunla alakalı olan herkes aynı şekilde görülmüştür. Freud’un
kavramlarıyla ifade edecek olursak The Last of Us’la ilgili her şeyin tıpkı bir tabu gibi
kutsallaştırılmasıyla sonuçlanmıştır. Tüm bu sürecin daha da hararetlenmesinde, öfke
ve nefretin artmasında rol oynayan influencer’lar, sosyal medya fenomenleri, dijital
oyun eleştirmenleri gibi önde gelen isimler de eklenince olaylar giderek büyümüştür.
Medya içeriklerine ulaşmanın kolaylığı ve hayran tepkilerinin kitlesel bir boyut kazanması ise düşünümsel bir şekilde gelişerek öfkenin artmasıyla sonuçlanmıştır. Bu
noktada hayranların oyunun kurgusal evreninin sınırlarının nereden başlayıp nerede
bittiğini görememesi, duygularının ve hayal kırıklığının yoğunluğu ile Abby’nin gerçek kişilerden bağımsız, kurgusal hatta dijital bir karakter olmasının farkına varamamaları aşırılık olarak nitelendirilebilir. İşte bu aşırılığın oluştuğu, karakterlerin iç içe
girdiği, neyin oyun neyin gerçek olduğu alanda hayranlığın kontrolsüz, denetimsiz ve
hatta şiddetli bir biçimde ortaya çıktığı söylenebilir.
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5.5. Sonuç ve Öneriler
Dijital oyunlara karşı gelişen hayranlığın dijital teknolojiler sayesinde eskiye nazaran ivme kazandığı söylenebilir. Her ne kadar çocuklar ve gençler arasında dijital
oyunları tüketme pratiği daha yaygın olsa da oyunların sundukları yüksek çözünürlüklü, bol grafikli ve efektli dünyaya yetişkinler de dâhil olabilmektedir. Adeta büyülü bir dünya olarak tanımlanabilecek kurgusal evrenin oyunculara sunduğu çeşitli
deneyimler oyuncuların oyunla kurdukları etkileşimin derinleşmesine ve duygusal
açıdan oyuncunun söz konusu oyuna daha fazla bağlanmasına neden olur. Bu noktada oyuncu sıradan bir tüketici olmaktan çıkarak hayran statüsüne erişir.
Hayran olmak ve kutsiyet atfetmek birbirilerinden çok uzak tanımlamalar değildir.
Bir oyuncunun hayran olarak nitelenmesi oynadığı oyunu kutsallık halesi ile birleştirmesi hem hayran olan oyuncunun eylemlerini hem de oyunla kurduğu ilişkiyi
derinlemesine etkiler. İnsan-teknoloji etkileşimi olarak belirtilen bu noktada hayranlık duyan oyuncu ile kutsallaştırılan oyun arasında sıradan bir ilişki söz konusu
değildir. Hayranlığın ve kutsallığın yoğunluğu arttıkça bu ilişki adeta Huizinga’nın
ifadesiyle kutsal eylem olarak görülebilecek bir anlamla donanır. Bir ibadet biçimi
olarak görülebilecek bu bağlılık oyunun büyülü dünyası devam ettiği sürece devam
edebilecektir. Eğer bu bağlılığı sürdürecek devam oyunu gelmezse deneyimin hissettirdikleri en yüksek yoğunluğa ulaşır. Yerini alabilecek başka bir oyun piyasaya
sürülene kadar yoğunluk büyük oranda muhafaza edilir. Aksi takdirde bireyde var
olan duygular yavaş yavaş sönümlenerek etkisini yitirir.
Bir hayranın ilk oyundaki duygusal yatırımının karşılığı ikinci oyunda sürdürülemezse tüm ilişkiler tersine döner. İkinci oyun artık kutsal bir nesne değildir, hayran
olunan büyülü dünya yıkılmıştır. Oyuncu için tüm duygular tersine dönmüş, yoğun
duygusal bağlılığın yerini öfke ve nefret almıştır. Çünkü kutsal olana bir saygısızlık,
bir küfür (blasphemy) söz konusudur. Bu saygısızlığın direkt ilk oyunun senarist
ve yönetmeninin bilinçli bir tercihi olması da mühim değildir. Oyun oyuncusuyla
buluştuğu ve oyuncunun oyuna yatırım yaptığı an başka hiçbir şeyin önemi kalmamıştır. Kutsallaştırılan nesne artık onu yaratan kişiden dahi bağımsızdır. Tam bu
noktada dijital medya kutsal kabul edilen nesnenin hiçe sayılmasından kaynaklanan
nefretin, öfkenin ve şiddetin de büyümesine yardımcı olur. Hayranların hissettikleri
bu olumsuz duyguların oluşmasını sağlayan her kimse ya da neyse bulunmalı ve
tepkiler ortaya konulmalıdır. Beklentileri karşılamayan ve eleştirilerden kaçamayan
ikinci oyunda tepkiler yön değiştirmeye başlar, hedefler şaşırılır ve sağlıklı bir değerlendirme yapamayan hayranların aşırılığından birçok kişi nasibini alır. The Last
of Us: Part II’nin başına gelenler genel itibariyle bu şekilde özetlenebilir.
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Kutsallığa, hayran kültürüne ve oyunlara yönelik yukarıda değinilen tüm kuram ve
yaklaşımlardan çocukların ve gençlerin dijital oyunlarla kurduğu etkileşimin iyileştirilmesinde yol gösterici olarak kullanılabilecek öneri niteliğinde birtakım sonuçlar
çıkarılabilir. The Last of Us: Part II’nin piyasa çıkışının ardından olduğu gibi saldırgan
ve yıkıcı eylemlerin tekrar yaşanmaması için ailelerin, eğitimcilerin, dijital içerik üreticilerinin ve gençlerin atabilecekleri adımlar, alabilecekleri önlemler söz konusudur.

5.5.1. Ailelere Yönelik Öneriler
Dijital medya söz konusu olduğunda ebeveynler çocuklarının medya tüketme biçimleri hakkında tavsiyelere ihtiyaç duyarlar. Çocukların ya da gençlerin kaç saat
televizyon izleyecekleri, hangi saatler arasında oyun oynamasına müsaade edildiği,
haftada kaç gün içerik tüketiminin sağlıklı ve yeterli olduğu gibi pek çok soru gündeme gelir. Fakat çoğu ebeveyn çocuklar ve gençlerin medya ile anlamlı bir ilişkiyi
nasıl kuracağı konusunda yetersiz kalmaktadır (Jenkins, 2019, 384). Jenkins’in çocukların ve gençlerin medya ile olan etkileşimi hakkındaki görüşleri ailelerin genel
eğilimini ifade etmektedir. Ancak çocukları ve gençleri dijital teknolojilerden uzak
tutmaya çalışmak, kısıtlamak, engellemek, ödül-ceza sistemi ile ilişki kurarak belirlemek çözüm değildir. Dikkatlerden kaçmaması gereken nokta dijital teknolojilerin
ve medya araçlarının gündelik hayat pratiklerimizin vazgeçilmez bir parçası olduğu
ve bu araçlarla kuracağımız anlamlı ilişkinin çok daha yapıcı ve verimli olacağıdır.
Buradan yola çıkarak ailelere şu önerilerde bulunabilir:
 Çocuklarınızla dijital oyunlar hakkında diyalog kurmayı deneyin. Kendi
duygu ve düşüncelerinizi, değerlerinizi, inançlarınızı ifade ederken onun
da sizinle kendi fikirlerini paylaşmasına müsaade edin. Karşılıklı olarak
paylaşımlarda bulunarak dijital dünyanın olumlu ve olumsuz tüm yönlerini
tartışmaya açabilirsiniz.
 Çocuklarınızın ve gençlerin dijital oyunlara olan bağlılıklarını gözlemleyerek anlamaya çalışabilirsiniz. Deneyimledikleri oyunların onlar ne için ifade ettiğini paylaşacakları bir ortam yaratabilirsiniz. Söz konusu oyunlarda
kutsiyet atfettikleri unsurları keşfederek yol gösterebilirsiniz.
 Çocuklarınızın dijital oyunlar hakkında düşüncelerini daha doğru ve sağlıklı bir şekilde inşa etmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocukların oyun hakkındaki düşünceleri gerçek hayatla örtüşmeyebilir. Oyun dünyasında gerçekleşen eylemleri çocuklar farklı değerlendirip yorumlayabilir. Bu durum ise
oyun dünyası ile gerçek dünya arasındaki sınırın muğlaklaşmasına sebep
olabilir. Onları dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumak için onlarla
oyun dışı zamanlarda etkili iletişim kurarak bu tür yanlış algı ve anlamalara
karşı farkındalık oluşturmaya ve dikkatli davranmaya yönlendirebilirsiniz.
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 Çocuklarınızın hangi oyunlardan keyif aldığını öğrenebilirsiniz. Bu oyunları neden tercih ettiğini, söz konusu oyunların kendisinde ne tür duygular
uyandırdığını keşfedebilirsiniz. Daha fazla değer verdiği, daha çok zaman
harcadığı oyunları öğrenerek kendisine yol gösterebilirsiniz.
 Çocuklarınızın hayranlıklarını ve bağlılıklarını kabul edip anlamaya çalışabilirsiniz. Bu hayranlığın hangi davranış örüntüleriyle desteklendiğini
öğrenebilirsiniz. Sert tepkilerden kaçınarak onların sizinle her şeyi paylaşabileceği güvenilir bir ortam oluşturmaya gayret edin.
 Çocuklarınızın dijital oyunlarla ilgili aşırılığa varan davranışlarını gözlemleyerek öğrenebilirsiniz. Hangi konuların hangi duygu durumlarını ortaya
çıkardığını keşfetmeye çalışın. Bu konudaki düşüncelerini sizlerle paylaşmasına izin verin.
 Çocuklarınızın dijital oyunlara olan bakışına saygı göstermeye çalışın. Onların oyunlarla ilgili anlamlandırmakta güçlük çektikleri hususlarda samimi
ve içten bir şekilde rehberlik edebilirsiniz.
 Çocuklarınızın zaman geçirdikleri dijital oyunlarla ilgili görüş ve eleştirileri
takip edebilirsiniz. Onların oyun tercihlerine bu fikirlerden yola çıkarak yardımcı olabilirsiniz. Hatalı ya da eksik olduğu noktalarda yol gösterebilirsiniz.

5.5.2. Eğitimcilere Yönelik Öneriler
Ailelerden sonra çocukların ve gençlerin dijital oyunlar konusunda bilinçlenmesi
için eğitimcilerin atabileceği adımlar bulunmaktadır. Bu kapsamda, gençlerin dijital oyunlar konusunda kendilerini geliştirmelerinde önemli bir işleve sahip olan
okullarda atılacak adımların ailelerle işbirliği dâhilinde sürdürülerek daha etkili bir
şekilde sonuç elde edilebilir. Böylece aile ve okul işbirliği gençlerin dijital oyunlar
konusun daha doğru bir bakış açısı gelişmesine olanak tanır. Bu işbirliğinden hareketle eğitimcilere şu önerilerde bulunulabilir:
 Ailelere dijital oyunlar hakkında seminerler düzenleyerek eğitimler verebilir, onların çocukların dijital oyunlarla olan ilişkisini anlamalarına yardımcı
olabilirsiniz.
 Çocukların ve gençlerin bilgilenmesi ve dijital oyunlar konusunda bilinçli
bir bakış açısına sahip olabilmesi için seminerler düzenleyebilirsiniz. Çocukların dijital oyunlara yönelik yaklaşımını keşfedebilmek için atölyeler
organize edebilirsiniz. Dijital oyunlara olan yaklaşımlarındaki eksik ya da
hatalı kısımları keşfetmelerine rehberlik edebilirsiniz.
 Çocukların ve gençlerin medya okuryazarlığı konusunda kendini geliştirmelerini destek olabilirsiniz. Dijital oyun deneyimlerinde beğendikleri ve

184

Sanal ile Gerçeğin Muğlaklaşan Sınırları: Kutsallaştırılan Dijital Oyunlar ve Etkileri









beğenmedikleri noktalardan yola çıkarak bu deneyimi nasıl anlamlandırdıklarını gözlemleyebilirsiniz.
Çocukların ve gençlerin hangi oyunlarla daha çok zaman geçirdiklerini,
hangi oyunlara önem verdiklerini öğrenebilirsiniz. Söz konusu oyunları neden tercih ettiklerini keşfederek onları duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratabilirsiniz.
Çocukların ve gençlerin hayran oldukları dijital oyunlar hakkındaki fikirlerini öğrenebilirsiniz. Hayran kültürüne nasıl eklemlendiklerini keşfederek
onlara yol gösterebilirsiniz.
Sadece dijital oyun deneyimine değil oyunlar hakkındaki tükettikleri diğer
içerikleri paylaşmalarına müsaade edebilirsiniz. Maruz kaldıkları dijital içeriği nasıl yorumladığını gözlemleyerek çocuklara yardımcı olabilirsiniz.
Çocukların ve gençlerin özfarkındalıklarını arttırmak için dijital oyunların
faydalarından ve zararlarından konuşabilirsiniz. Onların zararlardan nasıl
korunacakları hakkındaki görüşlerini geliştirmelerine yardım edebilirsiniz.

5.5.3. Gençlere Yönelik Öneriler
Hissedilen nefretin derinliği duyulabilecek sevginin işareti, bireyin sevme potansiyeli olarak düşünülebilir. Aynı şey sevgi söz konusu olduğunda da nefretin potansiyelini göstermektedir (Craib, 2006, 222). Sevgi ve nefretin karmaşık doğası esasında
birbirlerinin yerini kolayca alabilme ihtimalini apaçık bir şekilde işaret etmektedir.
The Last of Us: Part II oyunuyla ortaya çıkan nefret yerini sevgiye bırakabilir miydi? Bu soruya net bir şekilde yanıt vermek mümkün değildir. Buna rağmen sevgi
ve nefretin birbirlerine dönüşme potansiyeli olduğu göz önüne alınırsa bahsedilen
tersine çevirme işlemi için çocukların ve gençlerin yapabilecekleri olduğu vurgulanabilir. Dijital oyunlar konusunda çocuklara ve gençlere şu tavsiyeler verilebilir:
 Dijital oyunların yaşamınızda ne kadar yer aldığının üzerine düşünmelisiniz. Hangi oyunların diğerlerinden daha önemli olduğunu keşfetmeye çalışın. Söz konusu oyunları önemli ve değerli yapan detayları araştırabilirsiniz.
 Dijital oyunlar hakkındaki düşüncelerinizi ailenizle, arkadaşlarınızla, akranlarınızla paylaşın. Onların bu konudaki fikirlerine kulak verin.
 Hangi dijital oyunlarla daha çok zaman geçirdiğiniz üzerine düşünün. Söz
konusu oyunu kiminle ya da kimlerle oynadığınızın farkında olun. Dijital
oyun tercihlerinizi sorgulayın.
 Dijital oyunların sunduğu kurgusal evrenin farkında olun. Sanal ile gerçek
dünyanın farklı deneyimler sunduğunu unutmayın. Oyun dünyası ile gerçek
dünyanın aynı şeyler olmadığını dikkate alın.
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 Hayranlık duyduğunuz dijital oyunlara neden bağlandığınızın üzerine düşünebilirsiniz.
 Dijital oyunların hakkında tükettiğiniz medya içerikleri konusunda dikkatli
olun. Şiddetli duyguların, öfke patlamalarının, nefret söylemlerinin sizi etkilemesine müsaade etmeyin. Bu gibi içeriklerin sizleri olumsuz eylemlere
sürüklemesine izin vermemelisiniz.
 Dijital oyunlarla ilgili paylaşımlarınızda dikkatli olmalısınız. Eylemlerinizin sonuçlarının nereye varabileceğini iyi düşünmelisiniz. Başkaları hakkında fikir beyan etmeden önce empati yapmaya çalışın.

5.5.4. Dijital İçerik Üreticilerine Yönelik Öneriler
Dijital içerik üreticilerinin en az aileler ve eğitimciler kadar sorumlulukları olduğunu
hatırlamak gerekmektedir. Günümüzde çocuklar ve gençler dijital içerik üreten yayıncılar, bloggerlar, influcerlar ve fenomenlerden çok daha kolay etkilenebilmekte,
onları kendilerine daha yakın görmekte ve hatta onları rol model alabilmektedir. Hal
böyle olunca dijital içerik üreticilerinin dikkat etmesi gereken bazı noktalar ortaya
çıkmaktadır. Dahası söz konusu olan içerikler dijital oyunlarla ilgili olduğunda içerik
üreticilerinin çocukların ve gençlerin bilişsel, psiko-sosyal ve duygusal gelişimlerini
dikkate almaları bir ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluğa dönüşmektedir. Bu noktadan
yola çıkarak dijital içerik üreticilerine şu tavsiyeler verilebilir:
 Dijital oyunlarla ilgili paylaşımlarda hedef kitlenizi tanımlayarak paylaşım
yapabilirsiniz. İçeriğin barındırdığı ögeleri dikkate alarak gerektiğinde çocuklar ve gençler için yaş aralığı belirtebilirsiniz.
 Çocukların ve gençlerin yaşamında önemli bir yere sahip olduğunuzu dikkate almalısınız. Dijital oyunlarla ilgili fikirlerinizin onları derinden etkileyebilir. Fikirlerinizin olumlu eylemlerle sonuçlanabileceği gibi olumsuz
sonuçlar doğurabilir.
 Dijital oyunları hakkındaki paylaşımlarınızın nelere yol açabileceğini sorgulayın. Ortaya koyduğunuz olumlu ya da olumsuz tepkilerin çocuklar ve
gençlerin üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabileceğini etraflıca düşünün.
Kimi paylaşımların çocuklar ve gençler tarafından farklı alımlanabileceğini, onların kastettiğiniz anlamların dışına çıkabileceğini dikkate alın.
 Dijital oyunlarla ilgili dezenformasyona ve manipülasyona neden olabilecek paylaşımlardan kaçının. Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusuna
önem verin. Çocuklar ve gençlere de bilgi kaynağını sorgulamaları hususunda tavsiyelerde bulunabilirsiniz.
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 Çocukların ve gençlerin sizleri kimi zaman ailelerinden bile yakın görebileceğini hatırlayın. Nefret uyandıran, hedef gösteren, şiddetli ifade biçimlerinden uzak durmaya çalışın. Oyuncuların bu gibi tepkileri istenmeyen
pratiklere dönüştürebileceğini göz önünde bulundurun.
 Dijital oyunlarla ilgili paylaşımlarda beğenmediğiniz, memnun kalmadığınız unsurları paylaşırken sakin bir tavır takının. Beğeninin değişkenlik
gösterebildiğini, bunun doğal bir süreç olduğuna değinin. Çocukların ve
gençlerin aşırı bağlılık gösterdiği oyunlar hakkındaki beklenmeyen sonuçların her zaman geçerli olduğunu onlara vurgulayın. Hayal kırıklarının da
gündelik yaşamın bir parçası olduğunu belirtin.
 Dijital oyunlarla ilgili yapılan paylaşımlardan spontane bir şekilde oyun
oynama etkinliğinin gerçek zamanlı açıklamalarla izleyicilere anlatıldığı
Let’s play videolarında, oyunun başından sonuna kadar tüm oyun süresine
yer verilen ve genellikle birden fazla bölümden oluşan longplay videolarda, tüm oyun süresini kapsamasının yanında oyunun en hızlı biçimde bitirilmesine odaklanan speedrun videolarda ve oyun hakkında derinlemesine
analizlere, kişisel yorumlara yer verilen inceleme videolarındaki etkinizin
çok daha fazla olduğunu dikkate alın (Navarro-Remesal, 2017, 130). Görsel
paylaşımların metin temelli paylaşımlardan çocuk ve gençlerin daha fazla
ilgisini çekebildiğini, tavır ve davranışlarınızın onları daha çok etki altında
bırakabildiğini göz önünde bulundurun.
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BÖLÜM 6

DIJITAL OYUNLARDA
YARATICILIK (CREATIVITY)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Ünal

Yaratıcılık günümüzde artan önemli ile birlikte, farklı alanlarda ele alınması önem
arz eden bir kavramdır. Bu bölümde, yaratıcılığın dijital oyunlarla ilişkisi, değişen
beynimizle birlikte hem yaratıcı ifade ve yaratıcı yetenek hem de yaratıcı problem
çözme açısından ele alınacaktır. Dijital oyunların yaratıcılığı nasıl etkilediği ve eğitsel olarak yaratıcılık ve dijital oyunlar arasındaki ilişki tartışılacaktır. Ayrıca, akış
ile dijital oyunların nasıl etkileşim halinde olduğu sunulacaktır. Son olarak dijital
oyunlarla birlikte farklılaşan rüyalardaki yaratıcılık ile dijital oyun ortamında kötü
niyetli yaratıcılığın nasıl oluşabileceğinden bahsedilecektir.

6.1. Giriş
Yaratıcılık, genel olarak tanımlanması zor bir kavramdır. Aynı zamanda, yaratıcılık üzerinde uzlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır. Yine de yaratıcılık yeni fikirlerin veya kavramların üretilmesini veya mevcut olanlar arasındaki yeni çağrışımları
içeren zihinsel bir süreç olarak tanımlanabilir. Yaratıcılık genellikle hem özgünlüğe
hem de kullanışlılığa katkıda bulunan fikirler, ürünler, yaratıcı bireylerin yetenekleri
ve düşünme süreçleri olarak da tanımlanabilir (Amabile, 1982; Mayer, 1999). Yaratıcılık bireyleri, süreçleri, ürünleri ve benzer ortamları ifade etmek için kullanılabilir
(Chamorro-Premuzic, 2011). Çünkü bu dörtlü yaratıcılığın farklı açılardan ifadesini
içermektedir.
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Kaufman (1999) yaratıcı olma sürecini, yaratıcı düşünmenin sonucunda yaratıcılık
performanslarında bireysel farklılıkları anlamanın yanı sıra, yaratıcılığı canlandırdığımız zaman ve mekânları inceleyen çok düzeyli bir yapı olarak tanımlar. Franken (1993) yaratıcılığı problem çözmede, başkalarıyla iletişim kurmada, kendimizi
ve başkalarını eğlendirmede faydalı olabilecek fikirler, alternatifler veya olasılıklar
üretme veya tanıma eğilimi olarak tanımlamıştır.
Yaratıcılığın çok yönlü doğası nedeniyle, “yaratıcı olma” (özellikler, yetenekler ve
süreçler gibi) ve “yaratıcılığı ortaya koyma” (yaratma, üretme gibi) yönlerini bütünleştiren bir tanım kullanılması daha uygun olabilir. Başka bir deyişle, yaratıcılığı bir
özellik, süreç veya sonuç olarak ölçmek yerine, yaratıcılık bu faktörlerin özümsenmesi ve düşüncelerin, fikirlerin ve eylemlerin yeni yönlere, çözümlere ve bakış açılarına entegrasyonu olarak düşünülmelidir (Bowman, Kowert ve Ferguson, 2015).
Yaratıcılık dört alt boyutla açıklanmaktadır: (i) bir problemi çözerken kullanılan kategori veya temaların sayısı gibi “esneklik”, (ii) çok sayıda fikir üretme yeteneği
içeren “akıcılık”, (iii) nadir görülen fikirler üretme yeteneği “özgünlük” ve (iv) bir
fikri ayrıntılı bir şekilde uygulama yeteneği olan “detaylandırma” (Guilford, 1956).
Öte yandan, yaratıcılığın 4-C modeline göre dört seviyede yaratıcılık türü bulunmaktadır (Kaufman & Beghetto, 2009): (i) bireylerin kişisel olarak ürettiği anlamlı
içeriği yansıtan “mini-c yaratıcılık”, (ii) günlük yaratıcılık olarak da bilinen “küçük-c yaratıcılık”, (iii) küçük-c yaratıcılıktan daha profesyonel bir çaba gerektiren
“Pro-c yaratıcılık” ve (iv) yıllar içerisinde etkililiğini kanıtlanmış ve büyük dâhilerin
yaratıcılığı olan “Büyük-c yaratıcılık”.
Yaratıcılığa farklı bir açıdan yaklaşım ise, dört ana kavram olduğundan bahsetmektedir. Bu kavramlar 4P olarak adlandırılmaktadır (İng., person, process, product, press). Yani, bu kavramlarla yaratıcılığa kişi, süreç, ürün ve çevre açılarından yaklaşılmaktadır. Yaratıcı bireylerin temel özelliklerini belirlemeye çalışan
yaratıcı “kişi” yaklaşımı, öncelikli olarak yaratıcı insanların kişilik özelliklerine
ve yetenek düzeylerine bakmaktadır. Yaratıcılığa “süreç” yaklaşımı ise, ıraksak
düşünme gibi yaratıcı düşünme sürecinin altında yatan bilişsel mekanizmaları kavramsallaştırmayı amaçlar. Kişi yaklaşımından farklı olarak, yaratıcılığa yönelik
süreç yaklaşımları, yaratıcı olan ve yaratıcı olmayan bireyler arasında ayrım yapmayı amaçlamaz, tüm bireylerdeki yaratıcı düşünmenin genel sürecini aynı şekilde
açıklamaya çalışır. Yaratıcılığa “ürün” yaklaşımı, sanat eserleri (örneğin tablolar,
tasarımlar, heykeller) ve bilimsel yayınlar (örneğin teoriler, deneyler, keşifler) gibi
yaratıcı sonuçların veya ürünlerin özelliklerini inceler. Son olarak, yaratıcılığa
“çevre” yaklaşımı, yaratıcı bireyler ve onların çevreleri arasındaki ilişkiye bakar
(Chamorro-Premuzic, 2011).
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Bilişsel esneklik de yaratıcı düşünmenin temel bir özelliği olarak görülür (Hennessey ve Amabile, 2010). Bilişsel esneklik, ıraksak düşünme görevi kullanılarak
ölçülen gelişmiş yaratıcılık performansıyla pozitif ilişkilidir (Carson, Peterson ve
Higgins, 2005). Ayrıca, kişilerin önceki deneyimlerin çeşitlendirilmesinin geliştirilmesi, yaratıcı düşünme süreçlerinde bilişsel esnekliğe fayda sağlayabilir (Ritter ve
diğ., 2012). Geniş ölçüde yaratıcılığın bir yönü olarak kabul edilen ıraksak düşünme,
bir soruna çoklu, “benzersiz” yanıtların üretilmesi anlamına gelir. Örneğin, “Bir ip
parçası için mümkün olduğunca çok kullanım bulunması” gibi. Yakınsak düşünme
ise, tek bir “doğru” cevap gerektiren bir soruna yanıtın üretilmesidir. Örneğin, “Fransa’nın başkenti nedir?” sorusu için “Paris” cevabı gibi.
Dijital oyun oynamanın yaratıcılığı geliştirdiği belirtilmektedir (Amory, Naicker,
Vincent ve Adams, 1999). Dijital oyun oynamak insanların hayatlarında bir amacı
yerine getirebilir (Shia, Renwicka, Turnerb ve Kirsha, 2019). Bu amaçlardan biri
olan yaratıcılık hem çocuklar hem de yetişkinler için gerçek hayatta yaratıcılıklarını
geliştirme ve oyun içerisinde yaratıcı düşünme gibi uygulamalarla kendini ortaya
koyabilir.

6.2. Dijital Oyunlarda Yaratıcılık
Dijital oyunlar yaratıcılığı geliştirmek için umut verici bir araç olabilir. Çünkü dijital
oyunlar doğası gereği bir öğrenme çabası içerir. Çoğu oyun, oyuncunun yeni oyun
ortamında yeni birçok çağrışım ve kurala aşina olmasını ve nihayetinde ustalaşmasını gerektirir (Gee, 2003). Bu eğlenceli etkinlikler yelpazesi, yalnızca oyun ortamının
keyfini çıkarmaya katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda oyunculara potansiyel
olarak çok çeşitli öğrenme deneyimleri de sağlar (Bowman, Kowert ve Ferguson,
2015). Ayrıca, “simülasyon ortamları” olarak dijital oyunlar, oyuncuları çeşitli “gerçek” oyun içi sorunları yaratıcı yollarla çözmeye teşvik eder ve gerçek dünya sonuçları olmadan bunu yapmalarına izin verir (Fisher, 2004).
Farklı dijital oyun türlerinin (esneklik, orijinallik ve ıraksak düşünme gibi) yaratıcılık puanları üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmada, oyun türlerinin oyuncuların
tarafından oynanabilirliğinin daha yaratıcı bir zihin durumuna daha fazla katkıda
bulunduğunu bulunmuştur (Moffat, Crombie ve Shabalina, 2017). Ayrıca, oyun oynama etkinlikleri ve yaratıcı süreç bileşenleri, oyun oynama sırasındaki yaratıcı potansiyel ile ilgili oyun etkinlikleri ile ilişkili olan yaratıcı süreçleri kolaylaştırabilir.
Böylece bu etkinlikler bireylerin yaratıcı öğrenmelerini destekleyebilir. Oyun etkinlikleri, yaratıcı oyun yoluyla yaratıcı potansiyel üzerinde etkiye sahiptir. Örneğin,
oyun etkinliği, yaratıcılıkla ilgili becerileri kolaylaştırmakta ve oyunculara açık uçlu
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hedeflerle oyun oynarken daha fazla odaklanmaları için daha büyük olanaklar sağlamaktadır (Inchamnan, 2016).
“Yaratıcılığın İçsel Motivasyon Hipotezi”‘ne göre, oyuncu bir görevi ilgi çekici, ilginç veya zorlayıcı olarak algıladığında içsel motivasyon yaratıcılığa yardımcı olur.
Öte yandan, ödül vaadi, övgü veya ceza tehdidi gibi dışsal motivasyonlar yaratıcılığa
zarar verir (Amabile ve Pillemer, 2012). Oyuna ilgi, meydan okuma veya kişisel
eğlence gibi içsel motivasyonu sıklıkla kullanan video oyunları, yaratıcı düşünceyi
harekete geçirmek için çok uygun bir ortam sağlamaktadır (Hamlen ve Blumberg,
2015).
Bir çalışmada, dijital bir oyunda gösterilen çaba seviyesi değiştirilerek oyuncuların uyarılma (İng. arousal) düzeyleri incelenmiştir (Hutton ve Sundar, 2010). Ayrıca, bu manipülasyonun ardından oyuncuların ruh halleri olumlu ya da olumsuz
olarak manipüle edilmiştir. Oyuncuların yaratıcılıkları ise akıcılık, özgünlük, detaylandırma ve esneklik puanları üzerinden ölçülmüştür. Bunun üzerinden oyuncuların yaratıcılık seviyelerinin onların duygusal olarak uyarılma ve bu uyarıcının
psikolojik çekiciliği (İng. valance) arasındaki etkileşimden kaynaklı olarak arttığı
bulunmuştur. Oyuncular olumsuz ruh hali ve düşük uyarılma seviyesindeyken
yaratıcılık seviyeleri yüksek çıkmıştır. Diğer yandan, yüksek uyarılma seviyesi
ve olumlu ruh hali bir araya geldiğinde, olumsuz ruh haline göre daha yüksek
bir yaratıcılık seviyesi ortaya çıkmıştır. Çalışma, oyun oynadıktan sonra, mutlu
olanlar veya üzgün olanların rahatlamış veya kızgın olanlardan daha yaratıcı olma
eğiliminde olduğunu göstermiştir. Kişi oyun oynayarak çok uyarıldığında, enerji
bir katalizör görevi görebilmekte ve mutlu ruh hali oyuncuları yaratıcı olmaya
teşvik edebilmektedir. Olumsuz bir ruh hali ise, özellikle düşük uyarılma koşulları altında, farklı türde bir enerjiye işaret etmektedir. Bu, kişiyi daha analitik
yapan ve aynı zamanda yaratıcılığa da yardımcı olan bir enerji türüdür (Hutton
ve Sundar, 2010).
Dijital oyunların yaratıcılık üzerindeki etkisini artırabilmek için, bu oyunların içerisinde bulunan bileşenlerin yaratıcılıkla ilişkisine bakılabilir. Yaratıcılıkla ilgili bu
oyun bileşenleri:
i. Tempo eşleştirme,
ii. Yönerge, uygulama ve geri bildirim,
iii. Otomatiklik geliştirme,
iv. Başarısızlığın faydası ve
v. Özgür oyun olarak belirtilmiştir (Blanco-Herrera, Groves, Lewis ve Gentile,
2015).
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İlk bileşen olan tempo eşleştirme, oyuncunun oyunu anlama düzeyi ile oyunun
talep ettiği özelliklerin eşleşmesi anlamına gelir. Bu eşleşme durumunda, oyunda
ne kadar hızlı ilerleyeceğine oyuncu karar verir. Oyuncu, kendi beceri seviyelerinin altında veya üstünde oynamayı seçebilir. İkinci bileşende ise, oyuncular oyun
içerisindeki yönergeleri alır, bunları uygular ve bunlara dair oyundan geri bildirim
alırlar. Üçüncü bileşen otomatiklik geliştirmede, oyuncular düzenli olarak oyun
oynadıklarında gelişen otomatiklikle beraber bilişsel kaynakları serbest kalır ve
oyuncular oyuna ait daha yeni ve daha zor taleplere odaklanabilir. Dördüncü bileşen ise, gerçek başarısızlığın başarılı olamamaktan değil, tekrar deneyememekten
geldiğini vurgular. Sonrasında, başarısızlık artık oyuncuların yetenekleri üzerinde
bir yargılama aracı değil, öğrenmek için bir fırsat haline gelir. Son bileşen olan
özgür oyunlar (İng. sandbox games), oyunculara oyun içerisinde sadece birtakım
araçlar verilip onlarla istedikleri şekilde ve istedikleri amaçla oynamalarına izin
verilen oyunlardır (Blanco-Herrera ve diğ., 2015). Yaratıcılıkla ilgili bu oyun bileşenleri bir araya geldiğinde oyuncuların zihinlerini farklı açılardan etkileyerek
yaratıcılığı geliştirebilmektedir.
Yaratıcılığın bileşen teorisi üç ana bileşen içerir:
i. Bireyin alanla ilgili becerileri,
ii. Iraksak düşünebilme gibi yaratıcılıkla ilgili süreçler ve
iii. İlgili etkinliğe katılmaya yönelik olarak içsel görev motivasyonu (Amabile,
1988).
Bu teori, dijital oyunların yaratıcılığı teşvik etme konusunda neden yüksek potansiyele sahip olduğuna dair açıklamalar sunabilir. Örneğin, ihtiyaç duyulan ilgili bilgi
ve becerilerden ayrı olarak, yaratıcı olmak için yüksek içsel motivasyonun var olması önemli bir husustur (Rahimi ve Shute, 2021). Böylelikle, neden bazı dijital
oyunların yaratıcılığı daha olumlu bir şekilde etkilediği anlaşılabilir.
Tüm dijital oyunların yaratıcılığı geliştirmediği, yalnızca bazı oyun türlerinin yaratıcılığı geliştirme potansiyelinin diğerlerinden daha fazla olduğu belirtilmiştir. Yakın
zamanlı sistematik bir derleme çalışması yapan Rahimi ve Shute (2021), video oyunlarının yaratıcılık üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırmanın sonuçları, alanda
üç tür çalışma olduğunu göstermektedir. Birinci tür çalışmalar olan ilişkisel çalışmaların sonuçları karmaşıktır. Yani, oyunların yaratıcılık üzerinde olumlu/olumsuz
etkileri olduğu ya da hiç etkisi olmadığını belirten çalışmalar bulunmaktadır.
İkinci tür çalışmalar, video oyunlarının yaratıcılığı artırması durumunu gözlemleme
ya da oyuncuların oyun içerisindeki durumlarını oyun sonrası nasıl algıladıklarının
ölçülmesi yoluyla değerlendirmiştir. Üçüncü tür çalışmalar ise, yaratıcılığı geliştire-
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ceği veya geliştirmeyeceği düşünülen oyunlarla oyuncuların manipüle edildiği deneysel çalışmalardır. Sonuçlar, bütün video oyunlarının yaratıcılığı geliştirmediğine
işaret etmektedir. Özellikle, özgür oyunlar, bulmaca oyunları ve simülasyon oyunları yaratıcılığı daha çok artırıyor görünmektedir. Ayrıca, türü ne olursa olsun video
oyunlarını (süre ya da yönergeler bakımından) kısıtlı bir ortamda oynamak yaratıcılığın gelişmesine yol açmayabilir. Son olarak, yaratıcılığı artırması beklenmeyen
oyunlar da oyuncuların duygusal durumları manipüle edilerek yaratıcılığı artırabilir
(Rahimi ve Shute, 2021). Sonuç olarak, dijital oyunların genel olarak yaratıcılığı artırdığı belirtilse de bu iki kavram arasındaki bağlantı halen net değildir. Yani, dijital
oyunlar yaratıcılığı doğrudan artırıyor mu, azaltıyor mu, yoksa bu oyunların yaratıcılık üzerinde hiçbir etkisi yok mu, net olarak belli değildir (Meskin, 2018).

6.3. Dijital Oyunlardaki Yaratıcılık Türleri
Oyun oynarken kendisine bariz bir çözüm verilmeyen yeni bir problemle karşılaştığında, oyuncular zihinlerindeki yaratıcılık unsurlarını kullanabilirler (Gee,
2007). Bu unsurlardan bazıları beyin fırtınası (İng. brainstorming), kuluçka (İng.
incubation) ve aydınlanmadır (İng. illumination) (Reisberg, 2007). Beyin fırtınası
süreci, bir sorunu çözmeye veya yeni bir fikir bulmaya hazırlanmak için bilgi toplamaktan oluşur. Kuluçka süreci, kişi fikirleri etkin olarak düşünmeyi bitirdiğinde,
onları bu noktada serbest bırakmaktır. Yani, yaratıcı düşüncenin bir kısmı, fikirleri
ortaya çıkarmak için masa başına oturmadan önce fikirden bir adım uzaklaşmaktır.
Aydınlanma ise, kişinin eldeki sorununa ilişkin bir sonuca ulaştığı noktadır. Aydınlanma süreci, fikirler arasında kendiliğinden yeni bağlantılar oluştuğunda ve
toplanan materyaller bir araya geldiğinde sorunun çözümü kendiliğinden ortaya
çıkar. Bu durumda, örneğin, oyuncular da oyun esnasında oluşturdukları fikirlerle
ilgili olarak aydınlanma yaşayabilir ve oyunda çözmeleri gereken bir nokta kendiliğinden ortaya çıkabilir.
Yaratıcılık ile dijital oyunların ilişkisini incelemek için aksiyon içeren ve aksiyon
içermeyen video oyunları kullanılmıştır (Yeh, 2015). Çalışmada, bu iki oyun türünün
yaratıcılığın farklı türlerini nasıl etkileyeceği araştırılmıştır. Sonuçlar, katılımcıların aksiyon oyunu oynadıktan sonra, aksiyon içermeyen oyun oynadıktan sonrasına
göre, yaratıcılığın orijinallik, detaylandırma ve esneklik kavramlarında daha başarılı
olduklarını göstermiştir.
Duygusal yaratıcılık, duygusal deneyimde özgünlüğü ve uygunluğu yansıtan bir yaratıcılık türüdür (Ivcevic, Brackett ve Mayer, 2007). Dijital oyun oynamanın duygusal yaratıcılığı artırıp artırmadığı ile ilgili yapılan bir çalışmada, oyun oynamaya
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ayrılan daha fazla zamanın genel olarak daha düşük duygusal yaratıcılıkla ilişkili
olduğunu bulunmuştur (Čábelková, Strielkowski, Rybakova ve Molchanovа, 2020).
Ayrıca, yine oyun oynamaya ayrılan daha fazla zaman, olağandışı duyguları deneyimleme yeteneği, kişinin kendisi ve diğerinin duygularını anlama ve öğrenme için
hazırlıklı olma ve duygularını dürüstçe ifade etme bileşenlerinin daha düşük seviyeleri ile ilişkilidir. Sonuçlar, erkek oyuncuların puanlarında kadın oyunculara göre
daha belirgindir. Ayrıca, çalışmanın sadece kadınları içeren diğer kısmında, oyun
oynamaya ayrılan daha uzun sürenin duygusal yaratıcılığın olağandışı duyguları
deneyimleme yeteneği ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar çerçevesinde,
dijital oyunların hem genel yaratıcılık türleri (orijinallik, detaylandırma ve esneklik
gibi) hem de duygusal yaratıcılık ile ilişkili olduğu, hatta sonuçların kadın-erkek
farklılaşması da yarattığı söylenebilir.

6.4. Dijital Oyunlarla Birlikte Değişen Beyin ve Yaratıcılık
Dijital oyunların kullanımı ile sinirsel bağıntılar arasındaki ilişkileri çeşitli bilişsel
faktörler açısından inceleyen bir çalışmada, özellikle dikkat ve görsel uzamsal becerilerle ilgili beyin bölgelerinde, bu oyunların eğitimi nedeniyle bir gelişme gözlemlendiği belirtilmiştir (Palaus, Marron, Viejo-Sobera ve Redolar-Ripoll, 2017).
Hem dikkat (Kasof, 1997; Kauer ve Sowden, 2020; Zabelina, 2018) hem de görsel
uzamsal becerilerin (Aziz-Zadeh, Liew ve Dandekar, 2013; Palmiero ve Srinivasan, 2015) yaratıcılıkla olan ilişkisi düşünüldüğünde, oyun oynamanın yaratıcılığı
geliştirebileceği düşünülebilir. Öte yandan, beyin-zihin ilişkisi, psikolojik olaylara
paralel olarak fiziksel değişikliklerin meydana geldiğinden bahsetmektedir (Gazzaniga, Ivry ve Mangun, 2009). Yani, insanların yaşadığı psikolojik deneyimler (yaratıcılığın gelişmesi gibi) onların beyinlerinde de izler bırakmaktadır. Bu nedenle,
bu bölümde bahsedilen yaratıcılıkla ilgili psikolojik değişimlerin insanların sinirsel
bağlantılarında da değişiklikler yarattığı söylenebilir.

6.5. Bir Yaratma Aracı Olarak Dijital Oyunlar
Yaratıcılığı geliştirme potansiyeli yüksek olan video oyunları, oyuncuların oyunu
kendi katkıları ile oluşturmasına olanak tanır (Rahimi ve Shute, 2021). Yaratıcılığı
artıran video oyunları açık uçludur ve oyuncuların yeni seviyeler tasarlayabilecekleri ve yaratıcılıklarını ifade edebilecekleri bir ortam sağlar. Rahimi ve Shute’a göre,
oyuncuların oyuna kendi katkılarını sunmalarına olanak sağlayan oyunların, onların
hayal güçlerini kullanarak istediklerini yapmalarına ve hata yapmaktan korkmadan
deneyimlerinden öğrenmelerine izin verir. Oyunlar başarısızlık korkusunun olma-
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dığı bir ortam sağlayarak yaratıcılığı destekler. Bu çerçevede, aşağıda dijital oyunlar ile yaratıcı yetenek ve yaratıcı ifade arasındaki ilişkiden bahsedilecek, ardından
oyun esnasında akışta olma durumunun yaratıcılığa olan etkisi ele alınacaktır.

6.5.1. Dijital Oyunlar, Yaratıcı Yetenek ve Yaratıcı İfade
Dijital oyunlar bireylerin yaratıcı yeteneklerini ortaya koymalarına ve kendilerini
yaratıcı bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olabilir. Bu bağlamda, dijital oyunların
yaratıcı bir ruhu besleyen en kalıcı unsurlarından biri, oyuncuların oyun içerisinde
kendileri için bir kimlik oluşturmalarına izin verme biçimleridir. Bu oyun içi kişilikleri yaratırken, oyuncular ekrandaki karakterlerini canlandırmakta ve bu karakterler
oyunculara bir temsil ve kişilik duygusu aşılamaktadır (Bowman ve diğ., 2015). Bu
sayede, oyuncular avatarları üzerinden hem yaratıcı bir şekilde oyun yeteneklerini
ortaya koyabilir hem de kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade edebilmektedir.
Yaratıcılığın dijital oyunlarda nasıl ifade edildiği ile ilgili nitel bir çalışmada farklı
türde dijital oyunlardan düzenli olarak oyun oynayan oyuncularla görüşmeler yapılmıştır (Hall ve diğ., 2020). Araştırmanın sonuçlarına göre, yaratıcılığın ifade edilme
şekli olarak üç ana kategori bulunmuştur: (i) yaratıcılığın problemlere yeni stratejiler, çözümler ve yaklaşımlar yaratmayı içeren yaratıcı problem çözme açısından
ifadesi, (ii) oyun sırasında ortaya çıkan oyun pratiklerini de içeren sahiplenme ve
oyunun alternatif hedeflere nasıl uyarlandığı açısından ifadesi ve (iii) kişisel olarak
anlamlı içgörüleri ve oyunların ortaya çıkardığı tutum/algılardaki değişiklikleri içeren duygusal değişim açısından ifadesi. Dijital oyunlar içerisinde yaratıcılığın bu
şekilde farklı yollardan ifade edilmesi, oyuncuların yaratıcılığının çok yönlü olarak
desteklenmesi adına önemlidir.
Amory, Naicker, Vincent ve Adams’ın (1999) çalışmasında, oyuncular en çok macera ve strateji oyunlarını özendirici bulduklarını belirtmiştir. Bu sonuç, oyuncuların yaratıcı problem çözmeyi ve karar vermeyi besleyen ve daha üst düzey düşünme becerileri gerektiren hedeflere sahip olan oyunları oynamayı daha çok tercih
ettiklerini veya bu oyunlara karşı daha fazla motive olduklarını göstermektedir.
Ayrıca, araştırmalar aksiyon video oyunlarının hem merkezi (hedefler ve görevler)
hem de çevresel görsel işleme (dikkat dağıtıcılar gibi) dahil olmak üzere görsel
alan boyunca görsel dikkat genişliğini geliştirdiğini bulmuştur (Spence ve Feng,
2010). Aksiyon içerikli video oyunu sırasında ve sonrasında gelişebilen uzamsal
dikkat becerileri, yaratıcılık kavramının içerdiği bir değişken olan “dikkat genişliği”nin de arttığını göstermektedir (Spence ve Feng, 2010). Dijital oyunlar bağlamında edinilen çeşitli deneyimler (örneğin, görsel bir uyaranın, “kılıç” şeklinde
ortaya çıkması), savaş ve saldırı gibi kavramsal anlamlar taşıyabilen çeşitli görsel
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uyaran türlerine maruz kalma olarak görülebilir. Farklı türden görsel uyaranlara
maruz kalma durumu ise, insanların kendilerini yaratıcı olarak ifade etme performansını etkileyebilir (Goldschmidt, 2015). Bu bilgiler ışığında, oyunu ortamında
sunulan görsel uyaranların sonraki yaratıcı düşünme süreçleri üzerinde etkili olabileceği söylenebilir (Spence ve Feng, 2010). Son olarak, oyun oynama ve bilişsel
beceriler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada, daha fazla video oyunu oynayan çocukların, daha az oynayanlara göre daha yaratıcı olduklarını bulunmuştur
(Jackson, 2012). Tüm bu çalışmalar, dijital oyunlarla birlikte artabilen bir yaratıcı
beceri veya yaratıcı ifade gücüne işaret etmektedir.

6.5.2. Akış ve Dijital Oyunlarda Yaratıcılık
“Akış deneyimi”, bir faaliyete katılımın tamamen özümsenmesi durumunu ifade
eder (Csikszentmihalyi, 1988). Kişi akış halindeyken yaratıcılığını ortaya koyabilir
(Csikszentmihalyi, 1997, akt. Rahimi ve Shute, 2021). Dijital oyunlar, genellikle
bir “akış” durumuna neden olmalarından dolayı, özellikle yaratıcı öğrenmenin etkili kaynaklarındandırlar (Bowman ve diğ., 2015). Diğer yandan, yaratıcılığı geliştirme potansiyeli en yüksek olan oyunlar, “akış”ı kolaylaştıran, oyuncuların oyunu
yaratmasına izin veren ve onların içsel motivasyonunu artıran oyunlardır (Rahimi ve
Shute, 2021).
Dijital oyunlar Csikszentmihalyi (1993) tarafından bir akış durumunu başlatmak için
gerekli olan ön koşulları karşılarlar. Bunlar: (i) genellikle ayrıntılı somut hedefler ve
kurallar içermek, (ii) kişinin yeteneklerine göre otomatik ve doğrudan ayarlanabilen eylemler sağlamak, (iii) kişiye puan ve ilerleme raporu gibi net geri bildirimler
vermek ve (iv) görevdeki dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kaldırılmasına yardımcı olan ve kullanıcının oyuna odaklanmasını kolaylaştıran görsel ve işitsel bilgiler
sağlamaktır (Sherry, 2004). İyi tasarlanmış video oyunları, net hedefleri, oyuncunun
oyuna kendisini uyarlamasına izin vermesi ve artan zorluk seviyeleri, sürekli geri
bildirimler vermeleri ve oyuncuya oyun ortamında kontrol sağladığı için akış durumunu kolaylaştırabilir (Shute ve Ke, 2012).
Üç boyutlu dijital oyun ortamları, öğrenme deneyimini geliştiren keşif ve yaratıcılık
için sanal alanlar sağlar (Faiola, Newlon, Pfaff ve Smyslova, 2013). Oyun oynamanın keyifli öznel deneyimini tanımlamak için en iyi bilinen terim olan akış, görevle
ilgili meydan okuma, odaklanma, hedefler ve geri bildirim gibi bilişsel özelliklere
güçlü bir şekilde odaklanan bir kavramdır (Velikovsky, 2014). Akışı teşvik etmek
için tasarlanan oyunlar, oyuncuyu sürekli olarak zorlayan ve karşılığında bu zorlukların üstesinden gelmek için sürekli olarak yaratıcı yollar geliştirmesini sağlayan
oyunlardır (Bowman ve diğ., 2015).
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Yanal düşünme, ıraksak düşünme ve yaratıcı ürün tasarımı gibi dokuz farklı yaratıcılık oyununa katılan seksenin üzerindeki sayıda öğrenci üzerinde yapılan bir çalışmada, öğrencilerin dijital oyunlarla derin bir şekilde (yani, akışta olarak) meşgul
oldukları dönemdeki akış deneyiminin, oyundaki zorluklar nedeniyle, onların kişisel
başarı deneyimlerini ve öz yeterliklerini, öz yeterlikleri ise kişisel başarı deneyimlerini etkilediği görülmüştür (Yeh, Chen, Rega ve Lin, 2019). Tüm bu sonuçlarla birlikte, oyunda akışta olmanın bir yandan oyuncuların yaratıcılıkları ile ilgili olduğu
görülürken diğer yandan bu durumun oyuncuların yaratıcılıklarını etkileyebilecek
olan öz yeterliklerini de etkilediğini söylemek mümkündür.
Son olarak, olumlu duygusal deneyim, problem çözme becerileri, hatırlama, analiz ve yaratıcılık gibi bilişsel yetenekleri geliştirebilir (Hunt ve Ellis, 2004). Akış
da olumlu bir duygusal deneyim olduğundan dolayı, yaratıcılık gibi becerilerin
gelişmesine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, içeriğinde oyuncuları daha fazla
akışta olmaya davet eden oyunların yaratıcılığı geliştirme potansiyeli daha fazla
olabilir.

6.6. Çocuklarda Dijital Oyun ve Yaratıcılık
Dijital oyunlar, çocuklar için yaratıcılığı kolaylaştırıcı olarak görülmektedir (Ott ve
Pozzi, 2012). Ayrıca dijital temelli öğrenme, 3-6 yaş arası çocukların yaratıcılığını,
eleştirel düşünebilme ve bilgi aktarabilme becerilerini de geliştirebilmektedir (Behnamnia, Kamsin, Ismail ve Hayati, 2020). Bu çerçevede, ilerleyen kısımlarda çocuklarda yaratıcılık ve dijital oyunlar arasındaki ilişki, çocukların yaratıcı problem
çözmelerine dijital oyunların etkileri ve eğitsel olarak dijital oyunların yaratıcılığı
nasıl geliştirebileceği ele alınacaktır.

6.6.1. Bir Yaratıcılık Arttırıcı Olarak Dijital Oyunlar
Dijital oyunlar, özellikle çocuklar yeni içerik “üretme” ve bu yol üzerinden yaratıcılıklarını ifade etmeleri uygun bir ortam sağlamaktadır. Buna uygun olarak çocukların oyun oynarken motivasyonları da bu yöndedir. Örnek bir çalışmada, 12-14 yaş
grubu arasında binden fazla çocuğa dijital oyun oynama nedenleri ile ilgili bir anket
uygulanmıştır (Olson, 2010). Hem kız hem de erkek çocuklar yanıtlarında yüksek
oranda “(Oyunda) kendi dünyamı yaratmayı seviyorum” seçeneğini işaretleyerek
oyun oynama motivasyonlarının “yaratıcılık” yönüne vurgu yapmıştır. Bu vurgu, çocukların oyunlarda kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmeleri açısından önemlidir,
çünkü kendi dünyalarını yaratmak isteyen çocuklar bu sayede yaratıcılıklarını daha
net bir şekilde ortaya koyma fırsatı edineceklerdir.
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Dijital oyunların yaratıcılığı artırdığı birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin, dijital bir oyun oynatılarak oyuncuların yaratıcılık ve oyun oynamaları arasındaki ilişkiyi incelemek için uzaktan ilişkilendirme testi, alternatif kullanım testi ve uzaylı çizim görevi gibi çeşitli yaratıcılık ölçütlerini kullanılmıştır (Blanco-Herrera,
Gentile ve Rokkum, 2019). Örneğin, alternatif kullanım testi, bireylerin belirli bir
nesneyle, örneğin bir sandalyeyle yapılabilecek her şeyi adlandırmasını gerektiren bir ıraksak düşünme testidir. Bu test yaratıcılığın özgünlük, akıcılık, esneklik
ve detaylandırma açılarından puanlanabilir. Araştırmanın sonuçları, katılımcılara
oyunda ne yapacakları (yaratıcı olmaları) konusunda açık talimatlar verilmediğinde (yani, oyun açık uçlu bir şekilde sunulduğunda) katılımcıların toplam yaratıcılık puanlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bir başka çalışmada yaratıcı davranışın önemli bir bileşeni olan bilişsel esnekliğin de özellikle
gerçek zamanlı strateji oyunları yoluyla arttığı belirtilmiştir (Glass, Maddox ve
Love, 2013). Betz (1995, akt. Leng, Zah, Ali, Mahmud ve Baki, 2010) ise, dijital
oyunların görselleştirme, deneme ve yaratıcılık yoluyla öğrenmeyi geliştirdiğini
belirtmektedir.
Hallajian (2016) lise öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerileri ile bilgisayar
oyunları arasındaki ilişkiyi belirlemek için bir çalışma yürütmüştür. Çalışmada
dört farklı grup bulunmaktadır: bilgisayar oyunu oynamayan, günde bir saatten az
oynayanlar, günde bir-iki saat oynayanlar ve iki saatten fazla oynayanlar. Sonuçlar
bu gruplar arasında yaratıcı düşünme düzeylerinin farklı olduğunu göstermiştir.
Özellikle günden bir-iki saat oyun oynayan çocukların yaratıcılık seviyeleri diğer
gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. Buna ek olarak, oyun yoluyla ortaya çıkan olumlu duygular da yaratıcı performansın önemli bir kolaylaştırıcısıdır (Yeh,
Lai ve Lin, 2016). Yani, olumlu duygular sayesinde kişilerin yaratıcı başarıları
artabilir.
On iki yaşındaki yaklaşık beş yüz öğrenciden oluşan bir örneklemde video oyunu oynamanın yaratıcılıkla olumlu bir ilişkisi olduğu bulunmuştur (Jackson, Witt,
Games, Fitzgerald, von Eye ve Zhao, 2012). Öte yandan, bilgisayar, internet, cep
telefonu gibi diğer teknoloji biçimlerini kullanmalarının çocukların yaratıcılıkları
ile ilişkili olmadığı da bulunmuştur. Bir diğer açıdan ise, daha yaratıcı olan bireylerin, ilk etapta video oyunlarını daha çok oynadığı belirtilmektedir (Bowman ve
diğ., 2015). Ayrıca, (yaratıcılıkla ilgili beceriler gibi) daha yüksek bilişsel becerilere
sahip olan kişiler de oyun oynamaya daha fazla motivedir (Sherry, Rosaen, Bowman
ve Huh, 2006). Alandaki çalışmalar değerlendirilirken bu türde sonuçların da göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.
Oyunların yaratıcı problem çözme süreçleri içerdiğini ve etkin katılım ortamı yaratarak çocukların yaratıcılığını artırdığı yadsınamaz (Roe ve Muijs, 2000). Öte
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yandan, sürekli olarak bilgisayarla uğraşmak, çocukların zamanını boşa harcamasına ve bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin engellenmesine neden olabilir
(Scarlett, Nadio ve Ponte, 2005). Bu nedenle, yaratıcılık ve diğer alanlardaki becerileri artırabilse de çocuklara dijital oyunların kontrollü bir şekilde oynatılması
önemlidir.

6.6.2. Dijital Oyunlar ve Yaratıcı Problem Çözme
Problem çözme, yaratıcılığın temel bir bileşenidir. Eldeki problemin bilgideki bir
boşluğu temsil ettiği ve yaratıcılığın bunun üstesinden gelmek için gereken stratejileri veya eylemleri içerdiği belirtilmiştir (Treffinger, Selby ve Isaksen, 2007). Dijital
oyunlarla birlikte, oyuncuların soyut kavramları somut oyun deneyimiyle ilişkilendirmesi sağlanabilir (Leng ve diğ., 2010). Bu sayede, çocukların problem çözme becerileri ve yaratıcılıkları gelişebilir. Ayrıca, dijital oyunlarla birlikte hem uyku hem
de uyanıklık sırasındaki bilinçliliğin gelişmesi (Gackenbach, 2009a) ile insanların
problem çözme becerileri gelişebilir.
Oyun eylemi genellikle yeni ve zorlu durumlara dış çevremizin kısıtlamalarından
bağımsız bir şekilde yaklaşmamıza, alternatif çözümler denememize ve sorunlara
başka türlü açılardan ve yapamayacağımız şekillerde yaklaşmamıza izin veren doğası gereği yaratıcı bir süreçtir. Bu nedenle, dijital oyunlar yaratıcılık kavramı üzerinden problem çözme gibi becerileri geliştirebilmektedir (Hall, Stickler, Herodotou ve
Iacovides, 2020). Problem çözebilmek, yaratıcılığın bir açısı olarak ele alındığında,
insanlar stratejiler oluşturduklarını ve problemlere yeni yollarla yaklaştıklarını belirtmişlerdir (Hall ve diğ., 2020). Oyun içerisinde “problemlere farklı yaklaşımlar
uygulamak” söz konusu olduğunda, oyuncular zorluklara hazırlıklı olmanın ve sinir bozucu oyun deneyimlerini azaltmanın çeşitli yolları olduğunu belirtmişlerdir.
Bu gibi durumlarda pes etmek yerine, oyuncular “mola vermek” gibi yöntemler
uyguladıklarını kaydetmişlerdir. Öte yandan, yaratıcılık bir “sahiplenme” durumu
olarak ele alındığında, oyuncunun oyunu sahiplenebileceği farklı yolların olduğunu
belirtilmektedir. Ayrıca, bu sahiplenme durumu “mevcut oyun mekaniği” için “yeni
kullanımlar” bulmayı, “yeni zorluklar yaratmayı” ve “aksaklıkları” kullanmayı da
içerir. Hall ve diğerlerine göre, mevcut oyun mekaniği için yeni kullanımlar bulmak, oyunun oyuncular tarafından nasıl sahiplenildiğinin bir örneğidir. Bu durumda, duygusal bir değişim aracı olarak yaratıcılık, oyunların oyuncuların algılarını,
inançlarını ve bakış açılarını nasıl etkilediğini veya değiştirdiğini içerir. Bu bulgular
ışığında, dijital oyunların birçok açıdan yaratıcı problem çözmeye katkıda bulunduğu söylenebilir.
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6.6.3. Eğitsel Bağlamda Dijital Oyunlarda Yaratıcılık
Yaratıcılık hem öğretilebilen hem de öğrenilebilen bir beceri olduğu için, dijital
oyunların öğretme/öğrenme araçları olarak geliştirilmesi, öğrencilerin öğrenme
motivasyonlarını teşvik edebilir, akademik başarılarını iyileştirebilir ve yaratıcılık,
problem çözme ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilir (Hsiao ve diğ., 2014, s. 378). Ayrıca, problem çözmeye dayalı dijital oyunların
kullanılması okul öncesi çocukların yaratıcılığını kolaylaştırabilir (Fessakis, 2015).
Birçok çalışma dijital teknolojilerin yaratıcılığı artırdığını göstermektedir (Loveless,
2003; Mishra ve Koehler, 2006). Loveless (2003) dijital teknolojilerle birlikte kullanılan yaratıcı etkinliklerin, dijital teknolojilerin özellikleri, öğrencilerin üst düzey
düşünme unsurlarını teknoloji ile ifade etme yetenekleri ile (hayal gücünü kullanma
ve özgün olma gibi) yaratıcı süreçlerin etkileşiminden ortaya çıktığını belirmektedir.
Loveless’a göre, teknolojiyle geliştirilmiş yaratıcı etkinlikler, fikir geliştirme, bağlantı kurma, iş birliği ve yaratıcı sonuçların teknoloji ile değerlendirilmesini içermektedir. Bu bağlamda, dijital oyunların geliştirilmesinde yaratıcılığa ait bu türde
içeriklerin kullanılması uygun olacaktır.

Görsel 6.1. Dijital oyunlaştırma ortamları

Oyunlaştırılmış öğrenme ortamları da yaratıcılığın artmasına katkı sağlayabilir. Bu
katkılar farklı açılardan olabilir. Örneğin, ilköğretim öğrencilerinin dil becerileri,
matematik ve sosyal bilgiler alanlarındaki yaratıcılıkları oyunlaştırılmış öğrenme
ortamları ile artmaktadır. Ayrıca, yine ilköğretim fen dersinde dijital oyun tabanlı
bir problem çözme oyunu kullanmanın öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini
geliştirdiği bulunmuştur (Hsiao ve diğ., 2014).
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Dijital oyunlar öğrencilerin dikkatini çekebilir ve onları istenilen davranışlara veya
becerilere yönlendirebilmek için teşvik edebilir. Bu nedenle, iyi tasarlanmış bir yaratıcılık oyunu bireylerin yaratıcılıklarının artırmasını sağlayabilir. Öğrenci oyun
esnasında dikkatli bir şekilde öğrenirken (i) mevcut bağlamda yeni şeyleri etkin bir
şekilde fark eder ve bunları deneyimlemeye açıktır, (ii) bilişsel esnekliğini kullanır, (iii) problem çözmek için çaba gösterir, (iv) duygularını düzenler ve (v) içinde
bulunduğu bağlama uygun olan birçok farklı çözümü bulabilmek için birden fazla
bakış açısı alarak bunları düşünce sürecine yönlendirir. Bu özellikleri içeren bir öğrenme süreci yaratıcılığın öğrenilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunur (Yeh,
Chen, Rega ve Lin, 2019). Yeh ve diğerleri dikkatli öğrenme deneyiminin, oyun oynarken akış deneyimi yoluyla daha güçlü bir öz-yeterlik duygusuna ve kişisel başarı
deneyimine yol açtığını belirtmektedir. Bu durum, artan akış deneyiminin olumlu
öz-yeterliği ve algılanan kişisel başarı deneyimini geliştirdiği olumlu bir döngüde
ortaya çıkabilir. Sonuç olarak dikkatli öğrenme, akış deneyimi, öz-yeterlik ve kişisel
başarı deneyimi arasındaki ilişkinin anlaşılması, oyun temelli yaratıcılık eğitiminde
bireylerin kişisel başarı deneyimi kazanmasında gereklidir.
Çocukların dijital oyun oynamaları ile ilgili olarak eğilimleri inceleyen bir çalışmada, 100’den fazla ilkokul dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisinin oyun oynama
alışkanlarına ulaşılmış, ayrıca bu öğrencilerin (sözel akıcılık, sözel esneklik ve şekilsel akıcılık gibi) yaratıcılık seviyeleri de ölçülmüştür (Hamlen, 2013). Çalışmanın
sonuçları, yaratıcılık seviyeleri en yüksek olan çocukların dijital oyunları oynama
sıklığının çok fazla olmadığını göstermiştir. Dijital oyunları daha fazla oynama eğilimi, daha yüksek seviyede uygulamalı yaratıcılık ve daha az seviyeli yaratıcı problem
çözme taktikleri ile daha çok ilişkili bulunmuştur.
Oyun içerisinde öğrencilerin gerçekleştirdiği oyun görevleri, onları dijital oyun tabanlı bir öğrenme ortamına dahil eder. Bu durum da olumlu öğrenme memnuniyeti
ve öğrenme motivasyonu gibi öğrenme tutumları ile sonuçlanabilir. Ayrıca, oyun
görevlerini çözme merakını uyandırır ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir
(Eow ve diğ., 2009).
Eğitim, yaratıcılığın daha çok ilk seviyeleriyle ilişkilidir. Yani, küçük yaratıcılık
(sınıf bağlamında öğrencilerin orijinal olarak ürettiği ve değer gören katkıları) ve
mini-c yaratıcılık (öğrencilerin kişisel olarak yeni ve anlamlı fikirleri, ürünleri) ile
ilişkilidir. Çünkü, okul ortamlarında genel olarak bu türde yaratıcılık türleri teşvik
edilmektedir (Beghetto & Kaufman, 2007). Oyunlar bilişsel, duygusal ve psikomotor alanlardan faydaları ile çok çeşitli eğitimsel hedefleri öğretmek için kullanılabilir. Oyunlar özellikle öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmada iyidir. İyi tasarlanmış ve uygun
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şekilde kullanılan bir oyun, bağlamlar arasında öğrenme transferini teşvik edebilir
ve öğrencilerin ilgisini çekip motive ederken onların yaratıcı düşünme becerilerinin
de geliştirilmesine yardımcı olabilir (Ellington, Addinall ve Percival, 1981, akt. Gutierrez, 2014).
İnsanlar yaratıcı bir işle uğraşırken bilgisayarların dört farklı sosyal role sahip
olabileceği belirtilmiştir (Bereczki ve Karpati, 2021). Bunlar, “bakıcı olarak bilgisayar” (destekleyici bir ortam ve yaratıcı bir zihne sahip olabilmesini sağlayan),
“mektup arkadaşı olarak bilgisayar” (yaratıcı süreçler esnasında iletişim ve iş birliğini kolaylaştıran ve yaratıcı içgörüler kazanılmasını kolaylaştıran), “akıl hocası
olarak bilgisayar” (yaratıcılıkla ilgili bilişsel süreçler, stratejiler ve teknikleri geliştirebilen alıştırmalar yardımıyla yaratıcılığı destekleyen) ve “çalışma arkadaşı
olarak bilgisayar” (fikir üretme, değerlendirme ve iyileştirmeye etkin bir şekilde
katkıda bulunarak yaratıcı süreçte öğrencilerle ortaklaşa çalışabilen). Bilgisayarın
yaratıcılık eğitiminde daha etkili bir şekilde kullanılabilmesine yön verebilecek
olan bu roller, çocuklarla dijital oyunlar arasındaki bağın eğitsel olarak kullanılmasına fayda sağlayabilir.

6.7. Özel Bölüm: Rüyalar, Kötülük ve İyi Niyetler – Dijital
Oyunların Yaratıcılığa Katkısı
Dijital oyunlar sıklıkla oynanması ile birlikte, oyuncuların gerçek hayattaki becerilerinin yanı sıra rüyalarını da etkileyebilmektedir. Oyunlar içerisinde gerçek hayata
kıyasla birçok tuhaf durum ile karşılaşan oyuncuların rüyaları da bu tuhaflığı yansıtarak oyunlarda beceri olarak oyun görevleri ile ortaya koyulan yaratıcılığı, bu sefer
rüyalara taşıyabilmektedir. Öte yandan, dijital oyunlar birtakım bilişsel becerilerin
gelişmesine olanak sağlasa da bu oyunların kötü amaçla kullanılabilecek hale gelmeleri de mümkündür. Yine de bu kötücül durumun iyicil yaratıcılığa döndürülmesi
olasıdır. Aşağıdaki kısımlarda dijital oyunların rüyalar ve kötü niyetli yaratıcılık ile
ilişki ele alınacaktır. Ardından, bu kötü niyetliliğin içerdiği olumlu taraflara da değinilecektir.

6.7.1. Dijital Oyunlar, Yaratıcılık ve Tuhaf Rüyalar
Rüyalarda tuhaflık genel olarak imkânsız, ihtimal dışı ve tutarsız özelliklerde kendisini
gösterir (Revonsuo ve Salmivalli, 1995). Revonsuo ve Salmivalli üç türde tuhaf rüya
özelliği olduğunu belirtmiştir: (i) bir şeyin birdenbire görünmesi, kaybolması veya
başka bir şeye dönüşmesi gibi “süreksiz”, (ii) rüyada bulunulan yer gibi bir rüya özelliğinin bilinmemesi üzerinden “belirsiz” ve (iii) gerçeğe oranla değiştirilmiş, mümkün
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olan fakat ihtimal dışı ve imkânsız özellikler üzerinden “uyumsuz”. Rüya tuhaflığının,
uyanık düşünce ve rüya gören düşünce arasındaki farklılaştırıcı olduğu ve yaratıcılığın
bir göstergesi olduğu düşülmektedir (Gackenbach, Kuruvilla ve Dopko, 2009).
Düzenli olarak dijital oyun oynayan oyuncular, tuhaf uyanıklık deneyimlerine yüksek oranda maruz kalmaları nedeniyle, bu oyuncuların rüyalarında berraklık (İng.
lucidity) ve tuhaflık (İng. bizarreness) arasında bir ilişki olması beklenmektedir.
Bazı oyunlar genel yaşama göre sıra dışı veya tuhaf içeriğe sahip olabilmektedir
(Gackenbach, Kuruvilla, Ferguson, Mathewson ve Darlington, 2014). Bu tuhaflık,
karakterlerde (uçabilme gibi), oyun ayarlarında (uzak bir gezegende olma gibi) veya
durumlarda (oyuncuların avatarının efsanevi bir yolculukta kahraman olması gibi)
olabilir. Bu nedenle, bir oyuncu yaşamının büyük bir bölümünde haftada birkaç saat
video oyunu oynuyorsa, uyanıkken tuhaf uyanıklık deneyimine maruz kalmaları,
aynı sıklıkta oyun oynamayanlara göre oldukça yüksektir. Uyanıkken yaşanılan bu
tuhaf deneyimlerin oyuncuların rüyalarına yansıması gayet mümkün olarak görülmektedir (Gackenbach ve diğ., 2014).
Daha sık oyun oynayan oyuncular, muhtemelen rüyalarının üstbilişsel niteliklerinin artması nedeniyle daha bilinçli rüyalara ve daha fazla rüya kontrolüne sahiptir
(Gackenbach, 2009b). Ayrıca, birçok rüya öğesi üzerinden oyuncuların rüyalarının,
oyuncu olmayanların rüyalarına göre daha tuhaf olduğu bulunmuştur (Gackenbach
ve diğ., 2009). Düzenli olarak oyun oynayan oyuncular, düzenli oyun oynamayanlara göre daha berrak rüya görme, uyku sırasında bilinçli olma ile daha iyi bir uyku
bilinci ve uyanıklık bilinci geliştirmektedirler (Gackenbach, 2009b).
Rüyalar, yaratıcılık ve dijital oyunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada ise,
oyuncuların rüyalarındaki tuhaflığın onların oyunlar sırasında maruz kaldıkları olağandışı dünyalardan mı yoksa bu oyuncuların yaratıcılık seviyelerinin yüksek olmasından mı kaynaklandığı araştırılmıştır (Gackenbach ve Dopko, 2012). Çalışma bir
anket, iki haftalık rüya günlüğü ve iki yaratıcılık testinin yüz yüze uygulanması ile
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, rüyalardaki tuhaflığın bireylerin oyun oynamaları ile
ilişkili olduğunu göstermiştir. Rüyalardaki olumlu tuhaflık, oyun oynama ve yaratıcılık arasındaki ilişki erkek oyuncular için kısmen doğrulanmıştır. Ayrıca, sonuçların
genel olarak katılımcıların oynadıkları oyun ile ilgili olduğu, fakat rüyadan önceki
gün kullanılan diğer medya araçları ile ilgili olmadığı da bulunmuştur.

6.7.2. Dijital Oyunlar ve Kötü Niyetli Yaratıcılık
Dijital oyunlar yapıları itibariyle saldırgan sonuçlara neden olabileceği için (Bowman ve diğ., 2015), yaratıcılık ve dijital oyunları ele alırken tartışmanın karanlık
tarafında neler olduğunu da incelemek gerekmektedir. Bowman ve diğerleri, aslında
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oyunlarda bulunan şiddet içeriğinin ve bu türde bir içeriğin özellikle çocuklar için
zararlı olup olmadığı ile ilgili tartışmalar bulunduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, şiddet içerikli video oyunlarının yaratıcılık üzerine olumlu yönlerinin bulunup
bulunmadığı tartışmalıdır. Örneğin, Jones (2003, akt. Bowman ve diğ., 2015), şiddet
içerikli medyanın çocuklar için hem korkularla yüzleşmede hem de yaratıcılığı teşvik etmede gelişimsel bir amaca hizmet ettiğini savunmaktadır. Fakat, bu çalışma
neden-sonuç ilişkisine dayanmadığı için sonuçlar tartışmalıdır.
Öte yandan, İslamofobinin de (İslam korkusu) dijital oyunlar içerisinde birçok yerde kötü niyetli amaçlarla yaratıcı içerik üretmek için kullanıldığı görülebilmektedir.
“Resident Evil” ya da “Biohazard” ismi ile bilinen oyunun kütüphanesinde tüm kitaplar raflardayken yerde sadece Kuran-ı Kerim’in gösterilmesi ya da “Ayo Dance” isimli oyunda yine Kuran-ı Kerim’in üzerinde dans etmenin oyunculara puan
kazandırması bu duruma örnek olarak verilebilir (Abdullayeva, 2018). Bu durum,
hem İslam karşıtlığının eğlenceli ve yaratıcı bir içeriğe sahip olması beklenilen dijital oyunlarda ciddi ve kötücül niyetlerle yer bulması bakımından hem de özellikle
çocukları ve gençleri hedefleyebilecek olan bu türdeki oyunlarda oluşturulmaya çalışılan İslamofobik algı bakımından altı çizilmesi gereken önemli bir noktaya işaret
etmektedir.
Video oyunlarında kötü niyetli yaratıcılığın da bulunması olasıdır (Cropley, 2015).
Bu gibi durumlarda, en çok öne çıkan noktalardan birisi, video oyunlarının çocuklarda bir dizi anti-sosyal ve hatta tehlikeli davranışı teşvik edebileceğidir (Cropley
ve Cropley, 2019). Ayrıca, bu durum kötü niyetli yaratıcılığı içerebilir. Video oyunlarının bir bireyin zararlı yenilik (yani kötü niyetli yaratıcılık) üretme isteğini veya
yeteneğini geliştirme riski olup olmadığı konusunda Cropley kötü niyetli yaratıcılığı
teşvik etmeye aday olmak için herhangi bir video oyununun yerine getirmesi gereken en az üç koşul önermiştir: (i) oyunların öğrenmeyi teşvik etme kapasitesine sahip olması, (ii) şiddet veya saldırganlık gibi olumsuz davranışları teşvik etme
kapasitesine sahip olması ve (iii) yaratıcılığı geliştirme kapasitesine sahip olması.
Cropley ayrıca, böyle bir oyunun kötü niyetli yaratıcılığı teşvik etmede başarılı olabilmesi için altı koşul daha önermektedir: (i) oyun modu (etkileşimli, çok oyunculu
içeriğe sahip olan oyunlar gibi), (ii) tasarım gereksinimleri (kullanım kolaylığı ve
kapsamlı oyun ortamının sağlanması gibi), (iii) tasarım kriterleri (yaratıcılık alışkanlığını geliştirmeye müsait oyunlar gibi), (iv) oyun koşulları (sık ve uzun süreli oyun
oynamayı teşvik eden oyunlar gibi), (v) oyun içeriği (zekice suç içeren davranışlarda
bulunma fırsatları sunan oyunlar gibi) ve (vi) oyun bağlamı (yasal ve/veya ahlaki
açıdan belirsiz temaları destekleyen oyunlar gibi). Tüm bu koşulları içeren oyunların
kötü niyetli yaratıcılığa daha yüksek olasılıkla yol açacağı söylenebilir.
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6.7.3. Dijital Oyunlarda İyiye Yönelik Yaratıcılık İşaretleri
Dijital oyunlar bir yandan pek “oyun gibi” olmayan içeriklere sahip olabilse de diğer
yandan bu oyunlar insanlara bilişsel, duygusal ve sosyal beceriler gibi birçok açıdan
fayda sağlayabilmektedir (Bialystok, 2006; Eichenbaum, Bavelier ve Green, 2014;
Granic, Lobel ve Engels, 2014; Jackson, Witt, Games, Fitzgerald, von Eye ve Zhao,
2012; Whalen ve diğ., 2010). Bowman ve diğerleri (2015) geçmiş zamanların popüler çizgi romanları hakkında iki farklı açıdan bahsetmektedir. Birinci açı, bu çizgi
romanlar şiddet içeriğine sahip oldukları için eleştirilmişlerdi. Fakat bu olumsuz açıya karşıt olarak ikinci açıda aynı çizgi romanların gençleri yaratıcı bir şekilde okuma
ve düşünmeye teşvik etme gibi özelliklere sahip olduğu belirtilmekteydi. Buna benzer olarak, şiddet içerikli dijital oyunların da özellikle çocukların gelişimine zarar
verebileceği düşünülse de öte yandan bu oyunların yaratıcılık dahil birçok önemli
bilişsel becerinin gelişmesine olumlu katkılar sağladığı belirtilmektedir (Granic ve
diğ., 2014). Bu durumun en genel örneği, Hamlen’in (2009, 2011) çalışmalarının
sonuçlarında görülebilir: şiddet içerikli türler de dahil olmak üzere dijital oyunları
oynamak yaratıcılığı artırmaktadır.

6.8. Sonuç ve Öneriler
Dijital oyunların genel anlamda yaratıcılığı ve yaratıcılığa dair kavramları (yaratıcı ifade, yaratıcı yetenek ve yaratıcı problem çözme gibi) geliştirdiği belirtilmektedir. Ayrıca, dijital oyunların eğitsel bağlamda çocukların yaratıcıklarını
desteklediği de görülmektedir. Öte yandan, dijital oyunlar yaratıcılık ile olan ilişkisi bağlamında rüyaları etkileyebilir. Dijital oyunların kötü amaçlar üzerinden
yaratıcılıkla olan etkileşimi ise, özellikle günümüz koşullarında üzerinde önemle
durulması gereken bir husustur. Çünkü oyunların olumsuz içeriklerinin etkileyebileceği kitlenin yaşı gitgide düşmektedir. Buna rağmen, içerebileceği olumsuzluklara karşın dijital oyunlar yapıları gereği eğitici ve yaratıcılığı destekleyicidir. Bu
bilgiler doğrultusunda, aşağıda yaratıcılığın dijital oyunlar üzerinden geliştirilmesine yönelik olarak ailelere, oyun geliştiricilere, bilim insanlarına ve eğitimcilere
yönelik öneriler sunulacaktır.
Aileler için öneriler:
• Bilgisayar oyunlarının belirli bir düzeye kadar kullanılması yaratıcılığı artırabilir. Fakat fazla kullanılması yaratıcılık üzerinde etkisiz sonuçlara, hatta
olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle, aileler çocuklarının oyun oynama sürelerini kontrol altında tutmalıdırlar.
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• Aileler çocuklarını hem fiziksel oyuna hem de dijital oyuna yönlendirerek
çocukların yaratıcılığını her iki açıdan da desteklemelidirler. Bu sayede, çocuklar hem fiziksel oyunun yıllar boyunca geleneksel olarak aktardığı yaratıcı
güçten hem de dijital oyunların onlara sağlayabileceği yenilikçi ve üretken
yapıdan faydalanabilirler.
• Macera, rol yapma ve taktik gibi çok çeşitli dijital oyunlar bulunmaktadır. Bu
oyunlar yapıları itibariyle çocukların üst düzey bilişsel becerilerinin gelişmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda onların problemin çözme becerilerinin
gelişmesine yönelik olarak çeşitli yöntemler sunarlar. Bu nedenlerden dolayı,
aileler çocuklarının birden fazla türde dijital oyun oynamasını destekleyebilir.
Bu durumda da yine oyunlar süre bakımından da kontrollü bir şekilde oynatılmalıdır.
• Aileler hangi türde dijital oyunların ne türde yaratıcılığı geliştirdiğini araştırarak çocuklarını ilgili oyuna yönlendirebilirler.
• Eğer mümkünse, tüm fertlerin katılabileceği bir dijital oyunda aile bir araya gelebilir. Böyle sıcak bir ortamda, çocukların oyundan elde edeceği katkı
daha fazla olacağı için çocuğun ilgili bilişsel becerileri ve yaratıcılığa dair
gelişimi kolaylaşır.
• Aileler de kendi yaratıcılıklarını dijital oyunlar sayesinde geliştirebilirler.
Böylece hem kendi yaratıcılıklarını geliştirip hem de çocuklarını dijital oyunlar konusunda daha nitelikli bir şekilde yönlendirebilirler.
• Aileler çocuklarını kötü niyetli yaratıcılık ortamı sunan oyunlardan uzak tutmalıdırlar.
Yaratıcılıkla ilgili dijital oyun geliştirilmesine yönelik öneriler:
• Teknolojiyle geliştirilmiş yaratıcı etkinlikler, fikir geliştirme, bağlantı kurma, iş birliği ve yaratıcı sonuçların teknoloji ile değerlendirilmesini içerir. Bu
bağlamda, dijital oyunların geliştirilmesinde yaratıcılığa ait bu tür değişkenlerin kullanılması uygun olacaktır.
• Bilgisayarların hayatımızda oynadığı dört farklı rol (bakıcı olarak bilgisayar,
mektup arkadaşı olarak bilgisayar, akıl hocası olarak bilgisayar ve çalışma arkadaşı olarak bilgisayar; Bereczki ve Karpati, 2021) yaratıcılığı destekleyen
dijital oyunlar geliştirilmesi için kullanılabilir. Örneğin, bilgisayar ve dolasıyla dijital oyunlar bir “akıl hocası” olarak ele alınırsa, yaratıcılık bireylere
daha teknik bir şekilde oyun içerisinde iletilebilir. Öte yandan, dijital oyunlar
bir “çalışma arkadaşı” olarak ele alınırsa, daha çok, kişinin fikir üretmesini
arkadaşça sağlayan bir ortamda yaratıcılığın gelişmesi sağlanabilir.
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• Yaratıcılığı destekleyen dijital oyun ortamlarında özellikle oyunu özgür bir
şekilde oynayabilme, oyunun tekrar oynanabilirliği, avatar tasarımı ve oyunun içeriğinin nasıl oluşturulduğu gibi oyun özellikleri oyun tasarımı için
önem arz etmektedir (Hall ve diğ., 2020). Bu nedenle, yaratıcılığı destekleyen
oyunların bu gibi niteliklere dikkat etmeleri gerekmektedir.
• Oyun oynarken ortaya çıkan ruh halleri de bireylerin yaratıcılık seviyelerini
etkileyebilmektedir (Hutton ve Sundar, 2010). Bu nedenle, oyunlar oyuncuların duygusal durumlarını doğru şekilde ve zamanda değiştirebilecek şekilde
tasarlanabilir.
• Oyunda akışa girebilmek oyundan alınan keyfi artırarak oyuncularda olumlu
duyguyu uyandırabilir. Bu nedenle, oyunların kişilerin daha çok akışta hissetmelerini sağlamaları önemlidir.
• Genel anlamda, oyuncular daha zor oyunlarla karşı karşıya kaldıklarında
performanslarını daha kötü değerlendirirler. Bu durumda, oyun tasarımcıları, zorlukları akıştan ilham alarak oyuncunun beceri düzeyiyle eşleştirmeye
daha fazla dikkat etmelidir.
• Yaratıcılığın artırılabilirliği ve yaratıcı gelişime etki eden faktörleri belirlenebilir. Yaratıcılığın geliştirilmesi sistematik olduğunda, alana özgü bilişsel becerileri hedeflediğinde, yaratıcı tutum ve davranışlar geliştirme fırsatlarını ve
gerçekçi görevler ve alıştırmalar ile akranlarla iş birliğini içerdiğinde en etkili
halini almaktadır (Bereczki ve Karpati, 2021). Bu nedenle, bu gibi kriterler
göz önünde bulundurularak dijital oyunların geliştirilmesi önemlidir.
• Yalnızca yaratıcılığın ölçülebilmesi için dijital oyunlar geliştirilebilir (Rahimi
ve Shute, 2021). Bu konuda oyun tasarımcıları ve bilim insanları iş birliği
yapabilirler.
Dijital oyunlar ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi araştıran bilim insanlarına yönelik
öneriler:
• Alanda çalışan bilim insanları dijital oyunlardaki yaratıcılık ölçümlerini ve bu
ölçümlerin kavramsal olarak nelere karşılık geldiğini araştırmalıdır. Ayrıca,
bu amaçla kullanılan ölçüm araçlarının da standartlaştırılması gerekmektedir.
• Video oyunları, yaratıcılığı teşvik etmek için özel olarak üretilmiş bir teknolojidir. Bununla birlikte, video oyunlarına yönelik araştırmalar, oyun içeriğinin saldırgan ve anti-sosyal etkilerine uzak bir odaklanmanın ötesine geçerek
potansiyel toplum yanlısı yararlarını da göz önünde bulundurmaya başladığından, gelecekteki çalışmalar bu teknolojilerin etkisini çok daha bilimsel bir
titizlikle ele alabilir (Bowman ve diğ., 2015).
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• Daha yaratıcı (Bowman ve diğ., 2015) ve/ya daha yüksek bilişsel becerilere sahip (Sherry ve diğ., 2006) bireyler, dijital oyunları oynamaya daha
fazla motivedirler. Bu durumda, dijital oyunların mı yaratıcılığı geliştirdiği yoksa zaten yaratıcı insanların mı dijital oyunları oynadığı bilinememektedir. Bu nedenle, bilim insanlarının bu gri alanda çalışmalar yapması
önemlidir.
• Dijital oyunlar ve yaratıcılık arasındaki ilişkiler incelenirken hangi yaratıcılık türünün ölçüldüğü ve ne zaman ölçüldüğü önemlidir. Örneğin, yaratıcılık
oyun içinde oyuncunun ortaya koyduğu ve oyuna bağlı bir yaratıcılık da olabilir. Ya da oyun sonrasında ölçülen standart bir yaratıcılık ölçümü de olabilir.
Bu durumda, bu iki tür ölçümün karşılaştırılması uygun olmadığı için, alandaki çalışmaların standartlaştırılması önemlidir.
• Dijital oyunlar ve yaratıcılık arasındaki ilişkinin bilimsel olarak daha fazla çalışılması ve dijital oyunların oyuncularına yaratıcılık kavramı adına sunduğu
iyi/kötü kazanımların belirlenmesi önemlidir.
Yaratıcılığın dijital oyunlar yardımıyla geliştirilmesi üzerinden eğitimcilere öneriler:
• Dijital oyunlar kendi başlarına çok iyi birer öğretmen olabilirler. Bu nedenle,
yaratıcılığın okulda da geliştirilebilmesi için sınıflarda yaratıcılığı destekleyici dijital oyunların çocuklar tarafından oynanması önemlidir. Bu amaçla,
okullarda dijital oyun sınıfları kurularak hem bir ders olan -fakat eğlenceli
yapısından dolayı- hem de öğrencilerin pek de ders olarak algılamayacağı bir
içerikle oyun ortamı öğrencilere sunulabilir.
• Mini-c yaratıcılıktan diğer yaratıcılık seviyelerine (Pro-c yaratıcılık ve belki
Büyük-c yaratıcılığa) geçiş ihtimali bulunduğu için (Rahimi ve Shute, 2021),
okullarda ilgili yaratıcılık türlerinin gelişimi için dijital oyunlar geliştirilerek
kullanılabilir.
Dijital oyunların yaratıcılık üzerindeki faydası üzerinden genel öneriler:
• Günlük sorunları çözmek için yaratıcılığın kullanılmasının psikolojik sağlığa
ve iyi oluşa katkıda bulunduğu belirtilmiştir (Richards, 2007). Bu nedenle,
dijital oyunlar bireyin günlük sorunlarına bakış açısını iyileştirebilen bir araç
olarak kullanılabilir.
• Yaratıcı faaliyetlerde bulunanların daha mutlu ve aktif olma olasılıkları daha
yüksektir (Silvia, Beaty, Nusbaum, Eddington, Levin-Aspenson ve Kwapil,
2014). Dijital oyunlar bu anlamda da kişilerin mutlu ve etkin bir yaşamları
olmasına yardımcı olabilir.
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BÖLÜM 7

DIJITAL OYUNLARIN
ÇOCUK/ERGENLERIN GELIŞIMI
VE SAĞLIĞI ÜZERINE ETKILERI

Arş. Gör. Zeynal Yasacı
Doç. Dr. Rüstem Mustafaoğlu
Oyunlar, çocuk ve ergenlere (adölesanlara) eğitim, fiziksel aktivite, sağlığın korunması ve gelişimi, yaşama hazırlık, boş zamanları değerlendirme ve eğlence
gibi çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte
geleneksel oyunlar da yeni bir boyut kazanarak “dijital oyunlar” kavramını ortaya
çıkarmıştır. Dijital oyunlar, erken çocukluk döneminden itibaren her yaş grubu
tarafından tercih edilirken günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir unsuru haline
gelmiştir. Dijital oyunlar birçok yönden faydalı olmakla birlikte bilinçsiz, aşırı ve
yanlış kullanım ve maruz kalınan problemli içeriklerden dolayı bireyler üzerinde
olumsuz etkiler de oluşturabilmektedir. Bu nedenle, bu bölümün amacı, çocuk
ve adölesanlarda dijital oyunların yararları, zararları ve riskleri konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bu kapsamda, bu bölümde dijital oyunların çocuklar ve
ergenlerin gelişimi ve sağlığı üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılacak ve
ortaya çıkacak zarar ve risklerin önlenmesi için yapılması gerekenler ve alınması
gereken önlemler öneriler olarak sunulacaktır.

7.1. Giriş
Oyun, kendiliğinden ortaya çıkan hedefi olmayan, mutluluk getiren serbest bir
aktivite olarak tanımlanmaktadır. Oyunlar her açıdan farklı hareket ve düşünme
sistemini, alışagelmiş davranış şekillerinin aksine başkalarının davranışlarına ve
durumun şartlarına göre kurgulanmış düşünce ve hareket biçimleri olarak da de-
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ğerlendirilirler. Günümüzde çocuklar ve ergenler bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile her an ve her yerden istedikleri oyunlara erişim sunan dijital bir dünya
çağında büyümekteler ve dijital ortamlarda oynadıkları oyunlar da dijital oyunlar
olarak adlandırılmaktadır. Bu dijital oyunlar aynı zamanda video veya bilgisayar
oyunları olarak adlandırılır ve birbirlerinin yerine dönüşümlü olarak kullanılırlar.
Video/bilgisayar oyunları ve bedensel oyunların her ikisi de bireysel ve çoklu olarak oynanmaktadır. Dijital oyunlar zihinsel çaba gerektirirken bedensel oyunlar
fiziksel ve zihinsel çaba gerektirmektedir.

7.2. Dijital Oyunların Tanımı ve Tarihçesi
Dijital oyunların çocuklar ve ergenlerin gelişimi ve sağlığı üzerindeki etkileri konusuna girmeden dijital oyunun tanımı ile tarihçesinden kısaca bahsedilmesi faydalı
olacaktır.

7.2.1. Dijital Oyunların Tanımı
Dijital oyunlar, elektronik platformlar üzerinde bir veya birden fazla kişinin çevrimiçi ağ üzerinden birlikte kullanabildiği bir eğlence ve boş zaman aktivitesi yazılımları olarak tanımlanmaktadır. Zamanla gelişerek günümüzde konsol oyunları,
masaüstü oyunları, çevrimiçi oyunlar ve mobil oyunlar olmak üzere farklı türde
oyun oynama platformlarına dönüşmüşlerdir. Dünyada ilk dijital oyunun 1950’li
yıllarda geliştirilen sıfırlar ve haçlar olarak da bilinen OXO oyunu olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde ise ilk dijital oyun 1980’li yıllarda geliştirilmiş “Barbaros” oyunu olduğu bilinmektedir. Günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde
bilgi ve teknolojik gelişmelerle paralel olarak gelişerek ve çeşitlenerek yaygınlaşmaya devam etmektedir.
Dijital oyunların kelime anlamı, “dijital” kelimesi Latince (digitus, parmak) kelimesinden gelir ve eski sayı sayma işlemini ifade etmektedir. Bilgi, dijital formatta kaydedildiğinde, iletildiğinde veya gönderildiğinde sayılara dönüştürülür.
“Dijital oyunlar”, elektronik platformlar üzerinde bir veya birden fazla kişinin
çevrimiçi ağ üzerinden birlikte kullanabildiği bir eğlence ve boş zaman aktivitesi
yazılımları olarak tanımlanmaktadır. Dijital oyunlar ile fiziksel temelli geleneksel
oyun anlayışı yerini dijital olarak üretilmiş oyun ortamlarına bırakmıştır (Binark,
2007; Binark & Bayraktutan-Sütcü, 2008; Büyükbaykal & Cansabuncu, 2020;
Sezgin, 2019).
Dijital oyunlar, zamanla gelişerek günümüzde çok sayıda ve farklı türde oyun oynama platformlarına dönüşmüşlerdir. Günümüzde dijital oyunlar konsol oyunları,
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masaüstü oyunları, çevrimiçi oyunlar ve mobil oyunlar olmak üzere dört sınıfa ayrılmaktadırlar. Oyun konsolları daha çok video oyun oynamak için özel üretilmiş
cihazlardır. Sony PlayStation (Görsel 2.1.1) Microsoft Xbox (Görsel 2.1.2) ve Nintendo Wii oyun konsolları günümüzde en yaygın kullanılan konsollardan bazılarıdır.
Masaüstü oyunları, bilgisayarda oynanmakta olup, bu oyunları oynayabilmek için
CD veya DVD şeklinde alınabileceği gibi, çevrimiçi de oyun oynanabilmektedir.
Çevrimiçi oyunlar ise internet üzerinden bir ağa bağlanıp tek veya çoklu oyuncular
ile oynanabilen oyunlardır.

Görsel 2.1.1. Sony PlayStation

Görsel 2.1.2. Microsoft Xbox

Çevrimiçi oyunlar teknolojik gelişmeler ile tüm dünyada herkesin oynayabileceği
bir oyun türü (Elektronik spor) haline gelmiştir. Taşınabilir teknolojik cihazlar, telefon ve tablet gibi cihazların kullanımının artması dijital oyunlar dünyasında yeni
mobil oyunlar sektörünün doğmasına neden olmuştur. Mobil oyunlar, hem çevrimiçi
hem de çevrimdışı oynanabilen ücretli veya ücretsiz ve indirilebilir oyunlar olarak
tanımlanmaktadır.

7.2.2. Dünyada Dijital Oyunların Tarihi
Tarihte ilk dijital oyununun tam olarak hangi oyun olduğunu belirlemek oldukça zordur. Bununla birlikte, ilk defa 1952 yılında Douglas, Cambridge Üniversitesi’ndeki
doktora tezinin bir parçası olarak, sıfırlar ve haçlar olarak da bilinen OXO oyununun
(Görsel 2.2.1) ilk dijital oyun olduğu düşünülmektedir. 1958 yılında William Higinbotham tarafından geliştirilen Tennis for Two (Görsel 2.2.2) oyunu ise oynanan ilk
dijital oyun olarak tarihe geçmiştir. Steve Russell, 1962 yılında ilk bilgisayar oyunu
olan Spacewar’ı (Görsel 2.2.3) geliştirmiştir. 1967 yılında Ralph Baer bir televizyonda oynatılabilen bir prototip çok oyunculu ve çok programlı dijital oyun sistemi
olan “The Brown Box” oyununu geliştirmiştir.
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Görsel 2.2.1. OXO oyunu

Görsel 2.2.2. Tennis for Two oyunu

1972 yılında Nolan Bushnell, Atari Inc.’i kurarak dijital oyun endüstrisinin ticarileştirilmesine yol açmıştır. Dijital oyunlar 1980’li yılların başından itibaren Atari’yle beraber geniş kitlelerce oynanmaya başlanmıştır. Kısa bir süre sonra Atari,
çok popüler dijital oyunu Pong’u piyasaya sürerek dijital oyunlarda yeni bir devrim başlatmıştır. Daha sonra Pac-Man (Görsel 2.2.4) ve Donkey Kong gibi bilgisayar ve atari oyunlarını geliştirerek piyasaya sürmüştür. 1889 yılında Japon şirketi
Nintendo, Super Mario, The Legend of Zelda ve Metroid gibi dijital oyun serisini
piyasaya çıkarmıştır.
1995 yılında Sega, CD’lerde oyun oynayan ilk 32-bit konsol olan Satürn’ü tanıtmıştır.
Bir yıl sonra 1996 yılında Nintendo şirketi Nintendo 64’ü piyasaya sürdü. Aynı yıllarda
Sony Corporation, PlayStation’ı piyasaya sürmüştür. 2002 yılında Sony Corporation
DVD kullanan ilk konsol olan PlayStation 2’yi piyasaya sürerek Nintendo Gamecube
(2001) ve Microsoft’un Xbox (2001) ile rekabet etmeye başlamıştır. 2005-2006 yıllarında Microsoft Xbox 360’yı, Sony PlayStation 3’ü ve Nintendo da Wii sürümlerini
piyasaya sürerek modern yüksek çözünürlüklü oyun çağını başlatmışlardır.
Şimdiki yeni nesil dijital oyunlar, 2012’de Nintendo Wii U serisi ile başladı ve ardından 2013’te Sony PlayStation 4’ü ve Microsoft’ta Xbox One’ı tanıttı. 2016 yılında
Sony, 4K video çıkışı yapabilen ilk konsol olan PlayStation 4 Pro’yu piyasaya sürdü.
2017 yılında ise Nintendo, hem televizyon tabanlı hem de elde taşınabilir cihazlarda
oynamaya izin veren tek sistem olan Nintendo Switch’i çıkarırken, Microsoft 4K’ya
hazır konsolu Xbox One X’i piyasaya sürmüştür. Günümüzde ise hem Sony hem de
Microsoft, yenilenen yeni konsollarıyla, oyuncuların dijital oyunlarını deneyimleme
şeklini değiştirme potansiyeline sahip bir teknoloji olan sanal gerçeklik oyunlarına
odaklanmış durumdadır. Bununla birlikte Android, iOS ve Windows işletim sistemleriyle çalışan cihazlar da dijital oyun platformları için önemli hale gelmiştir (https://
www.history.com).
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Görsel 2.2.4. PAC-MAN oyunu

Görsel 2.2.3. Spacewar oyunu

7.2.3. Ülkemizde Dijital Oyunların Tarihi
Ülkemizde dijital oyun sektörü 1980’li yıllarda gelişmeye başlamış olup ilk Türk
yapımı dijital oyun “Barbaros”tur. Bu oyun 1986 yılında Commodore 64 için geliştirilmiştir. 1988 yılında “Strip Tavla” oyunu yine Commodore 64 için geliştirilmiş ikinci dijital oyundur. 1989 yılında “Keloğlan” adlı oyun Byte Bilgisayar
tarafından Commodore 64 için geliştirilmiştir. “Dinozorus” oyunu (Görsel 2.3.1)
ise 1991 yılında bir televizyon programı için geliştirilmiş 2D oyundur. Amiga,
üstün multimedya özellikleri ile Türk geliştiricileri Çarkıfelek (1992), Para ve Güç
(1992) ve Pis Yedili (1992) gibi dijital oyunları piyasaya sürmeye teşvik etmiştir.
1992 yılında Digital Dreams Art tarafından aynı anda birden fazla (en fazla 8 kişi)
oyuncu tarafından oynanabilen “Hançer” adlı dijital oyun (Görsel 2.3.2), 1993 yılında ise dünyada ilk çiftlik oyunu olan “Umut Tarlaları” dijital oyunu ülkemizde
geliştirilmiştir.
1994 tarihli “İstanbul Efsaneleri: Lale Savaşçıları” oyunu ilk Türk fantastik rol
yapma oyunudur (Yilmaz & Cagiltay, 2005). “Dedektif Fırtına” ise 1996 yılında bilgisayar için geliştirilmiş gerilim ve macera oyunudur. “SR-Man”, 2002
yılında Son Işık tarafından geliştirilmiştir. 2005 tarihli “Metin2” (Görsel 2.3.4),
çok fazla ilgi görmüş bir oyun olup, çok-oyunculu-çevrimiçi-rol-yapma-oyunları
(MMORPG) oyunudur. “Asmalı Konak” (2003) ve “Kötü Kedi Şerafettin” (2004)
oyunları Türkiye’nin ilk mobil oyunları olarak piyasaya sürülmüştür. “Pusu: Uyanış”, 2005 yılında geliştirilmiş ve Türkiye’nin ilk 3D oyunu olarak bilinmektedir.
2006 yılında Son Işık tarafından “Kabus 22” video oyunu sponsor desteği alarak
geliştirilmiş bir oyundur.
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Görsel 2.3.2. Hançer oyunu

Görsel 2.3.1. Dinozorus oyunu

Sobee tarafından 2009 yılında geliştirilen “I can football 1&2” (Görsel 2.3.5) dünyada ilk kez 11’e 11 çevrimiçi oynanabilen futbol oyunudur. 2011 yılında ise Türkiye’nin ilk çocuk kahramanını tanıtan SuperCan oyunu piyasaya sürülmüştür. 2014
yılında geliştirilen “Monochroma” oyunu bulmaca türünde yapılmış sinematik bir
oyundur. 2015 yılında geliştirilen tamamen Türk yapımı olan “Zula” oyunu, oyun
sektöründe önemli yere sahiptir. 2020 yılında Zula’nın mobil versiyonu Zula Mobile
piyasaya sürülmüştür (Tuker, Yilmaz, & Cagiltay, 2015).

Görsel 2.3.4. Metin 2 oyunu

Görsel 2.3.5. I can football oyunu

7.3. Dijital Oyunlar Olarak E-Spor
Gelişen oyun konsolları ile birlikte tek kişilik oyunlardan çok kişilik oyunlara geçiş
sağlanmıştır. Günümüzde elektronik spor (e-spor) kavramının önemli bir gelişme
gösterdiği bilinmektedir. E-spor kavramı, elektronik oyun, siber oyun, bilgisayar
oyunu, çevrim içi oyun, video oyunu, sanal oyun vb. şekilde tanımlanmaktadır (Argan, Alper, & Erkan, 2006; Kocadağ, 2017). Wagner, e-sporu, insanların bilgi ve
iletişim teknolojilerini kullanarak zihinsel ve fiziksel yetenekler geliştiren ve eğiten
spor faaliyetleri olarak tanımlamaktadır (Wagner, 2006). E-spor, rekabete dayalı bil-
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gisayar oyunlarında teknolojinin kullanıldığı, lig ve etkinliklerde amatör/ profesyonel düzeyde bireysel veya takım olarak oynanan, oynanan oyuna özgü kuralların olduğu, oyun geliştiriciler, bireyler, takımlar, organizatörler, sponsorlar, izleyiciler gibi
paydaşların yer aldığı spor dalı olduğu söylenebilir. E-sporun en popüler türleri, birinci-şahıs-nişancı (First-Pearson-Shooter (FSP)) (Görsel 3.1), gerçek-zamanlı-strateji (Real- Time-Strategy (RTS)) (Görsel 3.2) ve çok-oyunculu-çevrimiçi-rol-yapma-oyunları (Massively Multi-user Online Role Playing Games (MMORPG)) olduğu bilinmektedir (Jonasson & Thiborg, 2010).

Görsel 3.1. Birinci-Şahıs-Nişancı oyunu

Görsel 3.2. Gerçek-Zamanlı-Strateji oyunu

Tarihte ilk defa 1997 yılında İngilterede e-spor oyunlarının ödüllü turnuvası düzenlenmiştir. 1999 yılında oyun geliştirme şirketi Valve “Counter Strike” oyununu (Görsel 3.3) geliştirmiştir. Batılıların FSP tarzındaki oyunların aksine Kore’liler
NCSoft tarafından 1998 yılında çıkarılan “Lineage” (Görsel 3.4) gibi MMORPG ve
RTS oyunlarını oynamayı tercih etmişlerdir (Wagner, 2006). 2000 yılında Elektronik
Spor Ligi kurulmuştur. Ayrıca, 2000 yılında Güney Kore uluslararası e-Spor organizasyonu olan Dünya Siber Oyunları kurmuştur.

Görsel 3.4. Lineage oyunu

Görsel 3.3. Counter Strike oyunu

2002 yılında Major League Gaming kurulmuştur. 2008 yılında 107 üye ülkesi bulunan Uluslararası E-spor Federasyonu (International Sports Federation-IeSF) kurul-

221

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

muştur (DiFrancisco-Donoghue & Balentine, 2018). E-spora olan talep gittikçe yükselirken günümüzde eğitim sistemi içerisinde de kendisine yer bulmaya başlamıştır.
Çin’de ve Malezya’da bazı üniversitelerde “Dota 2” kursları verilmektedir. (Harun,
2018; Nazlı & Yağmur, 2021).
Ülkemizde ise ilk e-spor takımı, 2003 yılında kurulmuş olan Dark Passage takımıdır.
E-sporlara artan taleple birlikte, 2015 yılında Beşiktaş E-spor Kulübü, 2016 yılında 1907
Fenerbahçe E-spor ve Galatasaray E-spor takımları kurularak, League of Legends oyunu
için e-spor takımlarına resmi destek vermeye başlamışlardır. Bunların dışında ülkemizde
2005 yılında kurulmuş Team Turquality ve 2008 yılında kurulmuş HWA Gaming takımları da vardır. Bahçeşehir Üniversitesi’nin League of Legends takımı olan BAU SuperMassive de, başarılı e-spor takımları arasındadır (Üçüncüoğlu & Çakır, 2017).
24/04/2018 tarihli ve 277144 sayılı Bakanlık Oluru ile Türkiye E-spor Federasyonu
kurulmuş olup Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet vermektedir. Profesyonel liglere katılacak oyunculara, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılından itibaren e-sporcu lisansı verilmektedir (Harun, 2018;
Mustafaoğlu, 2018). 12 Ocak 2019 tarihinde İstanbul Ataşehir’de 1000 kişilik koltuk
kapasitesine sahip Türkiye’nin ilk e-spor sahnesi açılmıştır. 2020 yılında ülkemizde
e-spor oyuncu sayısı artmış ve lisanslı sporcu sayısı 1,848’e ulaşmıştır. Ayrıca kulüp
sayısı 100’e çıkarken, e-spor salon sayısı da 8’e yükselmiştir.
Ülkemizde de yurtdışında olduğu gibi bazı üniversitelerde dijital oyunlarla ilgili
programlar açılmış ve açılmaya devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri tezli ve tezsiz yüksek lisans programları,
ODTÜ Enformatik Enstitüsü Oyun Teknolojileri programı ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Tasarımı yüksek lisans programları var olan programlardan bazılarıdır
(https://www.gaminginturkey.com).

7.4. Dünyada ve Ülkemizde Dijital Oyunların Yeri
Gün geçtikçe daha çok yaygınlaşan ve her yaş grubundan insanın ilgi gösterdiği dijital oyunlar dünyada ve ülkemizde giderek daha çok önem kazanmakta ve gündelik
hayatımızdaki yeri artmaktadır.

7.4.1. Dünyada Dijital Oyunların Yeri
Newzoo 2021 Küresel Oyunlar Pazarı Raporu’na göre şu anda dünyada yaklaşık olarak 3 milyar dijital oyun oynayıcısı mevcuttur. Bu sayının 2023 yılında 3,22 milyar
kişiye ulaşması tahmin edilmektedir. Raporda en fazla oyuncu yaklaşık 1,615 milyar
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kişi ile Asya-Pasifik ülkelerinde ve en az oyuncu ise 212 milyon kişi ile Kuzey Amerika’da olduğu bildirilmiştir (Şekil 4.1.1). Ayrıca, rRapora göre dijital oyun harcamalarının 2021 yılında 175,8 milyar dolara, 2024 yılında 218,7 milyar dolara ulaşacağı, 2026 yılına kadar ise 295 milyar doları geçeceği beklenmektedir. Harcamaların
dağılımının ise akıllı telefon uygulamaları 79 milyar dolar, konsol oyun harcamaları
49,2 milyar dolar, bilgisayara indirilebilir oyun harcamaları 33,3 milyar dolar, tablet
oyun harcamaları 11,6 milyar dolar ve çevrimiçi bilgisayar oyun harcamaları ise 2,6
milyar dolar olduğu bildirilmiştir(https://newzoo.com).
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Newzoo 2021 Küresel E-spor ve Canlı Yayın Pazarı Raporu’na göre küresel e-spor
gelirlerinin 2021 yılında 1 milyar doları aşması beklenirken, 2024 yılına kadar 1,6
milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Elde edilen gelirin %75‘inden fazlasının (833,6 milyon dolar) e-spor sektöründeki medya hakları ve sponsorluktan
geleceği düşünülmektedir. Rapora göre 2021 yılında en çok gelir sağlayan ülkenin
360,1 milyon dolar ile Çin olacağı, Çin’i 243 milyon dolarla ABD’nin ve 205,8
milyon dolar ile de Batı Avrupa’nın takip edeceği tahmin edilmektedir. Yine rapora göre 2021 yılında yaklaşık 474 milyon kişinin e-spor etkinliklerini izleyeceği ve
bu sayının 2024 yılında 577,2 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. Canlı yayın
izleyici sayısının ise 2021 yılı için 728,8 milyona ulaşması ve 2024 yılına kadar
bu sayının 920,3 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. 2021 yılında Çin’in 193
milyon izleyiciyle en büyük canlı yayın pazarı olacağı düşünülürken, 2024 yılına
kadar 214,3 milyonluk bir izleyici kitlesine sahip olacağı tahmin ediliyor (https://
newzoo.com).

7.4.2. Ülkemizde Dijital Oyunların Yeri
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), oyun sektörüne ilişkin, Dijital Oyunlar 2020 Raporu’nda ülkemizde yetişkinlerin ortalama %79’unun akıllı telefonlarda
mobil oyun oynadığı, bu sayıyı kadınların % 81,7’si ve erkeklerin % 76,5’inin oluşturduğu, insanların bir günde ortalama 4 saatten fazla dijital oyun oynayarak zaman
geçirdikleri bildirilmiştir (https://www.guvenlioyna.org.tr).
Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu’na göre ülkemizde internet kullanıcı sayısının 66 milyon olduğu, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının günde 7 saat 57
dakika teknolojik cihazlardan internete bağlandıkları bildirilmiştir. Ülkemizde
mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü %49,2 ile aksiyon-macera, %46,2 ile
bulmaca ve %45,7 ile yarış oyunları olduğu görülmektedir. Rapora göre Google
Play’de 2,689’dan fazla Türk yayıncı ve Türk yayıncıların sunduğu 8,055’ten
fazla dijital oyun bulunmaktadır. Türkiye’de dijital oyun geliştirici şirket sayısı 239’a yükselmiştir. Ülkemizde dijital oyunların toplam hasılatı 2019’da 830
milyon dolar iken 2020’de 880 milyon dolara ulaşmıştır. 2020 yılında oyun sektörü pazarını, 450 milyon dolarla mobil oyunlar, 230 milyon dolar ile bilgisayar
ve 200 milyon dolarla konsol oyunları oluşturmuştur. Ülkemizde dijital oyun
oynayan oyuncu sayısı 2020 yılında 36 milyona ulaşmıştır (https://www.gaminginturkey.com).
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7.5. Dijital Oyunların Çocukların/Ergenlerin Gelişimine
Olumlu Etkileri
Dijital oyunlar erken çocukluk döneminden itibaren her yaş grubu tarafından tercih
edilmektedir ve günlük yaşamın rutin bir parçası haline gelmiştir (Bird & Edwards,
2015; Plowman, Stevenson, Stephen, & McPake, 2012). Günümüzde çocuklar ve
ergenler, genellikle çeşitli duygusal ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak için dijital
oyunları sık sık tercih etmektedirler (Granic, Lobel, & Engels, 2014). Öğrenciler
dijital oyunları can sıkıntısı ve yalnızlığa karşı panzehir olarak görmekte, rahatlamak
ve kızgınlık duygularını dışa vurmak için tercih etmektedirler (Olson, 2010).
Birçok dijital oyun, özellikle MMROPG oyunlar, çocukların yeni rolleri ve kimlikleri güvenli bir şekilde denemelerine fırsat vermektedir. Oyuncular sadece farklı görünmenin değil, aynı zamanda farklı bir kişilik veya takımda yeni bir rol üstlenmenin nasıl bir his olduğunu test edebilmektedirler (Granic et al., 2014). Ayrıca, dijital
oyunlar, çocukların gerçek dünyadaki sınırlamalardan kaçmasına ve yaratıcılıklarını
geliştirmelerine izin vermektedir. Dijital oyunlar çocuklara güç ve hakimiyet, saldırganlık, bakım, kaygı, acı, kayıp, büyüme ve neşe temalarının verimli bir şekilde
canlandırılabileceği duygusal olarak önemli bir ortam sunmaktadır. Adölesanlar ve
yetişkinler duygusal sorunlarını çözmek için genellikle kendini açmayı ve yakın arkadaşlarıyla doğrudan tartışma yolunu seçerken, çocuklar ise oyunu veya tek başlarına ya da başkalarıyla canlandırılan taklit temelli anlatım yolunu kullanarak çözmeye çalışmaktadırlar (Gottman, 1986).
Laboratuar çalışmaları, çocukların oyun oynama sırasında, beyinlerinin yüksek düzeyde sosyal faaliyetler için koordine edilen bölümlerinde (örn. Orbito frontal korteks)
kimyasal büyüme faktörlerinin salınımına neden olduğunu ve böylece bu alanların büyümesini ve gelişmesini teşvik ettiğini göstermektedir (Pellis & Pellis, 2007).
Hayatta var olan her şey gibi dijital oyunların da standart olmadığı, iyi veya kötü kalitede oyunlar olduğu bir gerçektir. Dijital oyunların, doğru seçildiğinde, doğru miktar
ve doğru yaşta oynandığında çocuklar ve adölesanlar üzerinde olumlu sonuçlar ortaya
çıkarması beklenmektedir. Bu kapsamda, dijital oyunların bilişsel, motive edici, emosyonel, sosyal, fiziksel, eğitim ve sağlıkla ilgili faydalarından bahsedilebilir.

7.5.1. Dijital Oyunların Bilişsel Faydaları
Dijital oyunlar, dikkat, uzamsal konsantrasyon, problem çözme, karar verme, işbirliğine dayalı çalışma, yaratıcılık ile bilgi ve bilişim teknolojilerindeki becerilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır (Bozkurt, 2014). Son yıllarda dijital oyunları
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oynamanın sedanter davranış sergilemeye neden olduğuna dair geleneksel inanışların aksine, bu oyunları oynamanın çok çeşitli bilişsel becerileri geliştirdiğini ileri
süren kanıtlar giderek artmaktadır. Araştırmacılar dijital oyun oynayan çocuklarda
mekânsal yön bulma yeteneklerinin geliştiğini, nesneleri zihinde uzamsal olarak
döndürebilme becerisinin arttığını, ikili dikkat gerektiren görevlerde gelişmiş performans gösterdiklerini, motor becerilerinin geliştiğini saptamışlardır (Murphy,
2009). Birincil-şahıs-nişancı oyun oynayanların daha dikkatli olduğu ve dikkati
dağıtabilecek öğeler (çeldiriciler) alanında hareket eden nesneleri izleme konusunda gelişmiş bir yeteneğe sahip oldukları belirtilmiştir (Bavelier, Achtman, Mani,
& Foecker, 2012).
Bununla birlikte tüm dijital oyun türlerinin bilişsel performansı geliştirdiğine dair
herhangi bir kanıt yoktur. Fakat, birincil-şahıs-nişancı oyunları oynamanın bulmaca
veya rol yapma oyunlarına göre bilişsel performans üzerinde daha fazla etkisi olduğu belgelenmiştir (Costello & Breyer, 2017). Bu tip oyunların bilişsel performansı
daha fazla geliştirmesinin altta yatan olası sebebinin oyunlarda görsel olarak zengin
üç boyutlu gezinme alanlarının ve anlık karar vermeyi ve öngörülemeyen değişikliklere yoğun dikkat gerektiren hızlı taleplerin yerine getirilmesine odaklanmanın bir
ürünü olduğu düşünülmektedir (Bavelier & Davidson, 2013).
Uzamsal becerilere ek olarak, dijital oyunların çocukların problem çözme becerilerini de geliştirmek için mükemmel bir araç olduğu değerlendirilmektedir (Prensky,
2012). Tüm dijital oyun türleri, genellikle açık uçlu olan ve oyuncunun problemler,
deneyler, geçmiş deneyimler ve sezgi yoluyla çözmesini gerektiren problem çözmeye dayanmaktadır. Bulmaca oyunları, genellikle A’dan B’ye en hızlı rotayı bulmaktan, ezberleme ve analitik becerilere dayalı karmaşık aksiyon dizilerini keşfetmeye
kadar çok karmaşıklığa sahiptir. Çocuklar bu dijital oyunlar ile bilişsel yeteneklerini
(algı, dikkat, hafıza gibi) hızlı, verimli problem çözmeye veya karar vermeye izin
verecek şekilde tahsis etme yeteneğini geliştirirler. Genellikle dijital oyun tasarımcıları dijital oyunlardaki sorunların nasıl çözüleceği konusunda çok az talimat vererek
oyunculara geçmiş deneyim ve sezgilere dayalı çok çeşitli olası çözümleri keşfetmeleri için olanak sunarlar. Pek çok çocuk ve adölesan, açık öğretim yoluyla (örn, önce
bir kılavuzu okuyarak) öğrenmek yerine, deneme yanılma yoluyla problem çözer,
deney yoluyla test ettikleri kanıtları tekrar tekrar toplayarak problem çözme becerilerini geliştirirler. Dijital oyun oynama ile problem çözme yetenekleri arasındaki
ilişkiyi araştıran iki çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, problem çözme becerileri bilgi toplama, çeşitli seçenekleri değerlendirme, bir plan formüle etme ve ilerlemeden önce stratejileri ve/veya hedefleri değiştirmeyi düşünme için zaman ayırma
süreçlerini değerlendirmeden geçtiğini rapor etmiştir (Adachi & Willoughby, 2013;
Steinkuehler & Duncan, 2008).
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Dijital oyunların çocukların yaratıcılık becerilerinin gelişmesiyle de ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Oyunlar şiddet içerikli olsun ya da olmasın herhangi bir dijital
oyun oynamanın çocukların yaratıcı kapasitelerini geliştirdiğine dair yeni kanıtlar
ortaya konmaktadır. Cinsiyet veya ırktan bağımsız olarak, daha fazla dijital oyun
oynamak daha fazla yaratıcılıkla ilişkilendirilmiştir (Jackson et al., 2012). Oynanan
oyunların seviyesi zorlaştıkça oyuncuların mücadelenin içinde kalmaya devam etme
isteği çocukları kararlı olmaya ve başarıyı kovalamaya teşvik etmektedir (Granic et
al., 2014). Dijital oyunlar çocukların aktif, deneysel ve probleme dayalı öğrenmeyi
sağladığı ve oyunda ilerleyebilmek için daha önce öğrenilen bilgiyi kullanmayı gerektirdiği bildirilmektedir (Oblinger, 2004).

7.5.2. Dijital Oyunların Motive Edici Faydaları
Dijital oyun geliştiricilerini bir sihirbaz olarak düşünebiliriz çünkü, her yaştan insanı
sanal ortamlara çekme, anlamlı hedefler için çalışmalarını sağlama, birden fazla başarısızlık karşısında oyuncuların yılmadan devam etmesi ve zorlu görevleri başarıyla
tamamladıktan sonra nadir görülen zafer anlarını kutlama imkanı sunmaktadırlar.
Çabalarından ziyade özellikleri için övülen çocuklar, zekânın doğuştan gelen bir
özellik olduğunu, sabit ve geliştirilemeyecek bir şey olduğunu sanmaktadırlar. Buna
karşılık, çabaları için övülen çocuklar ise zekânın çaba ve zamanla geliştirilebilecek bir şey olduğuna inanırlar. Dijital oyunların, oyunculara belirli çabalara ilişkin
somut, anında geri bildirim sağladıkları için gelişen bir zekâ edinmek için ideal bir
eğitim alanı olduğu düşünülmektedir (Dweck & Molden, 2017).
Dijital oyunlardaki anında ve somut geri bildirim (örn; puanlar, madeni paralar vb.),
sürekli çabayı ödüllendirmeyi ve oyuncuları gelişim alanı içinde tutmaya hizmet etmektedir. Bu motivasyonel “ödüller”, oyuncuların optimal düzeyde zorluk ve hayal
kırıklığı ile yeterli başarı ve başarı deneyimlerini dengelemektedir (Sweetser, 2005).
Piyasadaki en iyi oyunlarda bu “ödüller” çok etkilidir çünkü kendini çocukların becerilerine göre dinamik olarak ayarlamaktadır. Bu ödüller oyunun zorluk seviyesi,
daha fazla el becerisi, daha hızlı tepki süreleri ve daha akıllı ve karmaşık çözümler
gerektiren giderek daha zor bulmacalar aracılığıyla oyuncuların yeteneklerine göre
sürekli olarak kalibre edilmektedir. Eğer bir çocuk zekânın veya yeteneğin sabit olduğuna inanırsa, başarısızlık değersizlik duygularına neden olur. Ancak çocuk zekâ
veya yeteneğin çaba gerektiren bir katılımın işareti olduğuna inanıyorsa, başarısızlık
kişinin bağlı kalma ve çabalarının yetersiz olduğuna ve desteklenmeye ihtiyacına
işaret eder (Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007).
Bununla birlikte, dijital oyunlar başarısızlığı motivasyon aracı olarak kullanır ve büyük başarı için oyunculara ara ara şanslar tanıyarak gelecek olan başarı için sürekli
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kişiyi motive eder. Böylece oyuncular bu olumsuz duyguları aralıklı olarak hissetse
de, bu başarısızlık deneyimleri öfke, hayal kırıklığı veya üzüntüye yol açmaz. Bunun
yerine oyuncular başarısızlıklara heyecan, ilgi ve neşe ile yanıt vererek başarmak
için daha fazla çaba gösterirler (Salminen & Ravaja, 2008; Ventura, Shute, & Zhao,
2013). Böylece, dijital ortamda bu duyguyu yaşayan çocuklar günlük yaşamlarında başarısızlıkla karşılaştıklarında, tekrardan kazanma için oldukça motive olarak
hedeflerine ulaşma konusunda ısrarcı olurlar. Dijital oyunlar sayesinde çocuklarda
olumlu etki ile yüklü kalıcı motivasyon stilinin gelişmiş olması kalıcı akademik başarıya yol açabilmektedir.

7.5.3. Dijital Oyunların Emosyonel Faydaları
Oyun oynama, çocukların ve gençlerin olumlu duygular oluşturmasının en verimli
ve etkili yollarından biri olabilir. Araştırmalar, tercih edilen dijital oyunlar ile iyileşen ruh hali veya olumlu duygulardaki artışlar arasında nedensel bir ilişki olduğunu göstermiştir (Russoniello, O’Brien, & Parks, 2009; Ryan, Rigby, & Przybylski,
2006). Bulmaca oyunları oynamanın (örn; Angry Birds, Bejewled II) oyuncuların
ruh hallerini iyileştirdiği, rahatlamayı teşvik ettiği ve kaygı durumunu önlediği ve en
yoğun olumlu duygusal deneyimlerin dijital oyunlar oynama sırasında tetiklendiği
belirtilmiştir (McGonigal, 2011; Russoniello et al., 2009).
Oyun oynamak çocukları daha mutlu ediyorsa, bu dikkate alınması gereken temel bir
duygusal fayda gibi görünebilir. Bununla birlikte, olumsuz ruh halindeki çocukların ve
adölesanların kötü hissetmeyi bırakmak istedikleri için oyun oynayıp oynamadıklarını
ve daha da önemlisi, bu oyunları oynamanın sonunda ruh hallerindeki iyileşmeleri ne
ölçüde olduğunu araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır. Oyunlar yalnızca olumlu duygular uyandırmaz, hayal kırıklığı, öfke, endişe ve üzüntü gibi bir dizi olumsuz duyguları
da tetiklemektedir. Bu nedenle, oyun oynama, çocukların duygusal deneyimleri esnek
ve verimli bir şekilde yeniden değerlendirme yeteneğini geliştirebilir, oyunculara hayal kırıklığı ve kaygı ile uyarlanabilir yollarla başa çıkmanın faydaları öğretilmelidir.

7.5.4. Dijital Oyunların Sosyal Faydaları
Çocuk ve adölesanların dijital oyunlar aracılığı ile sosyalleşme sağlayabildiği ve
bireylerin sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağladığı düşünülmektedir. Dijital
oyun oynayanların %70’inden fazlası oyunları bir arkadaşıyla birlikte ya da rekabet
halinde oynamaktadır. Devasa bir sanal dünyada geçen çok oyunculu bir fantezi oyunu olan World of Warcraft’ın, 4,88 milyon oyuncuya sahip olduğu ve Facebook’taki
en popüler oyunlarından biri olan Farmville’nin 2012 yılında günlük 5 milyonun
üzerinde kullanıcıya ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bu sanal sosyal topluluklar-
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da, kime güvenileceği, kimin reddedileceği ve bir grubu en etkili şekilde nasıl yöneteceği konusunda anında karar verilmesi gerekmektedir. Bu sosyal bağlamlar göz
önüne alındığında, oyuncuların oyun ortamı dışındaki akranları ve aile ilişkilerine
genelleyebilecek sosyal becerileri ve olumlu sosyal davranışları hızla öğrenebilecekleri düşünülmektedir.
Ayrıca, sosyal destek içeriği olan dijital oyunların oyuncularda agresif düşünce, duygu ve davranışları azalttığı, işbirliği, paylaşma, empati ve yardımlaşma davranışlarını arttırdığı bildirilmektedir (Gentile et al., 2009). Oyuncular, etkili işbirliği, destek ve yardım etme davranışlarını ödüllendirmek için özel olarak tasarlanmış dijital
oyunlar oynadıklarında önemli sosyal beceriler kazanmaktadırlar (Ewoldsen et al.,
2012). Oyuncuların sosyal beceriler kazanması aynı zamanda sivil katılım biçimlerinde de kendini göstermektedir. Örneğin, oyun grupları organize etme ve benzer
düşünceye sahip kişileri sosyal amaçlarla yönetme becerisi kazanmaktadırlar. Sivil
deneyimlerle oyun oynayan adölesanların günlük yaşamlarında sosyal ve sivil hareketlere katılma olasılıkları daha yüksektir (Lenhart et al., 2008).

7.5.5. Dijital Oyunların Fiziksel Faydaları
Dijital oyunlar, çocukların bilişsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunabileceği gibi
fiziksel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır (Hourcade, Bederson, Druin, & Guimbretière, 2004). Dijital oyunların düzenli olarak oyun oynayan çocukların genel fiziksel aktivite seviyeleri üzerinde olumlu etkiler gösterdiği, vücut ağırlığını ve vücut
kitle indeksini olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir (Mhurchu et al., 2008). Dijital
oyun oynayanlarda reaksiyon zamanlarının ve el-göz koordinasyonlarının arttığı görülürken, düzenli dijital oyun oynayanların oynamayanlara göre daha fazla el becerisi kazandırdığı belirtilmiştir (Bornemark, 2013).
Aktif dijital oyun sırasında oyuncuların aktivite seviyelerinin oldukça değişken olduğu, enerji harcamalarında %222 ve kalp atış hızında %64’lük ortalama artışlar
olduğu belirtilmiştir. Enerji harcaması, esas olarak üst vücut hareketleri ile oynanan
oyunlar için alt gövdeyi hareket ettiren oyunlara kıyasla önemli ölçüde düşük olduğu
ifade edilmiştir (Biddiss & Irwin, 2010). Eğlence için dijital oyun oynayan çocuklar
için, fiziksel olarak aktif oyunlar, enerji harcamayı teşvik etmek için güvenli, eğlenceli ve değerli bir araçtır (Graf, Pratt, Hester, & Short, 2009). Geleneksel dijital
oyunlar, aktif video oyunları ile karşılaştırıldığında hafif ve orta şiddette fiziksel
aktiviteye benzer yoğunlukta enerji harcamasına neden olduğu, aktif video oyunlarının çocuklarda serbest yaşamlarındaki fiziksel aktivite düzeylerini arttırma ve
vücut kompozisyonlarını geliştirme potansiyeline sahip olabileceği düşünülmektedir
(Foley & Maddison, 2010).
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7.5.6. Dijital Oyunların Eğitim Alanına Faydaları
Dijital oyunlar çocukların ve adölesanların dikkatini önemli ölçüde çekmektedir,
çünkü dijital oyunlar oyunculara birinci elden deneyerek, yaparak-yaşayarak ve rol
yaparak öğrenme şansı tanımaktadır. Ancak, dijital oyunların çocukların eğitimi
üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu değerlendirmek son derece önemlidir. Eğitim
bilimleri, gelişim psikolojisi ve beşeri bilimler gibi alanlardaki akademisyenlerin
yanı sıra oyun tasarımcıları, özel vakıflar ve araştırma merkezleri, dijital oyunların
eğitim alanı için güçlü bir araç olabileceğine inanmaktadır. Bazı kanıtlar, önemli
becerilerin dijital oyunlar tarafından geliştirilebileceğini veya güçlendirilebileceğini
öne sürmektedir. Çocukların uzamsal görselleştirme yeteneği (yani, iki ve üç boyutlu
nesneleri zihinsel olarak döndürme ve manipüle etme) dijital oyun oynarken gelişmekte ve uzamsal beceri performansındaki bireysel farklılıkları eşitlemede yararlı
olmaktadır (Griffiths, 2002).
Daha da önemlisi, iyi tasarlanmış oyunlar çocukların gizli öğrenmesinde önemli bir
rol oynama potansiyeline sahiptir, çünkü dijital oyun, çocukların okul dışındaki zamanlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Dijital oyun oynama, akıl yürütme ve
problem çözme, uzamsal beceriler ve görsel dikkat becerileri gibi öğrenme ve bilişsel becerilerin gelişmesine zemin hazırlamaktadır (Green & Bavelier, 2003; Okagaki
& Frensch, 1994; Spence & Feng, 2010). Dijital oyunlar engelli çocukların uzamsal
yeteneklerinin, problem çözme becerilerini ve matematiksel yeteneklerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktadır (Hollingsworth & Woodward, 1993). Dijital oyunlar, öğrenci için öğrenmeyi kişiselleştirme fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerin güçlü ve
zayıf yönleri, oyun sırasında sergilediği davranışlarda ortaya çıkabilmektedir.
Geleneksel eğitim birçok öğrenci için sıkıcı olmaktadır. Okulu terk edenlerin neredeyse yarısı, okulu bırakmalarının başlıca nedeninin derslerin ilgi çekici olmaması
olduğunu ve %70’i çok çalışmak için motive olmadıklarını ileri sürmektedir. Dijital
oyunların katılım faktörünün benzersiz değeri, özellikle daha zorlu öğrenme durumlarında, motivasyonu sürdürmede zorluk çekilen durumlarda normal sınıf etkinliklerinden daha ilgi çekici olabilir ve çocukların derslere tam katılımını sağlamaları için
kullanılabilir (Bridgeland, DiIulio Jr, & Morison, 2006; Rupp, Gushta, Mislevy, &
Shaffer, 2010).
Ayrıca, çok oyunculu rol yapma oyunları, probleme dayalı öğrenmeyi destekleyebilir, oyuncuların eylemlerinin sonuçlarını gerçek zamanlıdan çok daha hızlı görmelerine ve sadece açıklamaları okumak yerine durumları deneyimlemelerine olanak tanırlar (Khoo, Gentile, & Tan, 2005). Bazı araştırmalar matematik, fizik ve dil
eğitimi gibi içerik alanlarının dijital oyun oynamak için çok uygun olduğunu öne
sürmüş, ancak bu sonuçlar başka araştırmalar tarafından tekrarlanmamıştır. Genel
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olarak, araştırmalar dijital oyunların öğrenmeyi kolaylaştırabileceğini desteklemektedir, ancak bu noktada dijital oyunların eğitimsel etkisi hakkında daha güçlü sonuçlar çıkarmak zordur. Çünkü nispeten az sayıda dijital oyunlar diğer öğretme ve
öğrenme yaklaşımlarına karşı test edilmiştir.

7.5.7. Dijital Oyunların Sağlık Alanına Faydaları
Sağlık alanında kullanılan en başarılı dijital oyunların başında, çocuk kanser hastaları için tasarlanmış bir dijital oyun olan Re-Mission gelmektedir (Kato, Cole, Bradlyn,
& Pollock, 2008). Bu oyun çocuklara kanser tedavi sürecine devam etmede başarılı
olmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. 2013 yılında Re-Mission 2 mobil uygulaması piyasaya sürülmüştür. Daha çok çocuk kanser hastasına destek olmak için günümüzde
kar amacı gütmeyen HopeLab (www.re-mission2.org/) tarafından desteklenen altı
Re-Mission 2 oyunu ücretsiz olarak çevrimiçi sunulmaktadır.
Terapötik amaçlar için oluşturulan veya modifiye edilen oyunlar, depresyon, anksiyete, fobiler ve travma sonrası stres bozukluğu gibi zihinsel sağlık sorunlarına
yardımcı olma konusunda da umut vaat etmektedir. SPARX oyunu, depresyondaki
gençlere bilişsel-davranışsal terapi sağlamak için tasarlanmış bilgisayar tabanlı bir
fantezi oyunu olup, depresyonlu adölesan bireylerde geleneksel tedavi kadar etkilidir (Merry et al., 2012). Bir macera oyunu olan PlayMancer, dürtü ile ilgili bozuklukları olan hastalar için psikoterapi uygulamalarının tamamlayıcısı olarak tasarlanmış olup, hastaların değiştirilmesi zor duygusal düzenleme ve öz kontrol becerilerini
iyileştirmeyi hedeflemiştir. Full Spectrum Warrior dijital oyunu ise travma sonrası
stres bozukluğu çeken hastaların tedavisine yardımcı olmaktadır (Rizzo et al., 2013).
Diğer çok kullanılan dijital oyunlardan olan Bejeweled veya Peggle’den, haftada
birkaç saat oynamanın depresyon ve anksiyete belirtilerini azalttığı ifade edilmektedir (Fish, Russoniello, & O’Brien, 2014).
Sağlık alanında kullanılan bir diğer oyun ise SnowWorld’dur. Oyunda, pop müzik
çalarken hastalar kardan adamlar, penguenler ve tüylü mamutlar arasında bir dünyaya dalmakta ve fare kullanarak sanal kartopu atmalarına olanak sunulmaktadır.
SnowWorld’ü kullanırken ağrılı tıbbi prosedürler geçiren hastalarda yapılan araştırmalar, ağrı şiddetinde istatistiksel ve klinik olarak anlamlı azalmalar olduğu görülmüştür (Hoffman et al., 2011; Parry et al., 2014).
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklar genellikle odaklanma ve dikkatlerini toplama konusunda oldukça zorlanırlar ve çok kolayca dikkatleri dağılır fakat, dijital oyun oynadıklarında ise böyle bir sorun yaşamamaktadırlar
(Prins, Dovis, Ponsioen, Ten Brink, & Van Der Oord, 2011). Bununla birlikte bazı
araştırmalara göre, dijital oyunlarda (televizyonun yanı sıra) fazla harcanan zaman,
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DEHB semptomlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Swing, Gentile, Anderson, & Walsh, 2010). Diğer yandan, hareketli dijital oyunlar oynayan çocuklarda
oyunun sürekli dikkati geliştirdiği ve dürtüselliği azalttığı belirtilmiştir (Przybylski,
2014).

7.6. Dijital Oyunların Çocukların/Ergenlerin Sağlığına
Olumsuz Etkileri
Dijital oyunların bahsi geçen faydaları yanında özellikle kontrolsüz ve uzun süreli
kullanımı ile zararlı içerikler bulunan türlerin tercih edilmesi çocuklar ve ergenler
bakımından beraberinde bir çok sakınca ve olumsuz etkiler doğurmaktadır. Bunlar,
bağımlılık, uyku bozukluğu, fiziksel aktivite azlığı ve obozite, kas-iskelet sistemi ve
psikosomatik sorunlar ve göz sağlığına olumsuz etkiler şeklinde sıralanabilir.

7.6.1. Oyun Bağımlılığı ve Mental Sağlığa Olumsuz Etkileri
Bağımlılık, bireye psikolojik ve fiziksel zarar vermesine rağmen bir maddeyi kullanmayı veya bir davranışta bulunmayı bırakamama durumudur. Bağımlılık terimi,
yalnızca madde bağımlılığı (eroin veya kokain gibi) ile sınırlı kalmayıp; kumar, yemek yeme, internet, oyun oynama, egzersiz veya çalışma gibi faaliyetlere katılmayı
bırakamama durumunu da içermektedir. Bağımlılığın fizyolojik temeli beyindeki
ödül sistemi ile ilişkilidir. Bağımlılık, motivasyon, karar verme, öğrenme, engelleyici kontrol ve zevk arama ile ilgili kimyasal süreçleri etkileyerek beynin işleyişini
etkileyen psikolojik bir bozukluktur.
Bireyler yemek yeme, internet, oyun oynama, egzersiz veya çalışma gibi iyi deneyimler yaşadıklarında, beyin bireyin belli bir süreliğine keyifli bir yaşam sürmesini
sağlayan dopamin olarak bilinen vücudun vazgeçilmezi bir nörokimyasal salgılamaktadır. Oyun bağımlılığı da diğer pozitif yaşam tarzı aktiviteleri sırasında salınan
seviyelere kıyasla, dijital oyunlar sırasında ne kadar dopamin salındığına bağlıdır.
Bağımlılık, beynin ödül motivasyon, hafıza ve ilgili bölümlerin primer, kronik bir
hastalığıdır. Bu devrelerdeki işlev bozukluğu, karakteristik olarak biyolojik, psikolojik, sosyal ve ruhsal belirtilere yol açmaktadır. Bağımlılığı olan bir kişi, dürtüselliği engellemede ve hazzı geciktirmede sorunlar göstermektedir. Bağımlılık frontal
korteksteki değişikliklerle neden olmakta ve inhibitör inen yollarda değişikliğe yol
açmaktadır (D Griffiths, J Kuss, & L King, 2012; Darnai et al., 2019; Mustafaoğlu
& Yasacı, 2018).
Dijital oyunlar, gelişen teknolojiye paralel olarak bireylerin boş zaman etkinliklerinin
ve günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dijital oyunların doğası
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gereği fiziksel dayanıklılık gerektirmemesi, yaş, cinsiyet veya güç gibi faktörlere bağlı
olmaması nedeniyle de en çok çocuk ve adölesanlar arasında popülerdir. Nitekim, yapılan çalışmalar ve yayınlanan raporlar bu gerçeği rakamsal olarak ortaya koymaktadır.
Dünya çapında 3 milyara yaklaşan dijital oyun oynayıcılarının bir çalışmada %21’inin
18 yaşın altında, %38’inin 18-35 yaş arasında ve %26’sının 36-54 yaş arasında olduğu
görülmüştür (Truong, Truong, & Le T, 2020). Ayrıca, EU Kids Online’ın 2020 verileri,
tüm çocukların %27’si (Slovakya) ile %71’i (Litvanya) arasında değişen bir oranla her
gün dijital oyun oynadığı raporlanmıştır (Smahel et al., 2020).
Çocuk ve adölesanlarda görülen bu yoğun dijital oyun kullanımı beraberinde bir takım olumsuzluklar getirmektedir. Çocuk ve adölesanlarda dijital oyunlarla harcanan
sürelerin artması bağımlılık oluşturmakta, diğer aktivitelerin dışlanarak oyun oynamasına, görev ve sorumluluklarını ihmal edilmesine, yaşam fırsatlarının kaçırılmasına ve gerçek dünyadan uzaklaşmasına neden olmaktadır.
Oyun bağımlılığı, kişinin günlük yaşamına müdahale eden bilgisayar oyunlarının
veya video oyunlarının aşırı veya zorunlu kullanımıdır. Oyun bağımlılığı, kendini
zorlayıcı oyun oynama, sosyal izolasyon, ruh hali değişimleri, azalan hayal gücü
ve hayattaki diğer olayları dışlayarak oyun içi başarılara aşırı odaklanma olarak da
tanımlanabilmektedir (Griffiths et al., 2012).
İnternet Bağımlılığı kavramı 1995 yılından Ivan Goldberg tarafından öne sürülmüş
ve 2018’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), oyun oynama bozukluğuna Uluslararası
Hastalık Sınıflandırmasında (ICD-11) yer vermiştir. ICD-11, sağlık profesyonellerine rahatsızlıkları olan hastalar için teşhis ve tedavi planları yapmada yardımcı
olan bir hastalık ve tıbbi durum listesidir (Pontes, Kiraly, Demetrovics, & Griffiths,
2014). Oyun oynama bozukluğunun DSÖ tarafından ICD-11’e dahil edilmesi, tıp ve
mental sağlık camiasında şiddetli ve bazen çekişmeli tartışmalara yol açmıştır. Klinik ilgi alanı olarak kabul edilmesine rağmen, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından
yayınlanan Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-V), oyun
oynama bozukluğunun resmi olarak bir psikiyatrik rahatsızlık olarak kabul edilmesinden önce daha fazla klinik araştırma yapılması gerektiğini öne sürmüştür. Benzer
şekilde, DSÖ aşırı oyun oynama davranışının önlenmesi ve tedavisi de dahil olmak
üzere daha fazla araştırmayı teşvik etmek için oyun oynama bozukluğunun ICD11’e dahil edildiğini bildirmiştir (Pontes et al., 2021; Rumpf et al., 2018).
Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre, dijital oyun bozukluğu aşağıdaki belirtileri
içerebilir (Edition, 2013):
I. Ön işgal. Oynamıyor olsanız bile oyunlar hakkında düşünmek için çok zaman harcıyor musunuz veya bir sonrakini ne zaman oynayabileceğinizi mi
planlıyorsunuz?
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II. Çekilme. Oyun oynamayı kesmeye veya durdurmaya çalışırken veya oynayamadığınızda kendinizi huzursuz, asabi, huysuz, kızgın, endişeli veya üzgün hissediyor musunuz?
III. Tolerans. Eskiden aldığınız aynı heyecanı elde etmek için daha fazla süre
oynama, daha heyecan verici oyunlar oynama veya daha güçlü ekipman kullanma ihtiyacı hissediyor musunuz?
IV. Azaltma/durdurma. Daha az oynamanız gerektiğini düşünüyor ancak oyun
oynamak için harcadığınız zamanı azaltamıyor musunuz?
V. Diğer aktivitelerden vazgeçme. Oyun oynama nedeniyle diğer eğlence etkinliklerine (hobiler, arkadaşlarla toplantılar) ilginizi kaybediyor veya bunlara
katılımı azaltıyor musunuz?
VI. Sorunlara rağmen devam etme. Yeterince uyumamak, okula/işe geç kalmak,
çok fazla para harcamak, başkalarıyla tartışmak veya önemli görevleri ihmal
etmek gibi olumsuz sonuçların farkında olduğunuz halde oyun oynamaya
devam ediyor musunuz?
VII. Aldatmak/örtmek. Ailenize, arkadaşlarınıza veya başkalarına ne kadar oyun
oynadığınız konusunda yalan söyler misiniz veya ailenizin veya arkadaşlarınızın ne kadar oyun oynadığınızı bilmesini engellemeye çalışır mısınız?
VIII. Olumsuz ruh hallerinden kaçın. Kişisel sorunlarınızdan kaçmak veya bunları
unutmak için mi yoksa suçluluk, endişe, çaresizlik veya depresyon gibi rahatsız edici duyguları gidermek için mi oynuyorsunuz?
IX. Risk/kaybetme ilişkileri/fırsatları. Oyun yüzünden önemli ilişkileri, iş, eğitim veya kariyer fırsatlarını riske atıyor veya kaybediyor musunuz?
Literatürde dijital oyun bağımlılığı ile ilgili bazı psikolojik durumlardan bahsedilmektedir. Yalnızlık bunlardan birisidir. Yalnızlık, bir arkadaşın yokluğundan kaynaklanan mutsuz ve rahatsız edici bir duyguyu ifade eden ve dijital oyun bağımlılığı ile
güçlü bir şekilde ilişkili psikolojik özelliklerdendir. Genel olarak yalnızlığın sosyal
izolasyonla ilişkili olduğu bilinmesine rağmen insanlar başka insanlarla çevriliyken
bile yalnız kalabilmektedir (Lemmens, Valkenburg, & Peter, 2011; Mentzoni et al.,
2011; Peng & Liu, 2010). Buna göre, sosyal ilişkilerin niteliksel yönleri, niceliksel
olanlardan ziyade yalnızlıkla daha yakından bağlantılı olabilir. Daha önce yapılan
birkaç çalışma, yalnızlığın patolojik oyun oynama ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir.
Örneğin, Kim ve ark. (2009) patolojik oyun oynama ve yalnızlık arasında karşılıklı
bir ilişki olduğunu, Lemmens ve ark. (2011), yalnızlık ve düşük sosyal yeterliliğin
patolojik oyunların önemli prediktifleri olduğunu, ancak yalnızlığın en güçlü predik-
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tif olduğunu göstermiştir. Yalnızlık gibi psikolojik sorunlar yaşayan bireyler sosyal
becerilerden yoksun olabilmekte ve gerçek hayatta sosyal yeterlikleri düşük olmaktadır. Gerçek hayatta karşılanmayan ihtiyaçlarını karşılamak veya olumsuz ruh hallerinden kaçmak için oyun oynamaktadırlar. Böylece çevrimiçi ortamda kendilerini
daha güvende hissetmektedirler (Hawkley, Thisted, & Cacioppo, 2009; Kim, LaRose, & Peng, 2009). Özetle, yalnızlık çeken bireyler, gerçek dünyada karşılanamayan
ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu olarak insanlarla yüz yüze iletişim kurmak yerine
sanal ortamda bilgisayar oyunları oynamayı tercih etmektedirler.
Depresyon, dijital oyun bağımlılığı ilişkili bir diğer önemli psikolojik özelliktir.
Ulusal Mental Sağlık Enstitüsü’ne (NIMH, 2015) göre, depresyon, sürekli üzüntü,
endişe, karamsarlık, boşluk, umutsuzluk veya suçluluk duygusu gibi belirti ve semptomları içerir. “Bilişsel çarpıtmalar ve pekiştirme kısır döngüsü”, çevrimiçi olarak
çok fazla zaman harcamanın bir sonucu olarak problemli sorunları ortaya çıkaran
davranışlara neden olmaktadır (Lemmens et al., 2011; Mentzoni et al., 2011; Peng
& Liu, 2010).
Bilişsel-davranışçı modeldeki temel özellikler, çevrimiçi ve çevrimdışı alanlarda benlik ve dünya hakkında “uyumsuz bilişsel yayılmalar”dır. Depresif bireyler yüz yüze
teması içeren sosyal ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluk yaşayabilmektedirler. Bu
nedenle, bilgisayar aracılı ortamlar, sosyal yeterliliği düşük, yalnız ve depresif kişilere
hitap etmektedir. Bunun nedeni, yüz yüze sosyal aktivite yerine çevrimiçi kişilerarası
etkileşimler ve ilişkilerde kendilerini daha güvenli, daha etkili, daha özgüvenli ve daha
rahat hissetmeleridir. Dijital oyunların problemli kullanımı ile yüksek düzeyde kaygı
ve depresyon ile düşük yaşam doyumu arasında bir ilişki bulunmaktadır (Seay & Kraut, 2007; Wenzel, Bakken, Johansson, Götestam, & Øren, 2009).
Depresyon, kişinin bildirdiği uyku sorunları, intihar düşüncesi, kaygı, takıntı ile oyun
oynama sıklığı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Yetersiz self regülasyon, problemli
bir çevrimiçi oyun oynama sıklığına veya medya davranışına yol açmaktadır. Bandura’nın sosyal bilişsel teorisine göre, depresyon self regülasyonu zayıflatabilir çünkü depresif bireyler yeteneklerini bozma/yok etme eğilimindedir (Bandura, 1999;
Wenzel et al., 2009).
Genel olarak, önceki çalışmalardan elde edilen yukarıda belirtilen bulgular, depresyonun oyun bağımlılığı ile olumlu bir şekilde ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Depresyondaki kişiler dijital oyunları oynamayı olumsuz duygularını gidermenin bir yolu olarak algılamaktadırlar.
Dikkat sorunları, dijital oyununun olumsuz sonuçları üzerine yapılan araştırmalarda
önemli bir odak alanı olmuştur. Dikkat teriminin yaygın olarak kullanımı, dikkati
tek bir hedefte, özellikle de doğal olarak izleyicilerin dikkatini çekmeyen bir hedefte
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(örneğin bir okul dersi) sürdürme becerisidir. Bu tür bir dikkatte çocuklukta artmış medya kullanımı veya dijital oyunlardan kaynaklanan azalmalar görülmektedir.
Dikkatteki bu azalmaların nedeni “Heyecan Hipotezi” ile açıklanmaktadır (Gentile,
Swing, Lim, & Khoo, 2012). Çocuk ve adölesanlar dijital oyunlara veya ekran tabanlı medyalara doğası gereği daha çok zaman ayırmaktadırlar. Oyunlar şiddet veya
cinselleştirilmiş görüntüleri içermesinin yanı sıra ses efektleri, video editleri, ışık
gösterileri gibi dikkat çekici özelliklere sahiptirler. Bu durum yani oyunlar tarafından sürekli dikkat çekilmek, çocukların dikkatini çekmek için gereken uyarı eşiğini
artırmaktadır. Artan eşik sebebiyle çocuk için daha önemsiz görülen öğretmeni, ebeveyni veya başka birini dinlemek daha zor olmaktadır. Ek olarak, dikkat sorunu olan
çocukların da dijital oyunlara veya diğer ekran tabanlı medyalara daha fazla ilgi gösterdiği bilinmektedir. Diğer bir deyişle, dijital oyun oynamanın dikkat problemlerini
şiddetlendirdiği ve dikkat problemi olan bireylerin de dijital oyunlara ilgi duyduğu
görülmektedir (Gentile et al., 2012; Swing et al., 2010).
Dijital oyun oynayan çocuk ve adölesanlardan oluşan bir örneklemin 3 yıl takibi
sonucunda, cinsiyet, yaş, ırk ve sosyoekonomik durum istatistiksel olarak kontrol
edildiğinde, dijital oyunları oynamak için daha fazla zaman harcayanların daha fazla
dikkat sorunu yaşadıkları görülmüştür. Dijital oyunlardaki şiddet içeriği çocuklardaki dikkat sorununu arttırmaktadır. Benzer şekilde geçmişinde farklı bir nedenden
dolayı dikkat problemi yaşayan çocukların da dijital oyunlar için daha fazla zaman
harcadığı bilinmektedir. Şiddet içeriği, dikkat sorunları ve dürtüsellik üzerinde benzersiz bir etkiye sahip olabilir, ancak dijital oyunlarla harcanan toplam süre daha
tutarlı bir tahmin edici gibi görünüyor. Daha dürtüsel olan veya daha fazla dikkat
sorunu yaşayan bireyler, başlangıçta dijital oyun oynama istatistiksel olarak kontrol
edilse bile, daha sonra dijital oyunları oynamaya daha fazla zaman harcar, bu da
dijital oyunu oynama ile dikkat sorunları/dürtüsellik arasında çift yönlü nedensellik
olduğunu düşündürmektedir.
Bu konuyla ilgili olarak dijital oyunu oynamanın dürtüsellik üzerindeki etkisi de
dikkat üzerindeki etkisi gibi çift yönlü bir ilişkiye sahiptir. Özellikle şiddet içeren
oyunlar oynayan bireylerin “Bir şeyleri düşünmeden yaparım” ve “O an anlık hareket ederim” gibi ifadelere katılma olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca, bu sonuç şiddet
içeren oyunların veya medyanın artan saldırgan davranış ile ilişkisini de ortaya koymaktadır (Swing & Anderson, 2014).
Oyunlardaki şiddet içeren eylemler, genellikle bu zararlı etkilere yol açan diğer oyun
mekanikleri (ör. yüksek aksiyon) ve temalar (ör. intikam) ile yoğun bir şekilde ilişkilendirilmektedir. Bu etkilerin bazıları, özellikle şiddet içeren dijital oyunlarla ilgili
gibi görünürken, diğerleri yalnızca genel olarak artan dijital medya kullanımından
olabilmektedir (Shibuya, Naito, & Kobayashi, 2008).
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Şiddet içeren oyun oynamanın prososyal davranışları da azalttığı bilinmektedir (Anderson et al., 2010; Greitemeyer & Mügge, 2014). Şiddet içeren oyun oynamanın
ekolojik olarak geçerli yardım etme davranışının incelendiği çalışmada katılımcılar
şiddet içeren veya içermeyen bir oyun oynamak üzere rastgele seçilmiştir. Oyun
oynadıktan sonra bir anket doldurmaları istenmiştir. Bu anketi doldururken laboratuvarın dışında planlı ve aşamalı bir kavga yaşanmıştır. Şiddet içeren oyunu oynayan
bireylerin, şiddet içermeyen oyun oynayanlara kıyasla, kavgayı ciddi olarak değerlendirmeleri ve kavgayı ilk etapta “duyma” olasılıkları daha düşük olduğu görülmüştür. Bir başka deneyde ise, bir kadından bir sinema salonunun dışında durmasını ve
yine planlı bir şekilde koltuk değneklerini alması için çaba gösterilmesi istenmiştir.
Önceki çalışmada bulunan sonuca benzer olarak, şiddet içermeyen bir filme kıyasla
şiddet içeren bir film izlemiş olan kişilerin yardım etmesinin daha uzun sürdüğünü
ve daha da önemlisi filmden önce koltuk değneklerini almak için çaba gösterdiğinde, şiddet içeren ve içermeyen film izleyen bireylerin ona eşdeğer bir sürede yardım
ettiği, bu da yardımdaki azalmalardan şiddet içeren film izlenmesinin sorumlu olduğunu göstermektedir (Bushman & Anderson, 2009).
Dünya Sağlık Örgütü’nün oyun bozukluğunu yeni tanı kılavuzlarında sınıflandırma
kararıyla mental sağlık ve dijital oyunlar arasındaki ilişki ön plana çıkmıştır. Dijital oyunlar bireyin bilişsel ve sosyal davranışlarını etkileyerek mental sağlıkları
üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Bilişsel-davranışçı model de göz önünde
bulundurulduğunda bilişsel ve sosyal anlamda yetersiz bireyler daha çok oyun oynamaktadır. Mental sağlık-dijital oyunlar ilişkisinin bir döngü olduğu ve oyun bağımlılığı olan bireylerde bu döngü çözülemediği takdirde daha da kompleks durumlarla
karşılaşılabileceği unutulmamalıdır.

7.6.2. Dijital Oyunların Uyku Kalitesi Üzerine Olumsuz Etkileri
Uyku, çocuk ve adölesanların gelişmesinde ve büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. Uyku sorunu hem insan bilişini ve sosyal işlevini etkilemekte hem de aynı
zamanda birçok hastalığın altında yatan neden ya da nedenlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı uyku davranışı, yeterli uyku süresi, iyi uyku kalitesi
ve düzenli uyku zamanlamasının birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı uyku
davranışı, iyileştirilmiş yaşam kalitesi ve daha düşük kilolu olma, tip 2 diyabet ve
kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilidir.
Son yıllarda artan oyun süreleri uyku sorunlarının yaygınlık oranlarının da artışına neden olmuştur. Uyku bozuklukları çocuk ve adölesanlarda okul performansını,
duygu durum değişikliklerini, bilişsel süreci ve genel sağlık gibi birçok fonksiyon
ve durumu olumsuz etkilemektedir. ABD Ulusal Uyku Vakfı, çocuk ve adölesanların
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günde 9 saatten az uyumamasını önermesine rağmen ABD’de 17 ila 18 yaşındakilerin %75’inin yetersiz uykuya sahip olduğu bilinmekte ve diğer Avrupa ülkelerinde
de benzer sonuçlar görülmektedir (Belmon, van Stralen, Busch, Harmsen, & Chinapaw, 2019; Gradisar, Gardner, & Dohnt, 2011; Yasacı & Mustafaoglu, 2020).
Oyun oynama süresi yorgunluk, uykusuzluk, yatma zamanı ve yükselme zamanı ile
olumsuz bir şekilde ilişkilidir ve kişi ne kadar çok dijital oyunu oynarsa, yorgunluk
ve uykusuzluk seviyeleri o kadar yüksek ve yatma ve kalkma zamanları o kadar geç
olmaktadır. Oyun oynama süresi uyku kalitesinin önemli bir ön bulgusudur; günde
ek bir saat dijital oyun düşük uyku kalitesine sahip olma riskini %31 oranında arttırmaktadır. Ayrıca ne kadar çok dijital oyun oynanırsa, uykuya dalmak için daha fazla
zamana ihtiyaç duyma, daha düşük uyku verimliliğine sahip olma ve uyku ilaçlarını
daha sık kullanma olasılığı da o kadar artmaktadır. Dijital oyun süresi günde 1 saatlik bir süreyi aştığında uyku kalitesine direkt olarak etki etmektedir (Exelmans &
Van den Bulck, 2015; Kristensen, Pallesen, King, Hysing, & Erevik, 2021).
Uykuya ek olarak 24 saatlik sirkadiyen ritim, çocukluk ve adölesan dönemi boyunca
giderek daha fazla ertelenmekte ve bu da çocuk ve adölesanları “akşam tipi” olmaya
daha yatkın hale getirmektedir (Millman, 2005). Çocukluk ve adölesan döneminde,
akşamın ilerleyen saatlerinde artan uyanıklık durumu oluşturmakta ve bu da uykuya uygun bir saatte başlatmayı zorlaştırmaktadır. Çocuk ve adölesanların gece geç
saatlerde dijital oyunlar gibi elektronik tabanlı medyalarla zaman geçirdiği bilinmektedir. Ne yazık ki, bu etkinliklerin bir kısmı uyarıcıdır ve gece geç saatlere kadar
uyanıklığı teşvik etmektedir. Ortaya çıkan kanıtlar, yatmadan önce dijital oyunları
oynamanın çocuk ve adölesanlar için özellikle rahatsız edici bir uyku öncesi aktivite
olduğunu göstermektedir. Kesitsel araştırmalar, çocuk ve adölesanların uyarıcı etkisi
olan gece dijital oyun oynamasını daha geç yatma saatleri, yetersiz uyku ve artan
gündüz yorgunluğu ile ilişkilendirmektedir (Eggermont & Van den Bulck, 2006; Tazawa, Soukalo, Okada, & Takada, 1997).
Dijital oyun oynamanın uyku durumunu nasıl etkilediğine dair en iyi açıklama,
aktivitenin uyarıcı doğasıyla ilgilidir. Dijital oyun oynamak aktif katılımın sürekli
olarak fizyolojik uyarılmasına neden olmakta ve kalp atış hızını arttırmaktadır (Ivarsson, Anderson, Åkerstedt, & Lindblad, 2009). Modern dijital oyunlar, etkileşimli
doğaları, özellikle gerçekçi ve şiddetli konuları grafiksel olarak tasvir eden sanal bir
dünyada uyaranlara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeye bağlı olan oyuncunun
“hayatta kalması” yoluyla uyarılma durumunu aktive etmektedir. Bununla birlikte,
dijital oyunlara verilen fizyolojik uyarılma tepkileri karıştırılmıştır, bu da uyarılmanın çoklu göstergelerinin kullanılması gerektiğini düşündürmektedir (Valck, Cluydts, & Pirrera, 2004).
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Bilişsel uyanıklık, uykuyu başlatma çabalarını bozmak için başka bir potansiyel mekanizmadır ve elektroensefalogram (EEG) alfa veya beta aktivitesini hesaplayarak veya
nöronal aktiviteyi analiz ederek nesnel olarak ölçülebilmektedir. Literatürde bu konuyla ilgili sadece 1 çalışma bulunmakta ve dijital oyun oynamanın bilişsel uyanıklığı
artırma kapasitesini incelemiştir. Mathiak ve Weber, fonksiyonel manyetik rezonans
görüntülemeyi (fMRI) kullanarak, özellikle şiddetli sahneler sırasında dijital oyunlarının bilişsel uyanıklığı arttırdığı sonucuna varmışlardır(Mathiak & Weber, 2006). Bu,
dijital oyunların yarısından fazlasının şiddet içeren sahneleri tasvir ettiği düşünüldüğünde son derece önemlidir. Bu nedenle, dijital oyun oynamanın uyku hali üzerindeki
etkisinden fizyolojik uyarılma ve bilişsel uyanıklık kısmen sorumlu olabilir.

7.6.3. Dijital Oyunların Fiziksel Aktivite ve Obezite Üzerine
Olumsuz Etkileri
Dijital oyunların bireyleri sedanter bir yaşam tarzına sokarak hem fiziksel aktivitelerini etkilemekte hem de bireylerin kilo almasına neden olmaktadır. Fiziksel aktivite, enerji harcaması gerektiren, iskelet kasları tarafından üretilen herhangi bir
bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel olarak hareketsiz olmak veya
günlük fiziksel aktivite tavsiyelerini karşılayamamak, birçok kronik hastalık (örn.
kalp hastalığı, felç, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıkları) için önde
gelen risk faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Mutz, Roberts, & Vuuren,
1993). Fiziksel inaktivitenin toplum üzerindeki etkisi, daha kısa yaşam beklentisi,
daha kötü sağlık sonuçları ve düşük yaşam kalitesinde görülmektedir. Düzenli ve
yeterli fiziksel aktivitenin kas ve kardiyorespiratuar performansını geliştirmek, kemik ve fonksiyonel sağlığın iyileştirilmesi ve birçok kronik hastalık ve bazı kanser
türlerinin riskini azaltmak için gerekli ve faydalı olduğu bilinmektedir.
Buna rağmen neredeyse her yaştan çocuk ve yetişkinler, önerilen gerekli fiziksel
aktivite düzeyini karşılayamamaktadır. Kılavuzlar, önerilen 60 dakikalık aktivitenin
“orta veya şiddetli yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite olması gerektiğini ve haftada
en az 3 gün şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapılması gerektiğini bildirmektedir.
Çocukluk ve adölesan seviyeleri yetişkinlik için önemli bir geçiş dönemidir. Bu süre
zarfında birçok fiziksel değişiklik meydana gelmektedir. Yeterli fiziksel aktivite alışkanlıklarını sürdürmek, yetişkinlikte önemli ölçüde daha iyi sağlık alışkanlıklarına
dönüşebilmektedir (Mustafaoğlu, Zirek, Yasacı, & Özdinçler, 2018; Patriarca, Di
Giuseppe, Albano, Marinelli, & Angelillo, 2009; Pearson, Braithwaite, Biddle, van
Sluijs, & Atkin, 2014).
DSÖ Avrupa Bölgesi içerisinde, çocukluk dönemi aşırı kilo alımı ve obezite önemli
bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Sadece son 40 yılda okul çağın-
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daki obeziteli çocuk ve adölesanların sayısı 10 kattan fazla artarak 11 milyondan
124 milyona çıkmıştır. Buna ek olarak, 2016 yılında tahminen 216 milyon fazla
kilolu ancak obez olmayan çocuk ve adölesan olduğu bildirilmektedir (Organization,
2019). Teknolojinin gelişimi ve hayatımıza daha çok girmesiyle beraber çocuk ve
adölesanların çoğu, TV izleme, oturarak telefonda veya bilgisayarda dijital oyunlar
oynama gibi ekran başında zaman geçirme davranışlarının süresinin arttığı gözlemlenmektedir. Hareketsiz davranışlar ve aşırı kalori alımının her biri, özellikle çocuk
ve adölesanlar için aşırı kilo alımına ve obeziteye katkıda bulunmaktadır (Connelly,
Duaso, & Butler, 2007; J. L. Smith et al., 2021).
Bununla birlikte, çocuk ve adölesanlarda özellikle de aşırı kilolu ve obez gençlerde
dislipidemi ve yüksek kan basıncı artışının giderek daha fazla gözlendiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Çocukluk çağı obezitesi, depresyon, kardiyovasküler hastalık
ve erken ölüm gibi fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları riskini artırır. Obez olan
çocuk ve adölesanların çoğu ilerleyen dönemlerde de obez olarak hayatına devam
etmektedir. Ayrıca, dijital oyunlara bağlı görülen sedanter davranış, yetişkin bireylerde düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C) ve trigliseritlerdeki artışlarla
ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolundaki (HDL-C) artışlarla da ilişkilidir
(Goldfield et al., 2011; Sanches Silveira, Sayuri Inoue, Messias Rodrigues da Silva,
Ungari Cayres, & Giulliano Destro Christofaro, 2016). Literatürde oturarak oynanan
dijital oyunların artan kalori alımıyla ve her gün 1 saat oyun oynamanın obezitede
2 kat artışla ilişkili olduğu bildirilmektedir (Chaput et al., 2011; Stettler, Signer, &
Suter, 2004). Bu konuyla ilişkili 2004’te yayınlanan ilk raporlar (Rey-Lopez, Vicente-Rodríguez, Biosca, & Moreno, 2008), daha yüksek kiloya sahip çocukların daha
sık dijital oyun oynadığını bildirmiştir.
İlerleyen süre zarflarında teknolojinin gelişmesi, oyun çeşitlerinin değişmesi özellikle oyuncunun üst ve/veya alt vücut hareketleriyle bireyin aktif olmasını gerektiren
egzersiz oyunlarının ortaya çıkması bu görüşün değişmesine neden olmuştur. Artık
oyunlar yalnızca sedanter bir oyun veya eğlence değil, exergaming olarak da adlandırılan oyuncuların fiziksel aktivite seviyelerini iyileştirmesine katkı sağlayan,
vücut yağını ve obeziteyi azaltmada katkı sağlayan bir dijital oyun türü olarak da
görülmeye başlanmıştır (Foley & Maddison, 2010; Staiano & Calvert, 2011). 2020
yılında yayınlanan bir sistematik derlemede (Kracht, Joseph, & Staiano, 2020) dijital
oyunların obezite ile ilişkili olduğuna dair kesin olmayan kanıtların olduğuna ve kilo
alımına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığını değerlendirmek için neredeyse
hiçbir kanıt olmadığı sonucuna varmışlardır. Öte yandan, çocukların kilo vermesine ve kilo alımını hafifletmesine yardımcı olmak için fiziksel aktivite içeren dijital
oyunların davranış programlarına entegre edilebileceğine dair de sınırlıda olsa bazı
kanıtların olduğu bildirilmiştir.
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7.6.4. Dijital Oyunların Kas İskelet Sistemi Üzerine Olumsuz
Etkileri
Çocukluk ve adölesan dönemde ortaya çıkan kas-iskelet sistemi ve psikosomatik
belirtiler gibi sağlık sorunları genellikle yetişkinlikte de devam eder ve kısmen
yaşam tarzı ve psikososyal faktörlerle açıklanmaktadır. Çevrimiçi oyunlar, çocuk
ve adölesanlar arasında en yaygın boş zaman etkinliklerinden biridir. Bilgisayarın
aşırı kullanımının ile ilgili sık yapılan etkinliklerin, psikosomatik ve fiziksel şikayetlerle ilişkili bir sağlık risk faktörü olduğu bilinmektedir. Adölesan dönemde
aşırı oyun oynamanın (günde beş saatten fazla) bu sağlık risklerini daha da arttırdığı görülmektedir.
Akıllı telefonların hızlı gelişimi ile çevrimiçi oyun platformu geleneksel bilgisayarlardan mobil cihazlara geçmiştir. Bununla birlikte mobil oyun popülaritesi artış
göstermiştir. Bugün de mobil oyunları küresel oyun pazarının en büyük segmenti
olmaya devam etmektedir. Mobil oyunların zorluk ve oyun süresi açısından gelişmesi, oyuncuların hızlı tepki verme ve el-göz koordinasyonu yeteneklerine sahip
olmalarını gerektirmiştir. Bu gereksinimler, insanları eğlendirirken artan kas-iskelet
sistemi risklerini de beraberinde getirmektedir. Ancak, mobil oyunlardaki bu riskler
hakkında literatürdeki çalışma sayısı çok sınırlıdır. Geleneksel cep telefonu tutma
veya bilgisayar kullanma duruşundan farklı olarak, çoğu çok oyunculu çevrimiçi
savaş arenası oyunları (yüksek frekanslı etkileşim gereksinimi olan gerçek zamanlı
strateji savaş oyunu) cep telefonunu tutulması için iki elin aynı anda aktivasyonunu
gerektirerek daha zorlu bir duruş sergilenmesine yol açmaktadır.
Cep telefonunu uzun süre aynı pozisyonda tutmak kas iskelet sistemi sorunlarına yol
açmaktadır. Kas-iskelet sistemi şikayetlerinin bildirilen sıklığı başparmak için %1953, eller ve bilekler için %13-32, dirsekler için %14,1-15, omuzlar için %37,8-71,6,
boyun ve sırt için %55,8-89,9 olduğu bildirilmektedir. Cep telefonunun aşırı kullanımına bağlı olarak görülen semptomlar ağrı, yorgunluk, tutukluk, halsizlik ve yanma,
uyuşma ve karıncalanma gibi duyusal problemlerdir. En çok şikayet edilen problem ağrıdır. Ağrı haricinde ikinci en sık görülen semptom ise cep telefonunda oyun
oynamak iki kolun aynı anda aktivasyonunu gerektirdiği için üst ekstremitelerdeki
yorgunluktur. Cep telefonu kullanan kişilerde en sık bildirilen patoloji üst ekstremite
kaslarının tendinitidir. Diğer görülen semptomlar ise miyofasyal ağrı ve fibromiyalji sendromlarıdır(Mustafaoglu, Yasaci, Zirek, Griffiths, & Ozdincler, 2021; Zirek,
Mustafaoglu, Yasaci, & Griffiths, 2020).
Profesyonel düzeyde dijital oyunları oynamak, önemli ölçüde parmak becerisi gerektirir. Oyuncu, kontrol düğmelerine hızlı basmalı ve çubuk hareketlerini veya
klavye girişlerini ve fare tıklamalarını kontrol etmelidir. Oyuncu her saniye hareket

241

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

etmeli, nişan almalı, saldırmalı veya doğru ve hızlı parmak hareketleri gerektiren
oyuna özgü diğer becerileri gerçekleştirmelidir. E-spor oyuncuları, günde ortalama
üç ila on saat pratik yaparak oyunlarını geliştirmektedir. Turnuvalardan önce, oyuncular genellikle günde beş buçuk saatten fazla antrenman yapmaktadırlar. Eski bir
StarCraft II şampiyonu olan Greg “IdrA” Fields, 2013 yılında ekibinin “… ayda bir
veya iki gün izinle günde 12 saat oynadığını” söylemiştir (DiFrancisco-Donoghue,
Balentine, Schmidt, & Zwibel, 2019; Shapira, Midha, & Winn, 2017).
Tekrarlayan zorlanma yaralanmaları, tekrarlayan hareketler, sürekli kas kasılmaları
veya anormal duruştan kaynaklanan kas-iskelet veya sinir dokusu yaralanmalarının bir
kategorisidir. Tekrarlayan zorlanma yaralanmaları genellikle kişinin mesleğinde veya
hobisinde tekrarlayan hareketlerle ortaya çıkar. Tekrarlayan zorlanma yaralanmalarına
genel olarak iç sürtünme ve yumuşak dokular üzerindeki baskı neden olmaktadır. Elin
tendonları ve sinirleri, bilekteki küçük bölmelerden geçer ve özellikle tekrarlayan zorlanma yaralanmalarına karşı hassastır. El ve önkolun tekrarlayan zorlanma yaralanmaları, karpal tünel sendromu, de quervain tenosinoviti, guyon kanal sendromu, kubital
tünel sendromu ve tendinit gibi durumları içermektedir (Booth-Malnack, 2019).
Bilgisayarda oynanılan e-spor’da oyuncunun klavye eli en sık basılan tuşlara dayanır. Kontrol düzeni, oyunun hareket kontrollerine bağlı olacaktır. Oyun içi karakter
hareketi için klavyeyi kullanan oyunlarda, el standart hareket tuşlarının etrafında
durmaktadır. Bir oyun, oyun içi karakter hareketi için fareyi kullanıyorsa, dinlenme
tuşları tipik olarak diğer tuşlar üzerinde olacaktır. Fare ve klavye tutuşunda özellikle
WASD tuşlarını kavrama pozsiyonu ve pençe kavrama sırasındaki dinlenme pozisyonu, sıklıkla karpal tünel görülen mesleklerdeki el tutuşuna benzemektedir. Bilek
fleksiyonda kalırken fleksör digitorum kaslarının tekrarlayan kasılmasını gerektirir,
bu da karpal tüneldeki tendonların aşırı kullanımına neden olur; yaralanma mekanizmasının ortaya çıkmasına neden olur (Bullatovci, 2021). Wai Kin, “Günde 10 saatten fazla antrenman yapıyordum ve bileğimde uyuşma ve ağrı hissetmeye başladım
ve sonrasında bana karpal tünel sendromu teşhisi kondu”. Bu sporcu 2013 yılında
League of Legends’tan emekli oldu. Geri dönmek için bir girişimde bulunmasına
rağmen, karpal tünel sendromu onu rekabetçi bir şekilde oynamaktan alıkoymuştur
(Booth-Malnack, 2019).
Wii konsolu, benzersiz kullanıcı ara yüzü nedeniyle geleneksel oyun konsollarından daha yüksek oranda ilişkili yaralanmalara neden olduğu bildirilmektedir. Wii
konsolu ile en yaygın yaralanma mekanizmaları ayağın ani zorlu plantar fleksiyonu,
ayağın beklenmedik dorsifleksiyonu ve plantar fleksiyonda ayağın şiddetli dorsifleksiyonudur. “Wii Tenis” yazılım paketi en yüksek yaralanma oranı ile ilişkilidir.
Literatürde Wii konsolu ile oyun oynanırken aşil tendon rüptürü (Singh, Manoharan,
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Moores, & Patel, 2014), patellar dislokasyonu (Hirpara & Abouazza, 2008), metatars kırığı (Eley, 2010) ve metakarpal kırık (Galanopoulos, Garlapati, Ashwood, &
Kitsis, 2012) problemleri yaşandığı bildirilmiştir.
Travmatik durumlar haricinde artan dijital oyun süresine bağlı ortaya çıkan aşırı
kullanım yaralanmaları, kas-iskelet sisteminde tekrarlayan mikrotravmaların neden
olduğu yaralanmalardır. Sıklıkla sporcularda görülen bu yaralanmalar ani gelişen
yaralanmalardan farklı olarak bir hareketin tekrar tekrar yapılmasına bağlı gelişen
hasarlardır (Aicale, Tarantino, & Maffulli, 2018). Aşırı kullanım yaralanmalarına
örnek olarak tenisçi dirseği, koşucu dizi, atlamacı dizi ve tendinitler gibi örnekler
verilebilir. Dijital oyunlara bağlı görülen aşırı kullanım yaralanmaları Siegel ve ark.
tarafından “Nintendonitis” olarak tanımlanmıştır (Truong et al., 2020). Artan oyun
süreleriyle ilişkili aşırı kullanım yaralanmaları Nintendo Wii kullanıcıları ile sınırlı
kalmamakta ve diğer teknolojik cihazlarda oyun oynayan kullanan (bilgisayar, telefon) bireyler de risk altındadır.

7.6.5. Dijital Oyunların Göz Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri
Dijital göz yorgunluğu, dijital cihazların kullanımıyla ilgili ve oküler sistem üzerindeki kamaşma, odaklanma, akomodasyon bozukluğu, fiksasyon eşitsizliği, kuruluk gibi çeşitli streslerden kaynaklanan görme bozukluğu ve/veya oküler rahatsızlık ile karakterize bir durumdur. Yakın tarihli bir rapor, Amerikalı yetişkinlerin
yüzde 65’inin uzun süreli elektronik cihazları kullandıktan sonra bir tür dijital göz
yorgunluğu yaşadığını bildirmiştir (Alabdulkader, 2021; Coles‐Brennan, Sulley, &
Young, 2019). E-spor oyuncularında gözün akomodasyon seviyesinin arttığı ve kırılma değerlerinin düştüğü görülmektedir. Genç bireylerde görülen bu defisitler ilerleyen zamanlarda daha ciddi göz problemlerine neden olabilmektedir (Fogt, Onate,
Emerson, Kraemer, & Fogt, 2021).

Şekil 6.5.1. Dijital Oyun Oynayanlarda Görülen Göz Problemleri
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Dijital bir ekrana bakmak, basılı bir sayfayı okumaktan farkı gösterir. Çünkü gazete
ve kitaplarda basılan harfler veya şekiller genellikle koyu siyah karakterlere sahip
olup, sınırları belirgindir ve açık fondan belirgin şekilde daha fazla kontrast oluşturur ve sağlıklı gözlerde odaklanma sorunlarına ve yorgunluğa neden olmaz (Klamm
& Tarnow, 2015; Mussa, 2016). Bununla birlikte, bir ekrandaki harfler veya karakterler, arka planlarından ve keskin bir şekilde tanımlanmış kenarlarından ayırt edilmesini sağlayan kontrasta sahip değildir ve en parlak merkez yoğunluğuna ve daha
düşük çevresel yoğunluğa sahiptir. Ayrıca ekranda kamaşma ve yansımaların olması
da izlemede zorluk yaşanmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu karakterlere odaklanmak ve odaklamayı sürdürmek gözler için oldukça zordur. Bu zorluk gözlerde
yorgunluk ve buna bağlı semptomlar oluşturur(Coles‐Brennan et al., 2019; Yin et al.,
2020). Dijital oyun oynayan bireylerde görülebilecek göz problemleri ve nedenleri
Şekil-6.5.1 ve Şekil 6.5.2’de gösterilmiştir.

Çalışma mesafesi ↓
Yazı Boyutu

Akomodasyon isteği ↑
Göz kapağı kısılması
Orbicularis kas yükü
↑
Kan akışı ↑

Bulanık görme
Yorgun gözler
Ağrıyan gözler
Baş ağrısı

Mavi Işık
Ortam Işığı

Değişen retinal hücre
metabolik aktivitesi
Retina hücre hasarı
Göz kapağı kısılması
Sürekli pupil
daralması

Kısa dönem:
Parlama ve Yorgun
gözler
Uzun vadeli:
Retinopati
Glokomatöz hasarı

Gözlere göre ekran
konumu
Sandalye yüksekliği

Kas strainleri (omuz,
boyun, yüz kasları)

Boyun ağrısı
Omuz ağrısı
Sert sırt
Yorgun gözler

Göz kırpma sayısı ↓
Lens-göz kapağı etkileşimi

Düzensiz gözyaşı
dağılımı
Mercek ve göz kapağı
arasındaki sürtünme

Kuruluk ve kaşıntı
Tahriş/çiziklik
Kırmızılık ve yanma
Bulanık görme

Şekil 6.5.2. Göz problemlerine neden olan faktörler
Şekil-6.5.2. Göz problemlerine neden olan faktörler

7.7.
Dijital
Oyunlar
ve Supplementler
7. Dijital
Oyunlar
ve Supplementler
Performans arttırıcı ilaçlar, spor dünyasının temelini oluşturmaktadır. Online poker
ve satranç oyuncuları, kolej ve sağlık mesleği öğrencileri ve genel popülasyon taraoyuncuları, kolej ve sağlık mesleği öğrencileri ve genel popülasyon tarafından performans
fından performans arttırıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Online poker ve satranç oyuncuPerformans arttırıcı ilaçlar, spor dünyasının temelini oluşturmaktadır. Online poker ve satranç
arttırıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Online poker ve satranç oyuncuları, performansı artırmak
için reçeteli uyarıcılar ve narkolepsi ilacı modafinili kullanmaktadır (Caballero, Ownby, Rey,
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& Clauson, 2016; Franke et al., 2017). Dijital oyun oynayan bireylerde yapılan çalışmalarda
oyun oynarken madde/supplement kullanımını olduğu ancak ajanların özellikle performans
geliştirme için kullanılıp kullanılmadığı belirlenememesine rağmen konsantrasyon ve
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ları, performansı artırmak için reçeteli uyarıcılar ve narkolepsi ilacı modafinili kullanmaktadır (Caballero, Ownby, Rey, & Clauson, 2016; Franke et al., 2017). Dijital
oyun oynayan bireylerde yapılan çalışmalarda oyun oynarken madde/supplement
kullanımını olduğu ancak ajanların özellikle performans geliştirme için kullanılıp
kullanılmadığı belirlenememesine rağmen konsantrasyon ve reaksiyon hızını arttırıp, yorgunluğu önlemek için amfetamin ve dextroamphetamine gibi uyarıcılar kullanıldığı da gözlemlenmektedir.
Bunlara ek olarak e-spor oyunları mental anlamda daha iyi olabilmek için selegiline
ve propanolol tarzı ilaçları kullandıkları da bilinmektedir (Mustafaoğlu; Škařupová,
Blinka, & Ťápal, 2018). E-spordaki başarınız rakibinizin hareketlerini ne kadar hızlı
okuyabildiğiniz ve tepki verebildiğinizle ilgilidir. Bu, eldeki oyuna odaklanabilmek
ve sakince, hızlı bir şekilde zafere doğru manevra yapabilmekle ilgilidir. Bunlardan kaynaklı, e-sporda performans arttırıcı ilaç kullanılmaktadır. 2015 yılında yapılan bir röportajda, Counter-Strike: Global Offensive’i oynayan profesyonel dijital
oyuncusu Kory Friesen, kendisinin ve takım arkadaşlarının turnuva sırasında reçeteli
uyarıcı Adderall’ı (karışık amfetamin tuzları) kullandığını itiraf etmiştir (Holden,
Kaburakis, & Wall Tweedie, 2019). Ancak kullanılan reçeteli uyarıcıların kullanımı olumsuz kardiyovasküler, nörolojik ve psikiyatrik etkilere neden olabilmektedir
(Lakhan & Kirchgessner, 2012; Schelleman et al., 2013). Ayrıca, reçeteli uyarıcıları
tıbbi olmayan bir şekilde kullanan bireylerin %10-15’i bu uyarıcılara bağımlı hale
gelmektedir (Kroutil et al., 2006). Gün geçtikçe sayısı daha da artan e-spor sporcusu olduğundan, bu popülasyonda performans arttırıcı ilaçların bilinçsizce kullanımı
önemli halk sağlığı sonuçları olabilir.

7.8. Öneriler
Günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında olan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar
her insanın cebinde birer oyun makinesi olmasına neden olmuş ve bunların kontrolsüzce kullanması oyun bağımlılığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bağımlılığın
oluşmasını engellemek veya var olan bağımlılığın azaltılması yahut ortadan kaldırılması amaçlı kişiye ve ailelere yönelik öneriler, danışmanlıklar, davranış değişikliği
tedavileri, ergonomik öneriler ve egzersizler kullanılabilmektedir.

7.8.1. Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Öneriler
Çocuklar ve gençlerin dijital oyun bağımlılığına ilişkin öneriler, bağımlılığın önlenmesi ile bağımlı hale gelmiş olanların tedavilerine yönelik öneriler olmak üzere iki
kısımda ele alınmıştır.
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7.8.1.1. Dijital Oyun Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Öneriler
Ailelere Yönelik Öneriler
• 2 yaş ve altındaki çocuklar ekran karşısında süre geçirmemelidir.
• 3-6 yaş aralığındaki çocukların ebeveynlerinin kontrolünde 30 dakika oyun
oynamasına izin verilebilir ve 4 yaş altı çocuklarda tek başına oyun oynamanın, bireysel problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine
katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.
• 6-12 yaş aralığındaki çocuklar ise günde en fazla bir saat kadar tek başına
ekran karşısında zaman geçirmelidir.
• 12-18 yaş arasında ise aile denetiminde bilgisayar kullanımına başlayabileceği ve 12 yaşından itibaren ilerleyen dönemlerde bu kontrol yavaş yavaş
azaltılabilir.
• Çocuğun ilgi duyduğu sosyal ve fiziksel aktiviteler belirlenip bunlara zaman
ayrılması sağlanmalıdır.
• Çocukların oyun çağında olduğu, ebeveyn veya akranlarıyla beraber oyun oynamasının önemli bir etmen olduğu bilinmelidir.
Eğitimcilere Yönelik Öneriler
• Ailelere konuyla ilgili seminerler/konferanslar düzenleyerek oyun bağımlılığı
ile ilgili eğitim vermeli ancak tüm uyarı ve çabalara rağmen baş edilemeyen
bir tablonun oluşması durumunda, ailelerin nasıl bir davranış ve yaklaşım
takınması gerektiği konusunda bilgilendirilme sağlamalıdırlar.
• Beynin ödül mekanizmasından uzaklaşmasını sağlamak için çocuğun fiziksel
aktivitelere (futbol, basketbol, masa tenisi gibi) yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
• Çocukların zihinsel aktivite yapmasına imkan verecek ve vizüel uyaranların etkisini azaltacak sosyal faaliyetlerin (satranç kulübü, zekâ oyunları, koro
vb.) çoğaltılması sağlanmalıdır.
Çocuklara Yönelik Öneriler
• Telefonunda veya bilgisayarında çok fazla vakit geçirilen ancak hiçbir şey
kazandırmayan oyunlar kaldırılmalı veya silinmeli.
• Teknolojiden uzaklaşmak için gün içerisinde yapılacak aktivitelere yönelik
bir plan hazırlanmalı.
• Sanatsal, sosyal veya sportif faaliyetlere vakit ayırmalı.
• Belirli bir süre için oyun bildirimlerini engellemek için tasarlanmış birçok
uygulama bulunmaktadır. Gerekirse bunları kullanmalı.
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• Eğer bunlara rağmen oyun bağımlılığından kurtulamıyorsa, aile bireylerinden birine bu durumun açıklanarak onlardan da destek alınması sağlanmalı.

7.8.1.2. Dijital Oyun Bağımlılığında Tedaviye Yönelik Öneriler
Dijital oyun bağımlılığının tedavisi de diğer bağımlılık türlerine benzemekle birlikte genel yaklaşım aşağıdaki gibidir (Lemos, Abreu, & Sougey, 2014; Santos et al.,
2016; Zajac, Ginley, Chang, & Petry, 2017):
a- Bireysel ve aile danışmanlığı
b- Davranış değişikliği
i)Kognitif davranışçı terapi
ii)Diyalektik davranışçı terapi
iii)Kabul ve kararlılık terapisi
c- Egzersiz uygulamaları
Psikoterapistler, oyun oynamanın akademik başarıyı, çocuk ve ergenlerin duygularını ve ruh hallerini ve yaşam hedeflerini nasıl etkilediğini ortaya koyarak
çözüm bulmaya ve yardımcı olmaya çalışır. Aile temelli bir yaklaşım, bağımlılığın davranışsal sorunlarını azaltırken aile işleyişini iyileştirmeyi amaçlar. Aile
temelli bir önleme, ebeveynler (veya kişinin tedavisine katılan herkes) için beceri eğitimini içermelidir. Kişinin bağımlılığı ile ilgili iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamalıdır (King et al., 2017; Zajac et al., 2017). Bu iletişim becerileri
şunları içerir:
• Bağımlının sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak
• Aile üyelerinin uyumsuz aile işlevlerini azaltmasına yardımcı olmak
• Sağlıklı aile etkileşimleri için becerileri geliştirmek
• Etkili aile izlemesinin sürdürülmesi
• Bağımlının içinde disiplini teşvik etmek
Bir oyuncu olarak yapabileceğiniz önemli bir eylem, bir bağımlılığınız olduğunu ve
sorunun üstesinden gelmek için adımlar atmanız gerektiğini kabul etmektir. Oyunun
cazibesini en aza indirmek için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:
• Oyunlarınızı kaldırın
• Hesaplarınızı silin ve oyun kanallarının aboneliğinden çıkın
• Oyun konsollarınız varsa, satın veya başkasına verin
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İlaçların, dijital oyun bağımlılığıyla ilişkili aşırı davranışları kontrol etmede yeri vardır. Bununla birlikte, ilaçların dışa dönük semptomları tedavi ettiği, ancak bağımlılığın altında yatan nedenlerin üstesinden gelmediği unutulmamalıdır (Dell Osso et al.,
2008; Han & Renshaw, 2012).

7.8.2. Ergonomik Öneriler
E-spor oyuncuları başta olmak üzere çocuk ve adölesanlarda artan oyun oynama süreleri bilgisayar başında geçirilen sürelerinde artışına neden olmaktadır. Bilgisayar
başında geçirilen uzun süreler ve yanlış duruş/kullanımlar postür bozukluklarına ve
diğer kas iskelet problemlerine neden olabilmektedir.
Boyun ve göz yorgunluğunu önlemek için bilgisayar monitörünün doğru konumlandırılması çok önemlidir. Kılavuzların çoğu, rahat bir görüş açısı ve ekrana olan
mesafeyi korumak için monitörün göz hizasında veya altına yerleştirilmesini tavsiye etmektedir (Woo, White, & Lai, 2016). Mevcut ergonomi standartları, belirli
bir görüş açısı ve mesafe aralığı belirlemekle birlikte hangi ayarların ve konumların farklı görüş açısı standartlarına sahip olabileceği konusunda çelişki vardır.
Örneğin, AS-3590.2, yatay göz seviyesinin 32° ile 45° arasında düşük bir monitör konumu önerirken; ANSI/HFES-100 ise 15° ile 25° arasında orta bir konum
önermektedir (Chen, Savage, Chourasia, Wiegmann, & Sesto, 2013; Weidling &
Jaschinski, 2015). Ancak, monitörün çok düşük veya çok yüksek seviyede olması, başın boyuna göre fleksiyon veya ekstansiyonunda (atlanto-oksipital açı) bir
artışa ve servikal kas aktivitesinde artışa neden olmaktadır. Monitör pozisyonunun optimal yüksekliği ile ilgili olarak göz seviyesinin altında 0° ila yaklaşık 45°
arasında kullanılması gerekmektedir. Akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların
artan popülaritesi ile dokunmatik ekranın görüş açısının, geleneksel monitörlerden
daha büyük olan yatay göz seviyesinin 30° ila 35° altında olması gerekmektedir
(Shieh & Lee, 2007). Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, bilgisayar ekranlarının, monitörde net bir görüşe ve fizyolojik olarak uygun bir baş eğimine izin
vermek için, göz seviyesinin biraz altına yakın orta bir yükseklik aralığında, bireysel ihtiyaçlara göre konumlandırılması gerektiği önerilmektedir. Bu nedenle, ideal
oturuş pozisyonunda ekranın tüm görsel alanı göz seviyesinin 0° ile 60° arasında
konumlanmalı ve başın öne doğru tilti de maksimum 15° olmalıdır (Weidling &
Jaschinski, 2015).
Monitörün uzaklığı ile ilgili olarak ise 35 ve 75 cm arasındaki mesafeler önerilmektedir. Aralığın geniş olması, bireysel yeteneklerdeki ve görev taleplerindeki
sapmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, normal görme yeteneklerine
sahip kullanıcılar genellikle yakın mesafedeki (<50 cm) kullanımda, daha uzaktaki
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kullanıma göre daha fazla görsel yorgunluk yaşadıklarını belirtmektedirler (Shieh &
Lee, 2007; H.-C. Wu, 2011; S. Wu, He, Li, Wang, & Wang, 2011). Masaüstü, dizüstü
bilgisayar ve tablet bilgisayarlarla karşılaştırıldığında, küçük boyutlu ekranlar kullanırken öne eğilme ve daha kısa izleme mesafeleri tercih edilmektedir. Elektronik
ekranlar için görüntüleme mesafeleri karakter boyutlarından, görme yetisinden ve
bireyin yaşından etkilenmektedir. Bu nedenle görüş mesafesi için herhangi bir üst
sınır uygulanmaması önerilmemektedir. Daha küçük yazı tipi boyutlarını okumak
için monitörleri kullanıcıya yaklaştırmak yerine, yazı tipi boyutunu artırmak önerilen çözümdür.
Geleneksel oturma modeline dayalı olarak, standart bir koltuk genellikle ayak bileklerinde, dizlerde, kalçalarda ve dirseklerde dik açıları koruyarak dik oturma duruşunu
teşvik eder. Ancak aynı duruşta uzun süre hareketsiz oturmak sağlık açısından olumsuz sonuçlar (intervertebral disklerin yetersiz beslenmesi, lomber hareket aralığının
azalması gibi) ortaya çıkarmaktadır (Aicale et al., 2018; Beach, Parkinson, Stothart,
& Callaghan, 2005; Woo et al., 2016). Sırtlıklar yeterli bel desteği ve kalça açıklığı
sağlamalıdır. Yükseklik ve eğim ayarlanabilir olmalı ve çeşitli oturma pozisyonlarında sırtı destekleyebilmelidir. Sırtlığın önerilen yüksekliği 45 ile 53 cm arasında,
genişliği ise 36 ile 48 cm arasındadır (Silverstein, 2008). Pek çok kılavuz, sırtlık ve
oturma yüzeyi arasındaki açının, kullanıcının dikey olarak oturmasına veya hafifçe
geriye yaslanmasına izin vermesi gerektiğini önermektedir (Woo et al., 2016). Gövde
ve uyluklar arasındaki açı 90°’den az ise yorgunluğa veya rahatsızlığa neden olmaktadır. Disk basıncındaki en büyük azalma, sırtlık eğiminin 90°’den 110°’ye yükseltilmesiyle gerçekleşmektedir. Harrison ve ark. (Harrison, Harrison, Croft, Harrison, &
Troyanovich, 1999) sırttaki kas aktivitesini azaltmak için en iyi seçeneğin 120° sırt
eğiminde olduğunu tanımlamıştır; bununla birlikte, 130°’lik bir eğim açısının daha
fazla sırt kası aktivitesi ile sonuçlandığını da ifade etmişlerdir (Groenesteijn et al.,
2012). Genel olarak, kullanıcı konforunu kolaylaştırmak ve omurga üzerindeki yükü
hafifletmek için sırtlık açısı ayarlanabilir ve 90–120° aralığında olmalıdır (Mastalerz
& Palczewska, 2010; Rasmussen, Tørholm, & de Zee, 2009).
Sırt gerginliğini önlemek için sandalyenin bel desteği olması önerilmektedir (M. J.
Smith, Derjani-Bayeh, & Carayon, 2009). Bazı araştırmacılar desteğin alt lomber
bölge üzerine yerleştirilmesini önerirken; diğer araştırmalar daha yüksek desteğin
tercih edilmesinin daha uygun olacağını bildirmişlerdir. Daha sonraki çalışmalar,
bel desteği yüksekliği ile vücut kitle indeksi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu
göstermiştir (Carcone & Keir, 2007; Groenesteijn et al., 2012; Hiemstra-van Mastrigt, Groenesteijn, Vink, & Kuijt-Evers, 2017). Kilosu ne olursa olsun obez kişilerin
bel desteği daha yüksek olan bir koltuğa oturmayı tercih ettiklerini ve daha zayıf
kişilerin ise daha düşük bel desteği olan bir koltuğa oturmayı tercih ettiklerini belirt-
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mişlerdir (Woo et al., 2016). Ne yazık ki, koltuğun üzerindeki bel destek alanının
merkezinin yüksekliği için uygun boyutları sağlamak için çok az antropometrik veri
bulunmaktadır.
Genel olarak, uygun şekilde tasarlanmış kolçaklar boyun, omuzlar ve kollardaki kas
yüklerini azaltarak, omurga üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. Paul ve ark. (1996),
bilgisayar başında uzun süre gerektiren aktivitelerde kolçak kullanımının ön kol ve
omuz yorgunluğunu ve rahatsızlığı azalttığını bildirmiştir. Ayrıca kolçak kullanımının
omuz kas yükünü azalttığını, ancak bilgisayar-fare kullanımına kıyasla ön kol yükünü
artırdığını bulmuşlardır. Akıllı telefon veya tablet kullanımını desteklemek ve boyun
fleksiyonunu azaltmak için kolçak kullanılması gerekmektedir (Van Veen, Hiemstra-van Mastrigt, Kamp, & Vink, 2014). Kolçakların uygun yüksekliği, uzunluğu,
genişliği ve dolgusu, önkolların ve dirseklerin alt kısımlarındaki baskıyı azaltabilir.
Araştırmalar, kolçakların ideal olarak sandalyenin arkasından 25,5 cm’den daha uzun
olmaması gerektiğini göstermektedir. Aralarında en az 44 cm, 6-9 cm genişliğinde ve
oturma yüzeyinin 18-23 cm yüksekliğinde olmalıdırlar. Kolçaklar çok yüksekse, kullanıcıyı omuzlarını kaldırmaya ve abduksiyona zorlayacaktır. Omuz abduksiyonu, kullanıcının rahatsızlık yaşama olasılığını artırır. Tersine, kolçaklar çok alçaksa, çökmeyi ve
bir tarafa yaslanmayı teşvik ederler. Çok geniş olan kolçaklar, kullanıcıyı omuzlarını
abduksiyona zorlayarak kullanıcının rahatsızlık duyma olasılığını artırır. Benzer şekilde, çok uzun kolçak uzunluğu, kullanıcıyı giriş cihazlarından uzakta oturmaya zorlayacak ve bu da istenmeyen uzatılmış erişimlere ve/veya diğer garip duruşlara neden
olacaktır (Arborelıus, Wretenberg, & Lındberg, 1992; Woo et al., 2016).

7.8.3. Egzersiz Önerileri
Dijital oyun oynayan bireylerde sağlığın korunması veya var olan problemlerin daha
da büyümemesi için multidisipliner değerlendirilmeye ve takibe ihtiyaç vardır (Şekil-10.1). Dijital oyun oynayan kişilerin sakatlık riskini azaltmak için fizyoterapistler tarafından egzersizler önerilmektedir. Önerilen egzersizler çocuğun yaşına göre
değişkenlik göstermektedir. Çocuklar yaşına uygun, eğlenceli ve çeşitlilik sunan etkinliklere katılmasına teşvik edilmelidir.
Okul öncesi çağındaki çocuklar için önerilen düzeyler (3 ila 5 yaş arası):
• Büyüme ve gelişme için gün boyunca fiziksel olarak aktif olmalıdır.
• Oyun oynarken aktif olmaları teşvik edilmelidir.
Okul çağındaki çocuklar ve adölesanlar için tavsiye edilen düzeyler (6-17 yaş arası):
• Her gün, günlük aerobik dahil olmak üzere 60 dakika veya daha fazla orta-şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapmalıdır.
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• Haftada 3 gün kemikleri güçlendiren aktiviteler (atlama veya koşma gibi)
yapmalıdır.
• Haftada 3 gün kasları geliştiren aktiviteler (tırmanma veya şınav çekme gibi)
yapmalıdır.
Yapılan egzersizin şiddetini belirlerken oturmanın 0 ve orta yoğunluktaki aktivitenin 5 veya 6, en yüksek aktivite seviyesinin ise 10 olduğu ölçek kullanılabilir.
Çocuk orta yoğunlukta aktivite yaptığında, kalbi daha hızlı atacak ve dinlenirken
veya otururken olduğundan çok daha fazla nefes alacaktır. Şiddetli yoğunluktaki
aktivitede seviye 7 veya 8’dir. Çocuğunuz şiddetli yoğunlukta aktivite yaptığında,
kalbi normalden çok daha hızlı atacak ve normalden çok daha fazla nefes alacaktır. Örneğin çocuğun her sabah arkadaşlarıyla okula yürümesi muhtemelen orta yoğunlukta aerobik aktivite yapması iken, okulda çocuğun teneffüs sırasında koşması
veya başkalarını kovalaması şiddetli yoğunlukta bir aktivitedir. Bazı fiziksel aktivite
türleri çocuklar için adölesanlardan daha uygundur. Örneğin, küçük çocuklar genellikle jimnastik yaparken veya ağaçlara tırmanırken kaslarını güçlendirir. Çocuklar
genellikle ağırlık kaldırma gibi kas güçlendirme programlarına ihtiyaç duymazlar.
Çocuklar büyüdükçe ve adölesan çağına girdikçe, yapılandırılmış ağırlık kaldırma
programlarına başlayabilirler.

Fizyoterapi

Spor
Hekimliği

Psikoloji
Dijital
Oyun
Oynayanlar

Beslenme
Desteği

Oftalmoji

Şekil 8.3.1. Dijital Oyun Oynayan Bireylerin Değerlendirilmesinde Rol Alan Multidisipliner

Şekil-8.3.1. Dijital Oyun Oynayan Bireylerin Değerlendirilmesinde
Rol Alan Multidisipliner Ekip
Ekip

9. Sonuç
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7.9. Sonuç
Teknolojik gelişmeler ile geleneksel oyunlarda değişerek “dijital oyunlar” kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dijital oyunlar, alt yaş gruplarından itibaren her
yaş grubu tarafından tercih edilmektedir. Dijital oyunlar, doğru seçildiğinde, doğru
miktar ve doğru yaşta oynandığında çocuklar ve adölesanlar üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarırken, bilinçsiz, aşırı ve yanlış kullanım ise bireyler üzerinde olumsuz
etkiler oluşturabilmektedir. Dijital oyunlar, çocuklarda bilişsel stratejiler geliştirme,
hızlı karar verebilme, motor becerileri geliştirme, iş birliğine teşvik etme, takım halinde çalışabilme, motivasyon sağlama gibi hem mental hem de fiziksel sağlık üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır.
Bununla birlikte dijital oyunlar mental problemler (depresyon, dikkat dağılması vb.),
fiziksel inaktivite, obezite, kas-iskelet sistemi problemleri, uyku kalitesinde azalma
ve göz sağlığı problemlerinin de ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Hatta oyun
sürelerinin artması dijital oyun bağımlılığına dahi sebep olabilmektedir.
Bağımlılığın oluşmasını engellemek veya var olan bağımlılığın azaltılması yahut ortadan kaldırılması amaçlı kişiye ve ailelere yönelik öneriler, danışmanlıklar, davranış
değişikliği tedavileri, ergonomik öneriler ve egzersizler kullanılabilmektedir. Aileler
oyun bağımlılığı riskini göz önünde bulundurarak çocuklarına uygun planlamalarla
sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişmeleri için çaba göstermelidirler. Ayrıca, aileler
çocuklarının hayatındaki teknolojik cihaz kullanım sürelerinin/şeklinin kendi görev ve
sorumluluklarının bilincinde olmalıdırlar. Oyun bağımlılığının sağlık üzerine olumsuz
etkilerini azaltmaya yönelik ailelere, eğitimcilere ve çocuklara eğitimler verilmelidir.
Bağımlılık seviyesine uygun olarak uzmanlar tarafından bireysel ve aile danışmanlıkları verilebilmekte ve bağımlı kişiye yönelik davranış değişikliği tedavileri de uygulanmaktadır. Baş edilemeyen durumlarda ilaç tedavileri dahi kullanılabilmektedir. Dijital
oyunların olası sağlık risklerini önlemek için kullanılan dijital cihazların ergonomik
açıdan değerlendirilmesi ve oyun sırasında doğru postürün korunması için oyuncular
sağlık profesyonelleri tarafından bilinçlendirilmeli ve fiziksel aktivite seviyelerinin
korunması ve arttırılması için egzersiz programlarına yönlendirilmelidirler.
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BÖLÜM 8

DIJITAL OYUNLARDA SOSYAL VE
PSIKOLOJIK RISKLER VE
OYUNCU PSIKOLOJISI

Psikolog Gülşah Aksakallı

Günümüzde internet hayatın her alanında varlığını sürdürmekte, gelecekte ise
nesnelerin interneti, yapay zekâ, 5G, blok zincir gibi teknolojilerle köklü değişimlere neden olarak hayatın tam da kendisi olacak gibi görünmektedir. Teknolojinin
gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çocuğundan gencine, yetişkininden yaşlısına kadar dijital dünyaya bir geçiş olmuştur. Teknolojinin
gelişimi oyun sektörünün gelişimini de etkilemiştir. Başta çocuklar ve gençler
olmak üzere her yaştan insan dijital oyunları oynamakta ve zamanının büyük bir
bölümünü bu oyunları oynayarak geçirebilmektedir. Her geçen gün dijital oyunlara farklı türlerde ve içeriklerde yenileri eklenmektedir. Türkiye Oyun Sektörü 2020
Raporu’na göre, dijital oyun pazarı ise yüzde 9.3 büyüme göstererek 159 milyarı
bulmuştur. Pandemi döneminin etkisiyle birlikte kişilerin oyun oynama süreleri
de yüzde 30 artış göstermiştir. İstatistikler de göstermektedir ki her geçen gün
oyun çeşitliliği ile beraber oyun oynama süreleri artmaktadır. Dijital oyun oynama
sürelerindeki artışın en önemli sebeplerinden biri de oyun tasarım süreçlerinde oyuncuların psikolojik ihtiyaçlarının ve oyuncuları motive edici unsurların ön
planda tutulmasıdır. Dijital oyun tercihleri oyuncuların psikolojilerine, ihtiyaçlarına, motivasyonlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Oyuncuların tercihlerine
göre değişiklik gösteren dijital oyunlar olumlu özelliklerinin yanında birtakım
riskleri de beraberinde getirmektedir.
Bu bölümde, bireylerin dijital oyun oynama nedenleri, oyuncuların psikolojik ihtiyaçları, motivasyon kaynakları gibi durumların dijital oyun oynama davranışları
üzerindeki etkisi ve dijital oyunların türlerine, barındırdığı içerik ve özelliklere
göre nasıl bir etki yarattığı özetlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, dijital oyunlar içerisinde açıkça görünen veya ilk bakışta fark edilemeyecek olumsuz etkileri, riskleri
ve tehlikeleri ele alınmış, alınabilecek önlemler için öneriler sunulmuştur.
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8.1. Giriş
Oyun, çocukların gelişimlerine önemli derecede katkısı olan bir etkinlik olmakla birlikte psikoloji ve eğitim bilimleri alanlarının oyun kavramıyla yakından ilgilendiği,
bu alanlarda dijital oyunlara yönelik birçok çalışma yapıldığı bilinmektedir. Oyunlar,
çocukların zihinsel, psikolojik ve biyolojik yönden gelişimlerinde oldukça önemlidir. Çocukların kendilerini daha kolay ifade edebilmeleri, dil becerilerinin gelişmesi
ve psikolojik kazanımlar elde edebilmesi, birlikte oynanan oyunlarda sosyalleşmeleri ile artmaktadır. (Egemen, ve ark., 2004). Çocukların oyun parklarında, evlerinin önünde, sokaklarda oynadıkları oyunlar yerini günümüzde bilgisayar başında
oynanan oyunlara bırakmıştır (Horzum, ve ark., 2008). Teknolojinin hızla gelişmesi
çocukların oynadıkları oyunların şekil değiştirmesinde etkili olmakla birlikte cezbedici özellikleri çocukların hayatlarına bilgisayar oyunlarının dâhil olmasına neden
olmuştur (Başal, 2007).
Dijital oyun kavramı için, farklı teknolojilerle programlanmış ve görsel ortam ile
birlikte kullanıcıların giriş yapabilmesine olanak tanıyan oyunlardır denilebilir
(Çetin, 2013). Farklı teknolojilerin kullanıldığı oyunlar; bilgisayar oyunları, konsol oyunları, mobil oyunlar, çevrimiçi oyunlar gibi ayrı şekilde kategorilendirilmektedir (Gökçearslan & Durakoğlu, 2014). Ayrı şekillerde kategorilendirilen ve
değişik platformlarda oynanabilen dijital oyunlar her bir oyuncu için cezbedici
olabilecek içerikleri barındırmakta, çeşitli sebeplere bağlı olarak oyuncuları etkileyebilmektedir.
Oyuncuların dijital oyun seçimlerinde psikolojik ihtiyaçları da etkileyici bir faktördür. Tercih edilen dijital oyunlar oyuncuları dolaylı yoldan olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Oyuncuların dijital oyun oynama motivasyonları,
kişilik özellikleri, psikolojik ihtiyaçları tercih ettikleri dijital oyunlar üzerinde etkili olmakta, tercih edilen dijital oyunlarla birlikte oyuncunun motivasyonu, kişilik özelliği gibi etkenler dijital oyunları hayatlarına ne derece dâhil ettiklerini de
belirleyici durumlardır. Kendini yalnız hisseden ve sosyal çevresinden kopuk bir
oyuncu, günlük yaşamında daha fazla dijital oyun oynama eğilimi gösterirken, iş
ve sosyal yaşamı oldukça hareketli olan bir oyuncu ise sadece kafa dağıtmak için
kısa süreli dijital oyun oynama eğilimi gösterebilmektedir. Dijital oyun çeşitliliği
oldukça fazla olmakla birlikte her yaştan insana hitap eden içeriklerdeki oyunlar,
oyuncuların yaş, kişilik özellikleri, mevcut ruh hallerine de bağlı olarak onları
birtakım sosyal ve psikolojik risklere de açık hale getirebilmektedir. Günümüzde
kullanımı giderek artan dijital oyunlarda kimi zaman açık kimi zaman örtük halde
karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalığın artması ve önlemler alınması zorunlu
hale gelmektedir.
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8.2. Dijital Oyun Seçiminde Oyuncu Psikolojisi
Dijital oyunlar içeriklerine göre oyuncular üzerinde bambaşka duygular uyandırırken oyunculara ayrı deneyimler de sunmakta ve belirli kurallar çerçevesinde tasarlanmaktadır. Oyunların tasarım süreçlerinde ise psikoloji ilkelerinden yararlanılmaktadır. Bunun sebebi de dijital oyun seçiminde oyuncu psikolojisinin önemli bir
yer tutmasıdır. Oyuncuların ilgisini çekebilmek, oyunu oynamaya daha fazla motive edebilmek için oyuncu psikolojisine hitap edebilmek önemlidir. Dijital oyunlar
üzerinde oyuncuların oyunda psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, tatmin edilmesi
oyunda daha uzun süreler kalmalarını sağlamakta ve oyuncuların oyuna dair motivasyonlarını oldukça yükseltmektedir.
Günümüzde dijital oyunların dijital yerli olarak adlandırılan yeni nesil tarafından
önemli bir uğraş haline dönüştüğü açıkça görülmektedir. Oyunların hayatlarına bu
denli girmesi küçük yaştaki dijital yerliler için özellikle önemli olan uyku, yemek,
tuvalet gibi ihtiyaçları aksatmalarına ve yerine getirmeleri gereken sorumluluklarını ihmal edebilmelerine neden olmaktadır. Çocukların internet kullanımları ve
oynadıkları dijital oyunların, günlük hayatlarına, eğitim yaşamlarına ve psikolojik
durumlarına oldukça etki ettiği görülmektedir. (Kelleci, 2008). Dijital yerli olarak
adlandırılan yani, doğdukları andan itibaren teknolojik araçlarla tanışan bu neslin
dijital oyunlara gösterdikleri yoğun ilginin söz konusu olması, neden bu kadar yoğun oynandığı sorusunu da gündeme getirmektedir. Dijital oyunlara gösterilen yoğun ilginin nedenlerinin başında; dijital oyunların oyunculara gerçek yaşamda sahip
olamayacakları güç ve yetenekleri sunabilmesi ya da gerçek yaşamda başaramayacakları birçok şeyi oyun içinde başarabilme tatmini yaratması gelmektedir. Diğer
bir yandan ise oyuncular gerçek hayattaki sorumluluklarından oyunlar aracılığı ile
kaçabilmektedir. Bu durum da kişileri daha fazla dijital oyun oynamaya itebilmektedir (Doğu, 2006).
Oyuncu psikolojisi, dijital oyunlardaki bilinmeyen, devamlı farklılaşan öğeler, seviye geçmeye ve heyecanı dinç tutmaya yönelik tasarlanmış olan senaryolar, hep daha
iyisini başarmaya çabalama gibi durumlardan etkilenebilmekte ve kişileri oyunu daha
fazla oynamaya yönelik harekete geçirebilmektedir. Bostan ve Tıngöy (2015) yaptıkları çalışmada, oyunlarda oyuncuları etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Çalışmalarında belirttikleri gibi oyunlar içerisindeki inandırıcılık, anlaşılırlık, oynanabilirlik, haz,
bulunma hissi, özgürlük gibi durumlar da oyuncuların oyunu sürdürebilme ve oyunda
daha fazla vakit harcamalarına yönelik etkileyici faktörlerdir. Oyun hikâyesinin niteliği, etkileşimi, gerçekçiliği, oyun grafikleri, ses kalitesi ve kişiselleştirilebilen özellikler
oynanabilirliği önemli ölçüde etkilemektedir (Sánchez, ve ark., 2012). Oyuncuların
oyun içinde hiçbir etkilerinin olmadığı yani, oyunun konusunun oyun tasarımcısı ta-
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rafından sınırlarının çizildiği oyunlar, oyuncuların etkileşimlerini, yaratıcılıklarını sınırlandırmakta, memnuniyetlerinin de azalmasına neden olmaktadır. Oyuncular, oyun
içerisinde oyun akışına dâhil olmayı, kendilerine birden fazla seçeneğin sunulmasını
ve seçenekler arasından kendi istek ve amaçlarına uygun olanı oyunda sürdürmek isteyebilmektedirler. Oyuncular seçim özgürlüğüne sahip oldukları oyunlara daha fazla
yönelebilmekte, seçim yapabildikleri oyunları tercih edebilmektedirler. Oyunlar içerisinde oyunculara özgürlük alanlarının sağlanması fakat sunulan özgürlüğün belli bir
sınırının olması gerekmektedir. Sınırları olan özgürlük, oyunun hikâyesinde oyuncunun ana temadan uzaklaşmamasını sağlayacaktır. Oyunlardaki inandırıcılık ve anlaşılabilirlik durumları da oyuncuların dijital oyun seçimini etkilemekte fakat bu iki durum da diğerleri gibi oyuncudan oyuncuya değişiklik gösterebilmektedir. Eğer oyuncu
oyunun içeriği ile ilgili bilgi sahibi ve önceden konuyla ilgili bir deneyime sahip ise
oyun, onun için daha anlaşılır olacak ve oyunun içine daha çabuk dâhil olabilecektir.
İnandırıcılık da oyuncular arasında farklılık gösterebilir. Oyunlardaki karakterler hem
görünüm hem özellikleri genelinde bazı oyuncular için oldukça inandırıcılığı yüksek
iken bazı oyuncular için basit kalabilmektedir. Tüm oyun bileşenleri oyuncuların psikolojik ihtiyaçlarına da bağlı olarak oyun tercihlerini, oyunda kalmalarını ve oyun oynama motivasyonlarını etkileyebilmektedir.

8.2.1. Oyuncuların Oyun Oynama Motivasyonları
Oyuncuların dijital oyun oynama motivasyonunu etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Dijital oyunlardaki etkileşim ve gerçek yaşamdan ayrı bir biçimde kurgulanmış
içerikler ile psikolojik faktörler bu etkenlere örnek verilebilir. Bu etkenler bir araya
geldiğinde oyuncuların, oyunun içine girme durumunu etkilemektedir. Sanal dünyada yer alan içeriklerin gerçekçi bir şekilde oyuncuya sunulması, yaşattığı başarı
hissiyatı ve hoşnutluk, oyuncuların motivasyonu arttırıcı ve oyunu oynamaya iten
diğer etkenlerdir. Oyuncuya sunulan sanal dünyada oyuncunun özgür seçimlerinin
olması, kontrol duygusu hissedebilmesi ve sanal dünya üzerinde kendi etkisinin de
olduğunu düşünmesi oldukça önem taşımaktadır (Bostan & Tıngöy, 2015).
Dijital oyunlar içerik ve türlerine göre oyuncuların yeteneklerini, becerilerini geliştirmektedir. İçerikleri, türleri ve amaçları itibariyle birbirinden ayrışan oyunlar, oyuncuların zaman zaman daha hızlı karar almalarını ve planlama yapmalarını gerektirmekte,
dolaylı yoldan da oyuncuların kendilerini geliştirmesi noktasında fayda sağlamaktadır. Dijital oyunlar değişiklik gösteren oyun temaları gereği oyunda ilerlemek adına
oyun bölümlerine daha fazla odaklanabilmeyi, stratejiler geliştirebilmeyi, işbirliği
yapabilmeyi ve oyun içi tanımadığı kişilerle iletişime geçebilmeyi gerektirmektedir.
Oyuncuların dijital oyunlar aracılığıyla tanımadıkları kişilerle iletişim kurarak iş birliği yapmaları ve sosyalleşmeye yönelik motivasyona sahip olmaları dijital oyunları
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oynamaları yönünde teşvik edici özelliklerdir. Yee (2006) yaptığı çalışmada, özellikle
çok oyunculu dijital oyunlarda oyuncuların temel motivasyonlarını oluşturan etkenin
sosyal motivasyon olduğunu ifade etmektedir. Oyuncuların oyundaki diğer oyuncularla yardımlaşma, iletişim kurma, takım çalışmasının bir parçası olma gibi motivasyonlarının ise sosyal motivasyonun üç ayrı alt boyutunu oluşturduğunu belirtmektedir.
Oyunda diğer oyuncularla birlikte oynanan ve oyunculara co-op veya multiplayer gibi
seçeneklerle sunulan oyunlar diğer oyuncularla takımlar halinde hareket edilebilmesine imkân tanımakta, oyunda verilen görevler iş birliği içinde yapılabilmekte ve oyun
içinde sesli veya yazılı şekilde sohbet edilebilmektedir. Oyuncular birbirleri ile oyun
üzerinden bu şekilde bağ kurabilmektedirler. Oyunların sunduğu bu imkanlar oyuncuların psikolojik ihtiyaçlarından biri olan ilişkisellik ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamakta ve oyuncular için motivasyon kaynağı olabilmektedir.
Oyuncuların oyundan ne beklediğine, oyun içinde onları neyin memnun edeceğine
göre oyun oynama motivasyonları da farklılaşabilmektedir. Oyuncular kendi aralarında apayrı psikolojilere sahip olmakla birlikte oyunun sunduğu içeriklerden psikolojik
olarak da ayrı şekillerde etkilenebilmektedir. Oyunda kimi oyuncuya çekici gelen bir
durum kimi oyuncu için tedirgin edici olabilmekte hatta motivasyonunu kaybetmesine
neden olabilmektedir. Sanal dünyanın sunduğu düzenekler ve belli ölçütler oyuncuların psikolojisini etkilemektedir (Bostan & Tıngöy, 2015). Oyuncular, oyunlardaki kurgunun gerçekçi bir biçimde kendilerine sunulmasını istemekte ve o gerçekliğe inanma
ihtiyacı duymaktadırlar. Oyundaki gerçeklik oyuncuyu ne kadar cezbederse oyunda
elde edilen başarı da kendini o kadar motive etmesini sağlamaktadır.
Oyuncuların dijital oyun içeriklerine karşı bakış açıları ve oyundan beklentileri motivasyonlarını etkilemekte, oyuncular gerçek ve kurguyu ayırt etmede zorluk yaşamalarından kaynaklı sıkıntılar yaşayabilmektedir. Oyunda sahip olunan karakteri
aşırı benimseme, karakteri geliştirmeye yönelik yoğun çaba harcama, kendi elde
edemediği başarıyı oyunda seçtiği ve geliştirdiği karakter ile gidermeye çalışma gibi
durumlar oyuncunun psikolojisiyle doğrudan bağlantılı olabilmektedir.
Reiss (2000) ise 12-18 yaşlarındaki çocuklara ait oyun motivasyonlarını oluşturan
etkenleri;
• Güç, başkalarını etkileme isteği,
• Bağımsızlık, özgüven arzusu,
• Merak,
• Kabul edilme isteği,
• Düzen, organize olma arzusu,
• Bir şeylere sahip olma isteği,
• Onur,
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• İdealizm, sosyal adalet arzusu,
• Sosyal iletişim,
• Aile, kişinin kendi çocuklarını yetiştirme arzusu,
• Statü kazanma isteği,
• İntikam,
• Romantizm, güzellik isteği,
• Yeme, gıda tüketme arzusu,
• Fiziksel aktivite,
• Huzur, duygusal sükûnet arzusu
gibi 16 madde altında toplamıştır.
Maddelerden de görüleceği gibi motivasyon oluşturan etkenler çocukları oyunları oynamak için daha fazla harekete geçirebilmektedir. Dijital oyunlar barındırdığı özellikler sebebiyle oyuncuları etkileşime, rekabete daha açık duruma getirebilmektedir. Örneğin, başarı ve puan odaklı oyunlarda diğer oyuncuların elde ettikleri
başarılar görülebilmekte ve oyuncular kendilerini diğer oyuncular ile kıyas ederek
oyunda onları geçmek adına daha fazla oynama ve daha fazla puan elde etme ihtiyacı
duyabilmektedir. Oyunlar, içerikleri sebebiyle oyuncuların motivasyonlarını etkilemekte ve eyleme geçirmeye yönelik farklı öğeleri içerebilmektedir.
Malone (1980) gerçekleştirdiği çalışmada bilgisayar oyunları ve içsel motivasyonlar ile ilgili önemli dört etkenden bahsetmektedir. Bunlar; fantezi (düşsel ortamlar),
meydan okuma, merak ve kontrol olarak gösterilmektedir. Fantezi; oyuncunun akış
içine girmesini sağlamaya yaramakta, Merak; önceki ve şimdiki durum arasında
var olan farklılıkların bilişsel veya duygusal olarak ortaya çıkardığı duygu, Meydan
Okuma; oyuncuların amaçlarına ulaşmaya çalışırken oyun içinde karşı karşıya kaldıkları belirsizlikler, Kontrol ise oyuncunun oyuna hakim olma duygusunu besleyen
ve oyuncu için motivasyon sağlayıcı bir etken olarak ifade edilmektedir. Oyuncuların motivasyonlarına göre değişen oyun oynama nedenleri seçtikleri dijital oyunları
da etkilemektedir. Kişi, kendi içsel dünyasında ortaya çıkan duyguları oyun içinde
diğerleri ile rekabet etme, kontrol sağlama gibi özelliklerin barındığı dijital oyunlar
ile karşılama ihtiyacı duyabilmektedir (Pala & Erdem, 2011).

8.2.2. Oyuncuların Psikolojik İhtiyaçları
Teknolojinin geldiği noktaya bakıldığında, kişilerin hayatlarına bambaşka şekillerde
yön verdiği görülmektedir. Her ne kadar dijital oyunlar 80’li yıllardan beri var olsa
da kullanılan teknolojilerin gelişmesi ile birlikte yeni iletişim teknolojileri arasında yer almaktadır. Yeni iletişim teknolojileri arasında olan dijital oyunlar özellikle
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küçük yaştaki oyuncuların ilgisini çekecek şekilde tasarlanarak ilgi ve beklentilere
hitap etmekte, içerisinde yer alan saklı mesajlar ile de farkında olmadan tüketimin
bir parçası haline getirmektedir (Kuşay & Akbayır, 2015). Tasarlanan oyunlar yalnızca küçük yaştaki çocuklara hitap etmemekte, oyun oynayan her yaş grubuna hitap
edecek ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır. Oyuncuların beklentileri değişmekle birlikte artmakta, psikolojik ihtiyaçlar da beklentileri
belirlemektedir. Dijital oyunların gerçekçi bir şekilde sunulması ise çoğu oyuncunun
beklentileri arasında yer almaktadır. Gerçekçilik olarak ifade edilen durum, sanal
dünyada sunulan içeriklerin, objelerin ve oyuncular arası etkileşimlerin gerçeklikle
ne kadar örtüştüğüdür (Cheng & Cairns, 2005). Gerçekçi kurgu ve objeler oyuncunun hayalinde olan ile örtüştüğü şekilde ise beklentisini karşılamaya yetebilmektedir. Oyuncular oyun seçerken kendi ihtiyaçlarını giderme, hayalinde olana kavuşma
gibi bir eğilim içinde olabilmektedir.
Oyuncuların psikolojik ihtiyaçları oyun seçimlerini de etkilemektedir. Kimi oyuncunun amacı oyunda sahip olduğu karakteri en güçlü hale getirmek iken kimi oyuncunun amacı da oyunda sosyalleşebilmektir. Ergenler ele alındığında, zamanlarının
büyük çoğunluğunu oyun oynayarak geçirme isteklerinin psikolojik ihtiyaçları ile
ilgili olabileceğini düşündürmektedir (Dursun & Eraslan-Çapan, 2018). Psikolojik ihtiyaçlar, kişilerin yaşam bütünlüğü için gerekli ve elzem ihtiyaçlar olmakla
birlikte kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Oyuncuların psikolojik
ihtiyaçları da aynı şekilde kişilik özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Oyunculardan bazıları inandırıcı ve gerçek gibi algıladıkları oyunları tercih ederken
bazı oyuncular için bu durum ürpertici olabilmektedir. Oyunlar oyuncuların hem
fiziksel dünyayı hem de sanal dünyayı aynı anda algılamasına olanak tanımaktadır.
Oyuncuların sanal ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt etmesindeki azalma, oyuncuların sanal ortamda olduklarına ne kadar inandıkları ile ilgilidir (Bostan & Tıngöy,
2015). Oyuncuların kişisel özellikleri de sanal ve gerçekliği ayırt etmelerinde etkili
olabilmektedir.
Oyuncuların oyunlar üzerinden psikolojik ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan önemli bir faktör de oyunlardaki karakterlerdir. Oyuncular için oyundaki
karakterler kendi yansımalarını oluşturur, karakterlerin görünümünü dilediği gibi
kişiselleştirebilir ve üzerinde istediği gibi kontrol sağlayabilir. Özgür olabilme ve
kontrol sağlayabilme, oyuncuların psikolojik ihtiyaçlarındandır. Oyunlar içerisinde
oyunculara sunulan seçeneklerden herkesin kendine uygun olanı seçebilme durumunun olması oyuncuların ayrı isteklerini karşılayabilme adına önem taşımaktadır.
Kimi oyuncu için oyunda çok fazla seçim özgürlüğünün bulunması hoşa giden bir
durum iken kimi oyuncu için zorlayıcı olabilmektedir. Oyun içinde sınırların belli
olduğu, yapılması gereken hamlelerin bilinir ve oyunun yönlendirici olması bazı
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oyuncular tarafından daha rahatlatıcı olurken seçimlerin oyuncuya bırakılarak daha
özgür bir oyun ortamı sunulduğu oyunlar ise bazı oyuncular için belirsiz ve zorlayıcı
olabilmektedir. Oyuncuyu dijital oyun oynamaya iten bir diğer unsur da merak duygusudur (Uysal, 2005). Oyuncu oyunun içeriğini keşfedebilme heyecanı duymakta
ve merak etmektedir. Merak duygusunu giderdikten sonra oyunda kendini kanıtlama
ihtiyacı doğmaya başlamaktadır. Oyunlarda oyuncunun kendini kanıtlama durumu,
elde edilen skor ve puanlarla gerçekleştirilebilmektedir. Sosyal hayatta beğenilme ve
takdir edilme isteği duyan oyuncunun, oyunlarda kendini kanıtlama hedefine yönelik olduğu görülebilmektedir (Uysal, 2005).

8.2.3. Oyuncuların Psikolojik İhtiyaçlarına Göre Dijital Oyun
Oynama Nedenleri
Kişilerin oyun oynama nedenleri, oyunda yer alan içerikler ile kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan unsurların örtüşmesidir (Sağlam & Topsümer, 2019). Oyuncuların psikolojik ihtiyaçlarını oynadıkları oyun üzerinden karşılayabilmeleri oyunu
oynamaya devam etmelerinde etkileyici önemli bir unsurdur. Oyuncular oyunlarda
bir araya geldiği diğer oyuncular ile iletişim kurmak, boş zamanını değerlendirmek,
eğlenmek amaçlı oyun oynamayı tercih edebilmektedirler. Dijital oyunların çoklu
görevlendirmelere sahip olması, bilgisayar başında müzik dinleyen kişinin aynı zamanda oyun oynayabilmesi gibi eş zamanlı yapılabilen faaliyetler oyuncular için
önemli olabilmektedir. Oyunların barındırdığı özellikler de kişilerin oyun seçimlerini önemli ölçüde etkilemekte hatta oyunları oynama nedenlerini oluşturabilmektedir.
Oyunlarda oyun içi mesajlaşabilme, müzik eklentileri, elde edilen puanlamalar ve
envanterler, geliştirilebilen karakterler oyuncular için oyun oynama nedeni olabilmektedir. Oyuncular oyun içinde kendilerini temsil eden bir imaj yaratmakta, bunu
kendilerine ait bir profil olarak belirleyebilmekte ve kendisini temsil eden bu profil
ile oyuna daha da bağlanabilmektedir (Doğu, 2009).
Oyunlarla ilişkilendirilen öz-belirleme kuramına göre ise oyuncuların oyun oynama nedenleri üç ana nedene dayandırılmaktadır. Bunlar psikolojik ihtiyaçlar olan;
özerklik, yetkinlik ve ilişkiselliktir (Ryan & Deci, 2000). Öz belirleme kuramında kişilik gelişimi ve davranışlar ardındaki içsel ve dışsal motivasyon süreçlerine
odaklanılmaktadır. Özerklik, kişinin kendi adına karar verebilmesi kendi yaşamı
üzerinde kontrol sağlayabilmesidir. Yeterlik, kişinin kendi kapasitesini kullanabilmesi, kendini yeterli hissedebilme çabasına karşılık gelmekte, ilişkisellik ihtiyacı ise
diğer insanlarla etkileşimde olma ihtiyacı ile ilişkilidir. Oyunlar üzerinde çoğunlukla
oyuncuların bu temel üç ihtiyacı beslenerek oyunda daha uzun süreler kalınması
hedeflenmektedir. Oyun içinde oyuncu oyunda ilerlerken kendi seçimlerini yapa-
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bildiği, istediği karakteri seçebildiği durumlarda özerklik ihtiyacını karşılayacak ve
oyunu oynamaya daha fazla zaman harcayacaktır.
Oyuncuların dijital oyun oynama nedenleri, psikolojik ihtiyaçlarına göre motivasyonları, kişisel istekleri ve amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Oyuncuları
dijital oyun oynamaya yönlendiren etkenlerden en önemlisi motivasyondur. Motivasyon oyuncunun harekete geçmesini, amaca yönelik çaba göstermesini sağlar.
İçsel ve dışsal motivasyonlara bağlı olarak oyun oynamak psikolojik nedenleri
kapsamaktadır. İçsel motivasyonda kişi yalnızca davranıştan keyif aldığı ya da
ilginç geldiği için o şekilde hareket eder, dışsal motivasyonda ise kişi, sonucunda
ihtiyacı olan bir şey elde edeceği için söz konusu davranışı gerçekleştirir. Oyuncular oyun içerisinde belirlenmiş olan kurallar, görevler, amaçlar gibi sistemler
aracılığıyla bölümleri geçerken heyecan, endişe, keyif alma gibi duyguları yaşamaktadır. Oyuncuların oyun içi kurallara dikkat ederek oyunun amacına ve hedefine yönelik hareket etmeleri, oyun oynama süreci ile ilgili olumlu veya olumsuz
olarak geri dönüş sağlayabilmeleri ise dijital oyun mekanizmaları ile doğrudan
ilişkilidir. Oyunlar genellikle ilk bölümlerde kolay başlayan ve giderek zorlaşan
mekanizmalar ile oyuncuların oyundan sıkılmalarının da önüne geçmektedir. Her
bölümde değişen bir heyecan içine giren oyuncu bölümleri geçtikçe başarı duygusunu tatmakta ve yeterlik ihtiyacını karşılamaktadır. Dijital oyun mekanizmaları
Tablo 1’de 10 başlık altında verilmektedir.
Tablo 1. Dijital Oyun Mekanizmaları (Öğüt & Çobaner, 2017).

Meydan okuma

Oyun sisteminin oyuncuya seviye geçebilmesi veya oyunu kazanabilmesi
için başarması gereken amaçlar koymasıdır.

Şans

Oyunda her şey beceriye bağlı değildir. Şans rastlantısallık unsurudur,
öngörülemez.

Yarışma

Oyuncular kazanmak için mücadele eder ve bir grup kazanırken diğeri
yenilir.

İşbirliği

Oyuncular ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalışırlar.

Geri bildirim

Oyun oynayan bireylerin oyun içerisindeki durumunu gösterir.

Kaynak edinimi

Oyuncuların amaçlarına ulaşabilmek için yararlı ve toplanabilir öğeleri
temin etmelerini ifade eder.

Ödüller

Eylemler ve başarılar karşılığında verilir. Bu ödüller oyunun türüne göre
değişiklik gösterir.

İşlemler

Oyuncular arası direkt veya arabulucularla yapılan alışveriş, takas.

Sıra

Değişken oyuncuların oyuna ardışık katılımını ifade eder.

Kazanma

Oyunu kazanma durumunu ifade eder.
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Dijital oyun mekanizmaları, bir oyuncuyu geri bildirim düzeneği vasıtasıyla oyunların özelliklerini kavramasına yardımcı olan sistem bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Oyuncular dijital oyun bileşenlerini kullanmak, oyunu devam ettirebilmek için oyun
mekaniğini kullanmaktadırlar. Oyun içerisindeki bu mekanikler oyuncuyu oyunda
dinç tutmakta oyuncunun ilgisinin oyunda kalması için tasarlanmaktadır.
Dijital oyun bileşenleri, oyunlardaki hedefler, elde edilen ödüller, hediyeler, rozetler
vb. olarak sayılabilmektedir. Oyuncuların dijital oyun oynama nedenleri arasında dijital oyun bileşenleri de önemli yer tutmaktadır. Oyuncuların oyunlardan elde etmiş
oldukları kazanımlar, rozetler, hedefler, hediyeler, ödüllendirme sistemi, puan, sanal
eşyalar gibi bileşenler oyuncuları oyun oynamaya daha fazla teşvik etmektedir (Öğüt
& Çobaner, 2017). Oyunlardaki teşvik unsurları oyuncuların sosyal etkileşimini, işbirliği geliştirmelerini daha anlamlı kılmakta ve kişiler bireysel veya grup olarak
oynadıkları oyunlarda ödül elde edebilmek için işbirliği geliştirmektedir. Toplu halde hedef için çabalamak ve ortak bir başarı elde etmek oyuncuların motivasyonunu
olumlu yönde etkilemekte ve onları sevindirmektedir (Tu, ve ark., 2015). Kişilerin
bir davranışı sürdürmesinde motive olmaları önemli psikolojik bir ihtiyaçtır. Oyunda
zorlu görevleri aşama aşama geçtikten sonra bir başarı elde edilmesi oyuncunun başarı duygusu yaşamasını ve yeterlik ihtiyacını karşılamasını sağlamaktadır.
Ulusoy, ve ark. (2014), Griffiths, (2002) ve Yee, (2006) gibi araştırmacılar tarafından
yapılan araştırmalarda oyuncuların oyun oynama nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmalara göre oyun oynama nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır;
• Rahatlama ve stresten kaçma
• Hayali ortam sunma, rekabet edebilme, sosyal iletişim faktörü
• Meydan okuma, eğlence aracı
• Oyunda tekrar başa dönebilme, uzun süre odaklanabilme
• Dinlenme ihtiyacını karşılama, gerçek hayattan kaçabilme imkânı
Taydaş ve Karakoç (2019) tarafından yapılan çalışmaya göre de kişilerin sosyalleşme
ihtiyaçları, rahatlama, sıkıntılardan kurtulma istekleri ve boş zamanlarını değerlendirmek istemeleri oyun oynama nedenleri olarak ortaya konulmuştur. Oyuncular birbirinden tamamen farklı sebeplere bağlı olarak dijital oyun oynamaya yönelebilmektedir.

8.2.4. Kişilik Özelliklerinin ve Psikolojik Unsurların
Dijital Oyun Oynama Üzerindeki Rolü
Oyuncuların tercih ettikleri oyunlar ve neden bu oyunları tercih ettikleri sosyal-psikolojik unsurlara ve kişilik özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir.
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Gelişimsel süreç içerisinde özerklik, yeterlik ihtiyacı gibi psikolojik unsurların kişilerin bilgisayar oyunlarına yönelmelerinde etkili olduğuna dikkat çekilmektedir.
Kişilerin kendilerini yeterli hissedebilmeleri, çevreleri tarafından kabul görmek için
onları etkileme arzuları gerçek yaşamda gerçekleşmediği takdirde kişiler bunu dijital
oyunlar üzerinden gerçekleştirme eğiliminde olabilmektedir. Kişinin sosyal yaşamında çevresi ile kurduğu iletişim ve etkileşim çevresi ile uyumunu sağlarken kendini yeterli hissetmesini de etkileyici bir faktördür. Gerçek yaşamda yeterliğin ergen
için sağlanmaması durumunda ergen bu ihtiyacını kendini ispat etmek için sanal
ortamda oyunlar üzerinden gerçekleştirmeye yönelebilmektedir (Deci & Ryan 1985,
akt: Dursun & Eraslan-Çapan, 2018). Çocukların seçtikleri dijital oyunların kendi
aralarında farklılaşması toplumun çocuklara yönelik algıları ve yönlendirmeleri ile
de şekillenebilmekte, seçimlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Şiddet unsurlarının
olduğu oyunların erkeklere yönelik oyunlar olarak sunulması da bu durumu destekleyici bir örnek olarak gösterilebilmektedir (Can, 2003).
Kişilik özellikleri ve oyun oynama alışkanlıkları ile ilgili yapılan araştırmalar, kişiliğin oyun oynama sıklığı ve tercih edilen oyunlar üzerinde önemli rolü olduğunu
göstermektedir (Menteşe, 2017). Kuss, ve ark. (2012) ergenler ile yaptıkları çalışmada uyumluluk, duygusal denge ve öz disiplinin düşük olmasının daha fazla
oyun oynamaya sebep olduğunu, bağımlılık riskini önemli derecede artırdığını saptamışlardır. Aksiyon oyunlarını tercih eden oyuncuların nevrotiklik ortalamaya sahip oldukları ve dışadönüklük puanlamalarının diğer dijital oyunları tercih edenlere
göre daha yüksek olduğu görülmüştür (Braun, ve ark., 2016). Narsisizm, düşmanlık,
gerçek yaşamda düşük öz yeterlilik algısı ve sanal dünyada yüksek öz yeterlilik algısının olması gibi kişilik boyutları dijital oyun oynama üzerinde role sahiptir (Kuss
& Griffiths, 2012).
Dijital oyunları oynayan bambaşka karakterlerdeki oyuncular, kontrolü ellerinde tutabildikleri, gerçekçiliğin ön planda olduğu, heyecanlandıkları, tahmin edilemezlik
ve ilginç hikâyelere sahip oyunları tercih edebilmektedirler. Kişilik özellikleri oyun
seçiminde önemli bir yer tutmakta ve başarı odaklı olma, işbirlikçi olma, yeni deneyimlere açık olma gibi durumlar da dijital oyunlarda önemli rol oynamaktadır.
Oyuncuların istekleri ve isteklerini oyun üzerinden karşılayabilmeleri oyuna daha
fazla girmelerine neden olabilmektedir. Oyun tercihleri sosyal ve kültürel öğelerden
de etkilenebilmekte, oyuncuların oyunun özelliklerini nasıl tanımladığı, oyundan ne
derece zevk aldıkları da belirleyici olmaktadır (Carr, 2005). Oyuncuların oyunlar
içerisinde yer alan sohbet özelliği ile diğer oyuncularla iletişim kurabilmeleri, oyun
içinde akışa kapılarak oyunu daha eğlenceli bir etkinlik haline dönüştürebilmeleri
gibi durumlar dijital oyunları oynama sebeplerini oluşturabilmekte ve psikolojik rahatlama sağladığı için önemli bir etken olabilmektedir (Sağlam & Topsümer, 2019).
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Yapılan bir araştırmada, katılımcıların kişilik boyutları, oyun oynama alışkanlıkları
ve oyun tercihleri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucu,
“liderlik, otorite sömürücülük” boyutu, rol yapma oyunlarının “deneyime açık olma”
ve “dışa dönüklük” boyutu, spor oyunlarının, strateji oyunlarının tercih edilmesinin
ise “narsisizmin üstünlük” boyutu ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. (Potard,
ve ark., 2020).
deGraft-Johnson, ve ark. (2013) ise araştırmalarında dört oyun çeşidini ayırt etmeye çalışmışlar ve katılımcılardan oyunları değerlendirmelerini talep etmişlerdir. Çalışmada oyuncuların kişiliklerine göre tercih ettikleri oyunlar arasında ilişki
olacağı varsayılmıştır. Yarış, dans, dövüş, aksiyon oyunlarının değerlendirildiği
çalışmada elde edilen sonuçlar; uyumluluk boyutu ve dışa dönüklük boyutu yüksek katılımcıların dans oyununu oynamayı sevdikleri, öz disiplin boyutu yüksek
katılımcıların ise aksiyon oyunlarını oynamayı tercih ettiklerini göstermiştir.
Uyumluluk boyutu yüksek katılımcıların dans oyunlarını tercih etmelerinin sebebi
şiddet içermeyen doğalarından, yüksek dışa dönüklük boyutu olan katılımcıların
ise genellikle kişiler arası etkileşime girmekten keyif almalarından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.
Kişilik özelliklerinin oyun tercihlerini ne şekilde etkilediğine dair literatürde çeşitli araştırmalara rastlanmakla birlikte dijital oyunlar ile ilgili yapılan araştırmaların
birbirleri arasında hem hedef kitlesi bakımından hem de sonuçları bakımından değişiklik gösterdiği görülmektedir. Araştırmaların hedef kitlesi okul öncesi çocuklar,
ergenler ya da üniversite öğrencileri olarak değişmektedir. Yapılan çalışmalarda ortak nokta ise kişilik özelliklerinin oyun oynama davranışını ve tercih edilen oyunları
önemli derecede etkilediğidir.

8.2.5. Dijital Oyunların Kişilik ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital oyunlar her yaş grubuna hitap eden içerikleri barındırmaları sebebiyle
oyuncularda yarattığı etki aynı olmamaktadır. Dijital oyunların çocukların sosyal
gelişimleri, öğrenme becerileri, fiziksel ve psikolojik gelişimleri üzerinde de bir
takım etkileri bulunmakta ve davranışlarını büyük ölçüde etkilediği görülebilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte dijital dünyanın içine doğan
çocukların dijital oyunları tercih etme sebepleri değişiklik gösterebilmektedir. Eğitim amaçlı, günün yorgunluğunu ve stresini atma veya eğlence gibi amaçlar için
kullanılan dijital oyunlar kişiler için fayda sağlayabilirken, bir yandan oyunların
barındırdığı şiddet, müstehcenlik, ırkçılık gibi olumsuz olabilecek öğeleri normalleştirerek hayatlarına taşıma eğilimi göstermelerine neden olabilmektedir. Özellikle küçük yaştaki çocukların oyunlar üzerinden karşılaştıkları olumsuz davranışlar
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kimi zaman yaşam biçimleri haline gelebilmekte, kişilik gelişimleri olumsuz yönde etkilenebilmektedir.
Dijital oyunlar, özellikle ergenlerin sosyalleşme süreçlerinde olumsuz etki yaratabilmekte aile, arkadaş ilişkileri ve okullarında problemler yaşamalarına neden olabilmektedir. Oynanan oyunlar ergenlerin ebeveynleri ile uzaklaşmalarına neden
olmakta, yüz yüze iletişim kurmak yerine kendi iç dünyalarına dönmeyi tercih edebilmektedirler. Sosyalleşme için aile ve arkadaşlıkların önemi oyunların varlığı ile
azalabilmekte, oyunlar sosyalleşme davranışını negatif yönde etkileyebilmektedir
(Koçak & Köse, 2014).
Dijital oyunların oyuncular üzerinde yarattığı etki ve davranış biçimlerini etkileyebilen bir durum da içerisinde bulunan gizli veya açık şekilde sunulan mesajlardır. Kullanıcılara aktarılan mesajlar ırkçı davranışlara yönlendirebilmekte düşmanlık, nefret
gibi duyguların yayılımına sebep olabilmektedir. Dijital oyunlar, belli bir fikri ve
ideolojiyi yaymak için sağlam bir etkiye sahiptir (Squire, 2006).
Çevrimiçi dijital oyunlarda harcanan zamanın kişiler arası ilişkilere nasıl yansıdığının belirlenmeye çalışıldığı bir araştırmada, kişilerin sosyal kaygılarının oyun oynama ile arttığı, kişiler arası ilişkilerin etkilendiği tespit edilmiştir. Oyuncuların oyun
esnasında yaşadıkları tatmin duygusu sanalda ilişki kurma durumlarını daha fazla
güçlendirmelerine, gerçek hayatta ise kurdukları iletişimlerini iyileştirmek için fazla çaba gösterememelerine neden olmaktadır (Lo, ve ark., 2005). Kişilerin gerçek
hayatlarında sosyal ilişkiler geliştirememeleri, çekingen bir kişilik yapısına sahip
olmaları vb. nedenler daha fazla kaygı yaşamalarına, sosyal ortamlardan kendilerini
daha fazla geri çekmelerine yol açabilmektedir. Sosyal ortamlardan kendilerini her
geçen gün daha fazla soyutlamaları da dijital oyunlarla daha fazla vakit geçirmelerine, kişiler arası ilişkilerini oyunlar üzerinden devam ettirmelerine neden olabilmektedir. Bu durum bir kısır döngü halinde devam edebilmekte, gerçek hayatlarındaki
davranışlarını olumsuz etkileyebilmektedir.
Dijital oyunların içerikleri oyuncuların kişilik özelliklerine de bağlı olarak davranışlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Sosyal mesajların barındığı dijital oyunlar ile
şiddet içerikli dijital oyunlar kıyaslandığında büyük bir fark göze çarpmaktadır. Sosyal içerikli oyunlarda empati kurma ve yardımcı olma gibi davranışlar ön planda tutulmakta, şiddet içerikli oyunların tam tersine kişileri öfkelendiren, saldırganlaştıran
temalardan uzak kalınmaktadır. Sosyal içerikli dijital oyunların oluşturduğu etkiler
üzerine yapılan çalışmalarda da işbirliğinin, empati kurma, yardımcı olma, paylaşım
yapma gibi olumlu davranışların gelişmesine katkı sunduğu görülmektedir (Prot, ve
ark., 2014).
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8.3. Dijital Oyunların Sosyal ve Psikolojik Etkileri
Dijital oyunlar içerikleri itibariyle kişilere birçok fayda sağlayabilirken bir yandan
olumsuzlukları da içerisinde barındırabilmektedir. Dijital oyunların sosyal ve psikolojik birtakım etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu sosyal ve psikolojik
etkiler olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilmektedir. Dijital oyunların ve diğer
teknolojik araçların aşırı yoğun kullanımı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu
risklerden en yaygınları; sosyal destek eksikliği, sosyal kaygı, sosyal geri çekilme,
depresyon gibi önceden var olan psikolojik sorunlardır (King, ve ark., 2010). Romer,
ve ark. (2013) yaptıkları çalışmada, genç ve genç yetişkinlerin aşırı dijital oyun oynama durumunun oyunların içeriklerini gözetmeksizin depresyona yol açtığını saptamışlardır. Ayrıca, dijital oyunları oynamanın içe kapanma ya da aşırı dışa dönme,
çıldırma gibi durumlara yol açtığı, 10-14 yaş arası çocuklarda da dikkat problemi,
düşük performans, sosyal kaygı, depresyon gibi etkileri tespit edilmiştir.
Dijital oyunların bütün olumsuz etkilerine rağmen kimi araştırmacılar, kişilere sosyal destek sağlama noktasında dijital oyunların fayda sağladığını ifade etmektedir
(Pearlin, 1989 akt; Bakan, Salman, 2020). Bunların yanı sıra kişilerin günlük yaşam streslerini azaltması, dijital oyunların sunduğu çoklu oyun oynama ve sohbet
özelliği aracılığıyla kişilerin oyundaki diğer kişilerle sosyalleşebilmesi, oyunlarda
elde ettikleri başarıların öz güvenlerini artırması gibi özellikler de sayılabilmektedir.
Yapılan farklı araştırma sonuçları ise sosyal yardım teması barındıran oyunların, kişilerde işbirliği yapma, yardımlaşma, empati kurma gibi davranışlarını geliştirdiğini
göstermektedir (Bargeron & Hormes, 2017). Bir diğer durum da dijital oyunlarda
yer alan sosyallik vb. özelliklerdir. Oyuncular oyunu her ne kadar tek başlarına oynuyor gibi görünseler de karşılarındaki oyuncuların elde ettiği puanları ve ilerlemelerini görebilmeleri kendileri ile diğer oyuncuları karşılaştırmalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla dijital oyunların taşıdığı bu özellikler ile oyuncuların başkaları tarafından kabul görme ve sosyallik gibi harekete geçirici öğeleri içerdiği görülmektedir.
Dijital oyunların sosyal ve psikolojik etkileri üzerine yapılan araştırmalarda genellikle şiddete yönlendirme, bağımlılık yapma, akademik performansta düşüşe neden
olma, sosyal ortamlardan geri çekilme gibi olumsuz etkiler üzerinde durulmaktadır.
Dijital oyunlar tüm bu olumsuz etkilerin yanında ayrımcılık ve nefret temalarını da
barındırmakta ve bu temaların etkilerine dikkat edilmemektedir. Dijital oyunların
üretim ve tüketim boyutu ele alındığında ayrımcı dilin ve nefret içeriklerinin olduğu
görülebilmektedir. Oyunlarda yer alan cinsiyetçi ve ırkçı içeriklere oyuncuların dâhil
olma süreci de görsel veya yazılı olarak paylaştıkları içerikler veya oyunda kullandıkları avatar görselleri olabilmektedir (Açıkgöz & Yalman, 2018). Oyuncular her
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ne kadar oynadıkları dijital oyunlar üzerinden kendilerine sanal bir kimlik yaratsalar
da yarattıkları bu kimlikler gerçek kimliklerini de yansıtmaktadır. Dijital oyunların
taşıdığı tüm bu özellikler dikkate alındığında, başta çocuklar olmak üzere kişilerin
davranış ve tutumları üzerinde oldukça etkili olduğu söylenebilmektedir.

8.4. Dijital Oyunlardaki İçeriklerin Çocuk Psikolojisi Üzerindeki
Etkisi
Günümüzde birçok işin artık ekranlar üzerinden yapılabilmesi ekranlarla geçirilen
süreleri artırmış ve ekranlar aracılığı ile gerçekleştirilen faaliyetlere devamlı olarak
bir yenisini eklemiştir. Zamanla evlerde kullanılan teknolojik cihazların çeşitliliği
ve ekranlarla yapılan faaliyetlerin artmasıyla ev ortamında ekranlı bir iletişim söz
konusu olmaya başlamıştır. Küçük yaştaki çocuklar düşünüldüğünde, çocukların ekranlara doğduğunu, çevresinde devamlı olarak ekranlara bağlı insanları gördüğü ve
modellediği söylenebilir. Çocukların sosyalleşme süreçlerinin oyun kültürüyle başlaması, yaşlarının büyümesiyle bu ihtiyaçların daha da artması, çeşitliliği oldukça
fazla olan dijital oyunları tercih etme eğiliminde olmalarına da zemin hazırlamıştır.
Çocukların ekranlar üzerinden kolaylıkla ulaşabildikleri dijital oyunlara bir de oyunlarda daha fazla zaman geçirmelerini sağlamaya yönelik sunulan oyun içi özelliklerin veya ilgi çekici görsellerin eklenmesi ile dijital oyunlar onlar için daha cazip hale
gelmekte ve oyunlara daha da bağlanmalarına sebep olmaktadır. İçeriği incelenerek
seçilmiş eğitici ve bilgilendirici iyi bir dijital oyun, çocuk ve ergenler için birçok fayda sağlarken, zararlı içerikleri barındıran ve olumsuz örnek teşkil edebilecek dijital
oyunlar ise çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebilecek büyük riskler taşımaktadır. Dijital oyunlar içerisinde çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebilecek birçok etken olabilmekte, bu içeriklerden etkilenme durumları ise çocukların
kişilik özellikleri, gelişimleri gibi durumlara göre farklılaşabilmektedir.

8.4.1. Dijital Oyunlarda Masum Görünen Zararlı İçerikler
İnternet ile her türlü bilgi ve içeriğe hızlıca ulaşma imkânı bazen avantaj sağlasa
da küçük yaşta olan ve henüz savunmasız olan çocuklar için büyük riskler oluşturulabilmektedir. Çocukların en çok zaman geçirdikleri alanlar olan dijital oyunlar
ilk bakışta belli olmayan riskleri barındırabilmektedir. Oyunlar içinde oyuncuların karşısına çıkarılan reklamlar müstehcen veya kumara teşvik edici öğeleri de
içerebilmektedir. Dijital oyunlarda yer alan reklamlar kimi zaman oyunda oyuncunun bölüm sonu elde ettiği oyun içi parayı daha fazla artırmasına imkân sağlarken, kimi zaman da oyuna kalınan yerden devam edebilmek için reklamı izlemeyi
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gerektirebilmektedir. Oyunlarda oyunun özelliklerine bağlı olarak reklam izleme
durumu değişiklik gösterebilmekle birlikte oyuncular sıklıkla reklam izleme seçeneğini kullanma eğiliminde olabilmektedir. Oyunda reklamların izlenmesi veya
her bölüm sonu oyun içi reklam gösteriminin olması, oyunu oynayan çocuklar için
sakıncalı olabilmektedir. Reklam içerikleri kimi zaman başka bir oyunun reklamını içerirken kimi zaman cinsel içerikli de olabilmekte, canlı sohbet, poker oyunları gibi reklam içeriklerini barındırabilmektedir. Oyunlar üzerinden çocukların
bu tarz içeriklerle karşılaşmaları kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmekte ve masum
görünen oyun, çocuğun kendisi için risk oluşturabilmektedir. Yani, çocuk oyun ile
karşı karşıya getirilmeden önce içerik kontrolünün ebeveyn tarafından yapılması
bu konuda büyük önem taşımaktadır.
Dijital oyun oynayan her kullanıcı oyunu oynamaya başlarken kendine ait bir sanal
kimlik oluşturmakta ve zamanla oluşturduğu bu kimlikle kendini özdeşleştirebilmektedir. Sanal kimlik ile yaratılan dünyada kişilerin gerçek benlikleri yok olabilmektedir (Yücel & Şan, 2018).
Oyunlardaki sohbet özelliği de oyuncular için dikkat edilmesi gereken önemli bir
konudur. Çocuklar dijital oyunlardaki çevrimiçi sohbet özelliği aracılığıyla oyun
esnasında küfür, tehdit, müstehcen içerikli konuşmalara maruz kalabilmektedir. Çocukların oyun oynama amacıyla ziyaret ettikleri web siteleri de şiddeti özendirici,
suça teşvik, yasadışı, cinsel istismar olarak değerlendirilebilecek içerikleri barındırabilmektedir (Sağlam & Kayaduman, 2018). Oyunlar içerisindeki silahların veya elde
edilen değerli eşyaların yasadışı bahis sitelerinde paraya dönüştürülerek kullanılıyor
olması ve oyunlarda yer alan ganimet kutuları, oyuncuları farkında olmadan kumara
teşvik edip alışkanlık kazanmalarına neden olabilmektedir.
Dijital oyunlar üzerinden karşılaşılabilen ilk bakışta rahatsızlık uyandırmayan fakat
farkında olmadan çocukları etkileyebilecek diğer bir unsur da kadınları nesneleştiren
görüntülerdir. Gelişim dönemlerinde bireylerin, cinsellik konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadan ekranlar üzerinden karşı karşıya kaldıkları cinsellik temaları
yüzünden ilerde başa çıkamayacakları durumlarla karşılaşabildikleri ifade edilmektedir (Ward, 2003).
Hemen hemen her mecrada rastlanabilen masum görünümlü zararlı içerikler konusunda bilinçli olmak ve olası zararlar konusunda çocukları bilgilendirmek oldukça
önemlidir. Dijital oyunlardan ya da internet ortamından çocukları ve gençleri tamamen uzak tutmak mümkün olmadığı gibi zararlı olabilecek içeriklerden de tamamen
uzaklaştırmak mümkün değildir. Önemli olan risklerin farkında olup, önlemler alarak olası zararları en aza indirmeye çalışmaktır.
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8.4.2. Dijital Oyunların Çocuk Zihnine Etkisi
İnternet ortamında olduğu gibi dijital oyunlarda da karşılaşılabilecek herhangi bir
içerik çocuğun gördüğünü zihninde farklı anlamlandırmasına veya gördüğünü olumlu ya da olumsuz yorumlamasına neden olabilmektedir. Çocukların karşılaştıkları
içeriklerin zihinlerine nasıl etki ettiği, onları nasıl yönlendirdiği ya da gördüklerinden ne derecede etkilendikleri kişilik ve gelişim özelliklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Dijital oyunlar üzerinden oyunculara verilen mesajlar bilinçaltına farklı
yönde mesajlar da iletebilmektedir.
Dijital oyunlarda oyuncular bir yandan heyecan duyup bir yandan keyif alırken oyunların içindeki gizli mesajlar, oyuncuları satın alma yönünde harekete geçirmekte ya
da satın alma yönündeki isteklerini pekiştirmektedir. Çocuk oyuncular düşünüldüğünde, oyunlarda kullanılan pazarlama iletişimine yönelik mesajların ve içeriklerin onları farkında olmadan tüketici olmaya yönlendirdiği görülmektedir (Kuşay &
Akbayır, 2015). Dijital oyunların birçoğu ücretsiz indirilebilmekte, ücretsiz sunulan
bu dijital oyunlar, içeriğinde barındırdığı reklamlar ve oyun içi satın alımlar ile gelir elde etmektedir. Oyunların içeriklerine de bağlı olarak değişiklik gösteren ayrı
özellikler ve ürünler yer almaktadır. Oyuncular yüksek puan kazanma, rakip oyunculardan daha başarılı olma, oyun karakterine aksesuar, kıyafet, güçlendirme gibi ek
özelliklere sahip olma gibi sebeplerle oyun içi satın almaları kullanmaktadır. Oyunu
oynamakta olan kişinin zihninde hep daha iyi, daha başarılı olma isteği olabilmekte
ve yükselmek için karşısına çıkan cezbedici teklifleri değerlendirme niyetinde olabilmektedir.
Dijital oyunlarda sıklıkla karşılaşılan bir durum da erkek ve kız oyunlarının kendi
içlerinde ayrılmalarıdır. Oyunlarda kullanıcıya yazılı ve görsel olarak verilen mesajların, erkek ve kız olarak ayrışan özellikler barındırdığı söylenebilmektedir (Dündar,
2014). Erkekler için çeşit çeşit silahların olduğu savaş ve şiddet oyunlarının, kızlar
için ise süslenme ve makyaj oyunlarının ön planda tutulduğu, moda tasarımı adı
altında yer alan içeriklere yönlendirildiği görülebilmektedir. Dijital oyunlar aracılığı
ile toplumsal cinsiyet rolleri pekiştirilmekte, bunun yanı sıra oyuncuların ideal vücut
algıları da değişmektedir. Savaş oyunlarında yer alan kadın karakterler, oyun hangi
alanda geçerse geçsin bedenleri ince ve makyajlı olarak yer almakta, erkek karakterler ise güçlü ve iyi bir bedende gözükmektedir. Karşılaşılan bu içerikler ileride
çocukların beslenme alışkanlıkları ve sportif faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler
yaratabilmekte, özgüven problemleri yaşamalarına zemin hazırlayabilmektedir (Soner, 2017). Dijital oyunlarda kadın ve erkeğe yönelik sergilenen içerikler çocukların
gördüklerini içselleştirmelerine, zihinlerinde başka bir yer edinmesine neden olabilmektedir.
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Dijital oyunlarda yer alan şiddet, ırkçılık, cinsellik, toplumsal cinsiyet gibi unsurlar normalleştirilmekte, oyunu oynayan çocuk ve gençler gördüklerini zihinlerinde
yanlış eşleştirebilmekte, oyun üzerinden yanlış mesajlar alabilmektedir. Özellikle
çocuklar ve gençlerin öğrenme süreçlerinde nefretin ve ayrımcılığın işlendiği oyunlara maruz kalmaları onları büyük ölçüde etkileyebilmektedir (Öztekin & Öztekin,
2020). Oyunların, toplumsal önyargılar, cinsiyet rolleri, ırkçılık gibi durumları sanal
ortama yüklediği açıkça görülmektedir (Binark, 2009).
Dijital oyunların, çocukların zihninde olumlu ya da olumsuz birtakım etkileri olduğu
aşikârdır. Çocukların gelişim ve kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak yaşlarına uygun oyunlara yönlendirilmeleri, yanlış mesajlar alabileceklerini düşündüren
oyunlardan ise uzak tutulmaları gerekmektedir. Çocukların oyunlar üzerinden gördüklerini yanlış yorumlama ihtimallerine karşı ise anlayacakları şekilde açıklamalarda bulunulmalıdır.

8.4.3. Dijital Oyunlardaki Oyun Karakterlerinin Çocuklar ve
Gençler Üzerindeki Etkisi
Dijital oyunlar aracılığıyla oyuncular kendilerine ait bir karakter yaratabilmekte ve
oyunun temasına göre oyunda karakterini geliştirip yönetebilmektedir. Oyuncular
sanal dünyada diğer oyuncular ile etkileşim içinde olmakta ve aynı zamanda var
olma mücadelesi vermektedir (Lo, ve ark., 2005). Dijital oyunlarda yer alan gerçeklikten uzak karakterler ve olaylar küçük yaştaki çocuklar için bir rol model olarak
sunulmaktadır. Oyundaki karakterler çocuklar ve gençlere çekici gelebilmekte, karakterlerle özdeşim kurulabilmekte ve bu durum onları oyuna daha fazla bağlayıcı
bir faktör olabilmektedir. Çocuklar ve gençler gerçeklik algılarını etkileyen ve keyif
aldıkları bir durum söz konusu olduğunda kendilerinde oluşturduğu etkiden kaynaklı
verileni daha çabuk öğrenme eğiliminde olabilmektedirler. Küçük yaştaki çocuklar ise kimi zaman gerçek ve kurgu arasındaki farkı ayırt edememekte, oynadıkları
oyundan etkilenerek gördüklerini gerçek hayata taşıyabilmektedirler.
Dijital oyunlarda oyuncuların oluşturdukları karakter üzerinden gerçek hayatta yapmak isteyip de yapamadıkları isteklerini gerçekleştirebilmeleri, karakter ile daha da
özdeşim kurmalarına neden olabilmektedir. Dijital oyunlarda bir karakter ya da kimlik oluşturma aşamasında hedeflenen, oyuncuların oyunda kaldıkları süreyi uzatabilme ve uzun süreler oyunda kalmalarını sağlamaktır.
Oyun karakter tasarım sürecinde karakterin fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik özellikleri tanımlanmakta ve tasarım öyle başlamaktadır. Dijital oyuncular gereksinimlerine bağlı olarak bu gereksinimlerini oyundan gidermeye çalışmakta ve bir do-
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yum elde etmektedirler. Oyun deneyimlerinin psikolojik ve sosyolojik boyutlarının
oyuncular hakkında önemli bilgiler verdiği ifade edilmektedir. Oyundaki fizyolojik
özellikler, cinsiyet, kilo, yüz gibi fiziksel özellikleri yani, doğrudan görülebilen özellikleri oluşturmaktadır. Sosyolojik özelliklere bakıldığında, oyunun başlangıcında
oyunun öyküsünün yer aldığı meslek, arkadaş, aile, düşman gibi karakterlerin geçmişine ait bilgileri içerdiği görülmektedir. Psikolojik özellikler ise oyun esnasında
karakterin sunduğu mizaç, amaçlar, zekâ, ahlaka uygunluk gibi hemen anlaşılamayacak olan özellikleri içermektedir (Egri, 2011; akt. Bakan & Salman, 2020).
Dijital oyun içeriklerinde erkek karakterlere fiziksel olarak güçlü, baskın, şiddet gösteren kimseler olarak rastlanılmaktadır. Kadın karakterler de erkek karakterlere göre
fiziksel olarak güçsüz ve yetersiz hatta ahlaki değerleri düşük olarak gösterilmektedir
(Dill & Thill, 2007). Oyunlarda sıklıkla rastlanılan bu durum oyuncular üzerinde algı
yaratmakta ve oyunlar üzerinden çizilen bu profili özümsemelerine, etkilenmelerine
neden olabilmektedir. Aynı şekilde dijital oyunlarda karakterlerin kusursuz olarak
sunulması da kişilerin fiziksel, estetik kaygı taşımalarına, kusursuzluğun dayatılmasına neden olmaktadır (Okkay & Toprak, 2017). Dijital oyunlarda oyunculardan
beklenen amaçlar da karakteri yönlendiren oyuncu için oldukça önemlidir. Oynanan
dijital oyundaki amacın suç dünyasında yasal olmayan görevlerin yapılması olduğu, uyuşturucu satmak, banka soymak, insanları öldürmek gibi durumların oyuncuya puan ve ilerleme kazandırması çocukların ve gençlerin psikolojilerini olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Oyunlarda karakterler üzerinden gerçekleştirilen şiddet,
küfür, yasadışı işler veya ölen oyuncunun envanterinin yağmalanması gibi durumlar
çocukların bu davranışları normalleştirmesine neden olabilmektedir.

8.4.3.1. Oyuncuların oyun ve karakter tercihinde etkili faktörler
Oyuncuların oyun ve karakter seçimindeki etkenler, yapılan birçok çalışmada incelenmiştir. Karakter seçerken hangi faktörlerin etkili olduğunun araştırıldığı bir çalışmada, genç karakterlerle oyun oynamanın daha çok tercih edildiği saptanmıştır
(Bakan & Salman, 2020). Oyunun ana kahramanının erkek karakter olarak seçildiği,
erkeklerin lider olma yönünde gereken özellikleri taşıdığı düşünülerek üst seviye
roller için erkek karakterler, pasif roller için ise kadın karakterler seçildiği görülmüştür.
Phan, ve ark. (2012) yaptıkları çalışmada, erkeklerin şiddet içeren oyunları, kadınların ise sosyal içerikli oyunları oynamayı tercih ettiklerini saptamışlardır. Oyun türü
olarak bakıldığında ise strateji, dövüş oyunlarını erkekler, bulmaca, eğitici tarzda
oyunları ise kadınların tercih ettikleri görülmüştür. Oyun ve karakter seçimlerinin
kişilik özelliklerine ve tatmin olma duygusuna göre kişiden kişiye değişiklik gös-
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terdiği aşikârdır. Hommer, ve ark. (2012) gerçekleştirdikleri çalışmada, aynı cinsiyetteki oyuncuların belli bir oyun türüne ait tercihlerinin, kişisel özelliklere göre
değişebileceği görülmüştür. Kişilik boyutları, narsistik özellikler, oyun oynama alışkanlıkları ve oyun türü tercihi arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmada; rol yapma
oyunlarının tercih edilmesi deneyime açıklık, spor oyunları tercihi dışa dönüklük ve
strateji oyunlarında ise narsisizmin üstünlük boyutlarının etkili olduğu bulunmuştur
(Potard, ve ark., 2019).

8.4.4. Dijital Oyunların Şiddet, Duyarsızlaşma ve Saldırganlık
Davranışları Üzerindeki Etkisi
Olumsuz sayılabilecek bir özellik olan şiddet, dijital oyunların içeriklerinde oldukça sık
rastlanılan bir durumdur. Şiddet barındıran dijital oyunlar, oyunu oynayan kişiler üzerinde şiddete yönlendirme ve şiddete karşı duyarsızlaşma gibi etkiler yaratabilmektedir.
Oyunda oluşturulan ya da seçilen bir karakter üzerinden rakip oyuncu veya oyuncular ile
oynanan gerilimli ve şiddet içerikli oyunlar kimi oyuncular için sadece oyunda kalmamakta ve oyun içinde yer alan gerilimi gerçek dünyaya yansıtma eğilimi göstermelerine
neden olmaktadır. Şiddet içerikli oyunları oynayan kişiler, sinirli ve saldırgan özellikler
gösterebilmekte bunu kanıtlayan çalışmaların olduğu da görülmektedir (Yalçın-Irmak &
Erdoğan, 2016). Popüler olan dijital oyunlara bakıldığında vurma, kesici alet kullanma,
öldürme gibi olumsuz birçok durumun olduğu görülebilmektedir.
Şiddet içerikli dijital oyunlar, agresiflik, empatide azalma ve sosyal davranışlar için
risk faktörü olabilmektedir. Literatüre bakıldığında, şiddet içerikli oyunların saldırgan düşünceyi artırdığı, şiddete karşı duyarsızlaşma, bilişsel devinişsel uyarılmada
olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir. Çocukların iç dünyasında karmaşıklığa
sebep olma ve vicdan duygusunu köreltme yönünde etkisinin olabileceği de ifade
edilmektedir (Burak & Ahmetoğlu, 2015).
Her açıdan bakıldığında tehlikeli bir unsur olan şiddet içerikli oyunlar, oyuncuların
farkında olmadan dünyalarına şiddeti sokmalarına, bu durumu normalleştirmelerine
neden olmaktadır. Şiddet içerikli oyunların barındırdığı psikolojik ödüllendirme mekanizmaları oyunu oynayan kişilerin davranışlarını daha da pekiştirmelerine ve içinde
bulundukları sanal dünyayı fırsat gibi deneyimlemelerine neden olmaktadır (Darıcı,
2015). Küçük yaştaki çocuklar oyunlardaki karakterleri model alarak saldırgan tavırlar
gösterebilmekte, saldırgan kişilik geliştirmelerinde oynadıkları oyunların rolü olabilmektedir. Çocukların şiddet davranışları göstermelerinde tek etkenin dijital oyunlar olmadığı, ailevi ve çevresel etkenlerin de şiddet eğiliminde etkili olduğunu ayrıca söylemek gerekmektedir. Şiddet içerikli oyunlarda sıklıkla karşılaşılan bir durum da şiddet
seviyesinin artmasıyla oyuncunun puanla ve oyun içi para ile ödüllendirilmesidir. Her
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bir şiddet davranışında oyuncunun ödüllendirilmesi şiddet davranışını pekiştirmesine
neden olabilmektedir. Günümüze bakıldığında hala ergenler tarafından sıklıkla oynanmakta olan olumsuz içeriğe sahip dijital oyunlarda yasadışı işler yapmak gerekmekte
ve oyuncular banka soyma, araba çalma, uyuşturucu satma gibi eylemler gerçekleştirebilmektedir. Oyuncudan yapması beklenen davranışlar sonucunda da elde edilen bir
kazanç bulunmaktadır. Şiddete özgü bir özellik de kaba dil olup oyun içerisinde yaygın
olarak kullanılmaktadır. Oyun içinde oyuncuya verilen talimatlar ve oyun içi diyaloglar küfür barındırmakta, oyunun geneline yayılmaktadır. Gelişim çağındaki çocukların
çevrelerinden model alarak öğrendikleri ve bu benzeri oyunlar başında geçirdikleri süreler düşünüldüğünde, dil gelişimlerinin de olumsuz etkilenebileceği söylenebilmektedir (Açıkgöz & Yalman, 2018).

8.5. Dijital Oyunlarda Karşılaşılan Sosyal ve Psikolojik Riskler
ve Etkileri
Dijital ortamın sunduğu sanal dünya, hem masum kişilerin kötü niyetli kişiler tarafından rahatlıkla iletişim kurmasına yardımcı olan hem de zararlı, yanıltıcı ve olumsuz öğeleri içeren bir mecradır (Canberk & Sağıroğlu, 2007). Teknolojinin gelişmesi
her geçen gün bir yeniliği getirmiş ve tek başına oynanan oyunların yerini birden
fazla kişi ile oynanan oyunlar almıştır. Bu oyunların aynı zamanda sesli iletişimi ve
mesajlaşma gibi özellikleri de içerdiği görülmektedir. İnternet üzerinden ve farklı
platformlar aracılığıyla oynanan oyunların sahip olduğu özellikler oyuncuları sosyal
ve psikolojik risklere de açık hale getirebilmektedir. Dijital oyunların barındırdığı
çevrimiçi sohbet özellikleri, oyunu oynayan diğer kullanıcılarla iletişim kurulmasına olanak tanımaktadır. Oyunlarda oyuncular kendilerine istedikleri gibi bir kimlik
yaratabilmekte ve olduklarından başka biri gibi görünebilmektedir. Gerçek kimliğin diğer oyuncular tarafından tespit edilememesi durumu ise problemlere yol açabilmektedir. Çevrimiçi sohbet esnasında oyuncunun kötü niyetli kişiler tarafından
bilgilerinin çalınması halinde; mahremiyetin ihlal edilmesi, çevrimiçi saldırganlar
tarafından hedef olma, istismar tehlikesi, siber zorbalık gibi risklerle karşılaşılabilmektedir. Ayrıca, oyuncuları oyun içi ödemelere yönlendirme ve altta verilen subliminal mesajlar da riskler arasında sayılabilmektedir.

8.5.1. Mahremiyet Riski
Teknoloji kullanımının artması mahremiyet risklerini de beraberinde getirmiştir. Dijital oyunlar da mahremiyet riskleri ile karşı karşıya kalınabilecek mecraların başında gelmektedir. Oyunu oynarken kullanıcıların gerçek kimlikleri ile giriş yapmaları,
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yaşadıkları yer, konum, gibi bilgilerini paylaşmaları mahremiyetlerini büyük ölçüde
etkilemektedir. Dijital oyunlardaki kötü niyetli kişiler, paylaşılan bilgiler ile oyuncuların diğer hesaplarına da erişebilmekte ya da elde ettikleri bilgileri tehdit aracı
olarak kullanma eğiliminde olabilmektedirler.
Dijital oyunlar aracılığıyla kötü niyetli kişiler, oyuncular arasından kendisine hedef
bir kişi belirler ve bir amaç doğrultusunda ilerlerler. Seçilen hedef kişi, belirlenen
stratejilerin kolaylıkla uygulanabileceği kişilerdir. Kötü niyetli kişiler, oyun aracılığıyla seçtikleri hedef kişi ile yakın bir ilişki kurup, samimi bir ortam yarattıktan sonra
fikirlerini etkileme yoluna gidebilmektedir. Hedeflenen kişiler genellikle küçük yaştaki çocuklar olabilmekte, küçük yaştaki çocuklara istenen fikirlerin empoze edilmesi daha kolay olabilmektedir. Kötü niyetli kişiler insan zafiyetlerinden faydalanarak
içinde bulundukları ortamı fırsata dönüştürüp kandırma, ikna gibi yollarla masum
kişilerin bilgilerini ele geçirmeye yönelik hareket etmektedirler. Kötü niyetli olarak
isimlendirilen bu kişiler, insanların düşüncelerini yönlendirerek güvenlik açıklarını
kendi çıkarlarına kullanabilmektedirler (Bağcı, 2009). Dijital oyunları oynayan küçük yaştaki kullanıcılar farkında olmadan oluşturulan güven zemini ışığında hesap
ve şifre bilgilerini paylaşabilir, bu yol ile başka bilgilerini sızdırma ihtimalleri de
doğabilir. Kötü niyetli kişiler, oyuncuları kendi oyun karakterlerini onlara satacağına
inandırıp onlardan para isteme ya da oyuncunun oyundaki karakterini güçlendireceğini söyleyip şifrelerini öğrenme gibi yollara da başvurabilirler.
Mahremiyet riski taşıyan diğer bir unsur ise oyun içi sohbetlerde oyuncuların karşısına çıkabilecek olan görüntü, içerik ve mesajlardır. Çocukların yaşlarına uygun olmayan oyunları oynamaları, oyun içerik kontrolünün yapılmaması, yaşlarına uygun
olmayan olumsuz içeriklerle karşılaşmaları psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve mahremiyet risklerini oluşturabilmektedir. Çocuklarda olumsuz kimlik
gelişimi, yalnızlaşma, davranış bozuklukları ve olaylara karşı duyarsızlaşma gibi
sorunlar da yaşanabilecek riskler arasındadır.
Mahremiyet riskine karşı çevrimiçi saldırganlara karşı dikkatli olmak önem taşımakta, dijital oyunlar aracılığıyla iletişim kurulan kişilere karşı şüphe ile yaklaşmak gerekmektedir. Küçük yaştaki oyuncuların bu tarz durumlarla karşı karşıya
kalmamaları için onlara, iletişim kurdukları kişilerin kendilerini olduğundan farklı
kişiler olarak tanıtabileceği vurgulanmalıdır. Oyunu oynayan yetişkinin ise dijital
ortamdaki kişiler ile sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek bir iletişimde bulunmaması önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak, oyunlar üzerinden kişisel verilerin
paylaşılmaması, oyun oynanan cihazlar satılırken veya atılırken kişisel bilgilerin silindiğinden emin olunması ve oyunların sohbet özelliği aracılığıyla gönderilebilecek
olan her bağlantıya tıklanmaması gerekmektedir.
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8.5.1.1. Çocuk İstismarı Tehlikesi (Pedofili)
Çevrimiçi ortamda çocukların kötü niyetli kişilerle iletişime geçmesi, şiddet, cinsellik içerikli ve yasal olmayan sitelere ulaşabilmesi önde gelen tehlikeler arasındadır
(Çağlar & Savaşer, 2010). İnternet kullanımın artması ile çocuklar görsel ya da sözel
olarak cinsel istismar ile daha fazla karşılaşabilmektedir. Her çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi pedofili olarak değerlendirilmemekte, pedofili tanımı için 6 aylık
süre boyunca kişinin ergenlik dönemine girmemiş çocukla cinsel etkinlikte bulunmayla ilgili fantezilerinin yineleyici ve yoğun bir şekilde devam etmesi gerekmektedir (Erdoğan, 2010). Cinsel istismar, cinsel gelişimini tamamlamamış olan çocuğun
veya ergenin yetişkin biri tarafından cinsel arzu ve isteklerini tehdit veya kandırma
yoluyla gerçekleştirmesi şeklinde ifade edilmektedir (Aktepe, 2009).
Dijital oyunlarda kullanılan sohbet ortamları çoğu zaman karşıdaki kişiyi kurban
seçme ve zarar verme amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Çocukların karşılaşabileceği hayati zararlar içerisinde; kötü niyetli kişilerle etkileşim, istismar ve pedofili yer
almaktadır (Canberk & Sağıroğlu, 2007). Henüz küçük yaşta olan çocuk, karşısında
kendi ile aynı yaşta zannettiği fakat yaşça büyük biri tarafından kandırılabilmektedir. Kişi, karşısındaki kişiyi kandırmadan önce güven zemini oluşturarak samimi
bir ortam yaratabilmektedir. Çevrimiçi sohbet yoluyla uygunsuz mesajlar gönderebilmekte, cinsel istismara yol açabilecek yüz yüze buluşmalar ile kandırma yoluna
gidebilmektedir. Ayrıca, istismarcı kişi karşısındaki kişiden de kendisine ait fotoğraf,
video talebinde bulunabilmekte, talebin yerine getirilmemesi durumunda ise tehdit,
şantaj gibi yöntemleri de tercih edebilmektedir. Karşılaşılabilecek çevrimiçi istismar
bambaşka boyutlara ulaşabilmekte, psikolojik travmaya bile sebep olabilmektedir.
Masum görünen dijital oyunlarda bile benzer tehlikelerin olabileceği unutulmamalı,
çevrimiçi sohbet ortamlarına karşı oldukça dikkatli olunmalıdır.

8.5.1.2. Dijital Oyunlar ve Doxing
Doxing tanımı, hedef seçilen kişiye ilişkin kişisel bilgilerin veya dosyaların kişiyi
küçük düşürme, tehdit etme, korkutma gibi kötü amaçlarla yayınlanması olarak yapılabilmektedir. Doxing’e maruz kalan kişiler için bu durum yıkıcı etkilere neden
olabilmektedir (Douglas, 2016). Doxing vakalarında genellikle amaçlanan, hedef
kişiyi yıldırma veya hedef kişiyi başka kişiler tarafından yıldırmaya yönlendirmektir. Doxing, yasa dışı faaliyet gösteren bilgisayar korsanları tarafından, hedef alınan
kullanıcıların mahrem bilgilerini onları birçok tahribe maruz bırakmak için bir araç
olarak kullanılabilmektedir. Günümüzde kişilerin en sık kullandığı sosyal medya
platformları üzerinden neredeyse tüm hayatlarını ileriyi düşünmeden paylaşıyor olmaları aslında büyük bir risk teşkil edebilmektedir. Kullanılan hesapların hepsinde
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aynı şifrelerin ve kullanıcı adlarının olması kişileri tehdide daha açık hale getirebilmektedir. Bu durum dijital oyun kullanıcıları için de geçerlidir. Dijital oyunlarda oluşturulan kullanıcı adı ve şifrenin kullanılan diğer platformlarla aynı olması,
oyun içinde bir başka oyuncu ile kişisel bilgilerin veya e-posta adresinin paylaşılması sıkıntı yaratabilmektedir. Dijital oyunlar üzerinden elde edilen bilgiler ile diğer
platformlara geçmek bir hayli kolay olacak, kullanılan hesaplardan herhangi birinin
güvenliğinin ihlal edilmesi durumunda geri kalan hesaplara ulaşılabilecektir. Bu sebeple, güçlü şifre oluşturmanın önemi büyüktür. Kişilerin özel yaşam alanlarına
girilmesi ve özel bilgilerinin ifşa olmasının daha büyük sorunlara yol açabileceği
unutulmamalıdır.

8.5.1.2.1. Doxing Tehdidinin Yaratabileceği Psikolojik Etkiler
Doxing yapan saldırgan kişi, yaptıklarını belirlediği hedef kişi hakkında olumsuz
bir algı yaratmak, aşağılamak, mahrem bilgi ve fotoğraflarını ifşa etmek, tehdit
etmek gibi ciddi boyutlara ulaştırabilmektedir. Doxing mağduriyeti ile duygusal
problemler arasındaki ilişkinin belirlenmeye çalışıldığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, kişisel bilgilerinin ifşa edildiği mağdurların neredeyse tamamında
depresyon, kaygı, stres gibi durumlar görülmüştür (Chen, ve ark., 2018). Doxing
için yeni bir siber zorbalık türüdür denilebilir. Doxing etkilerinden küçük yaştaki kullanıcılar daha fazla etkilenmekte ve daha savunmasız kalabilmektedirler (Chandra, ve ark., 2020). Karşılaşılan tehdit ve yaşanan itibar kaybı daha
büyük psikolojik yıkımlarla da sonuçlanabilir. Bilgileri ifşa edilen kişi sürekli
bir tedirginlik içinde olabilir, yeniden bir tehlike durumu ile karşılaşma ihtimali
olduğunu varsayarak kaygı durumunu kontrol edemeyebilir. Güvensizlik, içine kapanıklık, depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşayabilir, insanlarla iletişim
kurmaktan kaçınabilir.
Karşılaşılabilecek risklere bakıldığında, oluşturulan hesaplar için belirlenen kullanıcı adı ve şifrenin kullanılan diğer platformlarla aynı olmaması, oyun içinde bir
başka oyuncu ile kişisel bilgilerin veya e-posta adresinin paylaşılması vb. önlemleri
almanın zorunluluğu açıkça görülmektedir. Dijital dünyada olası tehditlerin farkında
olmak, doxing tehdidine karşı önlemler alabilmek, dijital dünyada neyin, nerede,
kimlerle paylaşıldığına dikkat etmek önem taşımaktadır.

1.5.2. Oyun İçi Ödeme Riskleri
Çevrimiçi dijital oyunlar genellikle ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta ve
oyun başladığında oyunda ilerlemeye veya güç kazanmaya yardımcı olan oyun içi
satın almaları barındırmaktadır. Dijital oyunlar kişilerin tüketim alışkanlıklarını
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etkilemekte ve oyun içerisinde tüketime yönlendirmektedir (Sağlam, 2020). Oyun
içinde oyun karakterinin görünümünü değiştirmeye yarayan aksesuarlar için de
ek ödeme yapmak gerekmekte, oyuncular için çevrimiçi satın alımlar cazip hale
getirilmektedir. Literatüre bakıldığında, yapılan araştırmalarla oyuncuların oyun
içi satın alma işlemini neden tercih ettikleri konusunun incelendiği görülmektedir.
Jankowski, ve ark. (2016), oyun içi görevleri daha hızlı tamamlayabilme, Guo ve
Barnes (2011) ise oyun içinde daha hızlı başarı elde etme ve statü kazanma isteğinin oyun içi envanterleri kullanmaya ittiği sonucuna ulaşmışlardır. Oyuncuların
yeni envanterler elde edebilmesi, güç kazanabilmesi ve oyunda ilerleyebilmeleri
için kredi kartı bilgilerinin oyunda tanımlı olması ya da ödeme işlemi gerçekleştirilirken kredi kartı bilgilerinin girilerek ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.
Yapılan ödemeler satın alınan envanterin özelliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Oyuncuların dijital oyun içerisindeki karakterlerini geliştirmek için yaptıkları yatırımlar duygusal ve psikolojik anlamda oyuna kendilerini daha çok kaptırmalarına ve
oyuna daha çok yatırım yapmalarına neden olabilmektedir (Griffiths, 2018). Oyuncular, oyunda sarf ettikleri çaba neticesinde kazandıkları puan, altın, elmas veya para
ödemeleri karşılığında açabildikleri, içinden oyun içi karakterler için özelleştirme,
ilerlemesine yardımcı olabilecek silah vb. eşyaların çıkabileceği kutuya sahip olabilmektedirler. Bu kutular Loot-Box yani ganimet kutuları olarak adlandırılmaktadır.
Ganimet kutularından çıkan öğeler bazen oyuna katkı sağlayabilecek özellikler taşırken bazen oyuncular için yeteri kadar önemli olmayabilmektedir. Ganimet kutuları,
çevrimiçi oyunlarda gerçekleşmekte ve aslında sanal şans oyunu sayılabilmektedir.
Oyuncular oyun içi daha fazla envanter kazanmak için gerçek para ödeyerek bu kutuları açmaya yarayan anahtarı satın alabilmekte ve böylelikle kutuları açabilmektedirler (Griffiths, 2018). Oyun içinde yer alan ganimet kutularının oyuncular tarafından
çekici hale gelmesi ve oyuncuların sandık açtıkça her seferinde büyük bir beklentiye
girerek daha fazla kutu açma eğiliminde olmaları göz önünde bulundurulduğunda
bu durumun oyuncular için tehlikeli bir boyuta ulaşabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca,
oyun içi öğelerin gerçek para ile takas edilmesine müsaade eden sitelerin varlığı, bir
çeşit kumar alışkanlığına da dönüşebilmektedir. Böyle bir durumda oyuncular sanal
kumara geçiş yapmış olmaktadır.
Kumar oyunları, gerçek hayatta olduğu gibi sanal dünyada da bağımlılığa, zaman ve
para kaybına sebep olmaktadır. Oyunlarda oyunculara cazip gelen bu tarz içeriklerin
varlığı ve yeterli bilince sahip olunmaması gibi durumlar birleştiğinde çocuk veya
yetişkin oyuncuların oyunda ilerlemek adına bilinçsiz bir şekilde oyuna para yatırmalarına neden olabileceği görülmektedir.
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8.5.3. Siber Zorbalığa Maruz Kalma Riski
Kişiler, kendi kimliklerini gizleyerek bir başkasını rencide etme, canını acıtma,
alay etme gibi amaçlarla oyunlardaki iletişim ve etkileşim kanallarını sıkça kullanabilmektedir. Bir oyuncunun diğer bir oyuncuya veya oyuncu kitlesine bu kanallar
üzerinden etik dışı davranışları gerçekleştirmesi siber zorbalık olarak bilinmektedir.
Diğer sanal ortamlarda olduğu gibi dijital oyunlarda siber zorbalık davranışı ile sıklıkla karşılaşılabilecek mecralar arasında yer almaktadır. Willard (2007) tarafından
tanımlanan siber zorbalığın türleri aşağıdaki gibidir:
Parlama: Parlama, tartışma grupları ve oyunlar gibi herkese açık olan iletişim
ortamlarında kısa süreli olarak yaşanmaktadır. Oyunu oynayan gruplar arasında saldırgan, kırıcı, müstehcen içerikli dil, hakaret ve tehdit içerikli mesajları
barındırmaktadır.
Taciz: Parlama davranışlarına kıyasla daha uzun süreli olan, hedef seçilen kişiye yönelik kırıcı, saldırgan mesajların iletilmesidir.
İfşa ve Düzenbazlık: Bir kişiye ait mahrem olan ve kişiyi zorda bırakacak
türde olan bilgilerin herkese açık bir şekilde başkaları ile paylaşılmasıdır. Siber
zorba tarafından hedef seçilen kişi ile samimi bir ilişki çerçevesinde güven ortamı oluşturup özel bilgilerinin öğrenilmesinden sonra başkaları ile paylaşmaya
yönelik tehdit edilmesidir.
Dışlama: Çevrimiçi oyun ortamında hedef seçilen kişinin gruptan dışlanması
ve dâhil edilmemesidir.
Dijital oyunlardaki çevrimiçi sohbet özelliği, oyuncuların karşı oyuncu tarafından
hakaret, küçük düşürücü ve tehdit içerikli mesajlarla karşılaşmalarına neden olabilmektedir. Karşılaşılan bu tarz içerikler oyunu oynayan çocuk ve gençlerin psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

8.5.4. Oyunlardaki Bilinçaltı Mesajlar
Subliminal yani, bilinçaltı mesajlar bilincimiz dışında davranışlarımızı yönlendirmede etkili bir yapıdır. Bilinçaltı mesaj, belli edilmeden herhangi bir obje içerisinde
saklı bir mesaj olarak iletilmektedir. Dijital oyunlarda da bilinçaltı mesajlarla karşılaşılmaktadır. Çocukların kişiliklerinin geliştiği dönemde karşılaştıkları olumsuz bilinçaltı mesajlar davranışlarına olumsuz yönde yön verebilmektedir. Oyunlarda cinsellik, şiddet, ayrımcılık gibi öğeler de bilinçaltı mesajlar arasında yer alabilmektedir
(Küçükbezirci, 2013). Dijital oyunlarda kullanılan bilinçaltına yönelik çağrıştırıcılar
algısal ve davranışsal olarak değişikliklere yol açmaktadır. Kişinin değerlerini yeni-
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den şekillendirmesine ve kabullenmesine yönelik süreç içinde bilinçaltı mesajlar etkili olabilmekte, çocukların karşısına çıkarılan karakterlerin davranışları çocukların
davranışlarına büyük ölçüde etki edebilmektedir (Darıcı, 2015). Kişilik özellikleri,
kişilerin oyunlardaki içeriklerden etkilenme durumuna yansımakta, herkes aynı içerikten aynı derecede etkilenmeyebilmektedir. Bu durum şiddet içerikli oyunlar için
de geçerlidir. Kimi oyuncu şiddet davranışından etkilenip günlük hayatına bu durumu taşıma eğilimi gösterebilirken kimi oyuncu ise bu durumdan etkilenmemektedir.
Dijital oyunlar üzerinden sunulan içeriklere, verilmek istenen mesajlara karşı temkinli olunması, içerik analizinin ebeveynler tarafından yapılması, oyun seçiminde
çocuğun kişisel özelliklerinin mutlaka dikkate alınması gerekmektedir.

8.6. Dijital Oyunlardaki Sosyal ve Psikolojik Risklere Karşı
Alınabilecek Tedbirler
Dijital oyunlar oyun içeriklerine de bağlı olarak bir yandan fayda sağlarken bir yandan da olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Önemli olan sunulan faydalardan yüksek seviyede yararlanmak, zararlarından da büyük ölçüde korunmayı başarabilmektir. Dijital oyunları daha güvenli bir şekilde oynamak için aşağıdaki tavsiyelerin göz
önünde bulundurulması fayda sağlayacaktır.
Dijital oyunların yaş derecelendirmeleri dikkate alınmalıdır: Çocukların gelişim
düzeylerinin de dikkate alınarak yaşlarına uygun eğitici-öğretici oyunların seçilmesi
önemlidir. Yaş derecelendirmeleri çocukların gelişim düzeyleri için hangi oyunların
uygun olduğu konusunda yol gösterici olmaktadır. 2003 yılında ebeveynlerin çocuklarına dijital oyunlar satın alırken daha bilinçli hareket etmelerini hedefleyen bir
oyun derecelendirme sistemi olan PEGI (Pan European Game Information) Avrupa
Oyun Bilgi Sistemi kurulmuştur. PEGI, oyunların uygunluğunu yaşlara göre sınıflandırmakta ve içerik tanımlayıcıları sunmaktadır. Oyun uygulamalarının alt kısmında PEGI etiketleri yer almakta ve oyunun hangi yaşa uygun olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca, Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu’ da (ESRB) Amerika Birleşik Devletleri merkezli olup video oyunlarını yaşlara ve içeriklerine göre sınıflandırmaktadır. Bunlara ek olarak, 2003 yılından bu yana oyunlar, filmler, kitaplar vb. içeriklerin
derecelendirmelerinin yer aldığı, yapılan değerlendirme ve derecelendirmelerin yanı
sıra içerikler hakkında ailelerin yorumlarına da yer verdiği Common Sense Media
kuruluşu bulunmaktadır. Ebeveynler dijital oyunlarla ilgili bilgilere ulaşmak için
www.pegi.info, www.esrb.org ve www.commonsensemedia.org sitelerini ziyaret
edebilirler. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ait dijital oyunlar hakkında yapılan incelemelerin yer aldığı Güvenli Oyna (www.guvenlioyna.org.
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tr) adresi ziyaret edilebilir. Ebeveynlerin oyunların yaş derecelendirmelerini kontrol
edip, kendi çocuklarının kişisel özelliklerini de dikkate alarak oyunların çocuklarına
uygunluğunu değerlendirmeleri en uygun yöntem olacaktır.
Oyunlardaki sohbet özelliklerine dikkat edilmelidir: Dijital oyunlar çevrimiçi
sohbet özelliği içerebilmektedir. Çevrimiçi sohbet özelliği barındıran dijital oyunlarda çocukların bir başka oyuncu tarafından istenmedik bir konuşma ile karşılaşmaları
riskli olabilmektedir. Karşı taraftaki oyuncu oyun içinde bambaşka amaçlarla yer
alabilmekte, kendini daha küçük yaşta gösterip çocukları istismar etme eğiliminde
olabilmektedir. Karşılaşılabilecek tehlikeler arasında siber zorbalık, dolandırıcılık
gibi durumlar da bulunmaktadır. Çocukların vakit geçirdikleri dijital oyunların içerik
kontrollerinin sağlanmasının yanı sıra oyunun ilave olarak hangi özellikleri barındırdığının bilinmesi de önem taşımaktadır. Oyunlardaki sohbet özelliğinin kapatılması karşılaşılabilecek olan olumsuz mesajları engellemenin bir yolu olmakla birlikte
sohbet özelliğinin kapatılamaması durumunda; gelen mesajların ekran görüntüsünün
alınması ve oyun yöneticilerine durumun bildirilmesi önem taşımaktadır. Çevrimiçi
sohbet yoluyla kimlerle iletişim kurulduğu, ne gibi söylemlere maruz kalındığı, kötü
niyetli kişiler olup olmadığı gibi durumlar ilk bakışta tespit edilememekte ve ebeveyn tarafından bir denetim gerektirmektedir.
Ebeveynler, çocuklarının oynadıkları oyunların özellikleri konusunda detaylı bilgi
sahibi olur ve kimlerle iletişim kurduklarını bilirse çocuklarının güvende olup olmadıklarını daha rahat saptayabilirler.
Oyunun genel akışı ve reklam içerikleri kontrol edilmelidir: Dijital oyunlar ilk
bakışta fark edilemeyecek içerikleri barındırabilmektedir. Her ne kadar oyunların
yaş derecelendirmeleri incelense de oyunun ilerleyen bölümlerinde beklenmedik durumlarla karşılaşılabilmektedir. Çok masum görünen bir oyun bir anda oyuncunun
karşısına beklenmedik bir reklam çıkarabilmekte ve bu reklamlar şiddet, müstehcenlik gibi içerikleri barındırabilmektedir. Oyunlarda karşılaşılabilecek benzer riskler
için ebeveynlerin küçük yaştaki çocukları için önlem almaları, onları yönlendirmeleri ve oyun esnasında çocuklarına eşlik etmeleri gerekmektedir.
Oyun içi satın almalara dikkat edilmelidir: Dijital oyunların hangi türde oyunlar
olduğuna bağlı olarak oyun içi satın alımlar değişiklik gösterebilmektedir. Oyun içi
satın alımlar ücretsiz olarak indirilebilen hemen hemen tüm oyunlarda yer almaktadır. Oyunlar içerisinde yer alan uygulama içi satın alımlar çocuklar ve gençler için
çok cazip hale gelebilmekte ve oyunda yükselmek için oyuna fazla miktarlarda para
yatırmalarına neden olabilmektedir. Oyunlar içerisinde yer alan bu özelliğin bilinçsizce ve aşırı kullanımı söz konusu olduğunda kişiler zor duruma düşebilmektedir.
Aynı özelliğin küçük yaştaki oyuncular tarafından kullanıldığı düşünüldüğünde ise

290

Dijital Oyunlarda Sosyal ve Psikolojik Riskler ve Oyuncu Psikolojisi

ebeveynlerinin zor duruma düşebileceği söylenebilmektedir. Oyuncuların oyunda
yükselmek ve daha ileri bir seviye geçmek için karşı taraftaki oyuncuyla rekabet
etmesi daha da hırslanmalarına ve sonucunu düşünmeden hareket etmelerine neden
olabilmektedir.
Benzer durumların önüne geçebilmek için kredi kartı bilgilerinin dijital ortamda
kayıtlı olmaması, kredi kartı yerine sanal kartların kullanılması, hatta kredi kartı
ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve ebeveyn denetiminin sağlanması gerekmektedir.
Oynanan oyunlarda kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır: İnternet ortamında her
platformda kötü niyetli kişiler var olabildiği gibi bu kişiler, dijital oyunlarda da
oyuncuların karşısına çıkabilmektedir. Kötü niyetli kişiler oyun içerisinde değişik
yöntemler kullanarak oyuncuların kişisel bilgilerini çalabilmektedir. Elde ettikleri
bilgiler ile oyuncuların kullandıkları diğer hesaplara da erişebilmekte hatta elde ettikleri bilgileri siber zorbalık aracı olarak da kullanabilmektedir. Oyunlarda; takma
ad belirlenmesi, gerçek e-posta adresi ve kişisel bilgilerin kullanılmaması, her bir
oyun için ayrı kullanıcı adı ve şifrenin belirlenmesi alınabilecek önlemler arasındadır. Ayrıca, küçük yaştaki çocuklar oyun esnasında karşılaştıkları herhangi bir problemi ebeveynlerine söylemeleri yönünde destelenmelidir.

8.7. Sonuç ve Öneriler
Dijital oyunlar sadece çocuklar tarafından değil her yaş grubundan insan tarafından
da oynanmaktadır. Dijital oyunların aktif öğrenmeyi sağlaması, strateji geliştirme,
eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, el-göz koordinasyonu sağlama vb. sayılabilecek olumlu etkilerinin yanında barındırdığı içeriklere bağlı olarak beraberinde
birtakım olumsuzluklar da getirdiği aşikârdır. Türkiye İstatistik Kurumu’na ait Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması 2020 verilerine göre, ülke
nüfusunun % 70,8’inin oyun oynama ve oyun indirme amaçlı interneti kullandığı
görülmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020). Günümüze bakıldığında, her geçen gün dijital oyun oynayan çocukların yaşlarının düştüğü, çocukların erken yaşta
dijital oyunlarla tanıştıkları dikkat çekmektedir. Kişiden kişiye göre değişiklik gösteren oyun oynama motivasyonları ve psikolojik ihtiyaçlar oyun seçiminde önemli
olmakta, oyunlardan etkilenme durumu da kişilik özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Yetişkinler ve çocuklar oyunlardaki risklerden aynı derecede etkilenmemektedir.
Yetişkinler olası zararlara karşı kendini koruyabilme bilincine sahip olabilirken
küçük yaştaki çocuklar ise savunmasız kalabilmektedirler. Çocukların erken yaşta
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ekranlara maruz kalmamaları gerektiği gerçeği bir yana, oynadıkları oyunların da
yaşları, gelişimleri ve kişisel özelliklerinin gözetilerek seçilmesi oldukça önemlidir.
Dijital oyunların barındırdığı görsel, ışık, karakterler ve oyun içi özelliklerin cazibesi oyun oynayanları, oyuna daha da bağlamakta, giderek oyunu içselleştirmelerine
neden olabilmektedir. Oyunlarda yer alan şiddet, ırkçılık, cinsellik ve toplumsal cinsiyet gibi faktörlerin kişiler üzerinde arzu edilen bir biçimde değişiklik oluşturması
da muhtemel olabilmektedir (Açıkgöz & Yalman, 2018). Oyunların içerdiği şiddet,
küfür, müstehcenlik gibi temalar da göz önünde bulundurulduğunda özellikle küçük
yaştaki çocukların oynayacağı oyun içeriklerinin ebeveyn denetiminden geçmesi gerekmektedir. Oyunlardan gelebilecek zararların bazen ilk bakışta belli olamayacağı,
çok masum görünen bir oyunun sohbet özelliği ya da reklam içeriklerinin de çocuklar için bir tehdit oluşturabileceği, psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebileceği
göz ardı edilmemelidir.

8.7.1. Ailelere Yönelik Öneriler
• Çocuklar ve gençlerin psikolojik ihtiyaçlarının farkında olunmalı ve desteklenmelidir.
• Çocuğun kendini yeterli ve değerli hissetmesinin ilk adımının aile içi iyi bir
iletişimden geçtiği unutulmamalı, herhangi bir konuda çocuğa da söz hakkı
verilmelidir.
• Çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve sosyal çevre edinmeleri için
ilgi duydukları faaliyetlere yönlendirilmelidir.
• Çocukların veya gençlerin oynadıkları dijital oyunlar hakkında bilgi sahibi
olunmalı ve içerik denetimi yapılmalıdır.
• Ücretsiz sunulan dijital oyunların ne gibi riskleri barındırdığı kontrol edilmeli, oyun içi satın alma ve reklam içerikleri tespit edilmelidir.
• Çevrimiçi sohbet özelliği barındıran oyunlarda çocukların kimlerle, ne tarz
iletişim kurdukları, iletişim kurarken nasıl bir dil kullandıkları ve paylaştıkları bilgilerin neler olduğu bilinmelidir.
• Dijital oyunlar üzerinden diğer oyuncularla kurulan iletişimde seçici olunması gerektiği, oyun dışında kişisel bilgileri içeren görsel ya da yazılı herhangi
bir şeyin paylaşılmaması konusunda çocuklar bilinçlendirilmelidir.
• Oyunların yaş derecelendirmeleri dikkate alınmalı fakat her şeyden önce
oyun seçerken çocuğun kişisel özellikleri ön planda tutulmalıdır.
• Çocuklara dijital oyunlar üzerinden doğabilecek mahremiyet riskleri açıklanmalı, bilinçli davranmaları konusunda rol model olunmalıdır.
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• Çocuklara karşı aşırı kuralcı ve baskıcı tavırlar sergilenmemelidir.
• Çocuklar, psikolojik ve fiziksel sağlıklarını olumsuz etkilemeyecek, işbirliği
ve empati duygularını geliştirmeye yardımcı olabilecek oyunlara yönlendirilmeli, dijital oyunlar hem öğretici hem eğlendirici hale getirilmelidir.
• Çocuklarını dijital oyunlar konusunda yönlendiremediğini ve çözüm bulmakta zorlandığını düşünen ebeveynler mutlaka ilgili uzmandan yardım
almalıdır.

8.7.2. Çocuklara ve Gençlere Yönelik Öneriler
• Dijital oyunlar üzerinden kurulan arkadaşlıkların sosyal ortamdaki arkadaşlıkların yerine geçmesine izin verilmemeli, gerçek hayatta oyun alanları oluşturulmalı.
• Oynanan oyunlarda kişisel bilgiler paylaşılmamalı, bu bilgilerin başkaları tarafından kötü amaçlarla kullanılabileceği unutulmamalı.
• Dijital oyunlardaki iletişim kanallarını bir başkasını rencide etme, canını acıtma gibi amaçlarla kullanmamalı.
• İlgi alanı doğrultusunda sosyal veya sportif faaliyetlere zaman ayrılmalı.
• Oynadığı dijital oyunda yaşına uygun olmayan veya kendisini olumsuz etkilediğini düşündüğü içerikler varsa alternatif oyunlara yönelmeli.
• Herhangi bir dijital oyunu oynamaya başlamadan önce ebeveynleri ile birlikte
karar vermeli, oyunların yaşına uygunluğu kontrol edilmeli.
• Oyunlardaki karakterlerin gerçek dünyadan uzak karakterler olduğu unutulmamalı, oyun içerisinde gerçek-sanal arasındaki ayrımı yapmakta güçlük
çektiği herhangi bir içerik olursa mutlaka ebeveynlerine veya bir yetişkine
danışmalı.
• Oyunlarda güvenlik, gizlilik ve kişisel mahremiyetin önemi gibi konulara
dikkat edilmelidir.

8.7.3. Eğitimcilere Yönelik Öneriler
• Dijital oyunlardaki riskler ve fırsatlar konusunda seminer/ konferanslar düzenlenmeli, ebeveynlerin farkındalık düzeyleri artırılarak çocuklarını doğru
şekilde yönlendirmeleri noktasında eğitimler verilmelidir.
• Okulda öğrencilere yönelik farkındalık programları oluşturulmalı, farkındalık
programları kapsamında dijital oyunlarda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere de yer verilmelidir.
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• Öğrencilere yönelik dijital oyunlardaki fırsatlar ve riskler hakkında bilgilendirici rehber, broşür veya video içerikleri oluşturulmalıdır. Her bir öğrencinin
bu içeriklere kolaylıkla erişmesi sağlanmalıdır.
• Dijital oyunlarda pozitif içeriğin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılarak
öğrencilerin dijital oyun geliştirmeye yönelik adım atmaları desteklenmelidir.
Dijital dünyada sadece tüketici değil üretici konumda olabilecekleri hatırlatılmalıdır.
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Doç. Dr. Yavuz Samur
Bu bölümde öncelikle oyun ve dijital oyunların ne olduğu, tarihsel gelişimi, dijital
oyun bağımlılığı kavramı, dijital oyun bağımlılığı ölçütleri ve belirtileri, risk faktörleri, dijital oyun bağımlılığı açıklayan bir model, dijital oyun bağımlılığı nasıl önlenir,
öneri ve yönlendirmelere yer verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle oyun ve dijital oyunun ne olduğu ele alınmış ve oyuncuların neden bu kadar uzun süre oyun oynadıkları bu bölümde detaylı bir şekilde incelenmiştir. Oyun bağımlılığının belirtileri ve
bağımlılığa neden olan ölçütler açıklanarak sunulmuş ve dijital oyun bağımlılığı
modellerine yer verilmiştir. Dijital oyun bağımlılığının olumsuz etkilerine yer verilerek bölümün sonunda ebeveynlere yönelik gerçekçi ve ayağı yere sağlam basan
tavsiyelerde bulunulmuştur. Kitabın bu bölümü, çocuğunun dijital oyun bağımlısı
olduğunu düşünen ebeveynlerin dijital oyun bağımlılığının nedenlerini öğrenmesi,
kaynağına inmesi, durumu iyi analiz etmesi ve çocuğuna yönelik çözüm önerileri
üretebilmesi adına faydalanabileceği bir bölüm olarak hazırlanmıştır.

9.1. Giriş
Oyunlar insanların en önemli eğlence araçlarından biri olarak kabul edilir. Gerek
fiziksel gerek dijital oyunlar, oynayan oyuncuların pek çok beceri geliştirmelerine
olanak sağlar. Türkçe’de oyunlar kuralsız (play) ve kurallı (game) oyunlar olarak
ikiye ayrılırken bu oyunları sınıflandırmada kural önemli bir yer teşkil eder. Dolayı-
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sıyla oyun “içerisinde mekanikleri ve elementleri barındıran kurallı ve eğlenceli etkinliklerdir” şeklinde tanımlanabilir. Oyunun tanımı yapılırken oyunun şemsiye bir
kavram olduğu ve altında eğitsel oyunlardan, dijital oyunlardan, kutu oyunlarından,
zekâ oyunlarından vb. birçok oyundan da bahsedilmesi mümkündür.
Bu bölümde bahsedilen dijital oyunların temeli ise elbette fiziksel oyunlara dayanmaktadır. Dijital oyunların tanımını yaparken az önce yapılan tanıma ek olarak “bu
oyunların dijital bir cihaz aracılığıyla oynanması” eklenebilir. Bu elektronik cihazlar
her türlü bilgisayar cihazları olabilirler. İlk örneklerinden olan “ping pong” oyunundan şimdiki zamanların en popüler oyunlarından olan “GTA” oyunu da aynı kategori
altında yer almaktadır.
Dijital oyunun tanımını da yaptıktan sonra ve oyun bağımlılığına giriş yapmadan
önce tam bu arada mutlaka bahsedilmesi gereken genel bir nokta da oyun türleridir.
Dijital oyunlarda da teknoloji ve sistemler geliştiği için oyunlar da benzer şekilde gelişmiş ve evrimleşmişlerdir. Hatta bir dönem oyun türlerini ayırmak oldukça
kolayken şimdilerde ise bir dijital oyunun içinde hem araba yarışı yapıldığını, hem
aksiyon oyunu oynadığını hem de çevrimiçi takım halinde oynanabildiğini görmek
mümkündür. Bu nedenle oyun türlerinden bahsetmekten ziyade oyun türlerinin hepsinin de amacının aslında oyuncuların birden fazla türde oyunu aynı oyun içerisinde
oynayabilmelerine olanak sağlayan oyunların çıkmasıyla birlikte oyuncuların daha
fazla oyun oynamasına yönelik yapılmış bir eylem olarak gösterilebilir.

9.2. Hangi Oyunlar Oynanıyor?
Bu bölüm yazımı kapsamında 2000 ortaokul ve lise öğrencisine Kovid-19 Salgını
döneminde hangi dijital oyunları oynadıkları ve neden bu oyunları oynamayı tercih
ettikleri sorulmuştur. Alınan cevaplarda öğrencilerden 583’ü hiç oyun oynamadığını
belirtmiştir. Öğrenciler oynadıkları oyunlarla ilgili birden fazla seçeneği işaretleyebilmişlerdir. Oyun oynayan öğrencilerin en çok 650 kişi ile aksiyon, 156 kişinin macera, 116 kişinin strateji ve 106’sının arcade oyunu oynadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca
araştırmaya katılan öğrencilerden 321’inin PubG, 233’ünün Brawl Stars, 152’sinin
Zula, 111’inin Counter Strike, 110’unun Roblox, 92 kişinin Minecraft, 86 kişinin
LOL, 70 kişi GTA ve 69 kişi Fortnite oynadığını ifade etmiştir. Öğrencilere hangi
zamanda oyun oynadıkları sorulduğunda 553’ü oyunu akşam oynadıklarını, 436’sı
öğleden sonra, 308’i öğlen, 161’i gece ve 94’ü ise sabah oyun oynadıklarını ifade
etmiştir. Öğrencilerden 464’ü eğlenmek, yine 464’ü sıkıldığı için, 152’si boş zamanını geçirmek için, 143’ü oyun oynamayı sevdiği için, 106’sı stres atmak, 79’u ise
arkadaşlarıyla vakit geçirmek için oyun oynadığını ifade etmiştir. Öğrencilere oyun
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oynarken ne hissettikleri sorulduğunda 508’i mutlu, 229’u iyi, 160’ı normal, 151’i
sinirli, 128’i heyecanlı, 81’i ise eğlenmiş hissettiklerini ifade etmiştir. Öğrencilere
salgından önce oyun oynama sürelerinin salgın döneminde artıp artmadığı sorulduğunda 1136’sı oyun sürelerinde 2 saatten fazla artış olduğunu ifade etmiştir. Bu öğrencilere Ayas ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilen bilgisayar bağımlılığı ergen
formu uygulanarak oyun bağımlılığı düzeyleri incelendiğinde 533 kişinin riskli ve
398 kişinin ise bağımlı kullanıma sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm bu sonuçlar
öğrencilerin yaşlarına uygun olmayan oyunları tercih ettiklerini ve bağımlılık oranının artış gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.

9.3. Oyun bağımlılığı
Dijital oyunların günümüzde kullanımı her yaş grubu için oldukça yaygındır ve bu
oyunların aşırı kullanımı farklı sorunlara neden olmaktadır. Bunların başında dijital
oyun bağımlılığı gelmektedir. Alanyazın incelendiğinde dijital oyunların çok uzun
süreler oynanmasından dolayı kontrolü kaybetmeyi ele alan problemli oynama, aşırı
oynama, obsesif kullanım, kompulsif kullanım, patolojik kullanım ya da bağımlılık
(Horzum ve diğerleri, 2016) kavramlarının tercih edildiği görülmektedir. Johnson
(2012) bağımlılık ile ilgili, başlangıç noktası sevme bitiş noktası bağımlılık olan
beş basamaklı bir sürecin bulunduğunu ifade etmektedir. Bir kullanıcının dijital araç
ya da yazılımda kullanım sürecinin öncelikle onu sevme, sonra normal kullanım,
daha sonra alışkanlık, aşırı/obsesif kullanım ve bağımlılık olmak üzere zaman içinde
aşamalı biçimde artarak devam edip bağımlılıkla sonuçlanan bir yolculuk olduğunu
vurgulamaktadır. Bu yolculukta istenmeyen kullanım süreci ise aşırı/obsesif kullanım ve bağımlılıktır.
Dijital oyunların kontrol dışı aşırı kullanımı ile ilgili kavramlara bakıldığında patolojik kullanım (ki bu boyutta bir durumun klinik tedavi gerektirdiği unutulmamalıdır)
haricinde aslında dijital oyun bağımlılığı kavramının alt boyutları olduğu görülmektedir. Bu nedenle ilgili kavramlar arasında madde kullanımında tercih edilen ancak
teknoloji kullanımında da benzer özelliklere sahip olan bağımlılık kavramının kullanımı tercih edilmiştir.
Dijital oyun bağımlılığı kavramına girmeden önce bağımlılık tanımını yapmakta
fayda vardır. Dinç (2016) bağımlılığı kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir
eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve bu nesne ya da eylemsiz bir hayat sürdürmeyeceğini düşünmesi olarak tanımlanmaktadır. Bağımlılık kavramı kendi içinde madde ve davranışsal bağımlılıklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Madde bağımlılığında alkol, tütün ve uyuşturucu maddelere yönelik bağımlılıklar ele alırken;
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davranışsal bağımlılıklarda kumar, alışveriş, spor, yemek ve özellikle günümüzde
teknoloji bağımlılığı olmak üzere dürtü kontrol bozukluğu olarak ele alınabilecek
bağımlılıklar yer almaktadır. Madde bağımlılıklarında özellikle 18 yaşına kadar yasaklama ve yasal denetimlerle süreç yönetimi gerçekleştirilirken davranışsal bağımlılıklardan teknoloji bağımlılığında yasaklama ile çözüm üretmek mümkün değildir.
Özellikle teknoloji bağımlılığı ele alındığında yasaklamak çözüm olmaktan çıkıp
gelişimi engellemeye döneceğinden teknoloji bağımlılığının diğer bağımlılıklardan
farklı şekilde ele alınması gerekmektedir.
Teknoloji bağımlılığı ve alt boyutları olan kavramlar konusunda alanyazında tamamen üzerinde uzlaşılmış net bir tanım bulunmamaktadır. Bunun farklı nedenleri bulunmaktadır. Bunların başında konunun yeni olması, yeni yeni akademik çalışmalar
gerçekleştiriliyor olması ve uzun süre bu tür davranışların bağımlılık ya da problem
olarak kabul edilmemesi gelmektedir. Ayrıca yeni çalışma alanı olması neden olan
etmenler, süreçler, faktörler ve etkileri konusunda net bir resim ortada olmadığından mevcut durumun daha fazla araştırılması ve daha fazla boyutla ilişkisinin ele
alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönüyle genel bir tanım yerine farklı bakış
açılarından ele alınan farklı tanımlar yapılmaktadır.
Teknoloji bağımlılığı bir bireyin teknolojik araçlar ve bu araçlardaki uygulamaları
kullanımı konusunda kendini kontrol edememesi, bu araç ya da uygulama olmaksızın bir hayat sürdüremeyeceğini düşünmesi ve kullanımı konusunda engellendiğinde
öfkelenmesi şeklinde ifade edilebilir. Bu tanımda ön plana çıkan nokta öfke ve kontrol kaybı şeklinde ifade edilebilir. Teknoloji bağımlılığı genel bir şemsiye kavramdır.
Burada altta çok farklı bağımlılıklar bulunmaktadır. Bunlar arasında bilgisayar, tablet, telefon, akıllı telefon, televizyon, internet, oyun, sosyal medya, çevrimiçi kumar,
online alışveriş vb. örnek olarak sayılabilir. Teknoloji bağımlılığı türleri yeni çıkan
araçlar ve uygulamalar yönüyle değişmekte ve farklılaşmaktadır. Ancak bunlar arasında en bilineni dijital ortamda oynanan oyunlara yönelik bağımlılıktır.
Dijital oyun bağımlılığı da diğer teknoloji bağımlılıkları gibi öncelikle internet
bağımlılığı şemsiyesi altında ele alınmış (Young, 1999) sonradan bağımsız bir bağımlılık türü olarak incelenmeye başlanmıştır. Dijital oyun bağımlılığının internet
bağımlılığından ayrılmasının temel nedeni dijital oyunların sadece internet üzerinden değil çok farklı araçlar, platformlar ve türlerde oynanabiliyor olmasıdır.
Dijital oyun bağımlılığı ele alınırken kullanılan araç ve oyun türleri hem tanımları
hem de oyun bağımlılığı kavramının nitelemesini etkilemiştir. Doğrudan oyun
bağımlılığı kavram olarak fiziksel gerçek dünyada yüz yüze oynanan oyunları da
içerdiğinden ilk olarak video oyun bağımlılığı (Griffiths, 2008) kavramı tercih
edilmiştir.
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Alanyazında tek oyunculu, çok oyunculu, kitlesel, çevrimiçi, platform vb. gibi farklı
ifadelerle oyun bağımlılığı nitelense de bu bölümde daha kapsayıcı nitelikte olduğu
düşünüldüğünden dijital oyun bağımlılığı şeklinde kavram kullanımı tercih edilmiştir. Diğer teknoloji bağımlılığı türleri gibi dijital oyun bağımlılığını da tanımlamak
zor olmasına rağmen oyun bağımlılığı sağlığı, akademik ve günlük yaşantıyı olumsuz etkileyecek biçimde aşırı oyun oynama olarak tanımlanabilir (Horzum, 2011).
Lemmens ve diğerleri (2009) sosyal/duygusal problemlere yol açtığı halde kişinin
dijital oyunları çok uzun süre oynaması ve kullanımı kontrol edememesini dijital
oyun bağımlılığını olarak tanımlamışlardır.
Yukarıdaki tanımlamalar zaman içerisinde özellikle e-spor ve e-sporcu kavramlarının ortaya çıkması ve spor federasyonları tarafından resmi spor dalları arasına alınması ile birlikte dijital oyun bağımlılığının tekrar ele alınmasında ve tanımlanmasında fayda görülmektedir. Çünkü spor bakanlığı ve spor federasyonları elektronik
sporu resmi bir branş olarak tanımladıktan sonra bu branşı gerçekleştiren sporcular
profesyonel ve amatör statüde bu işi gerçekleştirebilmekte hatta bir takımın kontratlı
oyuncusu haline gelebilmektedir.
E-sporun tarihçesi incelendiğinde kesin olmamakla birlikte 1970’li yıllarda Atari
salonlarındaki uygulamalara dayandırılmaktadır. Dünyada 1997’de profesyonel ve
yarı-profesyonel ligler oluşturulmuştur. Türkiye’de e-sporun başlangıcı anlamında
keskin bir somut veri bulunmamaktadır. 2003 yılında kurulan Dark Passage isimli
oluşum, Türkiye’de e-sporun en köklü takımı olarak bilinmektedir (Evren ve diğerleri, 2019). Aslında dijital oyun bağımlılığının profesyonel ya da amatör e-sporcular
dışında diğer amaçlar için dijital oyun oynayan bireylerin sağlığını, akademik ve
günlük yaşantısını olumsuz etkileyecek biçimde kontrolü kaybederek aşırı dijital
oyun oynaması ve dijital oyun oynayamadığı süreçlerde zihinsel olarak oyunla meşgul olması ya da bundan olumsuz etkilenmesi olarak tanımlanabilir.
Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayısal El Kitabının (DSM) dördüncü sürümünde
bağımlılık tanısı ölçütlerinde madde bağımlılığı ele alınırken teknoloji bağımlılığı
konu edilmemektedir. Teknoloji bağımlılığı özelde dijital oyun bağımlılığı daha çok
dürtü kontrol bozukluğu olarak görülmektedir. Bu yönüyle de teknoloji bağımlılığı
türleri daha çok patolojik kumar oynama bağlamında ele alınmaktadır (Gentile ve
diğerleri., 2017). DSM’nin beşinci sürümünde madde bağımlılığı yanında teknoloji
bağımlılığı türlerindeki kompulsif davranışlar da kategorik sınıflandırma içine alınmıştır. Hatta çevrimiçi oyun adı altında ayrı bir başlık da açılmıştır. Tüm bunların
yanında dünya sağlık örgütü de dijital oyun bağımlılığını önemli bir sağlık sorunu
olarak kabul ederek dijital oyun bağımlılığı ile ilgili vurgu yapmıştır. Türkiye’de
benzer şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde diğer bakanlıkların
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destekleri ile dijital oyun bağımlılığı çalıştayı düzenlenerek bir kitapçık yayınlanmıştır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde ise Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını araştırma komisyonu oluşturularak dijital oyun bağımlılığı başta olmak üzere
teknoloji bağımlılığı ile ilgili eylem planı oluşturulmuştur. Dijital oyun bağımlılığı
başta olmak üzere teknoloji bağımlılığı son yıllarda ön plana çıkmıştır ve çıkmaya
devam edecektir.

9.4. Bireyler neden uzun süreler dijital oyun oynamaya devam
ederler?
Dijital oyunlar aslında her yaştan kullanıcıya hitap edebilecek nitelikte konu ve bileşenler içermesi yönüyle ilgi çeken unsurlardır. Ayrıca dijital oyun sektörü eğlence
sektörü olmasına rağmen çok ciddi yatırımlar yapılan bir endüstri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu pazardan çok büyük miktarda paralar kazanılmaktadır. Sadece 10
yıl önce 52 milyar dolar olan sektör bugün 138 milyar dolar değerindedir (Statista,
2021). Bu yönüyle dijital oyun oynanmaya devam edilebilmesi için sektörel bazda hem ekonomik hem de psikolojik araştırmalar yapılmakta ve bunlar oyunlara
yansıtılmaktadır. Dijital oyunlar sahip oldukları özellikler bakımından oyuncuların
sonsuz süre ve döngüde oyunu oynamasına yönelik geliştirilmektedirler. Bunun yanında ister bireysel ister birlikte isterse de kitlesel nitelikte oyunlar olsun hepsinin
bir rekabet ve meydan okuma özelliği içermesi oyuncuların ilgisini çekme ve devam
etme isteğini artırmaktadır.
Oyunların seviye seviye olmaları, ilerleyen seviyelerin zorlaşması ve yeni oyunlardaki yapay zekâ kullanımı ile aynı seviyede yapılacak faaliyetlerde makine unsurlarının bir sonraki adımda daha başarılı ve donanımlı hale gelmesi yönüyle sürekli
cezbeden bir yön bulunmaktadır. Bu durumlarda yine oynamaya devam etme isteğini
artırmaktadır. Bireysel kullanımdaki seviye ve meydan okumanın yanında birlikte ya
da kitlesel kullanımlardaki yalnız olmama ve birlikte hareket edip bir grubun parçası
olma ile meydana gelen ait olma hissi de oyuna devam etmeyi artıran özelliklerdir.
Dijital oyunlarda yer alan karakterler ve avatarlar oyuncular tarafından uzun süreler oyunda kalarak geliştirilmektedir. Bu geliştirme işlemi sonrasında hesap ya da
karakterler sayesinde birey, gerçek dünyada yaşayamadığı başarı ya da değerli hissetme duygusunu yaşayabilmektedir. Bunun dışında oyun içerisinde başarma, kaybetme, kızma, sevinme vb. birçok duygu yaşanabilmektedir. Bu duygu ve durumlar
anlık çabuk değişebildiği içinde bireylerin oyun oynama istekleri artabilmektedir.
Ayrıca bu hesaplar başkalarına satılarak para kazanma ve gelir elde etme durumu söz
konusu olduğu için dijital oyunların oynanma süreleri artış göstermektedir.
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Psikoloji kuram çalışmalarının önemli bileşenlerinden biri olan pekiştireç çeşitleri tabi
ki de davranışsal oyun tasarımında en çok kullanılan ödüllendirme yöntemlerindendir.
“Hangi kutudan ne çıkacak, acaba ne zaman bana en büyük ödül çıkacak, ya çıkarsa,
ya kazanırsam...” gibi sorular oyuncuların akıllarında olduğu müddetçe oyunu bırakmak onlar için daha zor hale gelir. Arada sırada çıkan rastgele ödüller, bonuslar, puanlar, combolar oyuncuların oyunu daha çok oynamasına neden olurken oyuncunun her
gelişinde ücretsiz bir şekilde kazanılan ekstra oyun içi paralar da oyuncunun sürekliliğini sağlamak için önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sadece para olarak değil süre olarak da oyunlara yapılan yatırım oyunları bırakamamamıza neden olan en önemli nedenlerden biridir. “3672. seviyeye gelmişim nasıl
bırakayım?”, “Karakterim şu kadar geliştirdim şimdi bu karakteri nasıl bırakırım?”,
“Bu oyuna şu kadar para harcadım, parayı çöpe mi atayım?”, “Baksana kaç saat oynamışım bu kadar saat boşa mı gitsin?” gibi cümleleri dedirten oyunlar oyuncuları
çoktan bağlamış oluyorlar.
Bununla birlikte gelen “ünvan, şan, şöhret, ün” gibi oyuncunun kendisine bir kimlik
atfetmesi yani bu özelliğiyle ön plana çıkması da daha fazla oynamasına neden olan
unsurlardan biri olarak görülebilir. O oyunda sınıftaki en iyi oyuncu olmak, en çok
oyun içi paraya sahip olan oyuncu olmak, o özelliğe sahip olan tek oyuncu olmak,
en gelişmiş karaktere sahip oyuncu olmak, en ileri seviyedeki oyuncu olmak ve bunları korumaya çalışmak da tam zamanlı bir iş gibidir. Bir noktadan sonra bu ünvanı
kaybetmemek için aynı işe gider gibi oyuncular oyun oynamaya devam edebilirler.
Bu onlar için bir sosyal statü haline gelir ve bunu korumaları gerektiğini düşünürler.
Dijital oyunların sahip olduğu tüm bu ve daha bu bölümde sayamadığımız diğer
özellikler nedeniyle bireyler çok uzun süreler oyun oynamakta ya da oyuna yönelik
zihinsel ve psikolojik çaba harcamakta ve dijital oyun bağımlısı haline gelebilmektedir. Özellikle Kovid-19 salgını döneminde her yaştan bireyin hayatının dijitalleşmesi ve salgın sonrasında da bunun devam edecek olması dijital oyun bağımlılığının
özellikleri ve belirtileri, etkileyen faktörler, buna yönelik kuramlar ve önerileri daha
önemli hale getirmektedir.

9.5. Dijital oyun bağımlılığının belirti ve ölçütleri
Dijital oyun bağımlılığı her yaş ve cinsiyetten bireyde meydana gelebilecek bir durumdur. Çünkü dijital oyunlar tüm yaş ve cinsiyetlere hitap etmektedir. Rahatlama,
vakit geçirme, stres atma, zevk alma, motive olma, gerçek hayattan uzaklaşma, başarısızlıktan kaçma, sanal dünyada farklı bir kimliğe bürünme, istediği gibi davranabilme, başarma, hırs, kişisel tatmin vb. gibi çok farklı nedenlerle oyunlar oynana-
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bilmektedir. Dijital oyunlar daha öncede bahsedildiği gibi öncelikle sevme, normal
kullanım olarak oynama ve daha sonra alışkanlık haline dönüşmektedir. Bu kısma
kadar çok büyük sıkıntılar çıkmasa da aşırı/obsesif kullanım ve bağımlılık aşamalarına geçişle birlikte (Ayas ve diğerleri, 2011; Çakır ve diğerleri, 2011; Çakır Balta ve
Horzum, 2008; Dinç, 2016; Gentile ve diğerleri, 2017; Horzum, 2011; Horzum ve
diğerleri, 2008; Kubey ve diğerleri, 2001);
• Çok uzun süre oyun oynama ve zamanla planlanandan daha uzun sürelere
çıkma/çıkmaya çalışma,
• Oynama isteğini durduramama,
• Okul ya da mesleki hayatının dışında kalan tüm zamanlarda oyun oynama,
• Diğer etkinlikler (arkadaşları ile oynama, spor yapma vb.) yerine oyun oynamayı tercih etme,
• Kişisel hijyen, fizyolojik ihtiyaçlar ve/veya sorumluluklarını aksatma ya da
yerine getirmeme,
• Oyun dışında geçen zamanı kıymetli bulmama ya da oyun dışında kalan zamanlarda oyun oynama vaktini bekleme,
• Sürekli oyun oynamayı hayal etme,
• Gerçek hayatta oyundaki karakterler gibi davranma ve onlara yönelik süreçler
oluşturma,
• Oyun oynamadığı dönemlerde ya da oyun oynaması engellendiğinde huzursuz ve mutsuz olma, gergin ve öfkeli olup sürekli kavga çıkarma gibi yoksunluğun ortaya çıkması,
• Çevresindeki kişilere oyun süresi ve oyunlarla ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgiler verme,
• Sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal çevreden kopup oyun çevresinin
oluşması,
• Psikolojik, bireysel, mesleki ve akademik olumsuzluklara rağmen oyun oynamaya devam etme
vb. gibi niteliklerde değişimler ve yoğunlaşma belirtilerini göstermeye başlamaktadır. Aslında bireyin kendisi, ailesi ya da çevresi tarafından bu belirtileri gösterip göstermeme bağlamında bir kişi incelenerek dijital oyun bağımlılığında hangi düzeyde
olduğu tespit edilebilir. Ancak bu on belirtiden bir ya da iki tanesi varsa alışkanlık
olduğunu ve önleme bağlamında eyleme geçilmesi gerektiğini göstermektedir. Üç
ya da dört tane gösterge varsa bir bireyde artık müdahale ve kesin kurallar uygulamaya başlanmasını gerektirmektedir. Ancak beş ve daha fazla belirtinin bulunduğu
bir birey için en kısa sürede profesyonel destek alınması gerekir. Ancak burada unu-
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tulmaması gereken nokta bağımlı olan bireyin çoğunlukla bağımlı olduğunu ve bu
belirtileri gösterdiğini inkar etmesi ve kabullenmemesidir. İnkar ve kabullenmeme
durumu her yaşta görülen bir durumdur. Bu yönüyle gerçekten dijital oyun bağımlısı
bir bireyin belirlenmesi ve tespit edilmesinde aile ve çevredeki bireylere büyük sorumluluk düşmektedir. Ancak bu belirtileri gösterdiği için bir bireye teşhis koymak
ya da bağımlı demek mümkün değildir. Belirtiler tespit edildiğinde mutlaka bir profesyonelden öneri ve destek almak gerekmektedir.
Dijital oyun bağımlılığında ön plana çıkan en önemli belirti süre olmaktadır. İlk
sinyaller süre üzerinden alınmaktadır. Ancak süre sadece oyun oynama bağlamında
alınacak bir durum değildir. Süre dikkate alınırken ekrana maruz kalma durumu ele
alınmalıdır. Dinç (2016) süre konusunda yaşa uygun içerik olmak şartı ile;
• 2-6 yaş arası aynı günde olmamak üzere haftada en fazla 7 defa ve bir defada
en fazla 1 saat;
• 6-12 yaş arası için haftada en fazla 11, günde en fazla 1,5 saat,
• 12-18 yaş arası günde en fazla 2,5 saat,
• Yetişkinler için de sorumluluklarını aksatmayacak biçimde kullanım önermektedir.
Dijital oyun bağımlılığında bu belirtilerin yanında alanyazında kullanılan bazı ölçütler
bulunmaktadır. Dijital oyun bağımlılığı ile ilgili ölçütleri ilk ortaya koyan kişi Griffiths’tir. Grifiths’in ölçütleri (Gentile et al., 2017; Griffiths, 2008; Griffiths, 2015);
1. Tolerans (Tolerance): Önceki oyun oynamadaki duygu durum değişikliği
etkisine erişilebilmesi için dijital oyun oynama süresinde ve miktarında artışa karşı tolerans gösterme sürecidir.
2. Çatışma (Conflict): Bireyin çevresi ya da kendi içinde yaşadığı çatışmadır.
Birey uzun süreler dijital oyun oynamasından dolayı çevresindeki kişiler
ya da mesleki, akademik ve/veya sosyal hayat etkinlikleri ile oyun arasında
kalarak kendi içinde çatışma yaşayabilir.
3. Yoksunluk (Withdrawal symptom): Dijital oyun oynamanın azalmasından ya da kesilmesinden dolayı meydana gelen fiziksel etkiler ve/veya tatsız
duygu durumlarıdır.
4. Nüksetme (Relapse): Dijital oyun oynama esnasında yaşanan bir duruma
tekrar dönme isteğidir. Bu duruma kazanıncaya kadar tekrar oyun oynama
örnek gösterilebilir.
5. Duygu Durum Değişikliği (Mood Modification): Dijital oyun oynamanın
ilgi çekiciliğinin sonucu olarak subjektif deneyimler olarak ifade edilmektedir ve baş etme stratejisi olarak görülebilir.

307

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

6. Dikkati Çekme (Salience): Dikkati çekme, dijital oyun oynamanın bireyin
hayatının en önemli etkinliği olduğu düşünce, his ve davranışlarına egemen
olduğu durumlardır.
Bu ölçütlerde oyun bağımlılığı için kullanılabilecek ölçütlerdir. Bu ölçütlerde bir kişide ne kadar fazla gözlemleniyorsa bağımlı olma durumu söz konusudur. Ancak bağımlılık tespiti profesyoneller tarafından yapılması gereken bir durumdur. Aileler ve
sosyal çevre için ön uyarı ve farkındalık için kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

9.6. Dijital oyun bağımlılığında risk faktörleri ve nedenleri
Dijital oyun bağımlılığında unutulmaması gereken en önemli nokta her oyun oynayanın oyun bağımlısı olmadığıdır. Ayrıca tüm oyuncular oyun bağımlısı da olmayabilir ancak bazı özelliklere sahip olan bireylerin oyun bağımlısı olma riskleri
daha yüksektir. Bunlar arasında bireysel, ailesel ve çevresel faktörler yer almaktadır.
Kişisel risk faktörleri arasında ele alınabilecek en önemli ve dikkat edilmesi gereken
nokta dijital oyun bağımlılığının olumsuz etkilerinin neler olduğuna dair bilgi eksikliği ve önemsememedir. Bilgi eksikliği ve önemsememe ilerleyen aşamalarda daha
tehlikeli sonuçlara yol açması nedeniyle ön plana çıkarken bunu süreçte yaşanan
olumsuzluklara karşı çaresiz hissetme duygusu takip ettiğinde daha da yıkıcı etkilere
sahip olmaktadır. Ayrıca bireyin sorunlara yönelik baş etme stratejileri bilgisinin ve
psikolojik yılmazlığının düşük olması da bağımlılık gelişimindeki önemli bireysel
etmenler arasında sayılabilir. Bunların yanında, gerçek hayatta sürekli mesleki ya
da akademik başarısızlıklar yaşayanlar, insan ilişkilerinde ve kendini ifade etmekte
güçlük yaşayanlar ile daha az dışarı çıkan, sosyal aktivite ve spordan uzak duran
bireylerin daha fazla bağımlı olma riskleri artmaktadır. Ayrıca içe dönük kişilik yapısı, nörotizm, depresyon, sosyal fobi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve
başka bir bağımlılığı bulunan bireylerde daha fazla dijital oyun bağımlısı olma riski
taşımaktadır (Chiu ve diğerleri, 2004; Çakır ve diğerleri, 2011; Dinç, 2016; Griffiths
ve diğerleri, 2012; Horzum, 2011).
Aile ile ilgili risk faktörleri incelendiğinde ön plana çıkan noktalardan biri ailenin
çatışmalar yaşaması ve iletişim problemi olmasıdır. Bu noktada aile içi ilişkilerin
bağımlılıkta önemli bir etmen olduğu söylenebilir. Ayrıca ailenin çocuk yetiştirmede
kullandığı tutum da oldukça önemlidir. Eğer aile çocuğuna genel davranışlar, teknoloji kullanımı ve dijital oyun oynama konusunda yakınlık gösterip ilgilenmiyorsa
ve süreci kontrol etmiyorsa bireylerin bağımlı olma riski yüksektir. Ayrıca ailedeki
teknoloji ve dijital oyun konusundaki olumsuz örnekler, rol modeller ve ailenin bağımlılığa yatkınlığı ile ailenin bilinçsiz teknoloji kullanımı da önemli faktörler ola-
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rak karşımıza çıkmaktadır (Horzum, 2011; King ve diğerleri, 2013)
Çevresel faktörlerde ise akran grupları ve sosyal kabul edilmenin ön plana çıktığı
ifade edilebilir. Bireyler bulundukları çevrede yer alan akranları tarafından dışlanmamak ve onların arasında olabilmek için dijital oyun oynama baskısına maruz kalabilmektedir. Bu durum aslında bireyin akran etkisinde kalarak sürecin olumsuz
gelişmesi şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca olumsuz ve bağımlı sosyal çevrenin içinde
bulunmakta bağımlılıkta önemli unsurlar arasında yer almaktadır (Dinç, 2016; Lopez-Fernandez ve diğerleri, 2014).

9.7. Dijital oyun bağımlılığı modeli
Dijital oyun bağımlılığını açıklayan bir model oluşturmak hem bu bağımlılığı anlamak hem de önlemek açısından önemlidir. Alanyazın incelendiğinde bağımlılığı da
ele alan sağlıkta önleme yaklaşımlı kuramlar ve modeller bulunmaktadır. Bu modeller bu bölümde ele alınmayacak bunun yerine bir model önerisi ortaya konulacaktır. Diğer kuram ve modellerin detaylarına Ayas ve Horzum’un (2020) teknolojinin
olumsuz etkileri kitabı ya da Yeşilay’ın teknoloji bağımlılığı kitabından (2020) ulaşılabilir.
Dijital oyun bağımlılığı modeli önerisi aslında dijital oyun bağımlılığına neden olan
etmenleri ve özellikleri ele alması ile ön plana çıkmaktadır. Tabii ki dijital oyun bağımlılığı her yaştan bireyde bulunan, yaşa ve bireysel tercihlere göre farklılık göstermesine rağmen genel anlamda nedenleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Modelde
dijital oyun bağımlılığına iten temel nedenler dört başlık altında ele alınmaktadır.
Bunlar özgürlük, erişebilirlik, kaçış, akış hız ve hazzıdır. Bu başlıklar ve nitelikleri
şöyle ifade edilebilir:
• Özgürlük: Kimliğin gizli olması ve ortamda tanınır olmama sayesinde istediği gibi davranabilme özgürlüğü oyun oynama isteğini artırmaktadır. Bu
sayede gerçek dünyada gerçekleştiremediği ya da gerçekleştiremeyeceği hal,
hareket ve davranışların rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi için olanak olması
oyunların tercih edilmesinde temel rol oynayabilmektedir. Ayrıca gizlilik süre
açısından kontrol kaybedilmesinde etken olabilmektedir. Ayrıca bireyler oyun
oynarken gerçek dünya baskısından kurtulduğundan ve sanal bir dünyada istediği gibi davranma eğiliminde olabilmektedir. Kimlik, kişilik ve arzuları
doğrultusunda çevre ve aile baskısı olmaksızın davranabilme bağımlılık gelişimindeki özgürlük faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.
• Erişebilirlik: İstediği yerden istediği araçla kolay erişilir ve kolay kullanıma
sahip olduğundan oyun oynama isteğini artırmaktadır. Bu durumun özellik-
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le oyun için özel tasarım koltuk, bilgisayar ya da donanım kullanımı ile pekiştirilmesi erişebilirliği daha da artırdığından bağımlılığın artmasında temel
oluşturabilmektedir.
• Kaçış (Bağımlılığın bir savunma mekanizması olarak kaçışın yansıtma
olarak kullanımı): Gerçek dünyanın stresi, yorgunluğu, başarısızlığı ve sorumluluklarından kaçma imkanı sağladığı için oyun oynama isteğini artırmaktadır. Kaçışın kişilik yapılarından etkilendiği vurgulansa da aslında oyunun önemli ve değişmez bir bileşen haline gelmesini sağlamaktadır. Burada
gerçek dünyadaki başarısızlık, isteksizlik vb. unsurlardan kaçarak bunları
unutma ve sanal dünyada bunları baskılayıp tam tersine çevirecek uygulamalar ve kazanımlar ile durumu tersine çevirme ve yansıtma söz konusudur.
• Akış Hız ve Hazzı: Dijital oyunlar ilişkilendirilmiş güçlü bir akışa sahiptir.
Bu akış hem ilgi çekici hem motive edici hem de doyum sağlayıcı niteliktedir.
Yeni nesillerin en çok benimsediği unsur haz duygusunu artırıcı ve hızlı bir
yaşamdır. İsteklerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiği ortamlar ilgi çekici
olduğundan dijital oyun oynama isteğini artırmaktadır.
Bu model geliştirilirken Young’ın internet bağımlılığı için önerdiği model temel
alınmıştır. Young’ın modelinde gizlilik, erişilebilirlik ve kaçış bileşen olarak yer
almaktadır. Bu kapsamda üç bileşenin dijital oyunlar içinde geçerli olduğu ancak
farklı özelliklerin yer aldığı temel alınmış ve buraya akış hızı ve hazzı bileşeni eklenerek farklılaştırılmıştır. Bu yönüyle modelde oyun bağımlılığının oluşmasına neden
olan bileşenler ve bağımlılık gelişim nedenlerini ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Modele göre oyun bağımlılığı oyunların sahip olduğu dört bileşen/ödülden dolayı
gelişmektedir. Bu bileşenlerin bireye sağladığı dopamin ve doyumlar, bağımlılığın
gelişmesini sağlamaktadır ve bileşenlerden oyun oynama ile doyum sağlandıkça bağımlılık davranışı beslenmeye devam etmektedir. Bireyin erişiminin kolay olması,
konforlu ortamlarda oyun oynaması (kişisel odasında oyuncu koltuğu, faresi, klavyesi, bilgisayar vb. kullanımı), sürecin istediği gibi yapılandırılacak biçimde kendi
kontrolünde olması ve gerçek hayatın tüm istenmeyen unsurlarından kaçış imkânı
sağlaması, oyunlardaki akış süreci ve hızının sunduğu doyum ve hazzın bağımlılık
davranışının ortaya çıkmasına neden olduğu görülmektedir. Bu yönüyle oyunların
sunduğu bu özelliklerin sağladığı memnuniyetin artışı bağımlılığın gelişimine ve
artışına zemin sağlamaktadır. Bağımlılık bireysel bir gelişim süreci olduğundan her
bireyde hangi bileşen ya da bileşenlerin bağımlılıkta temel oluşturduğu incelenerek
buna yönelik önlemler alınması gerekmektedir. Ayrıca oyun bağımlılığında önleyici
nitelikte bir bakış açısı geliştirmek açısından bu bileşenlerin gerçek dünya karşılıklarının ortaya koyulması amaç edinilebilir.
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9.8. Dijital oyun bağımlılığının olumsuz etkileri
Alanyazın incelendiğinde dijital oyun bağımlılığının neden olduğu pek çok sorun
görülmektedir. Bu sorunların bir kısmı psikolojik, bir kısmı biyolojik bir kısmı ise
sosyal açıdan etki göstermektedir. Biyolojik olarak postür ve göz bozuklukları, kas
ve eklem sorunları, kişisel hijyene dikkat etmemekten kaynaklı hastalıklar, hareketsiz yaşam tarzından dolayı obezite vb. sorunların yaşanması gösterilebilir. Sosyal ve
psikolojik olarak kişilerarası ilişkilerin azalması, ilişki kurmakta zorlanma, sosyal
çevrenin azalması, yalnızlaşma ve asosyallik, sosyal kaygının artması, saldırganlık,
öfke kontrolünün düşmesi, dikkat eksikliğinin artması vurgulanabilir. Ayrıca bireyler
dijital oyun bağımlılığından dolayı hayal ve gerçek arasında karmaşa yaşayabilir ya
da uyku sorunları nedeniyle akademik ve mesleki hayatta da başarısızlık ve sorunlarla karşılaşabilir (Dinç, 2016; Horzum ve diğerleri, 2016).

9.9. Oyun bağımlılığı nasıl önlenir? Ebeveynlere, eğitimciler,
politika geliştiriciler ve gençlere yönelik öneriler
Dijital oyun bağımlılığının önlenmesine yönelik geliştirilecek olan önerileri aileler,
eğitimciler, politika yapıcılar ve oyunculara özellikle de genç oyunculara olmak üzere üç başlık altında incelemekte fayda vardır. Bu üç kitle içinde öneri ve yönlendirmeler bağımlılık oluşmadan önleyici ya da oluştuktan sonra iyileştirme bağlamında
ele alınması gerektiği unutulmamalıdır. Öncelikle tüm paydaşlar için geçerli olan en
önemli öneri ve yönlendirme teknoloji bağımlılığının teknoloji kullanımını yasaklama ya da araçları elinden alma ile çözüme kavuşamayacağı gerçeğidir. Özellikle
bilgi ve teknoloji çağının içerisinde kişileri özellikle de gençleri teknolojiden uzaklaştırmak da aynı bağımlılık gibi onlara mesleki, akademik ve sosyal açıdan zarar
vereceğinden yasaklamak ile bağımlılık arasında bir fark olmadığı unutulmamalıdır.
Bu yönüyle en önemli öneri ve yönlendirme teknolojinin doğru kullanımı konusunda
bilgi ve beceri kazanımıdır. Bu genel öneriden sonra diğer öneriler aile, eğitici ve
gençler bağlamında ayrı başlıklarda sunulacaktır.

9.9.1. Aileler ve Gençler İçin Öneriler
Dijital oyun bağımlılığı ya da teknoloji bağımlılığı bağlamının önlenmesi ve baş etme
noktasında en önemli paydaş ve bileşen ailedir. Aile sürecin içinde davranış ve tavırları
ile rol model olarak sürecin en etkili unsuru konumuna gelmektedir. Aile için önerilerde, aile işbirliği, ilişkilerin kuvvetlenmesi, oyun dışı etkinliklere ağırlık verme, işlevsel
kurallar oluşturma, spor ya da sanat etkinlikleri ve bir hobi edinme vb. gibi önlemleri
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ele alarak bağımlılığın önüne geçebilmektedir. Aile için yapılan önerilerin büyük bir
kısmı aslında gençler içinde öneri niteliğindedir. Bu yönüyle aile ve gençlere yönelik
öneriler birlikte ele alınacaktır. Bu önlemleri tek tek ele alacak olursak;
• Anne baba işbirliği: Anne ve babanın ortak dili konuşması bu süreçte çok
önemlidir. Annenin hayır dediğine babanın evet demesi ya da tam tersinin
gerçekleşmesi, bağımlılığı önlenemez hale getirebilir. Oyun bağımlısı olan
çocuk, bu durumdan sonuna kadar yararlanmaya çalışır. Aynı durum çocuk
anneanne ve dedesiyle birlikte vakit geçirdiği zaman için de geçerlidir.
• Anne baba ilişkilerini kuvvetlendirme: Yaptığımız araştırmalarda da karşımıza çıkan en önemli bulgulardan biri, anne babasıyla arası iyi olan çocukların oyun bağımlılığı düzeyinin düşük çıkmasıdır. Bu bulgu ebeveynlere çok
değerli bir tavsiye vermektedir. Ebeveynlerin oyun bağımlısı olan çocuğuyla
arası açıldıkça çocuğun oyuna bağımlı olma ihtimali daha da artabilir.
• Diğer etkinliklere ağırlık verme: Oyun bağımlısı olan çocuklar dijital
oyunlardan haz aldıkları için sürekli bu hazzı daha fazla yaşamak isterler.
Oyunlardan aldıkları hazzı başka bir etkinlikten alamayacaklarını düşünürler.
Onlara bunun doğru olmadığını kanıtlamak ise ebeveynlerin sorumluluğundadır. Dolayısıyla ebeveynlerin oyun bağımlısı olan ya da bağımlılığa doğru
gittiklerini düşündükleri çocuklarına farklı etkinlikleri deneyimletmek ve o
etkinliklerden de haz alabileceklerini onlara hissettirmek oyun bağımlılığını
önlemede işe yarayabilecek etkili yöntemlerden biridir.
• Ortak dil oluşturmaya çalışma ve kuralları birlikte belirleme: Oyun bağımlısı olan çocuklar ebeveynleri tarafından anlaşılmadıklarını düşünürler.
Bu noktada ebeveynlerin çocuklarının dilini anlamaları da önem arz etmektedir. Bunun için çocuklarıyla oynadıkları oyunlarla ilgili sohbet etmeleri ve
oynadıkları oyunlarla ilgilendiklerini göstermeleri çocuklar için değerli olabilir. Bu sayede ebeveynlerinin onları anlamaya çalıştıklarını düşünebilirler.
• Spor etkinlikleri: Yine yaptığımız birçok araştırmada bir spor dalıyla ilgilenen ve düzenli olarak spor yapan çocukların oyun bağımlısı olmadıkları
ortaya çıkmaktadır. Spor, çocuklara düzen ve disiplin getirir, çocukların enerjilerini fiziksel hareketlere harcamalarına neden olur, çocuklara hazdan öte
mutluluk verir ve düzenli olarak spor yapan çocuklar dijital oyunlar için de
çok fazla vakit bulamazlar.
• Sanatsal etkinlikler: Spor için yukarıda belirtilenler sanatsal etkinlikler için
de geçerlidir. Resim gibi, müzik gibi, tiyatro gibi sanatsal etkinliklerle uğraşan çocukların da oyun bağımlısı olmadıkları araştırmalarımızda ortaya çıkmaktadır. Bu tarz etkinlikler çocukların sosyalleşmesine de olanak sağladığı
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için, yeterince sosyalleşen çocukların bu ihtiyaçlarını gidermek için dijital
oyunlara daha az başvurduğunu söyleyebiliriz.
• Dijital etkinlikler: Oyun bağımlısı olan birini tamamen ekrandan almak ve
oyunla olan bağlantısını kesmek her zaman doğru yol olmayabilir. Ekranla olan
ilişkisini farklı bir yöne çekmek ise başlangıç için daha doğru bir yol olabilir.
Bu noktada ise “üretim için tüketim” etkinlikleri önerilmektedir. Üretim için
tüketim, kişinin ekrandaki içeriği tüketirken aynı anda ekrana bakarak gerçek
hayatta da üretim yapması anlamına gelir. Örneğin, ekranda “en uzağa giden
uçak nasıl yapılır” videosu izlerken bir yandan önündeki kağıtla uçağı yapmaya
çalışan çocuk ekranda tüketim yaparken gerçek hayatta da o video sayesinde
üretim yapıyor demektir. Bu sayede fiziksel hayat ile dijital hayat dengelenir.
• Süre kısıtlaması: Oyun bağımlısı olan çocukları bağımlılıktan kurtarmak
için ebeveynler hemen oyunları yasaklayıp sorunu çözeceklerini düşünürler.
Ancak yasaklamak bu noktada doğru bir çözüm olmayabilir. Yasaklamak
genellikle daha cezbedici hale getirir. Daha doğru olan yöntem ise ekran
karşısında geçirilen zamanı kısıtlamaktır. Ekran karşısında 5 saat oyun oynayan çocuğun oyun süresini 4 buçuk saate düşürmek önemli bir başarıdır.
Zamana yayarak bu süreyi yavaş yavaş azaltmak ve azaltılan sürenin yerine
gerçek hayat etkinlikleri koymak doğru bir yöntemdir. Yaşlara göre süre
kısıtlamaları ise pediatri derneklerinin aldığı karara göre 0-2 yaş, ekran yok;
2-5 yaş 1 saat; ilkokul 1.5 saat; ortaokul 2 saat; lisede ise kotalı kullanımdır.
• Yaşa göre oyun tercihi yapılması: Oyun bağımlısı olan çocuklar genellikle
erken yaşta yaşlarına uygun olmayan oyunlar oynayarak oyunlara bağımlı
hale gelirler. Daha küçük yaşlarda oynanan yetişkin oyunlarını deneyen çocuklara yaşlarına uygun oyunlar tavsiye edildiğinde çocukların o oyunları artık beğenmezler ve oynamak istemezler (“bebek oyunu bu!” derler). Ebeveynler çocuklarının oyun bağımlısı olmalarını istemiyorlarsa daha erken yaşta
yaşlarına uygun olmayan oyunları kesinlikle oynatmamalıdır.
• Birlikte dijital oyun etkinlikleri: Ebeveynlerin çocuklarıyla yakınlaşmalarının etkili yollarından biri onlarla birlikte oynadıkları dijital oyunları oynamaktır ya da en azından oynadıkları oyunları izlemektir. Ebeveynler bu
sayede oynadıkları oyunları izleyerek kontrol etme şansına da sahip olurlar.
Ancak burada yargılamadan sadece ekranla kaliteli vakit geçirmek için oyuna
eşlik etmekten bahsedilmektedir. Ancak bu etkinlik bir yargılama sürecine
girerse tam tersi etki yaratabilir. Ebeveynlerin ailecek dijital oyunlar oynamaları oyundan birlikte keyif almak için güzel bir etkinlik önerisidir. Örneğin
dans oyunları, spor oyunları ve yarış oyunları gibi oyunlar birlikte güzel vakit
geçirmek için güzel önerilerdir.
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• Ekransız saat: İster oyun bağımlılığı ister sosyal medya bağımlılığı olsun,
teknolojik olarak ekrana bağımlı olan gençleri ekrandan uzaklaştırmak ve
ebeveynlerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirmelerini sağlamak için her akşam 1 saat ekransız bir şekilde vakit geçirmeleri tavsiye edilir. Bu bir saat
içinde kesinlikle ama kesinlikle hiç kimsenin ekrana bakmaması gerekir. Bu
süre zarfında birlikte güzel vakit geçirmek herkesin birbirini daha yakından
tanımasını sağlayacaktır. Buradaki önemli amaçlardan biri çocukların sadece ekrandan değil birlikte sosyalleşmekten de mutlu olabileceklerini onlara
kanıtlamaktır. Ebeveynleriyle arası açılan çocukların ebeveynlerinden karşılamaları gereken ihtiyaçları ekrandan karşılamaya çalışmaları çok normaldir.
Yapılan araştırmalarda oyun bağımlısı olan çocukların ebeveynleriyle aralarının çok iyi olmadığı da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle aranın iyileştirilmesi
için çocukla birlikte kaliteli vakit geçirmek esastır.

9.9.2. Eğitimciler ve Politika Geliştiriciler İçin Öneriler
Dijital oyun bağımlılığı ya da teknoloji bağımlılığı bağlamının önlenmesi ve baş
etme noktasında diğer önemli paydaş ve bileşen eğitimciler ve politika yapıcılardır.
Bu noktada eğitimcilerin en önemli rolü teknolojinin olumlu ve olumsuz yönlerine
yönelik bilgi ve farkındalık kazandırmaktır. Ayrıca doğru teknoloji kullanımı noktasında bilgi kazandırmanın yanında eğitimciler rol modelde olmak durumundadır.
Politika yapıcılar ise sosyal çevre ve politika bağlamında yapacakları düzenlemeler
ile bağımlılığı önleme ve başetme noktasında önemli bir rol oynayacaklardır. Eğitimciler ve politika geliştiricilere yönelik öneriler birlikte ele alınacaktır. Bu önlemleri tek tek ele alacak olursak;
• Farkındalık ve doğru kullanım eğitimleri: Eğitimcilerin hem teknolojinin
olumlu hem de olumsuz yönlerine yönelik farkındalık oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca doğru teknoloji kullanımı konusunda yönlendirme yapmaları ve rol model olmaları gerekmektedir. Tüm bu süreçte dikte edici bir yaklaşım benimsemenin olumsuz etkilerinin olduğu unutulmadan eğitimcilerin
rehber rolü ile yaklaşım sergilemeleri gerekmektedir.
• Tasarım etkinlikleri: Oyun bağımlıları ekranda genelde sadece var olan
oyunları oynayarak tüketim yaparlar. Oyun bağımlılarını yönlendirebilecek
en etkili yöntemlerden biri de onların kendi oyunlarını tasarlamalarını sağlamaktır. Bu sayede çocuklar yukarıda belirtildiği gibi tüketimden üretime
geçerler. Oyun tasarımının yanında çocuklar grafik tasarlayabilirler, müzik
tasarlayabilirler, 3 boyutlu tasarım yapabilirler, seviye tasarımı yapabilirler,
programlama öğrenip kendi dijital oyunlarını tasarlayabilirler.
• Sosyalleşme ihtiyacının karşılanması: Hangi bağımlılık türü olursa olsun
bağımlı olan kişilerin yeterince sosyalleşmedikleri ortaya çıkmaktadır. Arka-
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daşlarıyla, aileleriyle, akrabalarıyla yeterince vakit geçirenlerin ise bağımlılık
düzeyleri düşük çıkmaktadır. Ekransız aile zamanı yapmak, arkadaşlarla dışarı çıkmak, arkadaşlara/akrabalara misafirliğe gitmek gibi etkinlikler sayesinde çocuklar sosyalleşir ve ekrana olan ilgi azalabilir.
• Sosyal sorumluluk projeleri: Başkasına yardım eden çocuklar gerçek mutluluğu deneyimleme şansı elde ederler. Mutlu etmek mutlu eder. Sosyal sorumluluk
projelerinde görev alan çocuklar bir amaç edinir ve bu amacı gerçekleştirmek
için birçok sorumluluk alarak görevleri yerine getirirler. Projelerini tamamlarken başkalarını gerçekten mutlu etmenin ve gerçek bir işi tamamlamaktan
mutlu olan çocuklar, bunun tekrar gerçekleşmesini isterler. Bu tarz projelerde
hissedilen haz değil mutluluktur ve mutluluk bağımlılığı azaltır.
• Oyun dostu okul, sokak ve parklar: Çocuk ve gençlerin geleneksel ve yüz
yüze oyunları oynayabilmeleri için uygun ortamların oluşmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Okullar sadece bir ders verilme ortamı olmaktan çıkarak oyunlarla daha çok sevilen ve istenilen ortamlar haline getirilmelidir. Bu yönüyle
okullar hem öğrenme ortamı olarak hem de ders dışı etkinlikler olarak oyun
dostu ortamlar haline getirilerek çocukların daha istekli ve zevk aldığı ortamlar haline getirilebilir. Ayrıca daha güvenli ve eğitsel yönü ön plana çıkan tematik park ve sokaklar oluşturulması da çocukların aşırı dijital oyun oynama
motivasyonlarının önüne geçebilecek unsurlardır. Oyun dostu tematik sokak
ve parklar ile tüm paydaşların ve bağımlılıların teknoloji dışında bir yaşantı
oluşturmasına olanak sağlanacaktır.
Özetle hayattan yeterince keyif almayan çocukların keyif almak için tekrar oyunlara
geri dönmesi beklenmedik bir durum değildir. Dolayısıyla oyuncuların ve ebeveynlerin kendilerine sorması gereken soru şudur: Bu hayatta bana oyunlardan başka
keyif veren şey nedir? Bu soruya cevap ya da cevaplar bulunduğunda kişinin bağımlılığının önüne geçmede çok önemli bir adım atmış olursunuz (Samur, 2019).
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BÖLÜM 10

DIJITAL OYUN BAĞIMLILIĞI,
ETKILERI VE ÖNLEME

Arş. Gör. Meryem Dedeler Kenar

Dijital oyun bağımlılığı ile ilgili olan bu bölümde öncelikle bağımlılığa genel
bir giriş yapıldıktan sonra, bağımlı kişilerin birtakım ortak kişilik özellikleri
ve demografik bilgileri üzerinde durulmuştur. Daha sonrasında davranışsal
bağımlılık kavramı aktarılmış, davranışsal bağımlılık grubunda yer alan dijital
oyun bağımlılığının tanımı, ilgili alanyazında kullanılan farklı isimleri, DSM 5
tanı ölçütleri ve dijital oyun bağımlılığını ölçme ve değerlendirmede kullanılan ölçüm araçlarına yer verilmiştir. Bölüm dijital oyun bağımlılığının yaygınlığı ile devam etmiş, etiyolojisi ve dijital oyun bağımlılığını açıklayan modeller
hakkında bilgi verilmiştir. Diğer psikiyatrik bozukluklar ile dijital oyun bağımlılığı eş tanısı aktarıldıktan sonra, dijital oyun bağımlılığının sağlık üzerindeki
etkilerine değinilmiştir. Bu konuda yapılması gereken önleme çalışmaları ve
koruyucu faktörler tartışıldıktan sonra bağımlı özellikler gösteren bireylere
uygulanabilecek tedavi yöntemleri üzerinde durulmuş ve bölüm ailelere, çocuk-gençlere ve eğitimcilere yönelik öneriler ile sonlandırılmıştır. Dijital oyun
bağımlılığı ile ilgili kapsamlı olarak hazırlanan bu bölümün yapılacak bilimsel
araştırmalara, oyun bağımlılığını önleme konusunda yürütülecek farkındalık,
önleme ve müdahale çalışmalarına ışık tutabilecek nitelikte bir rehber olabileceği düşünülmektedir.
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10.1. Giriş
İnternet ve ilişkili teknolojiler yaşamın her alanında görülürken, ruh sağlığı böylesine büyük değişikliklere karşı savunmasız kalabilmektedir (Aboujaoude ve
Starcevic, 2015). Davis’e (2001) göre, gelişen teknoloji ile birlikte sağlıklı ve patolojik teknoloji kullanımı arasındaki ayrım önem kazanmakta, işlevselliğin bir
ucunda sağlıklı kullanım diğer ucunda patolojik olan yer almakta ve bunun işlevsel
ya da yıkıcı olmasını birey belirlemektedir. Sağlıklı teknoloji kullanımında birey
teknolojiyi gerçek hayattan ayırıp yararlı bir araç olarak görürken, patolojik teknoloji kullanımında kişi bu ayrımı yapamamakta ve teknolojiyi var oluşunun bir
kaynağı olarak görmektedir. Patolojik teknoloji kullanımına sahip bireyler, kullanımlarını kontrol edememekte, kişilerarası ilişkilerini, kariyerlerini vb. tehlikeye
atmaktadırlar (Young, 2009).
Oyun oynama etkinliği insanoğlunun var oluşundan itibaren görülmekle birlikte, kişiler için haz verici ve eğlenceli bir etkinlik olarak var olmakta, bir tür rahatlama ve
sosyalleşme aracı olarak görülmektedir (Kuss ve Griffiths, 2012a; Ögel, 2012). Günümüzde değişen ve gelişen teknoloji, oyun türlerini de etkilemiş, yeni bir oyun alanı gündeme gelmiştir (Kuss ve Griffiths, 2012a). King ve Delfabbro’ya (2019) göre,
video oyunları sektörü sürekli gelişmeye devam etmekte, bu bağlamda kişilerin boş
zaman etkinlikleri ve eğlence anlayışları da değişmekte, her yaştan birey oyunları
sosyalleşme ve eğlence amacıyla kullanmakta, hatta bazı bireyler oyun dünyasında
gerçek hayatta olduklarından daha mutlu olduklarını beyan etmektedirler. Oyunların
sahip olduğu pek çok özellik onları çekici kılarken, savunmasız kişiler için bağımlılık sorunu oluşturmakta ve “dijital oyun bağımlılığı” kavramı karşımıza çıkmakta; oyun oynama davranışı bir süreklilik üzerinde düşünülürse bir ucunda sağlıklı
oyun oynama diğer ucunda ise zararlı/yıkıcı oyun oynama davranışı yer almaktadır.
Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları (Massively Multiplayer Online
Role-Playing Games [MMORPG]) özellikle çocuk ve ergenlerin internet bağımlılığı geliştirmelerinde önemli risk etmenlerinden biri olarak gündeme gelmektedir
(Young, 2009).
Bu aktarılanlar ışığında bu bölümün amacı, bağımlılık kavramı, davranışsal bağımlılık, dijital oyun bağımlılığı konularının kavramsallaştırılmasına yardımcı olmak,
dijital oyun bağımlılığı ile ilgili altta yatan etmenler, dijital oyun bağımlılığının sonuçları, tedavisi ve önleme programları gibi konularda okuyucuya güncel alanyazından bilgiler sunmaktır.
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10.2. Bağımlılık Nedir?
VandenBos’a (2015) göre bağımlılık, alkol veya diğer maddelere psikolojik ve/veya
fiziksel olarak bağlı olma durumu olarak tanımlanmakta, genellikle madde bağlılığına eş anlamlı olarak kullanılsa da seks, internet, kumar gibi davranışsal bağımlılıkları da içermektedir. Bağımlı davranış ise kişinin bağımlı olduğu ve yaşamını ele
geçiren maddeyi elde etmeye ilişkin göstermiş olduğu takıntılı ve yıkıcı eylemler
anlamına gelmekte ve maddeyi arama, risk alıcı davranışlarda bulunma, kuralları ve
yasaları çiğneme gibi durumları kapsamaktadır.
Hastalıkların uluslararası sınıflandırmalarını ve tanı ölçütlerini içeren ve son sürüm
olan ICD-11’de (International Classification of Disease) madde kullanımına veya
davranışsal bağımlılığa bağlı bozukluklar, psikoaktif maddelerin kullanımı ya da
ödüllendirici ve pekiştirici davranışların tekrar edilmesi sonucu ortaya çıkan zihinsel
ve davranışsal bozukluklar olarak tanımlanmaktadır (ICD-11, 2021). Bağımlılık (addiction) kişinin bir uyarıcıya fizyolojik olarak bağlı olma durumu (dependence) olarak tanımlanmakta, ancak DSM-IV bir maddenin ya da başka bir uyarıcının patolojik
ya da kötüye (abuse) kullanımını “bağımlılık (addiction)” olarak adlandırmamakta
ya da takıntılı kumar oynamayı bağımlılık (addiction) olarak açıklamamaktadır. Bunun yerine maddeler için bağlılık/bağlı olma durumunu (dependence), kumar oynama bozukluğu gibi durumlar içinse patolojik kullanımı tercih etmektedir (Davis,
2001). Ancak “addiction” ve “dependence” kelimelerinin Türkçe karşılıklarının “bağımlılık” (Bkz., Tureng Sözlük addiction ve dependence) olarak kullanılması ulusal
alanyazında konunun bu şekilde geçmesine neden olabilmektedir. “Bağımlılık” kavramının etiketleyici bir yanı bulunmakta, kişiler “bağımlı” şeklinde nitelendirildiklerinde yargılandıklarını hissedebilmektedirler (Grant, Odlaug ve Chamberlain, 2016).
Bir davranışın bağımlılık olarak nitelendirilebilmesi için Griffiths (1996) tarafından
önerilen altı bileşen bulunmaktadır: (1) zihinsel meşguliyet/önem atfetme (bağımlı
olunan nesne kişinin hayatındaki en önemli etkinlik halini almış, düşünce biçimini,
duygularını ve davranışlarını etkilemeye başlamıştır. Kişi nesneden uzak kaldığı durumlarda zihni onunla meşgul olmaktadır.) (2) duygu durum değişikliği (kişi bağımlı
olduğu nesneyi duygularını düzenlemek ve gerçek hayattaki problemlerden kaçmak
için kullanmaktadır.) (3) tolerans (aynı etkiyi elde etmek amacıyla kullanılan maddenin ya da bağımlı olunan nesneyle geçirilen zamanın artırılmasıdır.) (4) geri çekilme
belirtileri (bağımlı olunan nesne ya da maddenin kullanımı azaldığında ya da yoksunluğunda, kişinin hoş olmayan duygular yaşamasıdır.) (5) çatışma (bağımlı olunan madde ya da nesne yüzünden kişinin kişilerarası ilişkilerinde ya da kendisiyle
çatışmalar yaşamasıdır.) (6) nüks (kişi kullanımını bırakmasına ya da kontrol altına
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almasına rağmen, bir önceki yüksek kullanım durumlarına geri dönmesi, gerilemesidir). Bahsedilen bu altı bileşen tüm bağımlılıklarda ortak olarak görülen yapılar
olarak nitelendirilmekte; fizyolojik ve psikolojik ödüller, fiziksel, sosyal ve kültürel
çevre ile birleşince, herhangi bir davranışın aşırı kullanımı için zemin hazırlamaktadır (Griffiths, 2005).
Bağımlılığın şiddeti açısından değerlendirildiğinde, hafif, orta ve şiddetli olmak
üzere üç gruba ayrıldığı görülmektedir. Hafif düzey bağımlılıkta, bağımlılık için
karşılanması gereken kriterler düşük düzeyde de olsa bulunmakta, sosyal faaliyetler, hobiler ve kişilerarası ilişkilerde yaşanan bozulmalar az düzeyde görülmektedir. Orta düzey bağımlılık hafif ile şiddetli düzey arasında yer alırken; şiddetli
bağımlılıkta tanı için karşılanması gereken kriterler fazlaca bulunmakta, sosyal
faaliyetler, hobiler ve kişilerarası ilişkilerde önemli oranlarda bozulmalar görülmektedir (Ögel, 2020).

10.2.1. Bağımlılıkta Görülen Kişilik Özellikleri
Araştırmalar tarafından varlığı kanıtlanmış olmasa da madde bağımlılığı ile ilişkili
olduğu düşünülen, dürtüsellik, öz-kontrol eksikliği gibi birtakım kişilik özelliklerini içeren, bireyin bir ya da birden çok maddeye bağımlı olma eğilimi olduğunu
düşündüren hipotetik kişilik örüntüsüne bağımlı kişilik denmektedir (VandenBos,
2015). Bağımlı kişilik özellikleri gösteren kişilerin alkol, sigara, madde, yemek,
oyun gibi alanlarda bağımlılık geliştirme risklerinin yüksek olduğu belirtilmektedir (Young ve de Abreu, 2011). Ancak Ögel’e göre (2020) spesifik bir “bağımlı
kişilik” özelliği tanımlanamamakta; düşük engellenme eşiği, dürtüsellik, heyecan
arama davranışı ve risk alıcı davranışlar gibi bazı kişilik özelliklerinin bağımlılıkla ilişkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin, düşük engellenme eşiğine sahip bireyler engeller ve problemler karşısında kolaylıkla kırılabilmekte ve bundan dolayı
daha fazla engellenme yaşayabilmektedirler. Kişi yaşadığı bu sorunlar nedeniyle
sıkıntısını azaltmak istemekte, acıya katlanma eşikleri genellikle düşük olduğu
için zaman geçmeden içinde bulundukları rahatsızlık verici durumdan kendilerini
kurtarmak istemektedirler. Stresten ve huzursuzluktan kurtulmak amaçlanmakta,
ödüllendirilme ve haz duygusunu erteleyebilme becerisinin de bu bireylerde düşük
olduğu belirtilmektedir.
Benzer şekilde dürtüsel özellikler gösteren bireyler önceden düşünüp plan yapmaksızın hızlı bir şekilde eyleme geçme, bilinçli olarak düşünmeden davranışta bulunma
gibi birtakım davranışlar sergilemektedirler (Ögel, 2020). Dürtüsellikte olduğu gibi
heyecan arama durumunda da kişi farklı deneyimler aramak uğruna sosyal, ekonomik, yasal bazı riskleri göze alabilmektedir (Grant ve ark., 2016; Ögel, 2020).
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Yapılan çalışmalar ortak bazı kişilik özelliklerinin var olduğunu gösterse de bunların
tüm bağımlılar için genelleştirilemeyeceğini, sadece belli kişilik özellikleri olan kişilerin değil herkesin bağımlı hale gelebileceğini, kişilik özellikleri ile bağımlılık arasında neden sonuç ilişkisi kurulamayacağını, kişilik özelliklerinin mi bağımlılığa neden olduğu yoksa bağımlılığın mı yeni bir kültür ile yeni kişilik örüntüleri gelişimine
neden olduğunun net olmadığını, bağımlılığın önceden olduğu gibi bir kişilik sorunu
olarak açıklanmadığını, diğer bir deyişle kişilik sorunu ile direkt ilişkisi bulunmayan
bir davranış biçimi olarak açıklandığını akılda tutmak gerekmektedir (Ögel, 2020).

10.2.2. Davranışsal Bağımlılık Nedir?
ICD-11 (2021) sınıflandırmasına göre, bağımlılık yaratan maddeler dışında, ödüllendirici davranışların tekrarlayıcı olarak yapılmasından kaynaklanan, kişinin işlevselliğinde bozulmalara ve sorunlara yol açan, klinik olarak önemli ve tanınabilir bozukluklar davranışsal bağımlılığa bağlı bozukluklar olarak tanımlanmakta ve çevrimiçi
veya çevrimdışı oynanan kumar ve oyun bağımlılığını kapsamaktadır. Benzer şekilde Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association [APA]) tarafından
yayınlanan Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabının (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM]) son sürümü olan DSM 5’e
göre davranışsal bağımlılık madde bağımlılığına benzer özellikler gösteren ancak
herhangi bir madde kullanımı sonucu ortaya çıkmayan, seks, kumar, oyun, alışveriş bağımlılığı gibi türleri olan tekrarlayıcı davranışlar olarak nitelendirilmektedir
(APA, 2013). Herhangi bir kimyasal kullanımı olmadan görülen ve potansiyel olarak
bağımlılık yapma riski bulunan bu davranışlara, kumar oynama, seks, egzersiz, video oyunları oynama ve internet kullanımı örnek olarak verilebilmektedir (Griffiths,
2005). Davranışsal olarak bağımlı olan kişiler, herhangi bir kimyasal olmamasına
rağmen, davranış rutinleri nedeniyle (örn., kumar oynama, oyun oynama vb.) zihinsel durumlarını değiştirebilmektedirler (Marks, 1990).
DSM 5’te yer alan maddeyle ilişkili ve bağımlılık yapıcı bozukluklar kategorisinde
madde kullanımına bağlı bozuklukların yanı sıra kumar oynama bozukluğu da yer
almakta, kumar oynama bozukluğunun da madde kullanımı ile ilişkili bozukluklarda
olduğu gibi beyindeki ödül sistemini aktive ettiği ve madde kullanımına benzer davranışsal belirtiler gözlendiği düşünülmektedir. Ancak davranışsal bağımlılık grubu
altında kumar oynama bozukluğunun yanı sıra yer alan seks, egzersiz, alışveriş, internette oyun oynama (bu bölümde dijital oyun bağımlılığı kullanımı tercih edilmiştir) gibi tekrarlayıcı davranışlar DSM 5’in ileri araştırmalar gerektiren üçüncü kısmında yer almakta ve bozukluk olarak nitelendirilebilmeleri için daha fazla çalışma
bulgusuna gerek duyulmaktadır (APA, 2013).
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Davranışsal ve kimyasal (madde, alkol kullanımı) bağımlılıkların birtakım ortak özelliklere sahip oldukları belirtilmektedir: (1) olumsuz sonuçlarına rağmen
davranışı tekrarlayan ve takıntılı bir şekilde devam ettirmek, (2) sorunlu davranış
üzerinde kontrolün kaybedilmesi, (3) sorunlu davranışta bulunmadan önce yaşanan aşerme durumu, (4) sorunlu davranışta bulunurken haz alma, (5) bir kere
başlandığında ve bağımlı olunduğunda kronik olması, (6) her iki bağımlılıkta da
olumlu pekiştireçlerin rol oynaması ve kişiyi ödüllendirmesi, (7) her ikisinde de
ekonomik, kişilerarası ve sağlık alanlarında olumsuz sonuçların görülmesi (Grant
ve ark., 2016).
Patolojik internet kullanımı özgül ve genel olmak üzere iki gruba ayrılmakta, özgül patolojik internet kullanımında kişi internetin belirli bir işlevine (örn., çevrimiçi
oyunlar, çevrimiçi kumar oynama, çevrimiçi porno siteleri vb.) bağımlılık gösterirken; genel patolojik internet kullanımı, internetin pek çok işlevinin aşırı kullanımını,
herhangi bir amaç olmaksızın internette öylesine zaman geçirmeyi kapsamaktadır
(Davis, 2001). Diğer yandan internet bağımlılığı ve dijital oyun bağımlılığının farklı
özellikler sergileyen, kavramsal olarak farklı davranışlar oldukları da belirtilmektedir (Király ve ark., 2014).

10.3. Dijital Oyun Bağımlılığı
King ve Delfabbro’ya (2019) göre, oyunlar genel olarak yararlı etkinlikler olsa
da birkaç on yıldır hızlı bir şekilde yaygınlaşan dijital oyunlar, özellikle sosyal
oyunlar, çok fazla oyun oynamak gibi birtakım endişeleri de beraberinde getirmektedir. Araştırmacılar ve alanda çalışan uzmanlar, bazı kişilerin aile hayatlarını,
iş ve kariyerlerini, eğitimlerini, uyku ve beslenme gibi fiziksel sağlıklarını, gerçek hayatta sahip oldukları hobi ve etkinlikleri, sosyal ve kişilerarası ilişkilerini
tehlikeye atacak kadar çok oyun oynadıklarına şahit olmaktadırlar. Bu kişiler için
oyun oynamak yararlı bir etkinliğin ötesine geçmekte, eğlence amacıyla oyun oynamadan ziyade oyun oynamayı kontrol edememe ve durduramama gibi olumsuz
sonuçlar görülmektedir.
Oyunların sahip olduğu pek çok özellik, sorunlu kullanımlarına hatta bağımlılık yaratmalarına bir açıklama getirmektedir: (1) Etkileşim, kişilerin yetkinlik ve başarı
hissetmelerine neden olmaktadır. (2) Ödüller, kişilerin heyecan ve duygusal rahatlama hissetmelerini sağlamaktadır. (3) Immersion olarak kavramsallaştırılan oyuna
dalma bileşenleri, kişinin problemlerini unutmasına ve hoş olmayan durumlardan
kaçmak için oyunu kullanmasına neden olmaktadır. (4) Sınırsız olmaları nedeniyle
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oyunlar, kişilerin oldukça fazla zaman harcamasına yol açmaktadır. (5) İş gibi görülebilecek özellikleri ile kişilerde bir amaç ve rutin yaratmaktadır. (6) Sanal doğası
nedeniyle kişiler kontrol edilebilirlik algısı hissetmektedirler. (7) Son olarak oyunlar pek çok kişi için daha iyi bir hayat ve hikâye sunmaktadır (King ve Delfabbro,
2019). Benzer şekilde Yee (2006) kişilerin oyun oynamak için başarı, sosyalleşme ve
oyuna dalma olmak üzere üç temel motivasyona sahip olduğunu belirtmekte, farklı
kişilerin farklı motivasyonlara sahip olmaları da oyunların kişiden kişiye değişen
anlamına ve sonuçlarına ışık tutmaktadır. Ayrıca kişiler oyunda gerçek hayatta sahip
oldukları kimliklerinin dışında yeni kişilikler deneme şansı bulmakta, bu durum da
bağımlılık riskini artıran durumlardan biri olarak görülmektedir (Allison, von Wahlde, Shockley ve Gabbard, 2006). Diğer yandan, oyun yazılımcıları kişileri oyunda
tutmak, heyecanlarını kaybetmemelerini sağlamak ve uzun vakit geçirmelerine neden olmak için çabalamaktadır (King ve Delfabbro, 2019). Oyunda yer alan başarı
bileşenleri ve ödüller kişilerin özgüvenlerini ve benlik saygılarını artırıcı bir etki
yaratmaktadır (Perdew, 2015). Davranışsal bir bağımlılık olarak gruplandırılan oyun
bağımlılığı ile ilgili özellikler ilerleyen kısımda aktarılmaktadır.

10.3.1. Dijital Oyun Bağımlılığı Tanımı
Dijital oyun bağımlılığı; bilgisayar ve video oyunlarının, sosyal ve duygusal problemlere neden olmasına rağmen, oyuncu tarafından kontrol edilemeyen bir biçimde, aşırı ve takıntılı bir şekilde kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Lemmens, Valkenburg ve Peter, 2009). İnternette Oyun Oynama Bozukluğu adıyla DSM 5’in
ileri araştırma gerektiren durumlar kısmında yer alan dijital oyun bağımlılığı,
internetin oyun oynamak amacıyla takıntılı bir şekilde kullanımı ile karakterize
olmakta ve bu durum kişinin hayatında olumsuz sonuçların görülmesine neden
olmaktadır (Grant ve ark., 2016). Diğer bir deyişle, oldukça sorunlu oyun oynama davranışları sergileyen, yani oyun oynama davranışı ile ilgili öz-düzenlemeden yoksun bireylerin oyun bağımlılığı tanısına sahip oldukları vurgulanmaktadır
(King ve Delfabbro, 2019).
Bir kişinin oyun bağımlısı olarak nitelendirilebilmesi için içinde bulunduğu bağlam
oldukça önemli bir role sahip olmakla birlikte, aşırı sürelerde oyun oynama (örn., bir
günde 13 saat) kişinin bağımlı olduğu anlamına gelmemektedir (Griffiths, 2009). Oyun
bağımlısı bireyler aşırı sürelerde oyun oynamakta; ancak her aşırı süre oyun oynayan
birey bağımlı olarak değerlendirilmemektedir (Gentile, 2009; Griffiths, 2009). Bu hususta önemli olan oyun oynamanın kişinin hayatında olumsuz olarak nelere yol açtığı
olup çok az sayıda ya da hiç olumsuz sonuç görülmüyorsa, bu davranışın bağımlılık
olarak nitelendirilmemesi gerekmektedir (Caplan, 2002; Griffiths, 2009).
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Kişiler; kişisel bilgisayar, konsollar, akıllı telefonlar gibi platformlar aracılığıyla
oyun oynayabilmekte ve yapılan araştırmalar bu alanlarda sorunlu oyun oynama
davranışını içermektedir (King ve Delfabbro, 2019). Dijital oyun bağımlılığının birtakım gruplara ayrılabileceği belirtilmekte, bu grupların (1) dürtüsel/saldırgan tip
(oyun oynamak için esas motivasyon öfkenin sağaltımını sağlamak olup dürtüsellik
özelliği ile ilişkilidir), (2) duygusal olarak incinebilir tip (oyun duygu düzenleme
yöntemi olarak ya da gerçek hayattaki problemlerden kaçış amacıyla kullanılmaktadır), (3) sosyal koşullara bağlı tip (kişi gerçek hayattaki sosyal ilişkilerinde kaçıngan
ya da sosyal olarak kaygılı olduğundan ya da narsisistik kişilik özelliklerine sahip
olduğundan oyun oynamayı tercih etmektedir; ilkinde birey oyunlardaki sosyal ilişkileri gerçek hayattaki tehlikelerden korunmak için güvenli bir yer olarak görmekte,
ikincisinde ise oyunlar aracılığı ile ilgi ve hayranlık ihtiyaçlarını doyurmaktadır) ve
(4) başka türlü adlandırılamayan tip olabileceği ifade edilmektedir. Bu sınıflandırmanın oldukça heterojen bir görünüm sergileyen dijital oyun bağımlılığı kavramının
daha kolay bir şekilde ele alınmasına ve oluşturulacak olan müdahale ve tedavi programlarının bu alt tiplere göre yapılandırılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir (Lee, Lee ve Choo, 2016).
Ayrıca kişi oyunla ilgili çevrimiçi ve çevrimdışı diğer etkinliklere de ilgi gösterebilmekte, bu durum da oyun bağımlılığının ciddi bir sorun olarak, uzun vadede seyretmesine neden olabilmektedir: (1) Youtube ya da Twitch gibi platformlar üzerinden
oyunla ilgili ses kayıtları dinlemek, kaydedilen ya da canlı olarak yayınlanan oyun
videolarını izlemek, (2) çevrimiçi oyunlarla ilgili forumlara kayıt olmak ya da bu
forumlarda zaman geçirmek, (3) oyunlarla ilgili haberleri, blog yazılarını takip etmek, (4) yeni çıkan oyunları ve oyun ekipmanlarını sürekli olarak takip etmek, (5)
oyun bileşenleri almak için mağazaları ziyaret etmek, (6) oyun ekipmanlarıyla ilgili
koleksiyon oluşturmak (King ve Delfabbro, 2019).

10.3.2. Alanyazında Kullanılan Farklı İsimler
Bu kitabın adıyla ve bütünüyle uyumlu olması açısından bölüm adı “Dijital Oyun
Bağımlılığı” olarak belirlense de DSM 5’te internette oyun oynama bozukluğu
olarak yer almakta ve ilgili alanyazında internet kullanım bozukluğu, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi isimlerle de anılabilmektedir (APA, 2013). Örneğin
mevcut kitapla uyumlu olarak Yalçın Irmak ve Erdoğan (2015, 2016) dijital oyun
bağımlılığı terimini tercih ederken, problemli oyun oynama davranışları (örn., Desai, Krishnan-Sarin, Cavallo ve Potenza, 2010), oyun bağımlılığı (örn., Lemmens
ve ark., 2009), obsesif kompulsif oyun oynama (örn., Singh, 2018), problemli vi-
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deo oyunları kullanımı (örn., Porter, Starcevic, Berle ve Fenech, 2010), aşırı bilgisayar oyunları oynama (örn., Grüsser, Thalemann ve Griffiths, 2007), patolojik
video oyunları kullanımı (örn., Gentile, 2009) da kullanılan diğer isimler arasında
yer almaktadır.

10.3.3. DSM 5 Tanı Ölçütleri
DSM 5’te üçüncü kısımda yer alan ve tam bir bozukluk halini alması için hakkında
daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulan İnternette Oyun Oynama Bozukluğu için önerilen tanı ölçütleri şu şekildedir (APA, 2013):
Tekrarlayıcı ve ısrarlı bir şekilde, çoğunlukla diğer oyuncularla birlikte oyun oynama amacıyla internete girme durumu sonucunda klinik olarak ciddi bir işlev
bozukluğu yaşama ile karakterize olan internette oyun oynama bozukluğu tanısı
almak için, son 12 ay içerisinde aşağıda belirtilen kriterlerden beş ya da daha fazlasının var olması gerekmektedir: (1) İnternet oyunlarıyla ilgili zihinsel meşguliyet/
önem atfetme kriterine göre kişi ya geçmiş oyun etkinliği ile ilgili ya da bir sonraki
oyunuyla ilgili düşünmekte ve internette oyun oynama kişinin günlük hayatının
baskın bir unsuru haline gelmektedir ve kumar oynama bozukluğundan farklıdır.
(2) İnternette oyun oynayamadığı zamanlarda yoksunluk ve geri çekilme belirtileri gösterme kriterine göre farmakolojik bir yoksunluğa dair fiziksel bir işaret
olmasa da kişi, oyun oynayamadığı zamanlarda huzursuzluk, kaygı, üzüntü hissetmektedir. (3) Tolerans geliştirme kriterine göre kişi internette oyun oynama ile
ilgili harcadığı süreyi artırma ihtiyacı duymaktadır. (4) İnternette oyun oynamayı
kontrol etmeyle ilgili girişimlerin başarısız olması. (5) İnternet oyunları haricinde,
geçmişte sahip olunan hobi ve etkinliklere olan ilginin kaybolması. (6) Tüm psikososyal problemlerin varlığına rağmen internette aşırı bir biçimde oyun oynamayı
sürdürmek. (7) İnternette oyun oynamaya harcanan zamana ilişkin aile üyeleri,
terapist vb. kişilere yalan söylemek. (8) İnternet oyunlarını çaresizlik, suçluluk,
kaygı gibi olumsuz duygulardan kaçmak ya da rahatlamak amacıyla kullanmak.
(9) İnternet oyunları nedeniyle önemli bir ilişkiyi, işini, eğitimle ya da kariyerle
ilgili fırsatları kaçırmak ya da tehlikeye atmak.
APA’ya göre (2013), yukarıda belirtilen kriterler kumar içermeyen oyunlar için geçerli olmakla birlikte, profesyonel amaçlarla oyun oynamak ve bundan geçimini
sağlamak (bkz., e-spor) bir bozukluk olarak nitelendirilmemektedir. Kumar oynama
bozukluğundan ayırt edildiği gibi cinsel içerikli pornografik sitelerin dışlanması ile
seks bağımlılığından ve sosyal medya sitelerinin dışlanması ile sosyal medya bağımlılığından ayrılmaktadır. Ayrıca normal etkinliklerdeki bozulmaya bağlı olarak hafif,
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orta ve aşırı şiddette olabilmekte, hafif düzeyde internette oyun oynama bozukluğuna sahip bireyler daha az belirti göstermekte ve yaşamlarındaki işlev bozukluğu
daha az olmaktadır. Diğer yandan daha ciddi şekilde bozukluğa sahip olan bireyler
oyunlarda daha fazla süre geçirmekte ve ilişki, iş ya da eğitimle ilgili daha fazla
kayıp yaşamaktadırlar.
APA’ya (2013) göre, mevcut zamana kadar yapılan araştırmalarda herhangi bir internette oyun oynama bozukluğu alt türüne rastlanmamıştır. İnternette oyun oynama
bozukluğu hem çevrimiçi hem çevrimdışı oyunları kapsasa da çevrimdışı olanlar
hakkında daha az araştırma yapılmıştır. Yeni oyunlar çıktıkça ve popüler hale geldikçe oyuncuların tercihleri de değişecektir, ancak oyun tipine göre internette oyun oynama bozukluğu belirti ve sonuçlarının değişip değişmeyeceğini anlamak için daha
fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu kriterlerin oyuncunun
içinde bulunduğu bağlamsal özellikleri de içerecek şekilde güncellenmesi gerektiği
ifade edilmektedir (Griffiths, 2009). Son olarak bazı araştırmacılar bozukluk adında
“internet” kelimesinin geçmesini eleştirmekte, bunun yerine “video oyunları bozukluğu” ya da “oyun oynama bozukluğu” kullanımını tercih etmekte, oyun oynama
bağımlılığının çevrimdışı oyunları da içerebileceğini düşünmektedirler (Kuss, Griffiths ve Pontes, 2017). Benzer şekilde King ve Delfabbro (2013) da oyun bağımlılığının sadece çevrimiçi bir aktiviteyle sınırlı olmaması nedeniyle şu an DSM 5’te
bulunduğu kategori olan internet kullanım bozukluğu kısmından alınıp video oyunları oynama bozukluğu adı altında kendi tanı kategorisinde yer alması gerektiğini
savunmaktadır.

10.3.4.

Dijital Oyun Bağımlılığını Değerlendirmekte Kullanılan
Ölçüm Araçları

Dijital oyun bağımlılığı belirtilerini ve şiddetini değerlendirmek amacıyla ulusal ve
uluslararası alanyazında kullanılan ölçüm araçlarına aşağıda yer verilmiş, ölçüm
araçları çocuklar, ergenler ve yetişkinler için geliştirilenler olmak üzere örneklem
özelliklerine göre üç gruba ayrılmış ve Tablo 1’de aktarılmıştır. Aktarılan ölçüm
araçlarının pek çoğunda ortak olan özellikler ele alındığında, az maddeden oluşan
kısa ölçekler şeklinde oldukları, DSM-5 internette oyun oynama bozukluğu kriterlerine uygun olarak hazırlandıkları, tek boyuttan ya da DSM-5’te yer alan kriterlere
uygun alt boyutlardan oluştukları, çoğunlukla Likert tipinde geliştirildikleri, psikometrik açıdan geçerli ve güvenilir oldukları görülmektedir. Bu aktarılanların dışında
ilgili alanyazında daha pek çok ölçüm aracı olduğu ve hepsinden bu kısımda söz
edilemeyeceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
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Tablo 1. Dijital Oyun Bağımlılığını Değerlendirmekte Kullanılan Ölçüm Araçları
Ölçüm Aracı

Madde Sayısı

Alt Boyutlar

Çocuklar için Geliştirilenler

21 madde

4 alt boyut: (1) Bilgisayarda oyun oynamaktan vazgeçememe ve engellendiğinde rahatsız olma, (2) Bilgisayar oyununu
hayalinde yaşatma ve gerçek hayatıyla
ilişkilendirme, (3) Bilgisayar oyunu oynamaktan dolayı görevleri aksatma ve (4)
Bilgisayar oyunu oynamayı başka etkinliklere tercih etme

Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı
Ölçeği (Hazar ve Hazar, 2017)

24 madde

4 alt boyut: (1) Dijital oyun oynamaya yönelik aşırı odaklanma ve çatışma,
(2) Oyun süresinde tolerans gelişimi ve
oyuna yüklenen değer, (3) Bireysel ve
sosyal görevlerin/ödevlerin ertelenmesi
ve (4) Yoksunluğun psikolojik-fizyolojik yansıması ve oyuna dalma

Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı
Ölçeği (Şahin, Keskin ve Yurdugül, 2019)

6 madde

Tek boyut

Erken Yaşlarda Dijital Oyunların Etkileri Ölçeği (Balaban-Dağal ve Bayındır,
2019)

25 madde

5 alt boyut: (1) eğlenme, (2) öğrenme,
(3) fiziksel boyut, (4) sosyal boyut ve
(5) duygusal boyut

Ergenler için Oyun Bağımlılığı Ölçeği
(Lemmens ve ark., 2009; Türkçe uyarlama Ilgaz, 2015)
Yetişkin örneklemi uyarlama: Baysak,
Kaya, Dalgar ve Candansayan (2016)

21 madde

7 alt boyut: (1) belirginlik, (2) dayanıklılık, (3) durum değiştirme, (4) geri çekilme, (5) nüksetme, (6) çatışma ve (7)
sorunlar

Ergenler için Oyun Bağımlılığı Ölçeği
Kısa Form (Lemmens ve ark., 2009)
Türkçe uyarlama çalışmaları: Dijital
Oyun Bağımlılığı Ölçeği (DOBÖ-7)
(Yalçın Irmak ve Erdoğan, 2015)
Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Akın, Usta,
Başa ve Özçelik, 2016)

7 madde

Tek boyut

Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeği
(Kaya, 2013)

21 madde

3 alt boyut: (1) aksaklıklar, (2) başarı ve
(3) ekonomik kazanç

Ergenler için Oyun Bağımlılığı
Ölçeği Kısa Form (Anlı ve Taş, 2018)

9 madde

Tek boyut

Ergenler için Bilgisayar Bağımlılığı
Ölçeği (Ayas, Çakır ve Horzum, 2011)

54 madde

2 alt boyut: (1) internet bağımlılığı, (2)
bilgisayar oyun bağımlılığı

Video Oyunları Bağımlılığı Testi (Van
Rooij, Schoenmakers, van den Eijnden,
Vermulst ve van de Mheen, 2012)

14 madde

Tek boyut

Çocuklar için Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Horzum, Ayas ve Çakır-Balta,
2008)

Ergenler için Geliştirilenler
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Yetişkinler için Geliştirilenler
İnternette Oyun Oynama Bozukluğu
Testi (İOOBT-10) (Király, Sleczka,
Pontes, Urbán, Griffiths ve Demetrovics,
2017)

10 madde

Tek boyut

İnternette Oyun Oynama Bozukluğu Testi
(IOOBT-20) (Pontes, Király, Demetrovics
ve Griffiths, 2014)
Türkçe uyarlama: İnternet Oyun Oynama
Bozukluğu Ölçeği (Çakıroğlu, 2018)

20 madde

6 alt boyut: (1) önem atfetme, (2) duygu
durum değişikliği, (3) tolerans, (4) geri
çekilme belirtileri, (5) çatışma ve (6)
nüks

İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği (Lemmens, Valkenburg ve Gentile,
2015)

27 madde

Tek boyut

İnternet Oyun Oynama Bozukluğu
Ölçeği Kısa Form (Lemmens ve ark.,
2015)
Türkçe uyarlama: Evren, Dalbudak,
Topçu, Kutlu ve Evren (2017)
Erkorkmaz, Zengin, Topal ve Çınar
(2017)

9 madde

Tek boyut

İnternette Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Kısa Form (İOOBÖ9-KF) (Pontes
ve Griffiths, 2015)
Türkçe uyarlama: Evren, Dalbudak,
Topçu, Kutlu, Evren ve Pontes (2018)
Arıcak, Dinç, Yay ve Griffiths (2018)

9 madde

Tek boyut

Üniversite Öğrencileri için Dijital Oyun
Bağımlılığı Ölçeği (Hazar ve Hazar,
2019)

21 madde

3 alt boyut: (1) Aşırı odaklanma ve erteleme, (2) Çatışma, yoksunluk ve arayış,
(3) Duygu değişimi ve dalma

Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı
Ölçeği (Kim ve Kim, 2010)
Türkçe uyarlama: Akın, Turan ve Akın
(2015)

20 madde

5 alt boyut: (1) öfori, (2) sağlık problemleri, (3) çatışma, (4) kontrol kaybı ve (5)
sanal ilişkileri tercih etme

Dijital Oyun Oynama Tutumu Ölçeği
(Tekkurşun Demir ve Mutlu Bozkurt,
2019)

18 madde

3 alt boyut: (1) bilişsel, (2) duyuşsal ve
(3) davranışsal

Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Ölçeği (Tekkurşun Demir ve
Cicioğlu, 2020)

12 madde

2 alt boyut: (1) içsel farkındalık, (2) dışsal farkındalık

24 madde

4 alt boyut: (1) Sosyal ağ bağımlılığı
ölçeği, (2) Anlık mesajlaşma bağımlılığı
ölçeği, (3) Çevrimiçi oyun bağımlılığı
ölçeği ve (4) Web siteleri bağımlılığı
ölçeği

Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği (Aydın,
2017)
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10.4. Dijital Oyun Bağımlılığı Yaygınlığı
APA tarafından DSM 5’te (2013) belirtilen verilere göre internette oyun oynama bozukluğu yaygınlığı, kullanılan ölçüm araçlarının çok çeşitli olması, farklı kriterlerin
ve eşiklerin kullanımı gibi nedenlerle tam olarak bilinmese de Asya ülkelerinde ve
12-20 yaş arası erkek ergenlerde daha yüksek oranlarda görüldüğü ifade edilmektedir. Çin ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinde yüksek oranlarda yaygınlık raporlanırken, Avrupa ve Kuzey Amerika’da daha az raporlanmakta ve yaygınlık oranları değişkenlik göstermektedir. Asya’da yapılan bir çalışmada DSM 5’teki kriterlere göre
beş kriter baz alındığında 15 ile 19 yaş arası ergenlerde görülme oranı erkekler için
%8.4 ve kızlar için %4.5 olarak bulunmuştur.
7069 oyuncu ile yapılan bir çalışmada katılımcıların 840’ının (%11.9) oyun bağımlılığı kriterlerinden en az üçünü karşıladıkları, başka bir deyişle patolojik oyuncu
oldukları görülmüştür (Grüsser ve ark., 2007). 8 ile 18 yaş arası 1178 kişiyle yürütülen bir çalışmada, katılımcıların %8.5’i aile, sosyal, okul, psikolojik işlevsellik gibi
alanlarda belirtilen 11 belirtiden altısını göstermekte, yani patolojik oyuncu olarak
değerlendirilmektedir (Gentile, 2009). Benzer şekilde Gentile ve arkadaşları (2011)
tarafından 3034 ilkokul ve ortaokul öğrencisi üzerinde, iki yıllık sürdürülen boylamsal bir çalışmanın bulgularına göre patolojik oyun oynayanların oranı çalışmanın
farklı aşamalarında %7.6 ile %9.9 arasında bulunmuştur. 4028 ergen üzerinde yapılan bir çalışmada oyuncuların %4.9’u problemli oyun oynama kriterlerini karşılamaktadır (Desai ve ark., 2010).
Dijital oyun bağımlılığı ile ilgili en iyi yaygınlık tahmininin %1 olduğu ve sıklıkla
genç erkeklerde görüldüğü belirtilmektedir (King ve Delfabbro, 2019). Yapılan
başka bir çalışmada oyun bağımlılığı için yaygınlık oranının %2 olarak bulunduğu
ancak kullanılan ölçüm aracına göre (önerilen kriterlerin yarısının ya da tümünün
esas alınmasına göre) bu oranın %9’a kadar çıkabileceği belirtilmektedir (Lemmens ve ark., 2009). Benzer şekilde 13-40 yaş arası katılımcılar ile yapılan bir
çalışmada yaygınlık oranının yaklaşık olarak %4 olduğu, kullanılan tanılama kriterine göre bu oranın %5’ten fazla görülebileceği ifade edilmektedir (Lemmens ve
ark., 2015). 10 yaşında Norveçli çocuklarda oyun bağımlılığı yaygınlığının %1.7
olduğu raporlanmaktadır (Wichstrøm, Stenseng, Belsky, von Soest ve Hygen,
2019). Başka bir çalışmada da genç yetişkinler arasında yaygınlık oranının %1 olduğu, yetişkinler arasında ise %0.5 olduğu belirtilmektedir (Przybylski, Weinstein
ve Murayama, 2017).
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Pek çok çalışma oyun bağımlılığının yaygınlığını belirlemeye odaklansa da her birinde farklı demografik özelliklerde katılımcılar yer almakta, farklı kesme puanlarına ve kriterlere göre tanılama yapılmakta ve farklı ölçüm araçları kullanılmakta;
bu durum da yaygınlık oranlarının farklı çalışmalarda birbirinden farklı çıkmasını
açıklamaktadır (Kuss ve Griffiths, 2012a).

10.5. Dijital Oyun Bağımlılığının Etiyolojisi/Dijital Oyun
Bağımlılığını Açıklayan Modeller
Kuss ve Griffiths’e göre (2012a) ilgili alanyazında yer alan pek çok çalışma oyun
bağımlılığının etiyolojisini anlamaya ve risk faktörlerini belirlemeye odaklanmaktadır. Bu risk faktörleri kişilik yapısı ve oyun oynama motivasyonu gibi içsel faktörlerin yanı sıra çevresel etmenleri ve oyunlarla ilgili özellikleri de kapsamaktadır.
Dijital oyun bağımlılığı ile ilgili risk faktörlerine erkek olmak, 12-25 yaş arasında
olmak, dürtüselliğin yüksek olması ve eşlik eden psikopatolojik durumların varlığı
(örn., depresyon, kaygı bozukluğu vb.), düşük benlik saygısı, oyun dışında ilgilenilen etkinliklerin görece az olması, aile yapısının sorunlu ve çatışmaya dayalı olması,
akran grubunda uzun süreli oyun oynayan diğer bireylerin olması, oynanan oyunun rekabete dayalı, sosyal etkileşime izin veren yapıda olması (King ve Delfabbro,
2019), uzun süreler oyun oynama, sosyal alanlarda kişinin yetkinlik becerilerinin
zayıf olması, düşük empati, duygu düzenleme becerilerinin zayıf olması (Gentile ve
ark., 2011), sosyal kaygı (Caplan, 2007), hiperaktivite ve dikkat eksikliği (Wartberg,
Kriston, Zieglmeier, Lincoln ve Kammerl, 2018) gibi özellikler örnek olarak gösterilebilir.
Kişilik özellikleri açısından ele almak gerekirse Kuss ve Griffiths (2012a) bunları
içe dönüklük, duygusal dengesizlik (nörotisizm) ve dürtüsellik olarak özetlemektedir. Oyun oynama motivasyonlarını işlevsel olmayan baş etme biçimleri, sosyalleşme ve oyunlar yoluyla kişisel tatmin sağlama oluştururken; oyunların sahip oldukları
birtakım özellikler (örn., oyunların pek çok açıdan ödüllendirici olması) kişilerin
aşırı kullanımı için risk faktörü oluşturmaktadır. Çocuk ve ergenlerde teknoloji ile
ilgili davranışsal bağımlılık riskini arttıran etkenlerden biri de bu araçlara erken yaşta maruz kalmak olarak görülmektedir (Kuss ve Griffiths, 2015). Çevrimiçi oyunlara
bağımlılık riskini artıran etmenler Tablo 2’de özetlenmiştir. Diğer yandan oyun bağımlılığının etiyolojisini açıklamaya çalışan modellerden sıklıkla kullanılan üçüne
ilerleyen kısımda değinilmiştir.
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Tablo 2. Çevrimiçi Oyunlara Bağımlılık Riskini Arttıran Etmenler
(Torres-Rodriguez, Griffiths ve Carbonell, 2017).

Biyolojik Faktörler

Bağımlılığa yatkınlık
Nörotransmitter eksiklikleri
Psikiyatrik eş tanı (depresyon, kaygı, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu [DEHB] vb.)

Kişilik Özellikleri/
Psikolojik Yatkınlık
Faktörleri

Olgun olmama/toyluk
Duygusal dengesizlik
Gelişmemiş kimlik/benlik algısı
Düşük benlik saygısı
Öz kontrol eksikliği
Engellenme
Düşük dayanıklılık/psikolojik sağlamlık
Heyecan arayışının yüksek olması
Sosyal becerilerde eksiklik, utangaçlık, çekingenlik

Çevresel Faktörler

Aile ortamı: tartışmaya açık, zayıf iletişim ve duygu dışavurumu, ebeveyn
süpervizyonu ve denetiminin eksikliği, aile uyumunun olmaması.
Okul ortamı: düşük performans, motivasyon eksikliği
Zayıf sosyal destek

Stres Faktörleri

Üzüntü
Yaşam krizleri
Önemli yaşam değişiklikleri

Yapısal Faktörler

Oyunla ilgili özellikler (rekabetçi olması, sosyalleşme imkânı tanıması vs.)

10.5.1. Bilişsel Davranışçı Model
İnternet bağımlılığının etiyolojisini açıklamakta kullanılan bilişsel davranışçı modelin (BDM) dijital oyun bağımlılığı için de geçerli olabileceği düşünülmektedir.
Davis (2001) tarafından önerilen bu modele göre dijital oyun bağımlılığı problematik bilişlerin davranışlarla birleşmesi sonucu oluşmakta, bu davranışlar da işlevsel
olmayan tepkileri artırmakta ya da sürdürmektedir. Kişinin sahip olduğu bilişler ya
da düşünceler anormal davranışın asıl kaynağını oluşturmakta, bilişsel belirtiler çoğunlukla duygusal ya da davranışsal belirtilerden önce gelmekte ya da onlara neden
olmaktadır. Bilişsel belirtiler ruminatif bir şekilde düşünme tarzını, öz farkındalık
ve öz değerin düşük olmasını, depresif düşünme tarzını, düşük benlik saygısını ve
sosyal kaygıyı içermektedir.
Davis’e göre (2001) BDM’de patolojik internet kullanımının altında yatan asıl faktör
işlevsel olmayan bilişler olarak görülmekte, bu bilişler kişinin kendisi ile ilgili ya
da dünyayla ilişkili düşünceleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Kişinin kendisiyle ilgili
düşünceleri ruminatif düşünme tarzı ile ilişkili olup, bu tarz düşünme biçimine sahip
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bireyler sürekli olarak internet kullanımı hakkında düşünmekte, çevresindekilerle
bu konu hakkında konuşmakta ve dikkatlerini bundan uzak tutamamaktadırlar; bu
tarz düşünce tarzına sahip bireylerin patolojik kullanımları da daha ciddi ve uzun
süreli olmaktadır. Kişinin kendisiyle ilgili diğer bilişsel hatalarına kendisiyle çelişkiye düşmesi, düşük öz yeterlik, olumsuz öz değerlendirme örnek olarak verilebilmekte, kişi kendisiyle ilgili olumsuz bir bakış açısına sahip olduğu için internet ya
da diğer teknolojileri olumlu bir tepki alabilme amacıyla kullanmaktadır. Dünyaya
ilişkin bilişsel hatalar kişinin sadece sanal ortamlarda saygı duyulduğunu düşünmesini, gerçek hayatta kendisini kimsenin sevmediğine inanmasını, teknolojinin tek
arkadaşı olduğunu düşünmesini içermekte, ya hep ya hiç tarzındaki bu düşünce tarzı
da bağımlılık riskini artırmaktadır. Anılan tüm bu bilişsel hatalar otomatik olarak
gerçekleşmekte, kişi teknolojiyle ilgili bir uyarıcı ile karşılaştığında bilişsel hatalar
harekete geçmektedir.
Davis (2001) tarafından önerilen bu bilişler ile Beck (1976) tarafından önerilen temel inançlar arasında birtakım benzerlikler bulunmaktadır. Bağımlı kişilerin “ben
sevilmezim”, “ben zayıfım”, “ben işe yaramazım” şeklinde birtakım temel inançlara sahip oldukları belirtilmekte, bu temel inançların stres verici yaşam olayları ile
birleşmesi sonucu kaygı ve öfke ortaya çıkmakta, bu da bağımlı olunan madde ya
da nesneye dair inançları aktive ederek aşermeye neden olmaktadır (Beck, Wright,
Newman ve Liese, 1993).
Caplan (2003, 2007) tarafından önerilen modele göre sosyal kaygı yaşayan bireyler çevrimiçi etkileşime yönelik bir tercih geliştirmekte, çünkü kendilerini çevrimiçiyken daha iyi ifade edebilmekte ve kendilerine güvenleri daha fazla olmaktadır.
Ayrıca kişinin yüz yüze ve çevrimiçi iletişime yönelik düşünce ve tutumları sosyal
kaygı ve internet kullanımının olumsuz sonuçları arasında aracı rol üstlenmektedir
(Caplan, 2007).
Dijital oyun bağımlılığının altında yatan dört tür biliş olduğu belirtilmektedir: (1)
oyunun sağladığı ödül ve bu ödülün somutluğuna ilişkin inançlar, (2) oyun oynama
davranışı ile ilgili işlevsel olmayan ve katı kurallar, (3) öz-güven ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oyun oynamaya yönelik aşırı bağımlılık, (4) sosyal kabul alma ve
kazanma yolu olarak oyunları kullanma (King ve Delfabbro, 2014b). Beck (1976)
tarafından önerilen bilişsel üçlü dijital oyun bağımlılığına uyarlandığı zaman bu kişilerin (1) kendileriyle, (2) oyunla ve (3) diğer insanlarla, dünyayla ve gelecekle
ilgili bilişleri olduğu, belirtilen dört tür bilişin de bu bilişsel üçlü ile ilişkili olduğu
görülmektedir (King ve Delfabbro, 2014b). İlgili alanyazındaki çalışmaların derlenmesi ve gruplandırılması sonucunda önerilen bu dört bilişin test edilmesi amacıyla
ergenlerle yürütülen bir çalışmadan elde edilen bulgulara göre, işlevsel olmayan bu
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bilişler ve dijital oyun bağımlılığı arasında doğrusal yönde olumlu bir ilişki olduğu
bulunmuş, işlevsel olmayan, oyunla ilgili bu bilişlerin bağımlı olan ve olmayan ergenleri ayırt etmekte kullanılabilecek yararlı bir kriter olduğu belirtilmiştir (King ve
Delfabbro, 2016).

10.5.2. Nörobilişsel Model
Dijital oyun bağımlılığını açıklamakta diyatez-stres modeli kullanılabilmekte, bu
modele göre anormal davranış altta yatan bir kırılganlık (diyatez) ve bir yaşam olayı
(stres) sonucu oluşmakta, dijital oyun bağımlılığı konusunda da altta yatan psikopatoloji yani başka bir bozukluğun (örn., depresyon, sosyal kaygı, madde bağımlılığı
vb.) görülmesi diyatez olarak nitelendirilebilmektedir (Davis, 2001).
Davis’e (2001) göre internet ve yeni teknolojilerin bağımlılık yapıcı olmasındaki
anahtar faktör, bu teknolojilerin kişi için ödüllendirici olması olarak görülmektedir.
Kişi olumlu bir tepki aldıkça bu kullanımı devam ettirmekte, zaman geçtikçe aynı
ödül miktarını alabilmek için kullanımını artırmakta ve bu edimsel koşullama durumu kişi benzer tepkiyi elde etmek amacıyla yeni teknoloji arayışlarına girene kadar
devam etmektedir.
Dong ve Potenza (2014) tarafından oyun bağımlılığına özgü olarak önerilen nörobilişsel modele göre, madde bağımlılığında olduğu gibi, oyun bağımlılığında da bağımlılığın altında yatan üç temel bileşen bulunmaktadır: (1) ödül arayışı ve stres atmayı amaçlayan motivasyonel dürtüler, (2) yürütücü işlevlerde ve bilişsel kontrolde
azalma ve (3) ısrarlı ve sürekli oyun oynamaya neden olan karar verme. Diğer bir
deyişle, ödül arayışı gibi motivasyonel dürtüler, oyun bağımlılığını önemli ölçüde
yordamakta, bu motivasyonel dürtülerle ilgili yürütücü işlevlerde ve bilişsel kontrolde yaşanan azalmalar oyun oynamanın ısrarlı bir şekilde sürdürülmesine neden olan
karar verme süreçlerini etkilemektedir. Oyun oynama davranışı, yürütücü işlevleri
olumsuz olarak etkilediğinden ve ödüllendirici deneyimlerin pekişmesine neden olduğundan, kişi kısır bir döngü içine girebilmektedir. Kişinin karar verme süreçleri
etkilendiğinden, kişi kısa süreli ödül ve hazları uzun süreli kazanımlara tercih etmektedir. Ayrıca kişinin dürtüsellik gösterdiği, bilişsel kontrolünün zayıfladığı ve bilişsel
olarak katılık halinin görüldüğü belirtilmektedir.

10.5.3. Çok Boyutlu ya da Biyopsikososyal Model
Griffiths’e göre (2005) bağımlılık, tek bir kuramsal perspektiften açıklanamayacak
pek çok bağlamsal faktörden etkilenmekte olup çok yönlü bir kavram olarak görülmektedir. Bu faktörler, farklı demografik gruplara göre davranışta ve motivasyonda
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değişim, davranışın ya da maddenin yapısal özellikleri, bağımlı davranışın gelişimsel
ya da geçici doğası ile ilgili olabilmektedir. Bağımlılık, biyolojik olarak var olan bir
yatkınlığa, sosyal çevrenin ve psikolojik etmenlerin eklenmesiyle görüldüğünden,
diğer bir deyişle psikolojik, biyolojik ve sosyolojik etmenler birlikte rol aldığından,
bağımlılığa yönelik açıklamalar, araştırmalar ve müdahaleler biyopsikososyal yaklaşıma göre yapılmalıdır (Griffiths, 1996, 2005). Biyopsikososyal süreçlerin bir parçası olarak nitelendirilen bağımlılık kavramını eklektik bir bakış açısıyla incelemek
en pragmatik yol olarak değerlendirilmekte, bağımlılıkta görülen ortak davranışlar
tedavi süreci için de yol göstermektedir (Griffiths, 2005).
Brand, Young ve Laier (2014), David (2001) tarafından önerilen genel ve özgül internet kullanımı ile ilgili kuramsal bilgiyi geliştirerek çok boyutlu yaklaşımı ileri
sürmüşlerdir. Daha sonrasında Brand, Young, Laier, Wölfling ve Potenza (2016) tarafından, özgül internet kullanım bozukluklarına yönelik Kişi-Duygu-Biliş-Yürütme Etkileşimi Modeli (Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution [I-PACE]
Model) önerilmiştir. Bu yaklaşım birtakım internet uygulamalarının (oyun, kumar,
pornografi, alışveriş, iletişim vb.) bağımlılık yapan kullanımının gelişimini ve sürdürülmesini sağlayan süreçlerle ilgili kuramsal bir arka plan sunmaktadır. I-PACE
Modeline göre, özgül internet kullanım bozukluklarının altında nörobiyolojik ve
psikolojik faktörler gibi yatkınlık yaratan etmenler bulunmaktadır. Bu etmenler,
birtakım düzenleyicilerle/moderatörlerle (örn., baş etme tarzları ve internetle ilgili
bilişsel yargılar) ve birtakım aracılarla/mediatörlerle (örn., durumsal tetikleyicilere
verilen duygusal ve bilişsel tepkiler ve azalmış yürütücü işlevsellik) etkileşime girerek özgül internet kullanım bozukluklarını oluşturmaktadır. Bağımlılık sürecinde,
koşullanma süreçleri bu ilişkileri güçlendirmektedir.
Modelde yer alan yatkınlık yaratan etmenleri depresyon ve sosyal kaygı gibi psikopatolojik özellikler, işlevsel olmayan kişilik özellikleri ve stres karşısında incinebilirlik gibi diğer etkenler oluşturmaktadır. Bunlar kişinin temel özellikleri olup
görece değişmez olmakla birlikte genetik faktörler, diğer biyolojik belirleyiciler,
erken çocukluk dönemi deneyimleri bunlara örnek olarak verilebilir. Bu yatkınlık
yaratan etmenler doğrudan özgül internet bağımlılığına neden olmamakta, bu süreçte kişinin temel bilişlerinden olan internet kullanım beklentileri ve işlevsel olmayan
baş etme tarzları aracı ya da düzenleyici rol oynamaktadır. Örneğin, stres karşısında kolaylıkla incinebilir olan bir bireyin bu yatkınlığı işlevsel olmayan/dürtüsel baş
etme tarzıyla birleştiğinde, stresli bir olay karşısında kişi diğer yollarla baş edememekte ve internetle ilgili uygulamaları stres atma yöntemi olarak kullanmaktadır.
Özgül internet kullanımı sonucu elde edilen memnuniyet/haz, işlevsel olmayan baş
etme tarzı, internetle ilgili beklentiler, psikopatolojik özellikler ve spesifik tercihler
üzerinde olumlu (kısmen de olumsuz) pekiştireç görevi görmektedir. Bu öğrenme
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mekanizmalarının da kişinin internet kullanımını kontrol etme konusunda zorluk yaşamasına neden olduğu düşünülmektedir. Özgül internet kullanımı bağımlılık halini
aldığında kişinin aldığı memnuniyet yetersiz kalmaya başlamakta, kullanıma yönelik kontrol kaybıyla birlikte izolasyon ve yalnızlık, aile ve akranlar arasında çatışma,
boşluk duygusu gibi olumsuz duygular ve deneyimler yaşanmaktadır. Bu durum da
haz almak yerine spesifik internet uygulamalarını telafi amacıyla kullanmaya neden
olmaktadır (Brand ve ark., 2014, 2016).

10.6. Dijital Oyun Bağımlılığının Diğer Psikolojik Bozukluklarla
Eş Tanısı (Komorbidite)
Caplan’a (2003) göre psikososyal sağlığın (örn., yalnızlık ve depresyon), kişilerin
yüz yüze iletişimde kendilerini yetkin hissetmemeleri nedeniyle, çevrimiçi sosyal
etkileşime yönelik bir tercih yarattığı, bu tercihin de sorunlu internet kullanımıyla
ilgili olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle, kişilerin yüz yüze etkileşimden ziyade çevrimiçi olanı tercih etmeleri sorunlu internet
kullanımının olumsuz sonuçlarıyla ilişkili görünmektedir. Caplan (2007) daha sonraki çalışmalarında yalnızlıktan ziyade sosyal kaygının yüz yüze etkileşim yerine
çevrimiçi etkileşime dair bir tercihe neden olduğunu belirtmektedir.
DSM 5’te (APA, 2013) yer alan bilgilere göre takıntılı bir şekilde oyun oynama nedeniyle sağlık ihmal edilebileceği gibi majör depresif bozukluk, DEHB ve Obsesif
Kompulsif Bozukluk (OKB) da internette oyun oynama bozukluğu ile eş tanısı olan
bozukluklar arasında yer almaktadır. Gentile (2009) tarafından 8 ile 18 yaş arası
oyuncularla yapılan çalışmada patolojik oyuncuların, patolojik oyuncu olmayanlara
kıyasla dikkat sorunları (dikkat eksikliği, DEHB) yaşama oranlarının iki kat fazla
olduğu belirtilmektedir. Kaygı bozuklukları, özellikle sosyal fobi, depresif belirtiler, DEHB, Asperger bozukluğu, OKB, madde kullanımı ve kişilik bozuklukları da
belirtilen diğer eş tanı durumları arasında yer almaktadır (Kuss ve Griffiths, 2015).
Yapılan başka bir çalışmada DEHB, kaygı bozuklukları ve majör depresif bozukluğun oyun bağımlılığı ile ilişkili olduğu gösterilmektedir (Wichstrøm ve ark., 2019).
Young ve de Abreu’ya (2017) göre otizm spektrum bozukluğunun sahip olduğu iki
tür özelliğin çevrimiçi oyun dünyasıyla kesiştiği belirtilmektedir: (1) sosyal becerilerde eksiklikler ve (2) tekrarlayıcı ve sınırlı ilgi ve davranışlara yönelik tercih. Bu
bağlamda, otizm spektrum bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin, özellikle erkeklerin,
internet bağımlılığı için risk altında oldukları belirtilmektedir.
Ancak internet kullanımıyla ilgili bozuklukların eş tanı durumlarının belirlenmesinde internetle ilişkili bozukluğun esas problem olup olmadığı, diğer bir deyişle,
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görülen diğer bir ruhsal bozukluğun sonucu olup olmadığının göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Lindenberg, Kindt ve Szasz-Janocha, 2020). Örneğin depresyonda görülen sosyal ilişkilerden geri çekilme ve uzak durma durumu kişinin
internet kullanımının artmasına neden olabilmekte, bu durumda depresyonun tedavi
edilmesi aşırı internet kullanımı sorununun da çözümünü sağlamaktadır. Örneğin,
kişinin gerçek hayatta herhangi bir amacı olmaması sosyal ilişkilerde yaşadığı başarısızlıklar ile birleşince kişinin depresif hissetmesine, bu da hoş olmayan duygulardan kurtulmak için oyun oynamaya yönelmesine neden olabilmektedir (Kuss ve
Griffiths, 2015). Diğer yandan internetle ilişkili bozukluklar depresyona da neden
olabilmekte ya da var olan depresif belirtilerin şiddetini artırabilmektedir (Lindenberg ve ark., 2020).

10.7. Dijital Oyun Bağımlılığının Sağlık Üzerine Etkileri
Oyun bağımlılığı ciddiye alınması gereken ve pek çok olumsuz sonucu bulunan bir
problem olarak görülmektedir (Kuss ve Griffiths, 2012a). İlerleyen kısımda oyun
bağımlılığının sağlık üzerine olan etkilerine değinilmiştir. Aşırı oyun oynamanın ve
dijital oyun bağımlılığının sağlıkla ilişkisi Şekil 1’de özetlenmiştir.

10.7.1. Nörobiyolojik Etkileri
İnternet kullanımı ve video oyunları oynamakla ilgili görüntüleme çalışmaları üç
gruba ayrılmaktadır: (1) sağlıklı bireylerin video oyunları oynamaları sonucu fonksiyonel beyin değişikliklerinin izlendiği çalışmalar, (2) sağlıklı bireylerin uzun süreli
oyun oynamaları sonucu anatomik beyin değişikliklerinin izlendiği çalışmalar ve
(3) sorunlu internet kullanımı ve oyun oynama davranışı olan bireylerin fonksiyonel
ve anatomik beyin değişikliklerinin izlendiği çalışmalar (Aboujaoude ve Starcevic,
2015). İnternet ile ilişkili bağımlılıklar ve madde bağımlılığı arasında benzeyen yanlar olduğu belirtilmekte, moleküler düzeyde her iki tür bağımlılıkta da dopaminerjik
aktivite azalması ile karakterize olan ödül eksikliği görülmekte, ancak bu ilişkinin
yönü hakkında bir sebep-sonuç ilişkisi kurabilmek için daha fazla çalışma yapılması
gerekmektedir (Kuss ve Griffiths, 2012b).
Perdew’e (2015) göre nörobiyolojik bakış açısı, bağımlılıkta kişinin beynindeki ödül
merkezinin aktive olduğunu ve dopamin isimli nörotransmitter salgılandığını öne
sürmektedir. Davranış her tekrarlandığında beyin bu ödülü tekrar tekrar istemekte,
bağımlılık durumunda ise daha fazla dopamin salgılanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Oyun bağımlılığının nöral devreler açısından sonuçlarına bakıldığında, aşırı ve uzun
süreli internet kullanımının beyin yapısında değişikliklere neden olduğu belirtilmek-
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te, bu değişiklikler problemli davranış örüntüsünü ödüllendirmekte ve aşırı kullanımın sürmesine neden olmaktadır (Aboujaoude ve Starcevic, 2015; Kuss ve Griffiths,
2012b, 2015). Oyun bağımlılığı görülen kişiler yemek, uyku, sosyal etkileşimler gibi
doğal ödüllendiriciler yerine, daha güçlü etkileri olan (örn., aşırı oyun oynama) ödüllendiricilere ihtiyaç duymaktadırlar (Kuss ve Griffiths, 2015). Ayrıca dijital oyun bağımlılığının ödülle ve yürütücü işlevlerle ilgili beyin bölgelerinde anormal dinlenme
hali nöral aktivitesi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Zhang ve ark., 2016).
Davranışsal düzeyde ele alınacak olursa, oyun bağımlılığı olan kişilerin dürtü kontrolünde, davranışlarını kontrol etmekte, yürütücü işlev kontrolünde, dikkatle ilgili
kapasitelerinde, genel bilişsel işlevselliklerinde birtakım sınırlılıklar olduğu belirtilmektedir (Kuss ve Griffiths, 2012b; Yuan ve ark., 2015). Ayrıca dijital oyun bağımlılığının frontal korteksteki gri madde yoğunluğunda ve ilişkili alanlardaki beyaz
madde bütünlüğünde azalma ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Grant ve ark., 2016).
FMRI çalışmalarının bulguları ödülle, bağımlılıkla, aşermeyle ve duygularla ilgili
olan beyin bölgelerinin oyun oynarken ya da oyunlarla ilgili ipuçlarının varlığında
aktivitesinin arttığını göstermektedir (Kuss ve Griffiths, 2012b). Ayrıca konsantrasyon eksikliği ya da kaybı ve dikkat süresinin kısalmasının da oyun bağımlılığı ile
ilişkili olduğu belirtilmektedir (Singh, 2018).
Diğer yandan oyun oynamanın el-göz koordinasyonunda ve hızlı karar verme gibi
alanlarda yararları olduğu, ancak aşırı kullanımında bu yararların aksine bilişsel işlevlerde sorunlar yaşandığı belirtilmektedir (Kuss ve Griffiths, 2012b).
Belirtilen tüm bu etmenlerin dikkatli yorumlanması gerekmekte, oyun bağımlılığının
beyin değişikliklerine neden olabileceği, diğer yandan beyin yapılarında birtakım
farklar görülen bireylerin bağımlılık için yatkın olabileceği de akılda tutulmalıdır.
Ayrıca dijital oyun bağımlılığının nörobiyolojik etkileri hakkında daha fazla çalışma
yapılması gerekmekte, bu çalışmaların geliştirilecek olan tedavi yöntemlerine (farmakolojik/ilaç tedavisi, terapi yöntemleri vb.) katkı sağlayacağı düşünülmektedir
(Kuss ve Griffiths, 2012b).

10.7.2. Psikolojik Etkileri
Patolojik oyuncuların okul başarısının düşük olduğu, dikkat problemleri sergiledikleri belirtilmektedir (Gentile, 2009). Depresyon, anksiyete, sosyal fobi, düşük okul
performansı, ebeveynlerle olan ilişkinin zayıflaması, saldırganlığa ilişkin normalize eden inançların oluşumu gibi psikolojik faktörlerin dijital oyun bağımlılığının
olumsuz sonuçları arasında yer aldığı belirtilmektedir. Belirtilen bu faktörlerin dijital
oyun bağımlılığının bir sonucu olduğu yapılan boylamsal bir çalışma tarafından gösterilmiş olsa da araştırmacılar bunun karşılıklı bir ilişki olabileceğini, bu psikolojik
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değişkenlerin patolojik oyun oynamayı yordayabileceğini ya da eş zamanlı olarak
görülebileceklerini vurgulamaktadırlar (Gentile ve ark., 2011).
Bilgisayar ve oyun bağımlılığının ilişkili olduğu birtakım psikolojik sonuçlar şu
şekilde özetlenmektedir: (1) bilgisayar başındayken iyi oluş halinin ve öforinin
(coşku) olması, (2) bilgisayar kullanımını durdurmada sorun yaşama, (3) bilgisayar kullanılan sürenin gittikçe artırılma ihtiyacı, (4) aile ve arkadaşların ihmal
edilmesi, (5) bilgisayar başında değilken depresif, huzursuz, öfkeli, sıkılmış hissedilmesi, (6) diğer kişilere bilgisayar kullanımı hakkında yalan söylenmesi, (7)
iş yerinde ve okulda sorunlar yaşanması, (8) depresyon, anksiyete, intihar riski,
(9) sosyal izolasyon ve yalnızlık, (10) aile bireyleriyle çatışma, (11) ayrılık ve
boşanma (Griffiths ve Meredith, 2009; King ve Delfabbro, 2019), (12) yaşam doyumunun azalması, (13) öfke ve saldırganlığın artması (Lemmens ve ark., 2009),
(14) sigara ve madde kullanımı, (15) kişilerarası ilişkilerde ciddi tartışmalar yaşama (Desai ve ark., 2010), (16) sosyal sapma davranışları (bkz., siber zorbalık)
(Ögel, 2012). Son olarak, davranışsal bağımlılık geliştiren kişilerin suçluluk ve
utanç gibi olumsuz duygular, yasal ve ekonomik sorunlar, depresyon ve intihar
düşüncesine kadar uzanan ciddi sorunlar yaşayabildikleri belirtilmektedir (Grant
ve ark., 2016).

10.7.3. Fiziksel Etkileri
Bilgisayar bağımlılığı, karpal tünel sendromu, gözlerde kuruluk, migren tipi baş
ağrıları, bel ve sırt ağrıları, düzensiz beslenme ya da öğün atlama, kişisel hijyende
azalma, uyku bozuklukları, uyku-uyanıklık döngüsünün zarar görmesi ve düzensiz
uyku alışkanlığı, fiziksel rahatsızlık ve acı/ağrı, kalitesiz genel sağlık, aşırı kafein
kullanımı, duruş ve iskelet sorunları gibi fiziksel belirtilerle ilişkili görünmektedir (Griffiths ve Meredith, 2009; King ve Delfabbro, 2019; Ögel, 2012; Perdew,
2015; Young, 1999). Oyun bağımlılığı görülen bireyler sanal dünyada daha fazla vakit geçirmek amacıyla uykularından, öğünlerinden, kişisel hijyenlerinden ve
gerçek hayattaki sosyal ilişkilerinden gönüllü bir şekilde feragat edebilmektedirler
(Young, 2009). Geç vakitlere kadar uyanık kalmak, çok kısa bir süre uyuduktan
sonra okula ya da işe gitmek, bazı durumlarda kafein haplarının kullanılması ve
uyku yoksunluğu aşırı yorgunluğa neden olmakta ve kişinin bağışıklık sistemini
zayıflatarak hastalıklara karşı savunmasız bir hale gelmesine neden olmaktadır
(Young, 1999; Young ve de Abreu, 2011). Yapılan nitel bir çalışmada oyuncuların gerçek hayattaki sorunlarından kaçmak için oyun oynadıkları ve bu durumun
bazen kişide yabancılaşma yarattığı ve oyun oynarken bu kişilerin yemek yemeyi
unuttukları bulunmuştur (Beranuy, Carbonell ve Griffiths, 2012). Oyun bağımlılı-
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ğının, özellikle devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarına (MMORPG)
bağımlı olmanın uyku kalitesindeki düşüklükle, uykuya dalmada ve uykuyu sürdürmede güçlükle ilişkili olduğu, bunun da depresyon riskinin artması ile ilişkili
olabileceği ancak bu konuda kesin yargıya varılması için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (Lam, 2014). Son olarak video oyunlarının
risk alma davranışlarını (örn., sokak yarışları ya da hızlı araba kullanma, tıkanırcasına alkol kullanımı vb.) artırdığı belirtilmekte, bu durum da kişinin yaralanmalara açık hale gelebilmesine ya da fiziksel sağlığının tehlikeye girmesine neden
olabilmektedir (Perdew, 2015).
Oyun bağımlılığının fiziksel sağlık üzerindeki etkileri şu şekilde özetlenebilir:
(1) hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle sürekli hazır gıda tüketilmesi, (2) öğünlerin
atlanması, (3) iştahta azalma, (4) uyku düzeninin bozulması, (5) obezite ya da
beslenme yetersizliği riski, (6) kişisel hijyenin ihmal edilmesi, (7) baş ağrısı, (8)
yorgunluk, (9) boyun ve sırt ağrıları, (10) ellerde ve parmaklarda uyuşma (Singh,
2018). Uygulama alanındaki klinisyenler, oyuncuların somatik belirtilerden ve ağrılardan yakındığı durumlarda depresyon ihtimalini de sorgulamalıdır (Wei, Chen,
Huang ve Bai, 2012).

Psikolojik Sağlık

Davranışsal Problemler

Depresyon

Şiddet/Suç

Kaygı

Kaza/Yaralanma

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Çevrimiçi riskli davranışlar

Bağımlılık

Aşırı oyun oynama
Fiziksel Sağlık

İşlevsel Problemler

Görme sorunları

Bilişsel işlevsellikte sorunlar

İskelet ve kas sorunları

Ailesel/Sosyal Problemler

Uyku problemleri

Akademik Problemler

Ani ölümler

İşle/Kariyerle İlişkili Problemler

Şekil 1. Aşırı Oyun Oynamanın Sağlık Üzerindeki Etkileri
(Lee ve ark., 2016’dan çevrilerek uyarlanmıştır).
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10.8. Dijital Oyun Bağımlılığını Önleme-Zarar Azaltma ve
Koruyucu Faktörler
Lindenberg ve arkadaşlarına (2020) göre internet kullanımı ile ilişkili bozukluklar
özellikle ergen nüfusta ciddi bir sorun olarak görülmekte, etkili önleme ve müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Önleme programlarının amacı,
bozukluğun görülmesini engellemek ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda
bozukluğun başlangıç yaşının geciktirilmesini sağlamaktır. Önleme programları bozukluğun gelişmesini önlemeye odaklanırken, tedavi yöntemleri bozukluk geliştiren
bireylere odaklanmaktadır.
Genel olarak üç tür önleme olduğu belirtilmektedir: birincil, ikincil ve üçüncül önleme. Birincil önleme, belli bir sorundan etkilenme durumu olan herkese, sorunla ilgili
temel eğitim verilmesini amaçlamaktadır. İkincil önlemede amaç risk altında bulunan kişilere ulaşmak ve birincil önlemede olduğu gibi bu kişileri bilgilendirmektedir.
Son olarak üçüncül önleme sorunlu davranıştan muzdarip olan kişilere ulaşmakta,
sorunlu davranışın durdurulması ve gelecekteki tekrarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Üçüncül önleme duygusal ve davranışsal ögelerin kullanıldığı psikolojik
bir tedavi yöntemi olarak da değerlendirilmektedir (Young ve de Abreu, 2017).
Yukarıda bahsedilen üç tür önleme oyun bağımlılığına uyarlanacak olursa: (1) Birincil ya da evrensel önleme yaklaşımı genel nüfusu hedef almakta, oyun oynama
davranışının bağımlılık halini almaması için düşük seviyelerde tutulması amaçlanmaktadır. Bu önleme aşamasındaki yöntemler eğitimsel kaynakların kullanımını,
yasal düzenlemeler yapılmasını, teknolojik araçların kullanımını, kamu spotu olarak topluma verilen farkındalık mesajlarını, çevresel düzenlemeleri içermektedir. (2)
İkincil ya da seçici önleme yaklaşımı oyun bağımlılığı geliştirme konusunda risk
altında olan bireyleri hedef almakta, bu aşamadaki yöntemler düzenli olarak tarama
çalışmalarının yapılmasını, tıbbi kontrollerin gerçekleştirilmesini, okul temelli eğitimsel çalışmaların yürütülmesini, işyerlerinde internet politikalarının belirlenmesini içermektedir. (3) Son olarak üçüncül önleme yaklaşımında hedef grup oyun bağımlılığı geliştiren bireyler olmakla birlikte, bu bireylerin tedavi için destek alması
amaçlanmaktadır. Bu aşamada kullanılan yöntemler arasında sosyal destek grupları,
ayaktan tedavi yapan tıbbi ve psikolojik servisler, psikososyal rehabilitasyon ve dijital detoks/diyet, psikoeğitim yer almaktadır (King ve Delfabbro, 2019). Bağımlılık
geliştirme konusunda erken aşamalarda bulunan gençlerin tespit edilmesi ve tedavi
seçeneklerine yönlendirilmesi, sorunun ciddi bir hal almadan çözülmesini sağlamaktadır (Cho ve ark., 2014).
Zarar azaltma yöntemleri halk sağlığı yaklaşımını benimsemekte ve oyun oynama
davranışına bağımlılık olarak bakmak yerine bu davranışı sağlıkla ilgili bir davranış
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olarak görmekte ve oyun oynamanın düşük ve orta düzeylerde olduğunda güvenli,
ancak artan düzeylerde olduğunda zararlı olabileceğini savunmaktadır (King ve Delfabbro, 2019). Sahip olduğu halk sağlığı anlayışı nedeniyle ihtiyacı olan daha fazla
kişiye ulaşılması hedeflenmektedir (Marlatt, Blume ve Parks, 2001). Zarar azaltma
yaklaşımında asıl amaç, aşırı kullanımla ilgili görülen olumsuz sonuçların azaltılması, kullanımla ilgili işlevsel olan adımların atılmasını sağlamaktır (King ve Delfabbro, 2019; Marlatt ve ark., 2001). Bu amaçlarla kişi yargılanmadan ve cezalandırılmadan tedavi sürecinin yönetilmesi sağlanmaktadır (Marlatt ve ark., 2001). Zarar
azaltma yöntemleri sorunlu davranışın zararlı sonuçlarını düzenlemeye çalışmakta,
internet kullanımını tamamen yok etmek amaçlanmamaktadır (Young ve de Abreu,
2017). Bu yaklaşımın yöntemlerine bakıldığında kişinin internet erişimini ve oyun
oynama süresini azaltmak amacıyla yaşadığı mekânda çevresel düzenlemeler yapılmasının, oyun oynanan süreyle ilgili sınırlar konulmasının, oyundaki sanal ortamın
gerçek hayattan farklı olduğunun kişiye gösterilmesinin, sosyal destek sistemlerinin genişletilmesinin ve kişinin kendisine benzer durumda olan kişilerden destek
almasının sağlanmasının, gerçek hayatta yapılan etkinliklerin çeşitlendirilmesinin,
ebeveyn gözetiminin ve bazı yazılımların kullanılmasının yararlı olabileceği vurgulanmaktadır (King ve Delfabbro, 2019; Young ve de Abreu, 2017).
Oyun bağımlılığına karşı koruyucu faktörler arasında yumuşak başlılık (agreeableness), kaynak bulma konusundaki beceriklilik (örn., kişinin oyun oynamak yerine
gerçek hayatta yapabileceği pek çok etkinlik olduğunu keşfedebilme becerisi) gibi
kişilik özellikleri olduğu görülmektedir (Kuss, van Rooij, Shorter, Griffiths ve van
de Mheen, 2013). Ayrıca ebeveynle çocuk arasındaki bağın ve aile içi sağlıklı iletişim tarzının da koruyucu faktörler arasında yer aldığı belirtilmektedir (Schneider,
King ve Delfabbro, 2017).

10.9. Dijital Oyun Bağımlılığı Tedavisi
Dijital oyun bağımlılığına yönelik tedavi çalışmalarının oldukça sınırlı olduğu görülmekte, oyun bağımlılığına özgü geliştirilmiş ve etkinliği kanıtlanmış bir tedavi
yaklaşımına rastlanmadığı vurgulanmaktadır (Denizci Nazlıgül, Baş, Akyüz ve Yorulmaz, 2018). İlgili alanyazında hakkında oldukça fazla bilgi birikimi bulunan alkol
ve madde bağımlılığı gibi kimyasal temelli bağımlılıklarda olduğu gibi, davranışsal
bağımlılıkların tedavisi de bunlara benzer şekilde yapılmalıdır (Griffiths, 1996). Bu
yaklaşımlardan bazıları tamamen uzak durma şeklinde bir modeli benimsemekte,
genellikle yatarak tedavi şeklinde yürütülmekte, aile terapisi ve sosyal beceri eğitimi
gibi yöntemleri tedavi sürecine dahil etmektedir (Griffiths ve Meredith, 2009). Oldukça ciddi durumlarda (kişi ağır bir depresyon yaşayana, okuldan ya da işten atıla-
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na, boşanma ya da ayrılık deneyimleyene ve intihar düşünceleri olana kadar tedaviyi
reddedebilir ve bu aşamada sonuçlar oldukça ciddi bir hal almıştır) sağlanan yatarak
tedavi, dört ile altı hafta arasında sürmektedir (Young, 2006). İnternet ve ilişkili bağımlılıklarda tamamen uzak durma yaklaşımının pratik olmadığı çünkü teknolojinin
yaşamımızın önemli bir kısmını kapsadığı öne sürülmektedir (Ögel, 2012; Young,
2007, 2013). Bu bağlamda, diğer yaklaşımlar kontrollü oyun oynama davranışının
geliştirilmesini amaçlamakta, kişinin alternatif baş etme ve problem çözme becerileri geliştirilerek, yeni hobiler edinmesine ve oyunu sadece eğlence ya da hobi amaçlı
oynamasına çalışılmaktadır (King ve Delfabbro, 2019; Young, 2007).
İnternet bağımlılığında tedavi konusundaki öncelikli amaç eğer varsa ve belirlenmişse altta yatan psikolojik bozukluğun tedavi edilmesi yönünde olmakta, internet
bağımlılığı diğer psikiyatrik bozukluklarla eş zamanlı olarak görülebildiği için altta
yatan bozukluğun tedavi edilmesinin problematik internet kullanımını azaltabileceği
belirtilmektedir (Arısoy, 2009). İnternet bağımlılığı, resmi bir tanı halini almadığı
için spesifik bir ilaç tedavisi bulunmamakla birlikte, altta yatan psikiyatrik bozuklukların tedavi edilmesi gerekmektedir (Ögel, 2020; Young ve de Abreu, 2017). Ancak son zamanlarda özellikle sanal seks bağımlılığının tedavisinde naltrekson adlı
ilaç kullanılmaya başlanmıştır (Arısoy, 2009; Ögel, 2012, 2020). Naltrekson alkol ve
madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir opiyat antagonisti olup ödül merkezinde etkili olması nedeniyle davranışsal bağımlılık tedavisinde kullanılabileceği belirtilmektedir (Arısoy, 2009; Grant ve ark., 2016; Ögel, 2020). Depresyon ve DEHB tedavisinde kullanılan psikotropik ilaçların oyun bağımlılığı tedavisinde de denendiği
belirtilmektedir (Zajac, Ginley, Chang ve Petry, 2017). Benzer şekilde, Bupropiyon
adlı ilacın da oyun bağımlılığı tedavisinde kullanılabileceği belirtilmektedir (Han,
Hwang ve Renshaw, 2010; King ve Delfabbro, 2019).
Kumar, seks, sosyal medya, internet, oyun bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarda, farmakoterapiye ek olarak ya da tek başına kullanılabilecek en güncel ve işlevsel
tedavi yaklaşımı Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) olarak görülmektedir (Aboujaoude ve Starcevic, 2015; Arısoy, 2009; Griffiths ve Meredith, 2009; Ögel, 2020).
Dijital oyun bağımlılığına eşlik eden depresyon, alkol ve madde bağımlılığı vb.
sorunların tedavi edilmesi, yaşam tarzı değişikliklerinin planlanması, gerektiği durumlarda ilaç tedavisinden yararlanılması tedavinin etkinliğini arttırmaktadır (Ögel,
2020). Ayrıca bilişsel terapi, danışan odaklı terapi, sistem kuramı ve iknanın sosyal
psikolojisi gibi çeşitli disiplinlerden faydalanan ve hem yönlendirici hem de yönlendirici olmayan terapötik yaklaşımlar benimseyen Motivasyonel Görüşme yönteminin de dijital oyun bağımlılığı tedavisinde yararlı olduğu belirtilmektedir. Alkol
bağımlılığının tedavisinde görülen 12 Adım Adsız Alkolikler yaklaşımında olduğu
gibi, dijital oyun bağımlılığının tedavisi için de kendine yardım grubu olan Çevri-
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miçi Adsız Oyuncular Organizasyonu (On-Line Gamers Anonymous Organization)
bulunmakta, bağımlı olan kişiye destekleyici ve internet-temelli tedavi seçenekleri
sunmaktadır (Griffiths ve Meredith, 2009).
Benimsenen tedavi yöntemi her ne olursa olsun amaç, oyun ve ilişkili diğer aktiviteler hakkında kişiye kontrolünün geri verilmesi (King ve Delfabbro, 2019) ve sosyal
etkinlikler ve gerçek hayatta yapılan etkinliklerin artırılıp, çevrimiçi etkinliklerin
azaltılması yoluyla prososyal becerilerin kişiye kazandırılması (Griffiths ve Meredith, 2009) olarak ifade edilmektedir. Terapist oyunu kişi için bu kadar ödüllendirici
yapan etmenin ne olduğunu anlamaya çalışarak sürece başlamalıdır (King ve Delfabbro, 2019). Ayrıca kişiye etkili problem çözme yöntemlerinin, iletişim becerilerinin ve sosyal becerilerin kazandırılması, kişinin özgüveninin ve benlik saygısının
artırılması sağlanmalıdır (Young, 2009).
BDT yaklaşımının dijital oyun bağımlılığı tedavisinde etkili olduğu belirtilirken,
daha fazla tedavi yaklaşımı önerilmesine ve bunlar hakkında etkinlik ve etkililik
çalışmasının yürütülmesine, bu tedavi yaklaşımlarının uzun süren etkilerinin yapılan
izleme çalışmaları ile test edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Griffiths ve Meredith,
2009; King ve Delfabbro, 2014a).

10.9.1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Bilişsel terapi, işlevsel olmayan davranışların altında yatan hatalı inançları keşfetmeyi
ve bunları alternatifleriyle değiştirmeyi amaçlayan bir terapi yaklaşımıdır (Beck, 1970,
1976; Beck ve ark., 1993). BDT yaklaşımının oyun bağımlılığı konusundaki bileşenlerini psikoeğitim, davranış düzenleme, bilişsel terapi ve nüksü önleme oluşturmaktadır
(King ve Delfabbro, 2019). BDT yaklaşımında kişinin hatalı inançları ile ilgili farkındalık kazanması, bu inançlarla yüzleştikten sonra bunları işlevsel alternatiflerle değiştirmesi sağlanmakta, davranışsal yöntemler arasında oyun oynanan sürenin kaydedilmesi, düşünce kayıtları, maruz bırakma terapisi gibi teknikler yer almaktadır. Maruz
bırakma terapisinde kişi teknoloji kullanımından uzak kalmakta ve bu süre içerisinde
gerçekte olumsuz herhangi bir şey olmadığını fark etmekte ve yaşadığı belirtilerin hatalı inançlarından kaynaklandığını keşfetmektedir (Davis, 2001).
Ögel’e göre (2020) BDT yaklaşımında amaç kişinin, oyun oynama ile ilgili hatalı algısına ve rasyonel olmayan düşüncelerine karşı farkındalık geliştirmesini ve bunları
daha işlevsel olan düşüncelerle değiştirmesini sağlamaktır. Tedavi süreci kişiye özgü
olarak yapılandırılmakla birlikte kişinin inkârıyla baş edilmesi, sorunlarıyla yüzleşmesinin sağlanması, kişiye sorun çözme becerilerinin ve hayır diyebilme yetisinin
kazandırılması, bağımlılık kavramının ve özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmakta-
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dır. Genellikle 12 hafta, 50 dakikalık seanslar şeklinde yürütülmekte, tedavinin ilk
aşamalarını davranış değişimi, ilerleyen aşamaları ise bilişsel müdahaleler oluşturmaktadır (Aboujaoude ve Starcevic, 2015; Ögel, 2020; Young, 2011, 2013).
Terapiye başlamadan önce kişinin öyküsünün alınması ve vaka formülasyonu oluşturulması gerekmekte, formülasyonu oluşturmak için çocukluk öyküsü, mevcut yaşam
olayları, temel inançlar ve şemalar, koşula bağlı varsayımlar, inançlar ve kurallar,
telafi etme davranışları, savunmasız olunan durumlar, otomatik düşünceler ve inançlar, duygular, davranışlar hakkında bilgi edinilmeli ve tüm bunlardan elde edilen
bilgiler bütünleştirilerek formülasyon oluşturulmalıdır (Beck ve ark., 1993). Buna
ek olarak, oyun bağımlılığı ile çalışırken oyun oynamanın günlere, saatlere yayılımı, günlük oynama süresi, nerede oynandığı, oynama amacı, oyun oynanan ortamın
özellikleri, oyun oynanmayan zamanların özellikleri derinlemesine araştırılmakta ve
sonrasında tedavi planı oluşturulmaktadır (Şakiroğlu ve Poyraz Akyol, 2018).
Tedavi planı oluşturulduktan sonra gerçekleştirilen her bir seansta bir plan oluşturulması, danışanın duygu durumunun gözden geçirilmesi, geçmiş seansla mevcut seans
arasında bağ kurulması, mevcut seansın gündeminin tartışılması, sokratik sorgulama
ile danışanın düşünce hatalarına ve otomatik düşüncelerine ilişkin farkındalık kazanması, seans sonunda konuşulanların özetlenmesi, danışana ev ödevi verilmesi ve seans
hakkında danışanın geri bildiriminin alınması gerekmektedir. Terapi sürecinin erken
dönemlerinde terapist danışanı bağımlılığın bilişsel-davranışçı modeli ve tedavisi hakkında bilgilendirmeli, uyarıcı özelliği taşıyan durumlar, düşünceler, inançlar, duygular,
aşerme gibi konuları danışana anlayacağı şekilde açıklamalıdır (Beck ve ark., 1993).
Şakiroğlu ve Poyraz Akyol’a (2018) göre, tedavide arttırılması beklenen davranışlar
keyif alınacak farklı hobi ve uğraşların keşfedilmesini, sosyal etkinliklerin artırılmasını, sosyal becerilerin kazanılmasını ve sorun odaklı başa çıkma yollarının öğrenilmesini kapsamaktadır. Diğer yandan azaltılması beklenen davranışlar, oyun oynanan süreyi, duygu odaklı başa çıkma yollarının azaltılmasını, oyun oynanan çevrede
geçirilen zamanın azaltılmasını içermektedir. Artırılması beklenen davranışlar için
girişkenlik becerileri, dinleme becerileri, kendini açma, model alma, canlandırma,
aşamalı kas gevşeme egzersizleri, sorun odaklı başa çıkma becerileri eğitimi gibi
tekniklerden; azaltılması beklenen davranışlar içinse ceza, jeton ekonomisi (kişi istenen davranışı yaptığında jeton kazanırken istenmeyen davranışı yaptığında jeton
kaybeder ve toplam jetonlarla sonunda bir ödül kazanır), hatırlatma kartları gibi tekniklerden yararlanılabilmekte, tüm bu tekniklerin yanı sıra bireyin sosyal desteğinin
artırılması da önemli görünmektedir.
Davranış değişimi için kişinin oyun oynadığı ortamdan uzak durması, oyun oynama
düşüncesini doğuran tetikleyicilerden uzaklaşması, oyunla ilgili sosyal çevresiyle ara-
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sına mesafe koyması, olumsuz alışkanlıkların yerine olumlu davranışların, oyun yerine
başka hobilerin konulması gerekmektedir, aksi takdirde relaps (nükslerin) yaşanması kaçınılmaz görünmektedir. Kişinin oyun oynadığı bilgisayarı ya da interneti başka
amaçlarla kullanması da gerekeceği için ve bunlardan tam anlamıyla uzak durması
mümkün olmayacağından, kişiye düşüncelerini izlemek öğretilmeli, oyun bağımlılığını tetikleyen duygu ve davranışlar hakkında kişiye farkındalık kazandırılmalı, sorunlarla etkili bir şekilde baş etmesi sağlanmalı ve tedavi öncesi döneme dönmemek
için yapılması gerekenler hakkında kişi bilgilendirilmelidir (King ve Delfabbro, 2019;
Ögel, 2020). Bu bağlamda etkinlik izleme ve planlama, davranış deneyleri, rol yapma
(terapistle danışan rolleri değiştirebilir ya da danışandan bir durumu canlandırması istenebilir), gevşeme egzersizleri, ev ödevleri, bağımlı olunan nesneyle ilgili uyaranların
kontrol edilmesi gibi teknikler kullanılmaktadır (Beck ve ark., 1993).
Bilişsel müdahaleler açısından ele almak gerekirse tedavi planında kişinin oyunlarla
ilgili işlevsel olmayan biliş ve algıları, otomatik olumsuz düşünceleri, oyun oynamayı devam ettiren kural, kalıp ve temel inançları araştırılmakta, bu inançların yerine
alternatif olarak daha işlevsel inançlar konulmaktadır (King ve Delfabbro, 2019;
Şakiroğlu ve Poyraz Akyol, 2018). Bunun için kar-zarar analizi (avantaj-dezavantaj
analizi), bağımlı olunan nesneyle ilgili inançların keşfedilmesi ve alternatifleriyle
değiştirilmesi, aşağı doğru ok tekniği (terapist danışan olumsuz duygular yaşadığı
zaman “bu senin için ne anlama geliyor?” şeklinde sorgulamasını devam ettirir ve
varılan son nokta danışanın sahip olduğu temel inanç/şema ile ilgilidir), danışanın
davranışlarının sorumluluğunu alması, günlük düşünce kaydı, imgeleme (danışanın
bağımlı olunan nesneye karşı kontrol sahibi olduğunu gözünde canlandırması) gibi
tekniklerden yararlanılabilmektedir (Beck ve ark., 1993).
Kişinin kendini gözlemlemesini ve oyunu sorunlardan bir kaçış olarak kullanmak
yerine, sorunlarıyla etkili bir şekilde baş edebilmesini sağlayacak bilişsel-davranışçı tekniklerin etkili olacağı düşünülmektedir (Grüsser ve ark., 2007). Ayrıca kişiye
bağımlı olduğu davranışa ilişkin yüksek risk durumları ile nasıl baş edebileceği öğretilmektedir (Beck ve ark., 1993).
Erden ve Hatun (2015) tarafından yapılan bir vaka çalışmasında internet bağımlılığı
olan 14 yaşında ve 8. Sınıf öğrencisi danışana yedi oturumluk BDT uygulanmış,
bu kapsamda davranış analizi, internet kullanımı kayıt defteri, hatırlatma kartları,
zaman yönetimi çizelgesi gibi teknikler kullanılarak, arkadaşlarıyla beraber yapabileceği etkinlikler oluşturulmuş, ev ödevleri verilmiş, gevşeme ve nefes egzersizleri
öğretilmiş ve danışanın sorumluluk alması sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar üç ay
sonraki izleme seansında da danışanın internet kullanımının azaldığı ve terapi hedeflerine ulaşıldığı yönünde olmuştur.
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Son olarak nüksün önlenmesi amacıyla yüksek riskli durumların belirlenmesi, kişiyi
savunmasız durumda bırakan inançların keşfedilmesi ve bunlarla baş etmesinin sağlanması, kaymaların nükse dönüşmeden önce engellenmesi (örn., kişi uzun bir süre
oyun oynamadıktan sonra bir kere oynarsa bunun dozunu artırmadan önce önlem
alınması), kar-zarar analizi yapılması, kişinin sosyal destek kaynaklarının güçlendirilmesi gerekmektedir (Beck ve ark., 1993).
İnternet Bağımlılığı için BDT (İB-BDT) yaklaşımı bu bozukluğa özgü olarak geliştirilen ilk tedavi yöntemi olup üç aşamalı ve geniş kapsamlı bir tedavi planı sunmaktadır (Young, 2011, 2013): (1) takıntılı internet kullanımını kontrol etmeyi amaçlayan davranış değişikliği, (2) bağımlı kullanıma neden olan bilişsel çarpıtmaların
belirlenmesini, bunlarla yüzleşilmesini ve bunların alternatifleriyle değiştirilmesini
sağlayan bilişsel yeniden yapılandırma ve (3) bozuklukla ilgili eş tanı durumlarını tedavi etmeyi ve aile ve evlilik hayatında görülen sosyal problemleri azaltmayı
amaçlayan ve bağımlılıkla ilgili altta yatan ve bağımlılığın sürmesine neden olan
faktörlerle ilgili farkındalığın artırılmasını sağlayan zarar azaltma teknikleri. Yapılan
bir çalışmada, İB-BDT yaklaşımının internet bağımlılığı belirtilerinin iyileşmesinde
etkili olduğu ve 12 haftalık terapi süreci sona erdikten sonraki bir ay, üç ay ve altı ay
sonrasında da elde edilen kazanımların korunduğu gösterilmektedir (Young, 2013).

10.9.2. Aile Terapileri
Alkol ve madde kullanım bozukluğunda olduğu gibi davranışsal bağımlılıklarda da
sorunu bireyle sınırlandırmak ve sadece bireyi tedavi etmeye çalışmak hatalı bir yaklaşım olmakla birlikte kişinin bu tarz sorunları olmasında sosyal çevresinin, özellikle
aile ortamının ve aile ilişkilerinin çok büyük payı bulunmaktadır (Erden ve Hatun,
2015). Yukarıda bahsedilen sorunların pek çoğunun kişilerarası ilişki alanlarında
gerçekleşiyor olması çift ve aile terapilerinin sürece dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir (Aboujaoude ve Starcevic, 2015). Ebeveynlerin ve diğer aile üyelerinin
terapi sürecine dahil olması işlevsel olmayan sosyal etkileşimlerin keşfedilmesine
ve bunların sağlıklı olanlarla değiştirilmesine olanak sağlamaktadır (King ve Delfabbro, 2019). Dijital oyun bağımlılığı olan bireyin bireysel tedavi sürecinin yanı
sıra aileye yönelik bağımlılıkla ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılması, aile içerisindeki iletişimin güçlendirilmesi ve aile sorunlarının çözülmesi,
aile terapilerinin yürütülmesi, aile üyelerinin bağımlı kişiyi suçlamalarının önüne
geçilmesi, ailenin bağımlı kişiye yaşam değişiklikleri yapma ve yeni hobiler edinme
konusunda yardımcı olması, bu sürecin kısa ve kolay olmadığının aile tarafından kabul edilmesi tedavinin başarısını artırması yönünden oldukça önemli görünmektedir
(Ögel, 2020; Young, 1999).
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Terapistler, tüm aile bireylerinin bağımlılık hakkında bilgilendirilmesini sağlamalı,
bunun için ailenin sorunlu oyun oynama davranışını hakkında eğitilmesi, öfkeyle
baş etme yöntemlerinin aileye anlatılması, çevrimiçi oyunların zararlı sonuçları hakkında aileye bilgi verilmesi gerekmektedir (Young, 2009; Young ve de Abreu, 2017).
Bunlar haftalık aile görüşmeleri ile yapılabilmekte, süreç boyunca iyileşme, nüksün
önlenmesi, sağlıklı sınırların korunması gibi kazanımlar üzerinde çalışılmakta, tüm
bunlar ailenin, oyun bağımlılığının altta yatan nedenleri konusunda bilgilenmesini
sağlamaktadır (Young, 2009).
Young (2009) tarafından önerilen Kısa Süreli Stratejik Aile Terapisi kısa süreli,
problem odaklı terapötik bir müdahale yöntemi olup, 6-17 yaş arası çocuk ve ergenleri hedef almakta, madde bağımlılığının tedavisinde kullanılan bu yaklaşımın
çevrimiçi oyun bağımlılığına da uyarlanabileceği düşünülmektedir. Terapi süreci şu
tekniklerin kullanılmasını içermektedir: (1) aileye katılma: aile üyelerinin her biriyle
terapötik bir ilişki kurma, (2) tanılama: ergenin sorunlu davranışının altında yatabilecek etkileşimsel örüntülerin belirlenmesi, (3) yeniden yapılandırma: problemle
ilgili olan aile etkileşimlerinin değiştirilmesi süreci. Böylelikle ailenin yapıcı yeni
yollar keşfetmesi sağlanmakta, uygun olmayan ebeveyn-çocuk ilişkisinin uygun bir
şekilde ebeveyn-ebeveyn iş birliğine dönüştürülmesi ergenin destek ve bakım aldığını düşünmesine, böylelikle oyunları bu ilgi ve desteği almak için kullanmamasına
katkıda bulunmaktadır.
Aile terapisi, internet ve oyun bağımlılığı sonucu bozulan aile işleyişinin onarılması için destekleyici bir ortam sunmakta, ilaç tedavisinin, bireysel terapi ve aile
terapisi gibi psikoterapi yöntemlerinin ve destek gruplarının birlikte kullanılmasının
tedavideki başarıyı artıracağı düşünülmektedir (Young ve de Abreu, 2017). Yapılan
bir çalışmada ailede görülen uyumun ve ebeveyn sevgisinin oyun bağımlılığı tedavisinde etkili olduğu belirtilmektedir (Han, Kim, Lee ve Renshaw, 2012). Ayrıca
aile terapilerinde bağımlı olan kişinin sosyal beceriler geliştirmesine, ailede işlevsel
olmayan örüntülerin iyileştirilmesine, sağlıklı bir aile içi iletişim biçiminin oluşturulmasına, ailede bağımlı bireye karşı disiplin oluşturulmasına çalışılmaktadır (Olle
ve Westcott, 2018).

10.10. Sonuç ve Öneriler
Yukarıda aktarılanlar ışığında dijital oyun bağımlılığının gelişen teknoloji ile birlikte
gittikçe artan bir sorun halini aldığı, pek çok olumsuz çıktısının bulunduğu, yaygınlık oranlarının özellikle ergenler konusundaki tehlikelere işaret ettiği görülmektedir.
Son kısımda ailelere, eğitimcilere ve çocuk ve gençlere yönelik birtakım öneriler
sunulmaktadır.
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10.10.1. Ailelere Yönelik Öneriler
Ebeveynler çocuklarının oyun bağımlılığı için risk altında olup olmadığını birtakım
sorular sorarak anlayabilirler: (1) çocuk neredeyse her gün oyun oynuyor mu? (2)
günlük oyunda geçirdiği süre uzun mu? Örneğin oyunda 3-4 saat geçiriyor mu? (3)
oyun oynama amacı uyarılma ya da sarhoşluk yaşayıp kendinden geçme şeklinde
mi? (4) oyun oynamadığı zamanlarda huzursuz, endişeli, gergin vb. oluyor mu? (5)
sosyal ve sportif etkinliklerden oyun nedeniyle feragat ediyor mu? (6) sorumluluklarını (örn., ev ödevlerini) yerine getirmek yerine oyun oynuyor mu? (7) oyun oynama durumunu kontrol etmeye çalışıyor ancak başaramıyor mu? Eğer bu sorulardan
dördünden fazlasına evet cevabı veriliyor ise, çocuklarının oyun oynaması ile ilgili
endişelenebilir ve harekete geçebilirler (Griffiths, 2003).
Oyun bağımlısı bir bireyin yer aldığı bir aile ortamında diğer bireyler; konulan tanıyı
kabul etmeli ve davranışı ciddi bir şekilde ele almalı, davranış hakkında kişiyle açık
bir şekilde konuşmalı, psikolojik tedavi alma konusunda kişiyi cesaretlendirmeli,
özellikle çocukluk çağındaki kişiler için kararlı davranmalı, kişiye şefkatle, sabırla
yaklaşmalı ve umudu canlı tutmalı, kendilerini suçlamamalıdır (Grant ve ark., 2016).
Buna ek olarak bağımlı olan bireyi ve yaşadıklarını empatik bir anlayışla olduğu gibi
kabul etmek oldukça önemli görünmektedir (Aydın ve Sarı, 2011).
Çocukları video oyunları konusunda sorun yaşayan anne-babalar, çocuklarının yaşına uygun içerikte oyun seçmelerine yardımcı olmalı, şiddet içerikli oyunlar yerine
eğitimsel amaçlarla kullanılabilecek oyunları tercih ederek çocuklarının hızlı düşünme, öğrenme, karar verme becerilerinin gelişmesine ve öz-güvenlerinin artmasına
katkıda bulunmalı, oyunların içerikleri hakkında çocuklarıyla konuşmalı ve neyin
gerçek neyin kurgu olduğuyla ilgili çocuklarını bilgilendirmeli, çocuklarının yalnız
başına oyun oynamasını mümkün olduğunca engellemeye çalışmalı, oyun oynama
takıntılı bir hal aldığında bununla ilgili harekete geçmeli, oyunların olası zararları
hakkında bilgi sahibi olmalı ve çocuklarını bunlardan koruyacak hamleler yapmalı,
çocuklarını çevrimdışı etkinlikler yapmaya teşvik etmeli ve çevrimiçi geçirilen sürenin azaltılmasını sağlamalı, ayrıca oyunlarda geçirilen süreye sınırlar koymalıdırlar
(Griffiths, 2003; Olle ve Westcott, 2018).
Aile bireyleri ve ebeveynler çocuklarını bağımlılıktan ve olumsuz birtakım davranışlardan korumak için çocuklarıyla aralarında güçlü bir bağ oluşturmalı, çocuklarının hayatıyla yakından ilgilenmeli, destekleyici bir tutumla çocuklarının maddi ve
manevi ihtiyaçlarını karşılamalı, net sınırlar belirleyerek tutarlı bir disiplin anlayışı
geliştirmelidirler (Ögel, 2020). Ailenin internet kullanımı olmadan vakit geçirmesi,
aile buluşmalarının yapılması, müze, hayvanat bahçesi gibi kültürel gezilerin düzenlenmesi, çocuğun sevildiğini hissetmesi oldukça önemli görünmektedir (Young ve
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de Abreu, 2017). Ayrıca aile bireyleri ve ebeveynler çocuklarının internet kullanımını takip ederek internette geçirdikleri süreyi sınırlamalı, çocuklarının oynadıkları
oyunları birlikte belirlemeli, çocuklarına dijital vatandaşlık ve dijital okuryazarlık
eğitimi vermelidir (Şakiroğlu ve Poyraz Akyol, 2018). Anne babanın kendi teknoloji kullanımları konusunda da çocuklarına örnek bir model olması gerekmektedir
(Young ve de Abreu, 2017). Ailelerin çocuk yetiştirme ve disiplin yöntemleri, ergenlik döneminin gelişimsel özellikleri ve bu dönemde yaşanabilecek sorunlar hakkında
bilgilenmesi, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma becerisi edinmeleri davranışsal bağımlılık riskinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır (Erden ve Hatun, 2015).
Aileler çocuklarına net sınırlar koymalı, çocuğun kaç saat oyun oynayacağı çocuk
tarafından değil ebeveyn tarafından belirlenmeli, göz sağlığı ile ilgili herhangi bir
problemin önüne geçilmesi amacıyla her 20 dakikada bir mola verilmeli, çocukların
eğitimsel içerikte oyunlar oynaması sağlanmalıdır (Young, 2009). Yetişkin bir bağımlı ile yaşarken (örn., eş) eşe karşı net hedefler belirlenmesi, konuşmak için uygun
bir zaman bulunması, konuşmada en çok hangi konuların üzerinde durmak istenildiğinin belirlenmesi, eşi şuçlamadan “ben” ile başlayan cümleler kurulması, eş ile empati kurarak dinlenip anlamaya çalışılması, eşin vereceği olumsuz bir tepkiye hazır
olunması, bağımlılığın mücadelesi zor bir durum olduğunun unutulmaması ve sabırlı
olunması, bağımlı bireyin hayatının kolaylaştırılmaması ve sorumluluklarının yerine
getirilerek boş vakitlerinin artmasına neden olunmaması, kişinin kendi hayatından
vazgeçmemesi, gerekirse profesyonel bir uzmandan destek alınması gerekmektedir
(Ögel, 2012).

10.10.2. Eğitimcilere Yönelik Öneriler
Çocuk ve gençleri bağımlılıktan ve olumsuz davranışlardan korumak için okulda eğitimciler çocuğun arkadaşlarını ve sosyal çevresini kontrol altında tutmalı, çocuğun
okulda başarılı olmasını sağlamalı ve ders dışı sosyal etkinliklere katılımını teşvik
etmeli, çocuğu toplum yararına çalışmak için cesaretlendirmeli, bağımlılık hakkında
öğrencilere bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı çalışmalar yapmalılardır (Ögel,
2020). Okulda sosyal ve sportif etkinliklerin planlanması ve gençlerin yeteneklerini
keşfedebilecekleri olanaklar yaratılması gerekmektedir (Aydın ve Sarı, 2011).

10.10.3. Çocuk ve Gençlere Yönelik Öneriler
Oyun oynayan çocuk ve gençlerin, bağımlılık riski ile karşı karşıya bulunduklarında atmaları gereken birtakım adımlar bulunmaktadır: (1) oyunları bilgisayarınızdan
kaldırın, (2) oyunlarla ilgili hesaplarınızı silin ve abone olduğunuz uygulamalardan
aboneliğinizi kaldırın, (3) oyun konsollarını satın ya da bir başkasına hediye edin (Olle
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ve Westcott, 2018). Oyun oynadığınız sürenin aşırı olmasını engellemek amacıyla bir
kronometre tutun ve günlük sınırınızı aştığınızda oyunu kapatın (Price, 2011). Düşüncelerinizi izlemeyi öğrenin, bağımlılığı tetikleyen duygu ve davranışlarınızı keşfedin,
sorun çözme becerilerinizi geliştirin, zamanınızı iyi yönetin, kendinizi oyunlarla ilgili
kandırmayın, kendinize iyi davranmaya çalışın, ne istediğinizi bilin ve net amaçlar
oluşturun, gerçek dünya ile sanal dünyayı bütünleştirin ve sanal dünyayı sağlıklı bir
şekilde kullanın, nüks durumu yaşamamak için dikkatli olun (Ögel, 2012).
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DIJITAL OYUNLAR VE
SIBER ZORBALIK

Arş. Gör. Meryem Dedeler Kenar

Dijital oyunlar ve siber zorbalıkla ilgili olan bu bölümde öncelikle siber zorbalık
kavramsal olarak ele alınmış, tanımı, alanyazında kullanılan farklı terimler, siber
zorbalığın bileşenleri, geleneksel/yüz yüze zorbalık ve siber zorbalığın benzer ve
farklı yönleri ve dijital oyunlarda görülen siber zorbalık davranışının diğer mecralarda görülen siber zorbalık davranışlarından farkı ele alınmıştır. Siber zorbalığın
yaygınlığı ve yaygınlık çalışmalarının birtakım sınırlılıkları aktarıldıktan sonra,
risk faktörleri üzerinde durulmuş, siber zorbalıkla ilgili demografik değişkenlere,
kişilik özelliklerine ve siber zorbalık yapma niyetlerine/motivasyonlarına yer verilmiştir. Ulusal ve uluslararası alanyazında kullanılan siber zorbalık ölçüm araçları kısaca tanıtıldıktan sonra, dijital oyunlarda siber zorbalık davranışını ölçme
ve değerlendirme konusunda yaşanan sorunlar ele alınmış, ilgili alanyazında bu
konuda yer alan bilgi birikiminin eksik yönlerine ve yapılması gerekenlere değinilmiştir. Siber zorbalığı açıklama konusunda sıklıkla ele alan kuramlar hakkında bilgi verildikten sonra, siber zorbalığın olumsuz sonuçları aktarılmıştır. Siber
zorbalık konusunda koruyucu faktörler, siber zorbalığı önlemek için yapılması
gerekenler, siber zorba ya da mağdurlar için müdahale yöntemleri tartışıldıktan
sonra siber zorbalık yaptırımlarına değinilmiştir. Son kısımda ailelere, eğitimcilere, çocuk ve gençlere ve son olarak oyun şirketleri ya da oyun yazılımcılarına
öneriler ile bölüm sonlandırılmıştır. Bölümün, siber zorbalık konusunda kapsamlı bir şekilde hazırlanmış olması göz önünde bulundurulduğunda, siber zorbalık
konusundaki araştırmalara, yapılacak farkındalık ve önleme çalışmalarına ışık
tutacak nitelikte bir rehber olabileceği düşünülmektedir.
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11.1. Giriş
İnternet ve iletişim teknolojilerinin kullanımı bireylerin iletişim ve ilişki kurma biçimlerinde farklılıklara neden olmuş, çocukluk çağından ileri yetişkinliğe kadar pek
çok birey teknolojiden uzak yaşamamaya başlamıştır (Kowalski, Limber ve McCord, 2018). Dijital teknolojiler; insanların, şirketlerin ve organizasyonların dünya
çapında iletişim kurmalarının, fikir alışverişinde bulunmalarının ve bilgi edinmelerinin birinci yolu haline gelmiştir (Chisholm, 2014). Günümüz gençleri, diğer bir
deyişle, dijital yerliler (digital natives), zamanlarının büyük çoğunluğunu bilgisayar,
video oyunları, akıllı cep telefonları ve dijital çağın ürünü diğer “oyuncaklarla” geçirmekte, bilgisayar oyunları, internet, e-posta, cep telefonları ve anlık mesajlaşma
hayatlarının en önemli parçasını oluşturmaktadır (Prensky, 2001). Günümüzde sosyal olmak, çevrimiçi ve mobil olmakla eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır
(Randa, Nobles ve Reyns, 2015).
Pek çoğumuzun günlük yaşamına dâhil olan, çocuklar, ergenler ve yetişkinler tarafından iletişim ve sosyal ağ amacıyla kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yararları inkâr edilemez olsa da kötüye kullanımı bazı olumsuz sonuçları da doğurmakta ve bu olumsuz sonuçlar arasında siber zorbalık yer almaktadır (Chisholm,
2014; Langos, 2012). Siber saldırganlığın bir türü olan siber zorbalık; interneti eğitim, iş, sosyal alanlarda kullanmaya başlayan bireylerin öfke ve saldırganlıklarını
da bu alanda yansıtmaya başlamalarıyla yaygınlaşmaya başlamıştır (Kowalski, Giumetti, Schroeder ve Lattanner, 2014). Gençler arasında, kavga, cinsel taciz, partner
şiddeti gibi örnekleri içeren akran mağduriyeti ve şiddetinin bir türü olan zorbalık,
cinsiyetçilik, ırkçılık, heteroseksizm, cinsiyet rolleri gibi diğer önyargı ve ayrımcılık
türleriyle ilişkili görünmektedir (Levy ve ark., 2012). Siber zorbalık 21. Yüzyılın
hastalıklarından biri olarak nitelendirilmektedir (Chisholm, 2014).
Zorbalık ne yeni bir kavram ne de bir bölgeye özgü bir durum değildir. Okul çağı
çocukları arasında oldukça eski bir kavram olan zorbalık, 1980’li yılların sonu ile
1990’lı yıllarda toplum arasında ve araştırma alanlarında ilgi çekmeye başlamıştır
(Olweus, 1993). Benzer şekilde internet ya da cep telefonu aracılığıyla akranlarına zarar vermeyi amaçlayan davranışlarla ilgili hikâyeler özellikle gençler arasında
yaygınlaşmaya başlamış, okulda ya da sosyal hayatta görülen geleneksel zorbalık,
siber ortama da uzanmış (Vandebosch ve Van Cleemput, 2009) ve internet, geleneksel akran zorbalığı mağduru olanlar için okul ortamı dışında da devam eden,
okulda geçirilen süre sona erince evde de yaşanan bir uzantı halini almıştır (Willard,
2006; Ybarra ve Mitchell, 2004). Diğer yandan geleneksel akran zorbalığı mağduru
olan kişiler interneti ve siber ortamları bir başkası üzerinde güç kurma amacıyla ve
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geleneksel anlamda yaşadıkları mağduriyet deneyimini telafi edebilmek için de kullanmaya başlamışlardır (Ybarra ve Mitchell, 2004). Gençlerin öfke/saldırganlığı ile
elektronik iletişimin birleşmesinin talihsiz bir sonucu olan siber zorbalığın yaygınlaşması endişeleri de beraberinde getirmekte, popüler medyada, bilimsel araştırmalarda, uygulama alanındaki vaka örneklerinde siber zorbalıkla ilgili konular sıklıkla
yer almaya başlamaktadır (Hinduja ve Patchin, 2008).
Siber zorbalığın gençler arasında oldukça hızlı bir şekilde yayılması, eğitimcilerin
ve ebeveynlerin siber zorbalıkla baş edebilme becerilerinin ötesine geçmektedir (Bauman, 2010). Teknolojideki olağanüstü değişim ve gelişim, siber zorbalık yapma
araçlarını da etkilemekte, her geçen gün pek çok yeni araç gündeme gelebilmekte
ve geleneksel zorbalıkta olduğu gibi siber zorbalığın da yaşam boyu görülmeye devam eden bir sorun olarak yaygınlaşacağı düşünülmektedir (Kowalski ve ark., 2018;
Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell ve Tippett, 2008).

11.2. Siber Zorbalık Kavramsallaştırılması
Siber zorbalık kavramını daha iyi anlamak amacıyla öncelikle geleneksel yani yüz
yüze zorbalık kavramını anlamak gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle geleneksel akran zorbalığı ve siber zorbalığın tanımı yapılacak, bu kavramları
oluşturan bileşenlerden bahsedildikten sonra iki tür zorbalık arasındaki benzeyen ve
ayrılan yönler tartışılacak ve dijital oyunlarda karşılaşılan siber zorbalık davranışlarına değinilecektir. Siber zorbalık pek çok formda, farklı yöntemler kullanılarak
gerçekleştirilebileceği için kavramsallaştırılmasının zor olabileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır (Kowalski ve ark., 2014).

11.2.1. Siber Zorbalık Tanımı
Genel olarak kabul gören tanıma göre saldırganlık, zarar verme amacıyla yapılan
davranış anlamına gelmektedir (Smith, 2015). Geleneksel zorbalığın alanyazında hemfikir olunan tanımına göre, zorbalık, mağdura kasıtlı olarak zarar vermeyi
amaçlayan, tekrarlayıcı, mağdur ve zorba arasında güç eşitsizliğinin olduğu ve
mağdurun kendini etkili bir şekilde savunacak gücünün olmadığı saldırgan davranış olarak tanımlanmaktadır (Bauman, 2010). Ayrıca başka bir tanıma göre, zorbalık, zorbadan daha az güce sahip bir mağdura, kasıtlı olarak zarar verme amacıyla
yapılan ve tekrar eden bir saldırganlık türü olarak ifade edilmektedir (Bauman
ve Yoon, 2014). Tekrar edicilik, güç eşitsizliği, kasıtlı zarar verme niyeti ve saldırganlık, zorbalığı saldırganlıktan ayırt etmede kullanılan kriterler arasında yer
almaktadır (Langos, 2012).
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Geleneksel zorbalıkla ilgili olumsuz davranışlar, kelimeler aracılığıyla sözel olarak
(örn., tehdit etmek, alay etmek, küçük düşürmek, lakap takmak vb.) yapılabildiği
gibi fiziksel temas yoluyla da (örn., vurmak, tekme atmak, cimciklemek, ısırmak
vb.) olabilmektedir. Sözel ve fiziksel yollar dışında surat asmak, kaba mimik ve
jestlerde bulunmak, kasıtlı olarak bireyi gruptan dışlamak ya da bireyin istediklerini yerine getirmeyi reddetmek de zorbalık yapma yolları arasında yer almaktadır
(Olweus, 1993). Bu bağlamda doğrudan ve dolaylı zorbalık arasında ayrım yapılması gerekmekte; doğrudan zorbalıkta mağdura karşı açık bir girişim varken ve doğrudan zorbalık vurma, itme, mağdurun kişisel eşyalarına zarar verme, sözel olarak lakap takma vb. örnekleri içerirken; özellikle dikkat edilmesi gereken ve fark edilmesi
daha zor olan dolaylı zorbalıkta sosyal izolasyon ya da kişiyi kasıtlı olarak gruptan
dışlamak, kişi hakkında dedikodu yaymak gibi örnekler görülmektedir (Langos,
2012; Olweus, 1993). Bazı durumlarda oldukça ciddi sonuçları olan tek bir şiddet
olayı da zorbalık olarak nitelendirilse de zorbalığın en önemli bileşeni tekrarlayıcılık
olarak görülmektedir. Zorbalık bireysel olarak ya da grup tarafından yapılabildiği
gibi, zorbanın hedefi de birey ya da grup olabilmektedir (Olweus, 1993).
Siber saldırganlık genel kabul gören tanımına göre cep telefonları ya da internet
aracılığıyla yapılan ve zarar verme amacı taşıyan davranış olarak tanımlanmaktadır
(Smith, 2015). Siber zorbalık, çevrimiçi zorbalık, elektronik zorbalık ve internet tacizi gibi benzer yapılarla ilişkili olarak kullanılan şemsiye bir kavram olarak nitelendirilmekte, ilgili alanyazında geleneksel zorbalık tanımından yola çıkılarak yapılan
pek çok siber zorbalık tanımı yer almaktadır (Smith, 2015; Tokunaga, 2010).
1999 yılında “www.bullying.org”, 2003 yılında ise dünyada siber zorbalıkla ilgili ilk
internet sitesi olan “www.cyberbullying.ca” adlı internet sitelerini kurarak zorbalığa
ve siber zorbalığa maruz kalan bireylere, özelliklere gençlere, bu konuda yalnız olmadıklarını göstermeyi ve yapılması gereken davranışları belirterek yardımcı olmayı amaçlayan Bill Belsey’in tanımına göre siber zorbalık, “diğer bireylere zarar vermek amacıyla, birey ya da grup tarafından bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak
yapılan kasıtlı, tekrarlayıcı ve düşmanca davranışları içermektedir” (Belsey, 2019).
Willard (2006) tarafından yapılan tanıma göre siber zorbalık, diğerlerine zarar verici
içerik göndererek acımasızca davranmak ya da internet ve diğer dijital teknolojileri
kullanarak başka türlerde sosyal acımasızlık örnekleri gösterme, diğer bir deyişle
çevrimiçi bir sosyal saldırganlıktır. Bir başka tanımda siber zorbalığın birey ya da
grup tarafından, elektronik türde iletişimin kullanılarak, tekrarlayıcı bir şekilde, kendini kolaylıkla savunamayacak durumda olan bir mağdura karşı saldırgan ve kasıtlı
niyetle yapılan davranışlar olduğu belirtilmektedir (Smith ve ark., 2008). Tokunaga
(2010) tarafından önerilen tanıma göre siber zorbalık, kişiler ya da gruplar tarafından, diğer kişiler üzerinde zarar ya da rahatsızlık yaratılması amacıyla, elektronik ya
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da dijital medyanın tekrarlayıcı olarak düşmanca ya da saldırganca mesajlar için kullanımını içeren herhangi bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Siber zorbalık, geleneksel zorbalığın teknolojik platformlara taşınmış halidir (Langos, 2012). Benzer
şekilde internet tacizi (internet harassment) başka bir kişiye karşı çevrimiçi olarak,
kasıtlı bir niyetle yapılan saldırgan davranışları içermektedir (Ybarra ve Mitchell,
2004). Yapılan siber zorbalık tanımlarının saldırgan, düşmanca ve zarar verici davranışları içerdiği ve bunların herhangi bir elektronik aygıt aracılığıyla gerçekleştirildiği ortak olan özellikler arasında yer almaktadır (Tokunaga, 2010).
Siber zorbalık, internet erişimi olan kişisel bir bilgisayar ya da telefon yoluyla, e-posta,
kısa mesaj ya da multimedya mesajları, anlık mesajlaşma, internet blogları, kişisel internet siteleri (Belsey, 2019; Chisholm, 2014; Hinduja ve Patchin, 2008; Kowalski ve
Limber, 2013; Willard, 2006), çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya siteleri (Chisholm,
2014; Kowalski ve ark., 2014; Kowalski ve Limber, 2013; Randa ve ark., 2015), “happy
slapping” (Bir kişinin yüzüne hızla vurarak ya da başka yollarla şaşırmasını sağlayarak bunu videoya çekmek ve paylaşmak anlamına gelmektedir) (Smith ve ark., 2008),
Stardolls gibi sanal dünyalar ve web kameraları aracılığıyla (Chisholm, 2014) yapılabilmektedir. Alanyazında, kullanılan araca (örn., internet ya da cep telefonu aracılığıyla)
ya da uygulamaya (örn., anlık mesajlaşma ya da e-posta üzerinden) göre farklı siber
zorbalık türlerinin olduğu belirtilmektedir (Vandebosch ve Van Cleemput, 2009).
Willard (2006) siber zorbalığın farklı türlerinden söz etmektedir: (1) Kışkırtma (flaming), saldırgan ve kaba bir dil kullanarak elektronik mesajlar yoluyla çevrimiçi olarak
kavga etmek anlamına gelmektedir. (2) Taciz (harassment), sürekli olarak saldırgan,
kaba ve küçük düşürücü mesajlar atmayı içermektedir. (3) İftira atma (denigration) durumunda kişi bir başkasını karalamak amacıyla asılsız dedikodular ve iftiralar yayabilmektedir. (4) Kişiliğe bürünme (impersonation) bir başkasının hesabını ele geçirerek
onun gibi davranarak, kişiyi karalamak amacıyla diğer bireylere mesajlar atılmasını
içermektedir. (5) Hilekarlık (trickery) bir başkasının sırlarını ya da özel bilgilerini paylaşmak ya da bunları elde edebilmek amacıyla kişiyi kandırmak demektir. (6) Dışlama,
kişiyi kasıtlı olarak çevrimiçi bir gruptan dışlamayı içermektedir. (7) Siber taciz (cyberstalking) tehdit içeren mesajları sürekli olarak göndermeyi ya da diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye sokan çevrimiçi etkinliklerde bulunmayı kapsamaktadır. (8) Siber
tehditler (cyberthreats) ise kişiyi çevrimiçi olarak tehdit etmeyi içermektedir.
Alanyazında yer alan siber zorbalık uygulama yöntemleri ya da türlerini özetleyen
Chisholm’e (2014) göre siber zorbalık uygulama yöntemleri 11 gruba ayrılabilmektedir: (1) Catfishing yani kişinin bir başkası gibi davranarak diğer kişileri kandırması. (2)
Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlarda hile yapılması, oyuna girişin engellemesi.
(3) Kişi hakkında küçük düşürücü, tehdit edici mesajlar, fotoğraflar ve dedikodular
yayılması. (4) Kışkırtma (flaming) yani tartışmaya dayalı çevrimiçi iletişim türü. (5)
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Çevrimiçi olarak bir başkasının kimliğine bürünme. (6) Çevrimiçi tacize başkalarının
tanık olmasına neden olan slamming. (7) Uzaktan erişime olanak tanıyan yazılımlar
aracılığıyla kişinin haberi olmaksızın bilgisayarını, kamerasını ele geçirme ve kontrol
etme, kişinin belgelerine erişim sağlama. (8) Dedikodu yayma, sahte sosyal medya hesapları açma, kişiyi arkadaşlık listesinden sebepsiz yere çıkarma, sosyal medya uygulamalarında acımasız yorumlarda bulunma gibi örnekleri içeren ilişkisel saldırganlık.
(9) Sexting yani cinsel içerikli mesajlaşma ile müstehcen fotoğraflar, mesajlar gönderme. (10) Bir başkasını sinirlendirmeyi, küçük düşürmeyi ve kışkırtmayı amaçlayan ve
bir tepki elde etme niyetiyle yapılan trollük. (11) Kişiler hakkında çevrimiçi olarak,
gizli bir biçimde bilgi toplamayı amaçlayan ve tehlike arz eden stalking.
Alanyazında kuramsal olarak belirtilen siber zorbalık türlerinin, uygulama alanında
en sık karşılaşılanlarını tespit etmek amacıyla Vandebosch ve Van Cleemput (2008)
tarafından yapılan bir odak grup çalışmasında, katılımcıların siber zorbalık tanımları
“internet yoluyla zorbalık yapma” şeklinde olmakla birlikte katılımcıların sıklıkla
bahsettikleri siber zorbalık örnekleri; yabancılar tarafından iletişime geçilme, virüs
gönderilmesi, pedofili içeren girişimler, anlık mesajlaşma, e-posta ya da diğer hesap
şifrelerinin ele geçirilmesi, kişisel konuşmaların ya da fotoğrafların kopyalanıp diğer kişilere yayılması, dedikodu yayma, tehdit içeren e-postalar gönderme, kişisel
internet sitesinde kişi hakkında küçük düşürücü yorumlar yapma, chat odasında bir
kişiyi küçük düşürücü mesajlar atma, cinsel içerikli mesajlar gönderme, beklenmedik zamanlarda telefonla rahatsız etme gibi yolları içermektedir.
Siber zorbalık deneyimi yaşayan kişiler sadece mağdur, sadece zorba ve zorba/
mağdur (Lam ve ark., 2013), siber zorbalık davranışında bulunmayanlar (Tanrıkulu,
2015), tanık olanlar (Levy ve ark., 2012) gibi farklı rollerde bulunabilmektedirler.

11.2.2. Siber Zorbalık Bileşenleri
Bir davranışın siber zorbalık olarak nitelendirilebilmesi için birtakım kriterler gerekmektedir: (1) Zorba tarafından kasıtlı olarak zarar verme amacı taşımalı ve mağdur
da zarar verici olduğunu düşünmelidir. (2) Tekrarlayıcı olmalı; çevrimiçi veya çevrimdışı tekrarlayıcı olumsuz davranışları içermelidir. (3) Mağdur ve zorba arasında
bir güç eşitsizliği olmalıdır (Vandebosch ve Van Cleemput, 2008). Geleneksel akran
zorbalığında bu güç dengesizliği fiziksel güç ya da yaşla ilgili olabilirken (Olweus,
1993); siber zorbalıkta hem bunlarla ilgili hem de bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı
özelliklerle ya da anonimlik ile ilişkili olabilmektedir (Vandebosch ve Van Cleemput,
2008). Anonimlik başlı başına bir güç eşitsizliği olarak görülmekte, zorba mağduru
tanırken, mağdurun zorba hakkında bir fikri olmamaktadır (Smith, 2015). Bu kriterler
siber zorbalığı, siber takılma (cyber-teasing: amacı zarar verme olmayan, tekrar edici
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olması gerekmeyen ve eşit güç ilişkisinde gerçekleşen davranışları içermektedir), siber
tartışma (cyber arguing: zarar verme amacı olan ancak tekrar edici olması gerekmeyen,
eşit güç ilişkisinde gerçekleşen davranışları içermektedir) gibi davranışlardan ayırt etmeye yardımcı olmaktadır (Vandebosch ve Van Cleemput, 2008).
Ancak geleneksel zorbalıktan uyarlanan bu kriterlerin siber ortamda geçerli olup
olmadığının belirlenmesi yapılacak çalışmaların daha sağlıklı olmasına ve konunun
doğru bir şekilde ele alınmasına katkıda bulunacaktır (Langos, 2012). Örneğin, tekrar edicilik kriterinin pek çok siber zorbalık örneğinde zorunlu olmadığı, geleneksel zorbalık yapma yollarının siber ortamda uygulandığı tek bir durumun bile siber
zorbalık olarak nitelendirilebileceği de belirtilmekte (Vandebosch ve Van Cleemput,
2008), geleneksel zorbalıkta küçük düşürücü amaçla yapılan bir yorum belirli bir
zaman sonra kaybolabilirken; siber ortamda, örneğin kişisel bir internet sitesinde
yapılan küçük düşürücü bir yorum aynı anda sınırsız sayıda izleyiciye ulaşabilmekte
(Langos, 2012) ve haftalarca hatta aylarca çevrimiçi olarak erişilebilir olabilmektedir (Vandebosch ve Van Cleemput, 2009). Tekrar edicilik kriterini değerlendirirken
doğrudan ve dolaylı siber zorbalık arasındaki ayrım göz önünde bulundurulmalı;
doğrudan siber zorbalıkta zorba, mağduru direkt olarak özel bir alanda hedef alırken; dolaylı siber zorbalıkta bunu herkese açık alanlarda yapmakta ve bu durum
mağdurun haberi olmaksızın materyalin pek çok kişiye yayılmasına, saklanmasına
ve mağdurun karşısına tekrar tekrar çıkmasına neden olabilmektedir (Langos, 2012).
Güç eşitsizliği açısından ele alındığında farklılık her ne olursa olsun ortak olan nokta mağdurun kendini kolaylıkla savunamayacağı bir konumda bulunması olmakla
birlikte bu farklılık teknolojik becerilerin farklı olmasından kaynaklanabilmektedir
(Langos, 2012).

11.2.3. Siber Zorbalık ve Geleneksel Zorbalık Benzerlik ve
Farklılıkları
Geleneksel zorbalık mağduru olan bireylerin siber zorbalığa maruz kalma risklerinin, geleneksel zorbalık uygulayan kişilerin siber zorba olma risklerinin de daha
yüksek oluşu, geleneksel zorbalıkla ilişkili faktörlerin siber zorbalıkla da ilişkili olduğunu, bir başkasına zarar verme amacı taşıyan zorbaların çevrimiçi ya da gerçek
hayat fark etmeksizin farklı yollarla bunu gerçekleştirebileceğini göstermektedir
(Hinduja ve Patchin, 2008). Benzer şekilde psikolojik ve fiziksel sağlık ve akademik
performans açısından geleneksel zorbalık ve siber zorbalığın benzer sonuçlar doğurması iki tür zorbalık türü arasındaki benzerliklere vurgu yapmaktadır (Kowalski ve
Limber, 2013). Tokunaga (2010) da temel motivasyonlar açısından iki tür zorbalığın
kesişen yönleri olduğunu vurgulamaktadır.
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Geleneksel zorbalık ve siber zorbalık arasında benzerlikler olsa da iki tür zorbalık
pek çok açıdan farklılaşmaktadır (Barlett ve Gentile, 2012; Kowalski ve ark., 2014).
Geleneksel ve siber zorbalığın uzun dönemli yordayıcıları anonimlik ve güç eşitsizliği (siber zorbalık fiziksel bir doğada olmadığı için fiziksel gücün olmayışı) değişkenleri nedeniyle değişebilmektedir (Barlett ve Gentile, 2012).
Geleneksel zorbalık özelliklerini siber zorbalığa uyarlamak sanıldığından daha zor
bir durum olabilmektedir; çünkü zorbalığın kasıtlı niyet kriteri açısından ele alındığında zorba için, kışkırtıcı olmayan davranışlar açısından ele alındığında ise mağdur
açısından, e-posta, anlık mesajlaşma gibi yazılı iletişim araçları sıkıntılı olabilmekte,
göz teması gibi fiziksel iletişim araçları siber ortamda yer almadığından yazılı materyalin duygusal tonunu yorumlamak zorlaşmaktadır (Langos, 2012; Vandebosch
ve Van Cleemput, 2009).
Belsey’e (2019) göre siber zorbalık, geleneksel zorbalık gibi insan ilişkileri, güç
ve kontrol ile ilgili görünmekte olup siber zorbalık uygulayan kişiler daha “zayıf”
olarak algıladıkları bireyler üzerinde güç ve kontrol oluşturmaya çalışmakta, mağdur olan kişilerin kendilerinde bir sorun olduğunu düşünmelerini amaçlamaktadırlar.
Siber zorbalık geleneksel zorbalıktan pek çok açıdan farklılaşmaktadır: geleneksel
akran zorbalığı yetişkin bireylerin gözetlemesi altındayken, siber zorbalık günümüzde pek çok genci etkilemekte ve çoğunlukla bu durumdan yetişkinlerin haberi olmamaktadır. Benzer şekilde siber zorbalık, zorbalığın örtük bir formu olduğundan,
siber zorbalar internetin sağlamış olduğu anonimlik özelliği sayesinde kolaylıkla
kimliklerini gizleyebilmekte, ayrıca incitici mesajlarını çok kısa bir sürede çok fazla
sayıda izleyici ve dinleyici kitlesine iletebilmektedirler (Belsey, 2019; Kowalski ve
ark., 2014). Siber zorbalık davranışlarının sonuçları hakkında anlık olarak geribildirim alma imkânı olmadığı için siber zorbalık uygulayan kişilerin tanınması oldukça
güç olmakta ve bu bireyler davranışları sonucunda alabilecekleri olası cezalardan
daha az korkmakta (Belsey, 2019; Chisholm, 2014; Kowalski ve ark., 2014; Willard, 2006), ayrıca davranışlarının sonucunda mağdurla daha az empati kurmaktadırlar (Chisholm, 2014; Smith ve ark., 2008; Willard, 2006). Ayrıca siber zorbalık okul dışında, herhangi bir mekânda ya da zamanda gerçekleşmekte ve mağdur
olan kişiler için ev ortamı bile koruyucu bir ortam olarak görülmemektedir (Belsey,
2019; Kowalski ve ark., 2018; Langos, 2012). Buna ek olarak, geleneksel akran
zorbalığının aşina olunan sosyal gruplarda gerçekleşme özelliği siber zorbalık için
geçerli olmamakta, siber ortamda insanlar tanımadıkları kişilerle de iletişim kurabilmektedirler (Vandebosch ve Van Cleemput, 2009). Çoğu durumda siber zorbalar
mağdurlarını bilseler de mağdurlar zorbalık uygulayan kişileri tanımamakta ve bu
kişilerin açığa çıkarılması zor olmaktadır (Belsey, 2019; Kowalski ve ark., 2018;
Smith, 2015), bu anonimlik ve özgürlük de kişileri zorbalık uygulama için moti-
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ve edebilmektedir (Hinduja ve Patchin, 2008; Vandebosch ve Van Cleemput, 2009;
Ybarra ve Mitchell, 2004). Son olarak siber zorbalık uygulama daha çok, kişinin
kendisiyle ilgili bir motivasyonla ilgiliyken; geleneksel zorbalığın daha kişilerarası
bir motivasyonla yapıldığı düşünülmektedir (Kowalski ve ark., 2014).
Siber zorbalığı geleneksel zorbalıktan ayırt eden özellikler şu şekilde özetlenebilir:
(1) zorbanın anonimlik ile ilişkili algısı, (2) potansiyel olarak sınırsız sayıda tanığın
yer alıyor olması, (3) zorbanın, mağdurda yarattığı etkiyi ve mağdurun tepkisini görme imkânının olmaması, (4) farklı alanlarda mevcut olan güç eşitsizliği (Geleneksel
zorbalıkta fiziksel ve sosyal güç eşitsizliği mevcut iken siber zorbalıkta bu teknolojik alanlardaki beceriyle yer değiştirmektedir), (5) zaman ve mekân sınırlandırmasının olmaması ve (6) kaçmanın zor olmasıdır (Bauman, 2010; Smith, 2015). Siber
zorbalıkta görülen güç eşitsizliği teknolojik deneyim (Smith, 2015) ve anonimlik ile
ilgili olabileceği gibi oyundaki derece/rütbe, maskülen normlar, cinsel yönelim gibi
konularla da ilgili olabilmektedir (Ballard ve Welch, 2017). Ayrıca mağdur, zorbanın hesaplarını engellese de zorbanın yeni hesaplar üzerinden siber zorbalığa devam
etme ihtimalinin olması, mağduru savunmasız bir durumda bırakabilmekte, zorbanın mağdurun tepkilerini izleme imkânı olmadığı için mağdurla empati kurma şansı
azalmakta ve herkese açık bir ortamda paylaşılan küçük düşürücü bir mesaj pek çok
tanığın görmesine neden olabilmektedir (Bauman, 2010).
Tablo 1’de geleneksel zorbalık ve siber zorbalık türleri karşılaştırmalı olarak yer
almaktadır.
Tablo 1. Geleneksel Zorbalık ve Siber Zorbalık Türlerinin Karşılaştırılması*
Geleneksel Zorbalık

Siber Zorbalık

Vurma
Bir kişinin kişisel eşyalarına
zarar verme

Kasıtlı olarak virüs içeren mesaj/e-posta
atmak

Sözel

Lakap takma

İnternet ya da cep telefonunu bir kişiyi tehdit
etmek ya da aşağılamak amacıyla kullanmak

Sözel Olmayan

Müstehcen jestler yapmak

Sosyal

Bir kişiyi sosyal bir gruptan
dışlamak

Tehdit edici ya da müstehcen görseller
göndermek

Doğrudan Zorbalık
Fiziksel
Mülkiyet

Dolaylı Zorbalık

Gerçek olmayan söylentiler
yaymak

Bir kişiyi çevrimiçi gruplardan dışlamak
Bir kişiyi bir başkasıymış gibi davranarak
kandırmak
Dedikodu yaymak
Seçimlerle ilgili bir sitede karalayıcı amaçlarla
oy kullanmak

*Vandebosch ve Van Cleemput’tan (2009) Türkçe’ye çevrilerek uyarlanmıştır.

365

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

Tablo 1’de görülen doğrudan zorbalık örneklerinde mağdur doğrudan dâhil olurken;
dolaylı olan örnekler mağdurun haberi olmadan gerçekleşebilmektedir (Vandebosch
ve Van Cleemput, 2009). Başka bir deyişle, doğrudan siber zorbalıkta zorba, mağduru
doğrudan hedef almakta, herkesin görebileceği şekilde davranmak yerine daha kişisel bir alanda zorbaca davranışlarını yürütmektedir. Dolaylı siber zorbalıkta ise zorba,
herkese açık alanlarda mağduru hedef almakta, bunu herkese açık forumlarda, sosyal
medya sitelerinde, bloglarda, web sitelerinde gerçekleştirebilmektedir (Langos, 2012).

11.2.4. Dijital Oyunlarda Siber Zorbalık Davranışları
Oyun dünyası ergenler için bir sosyalleşme aracı olmakla birlikte kişilerarası ve duygusal etkileşime izin veren bir alan olarak da işlev görmektedir. Ancak etkileşimin
böylesine yoğun olduğu bir ortamda tartışmalar da artmakta ve bu tartışmalar ciddi
bir hal aldığı zaman siber zorbalık olarak karşımıza çıkmaktadır (Yang, 2012). Çevrimiçi dijital etkinlikler içerisinde oldukça popüler bir konumda bulunan oyunlar,
siber zorbalık için potansiyel bir alan yaratmaktadır (Bauman ve Bellmore, 2014).
Bağımlılık ve siber zorbalık mobil oyunlarda da gündeme gelmeye başlayan etik meseleler arasında görülmektedir (Fabito ve Yabut, 2018). Yang’a (2012) göre, şiddet
içerikli temalara sahip olan oyunlar, henüz gelişimsel olgunluğunu tamamlamamış
olan çocuk ve ergenlerde saldırgan davranışların oyun dünyasından gerçek hayata
taşınmasına neden olabilmektedir. Ayrıca henüz ahlaki gelişimini tamamlamamış
olan çocuk ve ergenler, internet ortamının sağladığı anonimlik özelliği nedeniyle
çevrimiçi davranışlarından sorumlu olmadıklarını düşünebilmekte ve internet ortamında anonim tehditlerde bulunmak, bir başkasını taciz etmek, oyundaki bir eşyayı
ele geçirmek gibi uygun olmayan davranışlarda bulunabilmektedir.
Chisholm’a (2014) göre, devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlar sıklıkla erkekler
tarafından tercih edilse de erkekler kadar kadınların da bu oyunları oynadığı bilinmekte, bu ortamlarda yaşanan siber zorbalık örneklerini saldırgan oyun oynamadan,
diğer bir deyişle kazanmak amacıyla, oyunun bir parçası olarak sergilenen agresif
oyun oynama tarzından ayırmak oldukça zor olmaktadır. Troller ya da grieferlar,
açık bir sebep olmaksızın diğer oyuncuların oyunlarını sabote etmekte, bundan zevk
almakta, oyun konusunda tecrübesi fazla olabilen bu kişilerin davranışlarının ayırt
edilmesi ya da cezalandırılması oldukça zor olabilmektedir. Oyun ortamında karşılaşılan siber zorbalık davranışlarına kişinin hesabının ele geçirilmesi, şifresinin değiştirilmesi, hesaptan eşya ya da altınlarının çalınması örnek olarak verilebilmektedir.
Yapılan bir çalışmada katılımcıların çevrimiçi oyunlarda karşılaştıkları siber zorbalık örneklerinin lakap takma, küfür, cinsel içerikli isimlerle çağrılma, dışlanma,
cinsel taciz, tehdit edilme, cinsel olarak yakınlık kurma çabası, gruptan ya da lon-
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cadan atılma, yalan söyleme/kandırma şeklinde olduğu belirtilmektedir (Ballard
ve Welch, 2017).
Çevrimiçi oyunlarda sıklıkla karşılaşılan siber zorbalık örneğinin kışkırtma (flaming) olduğu belirtilmekte, kışkırtma (flaming) ve griefingin (oyun ortamını ve
mekaniğini kullanarak diğer bireylerde strese neden olmak) siber zorbalığın türleri
olarak nitelendirilebileceği ifade edilmekle birlikte, konunun netliğe kavuşturulması
için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Brehm, 2013). Benzer
şekilde Huang, Yang ve Hsieh (2019) de en sık karşılaşılan siber zorbalık örneğinin
kışkırtma (flaming) ve taciz olduğunu belirtmektedirler.
Yapılan bir çalışmada oyunlarda görülen saldırgan davranışlar küfretme, hakaret
etme, tartışma, kavga etme, kasıtlı olarak ölerek karşı takımın güçlenmesini sağlama
ve bir başka oyuncunun oyundaki avatarını sürekli olarak öldürerek otorite kurmaya
çalışma şeklinde olmaktadır. Görülen bu davranışların sıklıkla oyuna yeni başlayan
kişileri hedef aldığı görülmekte ve bu kişiler oyundaki terminolojisiyle “noob” olarak adlandırılmaktadır. Ancak oyuncuların çoğu, bu tür davranışları siber zorbalık
olarak nitelendirmemekte; oyunun bir parçası olarak görmektedir. Her ne kadar katılımcılar bu davranışları siber zorbalık olarak algılamasalar da çalışma bulguları kişilerin bu deneyimlerden olumsuz olarak etkilendikleri yönünde olmaktadır (McInroy
ve Mishna, 2017). Diğer oyuncuların haberi olmadan oyunun canlı olarak herkese
açık bir şekilde yayınlanmasının da oyun içerisindeki özel bilgileri ifşa ettiği için bir
tür siber zorbalık olduğu belirtilmektedir (Valanne, 2020).
Siber zorbalığın bir türü olan cinsel taciz ve cinsiyetçilik oyunlarda sıklıkla gündeme
gelen bir konu olmakla birlikte yapılan bir çalışmada kadınların oyunlarda gruplardan
ve loncalardan dışlandıkları, sesli sohbette taciz edildikleri, oyunla ilgili etkinliklerden
dışlandıkları, kadınlara liderlik özellikleri yakıştırılmadığı için oyunu yönetmelerine
izin verilmediği, kadınların oyun becerilerinin erkeklere kıyasla daha düşük olduğu
şeklinde bir algının var olduğu, kadınların oyunlarda olumsuz tutumlarla karşılaşmamak için cinsiyetlerini saklamak zorunda kaldıkları, bu durumun da sesli sohbet gibi
oyun özelliklerinin kullanımını engellediği ve kadınların erkeklere kıyasla oyunlardaki
imkânlardan daha az yararlanabildikleri bulunmuştur (Brehm, 2013).
Özetle dışlama, sözel taciz (Ballard ve Welch, 2017; Randa ve ark., 2015; Valanne,
2020), lakap takma, tehdit etme (Ballard ve Welch, 2017), cinsiyetçilik ve cinsel taciz
(Brehm, 2013; Valanne, 2020), kasıtlı olarak ölerek karşı takımın güçlenmesini sağlama, sürekli olarak diğer oyuncunun avatarını öldürme (McInroy ve Mishna, 2017), kişinin hesap şifresini ele geçirme, şifresini değiştirme, oyundaki eşyalarını çalma (Chisholm, 2014), griefing (Brehm, 2013; Valanne, 2020), ırkçılık (Valanne, 2020) gibi siber
zorbalık örnekleri çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda sıklıkla görülen örneklerdendir.
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11.3. Siber Zorbalık Yaygınlığı
Üzerinde uzlaşmaya varılmış net bir tanımı olan, gözden geçirilmiş ölçme araçları
bulunan, farklı popülasyonlarda ampirik araştırma bulguları bulunan geleneksel zorbalık alanyazınının aksine, siber zorbalık alanyazını görece son 10 yılda gelişmeye
başlayan yeni bir alan olmakla birlikte, yaygınlık, sebepler ve sonuçları hakkında
pek çok soru işareti bulunmaktadır (Randa ve ark., 2015). Siber zorbalığın yaygınlığı ile ilgili yapılan ilk çalışmalar çoğunlukla ortaokul öğrencilerine odaklansa da
zamanla ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinde ve son zamanlarda yetişkinlerde
yapılan yaygınlık çalışmalarına da rastlanmaktadır (Kowalski ve ark., 2018).
Siber zorbalıkla ilgili yaygınlık çalışmaları tutarsız sonuçlar vermekte ve tahminler
farklılaşmakta; bu durum farklı çalışmalarda siber zorbalık tanımının ve kavramsallaştırmasının farklı olmasından, yapılan çalışmaların zamanlamasından, farklı yaş
gruplarında ve farklı demografik özelliklerde bireylerle çalışmalar yürütülmesinden,
yani seçilen örneklemin özelliklerinden, siber zorbalık davranışları için kullanılan
zaman belirleyicilerinden (örn., son iki-üç ayda, altı ayda, yaşam boyu vb.), öz-bildirime dayalı ölçüm araçlarının kullanılmasından, mağdur ve zorba arasındaki ayrımın net kesme puanları ile ayrışmamasından, belirli türdeki bir medyaya odaklanılmasından ve ölçüm aracında yer alan soruların doğasından kaynaklanabilmektedir
(Chisholm, 2014; Kowalski ve ark., 2018; Kowalski ve Limber, 2013; Smith, 2015;
Vandebosch ve Van Cleemput, 2008). Siber zorbalık yaygınlık çalışmaları tutarsız
sonuçlar ortaya koysa da siber zorbalığın günümüz gençleri arasında ciddi bir problem olduğu konusunda hemfikir olduğu görülmektedir (Kowalski ve ark., 2014).
Tokunaga (2010) tarafından yapılan bir gözden geçirme çalışmasına göre gençler
arasında yaşam boyu siber zorbalık deneyimi yaşama oranı yaklaşık olarak %20-40
olarak bulunmuştur.
Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlarda siber zorbalık davranışının araştırıldığı
bir çalışmada, 151 katılımcıdan %52’si siber zorbalık mağduru olduklarını, %35’i
siber zorbalık uyguladıklarını, %21’i ise siber zorba/mağdur olduklarını belirtmiştir
(Ballard ve Welch, 2017).

11.4. Siber Zorbalıkla İlgili Risk Faktörleri
Geleneksel akran zorbalığı ile ilgili birtakım risk faktörlerinden bahseden Olweus’a
(1993) göre erken dönemlerde ebeveynler tarafından, özellikle de birincil bakım veren anne tarafından gösterilen olumsuz bir tutum (örn., sıcaklık ve şefkat eksikliği,
çok fazla özgürlük tanınması vb.), özellikle erkek çocukların ileride saldırganca ve
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düşmanca davranmalarına neden olabilmektedir. Benzer şekilde, bakım veren kişi
ya da ebeveyn saldırganca davranışlara yönelik olumlu bir tutum sergiliyor ve bu
davranışlara bir sınır koyma ya da yaptırım uygulama konusunda umursamaz davranıyorsa, bu durum çocuğu etkileyebilmekte ve saldırganlığını artırabilmektedir.
Buna karşın ebeveynlerin güç kullanımına dayalı çocuk yetiştirme tarzına sahip olmaları, fiziksel ceza gibi yollara başvurmaları da çocuğun saldırgan davranışlarını artırmakta, başka bir deyişle, şiddet, şiddeti doğurmaktadır. Son olarak çocuğun
mizacı saldırgan davranış konusunda etkili olabilmekte, “ateşli” bir mizaca sahip
olan çocukların diğerlerine kıyasla saldırgan davranışlarda bulunma riskleri daha
fazla olmaktadır. Bahsedilen bu çocuk yetiştirme tarzları aile içerisinde anne-babanın birbirlerine karşı tutumları ile ilgili olup, kavga ve tartışmaların sık yaşandığı,
boşanmanın gündemde olduğu aile ortamlarında çocuğun bunları model alması ve
içselleştirmesi daha olası görünmektedir.
Aile yapısında ve işleyişinde gözlenen pek çok etmenle siber zorbalık davranışının
ilişkili olduğu belirtilmektedir (Kowalski ve ark., 2018). Bir başkasını model alarak,
özellikle model alınan kişi olumsuz davranışlarda bulunurken olumlu sonuçlar alıyorsa ve korkusuz, cesur, güçlü olarak görünüyorsa, zorbalık uygulamanın sık görüldüğü belirtilmekte, kontrolün az olduğu ve dürtüselliğin fazla olduğu durumlarda
bu durum tehlike yaratabilmektedir. Ayrıca daha fazla kişinin tanık ya da zorba olarak yer aldığı durumlarda sorumluluğun dağılması nedeniyle (daha fazla kişi olduğu
için kişinin kendi davranışlarının sorumluluğunu almaktan kaçınması) kişi zorbalık
uygulayabilmekte ve bu durumdan suçluluk duyma durumu daha az olabilmektedir
(Olweus, 1993).
Siber zorbalığın kişinin kimliğini gizleyen anonim bir ortamda gerçekleşmesi ve
kişilerin çevrimiçi ortamlarda gerçek hayattan farklı olarak birtakım normlar geliştirmeleri (örn., “herkes bu şekilde yapıyor”, “ben gerçekte böyle değilim bu benim
çevrimiçi kişiliğim”, “çevrimiçi ortamda olan çevrimiçi ortamda kalır” vb.) risk faktörleri arasında yer almaktadır (Willard, 2006). Yapılan bir meta-analiz çalışmasında siber zorbalık uygulama ile ilişkili olabilecek risk faktörlerinin; siber zorbalık
mağduru olma, geleneksel zorbalık uygulama, geleneksel zorbalık mağduru olma,
yaş, internet kullanım sıklığı, ahlaki geri çekilme (moral disengagement: kişinin,
ahlaki standartlarına ters düşen davranışlarının uygun olduğunu düşündüğü bilişsel
mekanizma), saldırganlıkla ilgili normatif inançlar, öfke, riskli çevrimiçi davranışlar
ve narsisizm olduğu belirtilmektedir (Kowalski ve ark., 2014). Siber zorbalık akran ilişkileri ile de ilgili olabilmekte, akran gruplarında bu tarz davranışların uygun
görülmesi ya da yapılması siber zorbalık uygulama riskini artırmakta ve bu durum
kişinin akran grubunda prestijli/saygın bir konumda algılanmasına neden olabilmektedir (Chisholm, 2014).
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İnternet kullanımının siber zorbalık açısından risk faktörü olduğu belirtilmekte, interneti daha sık kullanan gençlerin siber zorbalık deneyimi yaşama açısından daha
fazla riske sahip oldukları belirtilmektedir (Smith ve ark., 2008). Benzer şekilde
şiddet içerikli oyunların siber zorbalıkla ilişkisini inceleyen ve ergenler üzerinde
yürütülen bir çalışmanın bulgularına göre, şiddet içerikli çevrimiçi oyunlara maruz
kalmak siber zorba ve siber zorba/mağdur olmakla ilişkili bulunmuştur (Lam ve ark.,
2013). 10 ile 17 yaş arası ergenlerin şiddet içerikli video oyunları oynamaları ile
siber zorbalık ilişkisinin incelendiği bir çalışmada hem çocukların hem de ebeveynlerin beyanları şiddet içerikli video oyunları oynamanın zorbalık ve siber zorbalık
riskini artırdığını göstermektedir (Dittrick, Beran, Mishna, Hetherington ve Shariff,
2013). Diğer yandan Ballard ve Welch (2017) tarafından yetişkin bireylerle yürütülen bir çalışmada oyun şiddeti düzeyinin siber zorbalık mağduriyeti ya da zorbalık
uygulamayı yordamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bauman (2010) tarafından beşinci ve sekizinci sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir
çalışmada siber zorbalık davranışını açıklamada en güçlü yordayıcının siber zorbalık mağduru ya da uygulayıcısı olmak olduğu belirtilmektedir. Başka bir deyişle,
çalışmada yer alan katılımcıların büyük çoğunluğu hem zorba hem mağdur konumunda bulunmakta, sadece zorba ya da sadece mağdur olanların sayısının az olduğu
ifade edilmektedir. Benzer şekilde oyuncularla yürütülen bir çalışmada mağduriyet
yaşamanın siber zorbalık uygulama için bir risk faktörü olduğu ifade edilmektedir
(McInroy ve Mishna, 2017).
Üçüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan öğrencilerle yapılan bir çalışmada siber zorbalıkla ilgili ahlaki geri çekilme inançlarının (moral disengagement) siber
zorbalık deneyimi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Daha açık bir deyişle, siber
ortamdaki saldırgan davranışları normlarına ters düşse de ahlaki olarak uygun bulan
gençlerin siber zorbalık deneyimi yaşama oranları daha yüksek olup, hem zorba hem
mağdur kategorisinde yer alanların sayıca fazla olması siber ortamda bu iki rolün iç
içe geçtiğini göstermektedir (Meter ve Bauman, 2016).
Ergenlerle yürütülen bir çalışmada internet bağımlılığının siber zorbalık, madde kullanımı ve depresyonla ilişkili olduğu, ebeveyni ile bağlanma düzeyine ilişkin algıları
düşük olan ergenlerin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı daha fazla deneyimledikleri bulunmuştur (Chang ve ark., 2015).
Özet olarak, siber zorbalığı yordayan faktörler şu şekilde özetlenmiştir: geleneksel
zorbalık ya da diğer tür antisosyal davranışlara karışmak, bilgi ve iletişim teknolojileri ile geçirilen zaman, internet ve teknoloji becerilerinin iyi olması, aile ilişkileri,
ebeveyn-çocuk arası çatışma, düşük ebeveyn desteği, ebeveyn gözetiminin yetersiz olması, akran etkisi ve akran gruplarına kabul görme isteği, empati yoksunluğu/
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disinhibisyon etkisi, ahlaki geri çekilme inançları, şiddet içerikli medyaya maruz
kalmak (Smith, 2015). Ancak siber zorbalıkla ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi,
neden-sonuç ilişkisinin kurulabilmesi için boylamsal çalışmalar yapılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır (Kowalski ve ark., 2018; Smith, 2015).

11.4.1. Siber Zorbalıkla İlgili Demografik Değişkenler
Cinsiyet açısından ele almak gerekirse, ortaokul ve lise öğrencileri arasında geleneksel zorbalığa maruz kalma oranlarının erkeklerde kızlardan daha çok olduğunu gösteren bir eğilim olmakla beraber, kızların doğrudan zorbalığa kıyasla, dolaylı zorbalığa daha çok maruz kaldığına yönelik kanıtlar da bulunmakta; ancak erkeklerin
dolaylı zorbalığa maruz kalma oranları kızlarla neredeyse eşit olarak görülmektedir.
Geleneksel zorbalıkta erkekler arasında fiziksel yollar daha yaygınken; kızlarda dedikodu yayma, manipüle etme gibi daha dolaylı yollar daha çok görülmekte; doğrudan zorbalık açısından erkekler hem mağduriyet hem de zorbalık yapma konusunda
kızlardan daha riskli bir konumda yer almaktadırlar (Olweus, 1993).
Erkekler zorba ya da mağdur olarak geleneksel zorbalıkta daha fazla temsil edilirken; siber zorbalıktaki temsiller açısından cinsiyetler arasında herhangi bir farklılık
olmadığı belirtilmektedir (Tokunaga, 2010). Kızların çevrimiçi iletişim araçlarında
erkeklere kıyasla daha aktif olarak yer aldıkları ve bunun da siber zorbalık görülme
sıklığını artırdığı, diğer yandan erkeklerin oyunlarla daha fazla ilgilendikleri belirtilmektedir (Willard, 2006). 1378 ergenle yürütülen bir çalışmada mağdur ve zorba
arasında cinsiyet ve ırk açısından herhangi bir farklılık gözlenmezken, bilgisayar
konusundaki yetkinlik ve çevrimiçi geçirilen süre siber zorbalık mağduriyeti ve uygulaması ile ilişkili bulunmuştur (Hinduja ve Patchin, 2008). Tanrıkulu (2015) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada erkeklerin kadınlara kıyasla
siber zorba ve siber mağdur rollerinde daha fazla bulundukları belirtilmiştir.
Çevrimiçi oyunlarla ilgili yürütülen bir çalışmada erkeklerin siber zorbalık yapma
oranları kadınlara kıyasla daha yüksek; kadınların cinsel içerikli siber zorbalık davranışlarına maruz kalma ihtimalleri daha yüksek bulunmuştur (Ballard ve Welch,
2017). Cinsiyet ve siber zorbalık konusunda yapılan çalışma bulguları tutarsız sonuçlar doğurduğundan (Kowalski ve ark., 2014), ayrıca siber zorbalık mağduriyeti
ya da uygulaması açısından cinsiyetin herhangi bir fark yaratmadığının belirtilmesinden dolayı (Tokunaga, 2010) bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır (Kowalski ve ark., 2018).
Irk ve etnik köken açısından ele alındığında, siber zorbalığın ırk/etnik kökenle ilişkisini ele alan sınırlı sayıda çalışma bulunmakta ve yapılan çalışmalar tutarsız sonuçlar
ortaya koymaktadır (Kowalski ve ark., 2018).
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Yaş değişkeni göz önünde bulundurulduğunda hem teknoloji kullanımı hem de
siber zorbalık uygulama genç yaşlardan erken yetişkinliğe kadar artmakta, daha
sonrasında düşüş göstermekte; kullanılan teknolojik araç da yaşa bağlı olarak değişim göstermekte; ancak yaş konusunda kıyaslama yapabilmek amacıyla daha
fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Kowalski ve ark., 2018). Her
yaşta kesimin siber zorbalık yaşayabileceğini belirten Tokunaga (2010) yapmış olduğu derleme çalışmasında 12-14 yaş arasındaki bireylerin mağduriyet konusunda
en riskli grubu oluşturduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde geleneksel zorbalığın ortaokul zamanlarında zirveye ulaştığı, diğer yandan siber zorbalığın ise lise
zamanlarında sıklıkla görüldüğü ifade edilmektedir (Levy ve ark., 2012). Yapılan başka bir çalışmada siber zorbalığın yaşla birlikte azaldığı vurgulanmaktadır
(Purdy ve York, 2016).
Son olarak, cinsel yönelim açısından ele alındığında çevrimiçi oyunlarla ilgili yürütülen bir çalışmada heteroseksüel yönelime sahip bireylerin, LGBT bireylere kıyasla daha fazla siber zorbalık uyguladıkları; diğer yandan LGBT bireylerin cinsel
içerikli siber zorbalık mağduriyetini daha fazla yaşadıkları bulunmuştur (Ballard
ve Welch, 2017).

11.4.2. Siber Zorbalıkla İlgili Kişilik Özellikleri
Olweus (1993) geleneksel zorbalığa maruz kalan kişilerin ortak olabilecek birtakım
özelliklerinden bahsetmektedir: (1) Mağdur olan bireyler diğer kişilere göre daha
endişeli, tedbirli, hassas ve sessiz olabilmekte, daha çok tehdit hissedebilmektedirler. (2) Mağduriyet karşısında genellikle ağlayarak ya da geri çekilip kaçınarak tepki
verebilmektedirler. (3) Mağdur olan kişilerin özgüvenleri daha düşük olabilmekte,
kendilerine ve içinde bulundukları duruma ilişkin olumsuz görüşe sahip olabilmektedirler. Genellikle kendilerini bir “hata” ya da “aptal” olarak görebilmekte, kendilerinden utanabilmektedirler. (4) Mağdur olan kişiler okulda yalnız ve terk edilmiş
olabilmekte, genellikle tek bir yakın arkadaşları bile olmamaktadır.
Geleneksel zorbalık uygulayan kişilerin olası birtakım özellikleri şu şekilde ifade
edilmektedir: (1) Bu kişileri diğerlerinden ayırt eden en önemli özellik akranlarına
karşı, hatta ebeveynleri ya da öğretmenleri gibi yetişkin bireylere karşı bile öfke/
saldırganlık göstermeleridir. (2) Genellikle şiddet ve şiddeti aracı olarak kullanma
konusunda diğer kişilere kıyasla daha olumlu bir tutum içindedirler. (3) Genellikle
dürtüsellik gösteren bu bireyler diğerleri üzerinde güç ve otorite kurma konusunda
da güçlü bir istek duymaktadırlar. (4) Son olarak bu kişilerin mağdurla empati kurma
becerileri oldukça düşüktür (Olweus, 1993).
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Siber zorbalıkla ilgili pek çok kişilik özelliği, inanç, davranış olduğu belirtilmekte,
bunlar ya kişiyi mağdur olmaktan korumakta ya da mağduriyeti artırıcı bir etkiye sahip olmaktadır (Kowalski ve ark., 2018). Bu kişilik özelliklerine empati, narsisizm,
sosyal zekâ, hiperaktivite örnek olarak verilmektedir; ancak kişinin kendisiyle ilgili
değerlendirmeleri, rekabetçilik, merak, baskınlık, sıcaklık, duygusal denge, kıskançlık, kontrol odağı, heyecan arayışı, iyimserlik ve kötümserlik gibi birtakım kişilik
özelliklerinin de siber zorbalıkla ilgili olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve
bunların araştırıldığı çalışmalar yapılmalıdır (Kowalski ve ark., 2014).
Tanrıkulu (2015) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada
kişilik özellikleri (ahlaki değerlerden soyutlanma/ahlaki geri çekilme, çevrimiçi disinhibisyon, narsisizm ve saldırganlık) ve siber zorbalık yapma motivasyonları (eğlence, zarar verme, intikam alma, üstünlük kurma) arasındaki ilişki incelenmiş ve
çevrimiçi disinhibisyonun eğlence amacıyla yapılan siber zorbalık davranışı ile ilişkisi olan tek kişilik özelliği olduğu, ahlaki değerlerden soyutlanma ve saldırganlığın
intikam alma amacıyla yapılan siber zorbalık davranışı ile ilişkili olduğu, ahlaki değerlerden soyutlanma ve saldırganlığın zarar verme amacıyla yapılan siber zorbalık
davranışı ile ilişkili olduğu ve ahlaki değerlerden soyutlanma ve narsisizmin üstünlük kurma amacıyla yapılan siber zorbalık davranışı ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
Benzer şekilde video oyunlarında siber zorbalık davranışının incelendiği bir çalışmada ergenlerin ahlaki geri çekilme inançları ile zorbalık ve siber zorbalık uygulama
deneyimleri arasında bir ilişki olduğu, şiddet içerikli video oyunlarının ahlaki geri
çekilme inançlarını, bunun da zorbalık ve siber zorbalığı artırabileceği gösterilmiştir
(Ak, Özdemir ve Sağkal, 2021).
Yang (2012) tarafından, ergen oyuncularla yürütülen bir çalışmada video oyunları
tercihi, düşmanlık, saldırgan davranış ve siber zorbalık arasında bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Daha açık bir ifadeyle, video oyunları tercihinin siber zorbalıkla ilişkisinde saldırgan davranışın aracı rolünün olduğu, düşmanlık eğilimi ile
siber zorbalık arasındaki ilişkide mağduriyetin aracı rolünün olduğu, siber zorbalık
mağduru olmanın siber zorbalık ve saldırgan davranışla doğrudan ilişkili olduğu ve
son olarak siber zorbalık mağduru olmanın siber zorbalıkla olan ilişkisinde saldırgan
davranışın aracı rolünün olduğu bulunmuştur.
10 ile 17 yaş arası ergenlerle yapılan bir çalışmada siber zorba/mağdur kategorisindeki bireylerin yoğun olarak internet kullandıkları ve kendilerini bu konuda yetenekli gördükleri bulunmuştur (Ybarra ve Mitchell, 2004). Benzer şekilde beşinci ve
sekizinci sınıf öğrencilerinin teknolojiye erişim oranı arttıkça siber zorbalık deneyimlerinin de arttığı belirtilmektedir (Bauman, 2010).
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11.4.3. Siber Zorbalık Yapma Niyetleri/Motivasyonları
Yapılan bir odak grup çalışmasında kişilerin belirttikleri siber zorbalık yapma motivasyonlarının açık bir şekilde zarar verme, gerçek hayatta ya da sanal ortamda
kendilerine zorbalık uygulayan kişilerden intikam alma, mağdurla yaşadıkları bir
anlaşmazlık ya da açıkça mağdurdan hazzetmeme şeklinde olduğu görülmektedir
(Vandebosch ve Van Cleemput, 2008). Benzer şekilde, geleneksel zorbalık mağdurlarının, kendilerine zorbalık uygulayan bireylerden e-posta, anlık mesajlaşma, kısa
mesaj, sosyal medya uygulamaları gibi teknolojik yollarla intikam almaya çalıştıkları belirtilmektedir (Hinduja ve Patchin, 2008; Kowalski ve ark., 2014). Yapılan bir
odak grup çalışmasında siber zorbaların eğlenme amacıyla zorbalık uyguladıkları ve
bu nedenle yüz yüze yöntemlere kıyasla teknoloji kullanımını tercih ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır (Smith ve ark., 2008).
Tanrıkulu (2015) geliştirmiş olduğu Siber Zorbalık Yapma Motivleri Ölçeğinde
kişilerin siber zorbalık yapma motivasyonlarının, eğlenme, üstünlük kurma, zarar
verme ve öç alma olmak üzere dört alt boyutta toplandığını belirtmektedir. 2006
ile 2012 yılları arasında ülkemizdeki gazete haberlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarının kötüye kullanımının incelendiği bir çalışmada, bu araçların en
çok cinsel istismar, küçük düşürme, öç alma, şantaj ve tehdit amaçlarıyla kötüye
kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır (Tanrıkulu, Akbaba Altun, Erdur Baker ve Yerin Güneri, 2015).
Çevrimiçi oyunlarda siber zorbalık davranışının araştırıldığı bir çalışmada rütbe/
derece (rank) siber zorbalık motivasyonları arasında en sık belirtilen motivasyon
olarak bulunmuştur. Diğer bir deyişle, başka bir oyuncuya siber zorbalık uygulayan
katılımcılar bunu o oyuncunun oyundaki derecesi nedeniyle yaptıklarını ifade etmektedirler (Ballard ve Welch, 2017).

11.5. Siber Zorbalıkla İlgili Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Siber zorbalığı ölçmek amacıyla sıklıkla kullanılan iki yöntem; (1) kişilere doğrudan bir şekilde elektronik iletişim araçları yoluyla mağdur, zorba ya da tanık olup
olmadıklarını sormak ya da (2) kişilere aktif ya da pasif olarak zarar verici herhangi
bir internet ya da cep telefonu aktivitesine katılıp katılmadıklarını sormaktır (Vandebosch ve Van Cleemput, 2009). Alanyazında kullanılan ölçüm araçlarının pek çoğunun siber zorbalık kriterlerinden birini ya da birkaçını göz önünde bulundurmadığı
dikkat çekmektedir (Kowalski ve ark., 2014). Var olan ölçüm araçlarının tek sorulu
ya da çok sorulu olmak üzere iki gruba ayrıldığı görülmektedir (Kowalski ve ark.,
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2014; Mehari, Farrell ve Le, 2014). Tek sorulu ölçüm araçlarında araştırmacılar siber zorbalık tanımını verdikten sonra kişilere bu deneyimi ne sıklıkla yaşadıklarını
sormaktadırlar (Mehari ve ark., 2014). Tek sorulu ölçüm araçlarının ciddi sınırlılıklara sahip olduğu görüldüğünden geliştirilecek ölçüm araçlarının çok sorulu, Likert
tarzında derecelendirmeye sahip olması ve yapılan çalışmalarda kullanılan zaman
sınırlandırması konusunda bir anlaşmaya varılması önerilmektedir (Kowalski ve
ark., 2014). Çok sorulu ölçüm araçları araştırmacıların siber zorbalık kavramını bir
bütün olarak görmesine, siber zorbalığın olası faktör yapısını keşfetmesine yardımcı
olacaktır (Mehari ve ark., 2014).
Ayrıca siber zorbalık, zorba, mağdur gibi kelimelerin ölçüm aracının yönergesinde
açıkça yer alması kişilerde olumsuz bir etki ve cevaplama konusunda isteksizlik
yaratabileceğinden, bu tarz bir yönergeye sahip ölçüm araçlarının kullanıldığı çalışmalarda yaygınlık oranlarının daha az çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Kowalski ve ark., 2014). Siber zorbalık için geliştirilen ölçüm araçlarının
pek çok çalışmada kullanılarak, psikometrik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak
analiz edilmesi gerekmektedir (Bauman, 2010). Siber zorbalıkla ilgili araştırmacılar arasında ortak bir tanım ve kavramsallaştırma yapılmadan geliştirilen ölçüm
araçlarının güvenilir ve geçerli olma ihtimallerinin imkânsız olduğu belirtilmektedir (Tokunaga, 2010). Ayrıca geliştirilecek ölçüm araçlarının belirli bir elektronik medyaya odaklanmaması, genel tabirler kullanılması önerilmekte, zamanla
değişen ve gelişen teknolojide belirli bir medyaya odaklanarak geliştirilen ölçüm
araçlarının sürekli yenilenmesinin olası olmadığı; madde havuzu oluştururken hedef kitleyle nitel görüşmeler yapılmasının, hedef kitlenin görüşlerinin alınmasının
oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır (Mehari ve ark., 2014). Son olarak, ilgili
alanyazında kullanılan ölçüm araçlarının çoğu öz-bildirime dayanmakta, sosyal
istenirliğin yüksek olduğu böyle bir konuyla çalışırken yapay zekânın kullanıldığı
otomatik veri toplama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Murnion, Buchanan,
Smales ve Russell, 2018).

11.5.1. Ulusal Alanyazındaki Ölçüm Araçları
Ulusal alanyazında kullanılan ölçüm araçları Tablo 2’de özetlenmiştir.

11.5.2. Uluslararası Alanyazındaki Ölçüm Araçları
Uluslararası alanyazında geliştirilen ve ülkemizde uyarlama çalışması yapılan
ve uyarlama çalışmasına rastlanılmayan ölçeklerden örnekler Tablo 3’te özetlenmiştir.
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Ergenler

Lise öğrencileri
Lise öğrencileri
Lise öğrencileri

Lise öğrencileri

Siber Zorbalık Envanteri
(Erdur-Baker ve Kavşut, 2007)

Revize Edilmiş Siber Zorbalık Envanteri
(Topçu, 2008)

Revize Edilmiş Siber Zorbalık Envanteri
(Topçu ve Erdur-Baker, 2010)

Revize Edilmiş Siber Zorbalık Envanteri-II
(Topçu ve Erdur-Baker, 2017)

Mağdur ve
zorba formları:
22 madde
Zorba formu:
16 madde;
kurban formu:
18 madde
Zorba formu:
24 madde
Siber zorbalık
ve mağduriyet
formları: 14
madde
Zorba ve
mağdur
formları: 10
madde

Lise öğrencileri 25 madde
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Tek boyut

Tek boyut

Tek boyut

Tek boyut

3 alt boyut: (1) siber sözel zorbalık, (2)
kimliğini gizleme, (3) siber sahtecilik

4 alt boyut: (1) siber rahatsız etme, (2) siber
taciz, (3) intikam alma ve (4) aldatma

Tek boyut

11-18 yaş arası 24 madde

Siber Mağdur ve Zorbalık Ölçeği
(Çetin, Yaman ve Peker, 2011)

Lise Öğrencilerine Yönelik Siber Zorbalık
Ölçeği
(Arslan, Bilgin ve İnce, 2020)

Tek boyut

24 madde

11 ile 18 yaş
arası

3 alt boyut: (1) sanal ortamda cinsel zorba/
kurban, (2) sanal ortamda engelleme ve zarar
verme, (3) sanal ortamda söylenti çıkarma

Zorba ve
kurban
formları: 19
madde

İlköğretim
ikinci kademe
öğrencileri

Sanal Zorba/Kurban Ölçeği
(Ayas ve Horzum, 2010)

Siber Mağduriyet Ölçeği
(Arıcak, Tanrıkulu ve Kınay, 2012)
Siber Zorbalık Ölçeği
(Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu, 2012)

Alt Boyutlar

Madde Sayısı

Hedef Kitle

Ölçüm Aracı

Tablo 2. Ulusal Alanyazındaki Ölçüm Araçları

4’lü Likert

4’lü Likert

4’lü Likert

4’lü Likert

5’li Likert

5’li Likert

4’lü Likert

Evet ve hayır

5’li Likert

Derecelendirme
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Üniversite
öğrencileri
Lise öğrencileri 13 madde
Öğretmen
adayları

Siber Zorbalık Yapma Motivleri Ölçeği
(Tanrıkulu, 2015)

Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği
(Tanrıkulu, Kınay ve Arıcak, 2013)

Öğretmen Adayları için Siber Zorbalığa
İlişkin Duyarlılık Ölçeği
(Uysal, Duman, Yazıcı ve Şahin, 2014)
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Lise öğrencileri 19 madde

Sanal Zorbalıkla Baş Etme Ölçeği
(Koç ve arkadaşları, 2016)

Riskli İnternet Davranışları Anketi
(Eroğlu, 2011; Eroğlu ve Güler, 2015)

Siber Zorbalık Tehlike Düzeyi Ölçeği
(Kavuk-Kalender, Bulu ve Keser, 2018)

Ortaöğretim
öğrencileri

Ergenlere Yönelik Siber Zorbalıkla Başa
Çıkma Ölçeği
(Peker, Özhan ve Eroğlu, 2015)

Mağduriyet,
zorbalık ve
Ortaokul ve
tanıklık isimli
lise öğrencileri
3 temel boyut:
17 madde
Üniversite
28 madde
öğrencileri

17 madde

Lise öğrencileri 26 madde

Sanal Zorbalık Farkındalık Ölçeği
(Ayas, Aydın ve Horzum, 2015)

13 madde

21 madde

18-28 yaş arası 45 madde

Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığını
Belirleme Ölçeği (Özkal, 2011)

Zorba ve
mağdur
formları: 11
madde

Üniversite
öğrencileri

Üniversite Öğrencileri İçin Siber Zorbalık
Envanteri (Tanrıkulu ve Erdur-Baker, 2020)

5’li Likert

4 alt boyut: (1) eğlenme, (2) üstünlük kurma,
(3) zarar verme, (4) öç alma

4’lü Likert

5’li Likert

4 alt boyut: (1) sosyal destek arama, (2)
yardım arama, (3) mücadele etme ve (4)
çevrimiçi güvenlik
4 alt boyut: (1) bilişsel güvenlik ve gizliliği
artırma, (2) yardım arama, (3) kaçınma ve
görmezden gelme, (4) bilgi arama

Tek boyut

4’lü Likert

Her temel boyut için 3 alt boyut: (1) sorunun
yaşanma sıklığı, (2) algılanan ciddiyet düzeyi, 5’li Likert
(3) hissedilen olumsuz etki düzeyi

5’li Likert

3’lü Likert

3 alt boyut: (1) sanal zorbalığı okulda
önlemek, (2) sanal zorbalığı tanıma ve (3)
sanal zorbalığı sorun olarak görme

Tek boyut

3’lü Likert

5’li Likert

6 alt boyut: (1) dışlama, (2) fiziksel zorbalık,
(3) söylenti yayma, (4) ideolojik zorbalık, (5)
cinsel zorbalık ve (6) siber zorbalık

Tek boyut

4’lü Likert

Tek boyut

Dijital Oyunlar ve Siber Zorbalık
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Mağduriyet
ve zorbalık
formları: 13
madde

Cyberbullying Scale (Stewart, Drescher,
Maack, Ebesutani ve Young, 2014)
Ortaokul- lise
Siber Zorbalık Ölçeği (Küçük, 2016; Küçük, öğr.
İnanıcı ve Ziyalar, 2017)

12-18 yaş

11-18 yaş

Bullying and Cyberbullying Scale for
Adolescents (Thomas, Scott, Coates ve
Connor, 2018)
Ergenler için Zorbalık ve Siber Zorbalık
Ölçeği (Özbey, 2019)

The Measurement of Cyberbullying
(Yazar Çev.: Siber Zorbalık Ölçüm Aracı)
(Menesini, Nocentini ve Calussi, 2011)

Mağdur ve
zorba formları:
10 madde

Orijinal form: 14 madde ve tek boyut
Türkçe formu: 13 madde ve iki alt boyut:
(1) duygusal zarar görme ve aşağılanma, (2)
dışlanma ve şiddet

Orijinal formu:
2 çoktan
seçmeli ve 14
Likert tipi,
toplam 16
madde
Türkçe formu: 2
çoktan seçmeli
ve 13 Likert
tipi, toplam 15
madde

5’li Likert

4’lü Likert

5’li Likert

Derecelendirme

Tek boyut

5’li Likert

4 alt boyut: (1) fiziksel, (2) sözel, (3) ilişkisel
Belirtilmemiş
ve (4) siber

3 alt boyut: (1) siber zorbalık, (2) siber
mağduriyet ve (3) tanık olma

Orijinal formu:
45 madde;
Türkçe formu:
42 madde

12-18 yaş lise
öğr.

Cyberbullying Test (Garaigordobil, 2015)
Siber Zorbalık Ölçeği (Eraslan Çapan,
Bakioğlu ve Kırteke, 2020)

Alt Boyutlar
3 alt boyut: (1) iş ile ilgili davranış, (2) kişi
ile ilgili davranış ve (3) saldırı davranışı

Yetişkin

Inventory of Cyberbullying Acts at Work
(ICA-W) (Vranjes, Baillien, Vandebosch,
Erreygers ve De Witte, 2018)
İş Yerinde Siber Zorbalık Davranışları
Envanteri (Karabatak ve Alanoğlu, 2020)

Madde Sayısı

10 madde

Hedef Kitle

Ölçüm Aracı

Tablo 3. Uluslararası Alanyazındaki Ölçüm Araçları
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Üniversite
öğrencileri

11-18 yaş

Ergenler

Positive Attitude towards Cyberbullying
Measure (Yazar Çev.: Siber Zorbalığa Karşı
Olumlu Tutumlar Ölçüm Aracı), (Barlett,
Helmstetter ve Gentile, 2016)

Online Victimization Scale for Adolescents
(Yazar Çev.: Ergenler için Çevrimiçi
Mağduriyet Ölçeği), (Tynes, Rose ve
Williams, 2010)

The Coping with Cyberbullying
Questionnaire (Yazar Çev.: Siber Zorbalıkla
Baş Etme Ölçeği), (Sticca ve arkadaşları,
2015)
36 madde

21 madde

9 madde

6’lı Likert

5’li Likert

4 alt boyut: (1) genel mağduriyet, (2) cinsel
mağduriyet, (3) bireysel ırksal ayrımcılık ve
(4) temsili ırksal ayrımcılık)
7 alt boyut: (1) uzaktaki birine bildirme, (2)
kararlılık, (3) çaresizlik/kendini suçlama,
(4) aktif inkâr, (5) intikam alma, (6) yakın
gördüğü birinden destek alma ve (7) teknik
baş etme)

2 alt boyut: siber zorbalığa yönelik olumlu
tutumlar ve genel siber zorbalık özelliklerine 5’li Likert
ilişkin tutumlar

Dijital Oyunlar ve Siber Zorbalık
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11.5.3.

Dijital Oyunlar ve Siber Zorbalık Konusunda Yaşanan
Ölçme Aracı Sorunu

Oyunlarda karşılaşılan siber zorbalık davranışlarının incelendiği araştırmalara bakıldığında bazı araştırmacıların oyun dışı alanlarda geliştirilen siber zorbalık ölçeklerini kullandıkları, bazen bu ölçeklerde oyunla ilgili düzenlemeler yaptıkları, bazı
durumlarda ise doğrudan tüm maddeleri aldıkları görülmektedir. Örneğin Fabito ve
Yabut (2018) tarafından mobil oyunlarda görülen siber zorbalık davranışının incelendiği bir çalışmada Çetin ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilen Siber Mağdur ve Zorbalık Ölçeği ile veri toplanmış, 22 madde içeren ölçekten sadece dört
madde mobil oyunlarla ilişkili bulunduğu için bu dört madde kullanılmış, ayrıca
araştırmacılar bilgisayar oyunlarında siber zorbalığa özgü geliştirilen bir ölçüm aracı
aradıklarını ancak buna rastlamadıklarını belirtmişlerdir.
Benzer şekilde, Lam, Cheng ve Liu (2013) tarafından yürütülen ve şiddet içerikli
çevrimiçi oyunların siber zorbalıkla ilişkisinin incelendiği bir çalışmada Lam ve Li
(2013) tarafından geliştirilen E-victimization E-bullying Scale (Yazar Çev.: E-Mağduriyet E-Zorbalık Ölçeği) kullanılmıştır. Kullanılan ölçüm aracı 12 maddeden oluşmakta ve her iki formda da altışar soru yer almakta, son yedi gün içerisindeki siber
zorbalık deneyiminin ölçülmesi amaçlanmakta ve 0 ile 6 arasında değişen Likert
türü derecelendirme ile değerlendirilmektedir. Kullanılan ölçüm aracının oyunlarda
siber zorbalık davranışını ölçmek amacıyla tasarlanmadığı ve oyun ortamıyla ilişkili maddelerin ölçekte yer almadığı dikkat çekmektedir. Ballard ve Welch (2017)
tarafından çevrimiçi oyunlarla ilgili yürütülen bir çalışmada Olweus Zorba/Mağdur
Anketi (Olweus, 1996) çalışmanın amacı doğrultusunda uyarlanmış, ancak ölçeğin
psikometrik özelliklerine ilişkin herhangi bir bulgu rapor edilmemiştir.
Siber zorbalıkla ilişkili olan ancak asıl amacı siber zorbalık ölçmek olmayan bazı
ölçeklerin de geliştirildiği görülmektedir. Örneğin, Ladanyi ve Doyle-Portillo (2017)
tarafından geliştirilen Grief Play Scale (GPS; Yazar Çev.: Grief Oyun Tarzı Ölçeği),
kişilerin devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarında sergiledikleri yıkıcı
davranışları ölçmek amacıyla geliştirilen, 32 madde ve tek boyuttan oluşan, 4’lü
Likert tipi bir ölçme aracıdır. Benzer şekilde Fox ve Tang (2013) tarafından geliştirilen The Video Game Harassment Scale (Yazar Çev.: Video Oyunları Taciz Davranışları Ölçeği), iki alt boyuttan (genel ve cinsel taciz) ve 19 maddeden oluşan bir
ölçüm aracıdır. Son olarak Kordyaka, Klesel ve Jahn (2019) tarafından geliştirilen
Toxic Behavior Questionnaire (TB_Q; Yazar Çev.: Toksik Davranış Ölçeği) ve Toxic
Behavior Direct Measure (TB_DM; Yazar Çev.: Toksik Davranış Doğrudan Ölçüm
Aracı), League of Legends oyununda yaşanan toksik davranışları ölçmek amacıyla
geliştirilmiştir. TB_Q, işyerinde siber zorbalıkla ilgili bir ölçüm aracı üzerinde oyu-
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na özgü uyarlamalar yapılarak geliştirilen, beş madde ve tek alt boyuttan oluşmakta;
TB_DM ise araştırmacıların nitel çalışmaları sonucu (oyuncuların beyanlarına göre)
kendilerinin oluşturduğu altı madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin psikometrik özelliklerine ilişkin tüm detaylar (madde uyarlama, madde havuzu oluşturma
işlemleri, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, iki yarım güvenirlik değerleri,
geçerlik ve güvenirlik değerleri) çalışmada belirtilmiştir.
İlgili alanyazın taraması sonucunda, çevrimiçi oyunlarda siber zorbalık davranışını
ölçmek amacıyla geliştirilen tek bir ölçme aracına rastlanmıştır. Cyberbullying Behavior Scale For Online Games (Yazar Çev.: Çevrimiçi Oyunlar için Siber Zorbalık
Davranışları Ölçeği), lise öğrencilerinin çevrimiçi oyunlarda yaşadıkları siber zorbalık deneyimlerini ölçmek amacıyla, Willard (2006) tarafından önerilen yedi siber zorbalık sınıflandırmasına dayalı olarak geliştirilen, 28 maddeden ve mağdur ve
zorba olmak üzere paralel iki formdan ve Zorbalık/Mağduriyet Sıklığı ve Algılanan
Zorbalık/Mağduriyet Ciddiyeti olmak üzere iki kısımdan oluşan ve son altı aydaki
siber zorbalık davranışlarını ölçmeyi amaçlayan, sıklık kısmı 5’li Likert türünde,
ciddiyet kısmı 4’lü Likert tipinde derecelendirmeye sahip bir ölçüm aracıdır (Huang
ve ark., 2019; Yang, 2012). Ölçek yedi alt boyuta göre yazılan maddelerden oluşsa
da psikometrik özelliklerine ilişkin (açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, kriter
geçerliliği, test-tekrar test güvenirliği vb.) herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Yukarıda aktarılanlar ışığında çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda siber zorbalık davranışını ölçmek amacıyla sadece tek bir ölçüm aracına (Huang ve ark., 2019; Yang,
2012) rastlandığı, ancak bu ölçüm aracında da ölçeğin psikometrik özelliklerine ilişkin detaylı bilgi bulunmadığı, diğer kavramlarla ilgili geliştirilen ölçeklerin siber
zorbalık kavramından farklı amaçlarla geliştirildiği, yapılan pek çok çalışmada ise
oyunlara özgü olmayan alanlar için geliştirilen ölçeklerin doğrudan ya da uyarlanarak kullanıldığı görülmüştür. Oyun ortamında görülen siber zorbalık davranışlarının
pek çok açıdan diğer alanlardan (örn., sosyal medya siteleri, e-posta, anlık mesaj vb.)
farklı olabileceği düşünülmektedir: (1) oyunlarda yazılı ve sesli sohbet haricinde
normalde işlevsel olan oyun özellikleri de siber zorbalık amacıyla kötüye kullanılabilir (örn., raporlama sistemi, işaretleme sistemi vb.), (2) oyunlarda oyuncuların nickname (takma isimleri/rumuz) yer almakta ve pek çok sosyal medya uygulaması ya
da e-posta gibi kişinin kişisel verilerinin açıkça görülmesi mümkün olmamaktadır,
(3) oyun ortamında kişinin herhangi bir fotoğraf ya da link paylaşımı yapması olası
değildir (loncalar ve genel sohbet odaları hariç). Anılan bu nedenlerle oyunlarda
görülen siber zorbalık davranışlarını ölçmek amacıyla bu alana özgü ölçekler geliştirilmesine, hazırlanacak madde havuzunun oyuncuların kendi beyanlarından oluşturulmasına, ölçeğin psikometrik özelliklerinin detaylı olarak incelenmesine, farklı
çalışmalarla ölçeğin tutarlılığının test edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
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11.6. Siber Zorbalığı Açıklayan Kuramlar
Geleneksel zorbalığın nedenleri ve sonuçları ile ilgili öne sürülen kuramların siber
zorbalığa da uyarlanabileceği düşünülmekte; kuramlar siber zorbalık davranışını
mikro düzeyden (örn., mağdur, zorba ya da tanığın psikolojisi) makro düzeye (örn.,
sosyo politik, ekonomik ve kültürel faktörleri göz önünde bulundurarak sisteme,
organizasyonlara ve topluma odaklanmak) kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı
bakış açılarından anlamaya çalışmaktadır (Chisholm, 2014). Pek çok siber zorbalık çalışmasının kuramsal arka plan olmaksızın yapıldığı ifade edilmekte, siber zorbalığa özgü geliştirilen kuramlara ihtiyaç duyulmaktadır (Barlett, 2017; Tokunaga,
2010). Bu bağlamda, siber zorbalığı açıklamada kullanılan kuramların tanıtılmasının
konunun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlayacağı düşünüldüğünden,
ilerleyen kısımda sıklıkla kullanılan beş kurama değinilecektir.

11.6.1. Genel Gerilim Kuramı (GGK)
Bu bölümde klasik gerilim kuramlarına değil, Agnew (1985) tarafından yenilenen Genel Gerilim Kuramına (GGK) odaklanılacaktır. Klasik gerilim kuramları kişinin olumlu hedeflere yasal yollarla ulaşması engellendiğinde hayal kırıklığına uğradığını, bunun öfke biçimini aldığını ve yasal olmayan yollarla hedefine ulaşmaya çalıştığını yani
ortaya suç davranışının çıktığını savunurken; Agnew (1985) buna kişinin acı verici
davranıştan yasal olarak kaçmasının engellenmesini de eklemektedir. Çünkü kişiler sadece belli hedeflere ulaşmaya çalışmamakta, aynı zamanda acı verici ve hoş olmayan
durumlardan da kaçmaya çalışmaktadırlar. Bu engellenme kişide yasal olmayan bir kaçınma girişimine ya da öfke temelli bir suç davranışına neden olabilmektedir. Ergenler
aileleriyle, belli bir muhitte, belirli komşularla yaşadıkları, belli bir okula gittikleri ve
belirli arkadaş grubuyla etkileşime girdikleri için bu alanların birinde hoş olmayan ya
da acı verici bir durum yaşadıklarında bir yetişkinin sahip olduğu yasal yollara (örn.,
boşanmak, taşınmak vb.) sahip olmamakta, bu durumu adil bulmamakta ve yasal yollarla kaçınmaları mümkün olmadığından suça yönelmeye (örn., evden kaçmak ya da
akranlarıyla kavga etmek vb.) başlamaktadırlar (Agnew, 1985).
Agnew (1992), kişinin diğer insanlarla yaşadığı olumsuz ilişkilerden kaynaklanan
üç temel gerilim türünden bahsetmektedir: Diğer bireyler (1) kişinin sahip olduğu ya
da olumlu değer atfettiği amaçlarına ulaşmasını engelleyebilirler, (2) kişinin sahip
olduğu ve olumlu değer atfettiği uyaranları ortadan kaldırabilirler ya da kaldırmakla
tehdit edebilirler (örn., birinin ölümü, taşınmak, bir ilişkinin bitmesi vb.), (3) olumsuz ya da zararlı olan uyaranları bireye sunabilirler ya da sunmakla tehdit edebilirler
(örn., hakaret, sözel taciz, gürültü kirliliği vb.) (Agnew, 1992; Agnew ve White,
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1992). Kişi başkalarıyla olumsuz nitelikte bir ilişki yaşayınca (kendisine istediği gibi
davranılmaması), bu durum kişide bir gerilime neden olmakta ve bu gerilim olumsuz
bir duygu (sıklıkla öfke olsa da hayal kırıklığı, depresyon, korku vb. de olabilir) yaratmakta ve bu da suça neden olmaktadır (Agnew, 1992). Öfke bu duygular arasında
kilit rol oynamakta, kişiyi harekete geçirmek için enerji sağlamakta, intikam alma
arzusu doğurmakta, kontrol becerisini düşürmekte ve disinhibisyona neden olabilmektedir (Agnew, 1992, 1995).
Kişinin sahip olduğu ya da olumlu değer atfettiği amaçlarına ulaşmasının engellenmesi açısından ele alınırsa, bu kategoride üç temel gerilim türü bulunmaktadır:
(1) istenen/arzu edilen ve beklenen/gerçek başarılar arasındaki farktan kaynaklanan gerilim, (2) beklenen ve gerçek başarılar arasındaki farktan kaynaklanan
gerilim, (3) adil ve gerçek çıktılar arasındaki farktan kaynaklanan gerilim. Pek çok
standart karşılanmadığı zaman yaşanan gerilim de daha fazla olmaktadır. Kişinin
sahip olduğu ve olumlu değer atfettiği uyaranlar ortadan kaldırılınca ya da kaldırmakla tehdit edilince, kişi gerçek ya da öngörülen kayıp yaşamakta ve bu durumda
kaybettiği uyaranı geri almaya ya da yerine alternatifini koymaya çalışarak, kayıptan sorumlu olan kişilerden intikam almaya çalışarak, madde kullanımı gibi yollarla kaybın olumsuz etkisiyle baş etmeye çalışarak suç işlemektedir. Son olarak
kişiye olumsuz/zararlı uyaranlar sunulduğunda ya da sunmakla tehdit edildiğinde,
kişi olumsuz uyarandan kaçmaya çalışarak, olumsuz uyaranı sonlandırmaya ya da
azaltmaya çalışarak, olumsuz uyarandan sorumlu olanlardan ya da ilişkili kişilerden intikam almaya çalışarak ve olumsuz etkiyle yasal olmayan madde kullanımı
yoluyla baş etmeye çalışarak suç işleyebilmektedir (Agnew, 1992). Yaşanan bu
gerilimlerin önemi ne kadar fazlaysa, bu gerilimler ne kadar adaletsiz algılanıyorsa, sosyal kontrol düşüklüğü ile ne kadar ilişkiliyse, suç yoluyla baş etmeye
karşı ne kadar bir baskı ya da teşvik oluşturuyorsa; ayrıca ne kadar yakın zamanda
olmuşsa, ne kadar uzun sürdüyse ve ne kadar birikimli olarak arttıysa suç riski de
o oranda artmaktadır (Agnew, 1992, 2001).
Agnew (2001) suçla en çok ilişki gösteren gerilimlerin, ebeveyn reddi, katı ebeveyn
disiplini, çocuk istismarı ve ihmali, olumsuz okul deneyimi, akran zorbalığı, ayrımcılık vb. olduğunu belirtmektedir. Kişi aynı olayda hem mağdur hem de zorba olabilmekte, başkalarına şiddet uygulayan bir bireye şiddetle karşılık verilebilmektedir
(Agnew, 2002). Ergenin mizacı, problem çözme becerileri, öz-yeterliği, öz-güveni,
sosyal destek vb. suç işlemesinin önüne geçebilecek birtakım koruyucu faktörler
arasında yer almaktadır (Agnew, 1992; Agnew ve White, 1992). GGK varsayımlarının siber zorbalıkla ilişkisinin test edildiği bir çalışma, kuramı destekleyici bulgular elde etmiştir (Lianos ve McGrath, 2017).
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11.6.2. Genel Saldırganlık Modeli (GSM)
Genel saldırganlık modelinin (GSM) siber zorbalık kavramını anlama konusunda
yararlı bir kuramsal arka plan sunduğu düşünülmektedir (Kowalski ve ark., 2014).
Anderson ve Bushman (2002) tarafından önerilen modelde, algılar, yorumlama, karar verme ve harekete geçme ile ilgili bilgi yapıları kullanılmaktadır. Modelin anahtar noktalarına göre bilgi yapıları; (1) deneyimden bağımsız olarak oluşmaktadır, (2)
algıları, basit görsel örüntülerden karmaşık davranışsal dizilimlere uzanan pek çok
düzeyde etkilemektedir, (3) kullanımla birlikte otomatik hale gelmektedir, (4) duygulanımı, davranışsal programları ve inançları içermekte ya da bunlarla ilişkili olmaktadır, (5) bireyin sosyal ve fiziksel çevreye karşı olan yorumlamalarını ve davranışsal tepkilerini yönlendirmektedir. Bu bilgi yapılarının üç alt türü bulunmaktadır:
(1) Algısal şemalar (schemata) günlük hayatta karşılaşılan fiziksel nesneleri ya da
karmaşık sosyal olayları tanımlamaya yaramaktadır. (2) Kişi ile ilgili şemalar, belli
bireyler ya da gruplar hakkındaki inançları içermektedir. (3) Davranışsal senaryolar,
kişilerin belirli koşullar altında nasıl davrandıkları ile ilgili bilgileri içermektedir.
Bilgi yapıları duygulanımı üç farklı yolla içerebilmektedir: (1) Deneyimsel duygulanım,
(2) duygulanımla ilgili bilgiler (belli bir duygu ne zaman yaşanmalı vb.), (3) senaryo, bir
eylem kuralı olarak duygulanım içerebilir, örneğin kişisel hakaretle ilgili şemalar/senaryolar saldırgan karşılık vermeyi yordayabilir (Anderson ve Bushman, 2002).
Modele göre kişisel ve durumsal girdiler, sosyal, bilişsel, duygusal ve davranışsal
çıktıları, biliş, duygulanım ve uyarılma olmak üzere üç tür içsel durum yani rota
üzerinden etkilemektedir. Kişisel faktörler, mizaç, cinsiyet, inançlar, tutumlar, değerler, uzun vadeli amaçlar ve senaryolardan oluşmaktadır. Diğer yandan durumsal
faktörler, saldırganlıkla ilgili ipuçlarını, provokasyonu, engellenmeyi, acı ve huzursuzluğu, maddeleri/ilaçları, teşvikleri içermektedir. Rotalar kapsamında görülen bilişler, düşmanca düşünceleri, senaryoları; duygulanım, duygular ve duygudurumu,
mimikleri içermekte ve bilişler, duygulanım ve uyarılma birbiriyle oldukça ilişkili
görünmektedir. Son olarak çıktılar açısından ele alındığında, girdilerden elde edilen sonuçlar bilişler, duygulanım ve uyarılma üzerindeki etkileri aracılığı ile değerlendirme ve karar verme süreçlerine girmekte, aniden yapılan değerlendirmeler ve
kontrollü olarak yapılan yeniden değerlendirme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Bunlar da çıktıları etkilemektedir (Anderson ve Bushman, 2002).

11.6.3. Barlett ve Gentile Siber Zorbalık Kuramı (B ve G SZK)
Siber zorbalığa özgü psikolojik süreçleri açıklayan ilk kuram olan (Barlett, 2017;
Barlett, Chamberlin ve Witkower, 2016) Barlett ve Gentile (2012) tarafından oluşturulan Barlett ve Gentile Siber Zorbalık Kuramına (B ve G SZK) göre siber zorbalık,

384

Dijital Oyunlar ve Siber Zorbalık

çevrimiçi dünyada başkalarına karşı saldırganlıkla aynı konumda bulunan güç ve
anonimlik ile ilgili tutumlar tarafından oluşturulan siber zorbalığa yönelik olumlu
tutumların bir sonucu olarak görülmekte, siber zorbalığa yönelik olumlu tutumlar
ve siber zorbalık davranışlarının ödüllendirilmesi, siber zorbalığı yordamaktadır.
Kuram tutumların, inançların ve diğer bilgi yapılarının siber zorbalığı yordadığını
savunmakta ve öğrenme ve saldırganlık kuramlarından esinlenmektedir. Kuramın
önermeleri şu şekilde özetlenebilir: (1) siber zorbalık mağduriyeti ve zorbalığı oldukça yüksek bir şekilde ilişkilidir, (2) siber zorbalıkla ilgili olumlu tutumlar siber
zorbalık davranışını doğrudan yordamaktadır, başka bir deyişle, olumlu tutumlar ve
siber zorbalık davranışı sonucu elde edilen ödüller siber zorbalığı ve uzun sürmesini
yordamaktadır, çünkü kişinin bir başkasının olumsuz bir davranışı sonucu ödül aldığını gözleyerek yaşadığı öğrenme deneyimi daha etkili olmakta ve bu durum da
olumlu tutumlara neden olmaktadır, (3) siber zorbalığa karşı olumlu tutumlar geliştirilmesine yol açan iki yordayıcı anonimlik algısı ve güç farkına ilişkin inançlardır,
(4) siber zorbalık, siber mağduriyeti yordamaktadır (Barlett ve Gentile, 2012). Başka
bir deyişle, anonimlik algısı ve fiziksel gücün çevrimiçi ortamlarda geçerli olmadığına ilişkin inançlar, siber zorbalıkla ilgili olumlu tutumlara, bu olumlu tutumlar da
siber zorbalık deneyimine neden olmaktadır (Barlett ve ark., 2016a). Tekrarlanan
siber zorbalık eylemleri ile, siber zorbalar anonim olduklarını, kolaylıkla tanımlanamayacaklarını, saldırgan davranışlarının benliklerinden ayrı olduğunu (kişilerin çevrimiçi hayatta yapmış oldukları davranışların, gerçek hayatta kim olduklarından ayrı
olduğu inancı) öğrenmekteler ve bu durum siber zorbalığa ilişkin olumlu tutumlara,
bu da siber zorbalığa neden olmaktadır (Barlett, Gentile ve Chew, 2016).
Kuramın Barlett (2017) tarafından yapılan son çalışmadaki önermeleri şu şekilde yer
almaktadır: (1) Siber zorbalık davranışında bulunma yeteneği ya da öz-yeterliği pek
çok öğrenme deneyimi sonucu oluşmuştur: bireyin çevrimiçi olarak saldırganlık uyguladığı her bir deneyim bir öğrenme deneyimi sayılır, kişi (a) saldırgan kimliğinin
gizli kaldığını, (b) zorba ile mağdur arasındaki fiziksel güç eşitsizliğinin siber zorbalıkta bir anlamı olmadığını, (c) fiziksel olmayan siber zorbalığın mağdurda fiziksel
bir iz bırakmadığını, (d) mağdur üzerinde bıraktığı doğrudan etkiyi görmek zorunda
olmadığını, (e) aileler ve diğer otoriteler tarafından belirlenmesi zor olduğu için ceza
almadan kurtulduğunu öğrenmiş olur. Pek çok siber zorbalık deneyimi bu deneyimlerin otomatik ve ilerideki olay için kolaylıkla ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.
(2) Bu öğrenme çıktıları otomatik ve ulaşılabilir olduktan sonra siber zorbalıkla ilişkili olumlu tutumlar oluşmaktadır. (3) Bu olumlu tutumlar bireyin kişiliğine entegre
olduktan sonra siber zorbalık davranışını yordamaktadır. (4) Son önerme kuramda
örtük olarak yer almakta, bu önermelerin siber zorbalığı geleneksel zorbalığa göre
daha detaylı açıkladığını savunmaktadır (Barlett, 2017). Kuramın önermeleri yapı-
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lan ilişkisel ve boylamsal çalışmalarla doğrulanmıştır (Barlett, 2017; Barlett ve ark.,
2016a, 2016b; Barlett ve Gentile, 2012).

11.6.4. Sosyal Öğrenme Kuramı (SÖK)/Sosyal Bilişsel Kuram (SBK)
Bandura, sosyal öğrenme kuramını (SÖK) güncelleyip sosyal bilişsel kuramı (SBK)
geliştirmiştir. SBK, sosyal öğrenme kuramının temel özelliklerini taşısa da kişinin
davranışlarında bilişlerin oynadığı role olan vurgusu nedeniyle ondan ayrılmaktadır
(Swearer, Wang, Berry ve Myers, 2014). Sosyal öğrenme kuramına göre pek çok
davranış diğer bireyleri gözlemleyerek öğrenilmekte, bu gözlemlerde izlenen kişinin ödüllendirilmesi davranışın model alınmasına neden olabilmektedir (Bandura,
1978). Zorbalığa maruz kalma ve diğer saldırgan davranışlarda bulunma konusunda
bir ilişki olduğu gösterilse de sosyal öğrenme kuramına göre bu ilişki gözlem yoluyla öğrenme aracılığıyla olmakta, zorbalık uygulayan birey bu davranışı sonucunda
ödüllendirileceğini düşünmektedir (Swearer ve ark., 2014).
SBK’e göre, kişilerin ahlaki eylemleri bireysel ve sosyal etmenlerin karşılıklı etkileşimleri sonucu gerçekleşmektedir (Bandura, 2002). Bandura, ahlaka aykırı davranışları açıklayabilmek amacıyla SBK’nin bir dalı olan ahlaki geri çekilme kuramını geliştirmiş (Bandura, 1990, 2002) ve ahlaki geri çekilme kuramı zorbalık ve siber zorbalık çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır (Bauman ve Yoon, 2014). Bu kurama
göre kişi yaptığı ahlaka aykırı davranışlar karşısında kendini haklı görmekte, bu da
davranışlarının sonuçları için gerilim yaşamamasına neden olmaktadır. Bu bağlamda
kişinin kullandığı sekiz temel yöntem bulunmaktadır: (1) ahlaki gerekçeler sunarak
davranışı meşrulaştırmak, (2) kötü olan davranışı uygun kelimeler kullanarak davranışın olumsuz yönünü azaltmaya çalışmak, (3) avantajlı karşılaştırmalar yapmak, (4)
sorumluluğu üstlenmemek, (5) sorumluluk dağılımı, (6) davranışın olası sonuçlarını
önemsememek veya çarpıtmak, (7) insani özelliklerden ayırma, (8) suçu başkasına
atma/mağduru suçlama (Bandura, 1990, 2002).

11.6.5. Sosyal Ekolojik Kuram (SEK)
Siber zorbalık ile ilgili kuramsal açıklamaların sosyal ekolojik kuramla başladığı, çünkü bu kuramın oldukça sık bir şekilde kullanıldığı ve diğer kuramların bazı özelliklerini de içeren bir şemsiye görevi gördüğü belirtilmektedir (Bauman ve Yoon, 2014).
Bronfenbrenner (1976, 1977, 1981) tarafından önerilen kurama göre çevre, birbiri içine geçmiş halkaları temsil eden farklı yapılardan oluşmaktadır. (1) Mikrosistem, kişiye
en yakın olan, kişinin ebeveyn, çocuk, öğrenci vb. farklı rollerde bulunmasını sağlayan
ve onu en yakından etkileyen sistemdir. Bu sisteme akranlar, aile, toplum ve okullar
dâhil olmaktadır. (2) Mezosistem, mikrosistemlerin bir sistemi olmakla birlikte, bire-
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yin davranışlarını farklı mikrosistemlerin etkileşimi çerçevesinde değerlendirmektedir.
Bu sisteme örnekler aile ve okul arasındaki ilişki olarak gösterilebilmekte, veli toplantısına giden bir ebeveynin durumu hem ailenin hem de okulun ilişkisine dayanmaktadır. (3) Ekzosistem, mezosistemin bir uzantısı olup resmi olan ve olmayan sosyal
yapıları içinde barındırmakta, bireyin gelişiminde dolaylı etkiye sahip olan birimleri
kapsamaktadır. (4) Son olarak makrosistem, kültürel değerler, gelenekler, yasalar gibi
daha geniş çerçevedeki birimlerden oluşmaktadır. Ekolojik yaklaşımın son düzeyi kronosistem olmakla birlikte, bu sistem bireyin ve çevrenin yaşam boyu zamana bağlı
durağanlığını ya da değişimini içermektedir (Espelage, 2014).
Cross ve arkadaşları (2015) sosyal ekolojik kuramı ergenlerde siber zorbalık uygulama davranışı açısından uyarlamışlar, siber zorbalıkla ilişkili bireysel, ailesel,
akransal, çevrimiçi ve toplumsal faktörleri vurgulamışlardır. Önerilen bu kuramsal
yaklaşım Şekil 1’de yer almaktadır.
Toplumsal Etkiler
İlkokuldan ortaokula geçiş
S.Z. ile ilgili yasal düzenlemeler hakkındaki farkındalık
Çevrimiçi Etkiler
Erişim kolaylığı, sık kullanım, teknoloji bağımlılığı
Çevrimiçi sansürün azalması
Çevrimiçi beklentilerin yükselmesi
Akran Etkileri
Zorba/Mağdur arkadaşlara sahip olmak
S.Z. ile ilgili sosyal normlar ve beklentiler
Diğer sorunlu davranışlar
Okul iklimi
Aile Etkileri
Ebeveyn gözetimi
Ebeveynin çevrimiçi ortamlarla ilgili bilgisi
Ebeveynlerle ilişki
Bireysel Etkiler
Demografik özellikler
Empati eksikliği
Ahlakı gen çekilme
Zorbalık hakkında olumlu inançlar
Zayıf problem çözme becerileri
Geleneksel zorbalık mağduru/zorba olma
Sıber Zorbalık
Uygulama
İçerik, Bağlantılar,
Bağlam, Davranış
ve Gizlilik

Şekil 1. Siber Zorbalığın Sosyal-Ekolojik Kuramı (Cross ve ark., 2015’ten uyarlanmıştır).
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Kuramın pek çok sosyal bağlamı içeren yapısı nedeniyle, geliştirilecek olan önleme
ve müdahale programlarının iç içe geçen tüm bu ekolojileri içermesi gerekmektedir
(Bauman ve Yoon, 2014; Espelage, 2014).

11.7. Siber Zorbalığın Sonuçları
Pek çok akranı tarafından geleneksel anlamda zorbalığa uğramak birey için oldukça
acı ve zarar verici bir deneyim olabilmekte; zorba ya da mağdur olmak yıllarca sürebilmektedir (Olweus, 1993). Araştırmalar, siber zorbalığın hem mağdur hem zorba
için olumsuz pek çok sonuçla ilişkili olduğunu göstermektedir (Kowalski ve ark.,
2018). Zorba açısından ele alındığında zorbalık uygulama antisosyal ve kural dışı
bir davranış olduğundan, zorba bireylerin ileride suça karışma ya da alkol ve madde
kullanma risklerinin daha yüksek olduğu belirtilmekte; bu durum bazı mağdurlar
için de geçerli olabilmektedir (Olweus, 1993). Benzer şekilde siber zorbalıkla ilgili
yürütülen bir çalışmada siber zorbalık deneyimleri okul problemleri, geleneksel zorbalık, saldırgan davranışlar ve madde kullanımı ile ilişkili bulunmuştur (Hinduja ve
Patchin, 2008).
Çevrimiçi iletişimin oldukça saldırgan olabilen doğası, siber zorbalık her zaman her
yerde gerçekleşebileceği için kaçışın kolay olmaması, kullanılan materyalin dünya
çapında kısa sürede yayılabilmesi ve bazı durumlarda bu durumun onarılamaz olması, anonim doğası nedeniyle kimin zorba olduğunun bilinmemesi ve bu durumun
mağdurda şüphe ve güvensizlik yaratması, kişinin birtakım kısıtlamalardan ya da
teknolojik araçlara erişiminin engellenmesinden korkması gibi nedenlerle mağduriyet yaşadığını bir yetişkine haber vermemesi, siber zorbalıkla ilgili medyada yer
alan intihar haberleri (Willard, 2006), acımasızlığı teşvik eden ahlaki geri çekilme
inançları, olası tanıkların sayısının neredeyse sınırsız olması ve niyetle ilgili sözel
olmayan ipuçlarının siber ortamda bulunmaması siber zorbalığın olası zararlı sonuçlarının geleneksel zorbalık sonuçlarına kıyasla daha fazla olabileceği yönündedir (Bauman ve Yoon, 2014). Tokunaga (2010) da siber zorbalıkta görülen zorbalık
davranışlarının süreklilik gösteren ve zaman ya da araç fark etmeksizin esnek olan
yapısı nedeniyle olumsuz sonuçlarının geleneksel zorbalığa kıyasla daha fazla olabileceğini belirtmektedir. Yapılan bir odak grup çalışmasında kısa süreli olsa bile pek
çok siber zorbalık davranışının geniş kitlelere ulaşabilmesi nedeniyle ciddi olumsuz
sonuçlarının olduğu ve bu olumsuz sonuçların geleneksel zorbalığa kıyasla daha fazla olabileceği bulgulanmıştır (Smith ve ark., 2008).
Siber zorbalık mağduru olmanın, geleneksel zorbalığa benzer şekilde pek çok
olumsuz problemle ilişkili olduğu belirtilmektedir (Tokunaga, 2010). Siber zor-
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balıkta, anonimlik nedeniyle zorba hakkında bilgi sahibi olunmaması pek çok
mağdur için engelleyici olabilmekte ve çaresizlik hissini artırabilmektedir (Vandebosch ve Van Cleemput, 2008). 10 ile 17 yaş arası ergenlerle yapılan bir çalışmada siber zorba/mağdur kategorisinde yer alan bireylerin depresif belirtiler, problemli davranış, madde kullanımı, düşük okul bağlılığı gibi psikososyal
problemler yaşadıkları ve geleneksel zorbalık mağduru oldukları belirtilmektedir (Ybarra ve Mitchell, 2004). Benzer şekilde geleneksel olarak zorba/mağdur
ve siber zorba/mağdur grubunda yer alan ergenlerin psikolojik, fiziksel sağlık ve
akademik performansla ilgili en olumsuz sonuçları gösterdikleri bulunmuştur.
Daha açık bir deyişle, geleneksel ya da siber zorbalık durumlarında mağdur ya
da zorba olmak depresyon, anksiyete, benlik saygısı, sağlık problemleri, okul devamsızlığı, dersleri hastalık nedeniyle terk etme ve intihar düşüncesi ile ilişkili
bulunmuştur (Kowalski ve Limber, 2013).
Kanadalı ergenlerle yürütülen bir çalışmada mağdur ya da zorba konumunda fark etmeksizin siber zorbalık deneyimi yaşamanın depresif belirtiler ve intihar düşüncesi
gibi içselleştirme sorunları ile ilişkili olduğu, zorba/mağdurların sadece zorba ya da
sadece mağdurlara kıyasla intihar düşüncelerinin daha fazla olduğu, ayrıca belirtilen bu ilişkilerin cinsiyet ve geleneksel zorbalık değişkenleri kontrol edildiğinde de
aynı kaldığı gösterilmektedir (Bonanno ve Hymel, 2013). Benzer şekilde ergenlerle
yürütülen bir çalışmada internet bağımlılığı ve siber zorbalık mağduriyetinin depresyonla ilişkili olduğu, siber zorbalık deneyimlerinin depresyonu şiddetlendirebileceği
belirtilmektedir (Chang ve ark., 2015).
Kişinin cinsel yönelimi ile ilgili yapılan siber zorbalık örneklerinin oldukça sık olduğu, intiharla sonuçlanan pek çok örneğin olduğu belirtilmektedir (Willard, 2006).
Yapılan bir meta-analiz çalışmasında siber zorbalık depresyon, benlik saygısı, anksiyete, yalnızlık, alkol ve madde kullanımı, akademik başarı ve yaşam doyumu gibi
pek çok sonuçla ilişkili bulunmuştur (Kowalski ve ark., 2014). Tokunaga (2010)
da yapmış olduğu derleme çalışmasında siber zorbalık mağduriyeti ile psikososyal
problemler, düşük akademik performans, evde yaşanan zorluklar gibi pek çok kişisel
zorluk arasında bir ilişki olduğunu özetlemektedir.
Ülkemizdeki gazete haberlerinde çıkan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kötüye
kullanımının araştırıldığı bir çalışmada mağdurların sıklıkla korku, depresyon,
izolasyon ve yalnızlık gibi psikolojik problemler belirttikleri bulunmuştur (Tanrıkulu ve ark., 2015). Benzer şekilde ergenlerle yürütülen bir çalışmada çevrimiçi
mağduriyetin depresif belirtilerde, algılanan streste, kaygıda artışla; benlik saygısında ve yaşam doyumunda azalmayla ilişkili olduğu ifade edilmiştir (Tynes ve
ark., 2010).
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11.8. Siber Zorbalık Önleme ve Müdahale Programları
Geleneksel akran zorbalığı müdahale programlarında amaç, okul içinde ve dışında,
mümkün olduğunca, ideal olanı tamamen kaldırmak olsa da var olan zorbalık durumlarını azaltmak ve yeni durumların oluşmasını engellemektir (Olweus, 1993).
Benzer şekilde siber zorbalığı durdurmayı ve siber güvenliği amaçlayan önleme
programları mikro düzeyden makro düzeye kadar uzanan geniş bir aralıkta (örn.,
kişiyle ilgili, kişilerarası faktörler, aile, akran ilişkileri, kurumlar, organizasyonlar,
toplum vb.) farklı bakış açılarına odaklanmaktadır (Chisholm, 2014).
Siber zorbalık mağduru genç bireyler, sonuçlarının daha kötü olacağını düşündükleri
için çoğunlukla bu konuyu herhangi bir yetişkine söylememekte, yetişkinlerin aşırı
tepki vereceğinden ya da telefonlarını, bilgisayarlarını alabileceğinden veya internete erişimlerini kısıtlayabileceğinden endişe etmekte ve bu durumla kendi başlarına
mücadele etmektedirler (Belsey, 2019; Chisholm, 2014).
Siber zorbalıkla baş etme konusunda ruh sağlığı uzmanlarının, okul çalışanlarının,
sosyal çalışmacıların ve gençlerle çalışan diğer disiplinlerden kişilerin internet hakkında ve gençlerin internet yoluyla yaşayabilecekleri problemler hakkında bilgi sahibi olmaları, diğer bir deyişle medya okuryazarlığına sahip olmaları gerekmektedir
(Chisholm, 2014; Ybarra ve Mitchell, 2004). Bu konuda atılacak en işlevsel adımın
farkındalığı artırmak olduğu belirtilmektedir (Smith ve ark., 2008).
Siber zorbalıkla ilgili yapılan önleme ve müdahale çalışmalarının çoğunlukla ortaokul öğrencilerine odaklandığı belirtilmekte, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi
olumsuz sonuçların lise öğrencilerinde görülme sıklıklarının fazla olması gibi nedenlerle yapılan çalışmaların bu yaş grubuna da odaklanması önerilmektedir (Kowalski
ve Limber, 2013). Ayrıca siber zorbalıkla ilgili alanyazında yer alan pek çok çalışma
olsa da siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik programların etkililiklerinin
incelendiği sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Bauman ve Bellmore, 2014; Reed,
Cooper, Nugent ve Russell, 2015). Siber zorbalıkla ilgili oldukça az önleme programının olduğu da dikkat çekmekte ve geleneksel zorbalığı önlemeye yönelik geliştirilen programların siber zorbalığı önleme konusunda etkili olup olmayacağı ile ilgili
soru işaretleri bulunmaktadır (Bauman ve Bellmore, 2014). Bu kaygılar nedeniyle
siber zorbalığa özgü geliştirilmiş, kuramsal arka planı olan önleme ve müdahale
programlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Barlett, 2017; Smith, 2015).
Alanyazında pek çok psikolojik bozukluk üzerinde etkili olduğu kanıtlanan Bilişsel
Davranışçı Terapi (BDT) yöntem ve varsayımlarının siber zorbalıkla ilgili geliştirilecek olan önleme ve müdahale programlarında kullanılması, örneğin kişilerin saldırganlıkla, kendilerine yönelik suçlama inançlarıyla baş edilmesi, siber zorbalığı
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önleme konusunda yararlı olacaktır (Bauman ve Yoon, 2014). Ayrıca gençlerin teknoloji kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, siber zorbalıkla ilgili geliştirilecek
olan çevrimiçi müdahale yöntemlerine ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (Reed ve ark.,
2015). Sanal gerçeklik kullanılarak yaratılan senaryo temelli simülasyonların siber
zorbalık konusunda gençleri bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak için eğitim
amacıyla kullanılmasının yararlı olduğu belirtilmektedir (Wright, Burnham, Christopher ve Heather, 2009).
Ciddi oyunlar (serious games) olarak adlandırılan ve eğitimsel amaçlarla kullanılan
oyunların siber zorbalıkla mücadele etme amacıyla kullanılabileceği belirtilmektedir. Bu oyunlardan biri olan Conectado, 12 ile 17 yaş arası ergenlerin zorbalık ve
siber zorbalığa karşı farkındalıklarını artırmak amacıyla geliştirilmiş olup, öğrencileri oynadıkları oyunda mağdur konumuna sokmakta, oyun boyunca siber zorbalıkla ilgili yapılması gereken aşamalar bulunmakta, oyunu başarıyla tamamlamak
için mağdurun durumu ailesi ve öğretmenleriyle konuşması gerekmekte, bununla
siber zorbalığın ciddi bir mesele olduğu ve tek başına başa çıkılmaması gerektiğine
ilişkin bir mesaj verilmeye çalışılmakta ve daha sonrasında mağdurun yaşamış olabileceği sorunlar, duyguları vb. öğretmenler ve öğrenciler arasında tartışılmaktadır
(Calvo-Morata, Freire-Morán, Martinez-Ortiz ve Fernández-Manjón, 2018). Benzer
şekilde siber zorbalık deneyimi yaşayan gençlere yardım etmek ve zorba, mağdur
ya da tanık konumunda gözlenen davranış örüntülerini değiştirmek amacıyla, sanal
gerçeklik kullanılarak bir senaryo oluşturulmuş ve bu senaryodan eğitimsel bir araç
olan Friendly ATTAC isimli ciddi oyun yaratılmıştır. Oyunda kişilerin zorba, mağdur
ya da tanık rollerinde olarak siber zorbalık deneyimini yaşamaları, bu deneyimlere
tepki vermeleri ve bu tepkilerle ilgili geribildirim almaları sağlanmakta, böylelikle
empatinin, sosyal becerilerin ve alternatif baş etme yöntemlerinin geliştirilmesine
olanak tanınmaktadır (Janssens, Samyny, Walle ve Hoecke, 2014).

11.8.1. Siber Zorbalıkla İlgili Koruyucu Faktörler
Olumsuz olarak gözlendiğinde risk faktörü olarak ele alınan pek çok aile özelliği
aynı zamanda koruyucu faktör olabilmektedir (Kowalski ve ark., 2018). Zorbalık
ve siber zorbalık konusunda aile yapısının önemli olduğu belirtilmekte, aile içindeki ilişki örüntüleri çocuğun akranlarına karşı davranışlarını etkileyebilmektedir
(Bauman ve Yoon, 2014). Yapılan bir meta-analiz çalışmasında siber zorbalıkla ilgili koruyucu faktörlerin empati, ebeveyn gözetimi, algılanan destek, okul ortamı
ve okul güvenliği olduğu belirtilmektedir (Kowalski ve ark., 2014). Benzer şekilde
siber zorbalıkla baş etme konusunda ebeveyn gözetimi ve süpervizyonunun oldukça
önemli bir bileşen olduğu belirtilmektedir (Reed ve ark., 2015). Ebeveyni ile aralarında bağlanma düzeyinin yüksek olduğunu algılayan ve ebeveynlerinin gözetimi
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yüksek olan ergenlerin internet bağımlılığı ve siber zorbalık deneyimlerinin daha az
olduğu belirtilmektedir (Chang ve ark., 2015).
Psikolojik sağlamlık (resilience) siber zorbalık ve medya şiddetinin olumsuz etkilerine karşı koruyucu bir faktör olarak öne çıkmakta, psikolojik sağlamlığı yüksek
olan bireylerin deneyimledikleri olumsuz etki daha az olmaktadır (Genner, 2014).
Benzer şekilde empatinin de saldırgan davranışlar, siber zorbalık için koruyucu bir
faktör olduğu belirtilmektedir (Happ ve Melzer, 2014). Çocuk-ebeveyn ve çocukların akranlarıyla olan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim yollarının benimsenmesi siber zorbalığa karşı koruyucu bir faktör olarak görünmektedir (Dittrick
ve ark., 2013). Siber zorbalığı önleme konusunda anahtar faktörler farkındalık ve
eğitim olarak nitelendirilmektedir (Belsey, 2019). Gençlere sinirlendikleri zaman sakin kalmayı öğretmek, oyunlarda yer alan iletişimi güçlendirmek ve uygun olmayan
davranışların yerine doğrularını göstermek siber zorbalığın azaltılması konusunda
yarar sağlayacaktır (Yang, 2012).

11.8.2. Siber Zorba ya da Mağdurlar İçin Müdahale Yöntemleri
Olweus (1993) okul ortamında karşılaşılan geleneksel zorbalık mağduru kişilerde
birtakım sinyallerin görüldüğünden bahsetmektedir: (1) Genellikle yalnız olmakla
birlikte, boş zamanlarını geçirmekten hoşlandıkları yakın bir arkadaşları yoktur. Sınıf arkadaşlarını eve davet etmezler ya da okul dışında birlikte vakit geçirmezler. (2)
Genellikle oyunlarda ya da etkinliklerde tercih edilen son kişi olurlar, parti ya da diğer etkinliklere davet edilmezler ya da kendileri böyle etkinlikler düzenlemezler. (3)
Teneffüslerde diğer yetişkinlere daha yakın durma ihtiyacı hissederler ve sabahları
okula gitmek istemezler. (4) Topluluk önünde konuşmaktan çekinirler, kendilerine
güvenleri azdır. (5) Ağlamaklı, mutsuz, stresli, depresif olabilirler, ani duygu dalgalanmaları ya da patlamaları yaşayabilirler, iştahları az olabilir, baş, karın, mide
bölgelerinde ağrı yaşayabilirler, kaliteli bir uyku deneyimi yaşamazlar, kabuslar görebilirler. (6) Sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınabilirler, notları düşebilir.
Ailelerin ve eğitimcilerin belirtilen bu sinyaller hakkında bilgi sahibi olması, duruma erken müdahale edilmesini sağlayacaktır.
Yapılan bir odak grup çalışmasında siber zorbalıkla baş etme konusunda sıklıkla kullanılan yöntemler arasında bir başkasına durumu anlatma ve mesajı ya da numarayı
engelleme, e-posta adresi şifresini ya da telefon numarasını değiştirme gibi kaçınma
temelli yolların kullanımı yer almaktadır (Smith ve ark., 2008).
Mağdur için müdahale programlarının amacı, mağdurların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, arkadaşları tarafından kabul görmelerine yardımcı olmak gibi
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durumları içerirken; zorba için daha işlevsel olan ve sosyal olarak kabul edilebilir
yollarla baş etmelerine yardımcı olmayı, saldırganlık düzeylerinin düşürülmesini,
olumlu davranışlarının artırılmasını kapsamaktadır (Olweus, 1993).

11.9. Siber Zorbalık Yaptırımları
Siber zorbalığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre bağımsız bir suç
türü olarak düzenlenmemiş olduğu görülmekte, bazı durumlarda, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen bu tür davranışların ilişkili maddelere göre cezalandırılması söz
konusu olabilmektedir. Çevrimiçi ortamda görülen hakaret/küfür, tehdit ve şantaj,
başka bir kişinin huzur ve sükununu bozma, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, kişisel bilgilerin kaydedilmesi ya da yasalara uygun olmayan şekilde ele geçirilmesi
ve dağıtılması, cinsel taciz gibi davranışların özellikle göz önünde bulundurulması
gerekmektedir (Maviş, 2021).
Bu bağlamda çevrimiçi ortamda bir kişiyi intihara yönlendirme (TCK. Md. 84), bir
başkasına eziyet etme (TCK. Md. 96), bir kişiyi cinsel olarak taciz etme (TCK. Md.
105), bir başkasını tehdit etme (TCK. Md. 106), başka bir bireye karşı nefret ve ayırımcılık (TCK. Md. 122), bir başka kişinin huzur ve sükununu bozma (TCK. Md.
123), bir başkasına hakaret etme (TCK. Md. 125), kişilerin arasında geçen haberleşmenin gizliliğini ihlal etme (TCK. Md. 132), kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (TCK. Md. 133), özel hayatın gizliliğini ihlal etme (TCK.
Md. 134), kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK. Md. 135), bu verileri yok etmeme
(TCK. Md. 138), bir başka kişinin bilişim sistemine girme (TCK. Md. 243) ve son
olarak bir başka kişinin bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme (TCK. Md. 244) gibi davranışlarda bulunan kişi bir ya da daha fazla suç
kapsamında hapis ya da adli para cezasıyla cezalandırılabilmektedir.
Dijital oyunların pek çoğunun kimlik bilgileri, fotoğraf vb. kişisel bilgileri açıkça
ortaya koymaması, sadece oyuncuların takma isimlerinin ve paylaştıkları bazı bilgilerin diğer oyuncular tarafından görülebilir olması düşünüldüğünde, siber zorbalık
uygulayan kişinin yukarıda anılan maddeler gereğince ceza alabilmesi için mağdurun ekran görüntüleri, ses kayıtları vb. belgelerle savcılığa suç duyurusunda bulunması ve kişinin ip adresinin tespit edilmesi gerekliliği unutulmamalıdır. Ayrıca
dijital oyunlarda karşılaşılan siber zorbalık davranışları oyunlarda yer alan şikâyet/
raporlama sistemleri üzerinden mutlaka iletilmeli ve bu davranışlarda bulunan kişilerin oyun içerisinde sohbet, eşleşme, karakter kullanımı gibi birtakım alanlarda ceza
almaları sağlanmalıdır.
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11.10. Sonuç ve Öneriler
Sosyal ekolojik kuram pek çok bağlamsal ve çevresel faktörü göz önünde bulundurduğundan (Levy ve ark., 2012) aileler, çocuk ve gençler, eğitimciler, oyun yazılımcıları ve şirketleri, politika yapıcılar, toplum, medya organları vb. birlikte çalışmalı ve
siber zorbalığı önleme konusunda disiplinler arası çalışmalar yürütülmelidir.

11.10.1. Ailelere Yönelik Öneriler
Geleneksel zorbalığa maruz kalan ya da zorbalık uygulayan çocukların ebeveynlerinin konu hakkında haberlerinin olmadığı ve çocuklarıyla konuşma konusunda
kısıtlı yollar denedikleri gösterilmektedir. Zorbalık ve antisosyal ya da suça ilişkin
davranışlar konusunda en istenmeyen sonuçlar, ebeveynlerin çocuğun yaşadıkları
hakkında bilgilerinin olmadığı ve bir yetişkinin yokluğunun olduğu durumlarda yaşanmaktadır (Olweus, 1993). Benzer şekilde yapılan bir çalışmada internet kullanımı hakkında ailelerin daha az dâhil oldukları durumlarda gençlerin siber zorbalık
mağduru olma riskleri daha yüksek bulunmuştur (Vandebosch ve Van Cleemput,
2009). Bu nedenle ailelerin siber zorbalık hakkında bilgilendirilmesi, çocuklarının
etkinliklerini takip etmelerinin sağlanması, önleme konusunda oldukça önemli görünmektedir (Vandebosch ve Van Cleemput, 2009; Ybarra ve Mitchell, 2004).
Birtakım internet filtreleri, çocuk ve gençlerin bazı sitelere ve uygulamalara erişimlerinin kısıtlanması amacıyla kullanılabilmektedir. Aileler çocuklarının sürekli olarak çevrimiçi kalmamasını sağlamalı, aile bireylerinin birlikte yaptıkları çevrimdışı
etkinlikler ve geçirilen kaliteli vakit önem kazanmaktadır. Ebeveynler çocuklarının
kendileriyle konuşabilecekleri güveni sağlamalı, bilgisayarlar mümkünse ortak yaşam alanlarında bulundurulmalıdır (Belsey, 2019). Olumlu bir ebeveyn-çocuk ilişkisi siber zorbalığın azaltılmasında katı kuralların ve kısıtlamaların uygulanmasından daha etkili görünmektedir (Ybarra ve Mitchell, 2004). Ebeveynler çocuklarına
olumlu model olmalı, aile içi ilişkilerin olumlu olmasına çaba gösterilmeli, ebeveynler okullarda yürütülen çalışmalara katılmalı, zorbalık ve siber zorbalıkla mücadele
konularında yapılan danışmanlık programlarına dâhil olmalıdır (Levy ve ark., 2012).
Anne ve babalar internet kullanımı ve güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmalılar
ve çocuklarına süpervizyon sağlamalılar, çocuk ve ergenlerin internet kafeler yerine
ev ortamında internet kullanımı için gereken ortamı hazırlamalılardır (Erdur-Baker
ve Kavşut, 2007). Psikolojik sağlamlığın siber zorbalığa karşı koruyucu bir faktör
olduğu belirtildiğinden, aileler ve ebeveynler çocukların psikolojik sağlamlığını geliştirecek çocuk yetiştirme tarzı benimsemelidir (Genner, 2014). Ebeveynler çocuklarının dijital okuryazarlık kazanmalarına destek olmalıdır (Chang ve ark., 2015).
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11.10.2. Eğitimcilere Yönelik Öneriler
Okullarda öğretmenlerin, ebeveynlerin ve gençlerin bilgilendirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmalı ve siber zorbalık okul politikası belirlenmelidir (Belsey, 2019).
Okullarda siber zorbalık karşıtı politikalar belirlenerek, zorbalık karşıtı materyaller
oluşturulmalı ve bunlar öğretmenlerin, ebeveynlerin ve gençlerin siber zorbalık hakkında bilgilendirilmesi amacıyla kullanılmalıdır (Smith ve ark., 2008). Okullarda,
disiplin içeren önleme politikalarına ek olarak destekleyici okul iklimi politikasının (öğrencilerin desteklendiklerini ve okula bağlı olduklarını hissettikleri politika)
kullanıldığı durumlarda elde edilecek verimin daha yüksek olacağı belirtilmektedir.
Sıfır tolerans gibi disiplin içeren okul politikaları geleneksel zorbalığı önleme konusunda etkili olsa da siber zorbalığı önleme konusunda etkili olmadığı, aşırı disiplin
içeren bu yöntemin gençlerde olumsuz etkiye neden olabileceği ve olumlu okul iklimine zarar verebileceği belirtilmektedir (Levy ve ark., 2012).
Gençlerin sosyal beceriler kazanmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, gençler internet güvenliği hakkında bilgilendirilmelidir (Willard, 2006). Ayrıca gençlerin sosyal ve
duygusal beceriler elde etmesi sağlanmalı ve bununla ilgili çalışmalar müfredatta yer
almalıdır (Levy ve ark., 2012). Eğitimciler siber zorbalıkla ilgili önleme ve müdahale programları geliştirirken hem ilgili alanyazında yer alan araştırma bulgularını hem
de siber zorbalığı açıklamaya çalışan kuramsal bilgileri göz önünde bulundurmalıdır
(Bauman ve Yoon, 2014; Levy ve ark., 2012). Eğitimciler sınıf ortamında öğrencilerin
destekleyici ve saygılı bir kültürde yetişmeleri için çaba göstermelidir, bu durum uygun iletişim davranışlarının öğrenilmesine katkıda bulunacaktır (Yang, 2012).
Okullara siber zorbalıkla baş etme konusunda yeterli personel desteğinin ve ekonomik kaynakların sağlanması gerektiği vurgulanmakta, siber zorbalık karşıtı çalışmalar yürütülmesi, medya okuryazarlığı derslerinin müfredata eklenmesi, çocuk
ve ergenlerin psikolojik olarak sağlamlıkları yüksek, sorumluluk sahibi ve saygılı
bireyler olarak yetiştirilmeleri önemli görünmektedir (Genner, 2014).

11.10.3. Çocuk ve Gençlere Yönelik Öneriler
Belsey (2019) tarafından gençlere, siber zorbalık konusunda yapılan bazı öneriler
şu şekildedir: Gençler siber zorbalıkla ilgili bilgilendirme yapan internet siteleri aracılığıyla (örn., www.cyberbullying.org) siber zorbalık hakkında bilgilenmeli, kişisel bilgilerini (örn., ad-soyadları, cep telefonu numaraları, okul isimleri, adresleri,
e-posta adresleri vb.) paylaşmamaları konusunda dikkatli olmalı, şifrelerini ebeveynleri ve bazı durumlarda öğretmenleri haricinde kimseye söylememelidirler. Ayrıca
internette karşılaştıkları kişilere nazik olmalılar, bir başkası onlara kaba davrandı-
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ğında karşılık vermemeli ve sinirlendiklerinde tepki vermek yerine sakinleşmek ve
düşünmek için zaman geçirmelidirler. Geleneksel zorbalıkta olduğu gibi, siber zorbalıkta da zorbanın amacı karşılık verilmesi olduğu için, mağdur olan bireyler karşılık vermemeli ve zorba kişinin art arda mesaj atmasına ortam sağlamamalıdırlar.
Tanımadıkları bireylerden gelen mesajları açmamalı, internette kişilerin her zaman
doğruyu söylemediklerinin ve kötü amaçlarla yalan söyleyebileceklerinin farkında
olmalıdırlar. Gençler siber zorbalığa maruz kaldıklarında bununla kendi başlarına
mücadele etmeye çalışmamalı, güvendikleri bir yetişkine durumu anlatmalı, internet, anlık mesaj ya da telefon servis sağlayıcılarını durum hakkında bilgilendirmelidirler. Siber zorbalıkla ilgili kanıtları yok etmemeli, bu kanıtları saklayarak gereken
durumlarda yasal yollarla mücadele etmek için, bir yetişkin desteği alarak polisten
yardım istemelidirler.

11.10.4. Oyun Şirketlerine ve Oyun Yazılımcılarına Yönelik
Öneriler
Teknolojinin her alanında olduğu gibi oyun alanında da yazılımcıların ya da satıcıların ürünlerinin incelenmesi ve bu ürünlerde doğrudan ya da dolaylı olarak siber zorbalığı teşvik eden etmenlerin belirlenmesi önemli görünmektedir (Chisholm, 2014).
Oyunlarda küfür ve hakaretler için filtreleme sistemlerinin kullanılması, oyuncuların olumsuz davranışlarla karşılaştıklarında, bu davranışı uygulayan kişiyi bildirebilecekleri raporlama sistemlerinin olması, ayrıca oyuncuların istemedikleri kişileri
engelleyebilecekleri ya da sessize alabilecekleri sistemlerin yaygınlaştırılması, bu
alanda sıklıkla yaşanan siber zorbalık sorununun çözümüne katkıda bulunacaktır
(Valanne, 2020).
Ciddi oyunlar (serious games; örn., Bully Book, AntiBully, CyberBullet vb.), pek
çok alanda bireyin farkındalığını artırmayı ve belli bir konuya ilişkin tutumunu değiştirmeyi amaçlayan, etkili ve oldukça motivasyonel bir eğitim aracı olarak kullanılmaktadır (Calvo-Morata, Alonso-Fernández, Freire, Martínez-Ortiz ve Fernández-Manjón, 2020). Bu oyunların risk grubundaki bireyleri tanımlamaya olanak tanıması gibi nedenlerle müdahale programlarında yer aldıkları görülmekte, zorbalık
ve siber zorbalık konularında da kullanımının yararlı olacağı belirtilmektedir. Yapılan bir derleme çalışmasının bulgularına göre bu oyunların farkındalığı artırmak,
empati oluşumuna destek olmak, zorbalık ve siber zorbalıkla baş etme konusunda
farklı yöntemler geliştirilmesini sağlamak gibi yararlarının olduğu görüldüğünden
(Calvo-Morata ve ark., 2020) oyun yazılımcılarının ve şirketlerinin bu tarz oyunlara
ağırlık vermeleri ve ücretsiz olarak hizmete sunmaları siber zorbalıkla baş etme konusunda yararlı olacaktır.
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Medyanın ve çevrimiçi oyunların cinsiyet rolleri ve cinsiyetçilik üzerinde etkilerinin
olduğu görüldüğünden, ayrıca çevrimiçi oyunlarda kadınların cinsiyetçilikle sıklıkla
karşılaştığı göz önünde bulundurulduğunda, oyunlarda yer alan kadın karakterlerin
görünümü (örn., kadın avatarların hiperseksüel kostümlere ve görünüşe sahip olması) ve oyunda cinsiyetçiliği besleyen diğer temalarla ilgili oyun yazılımcılarının
harekete geçmesi gerekmektedir (Brehm, 2013). Ayrıca oyunların kadın ve erkekler
için eşit şartlar sunması sağlanmalı; kadınların rahatsız olduğu durumlarla ilgili oyun
yazılımcıları önlem almalı, cinsiyet eşitliğine yönelik oyunlar geliştirilmeli ve oyun
yazılımcıları arasında kadınların temsili artırılmalıdır (Brehm, 2013; Fox ve Tang,
2017).
Yapılan bir çalışmada şiddet içerikli video oyunlarında kötü bir karakteri oynamanın
empati üzerindeki sonuçları, arkadaşça/iyi bir karakteri oynamanın sonuçlarından
daha olumsuz bulunmuş, arkadaşça/iyi bir karakter oynamanın empatiyi arttırdığı
görülmüştür (Happ ve Melzer, 2014); bu bağlamda özellikle çocuk ve ergenlere hitap edilerek geliştirilen oyunlarda bu bulgunun göz önünde bulundurulması ve karakterlerin buna göre düzenlenmesi, siber zorbalıkla ilişkili olduğu gösterilen empati
kavramı açısından önemli görünmektedir.
Oyun ortamında görülen siber zorbalık gibi toksik davranışların çevrimiçi oyun servis sağlayıcılarına finansal olarak getirdiği yük de göz önünde bulundurulduğunda
(Murnion ve ark., 2018) bu konuda etkili bir şekilde mücadele edilmesi toplumun
her kesimi için yarar sağlayacaktır.

Kaynaklar
Agnew, R. (1985). A revised strain theory of delinquency. Social Forces, 64(1), 151-167.
Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30(1),
47-87.
Agnew, R. (1995). Testing the leading crime theories: An alternative strategy focusing on motivational
processes. Journal of Research in Crime and Delinquency, 32(4), 363-398.
Agnew, R. (2001). Building on the foundation of general strain theory: Specifying the types of strain
most likely to lead to crime and delinquency. Journal of Research in Crime and Delinquency,
38(4), 319-361.
Agnew, R. (2002). Experienced, vicarious, and anticipated strain: An exploratory study on
physical victimization and delinquency. Justice Quarterly, 19(4), 603-632. doi: 10.1080/
07418820200095371
Agnew, R. ve White, H. R. (1992). An empirical test of general strain theory. Criminology, 30(4),
475-499.
Ak, Ş., Özdemir, Y. ve Sağkal, A. S. (2021). Understanding the mediating role of moral disengagement
in the association between violent video game playing and bullying/cyberbullying perpetration.
Contemporary School Psychology. doi: 10.1007/s40688-021-00352-x

397

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

Anderson, C. A. ve Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53,
27-51.
Arıcak, O. T., Kınay, H. ve Tanrıkulu, T. (2012). Siber Zorbalık Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları.
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 101-114.
Arıcak, O. T., Tanrıkulu, T. ve Kınay, H. (2012). Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları.
Akdeniz Eğitim ve Araştırmaları Dergisi, 11, 1-6.
Arslan, A., Bilgin, O. ve İnce, M. (2020). A study on developing a cyberbullying scale for high
school students. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(10), 4723-4738. doi: 10.26466/
opus.684140
Ayas, T., Aydın, F. ve Horzum, M. B. (2015). Sanal Zorbalık Farkındalık Ölçeği: Geçerlilik ve
güvenirlilik çalışması. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2(2), 38-51.
Ayas, T. ve Horzum, M. B. (2010). Sanal Zorba/Kurban Ölçek geliştirme çalışması. Akademik Bakış
Dergisi, 19. https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/9383/makaleler/19/arastirmax-sanalzorba/kurban-olcek-gelistirme-calismasi.pdf adresinden elde edildi.
Ballard, M. E. ve Welch, K. M. (2017). Virtual warfare: Cyberbullying and cyber-victimization in
MMOG play. Games and Culture, 12(5), 466-491. doi: 10.1177/1555412015592473
Bandura, A. (1978). Social learning theory of aggression. Journal of Communication, 28(3), 12-29. doi:
10.1111/j.1460-2466.1978.tb01621.x
Bandura, A. (1990). Selective attention and disengagement of moral control. Journal of Social Issues,
46, 1, 27-46.
Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Moral
Education, 31(2), 101-119. doi: 10.1080/0305724022014322
Barlett, C. P. (2017). From theory to practice: Cyberbullying theory and its application to intervention.
Computers in Human Behavior, 72, 269-275. doi: 10.1016/j.chb.2017.02.060
Barlett, C. P., Chamberlin, K. ve Witkower, Z. (2016). Predicting cyberbullying perpetration in emerging
adults: A theoretical test of the Barlett Gentile Cyberbullying Model. Aggressive Behavior, 43(2),
147-154. doi: 10.1002/ab.21670
Barlett, C. P., Gentile, D. A. ve Chew, C. (2016). Predicting cyberbullying from anonymity. Psychology
of Popular Media Culture, 5(2), 171-180. doi: 10.1037/ppm0000055
Barlett, C. P., Helmstetter, K. ve Gentile, D. A. (2016). The development of a new cyberbullying attitude
measure. Computers in Human Behavior, 64, 906-913. doi: 10.1016/j.chb.2016.08.013
Barlett, C. P. ve Gentile, D. A. (2012). Attacking others online: The formation of cyberbullying in late
adolescence. Psychology of Popular Media Culture, 1(2), 123-135. doi: 10.1037/a0028113
Bauman, S. (2010). Cyberbullying in a rural intermediate school: An exploratory study. Journal of
Early Adolescence, 30(6), 803-833. doi: 10.1177/0272431609350927
Bauman, S. ve Bellmore, A. (2014). New directions in cyberbullying research. Journal of School
Violence, 14(1), 1-10. doi: 10.1080/15388220.2014.968281
Bauman, S. ve Yoon, J. (2014). This issue: Theories of bullying and cyberbullying. Theory into Practice,
53(4), 253-256. doi: 10.1080/00405841.2014.947215
Belsey, B. (2019). Cyberbullying: An emerging threat to the “always on” generation. https://billbelsey.
com/?cat=13 adresinden elde edildi.
Bonanno, R. A. ve Hymel, S. (2013). Cyber bullying and internalizing difficulties: Above and beyond
the impact of traditional forms of bullying. Journal of Youth and Adolescence, 42(5), 685-697.
doi: 10.1007/s10964-013-9937-1

398

Dijital Oyunlar ve Siber Zorbalık

Brehm, A. L. (2013). Navigating the feminine in massively multiplayer online games: Gender in World
of Warcraft. Frontiers in Psychology, 4. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00903
Bronfenbrenner, U. (1976). The experimental ecology of education. Educational Researcher, 5(9), 5-15.
Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American
Psychologist, 513-531.
Bronfenbrenner, U. (1981). The ecology of human development: Experiments by nature and design.
England: Harvard University Press.
Calvo-Morata, A., Alonso-Fernández, C., Freire, M., Martínez-Ortiz, I. ve Fernández-Manjón, B. (2020).
Serious games to prevent and detect bullying and cyberbullying: A systematic serious games and
literature review. Computers and Education, 103958. doi: 10.1016/j.compedu.2020.103958
Calvo-Morata, A., Freire-Morán, M., Martinez-Ortiz, I. ve Fernández-Manjón, B. (2018). Conectado: A
serious game to raise awareness of bullying and cyberbullying in high schools. https://pubman.eucm.es/drafts/e-UCM_draft_333.pdf adresinden elde edildi.
Chang, F.-C., Chiu, C.-H., Miao, N.-F., Chen, P.-H., Lee, C.-M., Chiang, J.-T. ve Pan, Y.-C. (2015).
The relationship between parental mediation and Internet addiction among adolescents, and
the association with cyberbullying and depression. Comprehensive Psychiatry, 57, 21-28. doi:
10.1016/j.comppsych.2014.11.013
Chisholm, J. F. (2014). Review of the status of cyberbullying and cyberbullying prevention. Journal of
Information Systems Education, 25(1), 77-87.
Cross, D., Barnes, A., Papageorgiou, A., Hadwen, K., Hearn, L. ve Lester, L. (2015). A social-ecological
framework for understanding and reducing cyberbullying behaviours. Aggression and Violent
Behavior, 23, 109-117. doi: 10.1016/j.avb.2015.05.016
Çetin, B., Yaman, E. ve Peker, A. (2011). Cyber victim and bullying scale: A study of validity and
reliability. Computers and Education, 57(4), 2261-2271. doi: 10.1016/j.compedu.2011.06.014
Dittrick, C. J., Beran, T. N., Mishna, F., Hetherington, R. ve Shariff, S. (2013). Do children who bully
their peers also play violent video games? A Canadian national study. Journal of School Violence,
12(4), 297-318. doi: 10.1080/15388220.2013.803244
Eraslan Çapan, B., Bakioğlu, F. ve Kırteke, S. (2020). Siber Zorbalık Ölçeğinin Türk kültürüne
uyarlanması: Psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı 1), 39-47. doi:
10.5455/apd.57705
Erdur-Baker, Ö. ve Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: Siber zorbalık. Eurasian Journal
of Educational Research, 27, 31-42.
Eroğlu, Y. (2011). Koşullu öz-değer, riskli internet davranışları ve siber zorbalık/mağduriyet arasındaki
ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Eroğlu, Y. ve Güler, N. (2015). Koşullu öz-değer, riskli internet davranışları ve siber zorbalık/
mağduriyet arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5/3, 118129. doi: 10.19126/suje.56594
Espelage, D. L. (2014). Ecological theory: Preventing youth bullying, aggression, and victimization.
Theory into Practice, 53(4), 257-264. doi: 10.1080/00405841.2014.947216
Fabito, B. S. ve Yabut, E. R. (2018). Prevalence of cyberbullying and addiction in mobile gaming
among tertiary students in one university in the Philippines: An ethical discussion in the lens
of consequentialism. 2018 IEEE 10th International Conference on Humanoid, Nanotechnology,
Information Technology, Communication and Control, Environment and Management
(HNICEM). doi: 10.1109/hnicem.2018.8666295

399

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

Fox, J. ve Tang, W. Y. (Kasım, 2013). Harassment in online video game and predictors of video game
sexism. Annual Conference of the National Communication Association. Washington, DC.
Fox, J. ve Tang, W. Y. (2017). Women’s experiences with general and sexual harassment in online
video games: Rumination, organizational responsiveness, withdrawal, and coping strategies.
New Media and Society, 19(8), 1290-1307. doi: 10.1177/1461444816635778
Garaigordobil, M. (2015). Psychometric properties of the Cyberbullying Test, a screening instrument
to measure cybervictimization, cyberaggression, and cyberobservation. Journal of Interpersonal
Violence, 32(23), 3556-3576. doi: 10.1177/0886260515600165
Genner, S. (2014). Violent video games and cyberbullying: Why education is better than regulation.
Minding Minors Wandering the Web: Regulating Online Child Safety, 229-243. doi: 10.1007/97894-6265-005-3_13
Happ, C. ve Melzer, A. (2014). Empathy and violent video games: Aggression and prosocial behavior.
England: Palgrave Macmillan. doi: 10.1057/9781137440136
Hinduja, S. ve Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to offending
and victimization. Deviant Behavior, 29(2), 129-156. doi: 10.1080/01639620701457816
Huang, C. L., Yang, S. C. ve Hsieh, L. S. (2019). The cyberbullying behavior of Taiwanese adolescents
in an online gaming environment. Children and Youth Services Review, 104461. doi: 10.1016/j.
childyouth.2019.104
Janssens, O., Samyny, K., Walle, R. V. D. ve Hoecke, S. V. (2014). Educational virtual game scenario
generation for serious games. 2014 IEEE 3rd International Conference on Serious Games and
Applications for Health (SeGAH). doi: 10.1109/segah.2014.7067106
Karabatak, S. ve Alanoğlu, M. (2020). İş Yerinde Siber Zorbalık Davranışları Envanteri: Eğitim örgütleri
için uyarlama çalışması. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 11(22), 257-276.
Kavuk-Kalender, M., Bulu, Ş. ve Keser, H. (2018). Siber Zorbalık Tehlike Düzeyi Ölçeğinin ortaokul
ve lise formlarının geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal, 26(2), 569-587. doi: 10.24106/
kefdergi.389857
Koç, M., Horzum, M. B., Ayas, T., Aydın, F., Özbay, A., Uğur, E. ve Çolak, S. (2016). Sanal Zorbalıkla
Baş Etme Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education,
6(3), 116-128. doi: 10.19126/suje.281376
Kordyaka, B., Klesel, M. ve Jahn, K. (2019). Perpetrators in League of Legends: Scale development
and validation of toxic behavior. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on
System Sciences, 2486-2495.
Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N. ve Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital
age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. Psychological
Bulletin, 140(4), 1073-1137. doi: 10.1037/a0035618
Kowalski, R. M., Limber, S. P. ve McCord, A. (2018). A developmental approach to cyberbullying:
Prevalence and protective factors. Aggression and Violent Behavior, 45, 20-32. doi: 10.1016/j.
avb.2018.02.009
Kowalski, R. M. ve Limber, S. P. (2013). Psychological, physical, and academic correlates of
cyberbullying and traditional bullying. Journal of Adolescent Health, 53, S13-S20.
Küçük, S. (2016). Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe uyarlaması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).
İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Küçük, S., İnanıcı, M. A. ve Ziyalar, N. (2017). Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe uyarlaması. Adli Tıp
Bülteni, 22(3), 172-176. doi: 10.17986/blm.2017331584

400

Dijital Oyunlar ve Siber Zorbalık

Ladanyi, J. ve Doyle-Portillo, S. (2017). The development and validation of the Grief Play Scale
(GPS) in MMORPGs. Personality and Individual Differences, 114, 125-133. doi: 10.1016/j.
paid.2017.03.062
Lam, L. T., Cheng, Z. ve Liu, X. (2013). Violent online games exposure and cyberbullying/victimization
among adolescents. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(3), 159-165. doi:
10.1089/cyber.2012.0087
Lam, L. T. ve Li, Y. (2013). The validation of the E-Victimisation Scale (E-VS) and the E-Bullying
Scale (E-BS) for adolescents. Computers in Human Behavior, 29(1), 3-7. doi: 10.1016/j.
chb.2012.06.021
Langos, C. (2012). Cyberbullying: The challenge to define. Cyberpsychology, Behavior, and Social
Networking, 15(6), 285-289. doi: 10.1089/cyber.2011.0588
Levy, N., Cortesi, S. C., Gasser, U., Crowley, E., Beaton, M., Casey, J. A. ve Nolan, C. (2012). Bullying
in a networked era: A literature review. SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.2146877
Lianos, H. ve McGrath, A. (2017). Can the general theory of crime and general strain theory explain
cyberbullying perpetration? Crime and Delinquency, 1-27. doi: 10.1177/0011128717714204
Maviş, V. (2021). Ceza hukuku boyutuyla siber zorbalık. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
29(3), 2455-2500. doi: 10.15337/suhfd.929815
McInroy, L. B. ve Mishna, F. (2017). Cyberbullying on online gaming platforms for children and youth.
Child and Adolescent Social Work Journal, 34(6), 597-607. doi: 10.1007/s10560-017-0498-0
Mehari, K. R., Farrell, A. D. ve Le, A.-T. H. (2014). Cyberbullying among adolescents: Measures in
search of a construct. Psychology of Violence, 4(4), 399-415. doi: 10.1037/a0037521
Menesini, E., Nocentini, A. ve Calussi, P. (2011). The measurement of cyberbullying: Dimensional
structure and relative item severity and discrimination. Cyberpsychology, Behavior, and Social
Networking, 14(5), 267-274. doi: 10.1089/cyber.2010.0002
Meter, D. J. ve Bauman, S. (2016). Moral disengagement about cyberbullying and parental monitoring:
Effects on traditional bullying and victimization via cyberbullying involvement. The Journal of
Early Adolescence, 38(3), 303-326. doi: 10.1177/0272431616670752
Murnion, S., Buchanan, W. J., Smales, A. ve Russell, G. (2018). Machine learning and semantic
analysis of in-game chat for cyberbullying. Computers and Security, 76, 197-213. doi: 10.1016/j.
cose.2018.02.016
Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. USA: Blackwell Publishing.
Olweus, D. (1996). The revised Olweus bullying questionnaire. Mimeo. Bergen, Norway: Research
Center for Health Promotion (HEMIL), University of Bergen.
Özbey, H. (2019). Ergenler için Zorbalık ve Siber Zorbalık Ölçeği (BCS-A): Türkçe geçerlik ve
güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
Özkal, U. Ü. (2011). Üniversite öğrencileri arasında zorbalık ve zorbalığın psikolojik sorunlarla ilişkisi
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
Peker, A., Özhan, M. B. ve Eroğlu, Y. (2015). Ergenlere Yönelik Siber Zorbalıkla Başa Çıkma
Ölçeği’nin geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 12(1), 569-581.
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6. doi:
10.1108/10748120110424816
Purdy, N. ve York, L. (2016). A critical investigation of the nature and extent of cyberbullying in
two post-primary schools in Northern Ireland. Pastoral Care in Education, 34(1), 13-23. doi:
10.1080/02643944.2015.1127989

401

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

Randa, R., Nobles, M. ve Reyns, B. (2015). Is cyberbullying a stand alone construct? Using quantitative
analysis to evaluate a 21st century social question. Societies, 5(1), 171-186. doi: 10.3390/
soc5010171
Reed, K. P., Cooper, R. L., Nugent, W. R. ve Russell, K. (2015). Cyberbullying: A literature review of
its relationship to adolescent depression and current intervention strategies. Journal of Human
Behavior in the Social Environment, 26(1), 37-45. doi: 10.1080/10911359.2015.1059165
Smith, P. K. (2015). The nature of cyberbullying and what we can do about it. Journal of Research in
Special Educational Needs, 15(3), 176-184. doi: 10.1111/1471-3802.12114
Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S. ve Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its
nature and impact in secondary school pupils. The Journal of Child Psychology and Psychiatry,
49(4), 376-385. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x
Stewart, R. W., Drescher, C. F., Maack, D. J., Ebesutani, C. ve Young, J. (2014). The development
and psychometric investigation of the Cyberbullying Scale. Journal of Interpersonal Violence,
29(12), 2218-2238. doi: 10.1177/0886260513517552
Sticca, F., Machmutow, K., Stauber, A., Perren, S., Palladino, B., Nocentini, A., … Guckin, C. (2015).
The Coping with Cyberbullying Questionnaire: Development of a new measure. Societies, 5(2),
515-536. doi: 10.3390/soc5020515
Swearer, S. M., Wang, C., Berry, B. ve Myers, Z. R. (2014). Reducing bullying: Application of social
cognitive theory. Theory into Practice, 53(4), 271-277. doi: 10.1080/00405841.2014.947221
Tanrıkulu, İ. (2015). The relationships between cyber bullying perpetration motives and personality
traits: Testing uses and gratifications theory (Yayınlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ankara.
Tanrıkulu, İ., Akbaba Altun, S., Erdur Baker, Ö. ve Yerin Güneri, O. (2015). Misuse of ICTS among
Turkish children and youth: A study on newspaper reports. International Journal of Human
Sciences, 12(1), 1230-1243. doi: 10.14687/ijhs.v12i1.3131
Tanrıkulu, İ. ve Erdur-Baker, Ö. (2020). Psychometric properties of a Cyberbullying Inventory
for University Students. British Journal of Guidance and Counselling, 1-14. doi:
10.1080/03069885.2020.1775174
Tanrıkulu, T., Kınay, H. ve Arıcak, O. T. (2013). Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği: Geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 38-47.
Thomas, H. J., Scott, J. G., Coates, J. M. ve Connor, J. P. (2018). Development and validation of the
Bullying and Cyberbullying Scale for Adolescents: A multi-dimensional measurement model.
British Journal of Educational Psychology. doi: 10.1111/bjep.12223
Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research
on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 26, 277-287.
Topçu, Ç. (2008). The relationship of cyber bullying to empathy, gender, traditional bullying, internet use
and adult monitoring (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Topçu, Ç. ve Erdur-Baker, Ö. (2010). The revised Cyber Bullying Inventory (RCBI): Validity and
reliability studies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 660-664.
Topçu, Ç. ve Erdur-Baker, Ö. (2017). RCBI-II: The Second Revision of the Revised Cyber Bullying
Inventory. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 51(1), 32-41. doi:
10.1080/07481756.2017.1395705
Türk Ceza Kanunu Kanun Numarası: 5237, Kabul Tarihi: 26/09/2004, Yayımlandığı Resmî Gazete:
Tarih: 12/10/2004, Sayı: 25611, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5, Cilt: 43. https://www.mevzuat.
gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden elde edildi.

402

Dijital Oyunlar ve Siber Zorbalık

Tynes, B., Rose, A. ve Williams, D. (2010). The development and validation of the Online Victimization
Scale for Adolescents. Cyberpsychology: Journal of Psychological Research on Cyberspace,
4(2), article 2. https://cyberpsychology.eu/article/view/4237/3282 adresinden elde edildi.
Uysal, İ., Duman, G., Yazıcı, E. ve Şahin, M. (2014). Öğretmen adaylarının siber zorbalık duyarlılıkları
ve Siber Zorbalık Duyarlılık Ölçeğinin bazı psikometrik özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(1),
191-210. doi: 10.12984/eed.54545
Valanne, V. (2020). Cyberbullying on World of Warcraft: Experiences of Finnish gamers (Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi). University of Oulu, Finlandiya.
Vandebosch, H. ve Van Cleemput, K. (2008). Definition cyberbullying: A qualitative research into
the perceptions of youngsters. CyberPsychology and Behavior, 11(4), 499-503. doi: 10.1089/
cpb.2007.0042
Vandebosch, H. ve Van Cleemput, K. (2009). Cyberbullying among youngsters: Profiles of bullies and
victims. New Media and Society, 11(8), 1349-1371. doi: 10.1177/1461444809341263
Vranjes, I., Baillien, E., Vandebosch, H., Erreygers, S. ve De Witte, H. (2018). When workplace
bullying goes online: Construction and validation of the Inventory of Cyberbullying Acts at
Work (ICA-W). European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(1), 28-39. doi:
10.1080/1359432X.2017.1363185
Willard, N. (2006). Cyberbullying and cyberthreats: Effectively managing internet use risks in schools.
https://www.cforks.org/Downloads/cyber_bullying.pdf adresinden elde edildi.
Wright, V. H., Burnham, J. J., Christopher, T. I. ve Heather, N. O. (2009). Cyberbullying. Journal of
Computing in Teacher Education, 26(1), 35-42. doi: 10.1080/10402454.2009.10784629
Yang, S. C. (2012). Paths to bullying in online gaming: The effects of gender, preference for playing
violent games, hostility, and aggressive behavior on bullying. Journal of Educational Computing
Research, 47(3), 235-249. doi: 10.2190/ec.47.3.a
Ybarra, M. L. ve Mitchell, K. J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: A comparison
of associated youth characteristics. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(7), 13081316. doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.00328.x

403

BÖLÜM 12

DIJITAL OYUNLARDA
SIBER ZORBALIK VE
SIBER AGRESYON VE
ADLI DÜZENLEMELER
Dr. Öğr. Üyesi Eda Ermağan Çağlar
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Türk Kurtça
Son yıllarda gözlemlenen teknolojik gelişmelerdeki hızla birlikte ortaya çıkan siber zorbalık ve siber agresyonun önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza
çıktığı görülmektedir. Siber zorbalık ve siber agresyonun güç ve statü farkına bakılmaksızın teknolojik yetkinliğe dayanmasının yanı sıra mağdura yirmidört saat
ulaşma olanağı vermesi ve zorbanın kimliğini saklayabilmesine fırsat tanıması
gibi başlıca özellikleri bağlamında geleneksel zorbalıktan daha fazla olumsuz
etkiye sahip olduğu ise ayrıca dikkat çekmektedir. Siber zorbalık ve siber agresyon vakalarının sıklıkla gözlemlendiği ve çocukluk ve ergenlik döneminde olan
bireylerin odak noktasında yer alan rekabete dayalı dijital oyun platformları ise
konunun önemini artırmaktadır. Bu nedenle, dijital oyun platformlarında aktif ya
da gözlemci olarak yer alan çocuk ve ergenlerin siber zorbalık mağduru olmalarını önlemek; zorbalık mağduru çocukların ve ebeveynlerinin ise bu durumda ne
gibi adımlar atabileceklerine dair farkındalık sağlamak mağdurların daha fazla
zarar görmemeleri için önem taşımaktadır.
Kitabın bu bölümünde dijital oyunlar bağlamında siber zorbalık ve siber agresyon
olgularına değinilmiş; siber zorbalık ve siber agresyona dair çocuklara, ebeveynlerine ve okul personeline yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bunlara ek olarak
hem zorbalık uygulayan hem de mağduriyet yaşayan bireyler için kritik değer
taşıdığı düşünülen yasal yaptırımlar uluslararası bağlamda ele alınmıştır.
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12.1. Giriş
Dijital oyun, teknolojik gelişmenin beraberinde dijital ortamlardaki etkileşim, sanallık ve değişkenlik özelliklerini içerisinde barındıran ve belirtilen bu özelliklerin
oyuna dahil olmasını sağlayan bir platform olarak tanımlanmaktadır (Yengin, 2012).
Tanımdan da yola çıkılacağı üzere yeni bir etkileşim ortamı olarak günümüz dünyasında önemli bir yer bulan dijital oyun platformları “oyun”un bireylere sunduğu
rahatlama, keyifli vakit geçirme vb. ihtiyaçlarını giderebilmelerine imkan sağlamanın yanı sıra rekabet etme, kendilerini sınama (bilgi, strateji vb.), oyun içinde benzer
motivasyonlara sahip olan diğer bireylerle iletişim kurma, takım kurma ve gruba
ait olma gibi bireysel ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Leung ve McBride-Chang
(2013) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlara değinilmiş ve zamanlarının
önemli bir kısmını dijital oyun platformlarında geçiren çocuklar ve ergenlerin çok
oyunculu çevrimiçi oyunlar aracılığıyla arkadaşlık kurma gereksinimlerini karşıladıkları belirtilmiştir.
İlgili alanyazında ele alınan ve bireyin gelişimine katkı sağlayan getirilerinin beraberinde dijital oyun platformlarına yönelik dikkate alınması gereken riskler de bulunmaktadır. Çok oyunculu çevrimiçi oyunlar, takım oyunlarının özelliklerine bağlı
olarak ortaya çıkan rekabete bağlı siber zorbalık ve siber agresyon davranışları oyun
içinde yer alan çocuk ve ergenlerin mağduriyet yaşamalarına neden olabilmektedir
(Leung ve McBride-Chang, 2013). Oyuncular kazandıkları her oyun sonrasında hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ve her kaybettikleri oyundan sonra mevcut
sıralamadaki konumlarını kaybettiklerini bilmelerinden dolayı oyunlara yoğun bir
biçimde odaklanmaktadırlar (Çavdar, 2020). Oyuncuların bu odaklarının yanı sıra
rekabete dayalı kendini gerçekleştirme hissi, ödül havuzundan daha çok yararlanma motivasyonu, oyun için belirlenen üst seviyelere ulaşabilme dürtüsü ile bireylerin özellikle “başarısız” ya da amatör oyunculara karşı saldırganca söz ve tavırlara büründükleri görülmektedir. Benzer şekilde, dijital ve/veya çevrimiçi oyunların
rekabete odaklanması şiddet içermesi ve oyun içi etaplar yoluyla oyunda kalmayı
sağlaması, sunucu barındırma eksikliği, anonimlik söz konusu olumsuz sosyal etkileşimleri de beraberinde getirebilmektedir (Tang ve Fox, 2016). Bu bağlamda yapılan çalışmalar da, özellikle yukarıda ele alınan dinamiklerin etkisiyle, çok oyunculu
dijital oyun platformlarında siber zorbalığın ve siber agresyonun sıklıkla gözlendiğinin altını çizmektedir (Fryling ve ark., 2015; Leung ve McBride-Chang, 2013; Li
ve Pustaka, 2017).
Li ve Pustaka (2017) yaptıkları araştırmada katılımcıların yarısından fazlasının oyun
sırasında siber zorbalığa uğradıklarını, yine yarısından fazlasının oyun sırasında si-
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ber zorbalık davranışında bulunduklarını ve yaklaşık dörtte üçünün ise oyun sırasında meydana gelen bir siber zorbalık vakasına tanık olduğunu bulgulamışlardır.
Benzer şekilde, siber zorbalığın en fazla yaşandığı oyun türünün aksiyon iken, ikincisinin rol oynama ve üçüncüsünün spor oyunları olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların önemli bir kısmı ise, oyunları riskli bulurken daha fazla oyun oynamanın siber
zorbalığa maruz kalmayı veya siber zorbalığı artırdığına inanmadıkları sonucuna
ulaşılmıştır (Li ve Pustaka, 2017).

12.2. Dijital Oyun ve Siber Zorbalık ve Siber Agresyon
Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi, kullanımının yaygınlaşması neticesinde fiziksel ortamlarda gerçekleşen zorbalık davranışı yeni bir alan kazanmış; geleneksel
zorbalık davranışını gösteren zorbalar için siber ortamlar oluşmuştur (Patchin ve
Hinduja, 2006). Siber zorbalık “Kendini kolayca savunamayan bir mağdura karşı
bir grup veya birey tarafından elektronik iletişim biçimleri kullanılarak tekrar tekrar
ve zaman içinde gerçekleştirilen saldırgan, kasıtlı bir eylem” olarak tanımlamaktadır
(Smith ve ark., 2008). Temelde geleneksel zorbalık tanımında yer alan kötü niyet,
tekrar ve güç farkı siber zorbalık için de kullanılmaktadır. Ancak buradaki güç farkı
geleneksel zorbalıkta olan fiziksel veya sosyal güç yerine çevrimiçi yetkinliğe işaret
etmektedir (Patchin ve Hinduja, 2006). Siber zorbalık elektronik postalar, anlık mesajlar, cep telefonları, internet oyunları vb. aracılığıyla meydana gelebilir (Wade ve
Beran, 2011). Dolayısıyla siber zorbalık saldırganlık ve elektronik iletişimin birleşiminin olumsuz bir çıktısı, dijital çağın zarar verici bir yan ürünü olarak görülmektedir (Hinduja ve Patchin, 2008; Langos, 2014).
Siber zorbalık ile geleneksel zorbalığı karşılaştırdığımız zaman siber zorbalığın pek
çok açıdan geleneksel zorbalıktan farklılık gösterdiğini görürüz (König, Gollwitzer
ve Steffgen, 2010; Smith, 2015: 177):
• Bir dereceye kadar teknolojik uzmanlık gerektirir.
• Zorbalığı yapanların bir miktar “görünmezliği” vardır.
• Zorba, en azından kısa vadede, genellikle mağdurun tepkisini görmez.
• Siber zorbalıkta seyirci rollerinin çeşitliliği daha karmaşıktır.
• Potansiyel kitlenin genişliği artırılır.
• Kurtulmak zordur.
• Her zaman ve her yerde gerçekleşebilir.
• Mağdur saklanamaz.
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• Güç farkı daha çok teknoloji kullanım yetkinliklerine, tekrarlayıcılık ise bazı
durumlarda zorbanın niyetinden çok teknolojinin barındırdığı özelliklere bağlı olabilmektedir (Dooley, Pyżalski ve Cross, 2009)
Yukarıda bahsedildiği gibi anonimlik siber zorbalığı kolaylaştıran bir etken olarak
görünürken (Hoff ve Mitchell 2009), geleneksel zorbalık mağduru olanlar, zorbalığa
maruz kaldıkları kişileri mağdurları olarak seçebilemektedirler (König ve ark., 2010).
Dolayısıyla intikam alma isteği siber zorbalık için kişisel bir istek oluşturabilmektedir
(Hinduja ve Patchin, 2009). Hatta intikam en önemli siber zorbalık nedeni görülmektedir (Sabella ve ark., 2013). Ayrıca sadece eğlenmek (Mishna ve ark., 2010) ve daha iyi
hissetmek (Wilton ve Campbell, 2011) istekleri de siber ortamda zorbalık yapma için
motivasyon kaynağı olabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra zorbalık zorbanın cezadan kaçınması, mağdurun öç alamaması, geleneksel zorbalığa göre daha kolay bulunabilmesi, can sıkıntısını gidermenin bir yolu olarak görülmesi de siber ortamda yapılan
zorbalığı kolaylaştırabilmektedir (Compton, Campbell ve Mergler 2014). Tanrıkulu
ve Erdur-Baker (2021) ise bu motivasyonları kişilik özellikleri ile ilişkilendirerek test
etmişlerdir. Çevrimiçi kısıtlamasızlık, ahlaki kayıtsızlık, narsisizm ve saldırganlığı kişisel özellik; eğlence, intikam, zarar ve baskınlığı ise siber zorbalık yapma güdüleri
olarak ele alarak aralarındaki ilişkiye dikkat çekmişlerdir. Siber zorbalık motivasyonu
için çevrimiçi kısıtlamasızlık eğlence arayışı, ahlaki kayıtsızlık ve saldırganlık hem
intikam hem de zarar verme isteği, ahlaki uzaklaşma ve narsizm ise baskınlık isteği ile
ilişkili bulunmuştur (Tanrıkulu ve Erdur-Baker, 2021).
Sabella ve ark. (2013) geleneksel zorbalık ve siber zorbalık arasındaki farkı davranış
kalıpları bağlamında ele almıştır. Geleneksel zorbalığın siber zorbalığa göre daha
benzer davranışları içerdiği, siber zorbalık kadar çeşitlilik göstermediği belirtilmiştir
(Sabella ve ark., 2013). En yaygın olanları saldırı ve tehdit, küçük düşürme, çevrimiçi tartışmalar, dışlama, birine zarar vermek için başka biri gibi davranma, utanç
verici görüntülerin veya bilgilerin paylaşılması, sahte profil oluşturma, kişinin rızası
dışında kişisel materyallerini yayma şeklinde olmak üzere siber zorbalığın çeşitli
şekillerde görülebildiğine dikkat çekilmiştir (Smith, 2015). Görüldüğü üzere siber
zorbalık çok yönlü ve karmaşık bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Wade ve
Beran, 2011).
Özel bilgilerin yayılması, iftira, sexting, trolleme, stalklama, taciz gibi davranışların
yanı sıra (Chisholm, 2014; Willard, 2007) aşağıda siber zorbalık kapsamına girebilecek bazı davranış örneklerinden bahsedilmiştir:
• Mutlu Tokat: Literatürde “happy slapping”, “joyful slap” olarak geçen “mutlu tokat”, mağdurun tokatlanarak, videoya alınması ve bu videonun mağduru
aşağılamak amacıyla yayılmasıdır (Smith, 2008).
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Kaynak: https://www.vice.com/en/article/437b9d/a-complete-history-of-happy-slapping

• Başkasının Kimliğine Bürünme (Impersonation): Şifresi bir şekilde alınan
mağdurun, arkadaş ilişkilerini bozmak veya onu kötü bir şekilde yansıtmak
amacıyla mağdur adına paylaşımlarda bulunması olarak tanımlanmaktadır
(Wiilard, 2007).

Kaynak: https://www.microsoft.com/

• Dışlama (Exclusion): Çevrimiçi oyun ortamlarından, anlık mesajlaşmaya
izin veren sanal platformdan yakın öğrenci grubu arkadaş listesinden vb. birini çıkarma şekilde gerçekleşmektedir (Willard, 2007). Ayrıca sanal ortamda
mesajlara cevap vermeme şeklinde de görülebilir (Williams ve ark. 2002).
Çoğu kişinin WhatsApp gruplarında mesajlarına cevap verilmemesi durumuyla karşı karşıya kaldığı düşünülmektedir.
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Kaynak: https://kidshelpline.com.au/parents/issues/children-who-cyberbully

• Zoom Bombalama (Zoombombing): Zoom ve Google Meet gibi toplantı yapmaya imkan sağlayan platformlarda katılımcılara zarar vermek ve onları engellemek amacıyla gerçekleşen saldırılardır. Bu kişiler toplantının kesintiye uğramasını sağlayacak sözlü tacizlerde bulunabilmektedirler (Ling ve ark., 2020).
Mutlu tokat ve aşağılayıcı içeriklerin, sadece mağdurların benlik imajının zarar görmesi ve itibarlarının kontrolünü kaybetmeleri açısından değil aynı zamanda bu görüntülerin kalıcılığı ve çok sayıda insan tarafından erişilebileceği gerçeği nedeniyle zarar
verici etkisi daha yüksek olabilmektedir. Dolayısıyla siber zorbalığın görüntü içeren
şekli diğer formlarından daha fazla zarar verici olarak algılanmaktadır (Langos, 2014).
Belirtilen davranış ve tutumların yanı sıra dijital oyunlarda aktif olarak yer alan
oyuncular da oyun esnasında siber agresyon davranışları sergileyebilmekte, bu tür
davranışlara maruz kalabilmekte ya da oyun içinde siber agresyon vakalarına tanık
olabilmektedir. İlgili literatüre baktığımızda ise, siber agresyonun elektronik araçların kullanımı aracılığıyla, kasıtlı olarak zarar verme amacıyla herhangi bir yaş grubundaki birey veya bireylere yönelik gerçekleştirilen küçük düşürücü veya aşağılayıcı saldırgan davranışlar (Grigg, 2010) şeklinde tanımlandığı görülmektedir. Siber
agresif davranışların bir bireye ait çevrimiçi hesapların hacklenmesinden bireye çirkin ve incitici lakaplar takmak, bireyi küçültücü ve aşağılayıcı mesajlar göndermek
ve birey hakkında dedikodular yaymak gibi geniş çaplı davranışları kapsadığı dikkat
çekmektedir (Ermağan-Çağlar ve ark., 2019). Yapılan çeşitli çalışmalar neticesinde
siber agresyonun siber zorbalıktan çok daha geniş bir etki alanına sahip olduğu belirtilmektedir (Pornari ve Wood, 2010; König, Gollwitzer ve Steffgen, 2010). Aynı
zamanda “elektronik agresyon” olarak da adlandırılan siber agresyonu siber zorbalıktan farklı kılan önemli özelliklerden birinin hedef kitlesi olduğu görülmektedir
(Pyzalski, 2012). Siber zorbalık olgularında öncelikli hedef kitlenin akran grupları
olduğu görülürken siber agresyon davranışlarının akran gruplarının beraberinde ünlü
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ve tanınmış birey ve grupları, gelişimsel olarak “dezavantajlı” bireyleri, okul çalışan
ve öğretmenlerini hedef alabildiği ya da mağdurların rastgele seçilebildiği gözlenmektedir. Siber zorbalık ve siber agresyonu birbirinden farklı kılan diğer bir özellik
ise “tekrar/sıklık” ve “güç” kriterleri bağlamında ele alınmaktadır. Siber zorbalık
davranışını karakterize eden zarar verme niyetinin bulunması, zarar verici davranışların tekrarlanması, taraflar arasında güç dengesizliğinin bulunması ve zorbanın
kimliğinin anonim olması/davranışın kamusal olması özelliklerine karşılık siber
agresyon davranışları tekrar ve güç dengesizliği kriterlerini içermemektedir. Siber
agresyonun en temel özelliği yüz yüze iletişimde karşılığı olmayan davranışların
görülmesi olarak belirtilmektedir (Wright, 2014).
Dijital oyunlar bağlamında ele aldığımızda ise yukarıda örneklerine yer verilen bu tür
agresyon davranışlarının yanı sıra alay edici konuşmalar, yanlış bilgilendirme, cinsel taciz, nefret söylemleri, hile, takımı engelleme, düşmana yardım etme, başkasının
bilgilerini açık etme, polisi arayarak silahlı baskın yaptırma gibi davranışlarla da karşılaşılmaktadır (Kowert, 2020). Söz konusu agresif tepkilerin sergilenmesinin oyun
içinde kazanma, üstünlük kurma, rekabet ve rakip takımların oyun dışına bırakılması,
oyuncuların manipüle edilmesi ve/veya kendilerini kötü hissettirilmesi ile oyun performanslarının düşürülmesi, oyun içi kazançların (oyun parası, item vb.) elde edilmesinde
öne geçme arzusu gibi farklı amaçlara da hizmet ettiği dikkat çekmektedir. Bu durum
ise, elektronik araçların kullanımı ile sergilenen siber agresyon davranışlarının dijital
oyun platformlarında sıklık ve şiddetlerinin arttığına işaret etmektedir.
Siber zorbalık ve siber agresyon kapsamında gözlemlenen ve yukarıda detaylı bir şekilde ele alınan tutum ve davranışların bireyler üzerinde bıraktığı etkilerinin yanı sıra
adli bir boyutunun da olduğu unutulmamalıdır. Zorbalığa maruz kalan bireylerin güvenlik alanlarına zarar verilmesi, psikolojik bütünlüklerine saldırılması, hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi gibi temel haklara yönelik gerçekleştirilen davranışların
tekrarlanmasını önlemek, zorbalık davranışı gösterenlerin bu tür zarar verici davranışlarda bulunmamaları için caydırmak; siber zorbalık/agresyon eylemlerini gerçekleştirdiklerinde ise adli ceza almaları ve mağdurların haklarının korunması amacıyla yasal
düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

12.3. Dijital Oyunlarda Karşılaşılabilecek Siber Zorbalık ve
Siber Agresyon Davranışları ve Haklar Boyutunda
Uluslararası Yasal Düzenlemeler
Zorbalık davranışının sanal ortamdaki yansıması olan siber zorbalık ve siber agresyonun 7/24 uygulanabilir oluşu, zorbalık faaliyetinin hızlı bir şekilde yayılabilmesi,
daha çok kişi tarafından görünür olabilmesi gibi özellikleri nedeniyle daha yıkıcı
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sonuçlara yol açtığı kaçınılmaz bir gerçektir. Mevcut yıkıcılığın ise, bireyin itibar
kaybından psikolojik kayıplara kadar geniş bir yelpazede olduğu ve vakaların bir
kısmının özkıyımla sonlandığı gözlenmektedir. Diğer bir bağlamda ele aldığımızda
ise, söz konusu yıkıma sebebiyet veren siber zorbalık ve siber agresyon davranışının
adli bir boyutunun olduğu, zorbalığa maruz kalan kişinin gördüğü zararın niteliğine
bağlı olarak suç olarak değerlendirilmesi gerektiği açıkça görülmektedir.
Toplumsal yaşantının başlangıcından bu yana bireylerin ortak bir platformda istenilen şekilde birlikte yaşamalarının sağlanması; can, mal ve zamanla insani haklar
bağlamında meydan gelen yıkımların önüne geçilmesi amacıyla yasa ve kanunlar
oluşturulmuştur. Yüzyıllık geçmişi olan hukuk sisteminin ilk kurgulanmasından bu
yana da yazılı ve sözlü boyutlarıyla uygulamada olduğu, zamanın koşullarına ve
toplumların ihtiyaçlarına göre reformlara uğradığı da evrensel bir bilgidir. Buna karşılık, günümüz dünyası çerçevesinde baktığımızda, hukuk konusundaki gelişmelerin
teknolojik gelişmelerin gerisinde kaldığını (De Lazzer, 2013) söylemek de yanlış
olmayacaktır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim, iş, eğlence vb. olmak üzere hayatımızın
her alanında önemli bir yer edinen sosyal medya platformlarının varlığı, artık yeni
bir toplum mekanizması olarak ele alabileceğimiz “sanal toplumu” oluşturmuştur.
Bu bağlamda, dijital platformda yer bulan toplumsal düzenin sağlanabilmesi ve bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi amacıyla reformize edilmiş, güncel
ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte hazırlanmış adli düzenlemelere olan gereklilik
dikkat çekmektedir.

12.3.1. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yasal Düzenlemeler
Siber zorbalık/agresyon problemi ile mücadelede ele alınan yasal düzenlemelere ülkeler bazında baktığımızda alanda yapılan ilk çalışmaların Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu görülmektedir. ABD’deki 50 eyaletten 49’unda geleneksel zorbalıkla ilgili yasal düzenleme bulunurken ülke çapında en dikkat çekici sorunlardan biri
olarak görülen siber zorbalık/agresyon vakalarının yoğunluğuna karşılık eyaletlerin
sadece 20’sinde siber zorbalıkla ilgili düzenlemelerin olduğu dikkat çekmektedir
(Yetim, 2015).
2006 yılında maruz kaldığı siber zorbalık sonucu intihar eden Megan Taylor Meier’in
yaşadıklarının uzun süre ABD gündeminde kalması ve siber zorbalığın olumsuz etkilerinin tartışılması neticesinde “Megan Meier Siber Zorbalığı Önleme Yasası” (Megan
Meier Cyberbullying Prevention Act) adıyla bir yasa teklifi hazırlanmış ve belirtilen
20 eyalette uygulamaya konulmuştur. Söz konusu yasa sonrasında Amerikan hukuk
sistemi çerçevesinde siber zorbalık suçunun açık bir şekilde tanımlandığı görülmek-

412

Dijital Oyunlarda Siber Zorbalık ve Siber Agresyon ve Adli Düzenlemeler

tedir (The U.S. Code Section 881). Bölüm 881’de siber zorbalık suçunun “her kim
eyaletler arası ya da uluslararası iletişimde, kişileri baskı altına almak, korkutmak,
taciz etmek veya duygusal sıkıntıya neden olmak amacıyla elektronik araçlar aracılığıyla tekrarlayan, şiddetli ve düşmanca davranışlar sergilerse o kişi hakkında para
cezasına veya iki yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasına ya da her ikisine birden
hükmolunur.” şeklinde yer bulduğu dikkat çekmektedir. Yine aynı bölüm kapsamında
“elektronik araçlar” ile neyin kastedildiği açıkça belirtilmiş ve “e-posta, anlık mesaj
platformları, yazılı mesaj, telefon, blog ve web siteleri” ifade edilmiştir.
Megan Meier vakasıyla benzer şekilde, Kaliforniya’da, cinsel yönelimi nedeniyle
uzun bir süre tacize uğrayan 13 yaşındaki bir çocuğun intihar etmesi neticesinde zorbalık suçu ve okulların yükümlülükleri gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonrası 2011 yılında Seth Yasası (Seth’s Law) yürürlüğe girmiş ve bu yasa ile zorbalık ve
benzer suçlarla mücadelede okulların sorumluluklarının altı çizilmiştir. Söz konusu
yasa kapsamında, zorbalık tanımları genişletilmiş ve elektronik araçlarla gerçekleştirilen siber zorbalık suçu da AB 756 (2011) yasa tasarısı ile yasaya dahil edilmiştir
(Foody ve ark. 2017).
“Megan Meier Siber Zorbalığı Önleme Yasası” ve “Seth Yasası”nın yanı sıra 2011
yılı Haziran ayında Arkansas Eyaletinde 214 sayılı düzenleme, yine 2011 yılı Haziran ayında Hawaii eyaletinde, 2011 yılı Temmuz ayında Connecticut Eyaletinde (An
Act Concerning the Strengthening of School Bullying Laws), 2012 yılı Ocak ayında
Kentucky Eyaletinde, 2012 yılında Florida ve Georgia eyaletlerinde (The End to Cyberbullying Act), 2013 yılı Haziran ayında Kansas Eyaletinde siber zorbalığı kapsayan yasal düzenlemeler yapılmıştır (Yetim, 2015). Ayrıca, Maine (An Act to Prohibit
Cyberbullying), Massachusetts (An Act Relative to Bullying in Schools), Michigan
(Matt’s Safe School Law), Minnesota (Safe and Supportive Minnesota Schools Act),
New Hampshire (Pupil Safety and Violence Prevention Act.), North Carolina (Senate Bill 707), Oregon (Senate Bill 1555), Washington (RCS 28A.300.285) ve Wisconsin (Senate Bill 154) eyaletlerinde de siber zorbalıkla mücadeleye yönelik adli
düzenlemelerin olduğu dikkat çekmektedir.
Söz konusu siber zorbalık yasalarının bazı eyaletlerin diğerlerinden daha katı gereksinimlere sahip olması nedeniyle önemli ölçüde farklılık gösterdiği gözlenmektedir.
Örneğin, New York Öğrenciler İçin Onur Yasası (New York’s Dignity for All Students Act-DASA), okul bölgelerinin aşağıdaki politika ve prosedürlere sahip olması
gerektiğini belirtmekte ve eyalet içinde bazı zorunlulukları beraberinde getirmektedir (The Dignity for All Students Act (DASA), 2021):
• Taciz, zorbalık ve siber zorbalık için politika ve prosedürlerin oluşturulması
ve uygulanması,
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• Her türlü zorbalık ve taciz olayı için raporlama prosedürlerinin ve mekanizmalarının sağlanması,
• Çalışanlara yönelik zorbalık, siber zorbalık ve taciz ile ilgili farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi,
• Herhangi bir sorun söz konusu olduğunda problemin çözümü için personel,
öğrenciler ve veliler ile çalışmak üzere bir DASA koordinatörünün belirlenmesi.
Ohio Eyaletinde yürürlükte olan Jessica Logan Yasası (Jessica Logan Act) da siber
zorbalık kapsamında düzenlenen yasalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Jessica Logan adlı öğrencinin çıplak resminin lisede akranları tarafından sanal platformlarda paylaşılması sonucu maruz kaldığı taciz ve siber zorbalık sonrasında intihar
etmesi ile sonuçlanan vaka söz konusu eyalette siber zorbalık yasasının çıkmasında
etkili olmuştur. Jessica Logan Yasası mevcut zorbalık karşıtı politikaların dijital platformlarda meydan gelen taciz ve zorbalık davranışlarını önleme ve müdahale amaçlı
genişletilmesini sağlamıştır (Jessica Logan Act, 2021). Siber zorbalık olayını bildiren kişiyi karşı saldırılardan korumak amacıyla isimsiz raporlama mekanizmalarını
zorunlu tutulması ise yasanın kuvvetli özelliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Jessica Logan Act, 2021).
Belirtilen yasaların yanı sıra yönetimler tarafından “Çocukları İnternetin Zararlarından
Koruma Eylemi 2000” (CIPA), “Zorbalığı Önleme ve Farkındalığı Arttırma” programlarının yürütüldüğü; “Cyberangels” (Siber Melekler), “Siber Zorbalığın Sonlandırılması Organizasyonu” (ETCB) gibi sivil toplum kuruluşlarının siber zorbalıkla mücadele açısından çalışmalar yürüttüğü gözlenmektedir (Türk ve Şenyuva, 2021).

12.3.2. Kanada’daki Yasal Düzenlemeler
Siber zorbalık sorununa yönelik ilk yasal düzenleme yapan ülkelerden bir diğeri
de Kanada’dır. Kanada, 2013 tarihinde 214 sayılı Siber Zorbalığı Önleme Yasasını
(The Cyberbullying Prevention Act) çıkartmıştır. Yasa metninde de belirtildiği üzere söz konusu yasanın temel amacı idari ve adli düzenlemeler doğrultusunda siber
zorbalığın önlenmesini ve toplumun daha güvenli hale gelmesini sağlamaktır (The
Cyberbullying Prevention Act, 2021). Ancak, 214 sayılı Siber Zorbalığı Önleme Yasası’nı önemli kılan en temel özelliklerinden biri yasa metninde “siber zorbalık”
kavramının bir suç olarak belirtilmesi ve ilgili kavramın açık bir şekilde tanımlanmış olmasıdır. Yasanın 1. Bölümünde siber zorbalığın “sosyal medya, kısa mesaj,
anlık mesajlaşma, web siteleri ve e-postanın da dahil olduğu her türlü elektronik
iletişim yönteminin korkutma, sindirme, aşağılama veya bir kişinin fiziksel ya da
ruhsal sağlığına, özgüvenine ya da itibarına zarar vermek amacıyla kullanılması
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ve kullanımına destek olunması veya kullanımının teşvik edilmesi (cyberintimidation - siber yıldırma)” şeklinde tanımlandığı dikkat çekmektedir (The Cyberbullying
Prevention Act, 2021).
214 sayılı Siber Zorbalığı Önleme Yasasında yer alan diğer bir önemli husus ise
sanığın ebeveynlerinin de siber zorbalık mağduriyetindeki sorumluluğunun değerlendirilebileceğine yer verilmesidir. Yasada sanık olan birey reşit değilse, sanığın
faaliyette bulunduğu ve zarara neden olan zorbalık olayı sırasında zarara yol açan
türden bir faaliyette bulunmasını önlemek ya da caydırmak için makul düzeyde bir
çaba gösterip göstermediği noktasında ebeveynlerin mahkemeyi ikna etmesinin beklendiği, aksi taktirde durumu önleyici bir tedbir almadıkları için ebeveynlerin de sorumlu tutulabileceği açıkça ifade edilmektedir (The Cyberbullying Prevention Act,
2021). Ebeveynin suç ya da mağduriyet üzerindeki sorumluluğunun belirlenmesinde
ise şu kriterlerin göz önünde bulundurulduğu görülmektedir:
• Sanığın yaşı,
• Sanığın olaya ilişkin önceki davranış(lar)ı,
• Sanığın fiziksel ve zihinsel yeterliliği,
• Sanığın psikolojik veya diğer tıbbi bozuklukları,
• Sanığın ebeveyn tarafından sağlanmış olan bir elektronik cihazı kullanıp kullanmadığı,
• Ebeveyn tarafından davalı tarafından elektronik bir cihazın kullanımına ilişkin herhangi bir koşul,
• Sanık faaliyette bulunduğunda sanığın ebeveynin doğrudan gözetimi altında
olup olmadığı,
• Sanık faaliyette bulunduğunda sanığın ebeveynin doğrudan gözetimi altında
olmaması durumunda, ebeveynin davalının gözetimi için makul düzenlemeleri yapmamakla makul olmayan bir şekilde hareket edip etmediği ve
• Mahkemenin suça ilişkin ilgili gördüğü diğer herhangi bir konu

12.3.3. İngiltere’deki Yasal Düzenlemeler
İngiltere hukuk sistemi çerçevesinde baktığımızda siber zorbalığın spesifik bir şekilde suç olarak tanımlandığı herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı görülmektedir. Buna karşılık siber zorbalık ve siber taciz kapsamında mağduriyet yaşayan
bireylerin yasal haklarının savunulabileceği ve korunabileceği genel tanımların
yapıldığı; zorbalık ve siber zorbalık suçları ile ilişkilendirilebilecek on adet yasal
düzenlemenin olduğu dikkat çekmektedir (Foody ve ark. 2017; Yetim, 2015). 1988
tarihli Kötü Amaçlı İletişim Yasası (Malicious Communications Act 1988), 1994

415

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

tarihli Ceza Adaleti ve Kamu Düzeni Yasası (Criminal Justice and Public Order
Act 1994), 1997 tarihli Tacizden Korunma Yasası (Protection from Harassment
Act 1997), 2003 tarihli Haberleşme Yasası (Communications Act 2003) ve 2013
tarihli İftira Yasası (Defamation Act 2013) siber zorbalık ve siber taciz vakalarında başvurulan yasalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düzenlemelerin yanı sıra
Okul Standartları ve Çerçeve Yasası (School Standards and Framework Act 1998,
Section 61) “öğrenciler arasında her türlü zorbalığın önlenmesi” taahhüdünde bulunmaktadır. Eğitim ve Teftiş Yasası (Education and Inspections Act 2006, Section
90) ise, öğrencilerin çevrimiçi güvenliklerinin sağlanmasında okulların sorumluluğuna vurgu yapmaktadır.

12.3.4. Avrupa Birliği Kapsamında Yasal Düzenlemeler
Avrupa Birliği kapsamında siber zorbalık suçunun doğrudan ele alan yasal düzenlemeler olmasa da 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
çerçevesinde önleyici maddelere yer verildiği söylenebilmektedir. Avrupa Birliği
Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında veri toplayan sosyal medya şirketleri
kullanıcılar aracılığıyla topladığı bu verileri paylaşmadan ilgili kişinin onay ve
rızasına başvurmakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra, yine önleyici düzenlemeler
çerçevesinde, çocukların ve gençlerin daha güvenli bir şekilde internet erişimlerinin sağlanabilmesi amacıyla Avrupa Birliği Çocuklar İçin İnternete Daha İyi Erişime Hazırlama Koalisyonu (Ceo-Coalition to Make Better in Internet for Kids)
olarak Apple, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research In Motion, RTL Group,
Samsung, Skyrock, Telefonica, TeliaSonera, Telecom Italia, Telenor Group, Tuenti, Vivendi and Vodafone olmak üzere öncü bilişim şirketleri ile protokol imzalanmıştır (Yetim, 2015).

12.3.5. Diğer Ülkeler
Siber zorbalığa ilişkin hazırlanan ilk yasal düzenlemelerin yanı sıra zorbalık ve
siber zorbalık probleminin en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan Tayland (Yongvanich, 2021) kanunlarına baktığımızda ise, siber zorbalık suçuna ve yaptırımlara ilişkin tanımlamaların açıkça belirtilmediği; spesifik bir yasal düzenlemenin
olmadığı dikkat çekmektedir. Buna karşılık, siber zorbalık davranışının görülme
sıklığını ve olayın ciddiyetini belirten çalışmalar neticesinde Tayland Ceza Kanununda ilgili adli düzenlemeler yapılmıştır. Tayland’da belirli bir yasal düzenleme
olmamasına rağmen, Tayland Ceza Kanunu ve Tayland Bilişim Suçları Yasası çer-
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çevesinde zorbalık ve siber zorbalık suçu için adli ceza öngörülmüştür (Yongvanich, 2021). Benzer şekilde, nüfus olarak küçük bir ülke olarak değerlendirilse
de son yıllarda teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler sonrasında
Katar’da siber zorbalık sorununda da artış gözlenmiştir (Foody ve ark. 2017). Bu
nedenle, artan siber zorbalık suçunu önlemeye yönelik çalışmalar başlatılan Katar’da yasal düzenlemelerin gündeme geldiği görülmektedir. Katar Ceza Kanunu
Madde 326’da ise spesifik bir şekilde siber zorbalık tanımına yer vermiyor olsa
da geleneksel zorbalığa atıfta bulunmuş ve “diğer kişinin itibarına zarar verecek,
küçümseyecek şekilde hakarette bulunulması (etnik ayrımcılığa yönelik ifade ve
tehditler gibi) ve kamuya ifşa edilmesi (e-posta, sohbet odaları aracılığıyla)” suç
olarak tanımlanmıştır. Ülkedeki teknoloji kullanımındaki yaygınlık ve beraberinde gelen yükümlülükler ise Ceza Kanununda yer alan bu düzenlemeleri yetersiz
kılmış, bilişim alanındaki değişimler doğal olarak yasal düzenlemeleri de tetiklemiştir (Foody ve ark. 2017). Bu bağlamda, Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojisi
(ICT, 2015) konuya ilişkin araştırmaların yapılması, politikaların düzenlenmesi ve
mevzuatların hazırlanması için bir gündem planı oluşturmuş ve Siber Suçları Önleme Yasası (Qatar Cybercrime Prevention Law No. 14) çıkarılmıştır. Siber Suçları
Önleme Yasası ile birlikte bir şekilde netlik kazanan siber zorbalık suçları ülkede
konuya ilişkin ilginin ve çalışmaların artmasına da zemin hazırlamıştır. Ülkede
çevrimiçi faaliyetler kapsamında çocukların siber zorbalıktan korunması amacıyla
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yüksek Kurulu (ictQatar) çeşitli inisiyatifler oluşturulmuş ve başta ilkokul ve ortaokul öğrencileri olmak üzere herkesin interneti güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Ulusal İnternet
Güvenliği Komitesi (National Committee for Internet Safety - NCIS) kurulmuştur. 2015 yılında yapılan çalışmaya göre nüfusunun %76.6’sı internet kullanıcısı
olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise (United Arab Emirates: Internet Penetration
2013- 2019), siber mağduriyet oranlarının da yaygın olduğu görülmektedir. Malek
(2016) hazırlamış olduğu raporda her beş BAE vatandaşından yaklaşık ikisinin
siber mağduriyet yaşadığını ve mağduriyet sayılarının bir önceki seneye göre %88
oranında artmış olduğunu belirtmiştir. Kaspersky Lab ve B2B tarafından yürütülen bir çalışmada BAE’de ebeveynlerin yaklaşık %50’sinin çocukların siber tehdit altında olduğuna inandığı, ebeveynlerin %24’ünün çocukları siber zorbalıktan
korumak için hiçbir şey yapmadığı ifade edilmiştir (Al Hosani ve ark. 2019). Bu
çalışmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise, çocuklarını korumak için hiçbir şey
yapmadığını belirtenlerin %42’si çocuklarının maruz kaldıkları siber zorbalığa ve
mağduriyetlerine tanık olduklarını belirtmeleridir (Al Hosani ve ark. 2019). Bu
nedenle, BAE’de siber zorbalık suçunun önüne geçebilmek için yasal düzenlemelere gidilmiş ve Basra Körfezi ve Orta Doğu’daki en ayrıntılı ve kapsamlı siber suç
yasalarından biri geliştirilmiştir.
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12.3.6. Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler
Ülkemizde siber zorbalık alanında yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar konunun önemini göstermektedir. Lise öğrencileriyle yapılan bir araştırmada öğrencilerin
% 10,4’ünün siber zorbalık yaptığı, % 6,94’ünün siber zorbalıktan mağdur olduğu,
% 63,68’in ise hem zorba hem de siber zorbalık mağduru olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Eroğlu, 2014). 119 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada
öğrencilerin % 48,8’i en az bir defa siber zorbalık mağduru olduklarını belirtmiştir
(Çelik, Çelen ve Seferoğulları, 2015). Üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen bir
çalışmada ise, son 6 ay içinde en az bir defa siber zorbalığa maruz kaldığını belirtenlerin oranının %41,8, siber zorbalığa tanık olduğunu belirtenlerin oranının %47
olduğu saptanmıştır (Dursun, Gökçe ve Aytaç, 2020).
Bu sonuçlar ülkemizde de konuya ilişkin yasal düzenlemelerin gerekliliğini göstermektedir. Buna karşılık ülkemizde siber zorbalık ve siber agresyon sorununa ilişkin
önleme ve farkındalık çalışmaları önem kazanmış olmasına rağmen yasal düzenlemelerde yer bulmadığı dikkat çekmektedir.
Türk Ceza Kanununda “zorbalık”, “siber zorbalık”, “siber agresyon” tanımlarına yer
verilmemektedir. Adli değerlendirmeler, siber zorbalık ve siber agresyon kapsamında ele alınabilecek, elektronik araçların kullanımı ile uygulanan davranışların niteliği
doğrultusunda kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu bağlamda,
teknik bilgi ve altyapı kullanılarak izinsiz ve yetkisiz erişim, sosyal medya hesaplarının çalınması, spam ve virüs yaymak amaçlı e-posta gönderilmesi, şifre bilgilerinin
ele geçirilmesi,gibi teknik suçlar 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”)’nun 10.
Bölümü “Bilişim Alanında Suçlar” kapsamında yer alan:
• Madde 243 Bilişim Sistemine Girme
• Madde 244 Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
• Madde 245/A Yasak Cihaz veya Programlar hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Dijital platformların, elektronik araçların kullanımı aracılığıyla uygulanan hakaret, tehdit, korkutma ve psikolojik sindirme amaçlı davranışlar, diğer bireylerin dijital platformlardan ya da sosyal medya ağlarından dışlanması, söz konusu
alanlarda aşağılanması, sosyal medya hesapları üzerinden anlık mesajlar iletilmesi, sosyal ağlara ya da sitelere video veya çeşitli görseller yüklenmesi, kısa
mesaj yoluyla ya da telefon aramalarıyla kişilerin rahatsız edilmesi şeklinde gerçekleşen siber zorbalık/agresyon, siber taciz suçlarının gerçekleştirilen eylemlerin niteliğine göre Türk Ceza Kanununda belirtilen suç tanımları çerçevesinde
bir veya birkaç suç bağlamında değerlendirilmekte ve cezalandırılmaktadır. Si-
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ber zorbalık/agresyon, siber taciz bağlamında başvurulabilecek kanun maddeleri
ise şu şekildedir:
• Madde 81 Kasten insan öldürme (Sanal şiddet uygulayarak bir kimsenin yaşamına son verilmesi halinde)
• Madde 84 İntihara yönlendirme
• Madde 96 Eziyet
• Madde 106 Tehdit
• Madde 122 Ayrımcılık
• Madde 123 Kişilerin huzur ve sükununu bozma
• Madde 125 Hakaret veya sövme
• Madde 132 Haberleşmenin gizliliğini ihlal (Özel yaşamını izlenmesi ve kişinin iletişimine müdahale edilerek içeriğinin alay konusu edilmesi halinde)
• Madde 133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
• Madde 134 Özel hayatın gizliliğinin ihlali
• Madde 135 Kişisel verilerin kaydedilmesi
• Madde 138 Verileri yok etmeme
Bu alandaki yasal düzenlemeler son derece önemli görülürken, önleyici yaklaşımlar ile
kişilerde oluşabilecek ciddi zararların önüne geçilebilir. Bu bağlamda sonraki başlıklar
kapsamında çocuk ve çocuğun hayatındaki diğer kişiler için sanal ortamda alınabilecek tedbirlerden bahsedilmiştir.

12.4. Önleme ve Koruma Yollarına Yönelik Yaklaşımlar
Dijital oyun sürecinde karşılaşabilecekleri yukarıda bahsedilen siber zorbalık davranışlarından korunma ile ilgili öğrencilere öncelikle eleştirel medya okuryazarlığı ve
dijital okuryazarlık becerileri kazandırılmalıdır (Baştürk, 2020). Bu beceriler anaokulundan yaşam boyu eğitime kadar hem formal hem de informal eğitim yoluyla
kazandırılmalıdır (Sezer ve Tunçer, 2021). Medya okuryazarlığı çeşitli iletişim yollarından gelen mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme iken; eleştirel medya
okuryazarlığı medyanın barındırdığı risklerin farkında olarak, medyayı etkin ve yararlı bir şekilde kullanmaktır. Dijital okuryazarlık ise erişilen bilgileri yorumlayarak
kendi bilgilerini üretebilmeyi ifade etmektedir. Bu beceri bilgi teknolojileri dersinde
kazandırılması planlanan bir hedef olmalıdır. Ancak bu içeriğin oluşturulması tek
başına okulun veya ailenin değil daha geniş bağlamda teknoloji firmalarını, sivil
toplum örgütlerini vs. içermelidir (Baştürk, 2020). Ayrıca siber zorbalıkla mücade-
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lede en önemli unsur siber zorbalığın ne olduğu, zararları, sosyal ve yasal sonuçları
hakkında farkındalık sağlamak olmalıdır (Sezer ve Tunçer, 2021). Aşağıda ise okul,
aile ve öğrencilere önerilerden bahsedilmektedir.

12.4.1. Çocukların ve Ergenlerin Siber Zorbalıktan
Korunmasına Yönelik Ailelere Öneriler
Çocukların ve ergenlerin siber zorbalık ve siber agresyondan korunması amacıyla
ailelere yönelik öneriler şu şekildedir (Baştürk, 2020; Kowalski, Limber ve Agatston, 2018):
• Güvenli internet kullanımı hakkında çocuklarınızla konuşun. Ebeveynlerin
çocuklarıyla konuşmaları, kişisel güvenliğin ve zararlı çevrimiçi içerikten kaçınmanın ötesine geçerek, içeriği daha dikkatli ve yapıcı bir şekilde yüklemenin ve paylaşmanın yanı sıra kişinin gizliliğini korumaya özen göstermenin
önemini vurgulayın.
• Yaşa uygun kılavuzlar sağlayın.
• Çocuğu gözlemleyin fakat işine sürekli karışmayın. Aşırı denetim ergenin
daha tepkisel davranmasına neden olabilmektedir.
• Uyarı işaretlerini izleyin.
• Çevrimiçi sohbette yaşayabilecekleri zorlukları açıklayın.
• Çevrimiçi olduğumuzda görünmez olmadığımızı vurgulayın.
• Şifrelerin korunmasıyla ilgili konuşun.
• Sadece çocuk ve/veya ergenlerin girmesine uygun olan sitelere erişime izin
veren program kurun.
• İnternet kullanımı ile ilgili kuralları küçük yaştan itibaren koyun ve kuralların
esnetilmesine göz yummayın.
• Kuralların nedenleri hakkında konuşun ve endişelerinizi paylaşın.
• Herhangi bir kötü muamele ile karşılaştıklarında sizinle paylaşabilecekleri
mesajını verin.
• “Ebeveyn kontrol filtre yazılımları” ve “izleme programlarının” çocuğu risklerden korumaya yardımcı olmakla birlikte tam bir koruma sağlayamadığını
unutmayın.
• Çocuklarınıza yaptıkları paylaşım içerikleri ve kimlerle paylaştıkları konusunda dikkatlice davranmaları gerektiğini öğretin.
• Şifrelerini arkadaşlarıyla paylaşmamaları konusunda konuşun.
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• Çocuklarınızın sıklıkla kullandıkları siteleri deneyerek daha fazla bilgi edinin.
• Sosyal medyada arkadaş ve takipçilerinin sadece tanıdığı kişilerden oluşmasını söyleyin.
• İnternet ortamında sorun yaşadığında bilgisayarını, telefonunu veya tabletini
elinden almadan çözüm bulabileceğinizin garantisini verin.
• İnternet kullanımı ile ilgili okul personelinin tavsiyelerine uyması konusunda
teşvik edin.
• Çocuğunuzun internette neler yaptığı ile ilgilenenin ve bunun üzerine çocuğunuzla konuşun.
• Tehlike gördüğünüz durumlarda çevrimiçi iletişimini denetleyebileceğinizi
söyleyin

12.4.2. Çocukların ve Ergenlerin Siber Zorbalığa Maruz Kalması
Durumuna İlişkin Ailelere Öneriler
Kowalski ve ark. (2018) çocukları siber zorbalığa maruz kalmaları durumunda ebeveynlerin neler yapabileceklerine ilişkin önerilerde bulunmuşlardır:
Kanıtları saklamak: Ebeveynler çocuklarına siber zorbalığa maruz kaldıklarında
kanıtları saklamalarını öğretmelidir. Siber zorbalık karşısında mesajları görmezden
gelmek ve zorbayı engellemek en iyi seçenek olsa da bazen mesajların ve maillerin bir kopyasını saklamak daha yararlı olabilir. Ebeveynler bunun için çocukların
mesajlaşmalarını kaydeden özel bir programı çocuklarının bilgisayarlarına kaydedebilirler. Özellikle zarar verici ve tehdit edici mesajların yazılı çıktısını almaları
ve kaydetme seçenekleri konusunda çocuklar uyarılmalıdır. Eğer mesajın kimden
geldiği bilinmiyorsa sabit diske mesaj kaydedilerek internet servis sağlayıcıya iletilmeli veya saldırganın izini sürmesi için savcılık ve polise bildirilmelidir. Saldırgan
veya korkutucu resimler gönderilmesi durumunda çocuğa bilgisayarı değil sadece
monitörü kapatması söylenmelidir. Çünkü bilgisayar kapatıldığı takdirde görüntüler
silinebilir.
Ne zaman yok sayılmalı, engellenmeli, tepki verilmeli veya rapor edilmelidir: Düzenli ve sistemli bir şekilde maruz kalınan siber taciz durumları karşısında engelleme daha iyi bir seçenektir. Zorbalık yapan kişi bu durumda yeni bir kullanıcı adı
alarak davranışlarına devam ediyorsa ebeveynlerine ve okul psikolojik danışmanına
bildirilmelidir. Zorbaya doğrudan cevap verilmemelidir.
Elektronik postaları ve mesajları izleme: Bazı durumlarda elektronik postaları ve
mesajları izlemek kolaydır. Eğer mesaj telefon yoluyla geldiyse ebeveynler telefon
numarasının kime ait olduğunu araştırmalıdır. Bu durum hizmet sağlayıcıya bildi-
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rilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde mağdurun telefon numarası değiştirilmelidir.
Eğer mail yoluyla geldiyse bir kopyası saklanarak servis sağlayıcıya gönderilmelidir. Olabildiğince hızlı bir şekilde istismar edici mesajlar bildirilmelidir.

12.4.3. Dijital Ebeveyn
Kabakçı Yurdakul ve ark. (2013) dijital ebeveyn kavramından ve sahip olmaları gereken özelliklerden bahsetmişlerdir. Dijital ebeveynliği “dijital çağın gereksinimlerine göre hareket eden, temel düzeyde dijital araçlara hâkim, dijital ortamların
imkanlarının farkında olan ve çocuğunu risklere karşı koruyabilen, kişi haklarına
sanal dünyada da saygılı olunması gerektiğini çocuğuna aşılayan ve teknolojik gelişmelere kendilerini kapatmayan bireyler” olarak tanımlamışlardır (Kabakçı-Yurdakul, Dönmez, Yaman ve Odabaşı, 2013: 888). Tanımdan hareket ederek dijital
okuryazarlık, farkında olma, kontrol, etik ve yenilikçilik (Kabakçı-Yurdakul, Dönmez, Yaman ve Odabaşı, 2013) olmak üzere beş rolden bahsetmişlerdir.
• Dijital okuryazarlık: Temel teknoloji kullanım bilgisi, teknoloji kaynaklı sorunlara tolerans, interneti teknik açıyla bilme, yenilikleri takip, gizlilik politikalarını bilme
• Farkında olma: Çevrimiçi ortamdaki olumsuzlukların, risklerin ve tehlike
sinyallerinin farkında olma, internet bağımlılığının bilincinde olma, internette
veya bilgisayarda çocuğun ne yaptığını bilme
• Kontrol: Çocuğu internet kullanımı konusunda yalnız bırakmama, filtre gibi
yazılımları kullanma, bilgisayarı ne zaman ve ne kadar kullanacağına ilişkin
kuralları içeren kılavuz hazırlama, kuralları uygulama, çocuğun ilgilendiği
sitelere kayıt olarak çocuğu arkadaş olarak ekleme
• Etik: Fikri mülkiyete saygı duyma, bilgilerin güvenilirliğini araştırma, bilginin hak sahibinin isteklerini dikkate alma
• Yenilikçilik: Yeniliklere açık olma, yenilikleri öğrenme, güncel olayları takip
etme, yeniliklerin olumlu ve olumsuz yönlerinin bilincinde olma

12.4.4. Okullara yönelik öneriler
Aşağıda okula yönelik öneriler yer almaktadır (Baştürk, 2020; Kowalski ve ark., 2018):
• Okuldaki siber zorbalık olaylarını belirlemek için çocukların kişisel bilgilerini paylaşmak zorunda kalmadıkları ölçekler hazırlayın.
• Okul personeline siber zorbalık hakkında farkındalık eğitimi sağlayın.
• Siber zorbalığı tanımlayın.
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• Siber zorbalık hakkında açık kurallar ve politikalar geliştirin.
• Siber zorbalığın bildirilmesini teşvik edin.
• Ebeveynleri bilgilendirici kaynaklar paylaşın. Bu bilgilendirici metinlerde
çevrimiçi etik ve iyi davranma, gizliliği koruma, başkalarının mahremiyeti,
siber zorbalık tanımı ve örnekleri, siber zorbalığı okula bildirme, siber zorbalığa verilebilecek yanıtlar, sosyal medya kullanımı, polise ne zaman haber
verileceği, ebeveynin sorumlulukları, daha fazla bilgi edinebilecekleri kaynaklar yer almalıdır.
• Sınıfta, derslerde siber zorbalıkla ilgili tartışma ortamları yaratın.
• Zorbalığa tanık olan, ancak “seyirci” rolünde kalan bireylerin zorbalık karşıtı
davranmalarını teşvik eden bir iklim oluşturun.
• Öğrencilerle sosyalleşme amaçlı dijital platformları güvenli bir şekilde kullanma, çevrimiçi etik, gizlilik, güvenli paylaşım ve çevrimiçi itibarlarını izleme üzerine konuşun.
• İnternet kullanımında sosyal norm oluşturma kampanyalarına öğrencileri dahil edin.
• Genç liderlerin gücünü tanıyın.
• Okul toplum işbirliğine açık olun
• Eğiticiler için sosyal ağ siteleri kılavuzları hazırlayın.
• Öğrencilere küçük yaştan itibaren dijital ortamda karşılaşılabilecekleri riskler
ve baş etme yolları hakkında farkındalık kazandırın.
• Sağlıklı iletişim kurarak, suçlayıcı bir tarz olmadan, öğrencilerin sorunlarını
sizinle paylaşması konusunda destekleyin.
• Farkındalık çalışmaları sadece okul psikolojik danışmanları tarafından yapılmamalı, tüm okul personeli bu konuda sorumluluk almalıdır.

12.4.5. Çocukların ve Ergenlerin Siber Zorbalığa Maruz Kalması
Durumuna İlişkin Okul Personeline Öneriler
Kowalski ve ark. (2018) çocukları siber zorbalığa maruz kalmaları durumunda okul
personelinin neler yapabileceklerine ilişkin önerilerde bulunmuşlardır:
• Siber zorbalığa müdahil olan bütün çocukların (zorba, mağdur, tanık) ebeveynlerine bildirin.
• Görmezden gelme, engelleme gibi yanıt seçenekleri hakkında öneriler sunun.
• Fotoğraf, olumsuz yorum gibi saldırı materyallerinin kaldırılmasıyla ilgili
kaynaklar sağlayın.
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• Polisle iletişim kurun.
• Endişeleri okul topluluğu ile paylaşın.
• Tehdit edilen çocuğun ebeveynlerini uyarın.
• Okul disiplin prosedürlerini uygulayın.

12.4.6. Çocuk ve Ergenlere Yönelik Öneriler
Baştürk (2020: 135) öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalarda aşağıdakilerin vurgulanabileceğini belirtmiştir:
• Sosyal ağlardaki takipçileriniz ve arkadaşlarınızı sadece tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerden oluşturun.
• Kullandığınız çevrimiçi platformlarda ayarlarınızın güvenli konumunda olduğundan emin olun.
• Başkalarının erişimine açık olan sosyal ağ gibi ortamlarda kendinize ve ailenize ait kişisel verileri paylaşmayın.
• Hesap şifrelerinizi ne kadar yakın olursanız olun hiçbir arkadaşlarınızla paylaşmayın.
• İletinin kaynağına güvenmiyorsanız açmayın.
• Tanımadığınız kişilerin takip ve arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin.
• Yoğun duygusal ruh hallerindeyken (öfkeliyken, aşırı üzgünken vb.) paylaşımda bulunmayın.
• Başkasını ilgilendiren konularda onun iznini almadan paylaşımda bulunmayın.
• Rahatsız edici içeriklerin yayılmasına katkı sağlamayın.
• Siber zorbalığa maruz kalırsanız en kısa sürede bunu bir yetişkinle paylaşın.
• Başkalarının internete erişimi hakkını da korumanız gerektiğini unutmayın.
• Dijital ortamda yaptıklarınızın gerçek hayatta karşılığı olduğunu aklınızdan
çıkarmayın.

Sonuç
Dijital oyunlar bağlamında özel hukuki bir düzenlemenin olmadığı, dijital oyun platformlarında gözlemlenen siber zorbalık, siber agresyon ve siber taciz vakalarının
yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ve yaptırımlar çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. Ancak, söz konusu yasal düzenlemelerin spesifik bir şekilde ele alınmamış olması bu alanda alınması gereken önlemlerin öneminin bir kez daha altını
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çizmektedir. Bu bağlamda, sadece mağduru koruyan değil zorbayı da engelleyen
dışsal bir güç olarak yeni yüzyıl toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yasal
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Benzer şekilde, bireylerin hem zorba hem
de mağdur olma noktasında yaptıkları davranışların yasal bir sonucu olacağı konusunda bilgilendirilmeleri (Kiriakidis ve Kavoura, 2010); siber zorbalık/agresyon
olaylarında kişilerin yasal hak ve yükümlülüklerinin olduğu belirtilmelidir (Sezer
ve Tunçer, 2021). Benzer şekilde, internette yayınlanan görüntü ve mesajların tekrar
izlenebilmesi, kaydedilebilmesi, zorbanın çeşitli önlemlere rağmen davranışlarına
devam etmesi gibi karmaşık süreçler nedeniyle öğretmen, ebeveyn ve öğrencilerin
ilgili yasaları bilerek, nerelere başvurabileceklerine dair fikir sahibi olmaları da ayrıca önem arz etmektedir.
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BÖLÜM 13

DIJITAL OYUNLARDA
SIBER AYLAKLIK VE
DIJITAL YORGUNLUK

Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin
Arş. Gör. Sevdiye Kemik
Bilgisayar ve internetin icadı ve zamanla kullanımının artması yirminci yüzyılın
en önemli gelişmelerinden biri olmuştur. İnternet ve bilgisayarların insanların hayatlarına girmesiyle sayısallaştırma, fiziksel nesnelerin veya niteliklerin dijital bir
temsilini oluşturmayı ifade eden dijitalleşme kavramı ortaya çıkmıştır. Bilgisayar
ve internet teknoloji kullanılarak dijitalleşmenin bir ürünü olan ve özellikle 90’lı
yıllardan sonra farklı türlerde çevrimiçi veya bağımsız olarak elektronik cihaz
kullanılarak oynanan dijital oyunlar üretilmiştir. Çocuklardan yetişkinlere kadar
sıklıkla tercih edilip oynan oyunlar olumlu veya olumsuz durumları beraberinde
getirmektedir. Bunlardan bazıları “Siber Aylaklık” ve “Dijital Yorgunluk” durumdur. Birinci olarak bu bölümde, uluslararası literatürde “Cyberloafing, Cyberslacking” olarak kullanılan “Siber Aylaklık” kavramının tanımı, nedenleri, dijital oyun
ile ilişkisi gibi konulara odaklanılmıştır. Okuyucuların kavramı ilişkilendirebilmesi ve çalışmanın “Sonuç ve Öneriler” ile bağlantı kurabilmesine yönelik dijital ortam, dijitalleşme, dijital oyunlar ve tarihsel gelişimi açıklanmıştır. İkinci olarak bu
bölümde, “Dijital Yorgunluk” olarak adlandırılan uluslararası literatürde “Digital
Fatigue” kavramının tanımı, nedenleri, dijital oyunun tanımlanması, yorgunluğun
açıklanması, sonuçları ve dijital oyunların dijital yorgunluk ile ilişkisini tartışılması, saptanan durumlara yönelik çıkarımlar ve konu ile ilgili farklı gruplara yönelik
öneriler ele alınmıştır.
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13.1. Giriş
İnternet, bilgisayar ve mobil teknolojilere erişimin artması ve kullanımının yaygınlaşmasıyla sosyal hayatın parçası haline gelmiştir. İnternet, bilgisayar ve mobil
cihazların kullanım çeşitliliği oldukça farklı ve çeşitlidir. Bu cihazlar toplumdaki
bazı gruplar için gelir kazandığı iş alanlar olurken, başka gruplar tarafından eğlence,
eğitim-öğretim, sosyalleşme, üretme aracı veya bilgiye ulaşmada araç olarak kullanılması gibi birçok amaçla kullanılmaktadır. Kullanım alanları, internet, bilgisayar
ve mobil cihazlar gibi elektronik araçlarının teknolojik gelişmelerine bağlı olarak
dikey veya yatay olarak gelişmiş ve farklılık göstermiştir. Bu kullanım alanlarından
biri olan dijital oyun, bilgisayar, tablet, telefon, konsol vb. gibi elektronik cihazlar
ile oynanan oyunlardır. Kullanıcılar tarafından eğlence ve boş zamanı değerlendirme
gibi amaçlarla tercih edilir. Fakat bu amaçlarla benzer şekilde oynayan oyuncu gruplarının yanı sıra dijital oyun üreticisinden hariç, dijital oyunlardan oyun oynayarak
gelir kazanan ve oyun oynamayı iş olarak tanımlayan gruplarda vardır. Özellikle
son yıllarda sosyal medya ve diğer platformlarının kullanımının artması ve sanal bir
etkileşim ile dijital oyunların konuşulması dijital oyunların yaşamamızın bir parçası olmasına sebep olmuştur. Video oyunu akış platformları olarak adlandırılan uygulamalarda, izleyici aynı anda oyun içi eylemlerini gerçekleştirirken, yayıncının
oyun oynamasını izleyebilir ve ayrıca sohbet alanını kullanarak yayıncı ve diğer
izleyicilerle etkileşime girebilir (Wulf, Frank M. & Stefan, 2020). Stream Elements
tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2019’da insanlar akış platformu olan Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming ve Mixer 1’de oyun akışını izlemek için 12
milyar saatten fazla zaman harcamışlardır (StreamElements & Arsenal, 2019).
Entertainment Software Association tarafından gerçekleştirilen “2021 Essential
Facts About the Video Game Industry” çalışmaya göre, ABD’de her yaştan toplam 226,6 milyon video oyunu oyuncusu olduğu bildirilmiştir (The Entertainment
Software Association, 2021). Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey tarafından
gerçekleştirilen “Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2020” adlı rapora göre, Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarının %84’ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığın
belirtilmiştir (Gaming in Turkey Oyun Ajansı, 2020). Bir başka araştırma sonucuna
göre, dünya çapında Ocak 2021 itibariyle 4,66 milyar aktif internet kullanıcısının
olduğu ve bu sayının küresel nüfusun yaklaşık %59.5’ine denk geldiği açıklanmıştır
(Statista, 2021). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2020’de “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması” adı ile yayımladığı verilere göre 16
ile 74 yaş arası gruplardaki bireylerde 2019’da internet kullanım oranı %75,3 iken
2020 yılında %79’a yükseldiği belirtilmiştir (TÜİK, 2020). Verilen istatistik verileri
temelinde internet kullanımı ve dijital oyun kullanımında önemli artışlar olmuştur.
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Dijital oyun firmaları kar ve rekabet avantajı elde etmek için marka stratejilerini
oluştururken müşteri memnuniyetini, sadakatini, yenilikçiliği, müşteriler ve kuruluşlar arasında işbirliği ve güvene dayalı tatmin edici ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmayı ilke edinmişlerdir (Aleem, Capretz, & Ahmed, 2016). Tüm bunları sağlayabilmek için de dijital oyunlar daha keyifli, cazip, bağımlılık yaratacak, süreklilik
gösterecek ve sürekli oyunda olma motivasyonu yaratacak şekilde tasarlanmıştır.
Kullanıcılarda yaratılan dijital kullanım alışkanlığında yaşanılan kontrolsüzlükler ve
aşırılıklar günlük yaşam planlaması zaman dengesini değiştirebilmekte, kullanıcıyı
yorabilmekte ve zaman yönetimi açısından önceliklerini değiştirebilmektedir. Bu ve
benzeri durumlar akademik literatürde “Siber Aylaklık” ve “Dijital Yorgunluk” kavramlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada bu kavramların tanımı, nedenleri, dijital oyun ile ilişkisi gibi konulara yönelik hazırlanmış, dijital oyunlarla ilgili literatüre
katılması gereken yeni kavramlarla ilişkilendirilmiştir.
Dijital oyun kullanıcılarının sorumluluk, yaşam dengesi boyutunda, dijital oyunlar
birçok avantaj ve dezavantaj sağlamaktadır. Bu avantaj ve dezavantajların ve kavramların doğru anlamlandırılabilmesi için; dijital oyun kavramının ne olduğunun,
hangi başlıklar altında değerlendirilebileceği, çeşitleri, dijital oyun kavramının kısa
ve yakın tarihi, güncel yaşama nasıl bu kadar hızlı girdiği kısaca değerlendirilecektir.

13.2. Dijital Oyun Kavramı ve Tarihsel Süreci
İnternet, bilgisayar ve iletişim dünyasını önemli derecede etkilemiştir ve modern
dünyanın günlük yaşamdan ve rutinlerden ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İnternetin ve teknolojinin gelişmesi ve beraberinde dijital oyun kavramını da getirmiştir. Hedef kavram, iki ayrı sözcükten oluşmuştur. Dijital kavramı Türk Dil Kurumu
Sözlüğünde; sayısal verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi olarak
tanımlanmıştır (TDK, 2021). Oyun kavramının karşılığına bakılırsa birçok tanımlaması bulunmaktadır. Fakat hedef çerçevedeki tanımlamasına bakılırsa yetenek ve
zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence olarak TDK
tarafından tanımlanmıştır (TDK, 2021). Kavrama bir bütün olarak bakarsak elektronik cihazlar ile oynanan oyunlara dijital oyun adı verilmektedir (Güvenli İnternet
Merkezi, 2019).
Video oyunları olarak da anılan dijital oyunların tarihi gelişimine bakıldığında, başlangıcı yapay zekâ geliştirme girişimleriyle başlamıştır. İlk bilgisayardan günümüz
güçlü mikroişlemcilere kadar dijital oyunlar donanım ve yazılımla birlikte gelişme
göstererek değişim göstermiştir. 1940 ve 1950’de bilgisayarlar, odaları tamamen
kaplayacak şekilde oldukça büyük ve pahalı cihazlardı. Bu nedenle sadece üniver-
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siteler ve büyük şirketler bu koşul ve maliyeleri karşılayabiliyordu. Bu dönemlerde
bilgisayarlar temelde hesaplar için kullanılıyordu ve sınırlı amaçları yerine getirebiliyordu. Eğlence amaçlı kullanılabileceği Tic-tac-toe veya William Higinbotham’ın
1958 tarihli İki Kişilik Tenis oyunu gibi oyunların üretilmesi ve çok talep görmesiyle
bilgisayarların eğlence aracı olarak da kullanılabileceği farkındalığı ortaya çıkarmıştır (Friedman, 1994). 1960 yılında, MIT çalışanı Steve Russell tarafından ilk
bilgisayar oyunu olarak kabul edilen Spacawar adlı iki kişilik uzay savaş oyunu
tasarlanmıştır. Bu oyunun ilk olarak kabul edilmesinde etkili olan neden birden fazla
oyuncunun, makineyi aynı anda paylaşmasına izin vermesi olmuştur (BTK, 2021).
1967’de, Ralph Baer öncülüğünde “The Brown Box (Kahverengi Kutu)” adıyla
televizyonda oynatılabilen çok oyunculu, çok programlı video oyun sistemi üretildi.
Böylece 1970’lerde video atari salonunun, ev video oyun sisteminin ve kişisel bilgisayarların doğuşu gibi gelişmeler yaşanmıştır (Haddon, 1999). The Brown Box’un
geliştirilmesi ile 1972’de Magnavox Odyssey adıyla video oyun konsolu olarak
piyasaya çıkmıştır. Bu gelişme için birinci nesil konsol dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemi izleyen zamanlardan günümüze birçok yazılım ve donanım
özelliklerin gelişmesiyle mevcut dijital oyunlar ve dijital oyun cihazları üretilmiştir.
Dijital oyunlarla ilgili akademik çalışmalar 1980’lerde başlamaktadır. Hemnes’in
1982’de “Adaptation of Copyright Law to Video Games (Telif Hakkı Yasasının Video Oyunlarına Uyarlanması)” adlı dijital oyun endüstrisinde yaratıcılığı desteklemek için telif hakkının uygulanmasına ilişkin makalesinde; video oyunların büyük
bir iş olarak tanımlamış ayrıca 1981’de “Pac-Man” adlı oyunun on üç ay içinde
150 milyon dolar satış ve bir yıl içinde atari operatörleri için 1 milyar dolar gelir
elde ettiğini belirtmiştir (Hemnes, 1982). Bu veriler ışığında video/dijital oyunların
önemli derecede ilgi görmüştür. Yasal konuların üstüne düşülmesinin yanında dijital oyunların eğitim için kullanılması gündeme gelmeye başlamıştır. Sedlak, Doyle
ve Schloss ‘ın 1982 ‘de “Video Oyunları: Ağır Engelli Ergenlerle Bir Eğitim ve
Genelleme Gösterisi” adlı çalışmasında öğrenme güçlüğü çeken insanlar için eğlence amaçlı programlama yoluyla sosyal bütünleşmenin gelişimi üzerine çalışma
yayımlanmıştır (Sedlak, Doyle , & Schloss, 1982). Daha sonraki dönemlerde dijital
oyunlara yönelik akademik ilginin azaldığı gözlemlenmiştir. Mark J. P. Wolf ve Bernard Perron’un “The Video Game Theory Reader” kitabında video oyunlarından ve
diğer medya araçları arasındaki ilişkiyi tartışmış, üçüncü şahıs oyunlarından birinci
şahıs oyunlarına geçişi, oyuncular ve oyun topluluğu, oyun oynamayı çevreleyen
önemli sosyolojik, kültürel, endüstriyel ve ekonomik konular hakkında bilgilere yer
vermiş ayrıca dijital oyun için akademik ilginin az olduğunu dijital oyunların “çocuklara yönelik bir araç” ya da “sadece önemsiz şeyler olarak çerçevelendikleri için
hak ettikleri akademik ilgiyi görmediğini öne sürmektedir (Wolf & Perron, 2003).
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Dijital oyunlar üzerine araştırma eksikliği gündeme gelmiş olsa da internette bulunan dijital oyun kaynakçalarının incelenmesi, dijital oyunlar üzerine araştırmaların
bir süredir alanlar içinde incelendiğini ve çeşitlilik gösterdiği gözlenmektedir. Bu
konu hakkında Rutter ve Bryce tarafından “Understanding Digital Games“ (Dijital
Oyunları Anlamak) adlı kitabında önceki çalışmaları tarayarak 1995-1999 ve 20002004 yıllarında akademik gelişim ve evrim süreci irdelenmeye çalışılmış ve ISI Web
of Knowledge’ın dergi yayınları veri tabanındaki makaleler incelenmiştir (Rutter &
Bryce, 2006). Bu iki dönem arasında dijital oyunlar üzerine hakemli makalelerde
neredeyse iki kat artış olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar değerlendirme yapabilmek için kısıtlı veriler sunuyor olsa da dijital oyunlar alanında
araştırma ve yayın faaliyetlerinde bir artışın gerçekleştiği çıkarımında bulunulabilir.
Günümüzde dijital oyuna yönelik çeşitli araştırmalar hala yapılmakta ve alanlar daraltılmaktadır.

13.3. Dijital Oyun Çeşitleri
Dijital oyunlara yönelik ilginin artması ile birçok farklı dijital oyun türü bulunmaktadır. Dijital oyunlarda çeşitli şekilde de gruplandırılmıştır. Prensky (2001), bilgisayar oyunlarını sekiz kategoriye ayırmıştır: aksiyon, macera, dövüş, rol yapma,
bulmaca, spor, simülasyon ve strateji oyunları. (Prensky, The Games Generations:
How Learners Have Changed, 2000) (Fiş Erümit, Şılbır, Erümit, & Karal, 2020). Bu
gruplandırmaya göre taktik, yap boz, macera, aksiyon, spor, rol yapma ve simülasyon olmak üzere yedi oyun türü olduğu belirtilmiştir (Aytekin, 2017). Oyun çeşitleri
için bir başka ayrım ise aşağıdaki şekilde yapılmıştır;
• Sandbox Oyunu,
• Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu (RTS/Real Time Strategy Game),
• Nişancı (Shooters FPS ve TPS),
• Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası (Multiplayer Online Battle Arena),
• Rol Yapma Oyunları (Role Playing Game),
• Simülasyon (Simulation),
• Bulmaca (Puzzle Game),
• Hayatta Kalma Oyunları (Survival Game) ve
• Platform Video Oyunu (Platform Game) gibi oyun çeşitleri bulunmaktadır
(Pavloviç, 2021).
Oyun türlerinin sınıflandırılmasında endüstri, oyun üreticileri, geliştiriciler ve akademisyenler, hepsi farklı sınıflandırmalar kullanır. Çeşitli oyun türleri vardır, ancak
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standart bir sınıflandırma yoktur. Başka bir sınıflandırmaya göre, oyun türü yedi
kategoriye ayrılmıştır. Bunlar:
1. Aksiyon oyunları: El-göz koordinasyonu ve tepki süresi dâhil olmak üzere
fiziksel zorlukları vurgulayan bir video oyunu türüdür.
2. Macera oyunları: Oyuncunun keşif ve bulmaca çözme ile yönlendirilen etkileşimli bir hikâyede bir kahramanın rolünü üstlendiği bir video oyunudur.
3. Dövüş oyunları: Oyuncunun ekrandaki bir karakteri veya bazen bir grup
karakteri kontrol ettiği ve ekrandaki bir düşman rakibe karşı savaştığı bir
oyun türüdür.
4. Rol yapma oyunları: Oyuncunun hayali bir dünyada bir görev üstlenen
kurgusal bir karakteri/karakterleri kontrol ettiği bir video oyunu türüdür.
5. Simülasyonlar: Oyuncuların önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak zorunda olduğu, doğal veya insan yapımı sistem veya olgulardan sonra modellenen oyunlardır.
6. Spor oyunları: Spor pratiğini simülasyon eden bir video oyunudur. Bunlar
farklı spor türlerini temel alır.
7. Strateji oyunları: Oyuncuların hedefe ulaşmak için uygun bir strateji geliştirmesi gereken tarihi sahneleri veya kurgusal senaryoları yeniden oluşturduğu video oyunlardır (Gros,2007).
Bu sınıflandırmalar yapılsa dahi bazı oyunlar tür olarak geniş anlamı içerebildiğinden birçok oyun türü birbiriyle bir dereceye kadar örtüşebilmektedir. Oyunların ayrımı yapılsa dahi kategori olarak birkaç kategoriyi içeren oyunları temsil edebilmektedir. Bir başka oyun türü ayrımı oyunların hangi araçlarla yapıldığına göre yapılmıştır. Konsol, tablet, akıllı telefon, indirilen veya kutu araçları, tarayıcılarla oynana
oyunlar farklılık göstermektedir.

13.4. Siber Aylaklık Kavramı
Dijitalleşme ve teknolojinin gelişmesi toplumsal tutumların değişmesine yol açmıştır. Dijitalleşme, dijital teknolojilerin iyileştirme amacıyla iş veya sosyal süreçlere
dâhil edilmesi anlamına gelmektedir. Kavramın karşılığı sayısallaştırma, fiziksel verileri (analog) dijital verilere dönüştürme süreci olarak da tanımlanabilir. İş ve işyeri
temelinde ele alındığında kavram, internet araçlığıyla uzaktan erişimin ve işbirlikçi çalışmayı kolaylaştıran bulut teknolojisi ve farklı ilgili yazılımların kullanımını
ifade etmektedir (Uluslararası Çalışma Örgütü, 2020). Ayrıca dijitalleşme kuşaklar
arası önemli farkların oluşmasına neden olmuştur. Görece olarak yeni kavram olan
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dijital
yerli veAutry
dijitalvegöçmen
kavramlarda
dijitalleşmenin
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ve yayolmuşlardır.
Berge gibi
(2011)
yaptığı çalışma
göre verilen
başlıklar
Tablo 1’e
gınlaşmasından
doğan yeni kavramlar olmuşlardır. Autry ve Berge (2011) yaptığı
dönüştürülmüştür.
çalışma göre verilen başlıklar Tablo 1’e dönüştürülmüştür.
Tablo 1. Dijital Yerli ve Dijital Göçmenin Özellikleri
Tablo 1. Dijital Yerli ve Dijital Göçmenin Özellikleri

Kaynak: Autry ve Berge,
2011.
Kaynak:
Autry ve Berge, 2011.
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ky; dijital yerliyi bilgisayar ve internet dâhil olmak üzere teknoloji çağında büyüyen
insan nesli
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zıt anlamına
anlamınagelen
gelenkavramını
kavramınıdadatanımlayan
tanımlayan
Prensky
dijital göçmeni,
yeni teknolojiye
uyum sağlamakta
zorlanan
ve çağına
Prensky dijital
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teknoloji çağına dâhil olması sonradan olan nesli tanımlamak için kullanmaktadır
dâhil olması sonradan olan insanları tanımlamak için kullanmaktadır (Prensky, 2001).
(Prensky, 2001).
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iledünya
dijital daha
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olmuştur. Bu yeni terimlerden biri olan siber aylaklık kavramı da bu şekilde dijitalBu yeni terimlerden biri olan siber aylaklık kavramı da bu şekilde dijitalleşmenin artması
leşmenin artması sonucu ortaya çıkmış kavramlardan biridir.
sonucu ortaya çıkmış kavramlardan biridir.
İnternet, bilgisayar ve mobil cihazlar
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İnternet, bilgisayar ve mobil cihazlar gibi teknolojilerin veya dijital oyunların aşırı
ve kontrolsüz kullanımından kaynaklı bazı sorunlar meydana gelmektedir. Bunlardan bir tanesi de diğer dillerde karşılığı “cyberloafing ya da ciberpereza” olarak
adlandırılan “Siber Aylaklık” kavramıdır. Kavram iki ayrı sözcüğün birleşmesi ile
oluşmuş ve terim anlam kazanmıştır. Sözcüklerden ilki siber olup, “bilgisayar kültürü, bilgi teknolojisi ve sanal gerçeklik ile ilgili” olarak tanımlanmaktadır. İkincisi
aylaklık olup, “boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak” anlamlarına gelmektedir (TDK, 2021). Kavramın görece yeni olması ve farklı uzmanlık alanlarına sahip uzamanlar tarafından ele alınmasından kaynaklı farklı tanımlar
bulunmaktadır. Siber aylaklık, kişinin kendisinden beklenen bir işi yapıyormuş gibi
gösterip iş yerinde, okulda, toplantılarda vb. internet erişimini, mobil cihazını veya
bilgisayarını kişisel kullanım için kullanması, sanal kaytarma yapması olarak tanımlanabilir (Askew, 2012). Siber aylaklık aynı zamanda “siber kaytarma” olarak
da tanımlanabilir. Siber aylaklık, gerekli işleri yapmak yerine işlerin aksatılmasına
yönelik faaliyetlerde bulunma durumudur (Lim V., 2002). Kavramın tanımlarında ortak ifadeler kullanılmaktadır. Bunlar; tutumun bir mesai saati içinde gerçekleşmesi, boşa harcanan zaman, işini ihmal eden çalışanlar, tutumun kişisel niteliği,
faaliyetlerin amaçlanan niteliği, çalışanın işine karşı ilgisizlik veya kendi çıkarları
doğrultusunda hareket etmesi gibi ortak tanımlamalar mevcuttur (Çavuşoğlu & Palamutçuoğlu, 2017).
Siber aylaklık, siber bilimlerin ve özellikle World Wide Web’in ortaya çıkmasıyla yaygınlaşan yeni ve ilk olarak profesyonel yaşamla bağlantılı olarak ortaya çıkmış bir terimdir. Siber aylaklık terimi, ilk kullanılmaya başlandığında kuruluşların
veya şirketlerin internetin kişisel iş için kullanımı bağlamında kullanılmıştır (Beri &
Anand, 2020). İşyeri web kaynaklarının çalışanlar tarafından kişisel kullanım için
kullanılması olarak başlatılan mevcut senaryoda, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar gibi mobil teknolojilerde internetin kişisel kullanım için iş yerinde
kullanımına kaydırılmıştır (Henle & Blanchard, 2008). Böylelikle iletişim teknolojisinin yaygınlaşması ve akıllı cep telefonlarının kullanılabilirliği ile kişisel internet
kullanımı siber aylaklık için en önemli araçlar olmuşlardır.
Siber aylaklık kavramının kişilerde ve organizasyonlarda olumsuz sonuçlara yol açtığına dair farklı çalışmalar bulunmaktadır. Greengard (2002), çalışanların bilgisayar ve interneti, ticaret yapmak, oyun oynamak, müzik dinlemek ve kişisel maillerini
incelemek ve kurum içi iş dışı konuşmaları yapmak için kullanıldıklarını bahsetmiştir (Greengard, 2000). Bir başka çalışamaya göre siber aylaklığın zamanın kötü
kullanılmasına yol açtığını ve bu neden üretkenlik kaybına neden olabileceği belirtilmiştir (Johnson, P.R. & Indvik, 2004). Diğer bir çalışmada destekler sonuçlar yer
almaktadır; siber aylaklığın, dikkat, enerji ve kaynakları tüketerek işyeri ve eğitim
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verimliliğini azaltmaktadır (Oravec, 2019). Yapılan bir başka bir araştırmada da bireylerde siber aylaklığın yasal sorumluluk ve bilgi güvenliği ihlalleri yoluyla potansiyel riskler oluşturduğu belirtilmiştir (Hu, West, & Smarandescu, 2015).
Siber aylaklık kavramının ilk olarak kurumlara yönelik ortaya çıkmasından dolayı
kavrama yönelik araştırmaların da kurumlara yönelik gerçekleştirildiği görülmektedir. Kurumlarda çalışanlar zamanı ve kaynakları doğru kullanmazlarsa veya en düşük
kalite ve nicelikte iş yaratırlarsa beklenen iş çıktı standardını ihlal ederler. Sonuç olarak, örgütsel verimliliği büyük ölçüde zayıflatırlar. Siber aylaklık yoluyla, çalışanlar
zamanlarını boşa harcarlar ve işleriyle daha az meşgul olurlar, bu da üretkenliklerini
azaltır (Stewart, 2000). İşyerlerindeki üretim kaybını engellemek isteyen işletmeler,
siber aylaklığın önüne geçmek için çaba göstermekte ve buna yönelik geliştirilmiş
gözetim yazılımı kullanmaktadırlar. Şirketler, çalışanların işlerini daha verimli yapmalarına, daha doğrudan işbirliği yapmalarına ve üretkenliği artırmalarına yardımcı
olmayı amaçlayan yeni teknolojileri ve araçları düzenli olarak piyasaya sürmektedir.
İzledikleri bir diğer yol ise AOL Instant Messenger, Internet Relay Chat veya online
gambling (İnternette oynatılan kumar) gibi sitelere ve hizmetlere erişimi engellemek
için proxy sunucuları kurmaktır. Yani çalışanların internet bağlantılarını sınırlandırmaktadır (Hensel & Kacprzak, 2020). Hatta üretim verimlerinin düşmesine neden
olan bu duruma yönelik hazırlanan raporlarda bulunmaktadır. “İşyerindeki davranış
sorunları iş performansını, çalışan memnuniyetini ve üretkenliği nasıl etkiliyor?”
sorusuna yönelik cevap arayan, Udemy tarafından çalışanların çalışma saatlerinde
ne kadar dikkatlerinin dağıldığını, dikkat dağıtıcı şeylere nasıl tepki verdiklerini ve
bunların işverenler ve genel olarak ekonomisi için ne anlama geldiğini ölçmek için
hazırlandığı raporda işyerinde dikkat dağınıklığının etkisinin %69’u akıllı telefonlardan kaynakladığı sonucu elde edilmiş ve kişisel bir cihazı kontrol etmenin konsantrasyonu engellediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca kuşaklar arasında dikkat çekici
unsurların farklılık gözetebileceği vurgulanmıştır. Millennials (Y Kuşağı) ve Gen Z
diye adlandırılan Z kuşağı yaş grupları kendilerini işte dikkati dağılmaya en yatkın
yaş grubu olarak tanımlamıştır. Çalışanlara yönelik yapılan bu raporda çalışanlar
iş günlerinde akıllı telefonlarını kontrol etmek için iki saat veya daha fazla zaman
harcadıkları belirtilmiştir (Udemy, 2018).
İnternet ve teknoloji kullanımının artması ve eğitim kurumlarının teknolojilerden
yararlanması veya internetin kullanım alanın artması gibi faktörlerden dolayı siber
aylaklık kavramı okullarda da yaşanabilmektedir. 2020 yılında en az bir çocuğu veya
17 yaş ve altı çocuğu olan 3.640 ABD’li ebeveyn arasında gerçekleştirilen bir anket
sonuçlarına göre, her yaştan çocuğun bir şekilde dijital cihazlarla meşgul olmasının
oldukça yaygın olduğu vurgulanırken, 5 ile 11 yaş arasındaki çocukların ebeveynlerinin %80’ni çocuklarının tablet ve bilgisayar kullandığını veya bu cihazlarla etki-
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leşime girdiğini belirtmiştir. Ayrıca bu yaş grubu ebeveynlerinin %63’ü akıllı telefonlar için aynı durumu ifade etmiştir. Bu çalışmanın bir başka sonucuna göre video
izleme uygulaması olan YouTube kullanımı hakkında olup sonuçlar şöyledir; 5-11
yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin tam olarak %89’u, 3-4 yaş arasında çocuğu olanların %81’i ve 2 yaşında veya daha küçük olanların %57’si çocuklarının YouTube’da
video izlediği bilgisini vermiştir (Auxier ve diğerleri, 2020). Verilen sayısal verilerden de çıkarılacağı gibi internet ve teknolojinin kullanımının yaş sınırı düştükçe
siber aylaklık kavramının sadece örgütlere göre çalışılması gereken bir alan olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bilgi teknolojileri, eğitim faaliyetleri sırasında öğretmenler
ve öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılmakta ve yöneticiler tarafından okulla ilgili
görevlerde (e-okul, yazışmalar, personel işlemleri vb.) aktif olarak kullanılmaktadır.
Eğitim açısından değerlendirildiğinde “Siber aylaklık akademik performansı düşürür mü?” sorusuna cevap aranan çalışmada, siber aylaklığın sürdürülebilir performans üzerinde etkisinin olup olmadığını incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi
olarak Türkiye ve Polonya’dan akademisyenler seçilmiştir ve araştırmaya 209 akademisyen katılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre siber aylaklığın yaygınlığının
ve algılanan ciddiyetinin çalışan performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı
sonucu olmuştur (Aybas & Gungor, 2020). Bir başka çalışmada yine çalışanların
%88’inin siber ayaklığı kabul edilebilir bir davranış olarak algıladığı görülmektedir
(Lim & Teo, 2006). “Üniversite Öğrencilerinin Derste Siber Aylaklık Davranışlarını ve İnternet Bağımlığının Siber Aylaklığı Ne Düzeyde Etkilediğinin İncelemesi”
başlıklı çalışmada; öğrencilerin derste siber aylaklık davranış puanları ile günlük
internet kullanım süreleri arasındaki pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edildiği açıklanmıştır (Yazgan & Yıldırım, 2020). Buna göre öğrencinin günlük internet
kullanım süresi arttıkça derste siber aylaklık davranışını gerçekleştirmesinin daha
yüksek bir düzey olduğu sonucu çıkmıştır. Yine bir başka araştırma sonucuna göre
öğrencilerin siberaylaklık yapma nedenleri motivasyon, ortam, öğretme, derse hedefleme ve zaman olarak sınıflandırılmıştır (Ergün & Altun, 2012).
Siber Aylaklık tutumunun gelişmesine etki eden faktörler bulunulan konuma göre
değişiklik gösterebilir. Çalışanların siber aylaklık tutumu göstermesinde işyerindeki
adaletsizlik, işlerinin zihinsel olarak ilgi çekici olmadığına inanmak, işlerine bağlılık
hissetmeme gibi kötü iş tutumları; iş tanımlarının sınırlarının belirsizliği nedeniyle
ortaya çıkan iş ve kişisel arasındaki farkın eksikliği; uykusuzluktan kaynaklanan
faktörler gibi sebeplerle siber aylaklık tutumu gelişebilmektedir (Liberman ve diğerleri, 2012) (Wagner ve diğerleri, 2012).
Öğrencilerin siber aylaklık tutumu göstermesinde ise öğretim yöntemleri, materyal
kullanımı, iletişim becerileri gibi unsurlar veya öğretim elmanı gibi etkenler; verilmesi planlanan ders içeriği ile verilenin uygunluğu, öğrenci ve öğretici dikkati,
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motivasyon faktörü; oturma düzeni, aydınlatma ve ortam sıcaklığı gibi öğrenme faktörleri öğrencilerin siber aylaklık tutumu geliştirmesine neden olabilmektedir (Varol
& Yıldırım, 2019).
Dijital oyunlar ve siber aylaklık ilişkisini ele alan bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Fakat iş yerlerinde siber aylaklık ve eğitimde siber aylaklık odaklı yürütülmüş akademik çalışmalar mevcuttur. Siber aylaklık kavramına tanımlamalar
çerçevesinden bakıldığında sadece kurumlarda geçerli olmayacağı aşikârdır. Ancak
kullanıcılar gerek kurumsal gerek eğitim gerekse aile içi sorumluluklarını yerine
getirmek için dijitalleşme - yaşam dengesini sağlamak zorundadır. Bu süreçte siber
aylaklık karşılaşılabilecek bir kavramdır. Siber aylaklık kavramı ister okul ister iş
yerinde olsun olumsuz sonuçlara neden olan bir davranıştır ve siber aylaklık göstermede başlıca nedenler arasında olumsuz duygu durumları, stres ve iş yoğunluğu
gelmektedir.

13.5. Dijital Oyun ve Siber Aylaklık
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayar, cep telefonu ve internet kullanımı insanların yaşamlarının vazgeçilmez araçları haline gelmiştir. Ergenlerin ve
gençlerin oyun alanlarında ve sokaklarda oynadıkları oyunların yerini son yıllarda
internet ortamında ya da oyun salonlarında bilgisayar başında oynanan oyunlara yerini bırakmıştır. Oyun ve Spor Ajansı’nın Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu’na
göre 16 ile 64 yaş arası grubu internet kullanıcılarının her gün her cihazda internet
kullanarak harcadıkları ortalama süre 7 saat 7 dakika olarak belirtilmiştir. Ayrıca
Türkiye’deki yetişkinlerin %79’u mobil oyun oynadığı, Türkiye’deki mobil oyuncuların yaş aralığının yüzdesel dağılımı ise 16-24 yaş arasında %23,9, 25-34 yaş
arasında %28,5, 35-44 yaş arasında %25,3 ve 45 yaş üstü %22,4 olarak belirtilmiştir. Yine aynı rapora göre oyuncuların dağılımları ise şu şekildedir; mobil oyunlarda
ortalama 35 milyon oyuncu, bilgisayar oyunlarında 22 milyon oyuncu ve konsol
oyunlarda 17 milyon oyuncunun olduğu bilgisi verilmiştir (Gaming in Turkey Oyun
Ajansı, 2020).
Entertainment Software Association tarafından gerçekleştirilen “2021 Essential
Facts About the Video Game Industry” adlı rapora göre, günümüzde ABD’de her
yaştan yaklaşık 227 milyon oyuncu vardır. Bir önceki yıl raporunda 214 milyon
olan bu orandaki artışın nedeni Covid-19 Pandemisi olarak verilmiştir. Ayrıca dijital
oyunların pandemi koşullarında rahatlama ve bağlantı kaynağı olarak görüldüğünü
belirtilmiş ve pandemi döneminde oyuncuların %55’i daha fazla dijital oyun oynamıştır (The Entertainment Software Association, 2021).
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18-34 yaş grubundaki kadın ve erkek oyuncuların %56’sı kaçmak ve eğlenmek için
oyun oynadıklarını, 35-44 yaş grubundaki erkek oyuncuların %56’sı en çok çocukları ile oynadığını, %45’i ise arkadaşları ile oynadıklarını, yine bu yaş grubu kadın
oyuncuların %49’u partneri ile oynadığını, %44’ünün ise çocukları ile oynadıklarını
belirtmiştir. 45-54 yaş grubundaki erkek oyuncular haftada ortalama 10 saat başkalarıyla veya çevrimiçi olarak oyun oynadığını, yine aynı yaş grubu kadın oyuncularının haftada ortalama 11 saatin üstünde başkalarıyla oyun oynadığını belirtmiştir.
55-64 yaş grubundaki erkek oyunculardan üçte biri oyun konsolunda ve bu yaş grubundaki kadınların yaklaşık üçte biri tabletten veya internetsiz cihazda oyun oynadığını belirtmiştir. Bu yaş grubu dijital oyunları zihni aktif tutmayı desteklediği için
oynadıklarını iletmişleridir. 65 yaş ve üzeri yaş grubundaki erkek oyuncular yaklaşık
17 yıldır oyun oynadığı kadın oyuncular ise yaklaşık 12 yıldır oyun oynadığını belirtmiştir. Bu yaş grubu dijital oyunları rahatlamanın yanında yeni arkadaşlar edinmenin bir yolu olarak gördükleri için oynadıklarını iletmişlerdir (The Entertainment
Software Association, 2021). Oyuncuların belirtikleri oyun oynama gerçekler dijital
oyunlara yönelik motivasyonu ve talebi arıttırırken sürecin bir aylaklık mı sosyalleşme mi olarak değerlendirilmesi sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğiyle
ölçülebilmektedir. Dijital oyun – yaşam dengesi sağlanırsa siber aylaklık, siber sosyalleşme, siber kaliteli zaman boyutuna geçebilir. Aksi takdirde dijital oyunlar siber
aylaklık aracı olabilir.
Grafik 1.Mobil Oyuncuların Yaş Aralığının Yüzdesel Dağılımı

22,40%

25,30%

23,90%

28,50%

■ 16-24 yaş arası
■ 25-34 yaş arası
■ 35-44 yaş arası
■ 45 yaş üstü

Kaynak: The Entertainment Software Association, 2021

Dijital oyunlar, telefon, konsollar ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarda oynanabilen ve etkileşimli oyunlardır. Dijital oyunlar, oyunculara problem çözme becerisini geliştirme, dil öğrenimi, refleks gelişimini destekleme gibi birçok konuda
fayda sağlayabilmektedir (Griffiths, 2002). Yine aynı rapora göre, ebeveynlerin
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%74’ü çocuklarıyla en az hafta bir kez video oyunu oynadığını belirtmiştir. Ebeveynlerin çocuklarıyla video oyunu oynama nedenlerine; %57’si eğlenceli olduğu
için, %54’ü video oyunlarının ailenin birlikte vakit geçirmesi için harika bir yol
olduğunu, %53’ü çocuklarıyla sosyalleşmek için iyi bir fırsat olduğunu ve %51’inin
çocuklarının onlara soru sorması için birlikte oyun oynadıkları yanıtlarını vermiştir
(The Entertainment Software Association, 2021). Bu dijital oyunların aile içi iletişimi kuvvetlendirmesinde söz konudur ancak bu oyunların ve sistemlerin elde edilmesi ekonomik kaynağa ve ebeveynlerin oyunları oynayabilmesi durumda olması
gerekmektedir. Dijitalleşme süreci dijital oyun-yaşam dengesini bozacak şekildeyse
siber aylık tanımında olan sorumluluklarını aksatma olarak yaşama yansıyorsa bu
olumlu etkiler olumsuz sonuçlara dönüşebilir.
Dijitalleşmenin günümüz koşullarında bir yaşam haline gelmesinin temelinde siber
aylaklığın ne ölçüde zararlı veya yararlı olduğu üzerine tartışmalar mevcut durumda
literatürde bulunmaktadır. Fakat siber aylaklığı müdahale teknikleri mevcut durumda iş ortamları için geliştirilse de eğitim ve başka alanlar için gerekli müdahale teknikleri açısından yeterli çalışmaların yapılmadığı tespit edilmiştir.

13.6. Dijital Yorgunluk Kavramı ve Açıklaması
Yorgunluk kavramı Türk Dil Kurumu tarafından, “Çalışma vb. sebeplerle bireyin
ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması” olarak tanımlamıştır (TDK, 2021). Kavramın literatürde farklı tanımları bulunmaktadır. Sharpe ve
Wilks (2002) tarafından yorgunluk, subjektif bir halsizlik semptomu ve aktiviteden
kaçınma veya nesnel olarak bozulmuş performans olarak tanımlanmıştır. Hem fiziksel hem de zihinsel yönleri vardır (Sharpe & Wilks, 2002). Kişinin bir iş yaparken
fiziksel veya psikolojik anlamda yeterli enerjiyi bulamadığı durumlara yorgunluk
olarak adlandırılabilir.
Yorgunluk, kronik yorgunluk veya uyku hali, baş ağrısı, baş dönmesi, kas güçsüzlüğü, yavaşlamış refleksler ve tepkiler, karar verme ve yargılamada bozulma, sinirlilik
gibi huysuzluk, bozulmuş el-göz koordinasyonu, iştah kaybı, azaltılmış bağışıklık
sistemi fonksiyonu, bulanık görüş, kısa süreli hafıza sorunları, zayıf konsantrasyon,
halüsinasyonlar, eldeki duruma dikkat etme yeteneğinin azalması, düşük motivasyon
gibi belirtilerle kendisini gösterebilir (O’Connell, 2020). Yorgunluk çok yönlü ve
karmaşıktır. Yorgunluğun etkileri sadece performans, fizyoloji, biliş ve duygu alanlarıyla örtüşmez, aynı zamanda can sıkıntısı veya uyuşukluk gibi diğer durumlarla
da birleşir. Temel olarak iki yorgunluk türü bulunmaktadır; çevresel yani fiziksel
yorgunluk ve merkezi yani zihinsel yorgunluktur. Fiziksel yorgunluk, genel olarak,
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önceki fiziksel çabanın bir fonksiyonu olarak fiziksel çalışmayı gerçekleştirme kapasitesinde bir azalma olarak tanımlanır. Zihinsel yorgunluk, sürekli ve uzun süreli
bilişsel aktiviteden kaynaklanan tükenme ile bilişsel performansta düşüşle sonuçlanan yorgunluk türüdür. Yorgunluğun kaynağından kaynaklanan başka yorgunluk
çeşitleri de bulunmaktadır (Abd-Elfattah, ve diğerleri, 2015).
I. Dünya Savaşı’ndan itibaren çeşitli bilim dallarının ilgisini çeken yorgunluk kavramının ilk çalışmaları endüstriyel alanlarda olmuştur; yorgunluk ve üretkenlik ilişkisi
çevresinde ele alınmıştır. İlerleyen zamanlarda gelişen teknoloji, toplumsal hayat,
ekonomi ve siyasi durumlar vb. sebebiyle kavramın tanımlanmasında, kavramın
farklı türlerinin ortaya çıkmasında veya farklı disiplinler tarafından ele alınmasına
yol açmıştır. Yorgunluk çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Fakat bunların arasında en sık kullanılanları fiziksel yorgunluk, zihinsel yorgunluk veya akut yorgunluk,
kronik yorgunluktur.
Fiziksel yorgunluk veya kas yorgunluğu, kasların optimum performans gösteremeyecekleri geçici fiziksel yetersizliğidir. Fiziksel aktivite sırasında kas yorgunluğunun
başlangıcı kademelidir ve kişinin fiziksel uygunluk düzeyine bağlıdır (Abd-Elfattah,
ve diğerleri, 2015).
Zihinsel yorgunluk, insanları hem kısa hem de uzun süre etkileyebilir. Beynin aşırı
aktivitesinin sonucu, bu, beyin hücrelerinin tükendiği bir durumdur. Zihinsel yorgunluğa, belirli bir göreve yönelik sürekli zihinsel çaba ve dikkatin yanı sıra yüksek
düzeyde stres veya duygu neden olabilir (Mehta & Parasuraman, 2014).
Akut yorgunluk, geçici yorgunluk olarak görülmekle birlikte aşırı uyku kısıtlaması
veya 1 veya 2 gün içinde uyanık kalma süresinin uzatılmasıyla ortaya çıkan akut
yorgunluktur. Zihinsel veya fiziksel bir zorlama sonucu meydana gelmektedir. Bu
yorgunluk türünün sınırı kişiden kişiye farklılık gösterir. Yeterince dinlenme ile geçebilecek yorgunluktur.
Dijital yorgunluk ise dijital teknolojilerin aşırı kullanımından kaynaklanan zihinsel
yorgunluğa atıfta bulunan bir kavramdır. Bir başka tanıma göre dijital yorgunluk, insanların çok sayıda dijital araç ve uygulamayı aynı anda ve sürekli olarak kullanmaları gerektiğinde ortaya çıkan, tanınmış bir zihinsel tükenme ve ayrılma durumudur.
Bu durum kişilerde enerji eksikliğine, zihin parçalanmasına, tükenmişliğe ve hatta
vücuda zarar verebilir (Growth in Motion, 2021). Dr. Alexander Aizman’a göre bu
yorgunluk enerji eksikliğine, zihin parçalanmasına, tükenmişliğe ve hatta vücuda
zarar verebilir (Alexander Aizman, 2021). Yapılan bir ankete göre, İngiltere’deki
tüketicilerin yaklaşık %41’i dijital yorgunluğa sahip olduğunu ve aktif olarak akıllı
telefonlarından ve diğer internet özellikli cihazlardan uzaklaşmak istediğini belirt-
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miştir (EY, 2021). Dijital yorgunluk belirtileri şu şekildedir; ağrılı, yorgun, yanma
veya kaşıntılı gözler, baş ağrısı veya migren, ağrılı kaslar, ışığa karşı artan hassasiyet, odaklanma zorluğu ve zihin parçalanması, günün tekrarlayan doğası karşısında
umutsuz ve bunalmış hissetmek gibi belirtiler gösterebilir (Pham, 2020).
Dijital yorgunluk, sanal etkileşimlerin bireylerde zihinsel zorlanmaya sebep olması,
dijital cihazların gözleri önemli miktarda yoracak ışık yayması ve dijital cihazlarla
zaman geçirirken uzun süre hareketsiz olarak vakit geçirilmesi gibi nedenlerle ortaya
çıkabilmektedir (Pham, Entrepreneur, 2020).

13.7. Dijital Oyun ve Dijital Yorgunluk
Limelight Networks tarafından yürütülen The State of Online Gaming 2019 raporuna göre, dijital/video oyunu oynayanların her hafta ortalama yedi saat oyun oynadığı
bilgisi verilmiştir. Yine raporda oyuncuların bir seferde ortalama bir saat yirmi iki
dakika oyun oynadığı, ankete katılanlarının %10 ‘unu on saat veya daha fazla oyun
oynadığı belirtilmiştir (Limelight Networks, 2021). Açıklanan raporda belirtildiği
gibi dijital oyunlar büyük bir ilgi görmektedir. Common Sense tarafından yürütülen
The Common Sense Census: Media Use by Kids Age Zero to Eight, 2017 (Sağduyu
Sayımı: Sıfırdan Sekize Kadar Çocukların Medya Kullanımı, 2017) raporuna göre,
8 ila 12 yaş arası gençlerin %66’sı günde ortalama 2 saat video oyunu oynadığı, 1317 yaş arası gençlerin %56’sı günde ortalama 2,5 saat video oyunu oynadığı bilgisi
verilmiştir (Common Sense, 2017). Yine Limelight Networks tarafından yürütülen
The State of Online Gaming 2019 raporuna göre, 26-35 yaş arası oyuncular haftada
8 saat 12 dakika dijital oyun oynamaktadır. Bu oran bir önceki yıla göre yüzde 25’ten
fazla olduğu belirtilmiştir. Verilen istatistik sonuçlarına göre dijital oyunlar geniş
bant aralığındaki yaş grupları tarafından ilgi görmektedir. Statista’nın Revenue Of
Digital Games Worldwide From April 2020 to January 2021 (Nisan 2020’den Ocak
2021’e kadar dünya çapında dijital oyunların geliri) raporuna göre, Ocak 2021’de
küresel oyun satışları 11,6 milyar ABD dolar gelir elde ettiği bilgisi verilmiştir (Statista, 2021).
Her yaştan çoğu oyuncu için video oyunları oynamak eğlenceli, rahatlamanın, arkadaşlarla bağlantı kurmanın ve bir mücadelenin tadını çıkarmanın bir yolu olarak
tanımlanabilir. Fakat istatistik veriler temelinde günün yaklaşık 4’de 1’i dijital oyunlarla oynanarak geçirilmektedir. Gün içerisinde bu veriler ile oyun oynamanın oyuncular için olumsuz sonuçlara yol açmasına neden olabilir. Örneğin siber zorbalığa
maruz kalma, gizlilik sorunları, kişisel bilgilere yönelik ihlal, web kamerası endişeleri, cinsel istismara yol açabilecek uygunsuz mesajlar, web kamerası sohbetleri ve
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hatta yüz yüze toplantılarla sonuçlanabilen çevrimiçi avcılar, gizli ücretler ve kötü
amaçlı yazılım gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir. Bu sonuçlarda dijital yorgunluğun önemli sebeplerindendir.
Bu tip sorunlarda oyuncuların belirtilen konuların yanında bağımlılık veya yorgunluk gibi kavramları da değerlendirmelidir ve bu olumsuz tutumların oluşmasını
engellemek için dikkatli oyun oynaması gerekmektedir. Dijital oyun oynamak için
harcanan süreye dikkat edilmesi ve kontrol altında tutulması hem yetişkinler hem
de çocuklar için olumsuz sorunların oluşması engelleyebilir. Bunun içinde zaman
yönetimi hakkında araştırma yapmak veya bu konuda destek almak önemli olabilir.
Yaşam alanlarının, çalışma alanlarının ve dinlenme alanlarının sınırlarını belirmek
ve buna bağlı kalarak uzun süre dijital oyun oynamayı engelleyebilir. Ayrıca egzersizi sosyal hayatın bir parçası yapmak ve sürdürebilirliğini korumak yine video oyunu
oynama ile ortaya çıkan olumsuz tutumları en az seviyede tutmaya yardımcı olur.

13.7.1. Dijital Oyun Kaynaklı Dijital Fizyolojik Yorgunluk
Çocukların, ergenlerin veya yetişkin oyuncuların çok fazla oyun oynaması sonucunda bazı fizyolojik etkiler ortaya çıkmaktadır. Kilo alımı, uzun süreli ekrana
bakmaktan kaynaklı göz sorunları, sırt ve boyun ağrısı ve median sinir adı verilen
sinir üzerine baskı uygulanması el ve kollarda uyuşma, uykusuzluk, karıncalanma
ve halsizliğe neden olan karpal sendromu gibi etkileri olabilmektedir (Porter ve
diğerleri, 2010).
Dijital yorgunluk sonucunda kişi bir kişinin ilişkilerini, iş veya okul performansını
etkileyebilirken, bazı ciddi fiziksel etkilere de sebep olabilir. Bunlar; duruş bozukluğuna neden olma, gözleri etkileme gibi fiziksel etkilerdir (Alattas & Khaled,
2014).
Uzun süreli dijital araçları kullanma sonucunda baş ve boyunda duruş bozukluğuna
neden olabilir. Bu durumda kişilerde boyun ağrısı veya baş ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, akıllı telefonların kullanımının
artmasıyla birlikte, akıllı telefonların uzun süreli kullanımıyla ilişkili kas-iskelet sistemi sorunlarına neden olabileceğine dair sonuç çıkmıştır (Jung ve diğerleri, 2016).
Uzun süreli dijital araçların kullanımı boyun eğik duruş, kambur duruş veya yuvarlak omuzlar gibi hatalı duruşlara neden olabilir (Paksaichol ve diğerleri, 2012).
Dijital yorgunluk göz yorgunluğuna neden olabilir. Bu yorgunluk, dizüstü bilgisayar,
bilgisayar, cep telefonu, e-okuyucu veya tablet gibi dijital bir ekrana uzun süre maruz kaldıktan sonra yaşanan görsel yorgunluk, fiziksel rahatsızlıktır (Dr. Alexander
Aizman, 2021).
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13.7.2.Dijital Oyun Kaynaklı Dijital Psikolojik Yorgunluk
Dijital oyun alışkanlıklarını değerlendirmeye yönelik bir araştırmanın bulgularına
göre, her 10 genç oyuncudan yaklaşık 1’i dijital oyun bağımlısı olduğu sonucu çıkmıştır (Gentile, 2009). Araştırma sonucundan çıkan bulgularda olduğu gibi küresel
olarak çocuklar ve ergenler arasında dijital oyun bağımlılığı, artan kullanıcı oranı
sağlık ve sosyal yaşam dâhil olmak üzere kişisel üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle büyüyen bir endişe kaynağı olmaktadır. Video oyunları, oyuncuların beceri
geliştirmesine, sosyal bağlantılar oluşturmasına veya yaratıcılıklarını geliştirme yönünden faydalar sağlamasının yanında aşırı oynanmasının sonucunda olumsuz sonuçlara neden olabilir. Video oyunlarının olumsuz etkilerinin çoğu aşırı kullanım ve
bağımlılıktan kaynaklanmaktadır (Granic ve diğerleri, 2014).
New South Wales Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, video oyunları oynayan kişilerin özellikle şiddet içerikli oyun türünü oynayan kişilerde duygu kaynaklı
körlük olarak adlandırılan durumun yaşandığı belirtilmiştir. Bu kişilerin şiddet içeren veya üzücü görüntülerden daha az etkilendiği vurgulanmıştır (Jin ve diğerleri,
2018). Göldağ (2020) tarafından yapılan araştırmaya göre, dijital oyun oynama süresine göre dijital oyun bağımlılık düzeyleri ile şiddete eğilim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu ifade edilmiştir. Gün içinde daha fazla oyun
oynayan öğrencilerde saldırgan düşünce, duygu ve davranışların artma olasılığının
yüksek olduğu vurgulanmıştır (Göldağ, 2020). Araştırma sonuçlarına göre oynanan
oyun türü de oyuncularda olumsuz etkilere neden olabilmektedir.
Dijital yorgunluğun eğitim sistemine etkisi öğretme ve öğrenmeyle ilgili olarak, eğitim sürecini doğrudan etkileyebilmektedir. Dijital yorgunluk ile odak eksikliği, hareket, duruş ve görme ile ilgili vücut işlev bozukluğu, kaygı ve stres gibi sonuçlara
da neden olabilmektedir. (Korunovska & Spiekermann, 2019). Dijital yorgunluk,
odaklanma eksikliğinden veya yetersizlikten de sorumludur, bu nedenle akademik
performans ve bilgi tutma düzeylerini düşürür.
Çalışanların siber aylaklığının ruh sağlıkları üzerindeki etkisini incelemek için yapılan
bir araştırmanın bulgularına göre; siber aylaklığın, psikolojik ayrılma ve yorgunluk
yoluyla ruh sağlığını etkilediğini göstermektedir. Siber aylaklığın, yorgunluğa ve kaynakların tükenmesine de neden olabileceği ifade edilmiştir (Wu ve diğerleri, 2020).

13.7.3. Dijital Oyun Kaynaklı Dijital Sosyal Yorgunluk
Birey ve toplum arasındaki ilişki çok yakındır. Toplum birey olmadan bağımsız olarak var olamaz. Bireylerde topluma yön vermektedir. Bu nedenle bireysel etkiler
topluma yansıyabilir. Dijital oyun bağımlıların ortak yönlerinde belirtildiği gibi aşırı
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oyun oynayan oyuncular aile bireylerine ve arkadaşlarına zaman ayırmamasından
kaynaklı sosyal sıkıntılar yaşayabilnektedir (WebMD, 2021).
Oyun bağımlılığını konu alan “Web Junkie (Web Bağımlısı)” belgeselindeki oyuncuların belirtikleri gibi gerçek dünyayı sahte bulma veya ilgisiz kalmasından dolayı
gerçek dünyayla etkileşime girmek yerine sanal dünyalarında yaşamaya devam etmesi gibi tutumlar gösterebilir. Bu durum oyuncunun sosyal ilişkiler kurmamasına
neden olabilir (Stern, 2017).
Bilgisayar oyunu bağımlısı öğrencilerin sosyal becerilerini ölçmeye yönelik gerçekleştirilen bir çalışmanın bulgularına göre, bilgisayar oyunları bağımlısı öğrencilerin
sosyal becerileri ile normal öğrencilerin sosyal becerileri arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Bilgisayar oyunlarına bağımlılık, sosyal becerilerin nitelik
ve niceliğini etkileyebildiğini belirtmiştir (Zamani ve diğerleri, 2010).

13.8. Dijital Oyunların Dijital Aylaklık ve Dijital Yorgunluk
Açısından Değerlendirilmesi Sonuç ve Öneriler
Siber aylaklık kavramı dijital oyun kullanıcılarının sorumluluklarını gerçekleştirilirken, gereklilikleri yapıyormuş gibi görünürken, internet erişimini veya teknoloji
araçlarını kişisel amacı için kullanan kişilerin tutumunu tanımlamak için kullanılan
bir terimdir. Fakat eğitimde siber aylaklık, öğrencilerin derste akademik olmayan
amaçlarla teknoloji kullanma davranışı olarak tanımlanabilir. Tanımlardan çıkarılacak ortak çıkarım, beklenen sorumluluğu yapıyor gibi görünürken sahip olunan
teknolojik araçları ve interneti amacı dışında kullanma durumu olarak ele alınabilir.
Siber aylaklık tutumunun varlığı farklı araştırmalar ile ortaya konulmuş ve işyeri
veya okullarda var olan bir tutum olduğu tespit edilmiştir.
Siber aylaklığın neden olduğu üretim kaybı ve kötü zaman yönetimi bireylerde
başka olumsuz nedenlerle sonuçlanmasına neden olabilir (Johnson, P.R. & Indvik,
2004) (Badzıun, 2019), (BBC, 2021). Sorumlulukların zamanında tamamlanamaması kötü iş akışı oluşturulabilir. Önceden plan yapmama ve hedeflere bağlı
kalamama düşük verimliliğe neden olabilir. Kötü zaman yönetimi zaman israfı ile
sonuçlanabilir. Kurumsal kaynakları ve zamanı, etkin ve verimli kullanamamak
bir öğrencide ödevini tamamlaması gerekirken, telefonundan veya bilgisayarından oyun oynaması olarak karşımız çıkabilmektedir. Siber aylaklık, kendisinden
beklenen sorumlulukları yapmak yerine interneti ek gelir için kullanma, mesaj
gönderme, ticari olmayan bilgileri indirme, sohbet odalarını ve video oyunları
oynama gibi davranış tutumları da siber aylaklık kavramı içinde yer almaktadır
(Lim,2002). Siber aylaklık davranışı ile oluşan kötü zaman yönetiminden kaynaklı
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kontrol kaybına neden olabilir. Bu da yüksek stres seviyelerine ve kaygıya neden
olabilmektedir.
21. yüzyıldaki çocuklar teknolojinin önemli ve temel kullanıcılarındandır. Teknolojideki kullanımındaki artış ve kullanımının sonuçları, çocukların beyin gelişimi ve
sosyo-duygusal gelişimleri yönünden daha fazla dikkat edilmelidir. We Are Social
ve Hootsuite ortaklığında yayınlanan rapora göre, Temmuz 2021’de dünya çapında
4,80 milyar insan interneti kullandığı belirtilmiştir. Bu rakamda yaklaşık dünya nüfusunun %61’ine denk gelmektedir (We Are Social, 2021). Bir başka araştırmaya
göre okul öncesi çocukların kitaplarla tanışmadan önce dijital cihazlara aşina olduklarını göstermektedir (Brody, 2021). Dijitalleşme, kuruluşlara kayıtların saklanmasında, sayısallaştırılmasında ve verimliliği artırma gibi faydalar sağlar ve aynı
şekilde insanların sosyal hayatı içinde ulaşım ve iletişim sistemleri gibi birçok fayda
sağlamaktadır. Fakat dijital araçların çok fazla kullanımından kaynaklı sorunlarda
meydana gelmektedir. Bunlar; veri güvenliği, gizlilik endişesi, terörizm ve suç, siber
zorbalıklar, bağımlılık vb. gibi durumlar örnek gösterilebilir. Bu durumlara görece
olarak yeni bir kavram daha eklenmiştir, dijital yorgunluk kavramıdır. Dijital yorgunluk, insanların aynı anda ve sürekli olarak çok sayıda dijital araç ve uygulamayı
kullanması gerektiğinde ortaya çıkan, tanınan bir zihinsel tükenme ve ayrılma durumu olarak tanınabilir (Growth in Motion, 2021).
Dijitalleşmenin ile gelen bir başka olumsuz durum dijital oyun bağımlılığıdır. World
Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından geliştirilen ve düzenli olarak
güncellenen hastalıkları istatistiksel sınıflandırmasını yapan, işlenmesi, sınıflandırılması ve sunumunda uluslararası karşılaştırıla bilirliği teşvik etmek için tasarlanmış
“International Classification of Diseases (Uluslararası Hastalık Sınıflandırması)”
çalışması bulunmaktadır. Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının 11. Revizyonunda dijital/video oyunu bağımlılığını bireyin oyun oynama üzerindeki kontrolünün
bozulması ve oyun oynamaya yönelik artan öncelik durumu, oyun oynamanın diğer
faaliyetlere göre veya günlük faaliyetlerine göre öncelikli olmasıyla olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına rağmen oyun oynaması olarak tanımlamıştır (WHO & Poznyak, 2021). Dijital oyunlarda dijital oyun-yaşam dengesi sağlanamayan durumlarda
gözlenebilecek ortak tutumlar aşağıdaki gibi de sıralanabilir;
• Ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaşma,
• Sıklıkla oyun oynama tutumu sergileme,
• Oyun oynadığını gizleme,
• Oynamadıkları zaman ortaya çıkan gerginlik, endişe, üzgün hissetme durumlarına sahip olma,
• Sorumluluklarını ihmal etmesi veya ertelemesi,
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• Yeterince uyumamaktan kaynaklı veya sürekli ekrana bakmaktan kaynaklı
yorgunluğun gözlenmesi gibi belirtilere sahip olmak oyun bağımlılığına sahip
olup olmama çıkarımında kolaylık sağlayabilir (WebMD, 2021). Maddelere
uyan oyuncunun ilk önce durumu tespit edilmeli ve yardım bu konuda destek
alınmalıdır (Singh & Singh, 2019).
NPD Group tarafından gerçekleştirilen 2020 Gamer Segmentation Report (2020
Oyuncu Segmentasyonu Raporu), ABD’deki 244 milyonda her dört kişiden yaklaşık
üçü video oyunu oynadığını bildirmiştir. Oyuncular haftada ortalama 14 saat video
oyunu oynadığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca çalışmayı yürütürken oyun oynama sürelerine göre bir ayrım yapmış ve bu ayrıma göre istatistik bilgiler paylaşılmıştır.
• Haftada beş saatten az oynayan oyunculara “Light Players” yani hafif oyuncular olarak tanımlamış ve ABD’li oyuncuların %30’nun bu gruba dâhil olduğu ifade edilmiştir.
• Haftada beş ila on beş saat arasında oynayan oyunculara “Moderate Players”
yani orta düzey oyuncular olarak adlandırılmış ve ABD’li oyuncuların %35’ni
oluşturduğunu ifade edilmiştir.
• Haftada on beş saatinden fazla oyun oynayan oyunculara “Heavy Players”
yani ağır oyuncular olarak ifade edilmiştir. ABD’li oyuncuların %29’unu
oluşturduğu bilgisi verilmiştir (NPD, 2021).
Bağımlılık, kişinin ürün tüketimini kontrol edememesi veya belirli davranışları kontrol edememesi ve olumsuz etkilerinin bilinmesine rağmen davranışın devam etmesi
ile karakterize edilir (Semaille, 2009, s. 335). Siber aylaklık tutumu yaşam içinde
planlı olamayıp bağımlılığa dönüşüp, bağımlılık tanımında olduğu gibi dijital oyundan alınan hazzın, sorumluluk ve gereklilikleri ikinci plana atması hali dijital oyun
bağımlılığının göstergesidir.
Çok sık oyun oynaması sonucunda dijital oyun bağımlılığı nedeniyle oyuncularda
tükenmişlik, yoğun konsantrasyon veya göz yorgunluğu nedeniyle baş ağrıları, kas
ağrıları, duruş bozuklukları veya yalnızlık, depresyon, sosyal anksiyete gibi bazı
belirtiler ortaya çıkmaktadır (Alattas & Khaled , 2014, s. 344). Dijital oyun bağımlılığı artan kullanıcı oranıyla çocuklarda ve ergenlerde fizyolojik, psikolojik ve
sosyal yaşam gibi alanlarda olumsuz etkileri neden olmasından dolayı küresel olarak artan bir endişe sebebi olmaktadır (Wang, Sigerson, & Cheng, 2019). Hatta bu
konuya yönelik 2013 yapımı “Web Junkie” adında bir belgesel yapılmıştır. Konusu
Çin’deki gençler arasında bilgisayar oyunlarının aşırı kullanımı endişe verici bir hal
almasından dolayı, hükümetin internet bağımlılığını klinik bir bozukluk olarak sınıflandırmasına ve kullandıkları tedavi yönetmelerini anlatmaktadır. Belgeselde video
oyunları bağımlısı olanların yemek yeme, uyuma veya tuvalete gitme gibi temel
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ihtiyaçlar için bile ara vermediklerini vurgulamaktadır. Bu belgeselde dijital oyuncuların gerçek dünyayı sahte olarak gördüğü ifade edilmektedir.
Dijital oyun bağımlılığı sonucunda dijital yorgunluk kavramı kendini gösterebilir.
Siber aylaklık tutumu da dijital oyun oynamaya teşvik edebilir. Bu durumda bireyler,
ebeveynler ve eğitim kurumları bu duruma yönelik daha fazla çalışma gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Siber aylaklık, dijital bağımlılığı beraberinde dijital yorgunluğu ve dijital tükenmişliği getirebilir, tüm bu etkenler dijital detoks gerektirebilmektedir. Dijitalleşmeyle ilgili literatüre yeni katılacak dijital yorgunluk ve siber aylaklık
kavramları akademik açıdan, kurumsal ve dijital oyun boyutunda incelenmesi gereken yaklaşımdır.
Dijital yorgunluk, dijital teknolojilerin aşırı kullanımından kaynaklanan zihinsel
yorgunluğa atıfta bulunan bir kavramdır (Growth in Motion, 2021). Dijital oyun ile
ilişkisi üçüncü bir kavramın varlığı ile ilişkilendirilmiştir. Dijital oyun bağımlılığı
üzerine yapılmış önceki çalışmalar ile hedef kavramlar üzerinde durulmuştur. Dijital
yorgunluk kavramının tanımı istatistik verilerin bir araya getirilmesi ile tanımlanmıştır. Ayrıca olumsuz etkileri üzerinde durularak dijital oyun kullanıcıların kavram
hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

13.8.1. Dijital Oyun Kullanıcılarına Öneriler
Siber aylaklık ve dijital yorgunluk yaşamamak adına dijital oyun kullanıcılarının zaman yönetimi hakkında bilgi edinmesi bu iki kavramla baş etmede yardımcı olabilir.
Zaman yönetimi, kontrol ve denge ile ilgilidir. Zaman yönetimi, verimliliği en üst
düzeye çıkarmak ve hedeflere ulaşmak için zamanımızı etkinlikler arasında organize
etme ve dağıtma şeklidir (Nasrullah & Khan, 2015, s. 66 ). Daha önce belirtildiği
gibi düşük verim ve üretkenlik için zaman yönetim bilincine sahip olmak verimliliği
arttırmada faydalı olabilir. Oyun oynama zamanlarının belirlenmesi ve buna sadık
kalınması oyun oynama süresinde kontrol edilebilirliği destekleyebilir (Strielkowski, 2020).
Dijital oyun kullanıcıları dijital yorgunluk ve siber aylaklık gibi durumları yaşamamak için self-control yani iradesini güçlendirmesi gerekmektedir. İradeyi korumanın
bir yolu dikkat dağıtıcı uyarıların ortaya çıkmasını engellemektir. Tamamlanması
gereken sorumlulukları yerine getirirken dikkat dağıtıcı faktörlerin ortamdan uzak
tutulması dijital oyun kullanıcıları için bir başka çözüm olabilir. Telefon, bilgisayar
veya diğer dijital oyun araçlarının bulundukları ortam oyuncuların dikkatini dağıtabilir. Bu nedenle bu ortamda verilen bir işi yerine getirme, ders çalışma gibi faaliyetler sırasında bu cihazlar fiziksel olarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır ( Cudo ve
diğerleri, 2020).
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Dijital oyun oynama süreleri çok fazla olan oyuncuların, obezite sorunu ile karşılaşması muhtemel olabilir. Çocuk ve ergenlerin beslenme ve dijital oyunlarla ilgili
tercihlerini, güdülerini ve ihtiyaçlarını tanımlamayı amaçlayan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 242 katılımcının 283’ü yani %85,5 düzenli olarak dijital oyun oynadığını, 236 katılımcının 144 tanesi yani %61’i her gün akıllı telefon veya tabletten
dijital oyun oynadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Holzman ve diğerleri, 2019). Dijital
oyun alışkanlıklarının fiziksel aktiviteyi olumsuz etkilediğini ve hareketsiz yaşam
tarzına yol açabilmektedir. Gün içinde egzersiz yapma, yapılmayan günlere kıyasla
ruh halini ve performansını iyileştirdiğini, daha iyi bir konsantrasyona yol açtığını
vurgulamaktadır (Coulson, McKenna, & Alan, 2008).
Oyun pazarı verileri sunan Newzoo tarafından açıklanan istatistik sonucuna göre 2020
yılında dünyada 2,69 milyar oyuncu olduğu bilgisi verilmiştir. Ayrıca 2021 yılının sonunda rakamlarının 2,81 milyar oyuncuya ulaşacağı ve bunun da küresel oyun pazarına tahmini olarak 189,3 milyar dolar kazandıracağı bilgisi verilmiştir. Verilen istatistik
sonuçlarına göre dijital oyun kullanıcıları sayısı gittikçe artmaktadır (Newzoo, 2020).
Her yaştan çoğu oyuncu için video oyunları oynamak eğlencedir. Rahatlamanın, arkadaşlarla bağlantı kurmanın ve bir mücadelenin tadını çıkarmanın bir yolu olarak
görülmektedir. Bazı oyuncular için bir video oyunu hobisi, hayatlarını ele geçiren bir
sorun haline dönüşebilir ve dijital yorgunluk ve siber aylaklık gibi tutumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Dijital oyunların aşırı kullanımının olumsuz sonuçlarıyla
karşılaşmamak için bazı kullanıcılar tarafından bazı önlemler geliştirilebilir;
• Zaman yönetimi, planlama beceri geliştirme hakkında bilgi edinilebilir ve
uygulamaya geçirme noktasında benimseyebileceği teknikleri uygulayabilir.
• Öz denetim becerilerini sorgulayabilir ve geliştirmek için yardım alabilir.
• Sağlıklı beslenme ve günlük egzersizlerin uygulanmasında özenli davranılabilir.
• Dikkat dağıtıcı faktörlerin ortamdan uzak tutulmasına dikkat edilebilir.
• Aşırı dijital oyun oynayan oyuncular bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı
olmaya adanmış kişisel ve çevrimiçi destek gruplarından yardım alınabilir.
Dijital oyun kullanıcıları birçoğu bu önerileri bilmektedir, ancak hayat biçimi haline
getirme konusunda özenli ve kararlı olmaları gerekmektedir.

13.8.2. Dijital Oyun Kullanıcılarının Ebeveynlerine Öneriler
Literatürde yer alan bazı çalışmalar belirli dijital oyunlarının el göz koordinasyonunu, problem çözme becerileni ve zihin bilgiyi işleme yeteneğini geliştirdiğini
göstermektedir (Granic ve diğerleri, 2014). Ancak çok fazla video oyunu oyna-
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mak sorunlara neden olabilir. En büyük sorunlardan biri, bireyin gün içinde oyuna ayırdığı sürenin çok uzun saatleri bulmasıdır. Bu durumla gelen günlük işlerin,
sosyal çevrenin ve sorumlulukların aksaması gibi sonuçları ortaya çıkarabilir. Daha
önce yapılmış çalışmalarda dijital oyun oynama süresinin hangi saatten sonra kişide
olumsuz durumlara yol açabileceği gibi bir veri bulunamamıştır. Fakat dijital bağımlılık, dijital oyun bağımlılığı ve internet bağımlılığı gibi konular temel alınarak
bazı çıkarımlar yapmak mümkün olabilir. WHO dijital/video oyunu bağımlılığını
bireyin oyun oynama üzerindeki kontrolünün bozulması ve oyun oynamaya yönelik
artan öncelik durumu, oyun oynamanın diğer faaliyetlere göre veya günlük faaliyetlerine göre öncelikli olmasıyla olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına rağmen oyun
oynaması olarak tanımlamıştır. Tanımda da belirtildiği gibi oyun oynamanın bireyin
önceliği haline gelmesi durumu kişiyi olumsuz etkileyecektir. Ailelerin çocuklarının
bu durumunu fark etmesiyle birlikte izleyebileceği baş etme yöntemleri mevcuttur.
Ebeveynler, internet bağımlısı olan veya internete bağımlı hale gelen çocukları için
bilgisayar veya ekran başında geçirilen zamanı kısıtlama fikri karşısında çocukları
tarafından tehdit olarak algılamasına neden olabilir. Kendisini tehdit altında hissedebilir. Aile üyelerinin durumu fark etmesi sonrasında konu hakkında ortak hareket
etmesi sorunun çözülmesinde daha hızlı sonuca ulaştırabilir (Adolescents’and Parents’ Perspectives: A Gaming Disorder Intervention in Singapore, 2021). İnternet
günlüklerini kontrol etmek, ebeveyn izleme yazılımı hakkında bilgi edinmek ve filtreleri kurmak, hepsi bir dereceye kadar bilgisayar bilgisi gerektirir. Aile içi iletişimi
destekleyici geziler, ev bakımı, temizliği gibi takım işleri ve aile zamanı saatleri
belirleyerek iletişim arttırılabilir.
Bir ebeveyn, oyunun basit bir eğlence olmaktan çıkıp bir bağımlılık haline geldiğini
anlayabilir. Çok fazla dijital oyunla meşgul olmanın sonucunda okulda, işte veya
ev sorumluluklarını yerine getirmeme veya düşük performans gösterme, diğer hobilerini yapmaması veya yeni hobi edinememesi, kişisel öz bakımında düşüş, oyun
oynama saatine dair sınır koyamama, geçicide olsa oyun oynamadığı için sinirlilik
ve endişe belirtileri gibi durumların gözlemleri ile bağımlılık durumu anlaşılabilir (
Blumberg ve diğerleri, 2019).
Griffith’ler ebeveynlerin, çocukların hangi video oyunlarını oynadıklarını bularak
başlaması gerektiğini savunmaktadır (Griffith ve diğerleri, 2021). Oyunların içeriğine ebeveynin itirazları varsa, bu konuda çocuklarıyla iletişime geçmesi sorunla
mücadeleyi kolaylaştırabilir. Eğer itiraz yok ise oyun oynamak için bazı kurallar
konulmalıdır. Oyun seçimi çocuklar ve ergenler için önemli olabilmektedir.
Ebeveynlerin çocukların yaşına göre derecelendirilmiş oyunlar oynadığından emin
olmalıdır ve oyun içeriklerini incelemelidir. Oyuncular, video/dijital oyunları seçimlerinde farklı motivasyonlardan etkilenebilir. Bu duruma yönelik gerçekleştirilen çalış-
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malar bulunmaktadır. Dijital oyunu kullanımlarını ve doyumlarını inceleyen çalışma,
atari video oyunları oynayarak karşılanan ihtiyaçlar ve tatminler hakkında 10 ila 24
yaşındaki 244 kişiyle anket yapan Selnow, anket sonucunda şu çıktıları ortaya çıkarmıştır: video/dijital oyunlar arkadaşlara tercih edilebilir, arkadaşlık sağlar, etkinlik/eylem sağlar ve yalnızlık/kaçış sunar gibi çıktılar elde etmiştir (Selnow, 1984).
Çocukların dijital oyun oynama motivasyonlarının keşfedilmesi aileler için önemlidir. Gün içinde uzun saatler oyun oynayan çocuklara sahip aileler çocuğun oyun
oynamasındaki nedenleri belirlemesi gerekmektedir veya bu konuda uzmanlardan
yardım alması önemli olabilir. Çocukların oyun oynama motivasyonlarına yönelik
çalışma gerçekleştiren Selnow’un araştırma çıktılarından da biri olan olumsuz duygulardan kaçmak için çocuklar ve ergenler daha fazla oyun oynayabilir. Olumsuz
duygular ile ifade edilen utanç, hayal kırıklığı, yalnız hissetme gibi duygu durumlarıdır. Sosyal hayatta karşılaştıkları sorunları örneğin notlarını, fiziksel sağlıkları ve
ilişkilerindeki sorunlar gibi durumlar ile karşılaşınca daha iyi hissetmek için oyun
oynamak daha güvenli gelebilmektedir (Loton ve diğerleri, 2016).
Uzmanlarında sıkça vurguladıkları aile içi iletişimi güçlendirmek ebeveynlerin en
önemli başa çıkma yöntemi olabilir. İletişim, basitçe bir yerden, kişiden veya gruptan diğerine bilgi aktarma eylemi olarak tanımlanabilir. Etkili iletişim ise olası yanlış
anlaşılmaları en aza indirmeyi ve iletişim sürecinin her aşamasında iletişimin önündeki tüm engellerin üstesinden gelmeyi içerir. Aile içinde etkili iletişimin sağlanması
aile bireyleri arasında güvenli ilişkilerin gelişmesine katkı sağlar. Aile üyeleriyle
iletişim kurulduğunda aile bireylerinin inandığı şeyleri paylaşarak ve onların ne hissettiklerini anlayan aile üyesi, aynı fikirde olmasa da diğer aile üyesinin yaptıklarını
neden yaptığını veya neden söylediğini daha fazla anlayabilir. Bir aile iyi iletişim
kurduğunda aile üyelerinden birinin neye ihtiyacını olduğunu anlar ve destek sağlayabilir (Cohen ve diğerleri, 2011).
Aileler çocuklarının aşırı dijital oyundan kaynaklı olumsuz tutumların gelişmesini
engellemek için bazı önlemler geliştirebilir;
• Dijital oyun oynama süresini sınırlandırılabilir.
• Aile içinde etkili iletişimin sağlanmasına yönelik harekete geçilebilir. Duygularını ve deneyimlerini paylaşmaya teşvik edildiğini hissetmeleri için iletişime önem verilebilir.
• Yetişkinler, video oyunları da dâhil olmak üzere teknolojiden düzenli olarak
uzaklaşarak cihazların sağlıklı kullanımını modelleyebilirler.
• Oynanan dijital oyunların içerikleri hakkında bilgi edinilebilir ve yaş uygunluğuna göre oyunlara yönlendirilebilir.
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• Beraber oyun oynayarak oyunlar hakkında bilgi sahibi olunabilir.
• Fiziksel aktivelere yönlendirilebilir.
• Sosyalleşme yeteneğini geliştirmeye yönelik takım çalışması istenen etkinliklere dâhil olması noktasında yönlendirilebilir.
• Dikkat dağıtıcı ortamın oluşmasını engellenebilir.
Ebeveynler için dijital oyunlar, zaman yönetimi, psikolojik ve fizyolojik sağlık, duruş bozukluğu ve sosyal yetenekler açısından takip edilmesi gereken bir olgudur.
Kavrama gösterilen hassasiyet aile büyükleri, anne babanın dijital oyun kullanımından modellenerek çocuğa yansımaktadır. Aile kendi küçük sosyal grubunda dijital
oyun disiplinini yaratarak bireylerin bugünkü ve yarınki değerlerini oluşturmaktadır.

13.8.3.Dijital Oyun Kullanıcıları Eğitim Paydaşlarına Öneriler
Okullar öğrencilerin yaşıtları ile bir araya geldiği ve uzun zaman orada bulunmasını
sağlayan ortamdır. Burada öğretmenler öğrencilerle aynı alanda bulunmasından dolayı gözlemlere sahip olabilir. Siber aylaklık veya dijital yorgunluk belirtilerine sahip
veya dijital oyun bağımlılığına sahip öğrenciler tespit edilebilir. Aileleri tarafından
fark edilmeyen bulgular, öğretmen/idare tarafından fark edilebilir. Bu durumda ailelerle iletişime geçebilir, konu hakkında bilgilendirme veya yönlendirme yapabilir.
Eğitim ortamlarında ve iş ortamında yapılan siber aylaklık ile ilgili yapılan çalışmalara göre, eğitim ortamlarında en sık karşılaşılan siber aylaklık davranışlarından biri
dijital oyun oynamadır (Yaşar & Yurdugül, 2013).
Okullarda yapılacak bir diğer öneri ise, aile ve çocuklarıyla birlikte bilgilendirici
çalışmaya girebilir. Seminer veya el kitapçığı ile çocuklara ve ailelere bilgi verebilir. Bu konuda yapılacak faaliyetlerle bireylerde farkındalığa neden olacaktır. Ayrıca öğrencileri egzersize yönlendirmek adına okulda birkaç alana yönelik faaliyetler
açabilirler. Böylece farklı spor dallarına yönelik ilgi ve isteklilik artabilir. Öğrencileri egzersize yönlendirecek faaliyetlere yönelik çalışmalar, öğrencileri sadece dijital
yorgunluk ve siber aylaklık durumlarına çözüm olması adına değil, ayrıca sosyal
ilişkileri geliştirme, takım olma ile gerçekleşecek empati duygusu gelişecektir.
Dijital oyunları oynarken, oyunu keşfetmeye çalışmak hafıza üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Oyunu çözmek için bir strateji ve konsantrasyon gerekir böylece oyuncunun belleği güçlenebilir. Bu konuda araştırma yapan Clemenson ve Stark (2015)
iki farklı grup üzerinden yürüttükleri çalışama göre, video oyunu oynamanın bilişsel
faydalarına dair kanıt sağlamıştır (Clemenson & Stark, 2015). Dijital oyunlar, oyuncuları karmaşık sorunları çözmeye yönlendirebilir. Bu sanal problem çözme, gerçek
hayattaki engeller için bir uygulama görevi görebilir. Ayrıca el-göz koordinasyonunu
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gelişimini destekleyebilir. Dijital oyunların bahsedilen avantajları olduğu gibi olumsuz nedenlere yol açabilir. Çok fazla oynanması durumunda obezite, uykusuzluk,
anti sosyal davranışa teşvik gibi daha önce ele alınan olumsuz durumlara yol açabilir. Başka olumsuz durumlar “Siber Aylaklık” ve “Dijital Yorgunluk” kavramlarıdır.
Aylaklığın bağımlılık boyutunda olması sorumlulukları ertelemesine, dijital oyunlardan kaynaklı yorgunluk kişinin dijital oyun-yaşam dengesini bozar, yaşam kalitesini düşürür önceliklerinin karışmasına sebep olur. Bu nedenle okullarda dijital oyun
hakkında eğitimler verilebilir. Oyunların tür seçimleri ve zamanın verimli kullanımı
hakkında bilgilendirmeler yapılarak bireylerde farkındalık oluşturulabilir.
Araştırmalar, dijital oyunlarını aşırı derecede oynanması öğrencilerin duygusal gelişiminin yanı sıra akademik başarısını da olumsuz etkileyebileceğini göstermiştir
(Irmak & Erdoğan, 2016) ( Kesici, 2020) (Aksoy & Erol, 2021). Eğitimciler, öğrencilerin aşırı dijital oyun oynaması sonucu ortaya çıkan olumsuz durumlarla mücadele etmesinde yönlendirici bir rolü olabilir. Eğitim paydaşlarının ( öğretmen/yönetim/
rehberlik) dijital oyun kaynaklı öneriler şu şekilde sıralanabilir;
• Tüm eğitim paydaşlarında dijital oyun bilincinin yaratılması
• Öğrencilerin dijital oyun kullanım düzeyini gözlemlenmesi, değerlendirilmesi ve tespiti
• Öğrencilerde dijital oyun oynamakla bağımlılık arasındaki farkındalığın yaratılması
• Öğrenciler arasındaki rekabet ve başarma duygusunun dijital oyun düzeyinde
değil eğitim ve akademik başarı odaklı olmasının daha değerli olduğu algısının yaratılması
Öğretim düzeyindeki öğrenciler zamanların üçte birini eğitim kurumlarında geçirmektedir. Dijital oyun kültürünün yaratılmasında eğitim kurumlarının etkisi çok büyüktür.
Günümüzün vazgeçilmezi olan bilgi teknolojileri, sonsuz bilgiye ulaşma, kontrol
edilemeyen genişlikte sosyalleşme alanları yaratma, iletişimin ve erişimin sınırsız
olması, anı kaçırmama eş zamanlı aynı anda pek çok yerde olma duygusu dijital
bağımlılığımızı artırmıştır. Ancak söz konusu geleceğinin sorumluluğunu almaya
çalışan gençler ve çocuklar olduğunda bu dijital bağımlılığın sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Gençler ve çocukların kullandıkları mobil cihazlar her ne kadar
ebeveyn tarafından uzaktan kontrol programlarıyla desteklenmiş olsa da içlerindeki
eğlence amaçlı dijital oyun uygulamaları her zaman cazibe merkezi olmuştur.
Gerek ses, gerek ışık, gerek rekabet duygusuyla cazip hale gelen dijital oyunlar boş
zaman değerlendirme, sosyalleşme motivasyonuyla gençlerin ve çocukların haya-
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tına girmektedir. Ancak dijital oyun kullanıcılarının sorumluluklarını gerçekleştirilirken, gereklilikleri yapıyormuş gibi görünürken, internet erişimini veya teknoloji
araçlarını kişisel amacı için kullanmaya başlarlarsa bu durum siber aylaklık olarak
değerlendirilir. Siber aylaklığı, dijital teknolojilerin aşırı kullanımından kaynaklanan
dijital yorgunluk kavramı takip eder. Dijital yorgunluk, insanların çok sayıda dijital
araç ve uygulamayı aynı anda ve sürekli olarak kullanmaları gerektiğinde ortaya
çıkan, tanınmış bir zihinsel ve fiziksel tükenme ve ayrılma durumudur. Çocuklar
ve gençlerde dijital oyunlar kaynaklı siber aylaklık ve dijital yorgunluk farkındalığı
yaratılmalıdır. Dijital oyun kullanıcıların doğru ve yanlışı ayırt etmesi, ebeveynlerin
bu süreci yönetecek bilinçte olması, eğitim paydaşlarının konuyla ilgili pozitif değerlendirmeleri çok kıymetlidir. Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği dijital oyun
kavramının avantaj ve dezavantajlarının dozunda kullanılması, dijital oyun bilinci
ve dijital oyun kültürünün yaratılmasıyla faydalı hale gelebilir.
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BÖLÜM 14

EĞITIMDE DIJITAL OYUNLAR VE
DIJITAL OYUN TABANLI ÖĞRENME

Doç. Dr. Türkan Karakuş Yılmaz

Oyunlar insanın varlığından beri doğal biçimde yaşamın bir parçası olmuştur.
Hemen her alanda ve platformda yer alan oyunlar, dijital yaşamın da vazgeçilmez
unsurlarından biridir. Dijital dünyada oyun, oynama, oyunlaştırma, oyun benzeri
şeklinde yer bulan oyun öğeleri, eğlence, pazarlama, sağlık, spor gibi alanlar kadar eğitimde de önemli bir yer tutmaktadır. Kitabın bu bölümünde dijital oyunlar
ve eğitimde kullanımına dair temel tanımlar verilecek ve eğitim ortamlarında
oyunların kullanımları örneklenecektir. Bölümde ortaya çıkan sonuçları kısaca
özetlemek gerekirse; dijital eğitsel oyunlar teknolojilerin sunduğu fırsatlara göre
dönüşüm göstermiştir, ilk dönemlerde tamamen etki-tepki döngüsüne dayalı
olan oyunlar, günümüzde oyuncuların bireysel farklılıklarına, seçimlerine ve beklentilerine göre şekillenebilmektedir. Dijital eğitsel oyunlar kadar, mevcut ticari
oyunların da eğitimde kullanımı etkili sonuçlar verebilmektedir. Ayrıca günümüzde, sadece oyun oynamak değil, oyun geliştirmek, oyunun içinde farklı şeyler
tasarlamak da oyuncular için bir öğrenme aracı haline gelmiştir. Kitabın son
bölümünde dijital eğitsel oyunların tasarımına değinilecektir. Literatürde sıklıkla
vurgulandığı gibi eğitsel oyunlarda etkileşim, geribildirim, mücadele gibi oyunları
çekici kılan unsurların pedagojik unsurlarla bir harmoni oluşturacak biçimde sunulması önem taşımaktadır.
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14.1. Giriş
Dijital oyunlar nispeten yeni bir gelişme olmasına rağmen, kayıtlı kültürün başlangıcından beri insan kültürlerinde eğlence, ilişki kurma, eğitim ve biraz tartışmalı da olsa hayatta kalma araçları olarak oyunlar var olmuştur (Huizinga, 1995;
McGonigal, 2011). Oyunlar, insan kültürüne sağlam bir şekilde yerleşmiş olup,
sosyal ve boş zaman yaşantısını etkilemeye devam etmektedir. Huizinga (1995)
oyunu özgürlük, zengin işlevleri olan gönüllü bir eylem, yaşam enerjisi fazlalığından kurtulmanın bir biçimi, zararlı eğilimlerden masum bir şekilde kurtulmanın yolu, gerçek hayatta gerçekleştirilmesi olanaksız arzuların bir kurmaca aracılığıyla giderilmesi, mücadele içeren ve sosyalleşmeyi sağlayan bir araç olarak
görmektedir. Fransız sosyolog Roger Caillois oyunu, belirli bir zaman ve mekânda
eğlenmek için yapılan, belirli kuralları ve beklenmeyen sonuçları olan, gerçek hayattan farklı olduğu bilinciyle gönüllü olarak yapılan bir eylem olarak tanımlamıştır
(Caillois, 2001). Schell (2008) oyunu istekle yapılan, hedefler, çatışma, kurallar, kazanma ve kaybetme, etkileşim, meydan okuma, değer yaratma gibi unsurlara sahip
olan kapalı sistemler olarak tanımlamaktadır. Kapalı sistem olması oyunun başlangıcı ve bitişi belirli, bir bütün olması anlamına gelmektedir. Aslında “oynama” ile
“oyun” arasındaki fark oyunun kapalı bir sistem iken “oynama” veya “oyun yapma”
diyebileceğimiz eylemlerin belirli bir sınırının olmamasıdır. Örneğin çocukların arkadaşları ile evcilik, araba sürme ya da kovalamaca gibi yaptıkları eylemler belirli
kurallara ve belirli bir bitiş noktasına sahip değildir; bu nedenle de bu eylemlere
oyun değil, “oynama” adı verilebilir . Oysa futbol, mangala, isim şehir kuralları ve
zaman sınırları olan, araçları belirli eylemler olup “oyun”a örnektir.
Kapalı sistem tanımına en uygun olan oyunların dijital ortamlardaki oyunlar olduğu ifade edilebilir. Çünkü bu oyunlarda belirgin hedefler ve net sınırlar mevcuttur.
Dijital oyunlar, masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlar, oyun konsolları, yeni nesil
TV’ler, mobil telefonlar gibi dijital araçlarla oynanan oyunlardır (Karakuş Yılmaz &
Samur, 2020). Bilinen ilk dijital oyun olan Spacewar’ın 1961’de geliştirilmesinden
sonra 1980’lere kadar oyunlar atari gibi konsollara özgü olarak sunulmuştur. 1980
sonrasında bilgisayarlarda farenin de kullanılmaya başlamasıyla daha karmaşık, bulmaca ve strateji geliştirme içeren oyunlar için bir yol açılmıştır. 90’larda mini el
cihazları ve 2000’lerde PlayStation oyun konsollarının çıkışı, 2000’li yıllarda artık
cihazların her eve girebilecek şekilde maliyetlerinin düşmesi ile birlikte dijital oyunlar eğlence endüstrisinin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir (Samur &
Özkan, 2019). Özellikle 1980 sonrasında bilgisayar oyunları eğitsel bir araç olarak
umut vermiştir (O’Neil, Wainess, & Baker, 2005).
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Dijital oyunlar her yaştan bireyin dikkatini çekmektedir. Uygun koşullar sağlandığı ve
dijital oyunlar titizlikle geliştirildiği müddetçe, dijital oyunların eğitimde kullanılmasının pek çok soruna iyi bir çözüm sunduğu literatürde ifade edilmektedir (Prensky,
2001b; Kiili, 2005). Öğretme/öğrenme aracı olarak geliştirilen dijital oyunlar, akademik başarıyı artırmakta (Kim & Chang, 2010), motivasyon sağlamakta (Tüzün, Yılmaz-Soylu, Karakuş, İnal, & Kızılkaya, 2009) ve yaratıcılık, problem çözme, işbirliği
ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilmektedir (Hong,
Cheng, Hwang, Lee, & Chang, 2009; Romero, 2015). Ancak dijital eğitsel oyunlardan
bu tür öğrenme çıktıları elde edilebilmesi için, doğru oyunun doğru zamanda sunulması, oyunlardan beklentilerin oynanan oyuna ve barındırdığı pedagojiye göre yapılandırılması ve sürecin doğru şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu fikir doğrultusunda kitabın bu bölümünde farklı oyun türlerine göre nasıl çıktılar elde edilebileceği
ve eğitim sürecine oyunların nasıl dahil edilebileceği tartışılmıştır. Bu bölümde sadece
eğitsel amaçla geliştirilen “dijital eğitsel oyunlar” değil, oyun tabanlı öğrenmenin temel unsurlarından olan ticari oyunlar yani herhangi bir eğitsel amaç taşımayan sadece
maddi getiri amacıyla geliştirilen popüler oyunlar da ele alınmıştır.

14.2. Dijital oyunların eğitimde kullanımı ile ilgili temel kavramlar
Geçmişten günümüze dijital oyunların farklı şekillerde eğitimde kullanımına yönelik pek çok kavram ortaya çıkmıştır. Öncelikle oyunlar elektronik oyun, bilgisayar
oyunu, video oyunu gibi o günün teknolojilerine göre farklı şekillerde isimlendirilirken, eğitimde de aynı şekilde eğitsel bilgisayar oyunları veya eğitsel video oyunları
şeklinde kullanılabilmektedir. Günümüzde de yine mobil platformların, artırılmış
gerçeklik, sanal gerçeklik gibi teknolojilerin oyunlarla buluşması ile oyun isimlendirmelerinde değişiklikler görülmektedir. Bu nedenle bu bölümde “dijital oyun”
kavramı ile geçmişten günümüze tüm teknolojik araçlarda oynanabilen oyunların
kastedildiği vurgulanmalıdır.
Dijital oyun benzeri unsurların eğitim ortamlarına uyarlanmasındaki ilk örnekler ve
hatta akademik çalışmalardaki pek çok örnek “eğitlence” denilebilecek türden geliştirilmiştir. Yani ilk örneklerde sadece eğlenmeye dayalı, gerçek oyun bağlamında
olmayan, belirli sınırları, kuralları, eylemleri ve karar noktaları barındırmayan basit oyunlar göze çarpmaktadır (Gros, 2007). Birçok çalışmada, bazı test sorularına
puan ya da rozet eklemekle oluşturulan yazılımlar oyun olarak sunulmaktadır (Bire,
2019). Oysa gerçek iyi bir dijital oyun (1) kurallar, (2) amaç ve hedefler, (3) sonuçlar ve geribildirim (4) çatışma, rekabet, meydan okuma (5) etkileşim ve (6) iyi bir
öykü içerir (Prensky, 2001b). Bu anlamda eğitim ortamlarında gerçek dijital eğitsel
oyunların kullanımının kısıtlı olduğu ifade edilebilir.
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Dijital oyunların eğitimde kullanımına ilişkin sıklıkla eş anlamlı kullanılan iki kavram
“dijital oyun tabanlı öğrenme” ve “dijital eğitsel oyun”dur (S. De Freitas, 2006). Oyun
tabanlı öğrenme, oyun içeriğinin ve oyun oynama şeklinin bilgi ve beceri kazanımına
yönelik tasarlandığı ve oyun etkinliklerinin problem çözme ve zorluklarla mücadeleye
dayalı olduğu, oyunculara/öğrencilere başarı duygusu sağlamayı amaçlayan bir ortamı tanımlar (Kirriemuir & McFarlane, 2004; McFarlane, 2014). Dijital eğitsel oyun
ise bir içeriği masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu veya oyun konsolu gibi
bir bilgisayarda çalışan yazılım formunda öğretmek amacıyla oluşturulmuş oyunlardır
(Aslan & Balci, 2015). Bu açıdan bakıldığında dijital oyun tabanlı öğrenme, dijital
eğitsel oyunlar kadar ticari oyunları da kapsayan, ayrıca oyunların sadece oynanması
değil, farklı şekillerde kullanımını da içeren (oyun tasarlama gibi) bir öğrenme yaklaşımını tanımlarken, dijital eğitsel oyunlar belirli bir platform ve aracı tanımlamaktadır.

14.3. Dijital eğitsel oyunların eğitimde kullanımı
Dijital oyunların ilk ortaya çıkışıyla birlikte eğitimde kullanımı için potansiyel hemen fark edilmiştir (Coleman, 1971). Ancak elbette sınıf veya ev içi oyunlara erişim
için 1990 ve sonrası dönemin daha etkili olduğu söylenebilir. Dijital eğitsel oyunların eğitime yansımaları o dönemlerin oyun teknolojileri ile doğru orantılı biçimde
gerçekleşmiştir. Gros (2007)’ye göre dijital eğitsel oyunların gelişimi üç farklı nesil
olarak ele alınabilir.
Birinci nesil: Öncelikle eğitlence kategorisinde değerlendirilebilecek dijital oyunlar, davranışçılığın bir yansıması olarak kullanıcı davranışlarına göre değişen, direkt
öğrenmeye yönelik bilgilerin sunulduğu ortamlar olarak ortaya çıkmıştır. Aslında
bu dönemdeki çalışmalarda ele alınan uygulamalar “oyun tabanlı öğrenme” kavramından çok “bilgisayar destekli öğrenme” kavramı olarak ele alınmıştır (W. H. Wu,
Hsiao, Wu, Lin, & Huang, 2012). Bu dönemde özelleşmiş bilgisayar tabanlı araçlar yerine “bilgisayar destekli öğrenme” kavramının kullanımı genel bir yönelimdir.
Hatta oyun tabanlı öğrenme kavramının 1990’lar ve sonrasında ortaya çıktığı görülmektedir (Prensky, 2001a). Bu dönemde her ne kadar çok çeşitli öğrenme teorileri
çalışmalara kaynaklık etse de, genel olarak oyunlar daha çok basit, pekiştirmeye
odaklı ve içerik sunma amaçlı geliştirilmiştir (Egenfeldt-Nielsen, 2011).
İkinci nesil: Dijital oyun tabanlı öğrenme bilişselcilik ve yapılandırmacılığı temel
almaktadır ve burada odak noktası “öğrenci”dir. Dijital oyunlar, öğrencilerin önceki bilgi, beceri ve inanışları ile farklılaştığı varsayılarak öğrenciye destek sunulan (scaffolding), bölümlendirme, yardım sunma, farklı bilgilerden faydalanma gibi
özellikler kazanmıştır. Özellikle 1990’larda bilişselciliğin en önemli dijital araçla-
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rından biri olan uyarlanabilir hipermedya adı verilen ortamlara en uygun örnek aslında oyunlardır. Oyunların biraz daha karmaşık ve uzun bir anlatıya sahip olması
özellikle oyunların öğrenilme sürecinde oyuncularda belirli bir şemanın oluşması,
farklı oyunları varolan şemalarla çözebilme, ya da oyunun içindeki farklı zorlukları
önceki şemalara göre çözme gibi öğrencilerin bilişsel süreçlerine etki etmeye başlamıştır (W. H. Wu ve diğ., 2012). Yine bu süreçte örneğin macera oyunlarındaki
bazı bulmacalarda gerektiği gibi, oyuncuların mantıksal düşünme ve farklı zihinsel
işlemler önem kazanmıştır (Ang, Avni, & Zaphiris, 2008). İkinci nesil bilgisayar
oyunlarında içerik bilgisi ve bilişsel becerilerin doğrudan, tutum değişiminin ise potansiyel biçimde edinilmesi beklenmektedir.
Üçüncü nesil: Son dönemlerde dijital oyunlar ise sadece oyuna değil, oyunun kullanıldığı bağlama da odaklanmaktadır. Sosyokültel, durumsal öğrenme ve kurmacılığın öncülük ettiği bu oyunlarda bilginin anlamlandırılması, sosyal etkileşim, kültürel
alışveriş ve öğrencinin oyun tasarımına katılması öne çıkmaktadır. Bu süreçteki çalışmalar özellikle oyunların eğitsel özelliklerini etkileyen unsurların ortaya çıkarılması ile daha da özelleşmiş oyunların geliştirilmesi için olanak sunmuştur. Örneğin
öğrencilerin yaşı, kişisel özellikleri, cinsiyeti, rekabet gücü ve önceki oyun deneyimi,
oyunun hedef yaş seviyesi, engelli öğrenciler için sunduğu olanaklar, oyuncu sayısı,
belirli bir öğrenci grubunu rahatsız edebilecek karakter, dil veya durum seçimlerinin
olup olmaması, öğretmenin rolü gibi pek çok unsur artık oyunların eğitime entegre
edilmesinde göz önüne alınan unsurlar olmaktadır (Deubel, 2006). Bu süreçte öğretmenin oyun seçimi çok önemli bir adım olmakta, dijital oyunların kullanımında
öğretmenler rehber sunan ve oyunları okul ortamına entegre eden kişi olarak önem
kazanırken, öğrencinin ortam ve diğer oyuncularla etkileşimi, özgürlüğü ve otonomluğu artmaktadır. Tüm öğrenme kazanımları doğrudan elde edilebilir durumdadır.
Son 20 yılda çok farklı teknolojik altyapılar kazanan dijital oyunların gerek sınıf içi
gerekse bir uzaktan eğitim aracı olarak kullanımında pek çok örnek göze çarpmaktadır. Dijital eğitsel oyunlar matematik ve yabancı dil başta olmak üzere kimya,
fizik, biyoloji, tarih ve coğrafya gibi pek çok alanın öğretiminde (K. Squire & Barab,
2004; Tüzün ve diğ., 2009; Egenfeldt-Nielsen, 2012; Anderson & Barnett, 2013;
Ritzhaupt, Poling, Frey, & Johnson, 2014; Castellar, All, De Marez, & Van Looy,
2015; Tsai, Tsai, & Lin, 2015), motivasyon sağlamada (Hong ve diğ., 2009; Tüzün
ve diğ., 2009; Samur & Evans, 2012), problem çözme, sıralı öğrenme, tümdengelimle akıl yürütme, stratejik düşünme gibi bir çok üst düzey bilişsel beceriyi güçlendirmede (McFarlane, 2014; Bire, 2019), özel eğitimde (Gaggioli & Riva, 2007;
Saridaki, Gouscos, & Meimaris, 2009; Aresti-Bartolome & Garcia-Zapirain, 2014)
ve profesyonel gelişimde (Rosser ve diğ., 2007; Whitton, 2009) kullanılmaktadır.
Öte yandan oyunların eğitsel çıktılarının ele alındığı her çalışmada özel olarak geliş-
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tirilmiş, gerçek oyun özelliklerine sahip oyunların kullanıldığını söylemek mümkün
değildir. Bunun yanında bazı iyi örneklerin olduğu görülmektedir. Örneğin moleküler biyoloji ve immünoloji kavramlarının öğretimini oyunun anlatısı ile bütünleşik
biçimde verebilen, üçüncü şahıs nişancı türünde geliştirilen Immune Attack oyunun
içeriğindeki konunun öğretiminde klasik öğretim yöntemine göre daha başarılı olduğu görülmüştür (Stegman, 2014). Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nı desteklemek amaçlı geliştirilen aksiyon macera türünde, görev tabanlı olarak ilerlemeye dayalı Food Force oyununda ise okul çocukları ve yetişkinlere açlık konusunda
toplumsal farkındalık kazandırılması amaçlanmıştır (Hitosugi, Schmidt, & Hayashi,
2014). Hem sınıfta hem okulda farklı modlarda oynanabilen Monkey Tales oyunu ise
özellikle 5 ve 6. sınıf düzeyinde matematik bilgisi sunmakta ve zihinden hesaplama
becerisi sağlamaktadır (Derboven, Zaman, Geerts, & De Grooff, 2016).
Yukarıda bahsi geçen oyunlar dijital eğitsel oyunlar için iyi örnekler teşkil etmektedir. Ancak bu oyunlar hala ulaşılabilir ve ücretsiz olmasına rağmen tamamen ticari
amaçla geliştirilen oyunlar kadar popüler olamamaktadırlar. Monkey Tales oyunun
kullanıldığı çalışmada öğrencilerin öğretimsel kısımlardan mümkün olduğunca
kaçınarak oyunun sadece aksiyon kısımlarına odaklandıklarını ifade etmişlerdir
(Derboven ve diğ., 2016). Benzer bir durum, sanal dünyaların kullanıldığı başka
bir çalışmada da göze çarpmıştır. Tüzün ve diğ. (2009)’ün çalışmasında sanal dünyada coğrafya ile ilgili görevleri yerine getirmesi gereken öğrencilerin bazılarının
ortamda bulunan uçan araçları kullanarak kendi aralarında yarışlar yaptıkları gözlemlenmiştir. Bu araçlar platformda otomatik olarak avatarlara eklenebilmektedir ve
ortamı tasarlayanlar tarafından kontrol edilememektedir. Girişte oyunla ilgili yapılan
tanımlardaki ortak nokta olan “gönüllü bir eylem” kıstasına göre bu tür durumları da
oyunun bir parçası kabul etmek gerekir. Bu durumda yapılabilecek en uygun yaklaşım öğrencilerin motivasyonunu korumak için bu tür amaç dışı davranışları engellemek yerine, öğrencilerin dikkatini çeken unsurlarla yeterince vakit geçirdikten sonra
öğrenme kısmına odaklanmaları için süre tanımaktır.

14.4. Mevcut ticari oyunların eğitimde kullanımı
Dijital oyunlar, genç neslin sosyalleşme ve eğlenme için kullandığı en önemli yollardan biridir. 18-25 yaş arası bireylerin yoğunlukta olduğu oyuncu kitlesi ile dijital
oyun pazarı 2021 yılında 200 milyar dolara yakın bir büyüklüğe ulaşmıştır (Dobrilova, 2021). Günümüzde 2,81 milyar kişi aktif olarak dijital oyunlar oynamaktadır
(Statista, 2021). Bu kadar büyük bir sektörün sunduğu mevcut dijital oyunlarda en
azından bilişsel becerilerin geliştirilmesinde ve öğrencilere motivasyon kazandırmada büyük bir potansiyel vardır (Özcan, Akbay, & Karakuş, 2016; Ye, Hsiao, &
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Sun, 2018). Her zaman amaca, bağlama ve konuya ilişkin iyi oyunlar geliştirmenin
mümkün olmaması sebebiyle de ticari oyunlar birer öğrenme aracı olarak yer alabilmektedir. Garcia Martinez (2014)’e göre ticari oyunlar, yüksek öğrenimde altı
şekilde kullanılmaktadır: araştırma yürütme bağlamı, öğretim bağlamı, tasarım ortamı, üretim aracı, simüle edilmiş bir dünya ve bir simülasyon aracı olarak. Benzer
şekilde daha küçük yaş gruplarında da oyunlar oynama, eleştirme, yeniden tasarlama
gibi farklı şekillerde kullanılabilmektedir (K. D. Squire, 2008). Ancak genel olarak
aslında öncelikle pedagojinin belirlenerek sonra ona uygun oyunu, uygun biçimde
kullanmak gerekirken, eğitimcilerin önce oyunu seçme sonra pedagojiyi belirleme
eğiliminde olduğu görülmektedir (Garcia Martinez, 2014). Genel olarak, eğitimcilerin çoğunluğunun oyunları yalnızca alt düzey düşünme becerilerinin kullanımını
desteklemek için kullandığı, eğitim uzmanları tarafından önerilen pedagojik uygulamalara göre oyun oynama süreci yürütmedikleri buna rağmen ticari oyunlarla ilgili
deneyimlerinin olumlu olduğu görülmüştür (Garcia Martinez, 2014).
Ticari oyunlar çoğu kez eğitim ortamlarında Garcia Martinez (2014)’in çalışmasında
gözlemlediklerine benzer şekilde sadece öğrencilerin bir süre etkileşimde bulundukları bir ortam olarak kullanılmaktadır. Oysa oyunlardaki öykü, içerik, karar verme
noktalarına göre uygun sorular, tasarım etkinlikleri, ders konusu ile ilişki kurma üzerine eleştiri ve tartışma yürütülerek farklı şekillerde oyunların sürece entegre edilmesi gerekir (K. D. Squire, 2008). Dijital oyunlarda çocuklar pek çok zorlu görevle
karşılaşmakta, birbirleriyle gerek oyun içerisinde gerekse oyun haricinde oyunla ilgili olarak iletişime geçmekte, yeni beceriler öğrenip bunları pratik etmekte, oyun
içerisinde sık sık geri bildirim alarak düşünce sistemlerini bu geri bildirim doğrultusunda değiştirme becerilerini geliştirmektedirler (K. Squire, 2005).
Ticari oyunların kullanımında oyun türü seçim yapmada iyi bir yol göstericidir. Eğitsel
oyunlarda örneğin klasik tıklama ve bulmaya dayalı macera oyunları iyi bir seçenek
olabilir (Moreno-Ger, Burgos, Martínez-Ortiz, Sierra, & Fernández-Manjón, 2008). Bu
oyunlarda oyuncu bir hikayedeki ana karakterdir ve diğer karakterlerle konuşarak, nesneler bularak, onları yaratıcı yollarla birleştirerek ve bilmeceler ve bulmacalar çözerek
hikâyeyi ilerletir. Oyun, bazı eylemlerin gerçekleştirilmesinin diğer bazı etkileşimlerin kilidini açtığı bir hikâye boyunca ilerler. Yavaş tempo, yansıtıcı becerilerin kullanımı, çevrenin incelenmesi ve problem çözme gibi unsurların varlığı, macera oyunlarını
pedagojik olarak etkili kılmaktadır (Moreno-Ger ve diğ., 2008). Strateji oyunlarında
oyuncular uzun ve kısa vadede kararlar alarak zihinsel bir egzersiz yapar ve bir hedefe ulaşmak için strateji kurarlar (Robertson & Howells, 2008). Bu nedenle Age of
Empires, StarCraft, Civilization gibi strateji türünden oyunlar matematiksel ve analitik
düşünme becerileri üzerinde etkili olabilir (Dor, 2014). Ancak bu oyunlar uzun zaman
alan oyunlar olup eğitim ortamından ziyade, okul dışında kullanımı daha uygundur.
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Oyun türü kadar oyunları kendilerine özgü unsurların da ayrı ayrı etkilerinden söz
etmek mümkündür. Örneğin oyun kuralları öğrencileri motive etmede, geribildirim
sağlamada bir role sahiptir (Romero, 2015). Ortamdaki diğer oyuncular ve avatarlar
etkileşimi artırma, işbirlikli öğrenme, sorgulama becerisini harekete geçirme, katılım sağlamada etkilidir (Kao & Harrell, 2015). Bu nedenle ticari oyunları eğitime
entegre ederken ayrı unsurlar üzerine düşünülerek yansıtıcı sorular oluşturulabilir.
Tablo 2’de bazı çalışmalarda eğitsel amaçlı kullanılan ticari oyun örnekleri ve kullanım şekilleri sunulmuştur.
Tablo 2. Ticari oyunların eğitsel amaçlı kullanım örnekleri
Oyun

Oyun türü

Kullanım şekli

Referans

Medal of Honor,
Vanquish,
Bioshock 2,
Resistance

Aksiyon macera

1 saatlik oyun oynama
oturumu

Dikkat kapasitesini artırma
(Chiappe, Conger, Liao, Caldwell,
& Vu, 2013)

World of Warcraft

Devasa çok
kullanıcılı rol
oynama oyunu

Doğal sürecinde
bir oyun episodu
gözlemlenmiştir

Sosyal etkileşim, dil öğrenmesi
(Newgarden, Zheng, & Liu, 2015)

Civilization III

Strateji

Oyun oynama
sürecinde öğrencilere
oyunları ile ilgili
yansıtıcı sorular
sorulmuştur

Tarihle ilgili ilgi, bilgi ve becerileri
geliştirme (K. Squire & Barab,
2004; K. D. Squire, 2008)

Minecraft

Doğal sürecinde
Sandbox (tasarım
bir oyun episodu
oyunu)
gözlemlenmiştir

Medya okuryazarlığı (Dezuanni,
2018), Geometri bilgisi ve
özyeterliği (Akbay, 2015)

Ballance

Ters-yüz sınıf
Aksiyon-macera, yaklaşımı ile oyunun
bulmaca
oynanması ve sınıfta
tartışılması

Newton hareket kanunları (Ye ve
diğ., 2018)

Ters-yüz sınıf
yaklaşımı ile oyunun
oynanması ve sınıfta
tartışılması

Enerjinin korunumu (Ye ve diğ.,
2018)

Angry Birds

Bulmaca

Dance Dance
Revolution

Öğrencilerin farklı
şarkı ve kolaylık-zorluk Araştırma yöntemleri dersindeki
Exergame
(egzersiz oyunu), durumuna göre oyunun faktöriyel tasarım konusu
(Stansbury & Munro, 2013)
müzik oyunu
içinde bir faktöriyel
tasarım yapması

Pokemon Go

Artırılmış
Oyun oynama ve
gerçeklik, mekân sonrasında grup
tartışması
tabanlı oyun
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Ticari oyunların eğitimde kullanımı sıklıkla dile getirilse de öğrenme çıktılarını gözlemlemek üzere uzun süreçli yapılan çalışmaların az olması dikkati çekmektedir. Bu
konuda birçok çalışma genel oyun deneyimi ile farklı öğrenme çıktılarının ilişkisel
analizine dayalıdır. Bazı çalışmalar sadece oyun türüne göre çıkarımlar yapmaktadır (Zhong, 2011). Bazı çalışmalar ise belirli bir oyunu ele alarak muhtemel öğrenme çıktılarından bahsetmektedir (Gros, 2007; Rama, Black, Van Es, & Warschauer,
2012). Oyunun belirli bir gruba oynatılarak gözlem yapıldığı çalışmalarda ise sürelerin kısalığı dikkati çekmektedir. Bu nedenle dijital oyunların hala uzun gözlemlere
dayalı, iyi planlanmış deneysel çalışmalarla etkisine bakılmasına ihtiyaç vardır.

14.5. Dijital oyunların tasarımına dayalı öğrenme
Eğitim alanındaki birçok oyun araştırmacısı, çocukları dijital teknolojilerin birer
tüketicisi olarak görmekte ve bilgilendirici, eğitici (instructionist) bakış açısına
bağlı kalarak bu teknolojileri kullanmaktadır. Ancak, öğrencilere direk bilginin sunulmasındansa onların kendi üretimlerinden yola çıkarak öğrenmelerini hedefleyen
“kurmacılık” (constructionism) yaklaşımı özellikle dijital teknolojilerin tasarımına
yönelik olarak kullanılabilir (Papert, 1993; Rieber, 1996). Eğitimciler, dijital eğitsel oyunlar yapma açısından düşünmeye alışkınken, kurmacılık öğrencilere “kendi
oyunlarını inşa etme ve bu süreçte bilgi ile yeni ilişkiler kurma fırsatı” sağlamaya
çalışmaktadır (Kafai, 2006). Son dönemlerde araştırmacılar, öğrenme için oyun oynamak yerine oyun geliştirmenin değerini keşfetmeye başlamışlardır (Kafai 2006).
LearningApps, Stratch, Microsoft Kodu Game Lab (Hava, Guyer, & Cakir, 2020)
gibi çocukların ve gençlerin oyun geliştirmeleri için basit ve görsel olarak sunulan
uygulamalar kullanmak ve oyun geliştirmede rehberlik etmek üst düzey düşünme
becerileri, öğrenmenin transferi, proje yönetimi, öz düzenleme becerisi gibi beceriler
üzerinde etkilidir. Nitekim literatürde oyun tasarım deneyimine bağlı olarak; içerik
hakkında derinlemesine düşünme (Williamson, Squire, Halverson, & Gee, 2005),
sorgulama, keşfetme, üretme, iletişim ve değerlendirme becerisi (Lay & Osman,
2018), üst düzey düşünme becerileri, gizil öğrenme (Dönmez Usta & Turan Güntepe, 2019), dijital okuryazarlık, duygu ve düşünceleri tasarıma aktarma, problem
çözme, proje geliştirme (Hava ve diğ., 2020), metabilişsel beceriler (Khalili, Sheridan, Williams, Clark, & Stegman, 2011), öyküleme becerisi (Robertson & Howells,
2008) gibi pek çok becerinin ortaya çıktığı görülmüştür.
Bir tasarım etkinliği olarak oynanan oyunların eleştirilmesi ve oyuna yeni bazı özellikler katılması veya oyunun daha farklı biçimde nasıl tasarlanabileceğine dair tartışma yürütülmesi de yansıtıcı ve kritik düşünme becerileri sağlayabilmektedir (K.
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Squire & Barab, 2004). En sevilen oyunların beğenilen yönlerini ortaya çıkarma,
eğitsel içerikleri oyuna yansıtma gibi aktivitelerin kullanıldığı bir çalışmada, öğrencilerin medya ve dijital okuryazarlık becerileri kazandığı görülmektedir (Bokolas,
Amanatidis, & Koutromanos, 2015). Benzer bir çalışmada ise bilgi işlemsel düşünme becerilerinin ortaya çıktığı görülmüştür (Kynigos & Grizioti, 2020). Civilization
III oyunun oynandığı bir ortamda öğrencilerin oyunları üzerine yansıtıcı soruları
cevapladığı bir çalışmada ise yazarlar bu süreçte öğrencilere mentörlük yapmanın
önemini vurgulamaktadırlar (K. D. Squire, 2008). Buna göre bu ortamda mentörlük
etmenin, uzman davranışını modellemede, konuşma yoluyla öğrenmeyi desteklemede ve katılımcılara yeni perspektifler sağlamada birçok önemli rol oynadığı görülmüştür. Bu anlamda öğretmenlerin oyun oynama sürecinde öğrencileri sadece oyunla baş başa bırakmayıp, onların deneyimlerini farklı şeyler öğrenmeye de açmaları
gerekir.
Oyun tasarlamak kadar, oyunun içinde bir dünya var etmek de yine oyun tabanlı öğrenmede kullanılan stratejilerden biridir ve görsel tasarım, uzamsal zekâ ve işbirlikli
öğrenme becerileri açısından katkılar sunar. Akbay (2015) lise öğrencileri ile yürüttüğü yüksek lisans tezinde MineCraft oyun ortamında tasarım yapan öğrencilerin üçgenler konusundaki bilgi düzeyi ve özyeterliliği ile uzamsal görselleştirme becerileri
üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Farklı çalışmalar ise SimCity,
MineCraft gibi içinde tasarım yapmanın mümkün olduğu oyunlar ile işbirliği ve takım çalışması becerileri (O’Neil ve diğ., 2005) ile eleştirel düşünme becerilerinin
(Lee, Eustace, Fellows, Bytheway, & Irving, 2005) gelişebileceğini göstermiştir.

14.6. Oyun benzeri ortamların eğitimde kullanımı
Oyunların birer kapalı sistem, bütünsel yapıda araçlar olduğu bilinmektedir. Oysa
oyun hissi vermesi için farklı öğretim ortam ve araçlarında oyun öğeleri kullanılabilmektedir. Bu araçlardan biri sanal dünyalardır. Üç boyutlu (3B) sanal dünyalar; kullanıcıların avatar adı verilen 3 boyutlu sanal karakterlerle ile giriş yaptıkları, kullanıcıların hem ortamdaki nesnelerle hem de birbirleriyle ile gerçek zamanlı etkileşime
geçmelerine, sesli ve ya yazılı iletişim kurmalarına olanak sağlayan çok kullanıcılı
bir arayüzle üç-boyutlu etkileşimi mümkün kılan çevrimiçi ortamlardır (Tokel &
Cevizci, 2013; Dinçer, 2016). Sanal dünyalarda yapılan pek çok çalışmanın “oyun
benzeri ortam”, “oyun ortamı” gibi tanımlandığı görülmektedir. Sanal dünyalar her
ne kadar oyun unsurlarına yer verse de gerçek dijital oyunların birçok özelliğini
örneğin nesne etkileşimleri sonucu başka bir nesneye etki etme, puan biriktirme,
puanlara göre seviyeler atlama, avatarın ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması gibi
unsurları barındırmaz.
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Sanal dünyaların bu esnek yapısı, özellikle bir rehber ya da çok belirgin hedeflere ihtiyaç duyan küçük yaştaki öğrenenler için kafa karışıklığına yol açabilir. Bu nedenle
sanal dünyaların “dijital oyun” deneyimi sağladığının iddia edilmesi yerine “oyun
benzeri” deneyim sunduğu kabul edilmelidir. Örneğin Tuzun ve diğerlerinin (2009)
yaptığı çalışmada motive edici bir öykü ile hazırlanmış oyun benzeri bir ortam oluşturulmuştur. Bu ortamda öğrencilerin belirli görevleri yapabilmeleri için sanal dünya
dışında görev kâğıtları da kullanılmıştır. Motive edici öyküye göre, öğrencilerden
sanal dünyada 23 Nisan şenlikleri için 7 farklı ülkeden gelen ancak ziyaretlerinin
sonunda kaybolan çocukların bulunarak kendi ülkelerine gönderilmeleri istenmiştir.
Burada öğrencilerden istenen kendilerine sanal dünyada verilen ipuçları, kaybolmuş
çocukları temsil eden avatarların vereceği bilgileri ve onların kaybettikleri bazı eşyaları bulup not ederek kayıp çocukların hangi ülkeden geldiğini tahmin etmeleridir.
Öğrenciler not ettikleri bilgiler ışığında kâğıtlarda hangi kayıp çocuğun hangi ülkeden geldiğini eşleştirmişlerdir. Bu araştırmada Quest Atlantis projesine ait adalardan
biri kullanılmıştır (Barab, Thomas, Dodge, Carteaux, & Tuzun, 2005). Teknik olarak
çocukların not tutmalarını ve bu notları kolayca görmelerini sağlayan araçların bulunmaması, öğrencilerin gerçek ortamı kullanmalarını da gerektirmiştir. Çalışmada
aslında sanal ve gerçek ortamdaki araçların bir araya getirilmesi ile bir oyunlaştırma
yaklaşımı uygulanmıştır. Bu noktada son zamanların en popüler motive edici yaklaşımlarından biri olan ve yine “oyun benzeri” bir deneyim sunan “oyunlaştırma”dan
da bahsetmek yerinde olacaktır.
Oyunlaştırma, oyun öğelerinin oyun dışı ortamların tasarımında kullanılmasıdır
(Deterding, Khaled, Nacke, & Dixon, 2011). Sanal veya gerçek bir ortamı oyunlaştırmak için ortama ödüller, seviyeler, rozetler, hediyeler, izlenen ve görüntülenen
performanslar, skor tabloları, estetik özellikler, işbirlikçi etkinlikler, beklenmedik
değişiklikler gibi dijital oyun öğeleri eklenebilir (A. A. De Freitas & De Freitas,
2013; Goehle, 2013; Van Rosmalen & Westera, 2014; Werbach & Hunter, 2015).
Birçok çalışma aslında sadece rozetleri kullanarak yapılan uygulamaları oyunlaştırma olarak ifade etmektedir.
Oyunlaştırma uygulamaları sadece sanal ortamlarda veya sadece gerçek ortamlarda veya bu ikisi arasında geliştirilebilir. Kalkan (2016) tarafından yürütülen tez
çalışmasında da Second Life sanal platformunda kış sporlarını tanıtan yoğun şekilde oyun unsurları taşıyan bir ortam tasarlanmış ve esnek şekilde geliştirilmiş aynı
amaçlı diğer bir ortamla karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada da oyunların kısıtlayıcı (zaman ve mekân yönünden), zorlayıcı, merak uyandırıcı, gizemli ve ödüllendirici özellikleri kullanılmaya çalışılmıştır. Örneğin, girişteki temel bilgi alanı
öğrencilerin kış sporları ile ilgili bilgi almaları gereken bir labirent şeklinde tasarlanmış olup öğrencilerin labirentte ilerleyebilmeleri için önlerine çıkan soruları bilme-
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leri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin izlemeleri gereken videolara çeşitli şifreler
yerleştirilmiş olup, bu şifreleri birleştirerek belirli bir odadan çıkabilmektedirler. Bu
noktada sanal dünyanın öğrencinin not tutmasına izin veren özelliği kullanılmıştır.
Farklı bir çalışmada ise yabacı dil öğreniminde soru cevaba dayalı bir oyun benzeri
ortam OpenSim platformunda geliştirilmiş ve katılımcı öğrenciler tarafından kelime
öğrenmede işe yaradığı ifade edilmiştir (Berns, Gonzalez-Pardo, & Camacho, 2013).
Active Worlds sanal dünya motoru kullanılarak oluşturulan Quest Atlantis platformu çocukların dünyada eyleme geçebilecekleri sorunlar olduğunu fark etmelerine
yardımcı olmak için etkileşimli görevler sunan bir ada olarak tasarlanmıştır (Barab
ve diğ., 2005; Barab ve diğ., 2007). Üzerinde pek çok çalışma yürütülen Quest Atlantis platformunda, problem tabanlı bir yaklaşım uygulanmaktadır. Öğrenciler sanal ortamda bilgi ve belge toplayarak probleme bir çözüm üretirken, oluşturdukları
raporlar platform üzerinden öğretmenlerine iletilmekte, öğretmenler ise yine sanal
platform üzerinden geribildirim ve quest adı verilen kristal rozetleri öğrenciye sunmaktadırlar. Benzer bir yapı üzerine kurulu olarak bir proje kapsamında geliştirilen
River City ortamında da öğrencilere hastalık ve çevresel problemlerin nedenleri hakkındaki bilimsel hipotezlerini test etmek için sanal deneyler yapma imkânı sunularak bilimsel sorgulama becerileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Ketelhut, 2007;
Klopfer & Squire, 2008).
Elbette sanal dünyalar dışında da oyunlaştırılmış oyun benzeri ortamlara sıklıkla
rastlanmaktadır. Hatta günümüzdeki mobil uygulamaların çoğunluğu oyunlaştırma
elementlerini kullanmaktadır. Alışveriş yapıldığında puan toplama ve forumlarda
yazı yazma sayısına göre rütbe alma gibi uygulamalar bireylere oyunsu bir deneyim sağlamaktadır. İşte bu oyunsu deneyim öğrenme ortamlarında oluşturulduğunda öğrencilerin öğrenmeye motivasyonu ve katılımının artması beklenmektedir.
Günümüzde oyunlaştırma için kullanılabilecek yüzlerce farklı dijital platform ve
araç bulunabilmektedir. Öğrencilere eylemlerine göre olumlu veya olumsuz rozet
verme amaçlı olarak Classdojo, sınıf içinde iş birliği ve rekabet amaçlı Quizlet, bireysel mücadele için Kahoot, sınıf dışında rekabet amaçlı Socrative, farklı liderlik
sıralaması araçları oyunlaştırma amaçlı olarak günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır
(Karakuş Yılmaz, 2020). Çağlar ve Arkün Kocadere (2015) yüz yüze ya da çevrim
içi öğrenme ortamlarında kullanılabilecek dijital oyunlaştırma araçlarını üç kategoride incelemişlerdir; bunlar oyunlaştırmaya özel araçlar (Classroom Dojo, Zondle),
oyunlaştırmayı doğrudan (Talent LMS) ya da eklentilerle kullanan (Moodle, Blackboard) öğrenme yönetim sistemleri ve son olarak oyunlaştırmanın en çok kullanılan
elementi olan dijital rozet geliştirme araçlarıdır (Credly, Openbadges.Me, 3D Badge
Maker, Passport, İmagefu). Farklı dijital araçların kullanıldığı oyunlaştırma uygulamaları üzerine yapılan 63 yayın üzerinden yapılan bir meta-sentez çalışmasında
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rozet, puan, liderlik tablosunun en sık kullanılan oyunlaştırma unsurları olduğu ve
oyunlaştırmanın akademik başarı, motivasyon, katılım, derse karşı tutum, sınıf içi
etkileşim gibi öğrenme çıktıları üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Şimşek, 2021).

14.7. Dijital Eğitsel Oyunların Tasarımındaki önemli unsurlar
Dijital eğitsel oyunların tasarımından bahsederken aslında 3 temel tasarım unsurunu
ele almak gerekir: oyunun tasarım süreci, oyunun tasarım unsurları ve oyunun eğitim
ortamında kullanımının tasarımı.
Oyunun tasarım süreci: Bilgisayar oyunlarının tasarımı oldukça karmaşık ve pek
çok farklı uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle tek bir kişinin gerçekten motive edici bir eğitsel oyun geliştirmesi beklenemez (Tobias, Fletcher, & Wind, 2014).
Tam bir oyunun geliştirilmesi genellikle tasarımcılar, grafikçiler, programcılar ve
test uzmanları dahil olmak üzere çeşitli sorumluluklara sahip 20-100 kişilik bir ekibi
içerir (Wikipedia, 2021). Dijital eğitsel oyunlar ise eğitsel yazılımların gerektirdiği
etkileşim, geribildirim bileşenleri, pedagojik unsurlarla daha fazlasına ihtiyaç duyar
(Harel & Papert, 1990). Bu nedenle dijital eğitsel oyun tasarım modelleri bu süreci
kolaylaştırmak üzere çeşitli kaynaklarla ortaya koyulmuştur. Örneğin Pivec, Dziabenko, ve Schinnerl (2004) dijital eğitsel oyun tasarım sürecinin adımlarını (1) pedagojik yaklaşımın belirlenmesi, (2) oyuncu görevlerinin modellenen oyun dünyasına
yerleştirilmesi, (3) oyun detaylarının oluşturulması, (4) pedagojik unsurlarla oyunun
birleştirilmesi, (5) oyuncunun oyunda yapması gerekenlerle ve (6) oyun nesneleri ile
öğrenme içeriğinin birleştirilmesi olarak sıralamışlardır.
Oyunun tasarım unsurları: Dijital eğitsel oyunların tasarım unsurları da çeşitli modellerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Örneğin en kapsamlı modellerden biri olan
“Oyun nesne tabanlı modelde (Amory, 2007) anlamlı, keşfetmeye yönelik, ilgi çekici ve karmaşık zorluklar içeren, oyunda farklı şekillerde temsil edilen bilginin keşfine ve transferine dayalı bir sosyal alan oluşturan, iki cinsiyet için de kapsayıcı,
uygun rol modeller sağlayan, bilgisayar destekli iletişim araçları ile desteklenen diyaloglar yoluyla demokrasi ve sosyalliği geliştiren, açık bilgiye erişim, oyuncular
arası iletişim ve yansıtmanın bir sonucu olarak gizil öğrenme sağlayan zorluklar,
bulmacalar ve görevler içeren bir yapı sunulmaktadır. Bunun dışında akış ve motivasyon teorilerinin tüm boyutlarının sürece katılmasını öngören EFM modelinde de
yine benzer şekilde bu öğelerin oyun unsurları ile bütünleşmesi hedeflenmektedir
(Song & Zhang, 2008). Modeller dışında ise pek çok çalışmada dijital eğitsel oyun
tasarımcılarının dikkate alması gereken pek çok unsur ortaya koyulmuştur. Oyunun
orijinal bir hikayesinin olması, uygulanabilir ve işlevsel olması, oyun dünyası ve
karakterlerinin özenle oluşturulması gerekir (Kanev & Sugiyama, 1998).
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Oyun tasarımcıları, öğrencileri sıkmamak ve içeriği göz ardı etmemek için etkileşim ve geri bildirim bileşenlerini ve öğrenme içeriğini oyuna nasıl eklenebileceğini
dikkatle seçmelidir. Eğitsel bir amaç için kullanılan dijital oyunların sahip olması
gereken temel özellikler şu şekilde ifade edilebilir (Prensky, 2001b):
• Oyunlara eğlence katan, oyunları şekillendiren ve oyuncunun hedefe ulaşmasını sağlayan kurallar.
• Oyuncuyu motive edecek bir hedef
• Oyun kurallarına paralel olacak şekilde verilen puan, süre, ekstra haklar veya
hak kaybı gibi olumlu veya olumsuz dönütler.
• Oyuncunun oyunla veya oyun içindeki diğer oyuncularla etkileşimi; mücadele, meydan okuma ve zorluk gibi oyuncuyu motive edici özellikler.
Dempsey, Haynes, Lucassen, ve Casey (2002) oyuncuların özellikle oyunların nasıl oynanacağı, oyunun zorluğu ve ardından zorluk, zamanlama, hız ve ses kontrolünün kolaylıkla yapılması ve yardım seçeneklerine önem verdiklerini göstermiştir. Ayrıca oyunların net bir amacının olması ve deneme yanılma şansının olması
da oyuncuların dikkatini çekmektir. Dondlinger (2007) oyunlardaki etkileşimin
yüksek olması, öykü (story) ve anlatının (narrative) motive edici olması, amaç ve
kuralların belirli olması, farklı öğrenme yaklaşımlarının işe koşulmuş olması, içsel
motivasyon öğelerinin konu içeriği ile uyumlu olması ve geribildirim mekanizmalarının çeşitliliğinin oyunun oynanabilirliğini artırdığını ifade etmektedir. Benzer
şekilde rol yapma oyunları (role-playing games), öğrencileri problemler üzerinde
düşünmeye ve takip etmeye zorlar (K. Squire & Jenkins, 2003). Oyunlardaki anlatılar (narrative) rol yapma oyunlarında önemlidir çünkü anlatılar oyuncunun kim
olduğunu, ne yapması gerektiğini, hangi kararların alınması gerektiğini vb. içerir.
Bu durumda oyunlardaki anlatıların öğrencilere rehberlik edecek şekilde akıllıca
tasarlanması gerekmektedir.
Tobias ve diğ. (2014) eğitsel oyunların tasarımına ilişkin yaptıkları literatür analizinden hareketle aşağıdaki önerileri getirmişlerdir:
1. Oyunun gerektirdiği bilişsel süreçleri belirlemek için bilişsel görev analizi
yapılmalıdır
2. Rehberlik sağlanmalıdır; bu rehberlik görsel destek sunma, doğruyu bulmak için düşünmeye teşvik edici cevaplar sunma, buluş yoluyla öğrenmeyi
destekleme biçiminde farklı rehberlikleri içerebilir.
3. Diyalogda birincil şahıs kipi kullanılmalıdır
4. Oyuncularla etkileşimde animasyonlu karakterler kullanılmalıdır
5. Dijital ve doğal olmayan sesler yerine insan sesleri kullanılmalıdır
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6. Kullanıcı katılımı en üst düzeye çıkarılmalıdır
7. Bilişsel yük azaltılmalıdır
8. Motivasyon en üst düzeye çıkarılmalıdır
9. Sosyalleşmeyi artırıcı içerik artırılmalıdır ve agresif içerik azaltılmalıdır
10. Oyun ve görev analizleri sürekli revize edilmelidir
11. Oyunlar öğretim hedeflerine entegre edilmelidir
12. Güncel oyun araştırmalarındaki bulgular takip edilmelidir
13. Eğitsel oyunlar geliştirmek için takım çalışması yapılmalıdır
Oyunun eğitim ortamında kullanımının tasarımı: Daha önceki bölümlerde de ifade
edildiği gibi eğitim ortamlarında sadece oyunun öğrencilere oynatılması kısıtlı bir
öğrenme alanı sağlar. Oysa eğitimcilerin yapması gereken farklı biçimlerde oyunu
ele alarak daha farklı öğrenme çıktıları oluşturmaktır. Oyunların tasarımı kadar, eğitim ortamlarında kullanımına yönelik de farklı modeller ortaya konulmuştur. Örneğin Garris, Ahlers, ve Driskell (2002)în sunduğu Girdi-Süreç-Kazanım Modeli’ne
göre öğrencinin aktif bir şekilde öğrenmeye katılması, aldığı kararlar doğrultusunda
oyundaki davranışlarına göre geribildirimler alması ve oyun bitimine kadar bu döngünün devam etmesi öngörülmektedir. Yine aynı modelde oyunun eğitsel yönünü ortaya koymak için mutlaka bir sorgulama sürecinden geçilmesi ve yansıtıcı birtakım
etkinliklerin yürütülmesi gerekir ki bu da bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme
kazanımlarının belirgin olmasını sağlayacaktır.

14.8. Sonuç
Dijital oyunlar ve oyun benzeri araçlarla zenginleşen öğrenme ortamlarının öğrencilerin dikkatini çektiği bir gerçektir. Eğitimciler, oyunları eğitime entegre ederek
öğrencilerine daha fazla aktivite yapılmasını ve öğrenimde çeşitliliği sağlayan, çok
oyunculu özellikleri ile sosyal öğrenmeyi destekleyen ve öğrencileri motive eden
oyunları eğitimin aşamasında işe koşabilir. Oyunlar sadece oynanarak, oyunlar üzerinden tartışmalar yürütülerek, öğrencilerin oyun geliştirmesi ile farklı şekillerde
kullanılabilirken, her biri 21. yüzyıl becerileri için zemin oluşturmaktadır (K. D.
Squire, 2008). İster eğitsel amaçlı geliştirilmiş olsun isterse mevcut ticari oyunlar olsun eğitimde oyunun kullanılabileceği bir boşluk mutlaka mevcuttur. Nitekim (Bire,
2019) tarafından yürütülen ve dijital oyunların eğitimde kullanıldığı ampirik çalışmaların analiz edildiği tez çalışmasında, hem ticari oyunların hem de dijital eğitsel
oyunların kullanıldığı çalışmalarda benzer öğrenme kazanımlarının elde edildiği
ortaya koyulmuştur. Aynı tez çalışmasında öğrencilerin oyun geliştirdiği çalışmala-
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rın tümünde ise öğrenme çıktılarının her zaman anlamlı ve olumlu sonuçlar verdiği
görülmüştür. Ancak bu türden çalışmaların, oyunların sadece oynandığı çalışmalara
göre çok daha az sayıda olduğu vurgulanmalıdır.
Dijital eğitsel oyunların geliştirilmesine dair pek çok öneri getirilse de bu tür oyunların her istendiğinde geliştirilemediği bilinmektedir. Oyunların geliştirme maliyeti,
oyunları müfredata entegre etmenin karmaşık bir süreç olması ve öğrenme sürecinin kalitesini değerlendirme ihtiyacı gibi konular bu oyunların geliştirilmesini zorlaştırmaktadır (Moreno-Ger ve diğ., 2008). Ayrıca oyuların sürekli biçimde eğitime
entegrasyonunda zamansal ve mekansal kısıtlılıklar mevcuttur. Aslında çoğu dijital
eğitsel oyun çalışmasında oyun oynama süresi 1 saatin altındadır ve tek oturumda
gerçekleştirilmiştir (Hitosugi ve diğ., 2014; Stegman, 2014).
Dijital eğitsel oyunların içerdiği unsurlar, geliştirilme süreçleri ve eğitim ortamlarında kullanım süreçleri öğrenme kazanımları üzerinde etkilidir. Oyunlardaki eğitsel unsurlarda etkileşim, geribildirim ve meydan okuma gibi oyunların çekici kılan
özelliklere dikkat çekilirken, oyunun geliştirilme sürecinde yine pedagojik yaklaşımın seçimi ve pedagojik unsurlarla uyumlu biçimde oyun görevlerinin tasarımı
öne çıkmaktadır. Oyunların eğitim ortamında kullanımında ise yansıtıcı etkinliklerin
önemine vurgu yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında, aslında dijital oyun tabanlı öğrenmenin sadece eğitsel unsurlara sahip oyunların öğrencilere sunulması olarak algılanmaması gerektiği, öğretmenlerin birebir öğrenme alanına hitap etmese de farklı
oyunlar kullanıp yansıtıcı etkinliklerle öğrencilere farklı bakış açıları katabileceği
görülmektedir. Elbette bu durumda öğretmenlerin çeşitli dijital oyun oynamaları,
oyunlar üzerinde düşünmeleri ve en uygun şekilde oyunları öğrenme sürecine katmaları gerekmektedir.
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BÖLÜM 15

ÖĞRETIMDE DIJITAL OYUNLAR

Arş. Gör. Dr. Bilge Aslan Altan

Bu bölüm, dijital oyunlara öğretim etkinliklerinde niçin ve nasıl yer verildiğine
ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri içermektedir. Dijital çağın gerçekliği ve
getirdikleri dikkate alındığında, öğretim planlamalarına ve uygulamalarına hızlı
bir giriş yapan dijital teknolojilerin öğrenme üzerindeki çok boyutlu etkisi oldukça önemli görülmekte, ulusal ve uluslararası alan çalışmalarında sıklıkla vurgulanmaktadır. Öğrenme sürecinde dijitalleşmeden alınabilecek verim, öğrenmenin
yol göstericisi öğreticilerin planlama ve uygulamaları ile yakından ilişkilidir. Bu
doğrultuda, bölüm içerisinde eğitim faaliyetlerinin kaçınılmaz bir parçası olarak
yorumlanan dijital teknolojiler çatısı altında, dijital oyunların öğretimin planlama
ve uygulama alanlarına yansımaları açıklanmış, öğretimin farklı aşamalarında ve
amaçlarında kullanılabilecek örnek dijital oyunlar tanıtılmış, öğretimi desteklemede dijital oyunların kullanımına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

15.1. Giriş
İnsanlığın varoluşundan bu yana doğa üzerinde sürdürdüğü üstünlük çabaları birçok
tarihi gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Günümüze kadar gelen süreçte, insanlığın ilerleterek ve geliştirerek ortaya koyduğu bilgi ve beceriler, üst düzey teknoloji
araçlarının kişisel ve profesyonel yaşamın önemli bir parçası olmasını sağlamıştır.
Teknolojinin baş döndürücü gelişimi insanlığın ve toplumların sosyal, ekonomik ve
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eğitim gibi alanlarda aldıkları kararları ve mevcut yaşantılarını da yakından etkilemeye devam etmektedir.
Dijital dönüşümün etkileri erken çocukluk döneminden itibaren çok yoğun hissedilmektedir. Bu durum “Z kuşağı” olarak adlandırılan çocuk ve genç yetişkinlerin dijital
bir dünyada yetişmeleri ile yakından ilgilidir. Daha ileri yaş bireylerin bile üst düzey
teknoloji donanımı ve içeriğine sahip bilgisayar, akıllı telefon, dijital içerik ve ortamlara adapte olabildiği varsayıldığında, çocuk ve genç yetişkinlerin dijital araç ve ortamları keşfetmede ve kullanmada üst düzey yeterlik ve becerileri olduğunu söylemek
mümkündür. Bu gerçeğin faydalı ve üretici kullanımlara dönüşmesinde dijital öğretim
etkinliklerine yönelik farkındalık da artmış (Heikkilä ve Mannila, 2018), dolayısıyla
erken çocukluk döneminden itibaren öğrenmeyi destekleyici dijital içerik ve materyallere okul içi ve dışı etkinliklerde daha fazla yer verilmeye başlanmıştır.
Öğretimin farklı kademelerinde yer alan farklı yaş gruplarına mensup öğrencilerin çoğunlukla keyif aldığı dijital içerikler oyunlardır (McGonigal, 2011). Her yaş grubuna
hitap eden seçenek ve zengin içeriklere sahip dijital oyunlar özellikle okul döneminde
olan grupların daha fazla dikkatini çekmektedir. Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren dijital oyunlarla geçirdiği zaman diğer etkinliklerine oranla daha fazladır (Ricker
ve Richert, 2021). Eğlence, akranlarla iletişim, akademik/bilişsel gelişimi destekleme
(Özmen ve Kömürlü, 2011) gibi farklı amaçlarla tercih edilen dijital oyunlar, öğreticilerin öğretim etkinliklerini zenginleştirme, öğrenmeyi pekiştirme ve eğlenceli hale
getirmede kullanabileceği önemli dijital ortamlar arasında yer almaktadır.
Öğrenme kazanımlarına yönelik kullanılan içeriğin daha yaratıcı ve teşvik edici yeni
ortamlara taşınmasında, dijital oyunların etkin ve verimli kullanılabilmesi söz konusudur. Dijital oyunlar aracılığıyla öğretim etkinliklerine ilgi arttırılabilmekte (Tuncer, 2016), farklı disiplin alanlarında kavram öğretimi, içerik aktarımı ve üretimi gibi
bilişsel; akran ilişkileri, farkındalık, değerler eğitimi gibi duyuşsal kazanımlar desteklenebilmektedir. Böylelikle küçük ölçekte sınıf içinde ve dışında gerçekleştirilen
öğretim etkinliklerinin anlamlı ve kalıcı olması sağlanırken, eğitim sistemi içerisinde bugünün ve yarının dijital içerikli ve destekli etkin öğretim yöntem ve teknikleri
desteklenmekte, öğretimin niteliğine katkı getirilebilmektedir.

15.2. Dijital Oyunlar ve Öğretim: Genel Bakış
Piaget’den (1964) bu yana eğitim içeriklerinde oyun kullanılması fikri, araştırmacılara bu konuda kavramsal ve kuramsal çalışmalar yürütmelerinde ilham kaynağı olmuştur. Araştırmalar sonunda öncelikle benimsenen oyun-temelli öğrenme yaklaşımı, öğrenme ürünlerinin ve öğretim hedeflerinin bir oyun düzeneği ile ilişkilendiril-
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mesi özelliğine dayanan (Shaffer ve diğerleri, 2005) ve çok da yeni olmayan öğretim
yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşımda amaç öğrenciler için oyun geliştirmekten
ziyade, öğretim-öğrenme açısından değeri olan bir içeriğin öğrencilerin keyif alacağı
şekilde sunulmasıdır (Spires, 2015).
Oyun temelli öğrenme yaklaşımına alternatif bir yöntemden daha bahsetmek mümkündür. Öğrenme ortamını oyun olarak kullanmanın yanı sıra, öğretim etkinliklerini
oyunlaştırmak da söz konusudur. Bu yöntem bir oyundaki kural akışına uygun olarak,
hazırlanan öğretim içeriğinde belli görevlerin yerine getirilmesini amaçlar. Oyunlaştırma ile sunulan içeriğin yine öğrencilerin keyif alacağı şekilde sunulması, etkinliklere
aktif katılımın sağlanması önemli görülmektedir (Zicherman ve Cunnigham, 2011).
Oyun temelli öğrenme yaklaşımı ile karşılaştırıldığında oyunlaştırma daha çok yöntemsel bir araç olarak yorumlanabilir. Ancak oyun temelli öğrenme yaklaşımında oyunun kendisi bir öğrenme ortamıdır (Kingsley ve Grabner-Hagen, 2018).
Oyun temelli öğrenme yaklaşımında ve/veya oyunlaştırmada, hangisinin kullanıldığı fark etmeksizin, öğrencilerin bazı zorluklarla karşılaşması, yeni bilgiler keşfetmesi, arkadaşları ile etkileşime geçebilmesi, dönüt ve karar verme mekanizmalarını
kullanarak bir öğrenme ürünü ortaya koyabilmeleri beklenir. Öğreticilerin öğretim
amacına uygun olarak başvurduğu yöntem farklılaşsa da dijital oyunlar içeriğin sunulmasında fayda sağlayabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus tüm
oyun sürecinin içerik, oyunun kendisi ve gerçek dünya ile bağlantı arasında bir denge ile yürütülmesidir.
2000’li yılların başından itibaren teknoloji ve dijitalleşme etkilerinin daha fazla
hissedilebilir olması, oyun temelli uygulamaları bilgisayar ortamlarına taşımıştır.
Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) bir parçası olarak öğretim etkinliklerinde yer
almaya başlayan dijital oyunlar kendi içerisinde kuralları olan, bir amaca ulaşmada
birtakım zorluklar içeren, oyunculara ilerleyişleri hakkında dönütler veren interaktif
bir sisteme sahiptir (Liebarman ve diğerleri, 2009). Öğrencilerin özellikle boş zaman
etkinliklerinin önemli bir parçası olması ile dijital oyunların öğretim programlarında
ve planlamalarında daha etkili nasıl kullanılabileceği, nasıl tasarlanması gerektiği
soruları da dikkat çekmeye başlamıştır (Prensky, 2010). Bu oyunların belirli bir konu
içeriğini, öğrencilerde geliştirilmesi ve pekiştirilmesi istenen birtakım becerilerle eşleştirerek, öğrencilerin oyun oynayabilecekleri, derinlemesine sorgulayabilecekleri,
hata yapabilecekleri ve sonunda öğrenebilecekleri eğlenceli bir ortamda sunması
birçok eğitimciye ilham kaynağı da olmuştur (Van Eck, 2007). Öğretim planlamaları
ve öğrenme yaklaşımları da dikkate alınarak sürdürülen eğitim araştırmaları, dijital
oyunların öğretim ortamlarında kullanılması ile ilgili katkı sağlayıcı cevaplarla geleceğe yol gösterici öneriler paylaşmıştır. Geleneksel sınıf ortamlarında kullanılan
birçok aşina yöntem ve tekniğe kıyasla, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını art-
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tırmada (Qian ve Clark, 2016), bilişsel süreçleri geliştirme ve pekiştirmede (Heins,
2017), hem bireysel hem de işbirliğiyle öğrenme etkinliklerinde kullanmada (Popescu ve diğerleri, 2011) sağladığı katkılar gelecek öğretim etkinliklerinde dijital
oyunların kullanımına dikkat çeken araştırma sonuçları arasında sayılabilir.
Eğitimin fen, teknoloji, yabancı dil, sosyal bilimler, mühendislik ve tıp gibi farklı
alanlarında çeşitli amaçlarla kullanılan dijital oyunlar, öğrencilerin akademik gelişimlerine yönelik planlanan öğretim etkinliklerinde de yer almaktadır. Dijital oyunların araç olarak kullanıldığı öğretim etkinliklerinde öğrenciler belirli bir konu hakkında düşünmek, konuşmak, analiz yapmak ve birtakım sorumlulukları yerine getirmek durumundadır (Shaffer ve diğerleri, 2005). Böylelikle “oyuncu” rolü altında
öğrenenler, birçok öğretim amacına uygun görevle sorumlu olabilmekte (Oblinger,
2004); ön bilgilerini kullanabilecekleri, analitik ve eleştirel düşünebilecekleri, problem çözme becerilerine başvurabilecekleri, bilgi transferi yapabilecekleri ve kendi
kararlarını alabilecekleri içeriklerle fiziksel anlamda daha güvenli bir ortamda etkileşim kurabilmektedir. Etkileşim sonucu ortaya çıkan doğru ve yanlışlara verilen
dönütün hızlı olması, öğretici ve öğrencilerin ilgisini arttırıcı bir diğer özellik olarak
yorumlanabilir.
Dijital oyunların bilişsel kazanımlarına ek olarak, algılama, zihinsel esneklik, görsel dikkat ve öğrenmeyi öğrenme gibi katkıları da eğitim çalışmalarında karşılaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır (Bavelier ve diğerleri, 2012). Oyun kurgusuna aşinalığın artması ile öğrencilerin yeni oyun sistemlerini algılamada ve
oyundaki yeni görevleri başarı ile gerçekleştirmelerinde de artış gözlenmektedir
(Bejjanki ve diğerleri, 2012). Böylelikle karmaşık yapılar içerisinden öğrencilerin
kullanabilecekleri bilgiyi daha hızlı fark etmeleri, diğer bilgilerden ayırt etmeleri
ve sorumlu oldukları öğrenme görevi ile birleştirmeleri sonucunda öğrenme hızları
da artabilmektedir.
Sınıf toplumunu oluşturan öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerinde de dijital oyunların kazançlarından bahsetmek mümkündür. Akranları ile iletişim kurmakta zorlanan, kendini kolayca ifade edemeyen, içe dönük öğrencilerin dijital
oyunlar aracılığıyla kurduğu sanal dünyalar, çoğu zaman yaşadıkları gerçek dünyanın yerini alabilmektedir (Bozok ve diğerleri, 2020). Öğretmenler tarafından
eğitsel içeriklerle organize edilen dijital oyunlar aracılığıyla, sanal gerçeklikte var
olmaya çabalayan öğrencilere ulaşılabilmesi, kendilerini iyi hissettikleri ortamların da desteğiyle gerçek dünyada psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
kolaylaşabilecektir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği
işbirliğiyle ve farklı bakanlıkların, resmi kurum ve kuruluşların da katılımı ile ger-
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çekleştirilen Eğitimde Dijital Oyunlar Çalıştay sonuç raporuna (2017) göre, eğitimde katkılarından sıklıkla bahsedilen dijital oyunlardan henüz istendik düzeyde faydalanılamamaktadır. Aynı raporda, akademik program kazanım ve içeriklerinin fazlaca ön planda tutulması, oyun sektöründe yer alanların ve eğitimcilerin işbirliğinin
zayıf olması, öğretim programlarındaki içeriğin dijital oyunlara uyarlanabilmesinde
zorluklar yaşanması, öğreticilerin ders kapsamında oyunlar geliştirmesine yönelik
teşvikte yetersiz kalınması, dijital oyunların daha çok ödül olarak kısıtlı zamanda
kullanılması, her türlü teknik yetersizlik, öğretmen yetiştirme programlarında dijital
oyun vurgusunda yeterli içerik olmaması, kamusal farkındalık ve benzeri pek çok
gerekçenin dijital oyunların öğretim etkinliklerinde kullanılmasını olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır.

15.3. Dijital Oyunların Öğretim Etkinliklerine Entegrasyonu
Öğretimde kullanılan birçok araç ve gerecin dijitalleşmesi ile birlikte, öğretim etkinliklerinin planlanmasında doğru ve nitelikli dijital tercihlerin yapılması öğrenme kazanımlarına doğrudan etki edebilmektedir. Öğreticiler, dijital teknolojilerin
öğretimde kullanılmasına ilişkin yeterli farkındalığa sahip olsa da (Çiftçi ve diğerleri, 2013), bu uygulamaların niçin ve nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda
zorluklar yaşayabilmektedir. Özellikle öğretim etkinliklerinde dijital oyunlara yer
verilmesi ile ilgili destekleyici bulgulara rağmen, öğreticilerin bu oyunları çoğunlukla boş zaman aktivitesi olarak yorumlaması, pedagojik açıdan değerli bulmaması gibi gerekçeler dijital oyunların öğretimde değer görmemesine neden olabilmektedir. Ayrıca öğreticilerin öğretimde kullanılabilecek dijital oyunlara aşina
olmaması da yeni bir iş yükü olarak düşünülmektedir. Bu kaygılardan hareketle,
öğretim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarına uygun olarak, dijital oyunların kullanımına yönelik farkındalık ve beceri kazandırmak önemlidir.
Dijital oyunlar öğrencilere çok cazip gelse de, her oyun öğretici değildir, öğretime
uygun tasarlanmamıştır. Dijital oyunların eğitimde sağlayacağı faydadan bahsedebilmek için dijital oyunların pedagojik ilkelere uygun olması, içeriğinin öğrenme ihtiyaçlarına yönelik hazırlanması, oyun temelli öğrenme yaklaşımlarında önemsenen
özellikleri içermesi gerekmektedir. Egenfeldt-Nielsen’e (2011) göre dijital oyunlar
öğretimde üç temel amaçla kullanılabilmektedir. Bunlar; öğrenme konusuna dikkat
çekmek ve katılımı arttırmak; konunun/içeriğin aktarımını ve öğretimini sağlamak;
konunun tekrarını ve kalıcılığını sağlamaktır. Dijital oyunların belirtilen özellikleri
içerecek şekilde tasarlanması ve öğretimde kullanılması, büyük ölçüde öğretimin
buna uygun olarak planlanmasına bağlıdır.
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15.3.1. Öğretimde Kullanılan Dijital Oyunların Özellikleri
Merak duygusu, rekabet, multimedya araçları ile yaratılmış bir fantezi dünyası, hızlı etkileşim gibi özellikleri ile dünya genelinde yoğun talep gören dijital oyunlar
(Blumberg ve Fisch, 2013), çevrimiçi ortamlarda kullanıcıların hizmetine sunulmuş
oldukça fazla çeşit ve yapıya sahiptir. Eğitsel özelliklere uygun yapı ve sistemde
oluşturulan dijital oyunların yanı sıra, ticari amaçlı hazırlanmış ve oyuncuların yalnızca iyi vakit geçirmesini sağlayan seçenekler de mevcuttur. Bu doğrultuda öğretim
etkinliklerinde kullanılabilecek dijital oyunların tasarımında ve/veya seçiminde bazı
temel özelliklere dikkat etmek gerekmektedir.
Öğretimde kullanılan dijital oyunların; motivasyonu arttırması, serbest bir ortam
sunması, psikomotor becerilerin işe koşulması, sonuçların bilinmezliği ve karmaşık
yapıya sahip olması gibi özelliklerinin etkili olduğu bilinmektedir (Çetin, 2013). Öğretime uygun dijital oyunların özelliklerinde Protopsaltis ve arkadaşları (2011), öğretim içeriğinin eğlenceli, ilginç ve dikkat çekici ögeleri ön planda tutarken; Prensky
(2010), bu oyunların öğrenme yaşantısı kazandırma özelliğini de vurgulamaktadır.
Genel çerçevede öğretim amaçlarına uygun olarak kullanılabilecek dijital oyunlardan beklenti, belirli bir öğretim içeriğini barındırması ve bu içeriği eğlenceli, ilgi
çekici, motive edici vb. özelliklerle destekleyerek öğrencilerin bir performans ortaya
koymasını sağlamasıdır.
Öğrenmeye olumlu etkisine yönelik sıralanabilecek özelliklere ek olarak, dijital
oyunların öğretimde kullanılabilecek bir ortam haline gelmesi için kendi içerisinde
bütüncül ve sistemsel özellikler de taşıması gerekir. Prensky’e (2010) göre bu özellikler ve içerikleri aşağıda özetlenmiştir:
¾ Kurallar: Kurallar dijital oyunların genel yönergesi hakkında bilgi veren,
oyuna özgü sınırların çizildiği bir takip listesini göstermektedir. Bu yönerge
oyuncuların hedeflerine ulaşmasında izleyebilecekleri yolları gösterir. Kurallar dijital oyunların içerisinde gizlidir ve oyunlar bu kuralların üzerine inşa
edilmiştir. Böylelikle oyuncular oyunun sistemini anlarken kuralları da özümser. Mantıksal bütünlük kurmada da işlevsel olan kurallar, oyuncuların ezberden ziyade analiz etme becerilerini geliştirmeye katkı sağlar.
¾ Hedef ve amaçlar: Herhangi bir öğretim etkinliğinde de yer alması gerektiği
gibi, hedef ve amaçlar oyuncuların hangi görevle sorumlu olduklarını tanımlamada, kendilerinden neler beklendiğini açıkça ifade etmede, oyunun gerçek
dünya ve öğretim içeriği ile bağlantısını dengede tutmada oldukça önemlidir.
¾ Dönütler (geri bildirimler): Belirtilen hedef ve amaçlar doğrultusunda oyuncuların nasıl ilerledikleri, sorumluluklarını yerine getirmede sağladıkları ba-
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şarı ve sergilenen performans hakkında öğretici tarafından yapılan bilgilendirmelerdir.
¾ Mücadele/yarış: Oyuncuların bireysel veya takım halinde sorumluluklarını
yerine getirme sırasında çözmeye çalıştıkları problem, durum veya olaydır.
Fiziksel tehlikelere maruz kalmadan, heyecan ve rekabet duyguları ile oyuncuların motive olması beklenir. Böylelikle oyun içerisinde yer alan sorumluluğun tamamlanması sağlanır.
¾ Etkileşim: Öğrenme performansı ortaya koymada oyuncuların içerikle ve birbirleri ile olan etkileşimini temsil eder.
¾ Senaryo: Oyunun ne olduğuna ilişkin sunulan bilgidir. Oyun senaryosu oyuna başlamadan oyunculara sunulabilir veya tüm oyun boyunca oyuncular
kendileri de tamamlayabilir.
Dijital oyun sistemi içerisinde yer alan unsurların öğrencilerin merak duygusu ve
ilgisini çekecek kurguda hazırlanması gerekir (Ronimus ve diğerleri, 2014). Bilişsel
taksonomiler de dikkate alındığında, öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme, uzamsal beceri, işbirliği, kavramsal anlamlandırma gibi üst düzey
bilişsel becerileri, kurgulanan dijital oyunların bir parçası olmalıdır. Bu becerilerin
hepsi doğuştan getirilen beceriler olmadığından (Hsiao ve diğerleri, 2014), öğretim
etkinlikleri ile geliştirilmeli ve pekiştirilmelidir.
Sistemsel özelliklerle birlikte, dijital oyunlar içinde görsel ve işitsel ögelere de yer
verilmelidir. Görsel ve işitsel ögelerle zenginleştirildiğinde, dijital oyunların ilgi çekiciliği ve öğrencilerin oyuna dahil olma istekleri artmaktadır. İlgili yerlerde metin
eklemeleri yapılmalı, öğrencilere rehberlik edilmelidir.
Seçilen bir dijital oyunun süresi de dikkate alınması gereken özelliklerden biridir. Sınıf içerisinde uygulanacak bir dijital oyuna ayrılacak süre, oyunu tamamlamak için
gerekli süre ile uyumlu olmalıdır (Kostolny ve Bohacik, 2017). Kısa süreli oyunlar
öğretim etkinliklerinin içerisinde tek bir amaç ve beceri geliştirmeye odaklanabilirken, uzun süreli oyunlarda daha karmaşık becerilerin geliştirilmesine ve/veya daha
fazla öğretim amacını gerçekleştirmeye odaklanılabilmektedir. Oyuna ayrılan süre
öğretimden kaybedilen süre olarak yorumlanmamalı, öğretime harcanan bir süre olarak planlanmalıdır.
Dijital oyunlar sahip oldukları tüm bu özellikler sayesinde öğretim amaçlı kullanımlarında verim sağlayabilmekte ve öğrenme üzerinde etkili olabilmektedir. Aktif
katılım, motivasyon, etkileşim, eğlenme, yaparak-yaşayarak öğrenme gibi öğrenme
bileşenlerinin bu özelliklerle desteklenmesi dijital oyunların öğrenen-merkezli öğretim etkinliklerinin önemli bir aracı olmasını sağlamaktadır.
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15.3.2. Öğretici Yeterlik, Rol ve Sorumlulukları
Çocuk ve genç yetişkinlerin ekran başında geçirdikleri sürenin büyük bir kısmını
dijital oyunlar oluşturmakta ve bu sürenin kontrol edilmesi ile ilgili yaşanan sorunlar dijital oyunlar hakkında olumsuz çağrışımlara sebep olmaktadır (Kostolny ve
Bohacik, 2017). Pandemi dönemi ile birlikte ekran başında eğitim amaçlı geçirilen
sürenin de artması ile birlikte öğretim etkinliklerini zenginleştirme ve öğrencileri bu
etkinliklere daha aktif dahil etme çabaları birçok öğreticinin temel kaygısı haline gelmiştir. Bu kaygı dijital oyunların sunmuş olduğu olumlu özellikleri daha görülebilir
kılmış, öğrencilerin öğrenme ürünlerini pekiştirmede daha sık kullanılan bir içerik
olmuştur. Dijital oyunların öğretimde kullanılması geleneği yaygınlaştıkça öğreticilerin de bu konudaki rol ve sorumluluklarının, ihtiyaç duydukları becerilerin neler
olduğuna yönelik açıklama ve paylaşımlara daha sık yer verilmeye başlanmıştır.
Dijital oyunların öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına cevap olabilmesi için, öğreticilerin sahip olması gereken en temel yeterlikler ve sorumluluk teknik ve öğretimsel
alanlarda yer almaktadır. Temel teknoloji okur-yazarlığı olmayan, dijital içerik ve
materyal kullanımında zorluk yaşayan öğreticilerin teknik yeterlikleri düşüktür; dijital oyun hazırlama ve uygulama sürecini yönetmede istekleri daha azdır. Bu nedenle
öğreticilerin profesyonel yeterlikleri içerisinde teknik yeterliklerini geliştirmeleri,
dijital oyun okur-yazarlığı kazanabilmeleri, yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim etkinliklerinde teknik uzman rolünü gerçekleştirebilmeleri gerekmektedir. Teknik yeterlikle birlikte öğretim süreci içerisinde öğrenci ihtiyaçları doğru tespit edilmeli, öğretim amacına uygun dijital oyunun seçimi, içerik düzeni ve uygulama planı doğru
organize edilmelidir.
Öğretim amaçlarına uygun dijital oyun hazırlamada pedogojik uyumlara dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda öğreticilerin kullanılan oyunun amacını açık bir şekilde ifade
etmesi ve öğrencilere bildirmesi, oyunun ne olduğu bilgisine sahip olması ve öğrencilere aktarması, oyun sonunda başarılı/başarısız olmanın ölçütlerini belirlemesi ve
öğrencilerle paylaşması beklenmektedir. Dijital oyun içeriği ile etkileşim sırasında
gerektiğinde farklı öğrenme ve öğretme yaklaşımlarından faydalanmak, gerçek yaşamla ilişkilendirmek, işbirlikçi çalışmalara teşvik etmek, öğrencilere dönüt vermek
gibi öğretici rol ve sorumlulukları unutulmamalıdır. Öğretim etkinlikleri için sınıf içi
ve dışı bir öğrenme ortamı olarak planlanan dijital oyunlar öğretici rehberliği olmadan tek başına öğretimi gerçekleştirmede yetersiz kalabilmektedir.
Özetle, öğreticiler dijital oyunlara bir öğretim etkinliği içerisinde yer verdiğinde
oyun yönetim döngüsünü dikkate almalıdır (Şekil 1). Bu döngü, amaçların belirlenmesi ve öğrencilerin bu amaçlardan haberdar edilmesi ile başlar. Oynadıkları
oyunun ne amaçla hazırlandığını ve uygulandığını bilen öğrenciler bir performans
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ortaya koyar ve öğreticiler bu performansı hem yakından takip eder hem de amaca
uygun sürdürülmesini sağlar. Gerektiğinde oyun durdurulur, dönütler verilir, öğrenmenin gerçekleşmesine rehberlik edilir. Oyun sonunda ortaya çıkan öğrenme ürünü
hakkında karar verilir ve nihai bir değerlendirme yapılır. Tüm oyun süreci içerisinde
öğrencilerin yaşayabileceği olası zorluklar karşısında destek verilerek, oyundan ayrılmaması, söz konusu görevin tamamlanması sağlanır.
Öğreticilerin dijital oyunların öğretime dahil edilmesindeki rol ve sorumlulukları
pedagojik yeterlikler ve özelliklerle sınırlı değildir. Aksine başından sonuna kadar
öğreticilerin dikkat etmesi gerekenler listesi oldukça uzundur. Dijital oyunlar arasından öğretim amaçlarına uygun olanı/olanları seçmek ve kullanımına karar vermek
dinamik bir süreç olduğu için öğreticilerin en fazla zaman harcadıkları aşamalardan
biridir. Öğreticilerin ve öğrencilerin deneyimleri, öğretim amaçlı kullanıma hazır
oyunların sayısı, konu alan uygunluğu, ücretli/ücretsiz oyun özellikleri gibi pek çok
seçim ölçütü bir dijital oyunu öğrenci karşısına çıkarmayı etkileyebilen dinamiklerin
bazılarıdır.
Öğretim amacına yönelik kullanılsa da dijital oyunlar dijital dünyanın bir parçasıdır
ve fiziki bir altyapı gerektirmektedir. Sınıf içi veya dışı bir etkinlikte, internet bağlantısı, destek ekipman (akıllı tahta, bilgisayar, tablet vb.), teknolojiye erişim fırsatı
gibi değişkenler her zaman öğreticinin kontrolünde olamayabilir. Bu sebeple dijital
oyun hazırlığı tüm bu etken faktörler dikkate alınarak yapılmalıdır.
Öğreticilerin kendi yeterliklerinin yanı sıra, öğrencilerin dijital araç kullanımındaki
yeterlikleri bir oyunu başından sonuna kadar tamamlayabilecek düzeyde olmayabilir. Daha önce benzer dijital ortamları deneyimlememiş, okul dışı ortamlarda dijital
araç ve teknolojilere erişimi olmayan, oyun kurgusunu dijital özellikleri bakımından
çözümlemede zorluklar yaşayan öğrencilerin bu etkinliklere katılımını sağlamada,
öz-yeterliklerini arttırmada, dijital becerilerin gelişimine destek olmada öğreticilerin
yaklaşımları ve rehberliği önemli bir yere sahiptir.

15.4. Dijital Oyunlar ve Öğrenmeye Etkileri
Öğretimde kullanılan dijital oyunların öğrenme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde
olumlu etkileri olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Dijital imkânlardan sağlanan faydalar düşünüldüğünde, eğitim paydaşlarının dijital oyun dünyasından da yararlanması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Eğitsel amaçlı olarak bulmaca, yapboz ve mantık
bilmeceleri gibi daha sınırlı seçeneklerle öğretimde kullanılmaya başlayan dijital
oyunlar; sunmuş olduğu seçenekler, erişilebildiği ortam ve uygulamalar bakımından
oldukça zenginleşmiştir.
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Dijital oyunların en sık vurgulanan öğrenmeyi pekiştirmesi, motivasyonu ve öğretime katılımı arttırması gibi olumlu etkilerinin yanında, büyük ölçekte eğitim ortamlarında ve öğrenme üzerindeki olumlu etkileri araştırma bulgularına göre (Anastasiadis ve diğerleri, 2018; Huang, 2011; Papastergiou, 2009) kısaca aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
√ Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretici, öğrenci-içerik arasındaki etkileşimi arttırır.
√ Öğrenmeye katılımı arttırır.
√ Öğrenmede kalıcılığı sağlar.
√ Alternatif öğrenme ortamlarında deneyim kazandırır.
√ Üst düzey bilişsel gelişimi destekler.
√ Dijital okur-yazarlığın gelişmesine yardımcı olur.
√ Problem çözme, yaratıcı düşünme ve karar verme becerilerini geliştirir.
√ İşbirliğini ve iletişimi arttırır.
√ Rekabete dayalı öğrenme ortamlarını destekler.
√ Yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimleri sağlar.
√ Öğrencinin öğrenme gelişiminde öz-farkındalık kazandırır.
√ Başarı duygusunu pekiştirir.
√ Hızlı dönütlerle öğrenme ve performans hakkında bilgi verir.
√ Proje temelli öğrenme, problem temelli öğrenme, işbirlikçi öğrenme gibi alternatif öğrenme yaklaşımlarını destekler.
Araştırma bulgularının yanı sıra, konu ve disiplinler arası etkileşimi arttırabilmesi,
ulusal ve uluslararası düzeyde güncel konulara farkındalık kazandırması, dezavantaj
olarak görülen yabancı dil seçeneği ile İngilizce öğrenimini pekiştirmesi, odaklanma ve hafızada tutma becerilerini geliştirmesi de dijital oyunların destekleri arsında
düşünülebilir.

15.5. Öğretimde Kullanılabilir Dijital Oyun Ortam ve Uygulama
Örnekleri
Dijital çağın en önemli getirilerinden biri erken çocukluk döneminden itibaren kullanılabilecek öğretim amaç ve özelliklerine uygun birçok ücretsiz dijital oyun ortam
ve uygulamalarının öğreticilerin hizmetine sunulmasıdır. Öğreticilerin tek yapması
gereken bu ortam ve uygulamalardan kendi konu alanlarına ve öğretim amaçlarına
uygun olanı seçmek, gerekli ise içerik oluşturmak ve öğrencilerle paylaşmaktır. Çoğunlukla eğitim kurumlarının sahip olduğu teknolojik alt yapı ve araçları ile destek-
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lenen dijital oyunlara erişim kolaylığı sağlanabilmekte, bu oyunlar sınıf içi etkinliklerin bir parçası olarak kullanılabilmektedir. Öğreticilerin öğretim etkinliklerinden
farklı amaç ve konu alanlarında kullanıma uygun dijital oyun seçeneklerine ulaşabilecekleri ortam ve uygulamalara aşağıdaki başlıklar altında örnekler verilmiştir.

15.5.1. Hazır içerikli ortam ve uygulamalar
Öğreticilerin içerik oluşturmak için fazladan zaman harcamadan, amaç ve konularına göre farklı seçeneklerde hazırlanmış dijital oyun ortam ve uygulamalarından
faydalanmaları mümkündür. Bu ortam ve uygulamalar bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden sınıf içi ve dışı etkinliklerde kullanıma uygundur. Özellikle tablet ve
akıllı telefon gibi mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanan Windows Store, Google
Play Store ve AppStore uygulamalarından kolaylıkla mobil cihazlara kurulabilen/
yüklenebilen hazır içerikli uygulamalar günümüzde daha yaygın kullanılmaktadır.
Uygulamaların yanı sıra çevrim içi ortamlarda kolaylıkla erişilebilen ve oynamaya
hazır oyun seçenekleri de oldukça geniştir.
Farklı öğretim içeriklerine destek verebilecek hazır içerikli ortam ve uygulamalardan
en yaygın olarak erişilebilenlerin başında yabancı dil öğrenme/öğrenmeyi pekiştirme oyunları gelmektedir. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden kolaylıklar
erişilebilen bu ortam ve uygulamalar, yabancı dil öğrenme sürecini dijital bir oyun
içeriği ile daha keyifli hale getirebilmektedir. Kullanıma hazır farklı dil yeterlik ve
seviyelerine uygun içeriklerle, ücretsiz özellikleri oldukça zenginleştirilmiş uygulamalar, sınıf içi ve dışı etkinliklerde hem öğretmenlerin ve öğrencilerin hem de ailelerin kullanımını mümkün kılmaktadır. Bilişsel gelişim özelliklerini dikkate alarak
erken yaşlardan itibaren farklı dil becerilerine yönelik içeriklere ulaşılabilmektedir.
Bu ortam ve uygulamaların seçimi ve kullanımında öğretmenlerin rehberlik etmesi,
ilgili öğretim programlarına uyumlu kazanımları desteklemekte önemli görülmektedir. Ayrıca, sınıf içerisinde dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin ayrı ayrı geliştirilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla bir bütün olarak kullanılabilen bu ortam ve uygulamalar, öğretmenlerin içerik oluşturmak için harcayacakları
zamanı da azaltabilmektedir.
Bu ortam ve uygulamaların bazılarında yer alan komutlar öğrencilerin kendi dillerinde de sunulabilmektedir. Hazır içerikli ortam ve uygulamaların kullanımı sırasında öğrenciler kendi çalışma hızını belirleyebilmekte, geçirecekleri süre bakımından
sınırlandırılabilmekte, gösterdikleri performansa dönüt alabilmektedir. Bireysel ve
grup etkinliklerine uygun içerik ve oyun düzeni ile sınıf içinde farklı öğretim yöntem
ve tekniklerinin kullanılması, sınıf dışında da aile işbirliğinin sağlanması ile hem
akademik hem de duyuşsal kazanımları pekiştirebilmek mümkündür.
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Uygulamalarda yer alan içerikler kelime öğretimi, okuduğunu anlama, dinlediğini
anlama, yazma ve konuşma becerilerine yönelik çoğunlukla sıralanmış ve/veya ayrı
kategoriler şeklinde sunulabilmektedir. İpucu sağlayıcı görsellerle zenginleştirilmiş
ve öğrencilerin uygulama süresince ne kadar ilerlediklerini gösteren bildirimlerle
de desteklenmiştir. Ortamların ve uygulamaların hazır içerikli olması sebebiyle, ilgili oyunların kuralları başlangıçta kullanıcıya aktarılmaktadır. Çoğunlukla yer alan
kurallar, kullanıcıların başlangıç dil yeterlikleri, ulaşmak istedikleri dil yeterlikleri
üzerine verilen kararlara göre artabilmekte ya da azalabilmektedir. Oyunlar, kuralları gereği başlangıç aşamasından itibaren bölümler tamamlandıkça devam etmekte,
çoğunlukla bölümler ya da dil becerilerine ilişkin kategoriler arası keyfi geçişler
yapılamamaktadır. Tablet ve akıllı telefon uygulamalarına Google Play Store ve AppStore üzerinden erişim sağlanabilmekte, bir kez yükleme yapıldıktan sonra internet
bağlantısı gerekmeden kullanılabilmektedir.
Yabancı dil öğrenme üzerine geliştirilmiş ve kullanıcılara sunulmuş hazır içerikli
ortam uygulamaların yanı sıra, farklı öğretim konu ve alanlarına ilişkin de dijital
oyunlardan faydalanmak mümkündür. İlköğretim kademesinde yer alan her branştan
ders içeriğinde Türkçe olarak hazırlanmış hazır dijital oyun ortamları, özellikle matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve Türkçe dersleri başta olmak farklı konulara
uygun seçeneklere sahiptir. Konu listesinden öğreticilerin amaç ve içeriklerine uygun seçeneklerle zenginleştirilmiş bu dijital oyunlara erişim ücretsiz sağlanabilmektedir. Öğreticilere herhangi bir içerik ve ortam hazırlamak için zaman kaybettirmeden oynanabilecek oyunlar sunulmaktadır. Sınıf içi ve dışında gerçekleştirilebilecek
öğretim etkinliklerine uygundur. Ancak, her konu ve ders için hazırlanmış ayrı ayrı
oyunlara bu ortam ve uygulamalar aracılığıyla ulaşmak mümkün olmadığından, sunulan seçenekler üzerinden öğreticilerin seçim yapması gerekmektedir.
Uluslararası menşeili hazır içerikli ortam ve uygulamalar arasında fen bilimleri konularına yönelik yaygın kullanımı olan oyunların arasında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından paylaşılan oyunlardan da bahsetmek mümkündür. Bu ortamda, öğrencilerin evren, gezegenler, güneş sistemleri, ekosistem gibi
kavramlar ve fen bilimleri ile ilgili diğer alanlarda bilgilerini arttırmak, pekiştirmek
ve bu bilgileri kullanarak yeni bilgiler yaratmasını sağlamak amacıyla hazır içeriklerde çeşitli oyunlar sunulmaktadır. Fizik, kimya ve biyoloji temel alanlarından hareketle öğrencilerin evren içerisinde bu bilgilerden nasıl faydalanabileceğini uygulamalı olarak gösteren oyunlar, gerçeğine benzer görsellerle de desteklenmektedir.
Oyunlara erişimde herhangi bir ücretlendirme bulunmamaktadır.
Kaynaştırma öğrencileri ve/veya otizmli çocukların da oynayarak öğrenebilecekleri
içeriklerin sunulduğu hazır ortam ve uygulamalar da bulunmaktadır. Bu ortam ve
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uygulamalara tarayıcılar ve akıllı cihazlar üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Ücretsiz ve açık kaynaklı kullanılabilen bu uygulamalar öğrenme güçlüğü olan çocukların kullanımına da uygun olarak tasarlanmıştır. Bu uygulamaların içerisinde oyunlaştırılmış birçok öğretim etkinliği yer almakta ve öğrenciler oyunlar aracılığıyla bir
öğrenme ürünü ortaya koyabilmektedir. Öğrenmeyi daha eğlenceli hale getiren bu
uygulama sınıf içi ve dışı etkinliklerde kullanıma uygundur.
Küresel boyutta değer kazanan ve eğitim planlama ve uygulamalarında yer alan kapsayıcı eğitim, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve benzeri temaların da vurgulandığı, hatta temel içerik olarak kullanıldığı oyunlara da rastlanabilmektedir. Akademik kazanımların yanı sıra, değerler eğitimi ve küresel konular üzerinde farkındalık
oluşturmak, öğrencilerin bu konular üzerindeki istendik davranışlarını daha somut
gözlemleyebilmek amacıyla bu temada yer alan oyunların kullanılması önemli görülmektedir. Okul içinde öğretmen ve idarecilerin bu oyunlara ayırdıkları zaman,
aile ile sağlanan iş birliği; yeni neslin ulusal değerlerine ve milli eğitim hedef ve
amaçlarına bağlı bireyler olarak yetişmelerinin yanı sıra, yaşadığı dünyayı önemseyen küresel vatandaşlar olmalarında da etkili olabilecektir.
Öğretim etkinliklerinde kullanılmak üzere çoğunlukla çocuklar için hazırlanmış dijital oyun uygulama ve ortamları bulunsa da, yükseköğrenim düzeyinde farklı içeriklere uygun dijital oyunların bulunduğu ortamlar da mevcuttur. Bu düzeyde hazırlanmış çevrimiçi ortamlarda herhangi bir ücret ödemeden oynanabilecek konu pekiştirici oyunlar kullanıma hazır olarak sunulmaktadır. Psikoloji, tıp, kimya, işletme ve
daha benzeri farklı alanlarda kullanılabilecek dijital oyunlara ve bilimsel araştırma
makalelerine erişimle öğretici ve öğrencilerin öğretim amaçlarına uygun içeriklerden faydalanması sağlanabilmektedir.
Eğitim fakültesi öğrencisi olan öğretmen adaylarının da hazır içerikli ortam ve uygulamalarda sanal öğretmenlik deneyimi yaşayabilecekleri oyunlar da mevcuttur. Bu
oyunlarda bir karakter üzerinden öğrencilerle etkileşimde bulunan öğretmen adayları, oyun içerisinde bir okulda gerçekleşebilecek farklı karmaşık görevleri yerine getirebilmekte, gerçek okul uygulamaları öncesinde de öğretmenlik becerilerine yönelik
kararlar alabilmektedir.

15.5.2. İçeriği Hazırlanması Gereken Ortamlar
Hazır içerikli dijital oyunlarla özellikle mobil destekli uygulamalarda sıklıkla karşılaşılabilmekte ve kullanım kolaylığı açısından öğretici ve öğrencinin daha fazla
tercih etmesinde etkili olmaktadır. Hazır içerikli dijital oyunlara ek olarak, öğreticinin belirlediği amaca göre içeriği hazırlanarak “oyunlaştırma” ile öğretime dâhil
edilebilecek ortamlardan da faydalanmak mümkündür. Bu ortamlarda hazır oyun
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şablonları yer almakta ve öğretici bu şablonları konu alanına ve amacına uygun şekilde kendisi hazırlamaktadır. Ortam üzerinden paylaşım gerçekleştirilerek sınıf içi
ve dışı gerçekleştirilebilecek hem bireysel hem de işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerinde kullanılabilmektedir.
Şablonu hazır olarak sunulan oyunlaştırma ortamlarında özellikle her yaş grubundan öğrenenin öğrenme performansına yönelik içerik hazırlanması daha yaygın görülmektedir. Bu şablonlar öğretimin dikkat çekme, geçmiş bilgilerin hatırlanması,
yeni bilginin tanıtılması aşamalarında da kullanılabilmekte, ancak çoğunlukla ölçme
değerlendirme aşamasında daha fazla kullanılmaktadır. Şablonların içeriğinin doldurulması ile kullanıma hazır hale gelen bu ortamlar dijital oyun özelliklerine uygundur. Bireysel ve grupla oynanabilecek bu düzeneklerde, öğrenciler bir rekabet
içerisinde, ödüle ulaşmak için çaba sarf etmekte, düzenekte yer alan görevleri yerine
getirmektedir. Şablonlar içerisinde öğrencilere dönüt sunulmakta, öğrenciler oyun
boyunca performanslarına ilişkin bilgi sahibi olabilmektedir.
Ölçme-değerlendirme etkinliği olarak kullanıldığında, öğreticilerin bu şablonlar içerisinde temel ücretsiz özelliklerde çoktan seçmeli, doğru-yanlış, yazılı kısa/uzun cevap
türünde sorular oluşturmaları mümkündür. Hazırlanan soru ve cevaplar metin, resim,
video ve/veya ses ögelerinden oluşturulabilmekte, soruların cevaplandırılması için ayrılan süre ayarlanabilmektedir. Her sorudan alınabilecek puan öğretici tarafından farklı
belirlenebilmekte ve öğrencilerin oyun süresince rekabet duygusu canlı tutulabilmektedir. Her doğru cevaba verilecek dönüt ve başarılı sayılma ölçütleri belirlenerek, oyun
boyunca öğrencilere performansları hakkında bilgi verilebilmektedir.
Dijital oyun özelliklerinde yer alan rekabet unsuruna istinaden öğrenciler arasından sorulara en fazla doğru cevabı veren kişi/kişiler oyun sonunda belirlenmekte
ve büyük ödüllere kavuşabilmektedir. Sınıf içi öğretim sürecinin bir parçası olarak
kullanılabilen bu ortamlar için akıllı tahta yeterli olabilmektedir. Bireysel kullanım
için düzenlendiğinde her öğrencinin erişim sağlayabileceği bir akıllı cihaza veya
bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. Okul ortamında imkan ve kural bakımından akıllı
cihazların kullanımı mümkün olmadığında ise okul dışı saatlerde katılım sağlanabilecek bir oyun olarak da kullanılabilmektedir. Öğreticiler oyunların sonunda öğrencilerin verdikleri cevapları, doğru-yanlış cevapladıkları soruları her öğrenci ve tüm
sınıf için görebilir ve raporunu alabilir.
Dijital oyunlar içerisinde sıklıkla kullanılanlardan birisi de bulmacalardır. İçeriği öğretici tarafından hazırlansa da çevrimiçi ortamlarda kullanıma sunulmuş birçok türde
bulmacanın oluşturulabileceği ortamlar yer almaktadır. Farklı türlerde hazırlanmış
bulmacalar, öğretimin dikkat çekme, ön bilgilerin hatırlanması ve kullanılması, hedeflerden haberdar etme, öğretim içeriğinin sunumu ve ölçme-değerlendirme aşa-
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malarında sıklıkla kullanılabilmektedir. Hazırlanan bulmacalar sınıf içi ve sınıf dışı
etkinliği olarak kullanılabilmekte, isteğe bağlı basılı bir materyale de dönüştürülebilmektedir. Ücretsiz birçok çevrimiçi ortamda bulmaca hazırlanabilmekte, farklı
öğretim amaç ve aşamasına uyarlanabilmektedir.
Oyunlaştırma kullanarak öğreticilerin çoktan seçmeli soru cevaplandırma ve bulmaca dışında farklı türlerde dijital oyun hazırlamasına imkan tanıyan ücretsiz çevrimiçi
ortamlar da bulunmaktadır. Ortam içerisinde eşleştirme, gruplara doğru eşleştirme,
sayı doğrusu, sıralama, serbest metinli cevaplar, resim üstünde yerleştirme, boşluk
doldurmalı metin, film veya ses dosyaları ile oluşturulan oyunlar, bilgi yarışması,
yapboz, adam asmaca, eşini bulma, tahmin etme gibi zengin seçeneklerde de dijital
oyun hazırlamak mümkündür. Her oyun türünde farklı konu alanlarında kullanıcılar
tarafında hazırlanmış örnek içeriklere ulaşılabilmekte, profil hesapları üzerinden öğreticiler arasında bu oyunlar paylaşılabilmektedir. Farklı dil seçeneklerinin yanı sıra
Türkçe dil seçeneğine sahip ortamlardan faydalanmak mümkündür.
Şablonu hazır sunulan ancak içeriğinin öğreticiler tarafından oluşturulması gereken
oyunlaştırmanın daha ön plana çıktığı ortamlarda, bir profil hesabı oluşturulması
gerekmektedir. Bu hesaplar, öğretim amaçlı hazırlanacak oyunların hazırlanması,
saklanması, kopyalanması, çevrimiçi ortamlarda ve sanal sınıflarda paylaşılmasında
kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda farklı öğreticilerin benzer konularda hazırladıkları oyunları görebilmek, paylaşabilmek ve bu oyunlara erişim sağlayabilmek
amacıyla kullanıcıların profil hesapları aracılığıyla etkileşimi gerekebilmektedir.
Bahsi geçen ortamlarda profil oluşturmak için ücret talep edilmemektedir.

15.5.3. Dijital Oyun Tasarımı Yapılabilecek Ortamlar
Hazır içerikli uygulamalar ve içeriğinin öğretici tarafından hazırlanması gereken ortamlarda yer alan dijital oyunların yanı sıra, kendi istedikleri dijital oyunu tasarlayabilmesi için öğreticilerin faydalanabileceği çevrimiçi ortamlar da bulunmaktadır. Bu
ortamlar çoğunlukla derinlemesine kodlama bilgisi gerektirmeden, hazır grafiklerden faydalanarak öğreticiye, öğrenciye, sınıfa hatta okula özgü dijital oyunlar oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.
Dijital oyun tasarımının öğretici tarafından hazır grafiklerle yapıldığı ortamlar daha
çok video oyunu yapısında kurgulanmakta ve öğretim amcalarına istinaden belirlene
hedefler, oyun kuralları, oyuncu rolleri ve sorumlulukları, görevler, dönüt biçimi ve
ödüllendirme tasarımı yapan kişi tarafından belirlenmektedir. Özgün tasarımlı dijital
oyunlar öğrencilerin olumlu davranış kazanmasında, akademik ve bilişsel becerilerinin geliştirilmesinde ve pekiştirilmesinde, işbirliğiyle çalışabilmesinde, öğretim
hedefleri kapsamında öğrenmelerini desteklemede, öğretim sürecine ilgi ve katılım-
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larının arttırılmasında kullanılabilecek dijital oyunlar arasında sayılabilir. Öğretici
kontrolünde ilerleyen, aile katılımı sağlanabilen bu oyunlar, birbiri ile bağlantılı bölümlerden oluşturulabilmekte, bu bölümlerin senaryoları ve tamamlanması gereken
görevleri istendiği şekilde düzenlenebilmektedir. Senaryoların ve görevlerin içerisinde öğreticilerin öğrencilerde geliştirmek istediği beceri ve davranışlar yer açık bir
şekilde tanımlanmakta, bu beceri ve davranışlar öğreticiler tarafından senaryolara
eklenebilmekte veya istendiğinde oyun içerisinde çıkarılabilmektedir.
Ülkemizde henüz kullanım yaygınlığı olmayan ve öğreticiler tarafından pek tercih
edilmeyen bu tür oyunların öğretimle birleştirildiği durumlarda, öğreticinin hazırlanan
oyunun amaç ve kapsamı dahilinde öğrenciler gerçek notlar verebilmesi de söz konusudur. Örneğin, yurt dışında bir okulun kendi öğretmenleri tarafından tasarlanan ve
okul paydaşlarının onayı ve katılımı ile kullanımı tüm okul öğrencileri arasında oynanan bir dijital oyunda, öğretmenler gerçek notlandırmalar yaparak farklı bir eğitim anlayışı benimsemişlerdir. Farklı amaçlarda kullanılabilen bu ve benzeri dijital oyunlarda, öğreticiler beklentisi öğrencilerin eğitim ve öğretim amaçlarına uygun performansı
hem oyun içerisinde hem de sınıf içerisinde göstermeleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
Böylelikle öğrenciler sanal dünyada uydukları kurallara gerçek okul ve sınıf ortamında da uymakta, öğrenme ürünlerini dijital oyunlara transfer edebilmekte, sonunda bu
performanslarına göre puan alarak ya da puan kaybederek değerlendirilmektedir. Böylelikle hem rekabete dayalı öğrenme ortamlarından fayda sağlanabilmekte, hem de
öğrenme performansları daha gözlenebilir hale getirilmektedir.
Öğreticinin özgün tasarımlarla oluşturduğu dijital oyunlar içerisinde farklı sınıflar
oluşturulabilmekte, farklı öğreticiler ve öğrenciler için gruplandırmalar yapılabilmektedir. Okul için belirlenmiş temel kazanımların yanı sıra, farklı akademik alanlarda gelişim sağlamayı amaçlayan hedef ve içerikler de oyunların temasını oluşturabilmektedir. Oyun hazırlandıktan sonra öğrenciler ilgili sınıflara giriş yapabilmekte, kendilerine bir profil oluşturabilmekte ve sonrasında kendi karakterlerini video
oyunlarına benzer şekilde belirleyebilmektedir.
Zengin görsel ögelerle desteklenen bu oyunlarda, her adım öğreticinin kontrolünde ve bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir. Temel özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilen bazı hazır grafikli tasarım ortamları geniş özelliklerde kullanılabilirken,
daha üst düzey özellikler ve daha da özelleştirilmiş görseller için belirli bir ücret
ödenmesi gerekebilmektedir. Ancak kurumsal olarak satın alınan ve tüm öğreticilerin kullanımına izin veren seçenekler de bulunmaktadır. Yerli kullanıma sunulmuş
oyun tasarımı için elverişli ortamlar öğretimde kullanıma uygun özelliklere sahip
olmadığından, yurt dışı menşeili ortamlarda oyun tasarımı için İngilizce’den başka
dil desteğinin olmaması öğretici ve öğrencilerin farklı disiplinlerde bu oyundan yararlanmasında çeldirici bir özellik olarak yorumlanabilir.
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Video oyunlarına benzer görsel zenginlikte olmasa da öğreticilerin ve öğrencilerin kendi dijital oyunlarını kodlama bilgisi gerektirmeden daha basit hazır grafiklerle düzenlemesini sağlayan çevrimiçi ortamlar da bulunmaktadır. Bu ortamların
içerisinde dijital oyun hazırlamak için yol gösterici uygulamalı videolar ve PDF
formatında kılavuzlar da yer almaktadır. Zengin seçenekleri ile hazırlanacak oyun
içerisine öğretim içeriği de dahil edilebilmekte, akademik becerilerin desteklenmesi sağlanabilmektedir. Uzun süreli kullanım için ücret gerektirse de, bazı oyunların
hazırlanması için ücretsiz deneme erişimleri bulunmaktadır. Ücretsiz deneme seçeneği ile öğreticiler öğretim amaçlarına uygun dijital bir oyunu saatler harcamadan
hazırlayabilmektedir.
Son dönemlerde ülkemizde kullanım yaygınlığı artan ve özellikle kodlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretim süreçlerine yansıyan ortamlardan da söz edilebilmektedir. Bu ortamlar yalnızca basit dijital oyunlar hazırlamanın yanı sıra, hikaye
ve animasyon hazırlamada da kullanılabilen ücretsiz uygulamalardır. Bu ortamlarda
hazırlanacak dijital oyun tasarımlarının içerisinde birçok farklı konu alanına ve yaş
grubuna hitap edebilecek senaryolar yerleştirilebilmekte, sunulan hazır grafiklerden
öğretim amaçlarına uygun seçimler yapılabilmektedir. Öğreticilerin yanı sıra öğrenciler de bu ortamlarda kendi dijital oyunlarını hazırlayabilmekte, öğretici rehberliğinde ve/veya yönlendirici kılavuzlarla destek sağlanabilmektedir. Erken yaşlardan
itibaren okullarda ve eğitim uygulamalarında kodlama temelli uygulamaların ön plana çıkması ile bu ortamların kullanımına olan farkındalık yaygınlaşmaktadır.

15.6 Dijital Oyunların Öğretimde Uygulanmasında Karşılaşılan
Zorluklar
Çocuk ve gençlerin öğrenmelerini kolaylaştırmada dijital oyunların etkin kullanımı söz konusudur. Dijital oyunların öğretimde kullanılmasını etkileyebilen ve/veya
kullanılması ile ortaya çıkabilen bazı zorluklar da mevcuttur. Öğretici bakış açısı ile
değerlendirildiğinde, akademik programın yetiştirilme telaşı dijital oyunlara öğretim
etkinliklerinde daha az yer verilmesine ya da hiç dikkate alınmamasına sebep olabilmektedir. Öğreticilerin akademik dönem içerisinde daha fazla yoğunlaştıkları içerik
aktarımı, dijital oyun hazırlama ve uygulama için zaman ve iş yükünün daha fazla
görülmesine sebep olabilmektedir.
Dijitalleşmeden günlük hayatta faydalanma isteği ve çabası daha fazla olmasına
rağmen, eğitim ve öğretim etkinliklerinde aynı katılım sıklıkla gözlenememektedir. Dijital araçların, ortamların ve içeriklerin öğretici tarafından planlanması,
öğreticilerin kendilerini daha rahat ve yetkin hissettikleri öğretim yöntemleri ile
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sınırlanabilmektedir (Kirriemur ve McFarlane, 2004). Basılı materyallerin dijital
ortama aktarılması, resim-ses-video oynatıcılarının kullanımı ile sınırlandırılmış
dijital ortamlardan fayda sağlama isteği, dijital oyunların daha görünür olmasını
engelleyebilecek faktörler arasında yorumlanabilir. Dijital oyunların yaygınlaşmasında etkili olabilecek durumların gerekçeleri; öğreticilerin teknik yeterliği, öğretime yönelik tutum ve inançları ile de açıklanabilir. Öğretim amacıyla hazırlanmış
bir dijital oyunla tanışmamış, bu oyunlardan fayda sağlamamış, öğretimde kullanılmasında pedagojik değer görmeyen, oyun hazırlamak için dijital yeterliği az
olan öğreticilerin kendi öğretim etkinliklerinde de dijital oyunlara yer vermemesi
oldukça muhtemeldir.
Öğreticilerde aranan dijital yeterliğin yanı sıra, kurumsal desteklerde yaşanan sorunlardan da bahsetmek mümkündür. Kurum içerisinde yer alan dijital araçların eksikliği ya da azlığı, internet alt yapısında yetersizlikler, dijital oyunlara karşı kurumsal
ön yargı ve destek eksikliği, profesyonel gelişimi desteklemede yetersiz çaba ve girişimler, idari iş yükü gibi öğreticilerin ilgi ve isteklerini olumsuz etkileyebilecek
dinamikler olduğu da ifade edilebilir.
Dijital oyunların öğretim etkinliklerinde kullanımını zorlaştıran bir diğer unsur yabancı dildir. Çoğunlukla yerli olmayan ortam ve uygulamalarla sunulan dijital oyunlar, Türkçe dil seçeneği desteklemesi bakımından oldukça yetersizdir. Bu durum
küresel dil kabul edilen İngilizcenin işe koşulmasını gerektirmekte, hem öğreticileri
hem de öğrencileri zorlayabilmektedir. Komutların İngilizce olarak verilmesi oyunun hazırlanmasında ve oynanmasında daha fazla zaman harcamayı gerektirebilmekte, bu sebeple ilgi ve katılım düşebilmektedir.
Genel olarak öğrenme üzerindeki olumlu etkileri ile anılan dijital oyunlar, özellikleri
ile öğretimde kullanılmasında zorluklara sebep olabilmektedir. Öğrencilerin oyun
esnasında öğretim hedefinden uzaklaşarak niyet yanılgıları yaşamaları ve rekabet
hırsı ile oyunun kendisine odaklanmaları söz konusu olabilmektedir. Ayrıca multimedya destekli ödüllere ulaşma ve başarılı olma çabası da asıl hedef olan öğrenme
hedefinden uzaklaştırabilmektedir (Grüsser ve diğerleri, 2006).
Öğretime uyarlanabilir dijital oyun ortam ve uygulamalarında gözlenen diğer bir
sorun ise ücretlendirmedir. Temel özelliklerinin ücretsiz olarak kullanılabildiği dijital oyunlar sayıca azdır ve benzer oyunların tüm özelliklerini kullanmak belirli
bir fiyata tabiidir. Bu durumda hem öğreticilerin ücretsiz özelliklere sahip dijital
oyunları araştırması, adapte edilebilir özelliklere karar vermesi hem öğrencilerin bu
oyunlardan ücret ödemeden yüksek düzeyde verim sağlayabilmesi gerekmektedir.
Öğretim sürecini yarıda bırakabilecek ücretli özellikler dijital oyunları öğretimde bir
seçenek olarak görmeye de engel olmaktadır.
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15.7. Sonuç ve Öneriler
Her ne kadar eğlenceli yönüyle daha fazla dikkat çekse de, eğitsel amaçlı kullanılan
dijital oyunların en birincil ve önemli amacı bilişsel ve duyuşsal kazanımlara göre
kullanılması (Micheal ve Chen, 2006), yenileşen öğrenme yaklaşımları ile bütünleştirilerek öğretimi desteklemesidir. İnternet ve bilgisayarın olmadığı bir dünyayı
tanımayan bugünün öğrencileri için geleneksel öğretim yöntemleri bu neslin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilmektedir (Çankaya ve Karamete, 2008; Prensky,
2010). Dijital oyunlar öğrenmede kullanılabilecek güçlü araçlar ve içerikler olabilecek, sıkıcı olarak nitelendirilen geleneksel öğretim tekniklerinden ve materyallerinden farklılaşabilecektir.
Dijital oyunlardan fayda sağlamada, öğreticilere düşen sorumluluk unutulmamalıdır. Oyunlar tek başına öğretim amaçlarını taşımadığından, öğreticilerin bu oyunları
anlamlı bir öğretim etkinliğine dönüştürmesi gerekmektedir (Tokarieva ve diğerleri,
2019). Bu planlamada öğreticilerin aldığı sorumlulukların yanı sıra, ilgili paydaşların (idare, teknoloji birimleri, eğitimciler, aileler vb.) da gerekli desteği sağlaması
oldukça önemlidir. Çoğunlukla geleneksel öğretim yöntem ve materyallerine alışkın
paydaşların yeni çaba ve uğraşılara dahil olması zaman ve emek istediğinden, tüm
paydaşların iş birliği içerisinde çalışması önem arz etmektedir.
Farklı yaş gruplarına uygun ya da uyarlanabilir hazır dijital oyunlara çevrimiçi ortamlarda erişmek mümkündür. Ancak bu oyunların öğreticiler tarafından öğretimde
söz konusu olan içerik ve öğrenme hedeflerine yönelik düzenlenmesi gerekmektedir.
Dijital oyunların öğretim etkinliklerine uyarlanmasında tek bir yol bulunmamakta,
öğretim amaç ve içeriklerine göre öğreticilerin en fazla verim alabilecekleri şekilde
kullanması beklenmektedir.
Öğretici yeterlik ve becerileri dijital oyun ve/veya farklı dijital araçların öğretime entegrasyonunda önemli bir yere sahiptir. Temel teknoloji yeterlik ve becerilerine sahip
öğreticilerin dijital ortam ve araçlarını öğretimde kullanması daha kolay olacaktır.
Bu konuda gelişimi desteklemek amacıyla hizmet içi eğitim, teknik destek gibi hizmetlerin sunulması öğreticilerin karşılaştığı sorunları da azaltabilecektir. Ancak dijital oyunlar özelinde sunulan destek hizmetlerinde öğreticilerin bir oyun tasarımcısı
gibi düşünmesi ya da planlama yapması da beklenmemelidir. Dijital oyunların deneyimlendiği etkinliklerde öğrencilere amaçlı içeriği sunabilmesi, bu içerikle etkileşimde öğrencileri yönlendirebilmesi, dönütler verebilmesi ve beklenen performansı
değerlendirebilmesi öğretim amaçlarının gerçekleşmesinde daha öncelikli olmalıdır.
Bugünün dünyasında STEM eğitimi, bilgi işlemsel düşünme, bilim, okur-yazarlık,
fiziksel ve ruhsal sağlık, etik, sürdürülebilirlik, kalkınma, yenilenebilir enerji, doğa,
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göç, farklılıklara saygı, dijital vatandaş ve 21. yüzyıl becerileri gibi küresel ölçekte
önemsenen kavramlar ve beceriler eğitimin her alanında yer almaya başlamıştır. Öğretim etkinlikleri içerisinde desteklenmesine dikkat çekilen bu ve benzeri kavramlar/beceriler dünya eğitim sisteminin çekirdek yapısının temelini oluşturmaktadır.
Bu amaçla dünya genelinde tasarlanan ve öğrencilerin kullanımına sunulan pek çok
dijital oyun seçeneği varken, ülkemizde bu oyunların henüz öğreticiler tarafından
kullanımı oldukça sınırlıdır.
Dijital oyunların farklı kademe ve düzeylerde öğrenim gören bireylerin öğretim etkinliklerinde etkili kullanılabilmesinde:
• Öğretimden sorumlu kişilerin dijital oyunların kullanımına ilişkin yeterlik ve
becerilerini geliştirici kurs, seminer ve hizmet içi eğitimlerin arttırılması ve
yaygınlaştırılması,
• Öğretici inançlarının dijital oyunların öğretimde kullanılabilmesini sağlayacak şekilde olumlu yönde değiştirilmesi için bilgilendirme ve destek çalışmaları yapılması,
• Dijital oyunların kullanılabileceği öğretim içeriklerinin zenginleştirilmesi
(öğretim aşamalarının herhangi birinde ders başına ya da tüm program boyunca devam edebilecek oyunların kullanılması, harmanlanmış öğrenme modellerinin kullanılması, sınıf dışı etkinliklerde kullanılması vb.),
• Teknolojik altyapı ve destek ekipman eksikliklerinin giderilmesi, okul içi
akıllı ve güvenli teknolojilerin kullanımına imkan tanınması,
• Mesleki ve teknik liselerde dijital içerik ve oyun oluşturma gibi dijital beceri
ve ürün ortaya koymada fayda sağlayabilecek bölümlerin açılması ve ilgili
sanayi kuruluşlarından destek sağlanması,
• Öğretmen yetiştirme programlarında dijital yeterliğe yönelik sunulan derslerin arttırılması, bu derslere dijital oyunlar gibi yeni bölümler eklenmesi,
• Öğretim etkinliklerinde kullanılabilecek yerli dijital oyunların tasarlanmasında ve ulusal eğitim ortamlarında ücretsiz sunulmasında gerekli kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılması,
• Aile farkındalık ve destek çalışmaları ile kamu bilgilendirme çalışmalarına
destek sağlanması,
• Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, eğitim fakülteleri gibi öğretimde kullanılacak dijital oyunların hazırlanması ve uygulanmasında etkili olabilecek
akademik personelden ve hizmetlerden destek alınması,
• Örgün ve yaygın eğitimde kullanılabilecek dijital oyunların çeşitlendirilmesi,
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• Dijital oyunların öğretimde etkili kullanımına dikkat çekecek proje, ödüllü
yarışma, bilimsel makale, açık erişim kaynakları gibi yaygın etkisi yüksek
içeriklere öncelik verilmesi atılabilecek adımlar arasında sayılabilir.
Bu bölüm içerisinde öğretim ve dijital oyunlar arasındaki bağlantıya dikkat çekilmiş, öğretimin verimini ve etkililiğini arttırmada dijital oyunların katkıları daha
somut halde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, öğretimde başat sorumluluk
sahibi olarak görülen öğretmenlerin oyun temelli öğrenme yaklaşımını ve oyunlaştırma yöntemini dijital içeriklerle sunabilmesi oldukça önemli görülmektedir.
Dijital oyunların öğretime entegrasyonuna ilişkin çalışmaların kaynaklık ettiği ve
genel hususta kabul edilen bazı ilkelerin, dijital oyunların kullanımında rehberlik
etmesi önerilmektedir. Bölüm içerisinde ilgili yaklaşım ve yöntemin kolaylıkla
aktarımı yapılabilecek tasarımı ve içeriği hazır ortam ve uygulamalardan, içeriğinin hazırlanması gereken ortamlardan ve tasarımı ve içeriği birlikte hazırlanması
gereken ortamlardan bahsedilmiştir. Detaylı olarak açıklanan ve öğretimde kullanılabilecek amaçları ile örneklendirilen bu ortamların incelenmesi, öğretimde dijital oyunları zenginleştirici yeni araştırmalara ve uygulamalara yönelimin teşvik
edilmesi, dijital oyunların kullanımını zorlaştıran faktörlerin geniş ölçekte çözümü
için yürütülecek çalışmalara katkı sağlanması bölüm içeriğinin beklentileri arasında yer almaktadır.

Kaynaklar
Anastasiadis, T., Lampropoulos, G., & Siakas, K. (2018). Digital game-based learning and serious
games in education. International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering
(IJASRE), 4(2), 139-144. doi:10.31695/IJASRE.2018.33016
Bavelier, D., Green, C. S., Pouget, A., & Schrater, P. (2012). Brain plasticity through the life span:
Learning to learn and action video games. Annual Review of Neuroscience, 35, 391–416.
doi:10.1146/annurev-neuro-060909-152832
Bejjanki, V. R., Sims, C. R., Green, C. S., & Bavelier, D. (2012). Evidence for action video game
induced ‘learning to learn’in a perceptual decision-making task. Journal of Vision, 12(9), 287287. doi:10.1167/12.9.287
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, [BTK] (2017). Eğitimde dijital oyunlar sonuç raporu. Erişim
adresi: https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/OY2Ks.pdf
Blumberg, F. C., & Fisch, S. M. (2013). Introduction: Digital games as a context for cogni-tive
development, learning, and developmental research. F. C. Blumberg & S. M. Fisch (Eds.),
Digital Games: A Context for Cognitive Development: New Directions for Child and Adolescent
Development, içinde (ss: 1–9). New York: Wiley. doi:10.1002/cad.20026
Bozok, Z., Geniş, E., ve Avcu, Y. E. (2020). Özel yetenekli öğrencilerde bilişim etiği öğretimine yönelik
bir dijital oyun geliştirilmesi ve uygulanması. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi,
6(1), 36-54. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1168849

505

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

Çankaya, S. ve Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve
eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 4(2), 115-127. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160949
Çetin, E. (2013). Eğitsel dijital oyunlar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Çiftçi, S., Taşkaya, S. M. ve Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH projesine ilişkin görüşleri.
İlkogretim Online. 12(1), 227-240. Erişim adresi: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/
pdfviewer?vid=0&sid=537fd05a-6e22-4646 -8c39-10702ec3d2a4%40pdc-v-sessmgr02
Egenfeldt-Nielsen, S. (2011). Beyond edutainment: Exploring the educational potential of computer
games. Kopanhagen: Lulu.com
Grüsser, S. M., Thalemann, R., & Griffiths, M. D. (2006). Excessive computer game playing: evidence
for addiction and aggression? Cyberpsychology & behavior, 10(2), 290-292. doi:10.1089/
cpb.2006.9956
Heikkilä, M., & Mannila, L. (2018). Debugging in programming as a multimodal practice in early
childhood education settings. Multimodal Technologies and Interaction, 2(3), 42-60. doi:10.3390/
mti2030042
Heins, M. C. (2017). Video games in education. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). State University
of New York, Education and Human Development, New York. Erişim adresi: https://
digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1653&conte xt=ehd_theses
Huang, W.H. (2011). Evaluating learners’ motivational and cognitive processing in an online gamebased learning environment, Computer in Human Behavior, 27(2), 694-704. Erişim adresi:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0747563210002177?token= F772C18DA0448DBEE
0F4191CBE80404962986C3E0225596DA4846A9A133395A5389F9C43A24636E14F77EAB
09DF2618A&originRegion=eu-west-1&originCreatio n=20210702100324
Hsiao, H.S., Chang, C.S., Lin, C.Y., & Hu, P.M. (2014). Development of children’s creativity and
manual skills within digital gamebased learning environment. Journal of Computer Assisted
Learning, 30(4), 377-395. doi:10.1111/jcal.12057
Kingsley, T. L., & Grabner‐Hagen, M. M. (2018). Vocabulary by gamification. Reading Teacher, 71(5),
545-555. doi:10.1002/trtr.1645
Kirriemur, J., & McFarlane, A. (2004). Report on literature review in games and learning: prapred for
NESTA Futurelab in Bristol. Erişim adresi: http://www.futurelab.org.uk/resources/ documents/
lit_reviews/Games_Review.pdf
Kostolny, J., & Bohacik, J. (2017, October). Digital games in education and their development. Paper
presented at the International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications
(ICETA). Erişim adresi: https://ieeexplore.ieee.org/ stamp/stamp.jsp?arnumber=8102494
Lieberman, D. A., Chesley Fisk, M., & Biely, E. (2009). Digital games for young children
ages three to six: From research to design. Computers in the Schools, 26, 299–313.
doi:10.1080/07380560903360178
McGonigal, J. (2011). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world.
New York, NY: Penguin Press.
Michael, D., & Chen, S. (2006). Serious games: Games that educate, train and inform. Boston:
Thomson.
Oblinger, D. (2004). The next generation of educational engagement. Journal of Interactive Media
in Education, (8), 1-18. Erişim adresi: https://www-jime.open.ac.uk/articles /10.5334/
2004-8-oblinger/

506

Öğretimde Dijital Oyunlar

Özmen, F. ve Kömürlü, F. (2011, Eylül). Üstün zekâlı-yetenekli öğrencilerin bilişim teknolojisiyle
ilişkisi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan
bildiri.
Papastergiou, M. (2009). Digital game-based learning in high school computer science education:
Impact on educational effectiveness and student motivation, Computers & Education, 52(1),
1-12. doi:10.1016/j.compedu.2008.06.004
Piaget, J. (1964). Part I: Cognitive development in children: Piaget development and learning. Journal
of research in science teaching, 2(3), 176-186. Erişim adresi https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1002/tea.3660020306
Popescu, M., Arnab, S., Berta, R., Earp, J., De Freitas, S., Romero, M.,…Usart, M. (2011). Serious
games in formal education: Discussing some critical aspects. D. Gouscos, M. Meimaris (Eds.),
Proceedings of 5th european conference on games-based learning içinde (486-493 ss). Athens:
Academic Conferences International Limited.
Prensky, M. R. (2010). Teaching digital natives: Partnering for real learning. California: Corwin Press.
Protopsaltis, A., Pannese, L., Pappa, D., & Hetzner, S. (2011). Serious games and formal and informal
learning. E-Learning Papers, 1887-1542. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/profile/
Sonia-Hetzner/publication/271204127_Serious_ Games_for_Formal_and_Informal_Learning/
links/54c121740cf25b4b8071b93f/Serious-Games-for-Formal-and-Informal-Learning.pdf
Ricker, A. A., & Richert, R. A. (2021). Digital gaming and metacognition in middle childhood.
Computers in Human Behavior, 115, 1-8. doi:10.1016/j.chb.2020.106593
Ronimus, M., Kujala, J., Tolvanen, A. & Lyytinen, H. (2014). Children’s engagement during digital
game-based learning of reading: The effects of time, rewards, and challenge. Computers &
Education, 71, 237-246. doi:10.1016/j.compedu.2013.10.008
Qian, M., & Clark, K. R. (2016). Game-based Learning and 21st century skills: A review of recent
research. Computers in Human Behavior, 63, 50-58. doi:10.1016/j.chb.2016.05.023
Shaffer, D. W., Squire, K. D., Halverson, R., & Gee, J. P. (2005). Video games and the future of learning.
Phi Delta Kappan, 87(2), 104-111. doi:10.1177/003172170508700205
Spires, H. A. (2015). Digital game‐based learning: what’s literacy got to do with it? Journal of
Adolescent & Adult Literacy, 59(2), 125-130. doi:10.1002/jaal.424
Tokrieva, A. V., Volkova, N. P., Harkusha, I. V., & Soloviev, V. N. (2019). Educational digital games:
models and implementation. Educational Dimension, 1(53), 5-26. Erişim adresi: http://elibrary.
kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3838/1/005-026.pdf
Tuncer, M. U. (2016). Ağ toplumunun çocukları: z kuşağının kişilerarası iletişim becerilerinin çok
boyutlu analizi. Atatürk İletişim Dergisi, 10, 33-46. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/
download/article-file/397935
Van Eck, R. (2007). Building artificially intelligent learning games. D. Gibson, C. Aldrich, & M. Prensky
(Eds.), Games and simulations in online learning: Research and development frameworks içinde
(ss 271-307). Hershey, PA: Information Science.
Zicherman, G., & Cunningham, C. (2011). Gamification by Design: Implementing Game Mechanics
inWeb and Mobile Apps (1st ed.). Sebastopol, California: O’Reilly Media.

507

BÖLÜM 16

DIJITAL OYUN VE
KENDINE ZARAR VERME DAVRANIŞI

Uzman Psikolojik Danışman Sinem Fariz
Doç. Dr. Betül Düşünceli
Dijital oyunlar dünya genelinde ve tüm yaş gruplarında giderek yaygın hale gelmektedir. Eğlence amaçlı oyun katılımı halen herkes tarafından en fazla bilinen
sebep olmakla birlikte rekabet, para kazanma ve kendini ispat etme gibi çok
farklı amaçlarla dijital oyunlar oynanmaktadır. Dijital oyunlar çok çeşitlilik göstermektedir. Oyunların doğasındaki çeşitliliğe bağlı olarak oynayan kişiler için
oluşturduğu riskler de farklılık göstermektedir. Özellikle dünya genelinde can
kayıplarıyla gündeme gelen zararlı “meydan okumalar”, psikolojik sorunları olan
bireyleri ve gelişim dönemi itibariyle etkiye daha açık olan ergenleri doğrudan
kendilerine zarar vermeleri için hedef alması bakımından oldukça tehlikeli dijital içerikler olarak değerlendirilmektedir. Bu tür içerikler ve riskleri hakkında
farkındalığın düşük olması katılımcılarının yardıma ulaşmasını geciktirmekte ya
da tehlikeli durumlarla kendi başlarına kalmalarına sebep olmaktadır. Bu bölümde dijital oyunlar ve meydan okumalardaki tehlikeler belirtilmiş, bu bağlamda
kendine zarar verme davranışı ve bu davranışı gerçekleştiren bireylere ilişkin risk
faktörleri ortaya koyulmuştur. Kendine zarar verme davranışı açısından en riskli
grubu oluşturan rekabet ve meydan okumalar ele alınmış ve tehlikeli dijital oyunlar için pratik anlamda neler yapılabileceğine dair ailelere, eğitimcilere, çocuk ve
gençlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.
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16.1. Giriş
Dijital oyunlar içerik, teknoloji ve kullanım açısından son derece sosyaldir. Bu
nedenle herhangi bir dijital oyunu tek bir ayrık değişken olarak kavramsallaştırmak
zordur. Oynanış tarzı, oyun süresi, ses, grafikler, imgeler, anlatı, deneyim, eğlence
ve ekipmana aşinalık oyuncular tarafından deneyimlenen oyun faktörleri olmakla
birlikte bunların bireysel ve toplumsal yansımaları etkili şekilde tanımlanmış ve
keşfedilmiş değildir (Rutter & Bryce, 2006). Rutter ve Bryce (2006), Amerika
Birleşik Devletleri’nde dijital oyuncunun ortalama 30 ve oyun alıcısının ortalama
36 yaşında olduğunu belirtmektedirler. Diğer yandan dijital oyunlara ilişkin
araştırmalar çoğunlukla çocuklar ve ergenlere odaklanmıştır. Bu durum çocuk ve
ergenlerin gelişimsel olarak tehlikelere daha açık olmalarından kaynaklanmaktadır.
Diğer yandan bilgisayar oyun topluluğunun demografisinin oldukça geniş olduğu
da ortadadır. Geleceğin yetişkinleri olacak çocuk ve gençlerin dijital tehlikelerden
korunması ve sağlıklı dijital alışkanlıklar kazanmaları önemli olduğundan bu
çalışmada da dijital oyunların çocuk ve ergenler üzerindeki zararları ele alınmıştır.

16.2. Dijital İçeriklerdeki Tehlikeler
Bilgisayar ve internet olanaklarının artmasıyla birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri,
insanların yaşam biçimini ve özellikle çocukların davranışlarını daha fazla etkiler
hale gelmiştir. Gelişen teknoloji, çevrimiçi oyuncular için oyunu sanal dünyanın
da ötesine taşıyarak gerçek dünyayı bir oyun sahası olarak kullanabilmektedir.
“Niantic” ve “The Pokemon Company” işbirliği ile tasarlanarak 2016’da piyasaya
sürülen “Pokemon Go” oyunu ücretsiz, lokasyon temelli bir artırılmış gerçeklik
(augmentedreality) anlayışıyla sanal dünya ile gerçek dünyayı birbirine entegre
ederek bunu gerçekleştirmiştir. Oyuncular yeni pokemonlar yakalayabilmek için
kentin sokaklarında ve gerçek mekanlarda cihazlarıyla sürekli hareket halinde oyun
oynayabilmektedir (Yılmaz & Candan, 2018). Dijital dünya ve gerçek dünyanın bu
harmanı risklerin de gerçek dünyaya taşınmasına neden olmaktadır.
İnternetin etkin olmayan ve hatalı kullanımı bireylerin, özellikle çocuklar ve
ergenlerin hayatında derin yaralar açabilmektedir. Çocukların çevrimiçi ortamda
karşılaşabilecekleri birçok risk çeşidi bulunmaktadır. Bunlar çevrimiçi alay edilme
veya zorbalık gibi akranlarla ilgili sorulardan, ticari sömürü ve mahremiyet ihlalleri,
cinsel istismar ve intihar sorunlarına kadar birçok şeyi kapsamaktadır (Staksrud, 2013,
s. 55). Çocukların dijital ortamlarda en çok karşılaşma ihtimali olan riskler; reklam,
özel alanın ihlali, kişisel bilgilerin ifşası ve yasadışı erişim ile şiddet içeriği, zorbalık,
bıktırma, pornografik imgelere maruz bırakma ve yanlış bilgi ile yönlendirme şeklinde
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olabilmektedir (Ünal & Yıldız, 2019). Mevcut ve olası riskler nedeniyle internet ve yeni
medya araçlarının güvenli kullanımı konusunda 2006 yılında EU Kids Online (Avrupa
Çevrimiçi Çocuklar) araştırma projesi başlatılmıştır. Bu proje doğrultusunda internet
ve yeni medya araçlarının güvenli kullanımı konusunda kültürel, bağlamsal ve tehlike
durumları ile ilgili birçok ülkeyi kapsayan araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Projede
çocukların online fırsatlar, riskler ve güvenlik bilgilerini arttırmak amaçlanmaktadır.
Türkiye, projenin 2009 yılında başlayan ikinci evresinden itibaren projeye dahil
olmuştur. Şuan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 34 ülke proje ağı içerinde yer
almaktadır (“Middle East Technical University”, t.y.).
Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online)1 raporunda, internet ortamında
çocuklara yönelik riskler, dikey boyutta üçe ayrılarak incelenmektedir. Bunlar; a)
bir kişiden birçok kişiye (çocuğun toplu olarak dağıtılan bir içeriğin alıcısı olmasıcontent), b) yetişkinden çocuğa (çoğunlukla yetişkinler tarafından yönlendirilen
etkileşimli bir duruma çocuğun katılımcı olması- contact) ve c) akranlar arasındadır
(başlatıcı veya fail olabileceği bir etkileşimde çocuğun aktör konumunda olmasıconduct). Yatay boyutta ise çocukların gelişimine ve iyi oluşlarına yönelik dört
risk boyutu incelenmektedir. Bunlar; a) ticari, b) saldırgan, c) cinsel ve d) değerler
boyutudur (Hasebrink, Livingstone & Haddon, 2008). Bu doğrultuda Avrupa
Birliği’nin Online Risk sınıflandırması Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Online Risk Faktörlerinin sınıflandırması (Hasebrink ve diğ., 2008)
Online Riskler
Çocuğun Rolü
İçerik (content)
Çocuğun alıcı
olduğu

Ticari
Reklam,
istenmeyen
e-mail,
sponsorluk

Saldırgan
Şiddet/nefret
dolu içerik

Temas (contact) Takip/ kişisel
Çocuğun
bilgilerin
katılımcı olduğu toplanması

Zorbalığa
uğramak, taciz
veya takip
edilmek

Yönetim
(conduct)
Çocuğun aktör
olduğu

Başka birine
zorbalık yapma
ya da birini
taciz etme

1

Yasadışı
indirmeler,
bilgisayar
korsanlığı, kumar

Cinsel

Değerler
Irkçılık, önyargılı
Pornografik ya da
veya yanıltıcı bilgi
istenmeyen cinsel içerik ya da tavsiye
(örn: uyuşturucu)
İstenmeyen cinsel
yorumlar almak,
grooming (bir yetişkinin
Kendine zarar
kendisini çocuk olarak
verme, kandırma
tanıtması ve çocukları
istismar etmesi),
yabancılarla tanışmak
Porno göndermek veya
yayınlamak, cinsel
tacizde bulunmak

Tavsiye vermek,
(örn:intihar/
anoreksik sohbet)

EU Kids Online (Avrupa Çevrimiçi Çocuklar) projesi hakkında ayrıntılı bilgi ve proje raporları için aşağıdaki
web siteleri incelenebilir:
http://www.eukidsonline.net/
http://eukidsonline.metu.edu.tr/
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Risk faktörleri arasında kişisel bilgilerin ifşa edilmesi oldukça yaygın olarak
görülmektedir. Sonrasında ise uygunsuz cinsel veya saldırgan içeriğe maruz kalma
takip etmekle birlikte, temas odaklı cinsel taciz, zorbalık gibi risklerin yaygınlığı
değişkenlik göstermektedir (Staksrud & Livingstone, 2009). Bu riskler bireyler için
ciddi sonuçlara neden olabilmektedir.
Ergenlik, riskli davranışlarda bulunma yönünden duyarlılığın arttığı bir dönemdir.
Bu yönüyle diğer gelişim dönemlerine kıyasla ergenlik döneminde online risklerle;
alıcı, katılımcı ve aktör olarak her üç şekilde de karşı karşıya kalma durumu daha
olasıdır. Meydan okuma adıyla geçen dijital içerikler, riskli davranışların bir
formunu oluşturmaktadır. Meydan okumalar, içeriğindeki etkileşimli durumlara
katılımcı olan yalnızca çocuklar ile ergenler için değil, aslında gençlerin tümü
için tehlike oluşturmaktadır. Ancak ergenlik döneminin kendisinin riskli davranış
duyarlılığı nedeniyle üzerinde daha fazla durulması gereken bir risk faktörü olduğu
söylenebilir. Örneğin; boğulma eylemine yönelik içerikler sunan sözde oyunlardan
kendi kendini asfiksi (nefessiz bırakma) davranışı yeni bir fenomen değildir. Busse,
Harrop, Gunnel ve Kipping, (2015) kendi kendini asfiksi davranışın British Medical
Journal’da 1951 yılında bildirildiğini ve benzeri davranışların uluslararası olarak da
bilindiğini belirtmektedirler. Aynı zamanda bu davranışa ilişkin farklı kültürler ve
dillere özgü terimler mevcut olmakla birlikte, gençlerin dâhil olduğu diğer riskli
davranışlara göre daha az bildirildiği ve araştırıldığı ifade edilmektedir. Ancak Busse
ve diğerleri (2015)’nin meta-analiz çalışmasında davranışın ergenlik döneminde
kümelendiği ve madde kötüye kullanımı, zayıf zihinsel sağlık, riskli cinsel
davranışlar, kötü beslenme alışkanlıkları ve riskli sporlara katılım davranışlarından
biriyle ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Yine bu
araştırmanın sonuçları kendi kendini asfiksi (nefessiz bırakma) davranışına dair,
araştırmanın gerçekleştirildiği 2014 yılında 10 ülkeden (Fransa, Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, Kolombiya, Tunus, Arjantin, İspanya, Norveç, Birleşik Krallık
ve İsrail) ölümcül vaka bildirimi yapıldığını ortaya koymaktadır. Davranış bireysel
olarak da gerçekleştiriliyor ve daha ölümcül sonuçlanıyor olsa da çoğunlukla bir
grup aktivitesi olarak gerçekleştirilmekte ve yaşam boyu görülme sıklığı ise %7.4
olarak belirtilmektedir. Kuzey Amerika, Fransa ve Kolombiya’da kendi kendini
asfiksi (nefessiz bırakma) farkındalığına ilişkin çalışmalarda farkındalığın %31-%91
aralığında değiştiği belirlenmiştir (Busse, Harrop, Gunnel & Kipping, 2015). Bu
konuda Austin ve diğerleri (2021)’nin gerçekleştirdiği çalışmada ergenlikte asfiksi
davranışa dahil olma ile genç yetişkinlikte (18-25 yaş) problemli alkol kullanımı
arasında ilişki belirlenmiştir. Mevcut tehlikeleri yanı sıra yetişkinlikteki riskli
davranışlara dair önemli bir ipucu niteliği taşıyan bu davranışa ilişkin daha fazla
sayıda çalışmaya ihtiyaç olduğu ifade edilebilir.
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Dijital tehlike, en belirgin biçimde oyunlardaki şiddet içeriğiyle kendini
göstermektedir. Karaaslan (2015) oyunların %89’unun şiddet içerdiğini
belirtmektedir. Şiddet içeriği nedeniyle inceleme konusu olan içeriklerden birisi de
“Momo”dur. İçerikte yer alan korkutucu figür, Japon sanatçı Keisuke Aisawa’nın
bir halk söylencesinden esinlenerek yaptığı “Anne Kuş” (Mother Bird) heykelinin
sergilenmesinin ardından heykel görüntüsünün internet ile beraber dünyaya
yayılmasıyla ortaya çıkmıştır. Dünyaya yayılan Anne kuş (Mother Bird) figürü
bugün artık “Momo” olarak bilinmektedir. Ancak içinde “Momo” karakteri
de olan şiddet içerikli bazı oyunların “Mother Bird” olarak adlandırıldığı da
görülmektedir. Esasında, Latin Amerika ve Japonya bağlantılı telefonlardan
paylaşılarak ortaya çıkan bir şiddet videosudur. Ancak zamanla oyunların içinden
çıkan bir reklam videosuna ve daha sonra bir seriye dönüşmüştür. “Momo” video
ve oyunlar yanında uygulamalar kanalıyla kullanıcılarla telefonda görüşebilmekte
ya da mesajlaşabilmektedir (Yücel, 2019). Sanal ve gerçek ayrımının sınırları
zihinlerinde henüz netleşmediğinden çocukları ve gelişimsel zorluklarla baş
etmek durumundaki gençleri hedef alan bu tarz dijital içerikler, şiddet içerikleri
yanı sıra yabancıların çocuklara erişimini kolaylaştırması yönüyle ciddi bir tehlike
oluşturmaktadır. Yönlendirme ve etkiye açık olan çocuk ve gençlerin korkularını
besleyerek kendilerini ispat etmek isteme amacıyla kendilerine zarar verecek
davranışları (meydan okumaları) gerçekleştirmelerine yol açmaktadır.
Gentile ve diğerleri (2011) Singapur’da 3000’den fazla ilkokul ve ortaokul
öğrencisinin internet oyun oynama bozukluğu semptomlarını ölçmüşlerdir.
Araştırmada, oyun oynama bozukluğu belirtileri artış gösteren öğrencilerin; yüksek
düzeyde depresyon, akademik başarıda düşüş, zaman içerisinde ebeveynlerle
ilişkilerde kötüleşme ve agresif eğilimlerde artış olduğu belirlenmiştir. Psikolojik ve
sosyal tehlikeleri yanı sıra dijital oyunların çocukların ve gençlerin fiziksel sağlığı
üzerinde olumsuz etkileri de söz konusudur. Männikkö, Mendes, Barbosa ve Reis
(2014) çocuklar ile 12-24 yaş arası gençlerin dijital oyun oynama davranışı ve sağlık
belirleyicileri arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalışmışlardır. Bu amaçla dijital
oyun oynama ile bunun çocuk ve gençlerin sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koyan
çalışmaları incelemişlerdir. İnceledikleri çalışmalarda; patolojik düzeyde oyun
oynayanlarda el ve bilek ağrılarının daha fazla olduğu (Choo ve diğ., 2010), fiziksel
aktivitenin azalması nedeniyle dijital oyunların obezite sorunu olan ergenlerde uzun
vadede kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı, şiddet içerikli oyunların vücuttaki
kortizol seviyesini arttırdığı ve bu kortizol seviyesinin oyundan 20 dakika sonra da
sabit kaldığı (Hossini, Razaeeshrazi, Salehian & Dana, 2011) belirlenmiştir. Ancak
şiddet içerikli olmayan oyunların kortizol seviyesini şiddet içerikli oyunlarla benzer
şekilde etkilemediği (Ivarsson, Anderson, Åkerstedt & Lindblad, 2009) görülmüştür.
Awadalla Hadram, Alshahrani ve Hadram ise (2017) yaptıkları çalışmada, dijital
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oyunların ergenlerde en çok uyku zamanı ile fiziksel aktivite ve zamanını olumsuz
etkilediğini ortaya koymuştur. Dijital oyunlara ve içeriklere ayrılan sürenin artmasıyla
bireyin maruz kalacağı risklerin de arttığını söylemek mümkündür.

16.3. Covid-19 Pandemisi ve Dijital Oyunlar
COVID-19 (Koronavirüs hastalığı) pandemisi dünya genelinde insan yaşamını pek
çok yönden olumsuz etkilemiştir. Özellikle hastalığın yüksek bulaş hızı nedeniyle
dünya genelinde önleyici tedbirler kapsamında getirilen kısıtlamalar ruh sağlığı için
tedbirleri de gerekli hale getirmiştir. Bu doğrultuda Dünya Sağlık Örgütü (World
Health Organization-WHO)’nün de #HealthyAtHome (#evdesağlıklı) kampanyasının
bir parçası olarak pandeminin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
için bireylere bilgisayar oyunu oynamaları önerisinde bulunduğu bilinmektedir
(World Health Organization [WHO], 2020). Bilgisayar oyunları pandemide özellikle
kısıtlama sürecinde çocuk ve gençlerin yaşadığı stres ile baş edebilmelerinde önemli
bir işlev görmüş olsa bile bu durumun özellikle ergenleri olumsuz etkilediği ve
ebeveyn yönlendirmesine fazla açık olmadıkları için de tehlikeli oyunlar ile daha
fazla kendi başlarına kalmalarına sebep olduğu söylenebilir.
Teng, Pontes, Nie, Griffits ve Guo (2021) Güneybatı Çin’deki Okul Ruh Sağlığı
Projesi (Project of School Mental Health in Southwest China) kapsamında COVID-19
(Koronavirüs hastalığı) pandemisi bağlamında oyun oynama davranışının depresyon
ve anksiyete ile ilişkisini belirlemek üzere pandemi öncesi (Ekim-Kasım 2019) ve
pandemi sonrası (Nisan-Mayıs 2020) olmak üzere çocuk ve ergenlerden oluşan
toplam 1778 katılımcıdan veri toplamışlardır. Aynı zamanda pandemi sürecinde
oyun oynamaya ilişkin ilk çalışma olma özelliği bulunan araştırmada, özellikle
ergenlerde pandemi sürecinde dijital oyun oynama davranışı ve internet oyun oynama
bozukluğunda anlamlı düzeyde artış olduğu belirlenmiştir. Pandemi öncesindeki
süreçte mevcut olan depresyon ve anksiyete semptomu özellikle erkek ergenlerde
pandemi sürecindeki bilgisayar oyunu oynama ve internet oyun oynama bozukluğunu
(pozitif yönde) yordamıştır. Araştırmanın önemli bir bulgusu da pandemi öncesi ve
sonrası ölçümlerde hem çocuklarda hem de ergenlerde oyun oynama davranışı artmış
olmasına karşın, özellikle bozukluk belirtileri sıklığındaki artışın yalnızca ergenlerde
tespit edilmiş olmasıdır. Bu sonuç, pandemi sürecindeki kısıtlamalarda ergenlere
göre zaten ebeveyn ilişkilerinde daha uyumlu olan çocukların ebeveyn müdahale ve
yönlendirmelerinden daha fazla yarar sağladığı şeklinde yorumlanmıştır.
Oyunlar çocuk gelişiminde tartışmasız bir biçimde oldukça önemli bir yere sahiptir.
Giderek dijitalleşen dünyada oyunların da dijitalleşmesi elbette kaçınılmazdır.
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Üstelik bu dijital oyunların el-göz koordinasyonuna, yabancı dil becerileri ve bilişsel
gelişime katkılarının da olabildiği düşünüldüğünde bireysel, eğitsel ve toplumsal
yönden oyunlara ilişkin sınır/sınırlamaların belirlenmesi ve takibinin yapılmasının
oldukça zor olduğu ifade edilebilir. Bu duruma dijital dünyaya her gün yeni eklenen
oyunları da dâhil ettiğimizde denklemdeki bilinmeyen sayısı artmaktadır. Üstelik
2019 yılında bu karmaşık denkleme COVID-19 (Koronavirüs hastalığı) pandemisi
ve beraberinde getirdiği izolasyon süreci de eklenmiş durumdadır. Bu doğrultuda,
bu bölümde dijital oyunların karanlık diyebileceğimiz tehlikeli yanları biraz olsun
aydınlatılmaya çalışılmıştır. Dijital oyunların bu karanlık yanı, gelişimsel olarak
başlı başına bir risk faktörü olan ergenlikte bir gruba dahil olma ve kendini ispat
etme ihtiyacı ile duygu düzenlemede yaşanan zorluklar nedeniyle üzerinde daha
fazla durulması gereken bir konu halini almaktadır. Özellikle ergenlik döneminde
duygu düzenlemede yaşanan güçlükler nedeniyle oyunlardan bağımsız bir biçimde
de sıklıkla görülen kendine zarar verme davranışı, dijital içeriklerin bazılarının
doğrudan (mavi balina/zararlı meydan okumalar) bazılarının da dolaylı yoldan
(zararsız meydan okumalar) gençlerin kendine zarar vermesine neden olması
yönüyle dijital oyunlar bağlamında ele alınacaktır.

16.4. Dijital Oyun Bağlamında Kendine Zarar Verme Davranışı
Kendine zarar verme davranışı özellikle ergenlik döneminde sık görülen ve yaygınlığı
giderek artan önemli bir ruh sağlığı sorunudur. Kendine zarar verme davranışı
geçmişten günümüze alanyazında; kendine zarar verme (self injury/self harm), intihar
girişimi içermeyen kendine zarar verme davranışı (nonsuicidal self-injury), ölüm
amacı taşımayan intihar girişimleri ve kendine zarar verme davranışları (parasuicide),
kendini yaralama (self-mutilation/self wounding), kasten kendine zarar verme
(deliberate self harm), fiziksel olarak kendini tahrip etme (self destruction), kendine
yönelik agresyon (otoagresyon) şeklinde farklı biçimlerde ele alınmıştır (Çelik &
Hocaoğlu, 2017; Darosh & Lloyd-Richordson, 2013; Klonsky, 2007; Ögel & Aksoy,
2006). Kendine zarar verme terimi, intihar niyetinin derecesine veya diğer motivasyon
türlerine bakılmaksızın “tüm kasıtlı kendini zehirleme eylemlerini (aşırı doz gibi)
veya kendini yaralamayı (kendini kesme gibi) tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu
nedenle, ölümle sonuçlanmayı amaçlayan eylemleri (intihara teşebbüs), intihar niyeti
olmayanları (örneğin, sıkıntıyı iletmek, hoş olmayan duyguları geçici olarak azaltmak
için) ve karışık motivasyona sahip olanları içermektedir (Hawton ve diğ., 2003;
Hawton ve diğ., 2015; Hjelmeland ve diğ., 2002; Scoliers ve diğ., 2008).
Nock (2010) kendine zarar verme davranışını doğrudan ve dolaylı kendine zarar
verme olarak ikiye ayırmaktadır. Doğrudan kendine zarar vermede davranışı
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meydana getiren niyet ve davranışın sonucu aynıdır; amaç kişinin kendi kendini
incitmesidir. Bu davranışlar; ölme niyeti ile yapılan intihar amaçlı eylemler ve ölme
niyeti taşımayan, intihar dışı eylemler olarak ikiye ayrılır. İntihar amaçlı eylemler
de kendi içinde intihar düşüncesi, intihar planı ve intihar girişimi olarak üç ana
grupta incelenmektedir. İntihar amacı olmayan eylemler de intihar tehdidi/jesti,
kendine zarar verme düşüncesi ve kendine zarar verme olmak üzere üç ana grupta
değerlendirilmektedir. Dolaylı kendine zarar verme davranışında ise niyet zarara
uğramak değildir ancak alkol ya da sigara kullanımında olduğu gibi zarar yan ürün
olarak ortaya çıkmaktadır (Nock, 2010).
Nock (2010)’un sınıflandırması doğrultusunda zararlı meydan okumalarda
oyuncuların gerçekleştirdikleri eylemlerin doğrudan kendine zarar verme davranışı
kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Zararsız meydan okumalarda ise temel amaç
oyuncunun zarar görmesi olmayıp zarar oyunun gerçekleştirildiği ortam bağlamında
meydana gelebildiğinden bu oyunlar kaynaklı zararla sonuçlanan eylemlerin, dolaylı
kendine zarar verme kategorisinde yer aldığı söylenebilir.
Kendine zarar verme davranışı gençlerde intiharın en güçlü belirleyicisi olması
bakımından oldukça önemlidir. Mavi balina meydan okumasının en önemli
yönlerinden biri oyunculara bir dizi kendine zarar verme davranışı talimatını
vermesidir. Oyuncudan tekrar eden bir biçimde kendine zarar vermesi ve tehlikeli
görevleri yerine getirmesi istenmektedir. Aslında, kendine zarar verme ve diğer
tehlikeli görevlerin tekrarı, bu tehlikeli eylemlere ilişkin oyuncudaki korku
duygularını azaltmaya ve normalleştirme amacı taşımaktadır. Bu şekilde, oyuncunun
intiharı teşvik edilmektedir (Lupariello, Curti, Coppo, Racalbuto & Di Vella 2019).

16.5. Dijital Rekabet ve Meydan Okumalar
Online meydan okumalar yeni bir fenomen değildir. Ancak toplumun interneti
çoğunlukla iş amaçlı kullanan bireylerinin bu konuda farkındalığı oldukça
düşüktür. Teknoloji konusunda daha bilgili olan gençler ise sosyal bağlantılar
için internete daha sık girmektedirler. Bu nedenle meydan okumalardan
gençler daha fazla haberdar olmaktadır. Çevrimiçi meydan okumaların
tasarımları eğlenceden tehlikeli ya da ölümcül olabilecek kadar geniş bir
aralıkta değişmekte; Facebook, Instagram, You Tube ve Whatsapp gibi çeşitli
platformlar aracılığıyla çocuk ve gençleri cezbetmektedir (Mahadevaiah &
Nayak, 2018). Meydan okumalar çocuklar tarafından can sıkıntısı giderme,
arkadaşlarının saygısını kazanma ve sosyal medyada beğenilme için bir araç
olarak görülmektedir (Ünal & Yıldız, 2019).
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Meydan okumalar değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Mahadevaiah ve Nayak
(2018) çoğunlukla iki şekilde sınıflandırıldığını belirtmektedir: 1) Zararsız meydan
okumalar; gerçekleştirilen görevler vücuda zarar verme davranışını içermemektedir.
2) Zararlı meydan okumalar; gerçekleştirilen görevler kişinin vücudunun tamamı/
bir kısmına güç kullanımı ya da yaralama davranışında bulunmasını içermektedir.
Zararsız online meydan okumalar saçma, komik olmaları ya da fayda sağlamaları
gibi nedenlerle gerçekleştirilmektedir. “Plank Meydan Okuması (Planking)”, “Cansız
Manken Meydan Okuması (Mannequin Challenge)” ve “Şişe Çevirme Meydan
Okuması (Bottle-Flipping Challenge)” zararsız meydan okuma kategorisinde yer
almaktadır. Bu meydan okumalar her ne kadar zararsız olsalar da yapıldıkları ortama
bağlı olarak yaralanma ya da ölüm riskini taşımaktadırlar. “Tuz ve Buz Meydan
Okuması (Salt and Ice Challenge)”, “Tarçın Meydan Okuması (The Cinnamon
Challenge)”, “Boğulma Oyunu (The Choking Game)” ve “Mavi Balina (The Blue
Whale Challenge)” ise zararlı meydan okumalardır.

16.6. Dijital İçeriklerin Diğer Yönü
Çocukların tanımadıkları kişilerle dijital oyunlar aracılığıyla iletişime geçmeleri ve
psikolojilerini olumsuz etkileyebilecek bir konuşma ya da durumla karşılaşmaları söz
konusu olabilmektedir (Aksakallı, 2021). “Mavi Balina” gibi meydan okumalarda
gençler depresif psikolojileri nedeniyle hedef haline gelmektedir (Mukhra ve diğ.,
2019). İnternet ortamında karşılaşılan zorbalık nedeniyle, intihara kadar varan sonuçlarla
karşılaşılabilmektedir (BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilgi Teknolojileri
ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Kılavuzu, t.y.). Bazı durumlarda ise oyun/dijital
içerik kaynaklı kendine zarar verdiği düşünülen ergenlerin aslında duygu düzenlemede
güçlükler, düşük özsaygı, aile ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar vb. duygusal nedenlerle
kendilerine zarar verdikleri görülmektedir. Örneğin; Lupariello, Curti, Coppo,
Racalbuto ve Di Vella (2019) dünya genelinde medya raporlarında mavi balina meydan
okumasına şüpheli katılım olarak ele alınan bir durumdan bahsetmişlerdir. Bu durum,
meydan okumada bahsi geçen yöneticinin (curator) tespit edilemediği ve zarar verme
davranışlarının duygusal nedenlerle gerçekleştirildiği belirlenen vakaları belirtmektedir.
Duygusal vakaların ise iki yönüyle oldukça önemli olduğu ifade edilmiştir: Bunlardan
ilki özellikle ergenlikte kendine zarar verme davranışının “bulaşıcı” bir niteliğe sahip
olmasıdır. Arkadaşlar ve aile üyelerinin kendine zarar verme (ve intihar) davranışına
maruz kalmanın kişi üzerinde çok güçlü etkileri olabilmektedir. Duygusal vakaların
önemli ikinci yönü ise bazı ergenlerin diğerlerinden çok daha hassas/kırılgan yapıda
olmalarıdır. Aslında tehlike hem “bulaşıcılık” hem de hassas/kırılgan yapı olmak üzere
bu iki faktörün birleşiminde yatmaktadır.
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İnternet dünyası kontrolü çok mümkün olmayan bir yapıya sahiptir. Yapılacak doğru
çevresel düzenlemeler ve bilgilendirmelerle, internetin ve oyunların doğru kullanımına
katkı sağlanabilir. Ancak bu konu da dikkat gerektirmektedir. Bilgilendirme adıyla
yapılan paylaşımların bazı tehlikeli bilgileri yayma gibi bir özelliği olabilmektedir.
Daine ve diğerleri (2013) kendine zarar verme ve intihar açısından internetin gücünü
araştırdıkları çalışmalarında; internetin özellikle hassas durumdaki gençlere kendine
zarar verme davranışlarını normalleştirmeleri, intihar içeriğine ve şiddet görsellerine
erişim sağlayabilmeleri yönüyle zarar verdiğini belirtmektedirler. Macnab, Triviaux
ve Andrew (2015) internette paylaşılan görseller, video ve içeriklerin dünya
genelinde gençlerin önemli bilgi kaynaklarını oluşturduğunu belirtmektedirler.
Sosyal medya ve cep telefonlarının gençlerin yaşamının merkezini oluşturduğunu
dolayısıyla buradaki içerik ve mesajlaşmaların önemli olduğunu vurgulamaktadırlar.
Sağlığa ilişkin yapılacak çalışmalarda bu içerik ve mesajların olumsuz etkilerini de
göz ardı etmemek gerekmektedir.
Youtube, Twitter gibi platformlarda Mavi Balina Meydan Okumasına ilişkin
farkındalık yaratma ve aileleri bilgilendirmeye yönelik çalışmaların dahi
içeriği normalleştirme, rol model oluşturma, gençler arasında kendine zarar
verme davranışını arttırma gibi olumsuz etkilere sahip olabildiği görülmüştür
(Khasawneh ve diğ., 2020). Medya, sosyal medya ve yetkililer tarafından yapılan
uyarıların bir yandan meydan okuma kültürünü yaygınlaştırdığını göz ardı
etmemek gerekmektedir (Bada & Clayton, 2020). Aldıkları duyumlar sonrasında
gençlerin bu oyunları arama ile ilgili çalışmalar yapması muhtemel olacaktır. Bu
merak onların meydan okumaların tuzağına düşmelerine neden olabilir. Yapılan
paylaşımların özendirici ve merak uyandırıcı nitelikten uzak doğru ve önleyici
yaklaşımlar içermesi gerekmektedir.

16.7. Dijital Oyun Bağlamında Kendine Zarar Verme Davranışı
Risk Faktörleri
İnternet bağımlılığı ve kendine zarar verme davranışı arasındaki ilişki, birçok
araştırmaya konu olmuş ve internet bağımlılığının kendine zarar verme davranışını
arttırabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Lam, Peng, Mai & Jing, 2009; Pan & Yeh,
2018; Wang ve diğ., 2020; Whitlock, Lader & Conterio, 2007). Patolojik düzeyde
dijital oyun oynayan bireylerin internet başında geçirdikleri sürenin oldukça fazla
olduğu bilinmektedir (Gentile, 2009). Bu noktada oyun bağımlısı bireyler kendine
zarar verme davranışı açısından risk altında görünmektedir (Evren, Evren, Dalbudak,
Topcu & Kutlu, 2020).
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Günümüz dünyasında televizyon, tablet, bilgisayar, bilgisayar oyunu ve cep
telefonları dijital medyayı oluşturmaktadır (Mortan-Sevi, 2020). Çocuk ve
ergenlerin kişisel olarak da sahip olabildiği bu teknolojik imkanlar, kontrolsüz bir
özgürlük alanı oluşturmaktadır. Gençlerin günlük hayatlarında yoğun bir şekilde
Twitter, Facebook, YouTube gibi platformaları kullanmaları ve yönlendirici
oyunlar oynamaları çevrimiçi risk faktörlerini arttırmaktadır (Ünal & Yıldız, 2019).
Televizyon, bilgisayar telefon gibi birçok araç ile psikolojik ve fiziksel anlamda
gençleri olumsuz etkileyebilecek şiddet içerikli oyunlara ulaşmak oldukça kolay bir
hale gelmiştir (Ardıç, 2019). Bu da risk faktörleri ile başa çıkmayı güçleştirmekle
birlikte, bu faktörlerin tespitini önemli hale getirmektedir.
Bireylerin dijital oyun bağlamında kendine zarar verme davranışlarının ortaya
çıkmasında bireye özgü farklı durumların etkisi görülebilmekte, aynı zamanda birçok
faktör bir arada kendine zarar verme davranışında belirleyici olabilmektedir. Buna
ek olarak doğrudan bireyi kendine zarar vermeye yönlendiren meydan okumalar ile
katılımcılarının psikolojik ve davranışsal profilini anlamaya yardımcı olabilecek
çalışmalar (Busse ve diğ., 2015; Lupariello ve diğ., 2019; Mukhra, Baryah, Krishan
& Kanchan, 2019) sınırlıdır. Bu durum dijital oyun bağlamında kendine zarar verme
davranışını belirleyici faktörleri ortaya koymayı ve gruplandırmayı zorlaştırmaktadır.
Ancak genel itibariyle daha fazla dijital oyun oynayan çocuk ve gençlerin oyunlardaki
tehlikelerden biri olan kendine zarar verme davranışı ile daha fazla karşı karşıya
kalabilecekleri söylenebilir. Bu doğrultuda dijital oyunlar bağlamında kendine
zarar verme davranışı risk faktörleri; internet oyun oynama bozukluğu/dijital oyun
bağımlılığı gösteren çocuk/ ergenlere ilişkin çalışmalar ile doğrudan kendine zarar
verme davranışı gösteren çocuk/ ergenlere yönelik çalışmalar incelenerek ortaya
koyulmuştur. Bu inceleme doğrultusunda risk faktörleri bireyi etkileme yoğunlukları
ve araştırmalara konu olma durumları göz önünde bulundurularak dört ana başlıkta
toplanmıştır. Bu başlıklar; Cinsiyet, Klinik bozukluklar ve kişilik özellikleri,
Psikososyal ve çevresel sorunlar, Risk alma/Riskli davranışlar ve heyecan arayışı
olarak belirlenmiştir.

16.7.1. Cinsiyet
Birçok çalışmada, internette oyun oynama bozukluğuna daha çok erkeklerin sahip
olduğu görülmektedir (Chiu, Lee & Huang, 2004; DeCamp, 2017; GonzálezBueso ve diğ., 2018; Griffiths, Kuss & King, 2012; Mustafaoğlu & Yasacı, 2018).
EU Kids Online (Avrupa Çevrimiçi Çocuklar) Network raporunda Avrupa’da kız
ve erkeklerin online platformlarda benzer aktiviteleri tercih ettikleri ancak yine de
cinsiyete dayalı bazı farklılıklar olduğu belirtilmektedir. Erkekler kızlara göre daha

519

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

geniş bir çevrimiçi etkinlikler yelpazesinde yer almakta ve daha yoğun dijital oyun
oynamaktadırlar. Oyun seçiminde de erkekler daha çok spor, aksiyon ve rekabete
dayalı oyunlar tercih ederlerken, kızlar macera, parti, zekâ oyunlarını ve kendini ifade
etmeye dayalı oyunları tercih etmektedirler (Hasebrink ve diğ., 2008; Yee, 2006).
Nitekim kızlar interneti daha çok bir bilgi edinme aracı olarak görürken, erkekler
interneti daha çok oyun oynamak için kullanmaktadırlar (Lin & Yu, 2008; Hasebrink
ve diğ., 2008). Kızların oyun çeşitleri arasında ise görünüş odaklı oyunların ilerleyen
yaşantılarında kariyerlerine ve vücut algılarının oluşmasına etki ettiği görülmektedir
(Slater, Halliwell, Jarman & Gaskin, 2017).
Ayrıca erkekler kızlara göre daha fazla içerik (content) riski ile karşılaşmakta ve
pornografi ya da saldırganlık içeren riskli bağlantıların yayılımında rol alarak riskin
sürmesine olanak tanımaktadırlar (Staksrud & Livingstone, 2009). Bu bağlamda
cinsiyet faktörünün dijital oyunlarda riske maruz kalma açısından değerlendirilmesi
gerekmektedir. Erkekler, internetteki geniş kullanım alanları, oyun oynamaya
ayırdıkları zaman ve oynadıkları oyun içerikleri açısından çevrimiçi risklerle daha
çok karşılaşabilmektedirler. Bir yandan O’Connor ve diğerlerinin (2009) yaptıkları
çalışmada, kızların erkeklerden daha fazla kendine zarar verme davranışını ortaya
koydukları görülmektedir. Her iki cinsiyette sigara içme, zorbalık, kaygı gibi
durumlar kendine zarar vermede risk faktörü olarak görülürken, kızlar için ayrıca
fiziksel istismar, uyuşturucu kullanımı, arkadaşlarının kendilerine zarar veriyor
olması gibi durumlar risk faktörü olarak belirlenmiştir. Bu da dijital oyun oynama
bağlamında kendine zarar verme davranışı düşünüldüğünde, her iki cinsiyet için de
bütüncül bir değerlendirme yapılmasının önemini göstermektedir.

16.7.2. Klinik Bozukluklar ve Kişilik Özellikleri
Bireyin oyun bağımlısı olması ya da bu doğrultuda kendine zarar verme davranışı
göstermesini tek bir faktöre bağlı olarak açıklamak olası görünmemektedir. Bireyin
sahip olduğu klinik bozukluklar ve kişilik özelliklerinin de bu sürece etki ettiği
söylenebilir. Poyraz-Fındık ve Çeri (2019) çalışmalarında, çevrimiçi meydan
okumalarla ilişkili olarak kendine zarar verme davranışı gösteren iki çocuğun
klinik öykülerini değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirmede çocukların öncesinde
de bir psikiyatrik bozukluğa sahip oldukları ve sosyal anlamda izole oldukları
ortaya konmuştur. Ancak her psikiyatrik bozluğa sahip ya da sosyal anlamda izole
olmuş çocuğun çevrim içi meydan okumalar yoluyla kendine zarar verme davranışı
göstereceğini söylemek mümkün değildir. Risk faktörlerini belirlemeye ilişkin
araştırmalarda ortaya konulan çaba, kendine zarar verme davranışının intiharla
sonuçlanabilen boyutları düşünüldüğünde, etkisi çok az olsa bile ihtimalleri
değerlendirebilmek içindir.
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Torres-Rodríguez, Griffiths, Carbonell, Farriols-Hernando ve Torres-Jimenez
(2019), problemli oyun oynama davranışı olan dört ergen ile gerçekleştirdikleri
çalışmada üç ergenin internet oyun oynama bozukluğu öncesinde (otizm spektrum
bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile depresyon, sosyal fobi ile
depresyon) mevcut tanılarının olduğunu, yalnızca bir ergenin öncesinde herhangi
bir bozukluk tanısı bulunmadığını belirlemişlerdir (Bu kişide, oynamak için tek
ön koşul veya motivasyon, akranlarına uyum sağlamak için düşük bir can sıkıntısı
gibi görünmektedir). Bu durumun ise sadece dört birey arasında bile, internet
oyun oynama bozukluğunun etiyolojisinde, mutlaka yaygın predispozan (zemin
hazırlayan/yatkınlaştıran) risk faktörlerinin olmadığını gösterdiğini ve internet oyun
oynama bozukluğunun diğer bağımlılıklar gibi biyopsikososyal bir model içinde
görülmesi gerekliliğini (Griffiths, 2005) ortaya koyduğunu ifade etmişlerdir.
İnternette oyun oynama bozukluğu kendine zarar verme davranışı için başlı başına
bir risk faktörü olma özelliğini korumaktadır. Ancak depresyon, anksiyete ve
nevrotiklik internette oyun oynama bozukluğu ve kendine zarar verme davranışı
için ortak risk faktörleri olarak değerlendirilmektedir (Evren ve diğ., 2020). İlgili
çalışmalar incelendiğinde; internette oyun oynama bozukluğu ile anksiyete %92,
depresyon %89, hiperaktivite bozukluğu %85, sosyal fobi ve obsesif kompulsif
bozukluk %75 oranında ilişkili bulunmuştur (González-Bueso ve diğ., 2018). Dijital
bağımlılıklar yalnızlık, depresyon ve anksiyeteyi arttırmaktadır (Peper & Harvey,
2018). Dijital bağımlılıklar, aynı zamanda kendine zarar verme davranışı açısından
da değerlendirilmelidir. Bu sayede dijital bağımlılıklar, özellikle de çevrimiçi
meydan okumalar nedeniyle ortaya çıkabilecek can kayıplarının önüne geçilebilir.
Hyun ve diğerleri (2015), oyun bağımlılığı gösteren kişilerde; dikkat eksikliği ve
hiperaktivite (DEHB) ve depresyonun en önemli risk faktörleri olduğunu, bununla
birlikte cinsiyet, yaş, öz-saygı, dikkat, depresif ruh hali ve aile ortamının da bu kişilerde
oyun bağımlılığıyla ilişkili faktörler olarak ifade etmişlerdir. Torres-Rodriguez
ve diğerleri (2018) internet oyun oynama bozukluğunun psikolojik belirtilerini
belirlemek için tanı almış otuz bir erkek ergen ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Bu çalışma sonucunda; okulda zorbalığa maruz kalma, ebeveynlerin boşanması,
aile içi şiddet/ihmal/fiziksel istismar ve ekonomik problemler gibi stresli yaşam
olaylarının ergenlerin sıklıkla karşılaştığı durumlar olduğu görülmüştür. Ergenler,
depresyon, anksiyete ve somatizasyon ölçeklerinden yüksek puan almışlardır.
İçedönüklük, uyumluluk, kişilerarası duyarlılık, obsesif-kompulsif eğilimler, fobik
anksiyete, düşmanlık ile paranoid ve borderline kişilik özellikleri oyun oynama
bozukluğuyla ilişkili bulunmuştur. Yine internet oyun oynama bozukluğu olduğu
belirlenen ergenlerde; yüksek düzeyde sosyal problemler, düşük duygusal zekâ ve
aile ilişkilerinde sorunlar olduğu belirlenmiştir.
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Kim ve diğerleri (2016) sekiz ülkeden 3041 katılımcıyla internet oyun
oynama bozukluğunun psikiyatrik semptomlarını belirlemek için çalışma
gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma sonucunda 419 (%13.8) kişinin internet oyun
oynama bozukluğu gösterdiği belirlenmiştir. İnternet oyun oynama bozukluğu
gösterenlerin bozukluk belirtileri göstermeyen sağlıklı katılımcılara göre;
somatizasyon, obsesyon-kompulsiyon, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete,
düşmanlık/karşıtlık, fobik anksiyete, paranoid düşünce ve psikotizm olmak üzere
dokuz psikiyatrik belirtide puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu
belirtiler içerisinde sırasıyla obsesyon-kompulsiyon, depresyon ve somatizasyon
oyun oynama bozukluğu göstermeyen gruptan anlamlı bir biçimde yüksek olan
psikiyatrik belirtileri oluşturmuştur. İnternet oyun oynama bozukluğu gösteren
bireylerde yüksek dürtüsellik belirlenmiş, bu kişilerdeki psikiyatrik belirtiler ile
dürtüsellik de yüksek ilişkili bulunmuştur. Yine bu çalışmada, katılımcıların oyun
motivasyonları ölçülmüş ve internet oyun oynama bozukluğu gösterenlerin ilk
sırada gerçeklerden kaçma/kaçınma ikinci sırada ise baş etme mekanizması olarak
oyun oynadıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda diğer oyun motivasyonlarında
(fantezi, yetenek geliştirme, eğlence, yarış ve sosyal) sağlıklı bireylere göre daha
yüksek puan aldıkları görülmüştür.
Problemli oyun oynama sürecine yukarıdaki çalışmalarda belirtildiği gibi birçok
klinik bozukluğun eşlik etmesi muhtemeldir. Sürecin karmaşık yapısı gereği, klinik
bozuklukların mı oyun bağımlığını ortaya çıkardığı, ya da oyun bağımlılığının mı
klinik bozukluklarına neden olduğunu net bir biçimde söylemek mümkün değildir.
Çünkü her ikisi de birbiri ile etkileşim halinde görünmektedir. Buradaki önemli
nokta, problemli oyun oynama belirtilerinin ortaya çıkmasını önleyici çalışmalar
yapabilmek adına risk faktörlerini tanımaktan geçmektedir.
Bireyin oyun oynarken sergilediği davranış ile kişilik özellikleri arasında da bir bağ
olduğu bilinmektedir. Örneğin, sosyalleşmek için oyun oynayan bireyler dışadönüklük,
uyumluluk, nevrotiklik ve açıklık konusunda yüksek olma eğilimindeyken, başarı
duygusu kazanmak için oynayan bireyler dışadönüklük ve nevrotiklik konusunda
yüksek, ancak sorumluluk ve vicdanlılık konusunda düşük olma eğilimindedir
(Graham & Gosling, 2013). Mehroof ve Griffiths, (2010) çalışmalarında, nevrotiklik,
heyecan arayışı, sürekli kaygı, durumluk kaygı ve saldırganlık olmak üzere beş
özelliğin çevrimiçi oyun bağımlılığı ile önemli ilişkiler gösterdiğini ortaya koymuştur.
Yapılan çalışmalar, hem durumluk hem de sürekli kaygının oyun bağımlılığı ile önemli
ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu da kaygının bireyi oyun oynamaya ittiğini
düşündürmektedir (Mehroof & Griffiths, 2010). Bir anlamda oyun bağımlısı bireylerin
kaygıyı azaltmada oyunu kullandıkları söylenebilir.
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Nevrotizm, internet ve diğer çevrimiçi bağımlılıkların potansiyel bir risk faktörü
olarak görülmektedir (Marciano, Camerini & Schulz, 2020; Peters & Malesky,
2008). Nevrotik bireyler daha depresif ruh hallerine sahip olma eğilimindedir.
Diğer bireylerden daha sık ve daha şiddetli suçluluk, kıskançlık, öfke ve endişe
duyabilmektedirler (Sarkar & Pant, 2017). Bu da onları bir başa çıkma mekanizması
arayışı içine sokabilmektedir.
Nevrotiklik, sürekli kaygı, heyecan arayışı, düşük benlik saygısı ve depresyon
gibi faktörlerin bireylerin kendi davranışlarını düzenleme becerisini azaltıcı bir
etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Örneğin kaygılı bireyler çevreleri hakkında,
kendi kendilerine dayattıkları beklentiler ve inançlara sahiptirler. Bu bireylerin,
dijital oyunlara ilgi duymalarının altındaki neden oyunların gerçek dünyadan daha
güvenli ve kontrol edilebilir algılanmasıyla kaygının hafifletilmesine yardımcı
olmasıdır (King, Delfabbro & Griffiths, 2013). Kaçınma stratejileri, bireyin rahatsız
edici duygudurum ve istenmeyen dürtüleri oyunlar ile yönetmeleri ve depresyon,
anksiyete vb. gerçek yaşam sorunlarıyla başa çıkmaları işlevi görmektedir (Melodia,
Canale & Griffiths, 2020). Oyun oynarken bireyin kontrol ve müdahale etkisindeki
artış, can sıkıntısını ve stresi azalmaya yardımcı olabilir ancak karşısına çıkabilecek
görevlerdeki sınırsızlık ruh halindeki iyileşmeye engel teşkil etmektedir (Bowman
& Tamborini, 2012). Dijital oyunlar, bireyler için işlevsel olmayan bir başa çıkma
mekanizması olarak (Laconi, Pires & Chabrol, 2017), gerçek dünyadan kaçışın bir
aracı haline gelmektedir (Hussain & Griffiths, 2009). Kendine zarar verme davranışını
ile ilgili yapılan incelemelerde, uyumsuz başa çıkma stratejilerini kullanan bireyler
dikkat gerektirmektedir (Lin ve diğ., 2017).
Bireyin anne babasının tutumu, kiminle yaşadığı, arkadaşlıkları, sosyal olarak
kendini değerlendirmesi gibi faktörler de dijital oyun bağlamında kendine zarar
verme davranışına etki edebilmektedir. Bu faktörler psikososyal ve çevresel sorunlar
başlığı altında, aile durumu ve yalnızlık alt başlıklarında ele alınmıştır.

16.7.3. Psikososyal ve Çevresel Sorunlar
16.7.3.1. Aile durumu
Ünal ve Yıldız (2019) yaptıkları çalışmada ailelerin çocuklarının internette geçirdiği
zaman, oynadığı oyunlar ve çevrimiçi ortamda maruz kaldıkları risklerle ilgili
görüşlerini almışlardır. Aileler çocukların internet ortamında denetlenmesinin çok
zor olduğunu, oyunların çocukların kendilerine zarar vermelerine, hatta ölümlerine
neden olabildiğini, çocukların arkadaşları ile aynı anda aynı oyunu oynamayı
sevdiklerini, çevrim dışı faaliyetler ve insan ilişkilerinden uzaklaştıklarını dile
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getirmişlerdir. Ailelerin Ünal ve Yıldız’ın (2019) çalışmasında ortaya koyduğu
görüşler günümüz dünyasında birçok ailenin endişesini yansıtmaktadır. Bunun
yanında çocuklarının teknolojik cihazlara ulaşmasında ve kullanımında ailenin rolü
dikkat edilmesi gereken bir noktayı oluşturmaktadır.
Anne baba tutumu oyun bağımlılığı için başka bir risk faktörünü oluşturmaktadır.
Aileler teknolojinin olumsuz etkilerine karşı kendilerine çaresiz hissederek,
çocuklarına teknolojiyi tamamen yasaklayabilmektedirler (Yiğit & Günüç, 2020).
Otoriter, duygusal olarak mesafeli ve destekleyici olmayan ebeveynlerin çocukları,
arkadaşlık edinme ve benlik saygısı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dijital oyunlara
yönelmektedirler (King ve diğ., 2013). DeCamp (2017) çalışmasında, babanın işini
kaybetmesi, bir aile üyesinin hapse girmesi, sürekli yer değişikliği yapmak gibi
faktörler de gençlerin şiddet içerikli oyunlar oynama olasılığını arttırabildiğini
bulgulamıştır. Aynı çalışmada anneleriyle yaşayan bireylerin, özellikle de annelerinin
yaşı büyük olanların şiddet içerikli oyunlar oynama olasılığının düşük olduğu
bulunmuştur. Burada da ailelerin rol model olma ve çocuk yetiştirme tarzları ön
plana çıkmaktadır.

16.7.3.2. Yalnızlık
Bazı bireylerin oyunu oynamak için daha fazla zaman harcamasının bir nedeninin, iyi
ilişkiler geliştirmek için uygun becerilerden yoksun olabilecekleri yüz yüze sosyal
durumlardan kaçınmak olduğu söylenebilir (Peters & Malesky, 2008). Oyunlar yalnız
ve depresif insanların gerçek hayattaki sosyal anlamdaki problemlerini çözmek için
bir araç olabilmektedir (Jeong, Kim & Lee, 2017). Sosyal anlamda kendisini yetersiz
hisseden, fiziksel görüntüsünden hoşlanmayan, kişiler arası ilişkilerde kendine
güvenmeyen bireyler sanal ortamda kendilerini daha rahat hissedebilmekte ve sanal
ilişkileri, gerçek ilişkilere tercih edebilmektedirler (“Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu”, t.y.).
Männikkö ve diğerleri (2020), problemli oyun oynama davranışının daha çok yakın
arkadaşı olmayan ve yalnızlık hisseden bireylerde görüldüğünü belirtmektedirler.
Aynı çalışmada, problemli oyun oynamanın uyuşturucu kullanımı, az sayıda
arkadaşın olması ya da yakın arkadaşın olmaması ve oyun oynama sıklığının yüksek
olması ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bireylerin hayatlarındaki bu boşluğu oyunla
doldurmaya çalıştıkları söylenebilir. Bir başka çalışmada ise, internet dışındaki
çevrelerinden aldıkları sosyal desteği az olan bireylerin aşırı internet kullanımı
motivasyonlarının siber sosyal karşılaşmalar olduğunu belirlenmişlerdir (Wang &
Wang, 2013). Bu sosyal karşılaşmalar bir heyecan durumu oluşturarak bireylerin
risk almalarına neden olabilmektedir. Sosyal anlamda izole olmak, yalnızlık,

524

Dijital Oyun ve Kendine Zarar Verme Davranışı

düşük benlik saygısı gibi faktörler, depresyon ve intihar için de risk faktörlerini
oluşturmaktadır (Baldwin & Birtwistle, 2002). Bireyin sağlıklı ilişkiler kurabileceği
bir ortama sahip olabilmesi ve bunu başarmasının ruh sağlığını koruyabilmesi ve
intihar riskinin azalması için önemli olduğu söylenebilir. Kontrolü güç, dijital bir
dünyanın bu duruma katkısı tartışmalı bir konudur.
Dışadönük bireyler, çevrimiçi arkadaş bulma konusunda başarılı olabilmektedirler
(Peters & Malesky, 2008). Bir oyuncunun sosyal çevresinin gerçek dünya yerine,
çevrimiçi ortamda gelişmesi muhtemeldir. Ancak bu durum bireyin çevrim dışı
arkadaşlarının varlığı, kendini yalnız ya da dışlanmış hissetmeye ilişkin algısına göre
de değişkenlik gösterecektir (Kardefelt-Winther, 2014). Bir başka ifadeyle bireyin
oyun oynuyor olması, çevrimiçi ortamda bir çevre geliştirmesi tamamen sağlıksız bir
durum olarak değerlendirilemez. Kişinin sosyal hayatı ile dijital dünyayı dengeleme
konusundaki başarısı bu noktada önemli bir rol oynamaktadır.

16.7.4. Risk Alma/Riskli Davranışlar ve Heyecan Arayışı
Risk ileriye dönük eylemlerin sonuçları hakkında bir belirsizliğe işaret etmektedir.
Olumlu bir sonuç olasılığını en üst düzeye çıkarmak için rasyonel düzeyde olasılık
değerlendirmelerinin yapılması gerekmektedir (Staksrud, 2013, s.69). “Risk”
kelimesi anlamı gereği olumsuzluk hissi uyandırırken, aslında çocukların yeni
şeyler öğrenebilmesi ve bir şeyler başarabilmesi için de gereklidir. ;Risk almak
çocuğun gelişiminin bir parçası olarak değerlendirilebilir (Byron, 2008). Ancak bu
noktada çocukların ve ergenlerin hangi konularda ve ne şekilde risk aldıkları önem
kazanmaktadır.
Çocukların ve ergenlerin risk alma biçimleri ve riski algılamaları yetişkinlerden
farklılaşmaktadır (Staksrud, 2013, s.67). Ergenler, kendilerini gayet sağlam, dayanıklı
(invulnerable) olarak değerlendirirken, yaş ilerledikçe bu algılamada bir azalma
olmaktadır. Ayrıca egenler, bağımlığın zararlı sonuçları ve uzun vadeli etkilerini
hafife alsalar da, AIDS, akciğer kanseri vb. gibi önemli durumları olduğundan da
fazla abartmaktadırlar. Önemli hastalıklar dikkate alınması gerek bir konu gibi
değerlendirilmekte, ancak internet dünyasındaki riskler gözle görülür olmadığından,
ergenler için risk algılamasında geri planda kalabilmektedir. Bunun yanında birçok
ergen (yetişkinlere benzer şekilde) iyimser bir önyargı sergilemekte ve kendilerini
yaşıtlarına göre daha az risk altında değerlendirmektedirler (Reyna & Farley, 2006;
Staksrud, 2013, s.75). Bireyin olumsuz bir yaşantıyı, örneğin ölümü kendisi ya da
yakın çevresindekiler hiç yaşamayacakmış gibi, kendi alanından uzakta görmesi
buna örnek gösterilebilir.
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Gençler, küçük çocuklara kıyasla daha fazla riskle karşılaşmaktadırlar (Staksrud
& Livingstone, 2009). Çocuklukla ergenlik arasında risk alma davranışında bir
artış olurken, ergenlikle yetişkinlik arasında bir azalma olmaktadır (Steinberg,
2008). Dijital oyunlar bağlamında değerlendirildiğinde; başlangıçta ergenlerin
oyun oynamayı sosyal baskılar ya da akademik olarak yüksek beklentilerle başa
çıkabilmek için bir yol olarak gördükleri söylenebilir. Yaş ilerlediğinde ise oyunu,
işinde ya da kişilerarası ilişkilerinde bir sorun yaşadıklarında sorundan bir kaçış
olarak görmektedirler. Çözülmeyen sorunlar bireylerin oyun oynamaya devam
etmesinde destekleyici bir faktör halini almaktadır (King ve diğ., 2013). Bu da bir
kısır döngünün açığa çıkmasına neden olmaktadır.
Dong ve Potenza (2016), internette oyun oynama bozukluğu olan bireylerle sağlıklı
bireyleri karşılaştırmışlardır. Oyun oynama bozukluğu olanların daha riskli olumsuz
denemeleri seçtiklerini ve bu esnada beyinlerinde bazı bölgelerin (anterior singulat,
posterior singulat ve orta temporal girusta) daha az aktivasyon gösterdiğini ortaya
koymuşlardır. Dong ve diğerleri (2017) bir başka çalışmada oyun öncesi ve sonrasında
alınan ölçümler doğrultusunda oyun bağımlısı bireylerin oyunla ilgili uyaranlara
maruz kaldıklarında beynin bazı bölümlerinde (lateral ve prefrontal korteks,
striatum ve precuneus) aktivasyonun arttığını bulgulamışlardır. Bu da risk alma
davranışı gösterme sürecinde oyun oynama bozukluğuna sahip olmanın nörolojik
yapıyla da bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Dijital oyunlar bir anlamda beynin
ödül sistemini uyararak haz sağlamakta ve bireylerin bu alışkanlıktan vazgeçmesini
zorlaştırmaktadır (Mortan-Sevi, 2020). Gittikçe oyunların ipuçlarına ve ödüllerine
karşı duyarlılıkta bir artışın olması kişiyi oyun oynayarak daha fazla vakit geçirmeye
itebilmektedir (King ve diğ., 2013; Mortan-Sevi, 2020; Mehroof & Griffiths, 2010).
İnternette oyun oynama bozukluğu olan bireyler, olumsuz sonuçlara rağmen oyun
oynamaya devam etmektedirler (Dong & Potenza, 2016).
Bir çalışma kapsamında, katılımcıların video oyununda araba kullanımları esnasında
yanan sarı ışığa karşı verecekleri tepkiler incelenmiştir. Katılımcılara ne kadar uzun
süre araba kullanırlarsa o kadar çok puan alacakları, ancak sarı ışığın yanması
sonrasında karşılarına çıkacak duvara çarpmaları halinde tüm birikmiş puanları
kaybedecekleri söylenmiştir. Işığın görünümü ile duvarın görünümü arasında geçen
süre, denemeler arasında değişiklik gösterdiği için katılımcıların tahminde bulunma
şansları yoktur. Katılımcılar yüksek sesli bir müzik eşliğinde, sarı ışık yandığında
durup durmayacaklarına karar vermek durumundadırlar. Çalışma sonucunda; risk
alma eğiliminde olanların oyundan daha yüksek puan aldıkları kaydedilmiştir. Ayrıca
arkadaşların ortamda bulunması ergenlerin risk alma davranışını yüzde elli oranında
arttırırken, yetişkinler üzerinde hiçbir etkisi olmadığı gözlenmiştir (Steinberg, 2008).
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Bu sonuçlar ergenlerin dijital oyun oynama sürecinde risk alma davranışlarının
nedenlerine ilişkin önemli sonuçlar sunmaktadır. Ergenler, oyunda kazanan olma,
takdir edilme ihtiyacını karşılamaya çalışmakta ve ergenlik döneminin gelişimsel
özellikleri düşünüldüğünde “Ben başardım” diyerek benmerkezci özelliklerini
sergileyebilme fırsatı bulmaktadırlar.
Risk alma ve stres düzeyleri daha yüksek olan ergenlerin “Mavi Balina” meydan
okuması gibi kendine zarar verme içeriği olan dijital içeriklerle ilgilenmeleri daha
çok içsel nedenlerle ilişkili görülmektedir (Villani ve diğ., 2019). Can sıkıntısından
kurtulma, eğlence ve heyecan arayışı ergenlerin dijital oyunları oynamadaki en
önemli motivasyon kaynaklarındandır (Awadalla, Hadram, Alshahrani & Hadram,
2017; Tomczyk & Solecki, 2019). Nitekim araştırma sonuçları, heyecan arama
eğilimleri ve can sıkıntısı düzeyleri yüksek olan gençlerin daha çok oyun bağımlısı
olduklarını göstermektedir (Chiu ve diğ., 2004). Eğlence amaçlarına rağmen, dijital
oyunların artan kullanımı, özellikle çocuklar ve ergenler için olası olumsuz sonuçlara
ilişkin endişeleri arttırmaktadır (Männikkö, Mendes, Barbosa & Reis, 2014).
Birey provakasyon ya da kışkırtmalar karşısında şiddetin haklı bir tepki olduğuna
inanabilmektedir (Bryce & Rutter, 2006). Desai ve diğerleri (2010) çalışmalarında
problemli oyun oynama davranışı gösteren ergenlerin sigara ve madde kullanımı ile
şiddet gibi diğer riskli davranışlara dahil olma olasılığının daha yüksek olduğunu
ortaya koymuştur. İnternet dünyasının eğitsel, gelişimsel ve eğlenceye dönük yönleri
düşünüldüğünde; bireylerin bu haklarını zedelemeden riskli davranışlar ortaya
koymalarını engelleyici önlemler almak, aileler, eğitimciler, çocuklar ve yetkililer
için oldukça önemlidir.

16.8. Ne Zaman ve Nasıl Müdahale Edilmeli?
Dijital oyunlar bağlamında kendine zarar verme davranışı risk faktörleri, tehlikeli dijital
oyunlar oynama ve bu oyunlardan zarar görme riski yüksek olan bireyleri belirleyebilmek
bakımından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda; cinsiyet, kişilik özellikleri, psikososyal
ve çevresel sorunlar ile mevcut klinik bozukluklar bakımından risk grubunda yer
alan bireylerin oyun oynama davranışları ve oynadıkları dijital oyun türlerinin takip
edilmesinin gerekli olduğu söylenebilir. Bununla beraber dijital oyunların bireyin
sağlığı ve gelişimi üzerinde olumsuz etkileri gözlemlendiğinde bir uzmana başvurmak
gerekmektedir. Dijital oyunların, sağlığı ve gelişimi olumsuz etkilediğini gösteren
durumlar şöyle sıralanabilir (Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı, 2018):
• 0-3 yaşta konuşma ve ifade edici dil becerisinde yaşıtlara göre gelişimsel sorunlar ya da gerilik,
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• Günlük yaşam aktivitelerinin aksatılması ve hayata uyumda yaşanan problemler,
• Uzun süre oyun oynamaya bağlı olarak solunum ve dolaşım sistemiyle ilgili
problemler, obezite, ortopedik rahatsızlıklar, yeme bozuklukları, göz ve görme bozuklukları gibi sağlık sorunlarının gelişmesi,
• Şiddete karşı duyarsızlaşma
• Dijital oyunlardan kaynaklanan; gizlice para harcama, çalma gibi yanlış davranışlar,
• Uyku bozuklukları ve düzensiz uyku,
• Kişisel hijyenin aksaması,
• İletişim kurma ve sürdürme problemleri nedeniyle sosyal ilişkilerde başarısızlık,
• Oyuna ayrılan sürenin artması nedeniyle okul başarısının düşmesi,
• Duygu düzenleme becerisinde yetersizlik,
• Yalnızlaşma, yabancılaşma ve toplumsal olaylara karşı duyarsızlaşma,
• Yardım etme, paylaşma, iş birliği yapma, empati kurma, koruma, rahatlama,
teselli etme, dâhil etme gibi prososyal davranışlarda yetersizlikler
Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı (2018) sonuç raporunda, riskli durumların
oluşmasını önleyici şekilde ebeveynlere ve okullara yönelik farkındalık artırıcı
çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Dijital oyunlar alanında
bilinçlendirme çalışmaları kapsamında başvurulabilecek web siteleri ve içerikleri
Dijital Oyunlar Raporu (2020)’nda belirtilmiştir:
• guvenlicocuk.org.tr web sitesinde çocukların güvenle oynayabilecekleri dijital oyunlar yer almaktadır. Ayrıca sitede çeşitli aktiviteler, e-kitap içerikleri
mevcuttur.
• guvenlioyna.org.tr, dijital oyunlarla alakalı blog yazıları, güncel haberler, bilimsel çalışma ve raporlar, ebeveyn denetim araçları ve piyasadaki popüler
oyunların incelemelerinin bulunduğu bir web sitesidir.
• guvenliweb.org.tr, dijital oyunlar hakkında sunumların, rehberlerin ve raporların yanı sıra dijital oyunlar hakkında blog yazılarına erişilebilecek bir web
sitesidir.
• cocukcinicerik.com, 2017 yılında Çocuk İçin İçerik Derneği (kısa ismiyle ÇİÇEK) tarafından kurulmuş bir web sitesidir. Çocuklara hitap edebilecek ve
çocukların maruz kalabileceği film, kitap incelemeleri ile dijital oyun incelemelerinin yapıldığı bir portaldır. Dijital oyun incelemelerinde oyunun nasıl

528

Dijital Oyun ve Kendine Zarar Verme Davranışı

oynandığı, içeriğinin ne olduğu gibi konulara değinilmekte ve ebeveynlere
tavsiyeler yer almaktadır. Ayrıca derneğin YouTube platformunda Çocuk İçin
İçerik Derneği adıyla paylaşımlar yaptığı kanalında, çocukların izleyebilecekleri, okuyabilecekleri ve oynayabilecekleri içerikler değerlendirilmektedir.
• farkindayiz.gov.tr, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dijital oyunlar başta olmak üzere dijital dünyanın risklerine ve tehlikelerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmış bir web sitesidir. Dijital
oyunlar, dizi ve filmler, çizgi ve anime filmler ile müzik ve kliplerin içeriği
hakkında bilgilere yer verilerek çocuk ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebilecek durumlar hakkında farkındalığı arttırmak amaçlanmaktadır.
Bu web sitelerine ek olarak; internette bilinçlendirici içerik ağı Güvenli İnternet
Merkezi tarafından geliştirilen GİM Mobil Uygulaması ile internet ve teknoloji
alanında bilgi ve tavsiye içeren haberlere, blog yazılarına ve diğer kaynaklara
ulaşılabilmektedir. Bu uygulama ile “Derecelendirme Sisteminden” geçmiş
güvenilir medya içeriklerinin bilgisi de edinilebilmektedir. Uygulamada yer alan
İnternet Yardım ile İnternet kullanıcılarının; internette yasadışı içerikler, internet
ve mahremiyet, internette bilgi güvenliği ve alışveriş, sosyal ağ platformları,
güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık, internet ve sağlık olmak
üzere sekiz ana konuda karşılaştıkları durumlara ilişkin sorular ve çözüm önerileri
bulunmaktadır. Ayrıca uygulamada yer alan “Güvenli Net” profil yönetimi ile,
Güvenli İnternet Hizmeti profili öğrenilebilmektedir. Aileler, Aile Profili ve Çocuk
Profili olmak üzere iki profilden oluşan Güvenli İnternet Hizmeti’ni tercih ederek,
kendilerini ve çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden koruyabilmektedir (Dijital
Oyunlar Raporu, 2020).

16.9. Sonuç ve Öneriler
Tehlike oluşturan dijital oyunlar için aileler, eğitimciler ve akranları kapsayacak
şekilde çok yönlü önleyici çalışmalar ile beraber ailelerin, eğitimcilerin ve
akranların bu oyunlara katılan gençlerin psikolojik yardım ihtiyacını gösteren
erken uyarı işaretleri konusunda farkındalıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar
önem taşımaktadır. Gençler interneti sosyal bağlantılar amacıyla daha fazla
kullanmaktadırlar. Aynı zamanda içinde bulundukları gelişim dönemi olan ergenlik
ile beraber onaylanma, beğenilme ve bir gruba dâhil olma ihtiyaçları onları dijital
oyunlardaki tehlikelere açık hale getirmektedir. Özellikle zararlı meydan okumalar
için gençlerin doğrudan hedef alındıkları, gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda ve
kişisel verilerinin ele geçirilmesi yoluyla davranışlarının manipüle edilerek sonuç
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olarak kendilerine zarar vermelerinin hedeflendiği görülmektedir. Zararlı meydan
okumalarda kişinin doğrudan vücuduna zarar verdiği ve nihai olarak hayatına
son verme davranışları gözlemlenebilmektedir. Bununla birlikte zararsız görünen
meydan okumalar da gerçekleştirildikleri ortama bağlı olarak bir zarar ya da
hayati bir risk oluşturabilmektedir. Bu kitap bölümünde dijital oyunlar ve meydan
okumalardaki tehlikeler hakkında bilgi verilmiştir. Tehlikeli dijital oyunlar oynayan
bireylerin psikolojik özellikleri ile dijital oyunlar bağlamında kendine zarar verme
davranışı risk faktörleri ele alınarak bu oyunları oynayan bireylerin farkına varılması
ve ihtiyaç duydukları müdahalenin sağlanabilmesi için konuya ilişkin farkındalığın
arttırılması amaçlanmıştır.

16.9.1. Ailelere Yönelik Öneriler
• Dijital oyunlar çocuk ve gençlerin dünyasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu durumun önemli nedenlerinden biri oyunların çocukların ve gençlerin içsel deneyimler ve dışsal gerçekler arasındaki gerginliği yönetmelerine
yardımcı olabilmesidir. Özellikle 2019 Koronavirüs pandemisi (COVID-19)
sürecinde dijital oyunların ruhsal sağlığı korumak adına Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından tavsiye edilmiş olması da bu durumun açık bir göstergesidir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü bu öneride bulunurken aynı zamanda diğer
günlük yaşam aktivitelerine de dengeli zaman ayrılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu doğrultuda çocukların ve gençlerin oynadıkları oyun türleri ile
beraber günlük oyun sürelerinin ve oyun dışında günlük sorumluluklarını aksatıp aksatmadıklarını dikkate almanın önemli olduğu söylenebilir.
• Dijital oyun sayı ve çeşitliliğindeki artış ve oyunlardaki tehlikeler nedeniyle ebeveynlerin çocukların/gençlerin oynadığı oyunların içeriklerini ve oyun
sürelerini takip etme ve sınırlandırma ihtiyacı artmaktadır. Gentile, Reimer,
Nathanson, Walsh ve Eisenmann (2014) araştırmalarında medya süre ve içeriğini sınırlandırmanın çocuklar için en güçlü koruyucu faktör olduğunu belirlemişlerdir. Ancak oyunlara ilişkin aile içi kurallar ve sınırlamalar belirlenirken dijital oyunların zararlarının yanı sıra bazı oyunların gelişimsel açıdan
fayda sağlayabildiği göz ardı edilmemelidir.
• İnterneti, ekranları ve oyunları sonlandırmak ya da erişimi güçleştirmek kalıcı
bir çözüm sağlamamaktadır. Kendi cep telefonuna, tablet ya da bilgisayarına
ulaşması engellenen çocuklar, arkadaşlarının cihazlarıyla da oyun oynamayı
sürdürebilmektedirler. Buna ek olarak sosyal platformlar yoluyla da olsa gerçekte var olan arkadaşlara bağlı kalmak kimi zaman - çekingen çocukların
arkadaş edinmelerini kolaylaştırabilmesi ya da stres düzeyinin dengelenmesi
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gibi- bazı olumsuzlukları dengeleyebilmektedir. Bu nedenle çocuğun bilgisayara ve internete erişimini engellemek yerine genellikle yatak odasına konulan bilgisayarı ortak bir kullanım alanına almak ve yatmadan yarım saat
önce bilgisayar oyunu oynamaya başlamasına müsaade etmemek daha yararlı
tedbirlerdir. Ancak çocuk özelinde gerekli olabilecek tedbirler için öncelikle
çocuğun internet yaşamını anlamaya çalışmak ondan içinde bulunduğu sanal
dünyayı gezdirmesini istemek önemli bir başlangıç olabilir.
• Çocuklar ve yetişkinlikler birlikte medya etkileşimi içinde bulunduklarında
çocukların ekrandaki programdan bir şeyler öğrenme olasılığının arttığı bilinmektedir. “Ortak medya etkileşimi” terimiyle adlandırılan bu durum dijital
oyunlar açısından değerlendirildiğinde, çocukların oynadıkları oyunları tanımaya çalışmanın yanı sıra zararsız oyunları zaman zaman çocukla birlikte
oynamak, çocuğun içinde bulunduğu sanal dünyadan daha olumlu kazanımlar
edinmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca ebeveyn-çocuk arasında ortak bir dil
geliştirmeye de yardımcı olabileceği söylenebilir. Böylece çocukların dijital
oyunlarda karşı karşıya kalabilecekleri tehlikeler hakkında alınması gereken
tedbirler çocuk özelinde daha doğru şekilde belirlenebileceği gibi daha etkili
müdahaleler gerçekleştirilebilecektir. Çocuklarla birlikte oynanabilecek eğitici oyunlar için https://www.guvenlicocuk.org.tr/ web sitesi incelenebilir.
• Şiddet oyunlarını özellikle çocuklar oyun grupları içerisinde öğrenmektedirler. Bu nedenle çocukların hem kişilik özelliklerini, ihtiyaçlarını hem de dahil
oldukları oyun gruplarını tanımak önemlidir. Mavi Balina ve benzer diğer
zararlı meydan okumalar mesaj uygulamaları kanalından bir bağlantı (link)
ile gelebilmektedir. Bu açıdan çocuk bilinçlendirilerek bu tarz içeriklere yönlendiren mesaj ve linklerin kendisi için uygun olmayabileceği ya da zararlı
olabileceği anlatılabilir.
• Çocuklar için dijital dünyayı tehlikeli hale getiren unsurlardan biri ailelerin de
bu dünyaya en az onlar kadar yabancı olmasıdır. Bu durum ailelerin yaşanan
sorunların kimi zaman farkında olsa da durumun ciddiyetini ve ne yapılması
gerektiğini bilememelerine sebep olmaktadır. Bu nedenle öncelikle ailelere
“dijital okuryazarlık” eğitimlerinin verilmesinin yararlı olabileceği söylenebilir. Bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Güvenli
İnternet Merkezi tarafından Açık Kaynak İçerik Üretme Projesi kapsamında
yayınlanan ve internetten erişilebilen “Dijital Okuryazarlık” kitabından da
yararlanılabilir (https://acikkaynak.gim.org.tr/img/kitap.pdf).
• Gerçekçi olmayan bir bakış açısı ve yoğun olumsuz duyguları fark edildiğinde ya da kendisini izole etmesi durumunda çocuk/genç ile kurulacak sağlıklı
bir diyalog olumsuz sonuçları engelleyici nitelikte olabilir. Yücel (2019) özel-
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likle Mavi Balina meydan okumasındaki motivasyonun; “kendine ne yaparsan yap tekrar dünyaya geleceksin” düşüncesi olduğunu ifade etmektedir. Bu
görüş henüz kimliği yeni şekillenmekte olan her ergen için oldukça tehlikeli
bir fikirdir. Gelişimsel olarak zaten mevcut olan Egosantrizm (Benmerkezcilik) ergenlerin “bana bir şey olmaz” düşünce ve söylemlerine neden olmakta
iken tekrar tekrar dünyaya gelme fikri de bu bakış açısına dahil olduğunda
vücut zarar verici davranışların deney sahası haline gelmektedir. Bu nedenle kendine zarar verme davranışlarının son derece hayati ve kalıcı sonuçlar
doğuracağı mutlaka anlatılmalıdır. Çocuk ve gençlerin bu tarz düşünce ve
eğilimleri olup olmadığını belirlemenin en sağlıklı yolu ise iletişim kurmaya
çalışmak ve onlara kendilerini ifade etme olanağı sağlamaktır.
• Bazen zararsız oyunların içerisinden çıkan reklamlar ya da videolar da zararlı
içeriklere yönlendirebilmektedir. Bu nedenle zararsız görünen oyunlar ya da
içeriklerden de tehlikeli durumların doğabileceğini anlatmak yararlı olacaktır.
• Çocuk/Genç tamamen aileden izole olmuş ve yaşamsal görevlerini yapmıyor
ya da yapamıyorsa mutlaka psikolojik yardıma yönlendirilmelidir. Durum
hakkında okul rehberlik servisi bilgilendirilerek okul kanalıyla yardım alınabileceği gibi okul psikolojik danışmanının bulunmadığı ya da acil durumlarda
doğrudan çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğine başvurularak
psikolojik yardım alınabilir. Çocuk, ölüm temasına en uzak olması gereken
çağdayken, bu tarz kaygıları açığa çıktığında acil şekilde harekete geçilmelidir.
• Aileler daha ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunun (BTK) hazırladığı; Ebeveynler için Dijital mahremiyet Rehberi
ve BTK Güvenli İnternet Merkezi tarafından Türkçeye çevrilen Ebeveynler
ve Eğitimciler için Çevrimiçi Çocuk Koruma Kılavuzu’nu inceleyebilirler
(https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/jexPt.pdf ).

16.9.2. Eğitimcilere Yönelik Öneriler
• Dijital oyunlar ve özellikle çok oyunculu oyun kategorisi uzun süreli sosyal ilişkiler yaratma ve topluluk hissi oluşturma konusunda oldukça etkilidir.
Zorlayıcı yaşam koşullarıyla karşı karşıya olan, kendisini yalnız hisseden ya
da depresyon ve kaygı bozukluğu olan çocuk ve ergenler yaşadıkları stres ile
bir baş etme yolu olarak oyunlara yönelebildikleri gibi zaman içerisinde ya
da bazen doğrudan gerçek yaşantılarını telafi etmek amacıyla oyun oynayabilmektedirler. Gerçek yaşamda karşılanmayan başarı, sevilme ve ait olma
gibi ihtiyaçlar bir oyun grubuna dahil olarak karşılanmaya çalışılabilmekte-
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dir. Kırılgan durumdaki çocuk ve gençler gerçek ve dijital yaşam dengesini kurmakta zorlanabilmektedirler. Aynı zamanda doğrudan bu gençleri ve
onların kendilerine zarar vermelerini hedef alan “Mavi Balina” ve “Momo”
gibi dijital içeriklerin tehlikelerine daha açık hale gelmektedirler. Bu nedenle
çocukların ve gençlerin kişilik özellikleri ve mevcut psikolojik bozuklukları
bilinmeli, ihtiyaçları ve oyun motivasyonları belirlenmelidir.
• Çocukların ve gençlerin bir gruba dahil olma, kendini ispat etme ve sevilme
gereksinimlerini gerçek yaşamda karşılama fırsatları sunmak için öğrencilerin ihtiyaçlarına göre; sportif, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin okullar kanalıyla planlanması ve öğrencilerin gönüllülük esasına göre katılımlarının teşvik
edilmesi daha yararlı olacaktır. Bu tür sosyal faaliyetlerde mümkün olduğunda dijital ortam/materyallerden yararlanılması öğrencilerin dikkatini çekme
ve gönüllü katılımı arttırmada fayda sağlayabilir.
• Dijital oyunlarda tek başına vakit geçirmenin online yaşam dışında baskı
oluşturan sorumluluklardan kaçış sağlıyor olabileceği belirtilmektedir (Männikkö, Ruotsalainen, Tolvanen & Kääriäinen, 2020). Bu durum bireylerin
daha hareketsiz ve izole hale gelmeleriyle beraber oyunla ilgili sosyal etkileşimin olumsuz etkilerini şiddetlendirebilmektedir. Bu nedenle okul içi ve
dışında, öğrenciler için sosyal izolasyon ve yalnızlığı önleyecek aktivitelerin
tasarlanmasının önemli olduğunu söylenebilir.
• Tüm eğitim kademelerinde bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda düzenli biçimde verilmekte olan sağlıklı yaşam eğitimlerinde, dijital oyunlar ve
internet oyun oynama bozukluğu hem personel bilgi ve becerisi hem eğitim
içeriğinin kapsamı geliştirilerek daha detaylı şekilde ele alınmalıdır. İnternet
oyun oynama bozukluğu ve düşük okul performansı arasındaki güçlü ilişki
düşünüldüğünde, okulların bozukluğun tespiti ve hem internet oyun oynama
bozukluğu hem de bağlantılı diğer bozukluklar için yönlendirme sağlanması
açısından önemli kurumlar olduğu söylenebilir.
• Eğitsel yararları bakımından bazı okullar oyunlaştırmayı (gamifying) eğitim süreçlerine dahil edebilmektedirler. Bu durumda potansiyel problemler
hakkında eğitimciler ve aileler okul tarafından bilgilendirilmelidir. Oyun dışı
yaratıcı aktiviteler konusunda ebeveynlere rehberlik yapılarak, internet ve
bilgisayarın kapalı olduğu yüz yüze ve kaliteli aile içi iletişimin sağlanabileceği aile ritüellerinin (kitap okuma saati, ailece kutu oyunları oynama vb.)
oluşturulmasına yardım edilebilir.
• Öğrenci dijital oyunlara büyük bir ilgi ve yetenek gösteriyor ve eğer profesyonel anlamda gelecekte oyun ile ilgilenme ve yaşamını bu profesyonellik üzerinden kazanma düşüncesine sahip ise e-spor lisansına ve yarışmalara yönlen-
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dirilebilir. Ancak bunun için dijital riskler ve fırsatlar konusunda öncelikle okul
personelinin farkındalıklarının ve yetkinliklerinin arttırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Öğrenciler için müfredata Dijital Oyun Etiği dersinin konulmasının
ya da bu konuda bilgilendirme yapılmasının da yararlı olacağı söylenebilir.
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından dijital oyunlara ilişkin paylaşılan bilimsel çalışma sonuçları ve raporlar takip edilerek dijital oyunlara
ilişkin hazırlanan kılavuzlar/rehberlerin aileler ve öğrencilerle paylaşılması
konuya dair bilgi ve farkındalığın artmasına katkı sağlayacaktır (https://www.
guvenlioyna.org.tr/).
• Özellikle COVID-19 (Koronavirüs hastalığı) pandemisi etkisiyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle çocuklar ve
gençler internet ve bilgisayar başında daha fazla vakit geçirmeye başlamışlardır. Bu süreçte, gençlerin bir kısmının eğitim-öğretim haricinde kalan zamanlarında vakit geçirmek için dijital oyunlara daha fazla yöneldiği görülürken
bir kısmı ise eğitim sürecini aksatacak biçimde oyun oynama davranışını sürdürmüştür. Aynı zamanda bu süreç gençlerin bu kitap bölümünde ifade edilen
mevcut tehlikeler ile daha fazla karşı karşıya ama kendi başlarına kalmalarına
neden olmuştur. Özellikle ebeveyn rehberliğine ve müdahalesine daha kapalı
olduğunu ifade edebileceğimiz grubu oluşturan ergenlerin bu durumdan daha
olumsuz etkilendiği söylenebilir. Bu nedenle pandemi süreci sonrasında çocukların ve gençlerin mevcut durumunu ortaya koyarak önleyici ve iyileştirici
çalışmaları planlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri Kurumu ortak bir çalıştay düzenleyebilir.

16.9.3. Çocuklar ve Gençlere Yönelik Öneriler
• Çocuklar ve gençler zamanlarını verimli kullanmalarını sağlayacak şekilde
planlama yapabilirler. Böylece dijital oyunları bir amaç ya da gün içerisinde
yerine getirilmesi gereken bir görev haline getirmeden, belirli zamanlarda ya
da kendilerine koydukları hedefleri başardıklarında (ödevlerini yapmak vb.)
ödül olarak değerlendirebilirler.
• Çocuklar ve gençler dijital oyunlarda karşılarına çıkan bilgi sahibi olmadıkları ya da şüphelendikleri içerikler hakkında güven duydukları yetişkinlerle
iletişime geçebilirler.
• Dijital oyunlarda kişisel dosya, fotoğraf, video, adres, banka bilgileri ya da
şifreler gibi dijital mahremiyeti oluşturan bilgilerin paylaşılmasının istendiği
durumlarda özel bilgileri talep eden kişilerle iletişimi hemen sonlandırarak bu
durumu güven duyulan bir yetişkinle paylaşabilirler.
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• Çocuklar ve gençler şiddet ve nefret söylemi yayan oyunlardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır. Bu tarz oyunlar oynayan ve kendine zarar verme
davranışı gösteren bir arkadaşları olduğunu fark etmeleri halinde durumu bir
öğretmen ya da okul psikolojik danışmanıyla paylaşabilirler.
• Dijital tehlike bazen zararsız oyunların içinden çıkan reklam kutuları ya da
videolar aracılığıyla zararlı oyunlara yapılan yönlendirmelerden doğmaktadır. Tıpkı aileler gibi çocukların ve gençlerin de dijital dünyayı daha gerçekçi değerlendirmeleri ve tehlikelerin farkına varmaları için dijital oyun etiği
ve dijital mahremiyet konularında bilgilenmeleri gerektiği söylenebilir. Bu
konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun hazırladığı rehberler ile
kılavuzları inceleyebilirler (https://www.guvenlioyna.org.tr/).
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DIJITAL OYUNLARDA GÜVENLIK

Doç. Dr. İdris Göksu

Son yıllarda bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin gelişmesiyle beraber, çocuklar ve gençler oyun ihtiyacını sosyal oyunlar yerine dijital oyunlarla karşılama
eğilimine girmiştir. Dijital oyunlar, oyuncuların oyun ihtiyacını karşılamakla birlikte dijital risklerle karşı karşıya kalmalarına da neden olabilmektedir. Dolayısıyla
çocukların ve gençlerin güvenli bir şekilde dijital oyunları deneyimlemeleri, büyük
ölçüde olası tehdit ve risklerden korunmalarıyla mümkün olabilir. Bu bağlamda
ebeveynlerin, eğitimcilerin ve özellikle çocukların ve gençlerin dijital oyunlardan
kaynaklı risklere karşı önlem alabilmeleri ve bu risklerle başa çıkabilmeleri kritik
öneme sahiptir. Bu bölümde öncelikle dijital oyunların oluşturduğu tehditlere ve
güvenlik risklerine, tehdit ve risklerden korunma yöntemlerine, dijital oyunlardaki
mahremiyet sorunlarına ve suç unsurlarına, dijital oyun başvuru araçlarına ve
dijital oyun diline detaylıca yer verilmiştir. Ayrıca dijital oyun güvenliğini sağlayabilmek için bireylerin farkındalığını arttırma ve dijital oyun risklerinden korunmak
için alınması gereken önlemler, somut önerilerle ortaya konmuştur.

17.1. Giriş
Tarih boyunca geleneksel oyunlar her yaştan birey için bir eğlence aracı olmuş ve
kültürlerin önemli bir parçası olarak yaşamaya devam etmiştir. Günümüzde ise geleneksel oyunların yerine büyük ölçüde dijital oyunların tercih edildiği görülmektedir.
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Dijital oyunlar, son yıllarda bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bireylerin
hayatında önemli bir yer edinmiştir. Bilgisayar ve oyun konsollarının yanı sıra tablet
ve akıllı telefonlarda da oynanabilen dijital oyunlar, özellikle çocuk ve gençlerin
ilgisini çekmektedir. Mobil cihazların yaygınlaşması ve dokunmatik ekranların özelliklerinin gelişmesi dijital oyunlara olan bu ilgiyi daha da arttırmaktadır.
Ocak 2021 verilerine göre dünya genelinde kendine ait mobil cihaza sahip olanların
sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık %2 artışla, 5.22 milyara ulaşmıştır (We Are Social, 2021). Amerika’da 2015 yılında sekiz yaşındaki çocukların %11’i, 12 yaşındaki
çocukların %41’i kendilerine ait telefonları varken 2019’da bu oran sekiz yaşındakiler için %19’a ve 12 yaşındakiler için %69’a ulaşmıştır (Rideout ve Robb, 2019).
Dünya genelinde 16-64 yaş aralığındaki internet kullanıcılarının dijital medya ile
günde yaklaşık 7 saat vakit harcamakta ve bu sürenin yaklaşık %32’sini dijital oyun
oynamaya ayırmaktadırlar. Türkiye’de ise bu sürenin 7.5 saati aşması ve Türkiye’nin
video oyun oynama süresi bakımından dünyada altıncı sırada yer alması dikkat çekmektedir (We Are Social, 2021). Gaming in Turkey (GİT) Oyun Ajansı raporuna
göre Türkiye’de 2020 yılında oyun oynama süreleri bir önceki yıla göre %30 artış
göstermiş ve oyun dağıtım platformlarından Steam’deki anlık aktif kullanıcı sayısı
23 milyonu geçmiştir (GİT, 2021).
Türkiye’de sadece çocuk veya gençlerin değil yetişkinlerin de mobil oyun oynadığı ve yetişkinlerin oyun oynama oranının %79’a ulaştığı görülmektedir (GİT,
2021). Türkiye’de 2020 yılında oyuncuların en çok tercih ettiği ve aynı zamanda en
çok para harcadığı dijital oyun türleri sırasıyla aksiyon-macera (%49.2), bulmaca
(%46.2), yarış (%45.7), spor (%45.6), strateji (%39.3), simülasyon (%38.3), kart
oyunları (%26.3) ve role-yapma (%21.1) oyunları olmuştur. En çok indirilen ücretsiz
ilk üç oyun PUBG Mobile, Brawlstars, Subway Surfers; en çok indirilen ücretli ilk
üç oyun ise Minecraft Pocket Edition, Başkanlar ve Plague olmuştur (GİT, 2021).
Çocuklar ve gençler, temelde oyun ihtiyacını ve dolayısıyla eğlence ve heyecan gibi
duygularını tatmin etmek için dijital oyunları tercih etmektedirler (Yılmaz ve Biricik, 2017).
Dijital oyunların oyuncuda başarma isteği uyandırma, rekabet oluşturma, sosyalleşme imkânı sağlama, oyuna dalma ve kolay erişim imkânı sağlama gibi özellikleri,
çocuklar ve gençler için cazip hale gelmekte ve daha çok oyun oynamalarına neden
olmaktadır. Dijital oyunların el göz koordinasyonu, uzamsal beceri, hayal gücü, matematiksel düşünme, kavram öğrenme ve özgüveni geliştirme, yorgunluğu ve stresi
azaltma gibi olumlu katkıları olabileceği ileri sürülmektedir (Göksu, Aslan ve Turgut, 2020). Wack ve Tantleff-Dunn (2009)’a göre, gençler dijital oyun oynamayı
sağlıklı bir sosyalleşme, rahatlama, başa çıkma kaynağı olarak görmektedirler.
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Dijital oyunların bireyin gelişimine önemli katkılar sağladığına ilişkin araştırmalar
mevcut olsa da hareketsizlik, asosyallik ve bağımlılık gibi olumsuz etkilere neden
olabileceğini ortaya koyan araştırmalar da mevcuttur. Özellikle şiddet içerikli dijital
oyunlar başta olmak üzere dijital oyunların önemli bir kısmı, zihinsel ve fiziksel
anlamda olumsuz etki oluşturma potansiyeline sahiptir. Hatta bazen çocukların bu
olumsuz etkilere yoğun bir şekilde maruz kalmaları, kendilerine veya çevrelerine
zarar vermelerine sebep olabilmektedir (Yılmaz ve Biricik, 2017). Dolayısıyla dijital
oyunların olumsuz yönlerini minimize ederek ve oluşturduğu riskleri ortadan kaldırarak çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde güvenli bir oyun
ortamı oluşturmak en doğru yaklaşım olacaktır.
Çocuklar ve gençler çoğu kez dijital oyunların içerdiği risklerin farkında olmadan ve herhangi bir önlem almadan oyun deneyimi yaşamakta ve dolayısıyla
risklerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Ebeveynlerin de karşılaşılan bu risklerle baş etme noktasında yetersiz kaldıkları ileri sürülmektedir (Canbek ve Sağıroğlu, 2007). Risklerle başa çıkma becerisine sahip olmayan bireyler, günlük
yaşamlarını olumsuz etkileyecek sonuçlarla karşılaşabilmektedirler. Dolayısıyla
bu bölümde dijital oyunların oluşturduğu tehdit ve riskleri tanımaya ve dijital
oyun deneyimini güvenli hale getirmek amacıyla ihtiyaç duyulan bilgiye odaklanılmıştır. Ayrıca ebeveyn, eğitimci ve çocuklar için uygulamaya yönelik somut
önerilerde bulunulmuştur.

17.2. Dijital Oyunların Oluşturduğu Tehditler
Dijital oyun, görsel bir ortama kullanıcı girişi sağlayan, manipüle etmeye izin veren
popüler bir kültür hâline gelen oyunlar olarak tanımlanmaktadır (Fleer, 2014). Dijital
oyunlar eğlenceli bir ortam sunmakla birlikte siber zorbalık, oltalama (phishing),
dolandırıcılık ve hırsızlık gibi tehditler oluşturmaktadır. Ayrıca dijital oyunlar; cinsel istismar, gizlilik ihlalleri ve çevrimiçi ortamda iletişim kurup gerçek ortamda
temasa geçme gibi tehditleri de içerisinde barındırmaktadır (Yıldırım, 2020). Dijital
ortamda sunulan gerçek dışı teklifler (Çubukcu ve Bayzan, 2013) de bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaspersky (2021) dijital oyunlardaki tehditleri şu şekilde
sıralamaktadır:
• Siber zorbalık
• Gizlilik sorunları
• Konsol, bilgisayar ve telefonlardaki kişisel bilgi
• Web kamera ve mikrofon endişeleri
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• Online avcılar
• Freemium (belirli bir süre veya seviyeye kadar ücretsiz oynama imkânı veren
sonraki seviyeler için ise satın almayı zorunlu kılan) oyunlar
• Kötü amaçlı yazılımlar (malware)
Siber zorbalık, internet ortamında çok farklı yollarla (sosyal ağlar, metin mesajı,
e-posta vs.) gerçekleşebildiği gibi dijital oyunlarda da en belirgin tehditler arasında
yer almaktadır. Siber zorbalık, dijital ortamlarda saldırganlık, tehdit, hakaret, utandırma, dışlama, iftira, kandırma veya küçük düşürme gibi davranışları göstererek
başkasına zarar vermek olarak tanımlanmaktadır (Turgut ve Aslan, 2020; Staude-Müller, Hansen ve Voss, 2012). Siber zorbalığın altında yatan sebeplere ilişkin
literatürde çeşitli iddialar olmakla birlikte, genel olarak bireyin güçlü görünme, arkadaşlarından kabul görme, eğlenme ve öfkesini yansıtma isteği göze çarpmaktadır
(Turgut ve Aslan, 2020). Ayrıca teknolojiyi etkili ve dengeli bir şekilde kullanmamak da siber zorbalığa neden olabilmektedir. Dolayısıyla çocukların ve gençlerin
dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri ve dijital ortamın özelliklerine hâkim
olarak bilinçli bir şekilde kullanmaları önemli görülmektedir. Siber zorbalıkla karşılaşan çocuklar genellikle bunu paylaşmama, konuyla ilgili yardım talep etmeme
ve genellikle zorbalıkla nasıl baş edeceklerini de bilmemektedirler (Livingstone ve
ark., 2011; Dooley ve ark., 2010). Dijital aygıtların öncesinden daha az veya daha
sık kullanılması, içine kapanma, endişeli olma veya depresyona girme gibi belirtiler
siber zorbalığın işaretleri olabilir (Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2020). Siber zorbalığın, birçok fiziksel, sosyal veya psikolojik soruna yol açabildiği ve akademik başarıyı olumsuz etkilediğine ilişkin çok sayıda kanıt olduğu ileri sürülmektedir (Turgut
ve Arslan, 2020).
Bazı bilgisayar korsanları, oyunun müşteri hizmetleri personelini taklit ederek oyuncuya ödül, hediye, puan vs. gibi vaatler sunarak hesap bilgilerini almaya çalışırlar.
Bazı dolandırıcılar, oyunun resmî web sayfasına çok benzeyen web sayfaları (fishing
websitesi) tasarlar ve oyunculara sahte bilgiler gönderip resmi hediyeler sunarak
oyuncuları bu sayfalara çekmeye çalışırlar. Oltalama olarak da tanımlanan bu dolandırıcılık yöntemi özellikle çocuklar ve tecrübesiz oyuncular için bir tehdit oluşturmaktadır. Çocuklar için bir diğer tehdit, pedofili (yetişkinlerin çocuklara yönelik
cinsel eğilime sahip olduğu psikoseksüel rahatsızlık) bireylerin çocukların rağbet
gösterdiği çevrimiçi oyunlarda sahte profil açıp çocukların güvenini kazanarak ve
kötü niyetini kamufle ederek çocukların istismar edilmesidir.
Dijital oyunlarda yaygın olan diğer siber güvenlik tehditleri arasında bilgi ifşası
ve siber saldırılar yer almaktadır (Zhao, 2018). Bu saldırılar oyuncuların doğrudan
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veya dolaylı olarak ekonomik kayıplar yaşamalarına neden olabilir. Ayrıca çevrimiçi
oyunlardaki veriler de bilgi toplama, yönetme veya yönlendirme amacıyla davranışları, faaliyetleri veya bilgileri izleyerek gözetim (surveillance) yapmayı normalleştirerek ve kimlik hırsızlığı (Identity theft), dolandırıcılık (fraud) ve profil oluşturma
riskini artırarak çocuğun güvenliğini (safety), gelişimini ve sosyal etkileşimini tehdit
etme potansiyeline sahiptir (Clark et al., 2020).
Dijital oyunlar, sahip olduğu kurgu yapısı açısından çocuklar ve gençler için bir
tehdit unsuru olabilmektedir. Şöyle ki meydan okuma olgusu üzerine kurgulanan
ve genellikle oyun yöneticileri tarafından verilen görevlerin gerçekleştirilmesini
zorunlu kılan bazı oyunlar (ör. Mavi Balina), oyuncuların bedensel zararlar vermelerine ve hatta ölümlerine bile sebep olabilmektedir (Yılmaz ve Biricik, 2017).
Bu bağlamda meydana gelen olayların çoğunun kaza olarak rapor edilmesi, olayların kaynağının pek anlaşılamamasına neden olabilmektedir (Mahadevaiah ve
Nayak, 2018).
Dijital oyunlar zaman zaman terör unsurlarının iletişim kurduğu ortamlar haline de
gelebilmektedir. Bu tür ortamlar propaganda yapma aracı olarak da kullanılmaktadır.
Çevrimiçi oyunlarda terör unsurları, planladıkları eylemin provasını yapabilmekte
veya oyundaki karakterler aracılığıyla talimatlar verebilmektedir. Dijital oyunları
güvenlik açısından bir tehdit olmaktan çıkarmak, ancak ebeveynlerin ve oyun kullanıcılarının güvenlik sorunlarının farkında olmaları ve bu sorunların çözümüne ilişkin becerilere sahip olmalarıyla mümkün olabilir. Bu bağlamda hem ebeveynlerin
hem de kullanıcıların Şekil 17.1’de özetlenen dijital oyunların oluşturduğu tehditleri
tanıması ve farkında olması, etkili önlemler almalarını ve daha güvenli bir şekilde
dijital oyunlarda zaman harcamalarını sağlayacaktır.

Şekil 17.1. Dijital Oyunların Oluşturduğu Tehditler
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17.3. Dijital Oyunlarda Güvenlik Riskleri
Sosyal oyun, temelde keşfetme, sosyal etkileşim, deneyim ve hatalardan ders çıkarma imkânı sunarken; dijital oyun bu imkanları gerçek hayatta karşılaşılabilecek
fiziksel zararları büyük ölçüde ortadan kaldırarak sunmaktadır (Bardakçı, 2018).
Ancak dijital oyunlar, gerçekleşmesi durumunda zarar boyutunun ne olacağı ön görülemeyen tehditlerin yanı sıra, etkisine ilişkin bilgi sahibi olduğumuz ve çocukların, gençlerin veya ailelerin yaşamlarını olumsuz etkileyebilen çok sayıda riski de
barındırmaktadır. Bu güvenlik riskleri çocukların, gençlerin, ebeveynlerin ve eğitimcilerin desteği, bilgisi, becerisi ve rehberliğiyle büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir.
Güvenlik konusunun anlaşılabilmesi için öncelikle bilgi güvenliği farkındalığının
oluşması gerekmektedir. Bilgi güvenliği, sıkı koruma sayesinde bilgi sisteminin kazara veya kötü niyetli nedenlerle zarar görmemesi, sızdırılmaması, değiştirilmemesi,
hizmetin kesintiye uğramaması ve sistemin sıkı korunarak bilgi hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasıdır (Zhao, 2018). Bilgi güvenliği, kişisel bilgilerin ifşasının
önlenmesi ve bireylerin kötü içeriklere ulaşmasını engellemeyi de kapsamaktadır
(Zhao, 2018). Dolayısıyla bilgi güvenliği hem teknik olarak alınacak önlemleri hem
de bireyin farkındalığını gerektirmektedir.
Dijital güvenlik iki boyutta ele alınabilir. Birincisi oyuncunun dijital ortamdaki tehlikelere karşı alacağı dışsal ve teknolojik önlemlerdir (Security). İkincisi ise gizlilik
bağlamında gerekli önlemlerin alınması, özel bilgilerin paylaşılmaması, siber zorbalığa karşı önlem almak gibi çoğunlukla oyun deneyimi sürecinde alınması gereken
içsel ve davranışsal önlemlerle (Safety) ilgilidir (Ribble ve Bailey, 2007).

17.3.1.

Dijital Oyunlarda Teknoloji Kaynaklı Güvenlik Riskleri

Dünya genelinde onlarca ülkenin siber güvenlik alanındaki potansiyel saldırılara yönelik stratejiler yayınlamış olması (Klimburg, 2012) dijital güvenliğin kritik öneme
sahip olduğunu göstermektedir. Bu sebeple birçok oyun şirketi, oyun kullanıcılarının deneyimini geliştirmek için ağlarının veya oyun sistemlerinin kararlılığını ve
güvenliğini artırmaktadırlar (Zhao, 2018). Aynı zamanda oyunculara ve ebeveynlere
kılavuzlar, öneriler ve teknik destek hizmeti sunmaktadırlar. Dolayısıyla oyuncuların
ve ebeveynlerin bu bağamda sunulan içerikleri takip etmeleri önem arz etmektedir.
Güvenlik risklerine karşı çocukları ve gençleri korumak için öncelikle oyun tercihinin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu aşamada oyunun içeriğinin ve
yaşa uygunluğunun kontrol edilmesinin yanı sıra tercih edilen oyun sağlayıcısının
güvenilir olmasına da dikkat edilmelidir. Çünkü güvenilir oyun sağlayıcıları dışın-
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daki web sayfalarından indirilen ücretli, ücretsiz veya popüler oyunların APK (Android Application Package)’lerinin zararlı yazılımlar içerebildiği ileri sürülmektedir
(Yalçınkaya, Altınok, Gürdal, Akdoğan ve Küçüksille, 2017). Türkiye’de önemli bir
oyuncu kitlesinin oyunların lisanslı versiyonlarını tercih etmemesi, bu konuya ilişkin
bilimsel veri toplamaya da engel olabilmektedir (Karahisar, 2013). IDATE DigiWorld Research’e göre dijital oyun satışı 2023 yılında yaklaşık olarak %93 oranında dijital olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
[BTK], 2021-a). Dijital oyun satışının artık büyük ölçüde dijital ortamda yapılması
bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.
Newzoo verilerine göre mobil oyunlara olan talebin gün geçtikçe arttığı ve yaklaşık
olarak dijital oyun pazarının yarısını oluşturduğu, diğer yarısını ise konsol ve masaüstü oyunların oluşturduğu ileri sürülmektedir (BTK, 2021-a). Ücretsiz dijital oyunların dijital oyun pazarının yaklaşık %78’ini oluşturması (BTK, 2021-a) ve mobil
oyun tercihinin hızla artması gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda oyun içi
satın alma ve reklam içeriğine maruz kalma gibi riskler daha da kritik hale gelmektedir. Çünkü çocuklar, ücretsiz dijital oyunları oynarken cinsel içerikli mesaj veya
görseller içeren reklamlara kontrolsüz bir şekilde maruz kalabilmektedirler. Bu durum güvenlik risklerini konsol ve masaüstü oyunlardan çok mobil aygıtlar ve mobil
oyunlar üzerinden ele almayı daha önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda çocukların ve gençlerin dijital oyun tercihlerinde PEGI yaş etiketlerine uymaları, güvenilir
oyun sağlayıcılarını tercih etmeleri ve lisanssız oyunlardan uzak durmaları dijital
oyun tercihinden kaynaklı riskleri önemli ölçüde ortadan kaldırabilir.
Yaşa uygunluk ve güvenilir oyun tercihi ne kadar önemliyse, hile ve “trainer” isimli
programlardan uzak durmak da o kadar önemlidir. Ancak bu tür zararlı yazılımlardan kurtulmak için en iyi çözüm güncel bir antivirüs yazılımı kullanmaktır. Antivirüs yazılımı, zararlı yazılımların verilere erişimini engellemekte ve bu yazılımları
silmektedir. Antivirüs yazılımının yanı sıra güvenlik duvarını aktif hale getirmek de
önemlidir. DSÖ (2020), çocuk ve gençlerin kullandığı bilgisayar, tablet ve telefon
gibi cihazlarda güncel antivirüs yazılımlarının bulundurulması ve gizlilik ayarlarının
en yüksek düzeyde yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Çünkü ilgili antivirüs
yazılımları antivirüs özelliğinin yanı sıra hırsızlık önleme, kimlik avı koruma, uygulama kilidi, ödeme koruması ve güvenlik denetimi gibi korumalar sağlayarak muhtemel risklere karşı oyuncuları, oyun hesaplarını ve dijital aygıtları korumaktadır.
Çocukların ve gençlerin dijital oyun deneyimlerini sağlıklı hale getirmek, onları
risklere karşı korumak için önemli olan bir diğer husus ebeveyn yönetim araçlarını kullanmak ve internet servis sağlayıcıları tarafından sunulan “Güvenli
İnternet Hizmeti” filtreleri (ör. aile filtresi, çocuk filtresi) aktif hale getirmektir.

547

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

DSÖ (2020), özellikle çocuklar için ebeveyn kontrol yazılımlarının kullanılması
gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu sayede atıl süre, yaş sınırı, uygulama sınırları,
iletişim sınırları, içerik ve gizlilik sınırlamalarını ayarlamak mümkün olabilmektedir. Ancak bu bağlamda yapılacak kısıtlamaların ebeveynler tarafından otoriter
bir yaklaşımla değil çocuk ve gençlerle karşılıklı anlaşarak ve gerekliliği konusunda ikna ederek yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde çocuklar ve gençler oyun
oynama deneyimlerini başka ortamlarda veya gizlenerek yapma eğiliminde bulunabilir ve bu da güvenlik bağlamında oluşması muhtemel risklerle baş edememelerine neden olabilmektedir.
Dijital oyun için oluşturulan şifreler ve internet ağından kaynaklı güvenlik riskleri
de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ev ortamında veya iş ortamında Wifi ağının paylaşılması gerektiği durumlarda, “misafir” ağının aktif hale getirilmesi ve aile üyelerinin
dışında ana Wifi ağının kullanılmasının engellenmesi, kötü amaçlı yazılımların ana
ağa bilerek veya bilmeyerek yayılmasının önüne geçilebilir (Roberts, 2019). Başkalarına ait Wifi ağlarına bağlanırken de dikkatli olunması gerekir. Ayrıca dijital
oyunlara üyelik kaydında tercih edilen şifrelerin farklı sistemlerde kullanılmaması,
her oyunda veya sistemde farklı şifreler tercih edilmesi de önemlidir. Bu bağlamda
tarayıcı tabanlı üyeliklerde Google Şifreler uygulamasının önerdiği çok güçlü olan
şifreleri kullanmak (ör. FV#tM6/U%utZ!54) ve tarayıcıya kaydetmek etkili bir yöntem olabilir. Bu durumda sadece dijital oyunlar için değil ilgili cihazlarda kullanılan
diğer tüm uygulamalar ve hesaplar (Gmail, icloud, internet bankacılığı hesapları,
vs.) için de güçlü şifreler oluşturmak gerekmektedir.

17.3.2.

Dijital Oyunlarda Davranış Kaynaklı Güvenlik Riskleri

Güvenlik endişesi, yetersiz zaman veya yetersiz oyun alanları gibi çeşitli nedenlerle
çocukların oyun ve eğlence ihtiyacının sosyal ortamlarda yeterince karşılanamaması, çocukları bu ihtiyacı dijital ortamda gidermeye yöneltmekte ve bu durum aileler
için genellikle cazip hale gelmektedir. Ancak bu durumda ebeveynler dijital güvenlik
endişesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. En azından dijital dünyanın içerdiği risklerin farkında olan ebeveynlerin bu endişeyi taşıdığını söyleyebiliriz. Araştırmacılar,
dijital oyun sağlayıcıları, bağımsız kuruluşlar ve yazılım şirketleri ebeveynlerin bu
endişelerden kurtulmalarını, çocukların daha güvenli bir şekilde dijital ortamda vakit
geçirmelerini ve daha güvenli bir şekilde oyun oynamalarını sağlayacak çok sayıda
çözüm yolu sunmaktadırlar.
Çocukların ve gençlerin güvenli oyun oynamalarını ve risklere maruz kalmamalarını
sağlayacak unsurlardan belki de en önemlisi dijital ebeveynliktir. Dijital ebeveynlik,
ebeveynlerin dijital teknolojileri etkili ve verimli kullanabilmeleri, teknolojinin sa-
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hip olduğu potansiyelin ve risklerin farkında olmaları, kişisel haklara gerçekte olduğu gibi dijital ortamda da saygı duymaları ve bu konuda çocuklarına rehberlik yapabilmeleridir. Ebeveynler ve yetişkinler her ne kadar dijital oyun oynamaya çocuklar
ve gençler kadar istekli olmasa da dijital aygıtları farklı amaçlarla kullanma alışkanlıkları çocukların ve gençlerin dijital aygıtları kullanma alışkanlıklarını da etkileyebilmektedir. Örneğin annelerin bazı durumlarda dijital oyunları çocukları için oyalama aracı olarak kullandıkları tespit edilmiştir (Toran et al., 2016). Aile bireylerinin
dijital araçları kullanım alışkanlıkları, amaçları, davranışları, tutumları, yaklaşımları
ve rol model olmaları çocukların dijital oyun oynama alışkanlıklarında belirleyici rol
oynayabilmektedir (Toran, Ulusoy, Aydın, Deveci ve Akbulut, 2016). Ebeveynlerin
yoğun çalışması da çocukların dijital oyunlarla daha çok vakit geçirmelerine neden
olabilir. Çocuklara verilmesi gereken sözlü ve davranışsal geri bildirimlerin zamanında ve yeterince verilmemesi, çocukların yeni bir beceriyi düzenlemelerini veya
geliştirmelerini engelleyebilmektedir (Rosenblum, Dayton ve McDonough, 2006).
DSÖ (2020) Covid19 pandemi sürecinde yayınladığı raporda, çocuk ve gençlerin
aşırı ekran kullanımı veya aşırı oyun oynama davranışlarının önüne geçebilmek için
interneti güvenli kullanma konusunda bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlama,
online ve sosyal aktivite dengesini sağlama ve ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurarak net kurallar koymalarının önemli olduğunu belirtmiştir. Ebeveynlerin ve vatandaşların dijital dünyada mevcut olan risklerin farkında olmaları bir sorumluluk
olarak değerlendirilmelidir (Karakuş, 2020). İşte bu çalışmada çocuk ve gençlerin
daha korunaklı ve güvenli bir biçimde dijital oyun deneyimi yaşamaları açısından,
ebeveynlere katkı sağlayacak önerilerde bulunarak dijital oyunlar bağlamında dijital
ebeveynlik sorumluluğuna katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Son yıllarda mobil teknolojilerin gelişmesi ve internete erişimin daha kolay hale
gelmesiyle birlikte bireylerin siber zorbalık, şiddet ve müstehcenlik, intihar ve uyuşturucuyu özendiren içerikler, dijital ortamlarda aşırı zaman geçirmek gibi risklerle karşılaşma oranlarında bir artış meydana gelmiştir (Livingstone ve ark., 2014).
Teknolojik aygıtları ve interneti bilinçli kullanmayan, dijital okuryazarlık becerisini
kazanmayan veya dijital oyunları uygun ve dengeli bir şekilde kullanmayan çocukların risklere maruz kalma ihtimali yükselmektedir (Kılıman ve ark., 2021). Genel
anlamda çevrimiçi risklerle başa çıkmada dijital okuryazarlık becerisi önemli olduğu
gibi (Turgut ve Aslan, 2020), dijital oyunlarda da bu becerilerin önleyici bir niteliğe
sahip olduğu söylenebilir.
Livingstone, Mascheroni ve Staksrud (2015) çevrimiçi riskleri saldırganlık, cinsellik, değerler ve ticari olmak üzere dört kategoride ve bu risklerin gerçekleşme
biçimi olarak da içerik (ürkütücü, pornografik, ırkçı, gizli pazarlama), bağlantı
(taciz, takip, cinsel taciz, ideolojik propaganda, kişisel verileri kötüye kullanma)
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ve davranış (siber zorbalık, cinsel mesajlaşma veya görsel paylaşımı, zararlı içerik
oluşturma, kumar oynama, korsan yazılım kullanma) olmak üzere üç kategoride
sınıflandırmıştır. Çocuklar ve gençler sadece internet ortamında gezinirken veya
sosyal medya kullanırken değil dijital oyun oynarken de bu risklerle karşı karşıya
kalabilmektedirler.
Dijital oyunların çocuk ve ergenleri şiddete yönlendirme, bağımlılık, hareketsiz
yaşam, beslenme ve bir takım zihinsel sorunlara da neden olabileceği ileri sürülmektedir (Irmak ve Erdoğan, 2016). Dijital oyun oynama, internette gezinme veya
farklı amaçlarla teknolojik aygıt kullanımının çocukların stres seviyesi, iskelet ve
duruş bozukluğu, aşırı yemek yeme, hareketsizlik ve uyku alışkanlığıyla ilişkili olduğu saptanmıştır (Gottschalk, 2019). Teknolojik aygıtları kullanmak veya dijital
oyun oynamaktan ziyade bu ortamlarda geçirilen süreye dikkat çeken araştırmalar
mevcuttur. Dijital oyunlarla geçirilen süre oyun bağımlılığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Yalçın-Irmak ve Erdoğan, 2015). Ancak dijital oyunlarda
geçirilen süreden ziyade çocuk veya gençlerin davranışlarında ve alışkanlıklarında olumsuz etki oluşturup oluşturmadığına odaklanmak gerekebilir. Nitekim uzun
süre oyun oynamak oyuncunun günlük hayatında olumsuz etki oluşturmuyorsa
veya çok az etkiliyorsa oyun bağımlılığı olarak değerlendirilmemesi gerektiği
iddia edilmektedir (Griffiths, 2010). Ayrıca Wack ve Tantleff-Dunn (2009) dijital oyun oynama sıklığının akademik başarı ve vücut kitle indeksiyle ilişkisinin
olmadığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla dijital oyun bağımlılığı, dijital oyunda
geçirilen süreden ziyade oyunun bireyin yaşamını etkileme düzeyiyle açıklanması
gerektiği ifade edilmektedir (Weinstein, 2010). Bu da oyunun içerik anlamında
uygunluğu, oyuncunun sorumluluk alma becerisi ve hassasiyeti, sosyal etkileşimi, ebeveynlerine olan güveni, öz kontrol becerisi, özsaygısı, özgüveni ve kişilik
yapısının belirleyici faktörler olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla bu süreçte
ebeveynlerin süre kısıtlaması ve içerik kısıtlaması gibi önlemler alması veya aşırı
oyun oynamaya engel olmasının yanı sıra çocuklarını gözlemlemesi de kritik öneme sahiptir. DSÖ (2020), aşağıdaki davranışların aşırı oyun oynamanın işaretleri
olabileceğini ileri sürmektedir:
• Öğrencilerin okulla ilgili sorumluluklarına odaklanmamaları veya ilgili görevleri tamamlamamaları
• Kişinin aile üyeleriyle veya akranlarıyla ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi
• Oyun oynamanın yemek yeme, uyuma, kişisel bakım ve egzersizin önüne
geçmesi
• Oyunu bırakması istendiğinde kişinin ruh hali ve kendini kontrol etme açısından önemli değişiklikler gözlemlenmesi (ör. saldırganlık)
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Çocuk dijital oyun oynarken alıcı, katılımcı veya aktör rolünde risklerle karşılaşabilmektedir. Dijital oyun bağımlılığı, bu riskler arasında değerlendirilen (DSÖ,
2020; Sırakaya ve Seferoğlu, 2018) ve en çok karşılaşılan risklerden bir tanesidir.
DSÖ’nün video oyun bağımlılığını (gaming disorder) Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasına (ICD-11) dahil etmiş olması bu riskin önemini ortaya koymaktadır.
Nitekim akıllı telefona (dijital oyuna, sosyal medyaya, mesajlaşma vs.) dalıp karşıdakinin farkında olmamak, soruları cevaplamamak, ihmal etmek vb. şekillerde
gerçekleşen sosyotelizm davranışı ile dijital oyun bağımlılığı ve aşırı oyun oynama arasında güçlü bir ilişki olduğu (Weinstein, 2010), ayrıca dijital oyun bağımlılığının yalnızlık hissini yordadığını ortaya koyan araştırmalar mevcuttur (Savci ve
Aysan, 2017). Ergün, Göksu ve Sakız (2020) sosyotelizm ile yalnızlık hissi arasında negatif bir ilişki tespit etmişlerdir. Bu sonuç olumlu gibi gözükse de bireylerin
sosyalleşme ihtiyacını, gerçek anlamda arkadaş veya aile bireyleri yerine, dijital
aygıtlarda oyun oynama veya dijital ortamda vakit geçirme ile karşılama riskini
taşıdığını ortaya koymaktadır.
Dijital oyunlarda yer alan olumsuz örnek oluşturabilecek unsurlar on yıllardır mevcut olmasına rağmen, son yıllarda grafik teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ilgili
unsurların çok daha gerçeğe yakın tasarlanabilmesi oyuncu üzerindeki etkisinin de
artmasına ve bu konunun daha çok tartışılmasına sebep olmuştur (Sepetçi, 2020).
Dijital oyun sitelerinde veya bazı reklamlarda kumar ve cinsellikle ilgili reklamlar
yerleştirilebilmekte ve “bahis oyna”, “heyecan yaşa” veya “hayatını değiştir” gibi
mesajlarla kumar ve cinselliğin masum bir eğlenceymiş algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır (Yay, 2019). DSÖ (2020), dijital oyun ve kumar arasındaki sınırların
bulanıklaştığını ileri sürerek konunun önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca Covid19
pandemi sürecinde video oyun pazarının önemli ölçüde arttığı ve bu oyunların bir
kısmının kumar temalı olduğunu, kumar benzeri öğeler içeren oyunların kumara geçiş riskini arttırabildiği ve mali sonuçları olabileceğine dikkat çekilmiştir. Özellikle
çevrimiçi oyunlarda kışkırtıcı, nefret, cinsellik ve yanlış yönlendirme gibi unsurları
barındıran söylem veya görseller, dijital oyunlarda karşı karşıya kalınan içerik riskleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bazen ücretsiz ve zararlı olmayan oyunlarda can veya değerli sanal eşya kazandıran reklamlar, çocukların riskli oyunlara
yönelmelerine neden olabilmektedir.
Özellikle gerçek ile sanal ayrımının yapılamadığı gelişim döneminde olan çocuklar, dijital oyunlarda deneyimledikleri birtakım eylemleri (şiddet, yüksek bir yerden
atlama, vb.) gerçek hayatta uygulama davranışını sergileyebilirler. Burada her ne
kadar pedagojik olarak bir yaş döneminden bahsetmek mümkün olsa da (0 ile 5-6
yaş), ayırt etme becerisi daha erken veya daha geç yaşlarda da kazanılabilmektedir.
Dolayısıyla ebeveynlerin çocukların davranışlarını gözlemlemeleri, teyit amaçlı so-
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rular sorarak ilgili davranışı kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye çalışmaları gerekmektedir. Dijital ebeveynlerin dijital oyunlardaki şiddet olgusuna odaklanan Söğüt
(2020), ebeveynlerin şiddet unsurunun farkında oldukları ve buna yönelik önlem
aldıkları ancak yine de dijital ebeveynlerin uzman desteğine ihtiyaç duyduklarını
ileri sürmüşlerdir. Ayrıca ilgili araştırmaya göre ebeveynler, dijital oyunların şiddete
yönlendirme, bağımlılık ve asosyallik riskleri taşıdığını ileri sürmüşlerdir. 13 yaşından küçük olan çocuklar karşılaştıkları bu risklere karşı daha az dirençli olduklarından daha çok etkilenebilirler (Holloway, Green ve Livingstone, 2013). Ancak şiddet
oyunlarını çoğunlukla gençlerin tercih ettikleri iddia edilmektedir (Allahverdipour
ve ark., 2010). Amerika’da yapılan bir araştırmada dijital oyunların içerdiği şiddetin
sebep olduğu tahmin edilen olayların çoğunda suçu işleyenlerin de şiddete maruz kalanların da lise öğrencilerinden oluştuğu ortaya çıkmıştır (Anderson, 2004). Şiddet
içerikli oyunlar, çocukların saldırganlık ve agresiflik davranışları göstererek şiddeti
gerçek hayata taşımalarına sebep olabilmektedir (Anderson, 2004). Çevrimiçi çok
kullanıcılı dijital oyunların çoğunda, oyuncular sahip oldukları karakterin özelliklerini güçlendirme çabası içerisine girmekte ve bu durum rekabete neden olmaktadır.
Bu rekabet gerçek hayata taşınabilmekte ve şiddet davranışına neden olabilmekte ve
hatta yaralama veya öldürme gibi eylemlere dönüşebilmektedir.
Dijital oyunların aşırı kullanımı sonucunda bazı sağlık sorunları baş gösterebilir.
DSÖ (2020) tarafından yayınlanan raporda, aşırı ekran kullanımı veya oyun oynamanın fiziksel aktivitenin yerini alması, uyku bozuklukları (yeterince uyumama,
gece yerine gündüz uyuma vb.), baş ve boyun ağrıları gibi sağlık riskleriyle ilişkili
olabileceği belirtilmektedir. Dijital oyunlara son yıllarda sanal gerçeklik teknolojisinin de dahil olması, oyuncuların özellikle baş ve boyun bölgelerinde bir takım
fiziksel ve nörolojik rahatsızlıklara sebep olabileceği iddiası daha çok tartışılmaya
başlanmıştır. Head Mounted Display (HMD), Oculus gibi teknolojik aygıtlarla oyun
deneyimi yaşayan oyuncuların tümüyle kendilerini sanal ortamda hissetmesi ve gerçek ortamdan zihinsel olarak soyutlanması, görme ve denge sorunlarına yol açabilir.
Olası risklerden kaçınmak amacıyla gençlerin bu tür sanal gerçeklik oyunlarını uzun
süreli oynamaması ve çocukların ise temkinli yaklaşması gerekmektedir. Ayrıca yorgun, uykusuz, stres, kaygı, soğuk algınlığı, grip, baş ağrısı, migren, görme sorunu
veya kulak ağrısı gibi belirtileri yaşayan çocuk veya gençlerin sanal gerçeklik başlıklarını kullanmaması önerilmektedir.
Sohbet imkânı veren dijital oyunlarda, çocukların ebeveynlerinin bilgisi dışında
yabancılarla iletişime geçmesi, arkadaşça görünen kötü niyetli kişiler tarafından
kandırılma, kendileriyle veya ebeveynleriyle ilgili özel bilgi paylaşma, pedofili, istismar, taciz veya kaçırılma gibi risklerle karşı karşıya kalmalarına sebep olabilir
(Yay, 2019). Dijital oyunlarda anlık mesajlaşmayla ortaya çıkan tehlikelere anlık
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müdahale şansı olmaması da olası risklerin boyutunu daha da arttırmaktadır. Devasa
çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarında (Massive Multiplayer Online Role
Playing Games [MMORPGs]) filtrelenmemiş ve denetlenmemiş tartışmalar, Şekil
17.2’deki potansiyel riskleri oluşturabilir.

Şekil 17.2. Filtrelenmemiş Dijital Oyun Sohbetlerindeki Riskler

Dijital oyunların kurumsal görünümü ve oyuncu sayısı, oyuncularda güven duygusu oluşturmakta ve oyuncuların oyunda ek faydalar sağlamak için kişisel verilerini
paylaşmaya yöneltebilmektedir (Akcan ve Gençyürek Erdoğan, 2019). Kişisel veri
paylaşımı riskinin yanı sıra dijital oyunların tüketime teşvik etme riskini de oluşturduğu görülmektedir. 2019 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen ücretsiz mobil
oyunları inceleyen Göksu ve arkadaşları (2020), oyunların büyük bir çoğunluğunun
oyuncuları tüketime teşvik ettiğini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca gençler ve çocuklar, dijital oyunları para kazanma aracı olarak da kullanabilmekte, rekabet sonucunda hırs
yapabilmekte ve bu durum akademik sorumluluklarını da ihmal etmeye yol açabilmektedir. Dijital oyunlardan kaynaklı güvenlik riskleri Şekil 17.3’te özetlenmiştir.
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Şekil 17.3. Dijital Oyunlarda Güvenlik Riskleri

17.4. Risk ve Tehditlerden Korunma Yöntemleri
Dijital oyunların güvenli bir şekilde oynanması konusu bugüne kadar yeterince araştırılmamıştır (Schuktomow ve ark., 2020). Oysa ki dijital güvenlik, uluslararası düzeyde kabul gören 5Rights kuruluşuna göre çocukların sahip olduğu haklar arasında
yer almaktadır (5Rights, 2021). Dolayısıyla toplumlara düşen görev bu hakkı korumak için gerekli önlemleri almak, çocuklara destek olmak, bilinçlendirmek, dijital
okuryazarlık becerilerini geliştirmek ve sonuç olarak güvenlik riskini ortadan kaldıracak her türlü çözümü hayata geçirerek dijital oyun oynama deneyimini güvenli
hale getirmektir. Güvenli dijital oyun ortamı sunmak, öncelikle güvenli internet ortamı oluşturmakla mümkün olabilir.

Şekil 17.4. Güvenli İnternete İlişkin Ebeveynlerin Görevleri
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“Dijital Yaşamda Çocuk” başlıklı çeviri kitapta (Odabaşı, 2017), güvenli bir internet ortamı oluşturmak için yıllardır benimsenen sınırlama ve gözetim anlayışına eleştiri getirilmekte ve “sürekli internete bağlıyken insan kalabilme ve insani değerleri koruyabilme”
felsefesinin önemine vurgu yapılmaktadır (Bardakçı, 2018). Ayrıca ilgili kitapta bu bağlamda yer verilen ebeveynlerin görevleri Şekil 17.4’de özetlenmiştir (Bardakçı, 2018).
Güvenli internete ilişkin Şekil 17.4’te özetlenen ebeveyn görevleri yerine getirildiğinde, dijital oyunlardan kaynaklı tehdit ve risklerin de büyük ölçüde ortadan kalkacağı söylenebilir. İnternet servis sağlayıcılarının sunduğu filtreleri aktif hale getirerek ve antivirüs yazılımlarını kullanarak teknolojik anlamda riskler büyük ölçüde
ortadan kaldırılabilir. Çocuklar dijital oyun oynarken ebeveynlerin de zaman zaman
ilgili oyun deneyimlerini gizliliği ihlal etmeden gözlemlemeleri ve genel anlamda
filtreleme yazılımlarını kullanmaları faydalı olabilir (Hinduja ve Patchin, 2012).
Özellikle ebeveyn yönetim araçlarını kullanarak konulacak kısıtlamalarda çocukla
doğru iletişimi kurmak önemli görülmektedir. Ayrıca oyun deneyimini izlemek ve
gerektiğinde bu deneyime aktif olarak katılmak da çocuğun dijital oyun çevresini
tanımaya ve siber zorbalık gibi risk teşkil edebilecek unsurlara ilişkin anında önlem
almaya imkân sağlayacaktır. Turgut ve Aslan (2020), siber zorbalıkla mücadelede
kanıtların kaydedilmesinin ve müdahale süresinin gecikmemesinin önemine işaret
etmektedirler. Böylece ebeveynler çocuklarının dijital oyunların olumsuz yönlerinden etkilenmeden mevcut bilgi ve becerilerini geliştirecek şekilde oyun oynama deneyimi yaşamaları (Sepetçi, 2020) sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak çocukları ve
gençleri risk ve tehditlerden koruyabilmek için ilk olarak ebeveynlerin dijital ebeveynlik becerilerini geliştirmeleri, teknolojiyi takip etmeleri, teknolojiyi yerinde ve
yeterince kullanmaları ve dijital güvenlik bağlamında gerekli teknolojik önlemleri
almaları (antivirüs yazılımları, ebeveyn denetim araçları, erişim izinleri, internet filtreleri, oyun içi satın almayı yönetme) gerekmektedir. Alınması gereken teknolojik
önlemlere ilişkin süreç Şekil 17.5’te sunulmuştur.

Şekil 17.5. Güvenli Oyun Oynamak İçin Alınacak Teknolojik Önlemler

555

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

17.4.1.

Antivirüs Yazılımlarını Kullanmak

Bilgisayarları ve akıllı telefonları internet ortamındaki siber güvenlik tehditlerinden
korumak için antivirüs yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Antivirüs yazılımları uç
nokta (endpoint) koruması sağlayarak, cihazları kötü amaçlı yazılımlardan ve güvenlik açığı saldırılarından (zero-day threats) korumaktadır (Koide ve ark., 2021).
Cihaz türü veya işletim sistemi fark etmeksizin internete bağlı olan tüm cihazlar risk
altındadırlar. Android işletim sistemli mobil cihazlar, Apple IOS (iPhone Operating
System)’a göre daha esnek bir yapıya sahip olması güvenlik açıkları konusunda endişeleri daha da arttırmaktadır. Dolayısıyla bu güvenlik açıkları güvenilir antivirüs
yazılımları kullanılarak büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir.
Antivirüs yazılımları kullanıcılara genellikle belirli bir süre ücretsiz kullanım hakkı vermekte ve tüm hizmetlerden yararlanmak veya sistemi güncel tutabilmek için
lisans satın almayı zorunlu kılmaktadır (Arditi, 2021). Bu durum kullanıcıların
ücretsiz antivirüs yazılımlarını tercih etmelerine veya sahte antivirüs yazılımlarına
maruz kalmalarına neden olabilmektedir. Dolayısıyla antivirüs yazılımlarından güvenilir olanları tercih etmek (ör. Norton, Kaspersky, McAfee, ESET, Bitdefender,
Panda vb.), tam koruma sağlayabilmek ve antivirüs yazılımını güncel tutabilmek
için de lisans satın almanın gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Clark ve ark.
(2020), çocukları bir takım olumsuz davranışlara teşvik eden sinsi reklamlardan
korumak için bile ticari uygulamaların gerekli olduğuna dikkat çekmektedir.
Antivirüs yazılımları antivirüs özelliğinin yanı sıra anti-theft, kimlik avı koruması,
uygulama kilidi, ödeme koruması, akıllı ev, çağrı filtresi ve güvenlik denetimi gibi
özelliklere sahiptir. Ayrıca ücretsiz antivirüs yazılımlarının tercih edilmemesi ve tercih edilecek yazılıma karar verirken diğer kullanıcıların yaptığı yorumların dikkate
alınması önerilmektedir. Ancak yapılan yorumların gerçekçi olanları dikkate alınmalı ve kötü amaçlı ve yanıltıcı olarak oluşturulan klasik övgü ifadeleri içeren sahte
yorumların (Fernandez, 2020) da olabileceği göz ardı edilmemelidir. Şekil 17.6’da
güncel ve lisanslı bir antivirüs yazılımının arayüzü ve sunduğu güvenlik koruması
görülmektedir.
Dijital oyun dünyasında hile ve “trainer” isimli programlara ilgi duyan oyuncu kitlesinin olduğu bilinmektedir. Ancak bu tür programlar hem oyuncuların cihazlarını
hem de kişisel verilerini ve hesaplarını tehdit etmektedir. Dolayısıyla genel olarak
dijital oyunların özellikle çocuk ve gençler için kimlik avı dolandırıcılığı, kredi kartı
hırsızlığı, kimlik hırsızlığı, bilgisayar virüsleri, siber zorbalık ve yetişkinlere yönelik
içeriğe maruz kalma gibi bazı güvenlik endişelerine neden olmaktadır (NortonLifeLock, 2021). Bu risklerden korunmak için günümüzde bilinen en iyi çözüm güncel
ve güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanmaktır. Antivirüs yazılımı, zararlı yazılım-
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ların verilere erişimini engellemekte ve ilgili yazılımları silmektedir. Bu sayede çocuklar ve gençlerin daha güvenilir bir dijital oyun deneyimi yaşayacağı ve risklerden
önemli ölçüde korunmuş olacağı söylenebilir.

Şekil 17.6. Mobil Antivirüs Arayüzü ve Sunduğu Hizmetler

17.4.2.

Ebeveyn Denetim Araçlarını Kullanmak

Dijital oyunların oluşturduğu tehditlerden korunmak ve riskleri ortadan kaldırmak
için tercih edilen yöntemlerden biri de ebeveyn denetim uygulamalarını kullanmaktır. Ancak ebeveyn denetimi sadece süre kısıtlaması olarak değerlendirilmemelidir.
Çünkü ilgili yazılımlar süre kısıtlamasının yanı sıra içerik ve gizlilik sınırlamalarına
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da imkân sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda geliştirilen ebeveyn denetim yazılımları bu bağlamda çok detaylı ve etkili bir hizmet sunmaktadır. IOS işletim sistemli
mobil aygıtlarda çocukların sisteme dahil edilebilmesi için ebeveynlerin çocukları
için hesap açmaları yeterli olmaktadır. Hesap açarken kredi kartı bilgisi istenmekte
ancak herhangi bir ücret alınmamaktadır. Şekil 17.7’de IOS cihazlarda “ekran süresi” uygulamasının arayüzü sunulmuştur.

Şekil 17.7. IOS Cihazlarda Ebeveyn Denetim Uygulaması

Şekil 17.7’den görülebileceği gibi ebeveynler çocuklarına ait cihazları yönetebilmekte, haftalık raporları inceleme, atıl süre ayarlama, uygulama bazında sınır koyma, içerik ve gizlilik sınırlamaları yapabilmektedirler. İçerik sınırlamada dijital oyun
veya uygulamalar için yaş sınırı konulabilmektedir. Bu durumda belirlenen yaş sınırına uygun olmayan oyunlar, ilgili cihazda kurulu olsa bile gizlenmiş olacaktır. Şekil
17.7’deki arayüzde, her iki çocuk kendine ait cihaza sahiptir. Ancak bunun mümkün
olmadığı durumlarda veya ebeveyne ait cihazın aynı zamanda çocuklar tarafından
kullanıldığı durumda, ebeveyn kendi cihazı için de “ekran süresi” özelliğini aktif
hale getirebilmekte ve ihtiyaç duyduğunda gerekli sınırlamaları yapabilmektedir.
Android işletim sistemli cihazlarda veya masaüstü bilgisayarlarda da ebeveyn denetim yazılımları kullanılabilmektedir. IOS işletim sistemli cihazlarda yer alan “ekran
süresi” uygulamasına benzer özelliklere sahip bu uygulamalardan Google Family
Link uygulamasına ait arayüz Şekil 17.8’de örnek olarak verilmiştir.
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Şekil 17.8. Google Family Link Uygulaması

Google Family Link uygulamasında da Şekil 17.8’de görüldüğü gibi güvenli internet kullanımına ilişkin sınırlamalar ve filtrelerin yanı sıra dijital oyunlarla ilgili yaş
sınırı belirlemek de mümkün olabilmektedir. Bu uygulama, “Gmail” hesabı olan tüm
cihazlarda kullanılabilmektedir. Bu tür ebeveyn denetim yazılımlarının temel amacı
çocukları ve gençleri dijital oyunlardan kanyaklı risklerden korumaktır. Bu bağlamda
çocukların kullandığı cihazlarda içerik sınırlaması ve süre kısıtlaması gibi önlemler
almak yeterli olmayabilir. Zira ebeveynlerin başvurduğu bu süre kısıtlamasının pek
çözüm olamadığı (Karakuş, 2020) ileri sürülmektedir. Dolayısıyla süre kısıtlaması ve
içerik sınırlamasının yasakçı bir yaklaşım yerine dijital oyunların sahip olduğu potansiyelden faydalanmayı öncelemek, daha doğru bir yaklaşım olabilir. Bu durumda ebeveyn denetim yazılımlarını aktif hale getirirken içerik sınırlaması ve süre sınırlaması
ile ilgili kararlarda çocukların ve gençlerin de fikirlerini almak, onları ikna etmek, asıl
sorumlulukların (düzenli beslenme, uyku, ödev, kişisel temizlik, aile ve çevreyle sosyal etkileşim vb.) ihmal edilmemesinin gerekliliğini anlatmak önemli görülmektedir.

17.4.3.

Erişim İzinlerini Kontrol Etmek

Dijital oyun sektörünün neredeyse yarısını oluşturan mobil oyunlar, beraberinde
erişim izinlerinden kaynaklı riskleri de getirmektedir. Dolayısıyla güvenli internete
ilişkin önlemlerin yanı sıra özellikle mobil aygıtlarda erişim izinlerinin oluşturduğu
risklerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak da önemlidir. Nitekim Göksu ve
ark. (2020), Türkiye’de 2019 yılında en çok tercih edilen ücretsiz mobil oyunları incelemiş ve bu oyunların kuşku uyandıran türde ve sayıda erişim izni istediğini tespit
etmişlerdir. Kullanıcılar, uygulama mağazalarından indirdikleri oyunları kurarken
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farkında olmadan kamera, mikrofon, konum bilgisi, depolama, rehber, telefon, takvim ve SMS gibi risk oluşturabilecek izinler verebilmektedir. Bu tür izinler aşağıdaki risklerin oluşmasına neden olabilir (Unuchek, 2017):
• Kamera: Video veya fotoğraf çekme.
• Mikrofon: Telefon görüşmelerinin veya gün boyu konuşmaların kaydedilmesi.
• Takvim: Planlayıcıda kayıtlı her türlü etkinlik, randevu vb. bilgisinin suçlularla paylaşılması.
• Depolama: Telefonda kayıtlı verilere ulaşma, değiştirme veya silme.
• Konum: Konum takibi.
• Rehber: Hem rehberde kayıtlı tüm telefon numaralarıyla ilgili her türlü işlemin yapılabilmesi hem de telefon numarasının tanımlı olduğu her türlü hesaba ulaşılabilmesi.
• Telefon: Her türlü arama yapma, mesaj gönderme, arama kaydı üzerinde işlem yapma, telefonu kapatma, aramayı sonlandırabilme.
• SMS: SMS alma veya gönderme, SMS bilgisi üzerinde işlem yapma.
Mobil aygıtlarda erişim izinlerinden kaynaklı risklerden korunmak için öncelikle
indirilecek uygulama veya mobil oyunların güvenilir geliştiricilere ait olup olmadığı
araştırılmalıdır. Mobil oyunun veya uygulamaların, amacı dışında ve kuşkulu izinler istemesi (Örneğin bir mobil oyunun rehbere erişim izni istemesi veya bir sanal
alışveriş uygulamasının mikrofona erişim izni istemesi) yukarıda yer verilen riskleri
taşıdığı anlamına gelebilir. Dolayısıyla kullanıcıların hem ilgili oyun mağazalarından oyun indirip kurarken istenen erişim izinlerine dikkat etmeleri hem de kurulu
olan uygulamaların erişim izinlerini bu bağlamda kontrol etmeleri önerilmektedir.
BTK’nın “guvenliweb.org.tr” platformunda erişim izinlerinin mobil aygıtlarda nasıl
kontrol edilebileceğine ilişkin kılavuz yer almaktadır (BTK, 2021-b).

17.4.4.

Dijital Oyunlarda Kişisel Verilerin Korunması

Dijital oyunların güncel antivirüs yazılımı olan cihazlarda oynanması, internet servis
sağlayıcılarının mevzuat gereği sunduğu aile ve/veya çocuk filtrelerinin aktif hale
getirilmesi, ebeveyn denetim araçlarının kurulması ve yönetilmesi, mobil aygıtlarda erişim izinlerinin kontrol edilmesiyle kişisel verilerin büyük ölçüde korunacağı
söylenebilir. Bu sıralanan önlemler teknolojik anlamda alınan önlemlerdir. Ancak
çocuk veya gençlerden kaynaklı ve özellikle oltalama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi
risklerle baş edilememesi durumunda kişisel verilerin korunamaması söz konusu
olabilmektedir. Bu bağlamda hem ebeveynlerin hem de çocuk ve gençlerin dijital
okuryazarlık becerilerini geliştirmesi ve bilgi güvenliğine ilişkin farkındalık sahibi
olmaları kritik öneme sahiptir.
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Oyun kullanıcıları için bilgi güvenliği sorunlarını azaltmak için daha gelişmiş veri
şifreleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Zhao, 2018). Bu bağlamda oyuncuların geliştirilecek bu şifreleme yöntemlerini takip etmeleri ve kullanmaları önem
arz etmektedir. Örneğin Google Chrome tarayıcısının her kayıt formunda önerdiği
ve her türden karakter içeren güçlü şifreleri kullanmak etkili bir yöntem olabilir.
Binark ve Altıntaş (2016), her yaşta bireyin güçlü şifre oluşturabilmesi ve şifreleme
tekniklerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapmaktadırlar. Antivirüs yazılımlarının sunduğu “uygulama kilidi” hizmeti de kişisel verilerin korunması noktasında
önemli bir koruma sağlamaktadır. Ayrıca erişim izinlerinin mobil cihazın uygulama
ayarları bölümünde izin yöneticisi uygulaması kullanılarak yapılabildiği gibi antivirüs yazılımlarının sunduğu “uygulama denetimi” uygulaması kullanılarak da yüklü
uygulamaların izinleri kontrol edilebilir.

17.4.5.

Oyun İçi Satın Almayı Yönetme

Son yıllarda hem çocuklar ve gençler hem de yetişkinlerin mobil oyun tercihinde
meydana gelen artış mobil oyunlara yapılan harcamaları da arttırmaktadır. Özellikle
kullanıcıya belirli bir süre veya seviyeye kadar ücretsiz oynama imkânı sunan ancak sonraki seviyeler için satın almayı gerektiren “freemium” oyunlar, kullanıcılara
günlük bonuslar ve görevler sunarak onları sürekli oyunda tutmakta ve oyun içi satın almaya teşvik etmektedir. Unutulmamalıdır ki dijital oyunları sosyal oyunlardan
ayıran en önemli özellik endüstriyel bir üretim sonucu ortaya çıkmış olmalarıdır
(Binark ve Bayraktutan-Sütçü, 2008).
Mobil oyunlarda satın almalar genellikle “mobil hat” veya “kredi veya banka kartı”
aracılığıyla yapılmaktadır. Mobil aygıtta ödeme yöntemi tanımlandıktan sonra bilgiler kayıtlı kalmakta ve kontrol edilmemesi durumunda özellikle çocuklar tarafından
sayısız satın alımlar yapılabilmektedir. Dijital oyunların çocukları tüketime teşvik
ettiği (Kuşay ve Akbayır, 2015) ve gizlice para harcama ve çalma gibi davranışlara
da sebep olabildiği (Sağlık Bakanlığı, 2018) ileri sürülmektedir. Dolayısıyla ebeveynlerin satın alma işlemini tamamladıktan sonra ödeme yöntemlerini silmesi veya
telekomünikasyon şirketlerinin mobil uygulamalarını (Bkz. Şekil 17.9) veya müşteri
hizmetleri aracılığıyla fatura üst sınırı belirlemesi, interaktif bankacılık uygulamasını kullanarak kredi kartını internet harcamalarına kapatması (Bkz. Şekil 17.9) önerilmektedir. Ayrıca ebeveyn denetim yazılımında satın alma paylaşımını kapatabilir
veya her satın alımda ebeveynin onay vermesini zorunlu hale getirebilirler (Bkz.
Şekil 17.7 ve Şekil 17.8). Teknik anlamda alınacak önlemlerin yanı sıra çocukların
para yönetmeyi ve kontrol etmeyi öğrenmeleri de süreçte istenmeyen davranışların
gerçekleşmesine engel olabilir. Bu sayede ebeveynler, oyun içi satın alma veya oyun
mağazalarından kontrolleri ve izinleri dışında satın alma işlemi yapılmasının veya
izinsiz dijital oyunlara para harcanmasının önüne geçebilirler.
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Şekil 17.9. Kredi Kartını İnternet Alışverişine Kapatma ve
Mobil Fatura Üst Sınırı Belirleme

17.5. Dijital Oyunlarda Mahremiyet Sorunu
UNICEF (2018), dijital ortamlardan etkilenen mahremiyeti fiziksel, iletişim, bilgi ve
karar olmak üzere dört boyutta ele almaktadır (Stoilova ve ark., 2020). Fiziksel mahremiyet, takip (tracking), izleme (monitoring) veya canlı yayın teknolojilerinin (live-broadcosting) çocuğun görüntüsünü, aktivitelerini veya konumunu ifşa etmesi şeklinde
ortaya çıkmaktadır. İletişim mahremiyeti ise genellikle istenmeyen alıcıların gönderi,
mesaj veya sohbetlere erişimiyle ilgilidir. Çocukların kişisel verilerinin toplanması,
saklanması veya işlenmesiyle ise bilgi mahremiyeti ihlal edilmektedir. Yararlı bilgilere
erişimin kısıtlanması veya çocuğun bağımsız karar vermesini engellemekle de karar
mahremiyeti kesintiye uğramaktadır. Mahremiyetin zarara uğraması, genel olarak her
türlü internet ortamında meydana gelebileceği gibi çevrimiçi dijital oyunlarda da meydana gelebilir. Dolayısıyla hem ebeveynlerin hem de çocuk ve gençlerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri, dijital oyunlardaki tehlikelerin farkında olmaları ve
önerilen güvenlik önlemlerini almaları dijital oyunlarda da mahremiyetin korunmasına
yardımcı olacaktır. Çocukların ve gençlerin sadece dijital ortamda mahremiyetlerini
korumak için gerekli dijital becerilere değil aynı zamanda teknoloji, politik ekonomi,
iş ve denetim açısından dijital ortamın nasıl çalıştığına dair kapsamlı bir anlayışa sahip
olmaları da önemlidir (Stoilova ve ark., 2020).
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17.6. Dijital Oyunlarda Suç Unsuru
Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar”, “Özel Hayata ve
Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, “Malvarlığına Karşı Suçlar” ve “Genel Ahlaka
Karşı Suçlar” başlıklarıyla hüküm altına alınmıştır. Ayrıca özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve haberleşme hürriyeti ile ilgili hükümler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. maddesi (“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz”, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına
sahiptir”) ve 22. maddesiyle (“Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.”) güvence altına alınmıştır. Buna göre, bilişim sistemlerini kullanarak yapılan nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve müstehcenlik; bilişim sistemlerine hukuksuz erişmek, sistemi bozmak, verileri değiştirmek veya yok etmek,
başkasına ait banka veya kredi kartını ele geçirmek veya kötü amaçla kullanmak,
haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki konuşmaları dinlemek veya
kayda almak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verileri kaydetmek, kişisel
verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya paylaşmak suç olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra hürriyete, şerefe, malvarlığına ve genel ahlaka karşı suçlar
da hüküm altına alınmıştır (Aytekin, 2015).
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2017 yılında Resmî Gazetede yayınlanan
“İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikle” işyerlerinde dijital
oyunlarla ilgili olarak suç niteliğindeki eylemlere ilişkin önlemler almıştır. “İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine
olumsuz etkisi olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı (online-offline) oyunlar oynatılamayacağı”, ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. Ayrıca BTK, Türk Ceza Kanunu’nda
yer alan; intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik,
fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama gibi suçlar kapsamındaki yayınlara, 5651 sayılı kanun gereğince erişim engellemesi yapabilmektedir. Çevrimiçi
ücretli veya ücretsiz bir şekilde oynanabilen dijital oyunlara yönelik ise herhangi bir
denetim mekanizması henüz mevcut değildir (Sepetçi, 2020).
Bilişim teknolojileri aracılığıyla işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmek
amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığı, 2011 yılından beri aktif olarak görev yapmaktadır. Özsoy (2019), bilişim
suçlarıyla ilgili Yargıtay kararlarını incelediği araştırmada; başkasına ait oyun hesabının şifresini ele geçirmek, sanal eşyalarını kullanmak, oyun karakterlerini çalmak,
sistemin işleyişini engellemek, başkasına ait bir hesaba giriş yapıp oyun satın almak,
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başkasının oyun hesabındaki sanal eşyaları veya karakterleri kendi hesabına aktarmak gibi eylemlerin suç olarak değerlendirildiğini tespit etmiştir. Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin dijital dünyada suç teşkil eden davranış veya eylemlere maruz
kaldıklarında ilgili mecralara şikâyet etmeleri bir hak olduğu gibi aynı zamanda bir
sorumluluk (Bayzan, 2019) olduğu da unutulmamalıdır.

17.7. Dijital Oyun Başvuru Araçları ve Platformları
Türkiye’de dijital okuryazarlığı arttırmaya, teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik çalışmalar yapan BTK, bünyesinde Güvenli İnternet Merkezi (GİM, https://
www.guvenlinet.org.tr/), Bilgi ve İhbar Merkezi (BİM, https://www.ihbarweb.org.tr/),
İnternet ve Yardım Merkezi (İYM, https://www.internetyardim.org.tr/) ve Bilinçlendirme Merkezi (BM, https://internet.btk.gov.tr/) gibi birimler kurarak eğitim, destek,
çözüm ve farkındalık faaliyetlerini yürütmektedir. GİM tarafından sunulan “http://
www.guvenlicocuk.org.tr/”, “https://www.guvenlioyna.org.tr/” ve “https://www.
guvenliweb.org.tr/” gibi platformlarda interneti ve dijital oyunları güvenli bir şekilde kullanmaya yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik içerikler
paylaşılmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çocuklara, gençlere, ebeveynlere ve
eğitimcilere rehberlik sağlayacak, bilinçlendirecek ve dijital oyunlarla ilgili her türlü
güncel ve güvenilir bilgiye aşağıda verilen listedeki platformlardan ulaşılabilir.
• Çocuk için içerik: “Doğru yaşa doğru içerik” sloganıyla çocuklara, ebeveynlere ve eğitimcilere rehberlik yapmak amacıyla çocuklara yönelik dijital
oyun, kitap, film, uygulama vb. içeriklerini değerlendirerek önerilerde bulunmaktadır. https://www.cocukicinicerik.com/
• SİBERAY (Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı): Güvenli internet
konusunda kullanıcılara ve vatandaşlara rehberlik yaparak onları bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. https://www.siberay.com/
• PEGI (Pan-European Game Information): Yaş sınıflandırması (3, 7, 12,
16, 18) ve içerik değerlendirmeleri (şiddet, kötü dil, korku, kumar, cinsellik,
alkol, uyuşturucu, ayrımcılık, oyun içi satın alma) konusunda ebeveynlere
rehberlik yapmaktadır. https://pegi.info/
• ESRB (Entertainment Software Rating Board): Video oyunları yaş ve içerik bağlamında sınıflandıran ve kullanıcıları bu bağlamda bilinçlendirmeyi
amaçlayan ABD merkezli bir kuruluştur. https://www.esrb.org/
• Common Sense Media: Ebeveynlere, eğitimcilere ve çocuklara dijital içerikler konusunda uzman görüşleriyle objektif bir şekilde rehberlik yapan kâr
amacı gütmeyen ABD merkezli güvenilir bir kuruluştur. https://www.commonsensemedia.org/
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• Internet Safety 101: Çocukları, ebeveynleri, eğitimcileri ve diğer yetişkinleri; pornografi, dolandırıcılık, siber zorbalık, çevrimiçi oyun riskleri ve internet ortamındaki diğer tehlikelerden korumak için gereken bilgi ve becerilerle
donatmayı amaçlamaktadır. https://internetsafety101.org/
Yukarıdaki platformların yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bünyesinde oluşturulan teknolojinin doğru kullanımına ilişkin oyunlar, siber güvenlik ve aile eğitim
serisi içeriklerini sunan web sayfasından da yararlanılabilir (https://www.eba.gov.
tr/siber-guvenlik#oyunlar). Ayrıca TÜBİTAK destekli ve Yıldız Teknik Üniversitesi
onaylı MentalUP eğitici oyununun Youtube kanalında dijital oyunlara ilişkin faydalı
videolar yer almaktadır (https://www.youtube.com/c/MentalUPBrainGames/videos). Yukarıda sunulan platformların sürekli olarak hem ebeveynler ve eğitimciler
hem de çocuklar ve gençler tarafından takip edilmesi hem dijital oyunlarda güvenliği
sağlama hem de genel anlamda interneti ve dijital dünyayı etkili ve verimli kullanma
açısından önemli görülmektedir.

17.8. Dijital Oyunlarda Terim ve Kısaltmalar
Dijital oyun deneyiminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda alınacak
teknolojik ve davranışsal önlemlerin yanı sıra dijital oyun dünyasına has dili bilmek
de önemlidir. Her ne kadar dijital oyunlarda kullanılan dile ilişkin argo sözcük kullanımını arttırdığı, dili yanlış kullanmaya, konuşma ve yazma becerilerinin bozulmasına
neden olabileceği (Sağlık Bakanlığı, 2018; Marten, 2021) yönünde eleştiriler olsa da
kolay olmasından dolayı oyuncular tarafından gerekli görülmekte ve tercih edilmektedir. Ancak ebeveynlerin bu dili bilmeden çocukların ve gençlerin çevrimiçi oyun
ortamlarındaki iletişimlerini anlamaları pek mümkün görünmemektedir. Ebeveynler,
çocukların uygunsuz içeriğe maruz kalabileceğinden ve siber suçlular tarafından istismara uğrayabileceğinden endişelenmektedir (Firdhous ve Prashanth, 2020). Ebeveynlerin dijital oyun diline hakim olmaması, bu endişeyi daha da arttırabilir.
Çok oyunculu çevrimiçi oyunların global kullanıcı kitlesinden oluştuğu düşünüldüğünde çocukların ve gençlerin sosyal medya platformlarının yanı sıra mesajlaşma imkânı sunan dijital oyunlarda da daha kolay ve hızlı iletişim kurmak (Marten,
2021) veya ebeveynlerden gizlenmek amacıyla bazı kısaltma ve terimleri iletişim
amaçlı kullandıkları görülmektedir. Gizlenme amacının altında yatan sebepler siber
zorbalık, madde kullanımı, gerçek hayatta buluşma planları veya argo dil kullanma
veya cinsel içerikli mesajlaşma isteği olabilir. End Child Prostitution and Trafficking
(ECPAT)’a göre cinsel içerikli mesajlaşma, çocukların ve gençlerin isteyerek cinsel
içerikli mesajları veya görüntüleri paylaştıkları bir süreci ifade etmektedir (ECPAT,
2016). Bu tür mesajlaşma sosyal medya platformlarında olabildiği gibi çevrimiçi
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çok oyunculu oyunların mesajlaşma alanlarında veya oyun oynarken sohbet amaçlı
kullanılan uygulamalarda gerçekleşebilir. Çocukları bu tür mesajlaşmaya yönelten
sebepler cinsel ilişki hazzı, deneyimleme, iltifat, akranlarının baskısı, ilgi talebi veya
bir kişiye bağlılığı ispat etmek olabilir (ECPAT, 2016). Bu mesajlaşma bazen açık bir
şekilde ifade edildiği gibi bazen de kısaltmalar veya terimler kullanılarak yapılmaktadır. Ebeveynlerin bu mesajlaşmada kullanılan terim ve kısaltmalara hâkim olması
çevrimiçi iletişimden kaynaklı risklerin farkına varmalarını sağlayabilir.
Bu bağlamda dijital oyunların sohbet ve mesajlaşma alanlarında karşılaşılabilen ve hem
ebeveynler hem de çocuklar tarafından bilinmesi gerektiği düşünülen bazı kısaltmalar ve
terimler Tablo 17.1’de verilmiştir (Birdsong, 2016; Internet Safety 101, 2021-b).
Tablo 17.1. Dijital Oyun Sohbetleriyle İlgili Ebeveynlerin Bilmesi Gereken Kısaltmalar
Genel Kısaltmalar
2DAY
AF

: Today, bugün
: Aşırı acıktım

LFG
LOL

AFK

: Oyunda değilim

MEGO

ATM

: Şimdi

NSFL

B4N

: Şimdilik hoşça kal

OWN

BAN
BRB
DL
GTG

: Oyuna erişimin engellenmesi
: Hemen dönüyorum
: İndirmek (download)
: Gitmem lazım

P&C
PK
PLS/PLZ
PUG

HF

: İyi eğlenceler

SMURF

IAP

: Oyun içi satın alma

ZOMG

IDK

: Bilmiyorum

: Oyun grubu arıyorum
: Sesli gülüyorum
: Can sıkıntısı veya sabırsızlığı
belirtir
: Uygun olmayan rahatsız edici
: Oyunda bir nesneye sahip
olmak
: Özel ve gizli
: Oyuncuyu öldür (oyunda)
: Lütfen
: Oyunda grup, ekip, takım
: Yeni hesap açmış tecrübeli
oyuncu
: “Aman tanrım” (alaycı bir
şekilde)

Ebeveynlerin odada olup olmadığını öğrenmeye yönelik kısaltmalar
303
9
99
CD9

: Anne
: Ebeveynler izliyor
: Ebeveynler gitti
: Ebeveynler buralarda

PA/PA911
PAW
PAL
PIR

KPC

: Ebeveynlerinden gizli tut

POS

: Ebeveyn uyarısı
: Ebeveynlerim izliyor
: Ebeveynlerim dinliyor
: Ebeveynlerim odada
: Ebeveynler buralarda cinsellik
konuşma

Cinsellik, müstehcenlik, çıplaklık vb. istekleri ifade eden kısaltmalar
53X
8
?^

: S..s
: Oral s..s
: Takılmak ister misin?

KOTL
LH6
NIFOC

566

: Dudaktan öpücük
: Hadi s..s yapalım
: Bilgisayarın önünde soyun
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AMA
ASLP/ASL
CU46
Ghey
GNOC
GYPO
IPN
IWSN

: Bana istediğini sor
: Yaş, s..s, konum, fotoğraf
: S..s için görüşürüz
: Eşcinsel
: Çıplak ol, soyun
: Pantolonunu çıkar
: Çıplak gönderiyorum
: S..s yapmak istiyorum

PRON
RU/18
S2R
Snuggy
SUGARPIC
TDTM
THOT

: Porno
: 18 yaşından büyük müsün?
: Çıplak fotoğraf isteği
: Prezervatif
: Müstehcen fotoğraf
: Benimle cinsel konuş
: F...şe (aşağılayıcı)

DOC
E
Hazel
Spunyun
Geeking
Yayo

: Uyuşturucu
: Ekstazi
: Eroin, beyaz
: Uyuşturucu kullanan genç
: Çok sarhoş
: Kokain

: Çömez
: Araba kullanırken mesaj
yazmak
: Fotoğraf ticareti yapmak ister
misin?

Madde kullanımına ilişkin kısaltmalar
420
5-0
%*}
%\
Broken
CID

: Esrar
: Polis
: Sarhoş
: İçki mahmuru
: Alkol
: Uyuşturucu

Argo içerikli kısaltmalar
DAE

: Bizden başka biri var mı?

N00B

DJM

: Beni yargılama

TWD

FML

: Hayatımı s.k…m

WTTP

Gat

: Ateşli silah

Gerçek dünyada bir araya gelme
1174′

: Parti görüşme yeri

IRL

CUNS

: Okulda görüşürüz

LAN Party

F2F

: Yüz yüze

LMINRL

: Gerçek hayatta
: Gerçek ortamda ağ kurup
oynama
: Gerçek hayatta görüşelim

Siber zorbalık, Şiddet
143
1232
4Q
ALG
BAE
Cancel
DIRL
Drag
Foff
Griefers
HAK

: Seni seviyorum
: Ben de seni seviyorum
: Seni s.k…m
: Ortalama görünümlü kız
: Herkesten önce
: Bir kişiyi reddetmek
: Öl (gerçek hayatta)
: Hakaret
: S….r git
: Sözlü taciz eden oyuncular
: Sarılmalar ve öpücükler

ILY/ILU
Jlma
LBH
LMBO
Prat
QQ
SWYP
Trash
Trolls
WTH
WYCM

IDC

: İlgilenmiyorum

XOXOZZZ

IHML

: Hayattan nefret ediyorum
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: Seni seviyorum
: Beni yalnız bırak
: Dürüst ol
: Kıçımla gülüyorum
: Aptal
: Çok kötüsün oyundan çık
: Senin sorunun ne?
: Çöp
: Sözlü taciz eden oyuncular
: Ne oluyor be?
: Beni arayacak mısın?
: Sarılmalar, öpücükler, tatlı
rüyalar
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Tablo 17.1’de yer alan genel kısaltmaların dışındaki cinsellik, argo, siber zorbalık,
şiddet ve madde kullanımını ifade eden kısaltmalara bazı oyunlarda (Ör. Roblox,
Şekil 17.10 sağda) büyük ölçüde anlık sansür uygulanmakta, bazı oyunlarda ise uygulanmamaktadır (Ör. Brawlstars, Şekil 17.10 solda). Dolayısıyla ebeveynlerin çevrimiçi sohbetlerde anlık sansür uygulayan oyunları tercih etmeleri önemlidir. Ebeveynler, anlamını bilmedikleri kısaltmaları https://www.noslang.com/ adresinden
sorgulama yaparak öğrenebilirler.

Şekil 17.10. Dijital Oyunlarda Çevrimiçi Sohbet

17.9. Sonuç ve Değerlendirmeler
Dijital oyun deneyimini olası tehditlerden ve risklerden arındırarak ortaya çıkabilecek ekonomik, sosyal veya psikolojik zararların önüne geçebilmek, ebeveyn, çocuk
ve eğitimcilerin iş birliğiyle mümkün olabilir. Bu iş birliği dijital ebeveynlik, dijital
okuryazarlık, teknik önlemler, ilgi, farkındalık ve bilinçlendirmeyle gerçekleştirilmelidir. Türkiye’de son yıllarda dijital okuryazarlığı geliştirmeye yönelik eğitim
politikalarının benimsenmesi, kurumların (BTK, Sağlık Bakanlığı, SİBERAY, TRT
Çocuk-Dijital Tayfa, vb.), oyun geliştiricilerinin, özel kuruluşların bu yönde ürettiği
içerikler, hizmetler ve paylaşımlar olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmektedir.
Ancak halen Türkiye’nin kendi kültürüne uygun bir değerlendirme sisteminin olmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca dijital oyunların çocukların
gelişimine katkı sağlayabilmesi ve çocukların doğru oyun içeriğiyle etkileşime gi-
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rebilmesinde, çocuğun kendi dijital okuryazarlık becerilerinin yanı sıra öğretmen ve
ebeveynlerin dijital okuryazarlık becerilerinin de kritik öneme sahip olduğu açıktır
(Bardakçı, 2018). Nitekim Shakir ve Sharma (2018), gençleri dijital oyunların oluşturduğu tehlikelerden korumak için öğretmen ve ebeveynlerin kilit rol oynadığını
ileri sürmektedir. Bu sebeple çocukların ve gençlerin dijital oyunların oluşturduğu
tehditler ve risklerden korunarak daha güvenli bir şekilde oyun deneyimi yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla ebeveynlere, eğitimcilere ve çocuklara somut önerilerde bulunulmuştur.
i. Ebeveynlere Öneriler
Ebeveynler, dijital oyun oynayan çocuklarına karşı otoriter (teknolojiyi kullandırmayan veya kuralları kendi koyan), demokratik (karşılıklı kural belirleyen), izin verici
(kuralları esneten) veya ihmalkâr (tamamen serbest bırakan) olabilmektedir (Valck
ve ark, 2010). Ebeveynin bu tutumları değerlendirildiğinde kuralların karşılıklı anlaşarak belirlenmesi ve gerektiğinde kuralların esnetilmesi şeklinde bir tutum sergilemek, tümüyle yasaklamak veya tamamen serbest bırakmaktan daha etkili olacağı
düşünülmektedir.
Ebeveynler, çocukları oyun oynadıkları esnada onları uyarmak veya hatırlatma yapmak durumunda kaldıklarında, bunu doğru iletişim kurarak yapmaları ve oyundan
çocukların kendilerinin çıkmalarını sağlamaları ve gerekirse bu işlem için ek süre
vermeleri önemlidir. Aksi takdirde oyunu kesintiye uğrayacak olan çocukta, yoksunluk hissinden kaynaklı üzüntü, endişe ve stres ortaya çıkabilir. Ayrıca dijital oyunlardaki her olayın gerçek hayatta aynı sonucu vermediği bilinciyle oyun oynaması
sağlanmalıdır. Çocuklara gerçek ile sanalın farklı olduğu anlatılmalıdır. Örneğin,
oyunda yüksek bir yerden düştüğünde herhangi bir fiziksel zarar olmadığı ve temsil
ettiği karakter ölse bile yeni canla oyuna kaldığı yerden devam edebildiği, gerçek hayatta ise bunun mümkün olmadığı ve bazı fiziksel zararlar olabileceği öğretilmelidir.
Son yıllarda çocuklar ve gençler oyun oynamanın yanı sıra oyun videolarını izlemeye de ilgi göstermektedirler. Orme (2021) yaptığı araştırmada katılımcıların oyun
oynamamalarına rağmen oyun videolarını izleyerek kendilerini oyun kültürünün bir
parçası olarak görme eğiliminde olduklarını tespit etmiştir. Bu sonuç oyun oynamak
kadar oyun videolarını izleme üzerinde de durulması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Bu sebeple oyunların kurulu olduğu cihazlarda sınırlamaya yönelik alınacak önlemlerin yanı sıra özellikle Youtube uygulamasının aktif olarak kullanıldığı TV’lerde
“Kısıtlı Mod” un açık olması önerilmektedir.
Çocukların dijital oyunları daha sağlıklı, dengeli ve güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla çocuk ile ebeveyn arasında birçok kuruluş tarafından
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da önerilen “ebeveyn katılımı”, “erişim”, “içerik” ve “süre” boyutlarından oluşan
bir sözleşme imzalanabilir (Internet Safety 101, 2021-a). Bu form çocuk ile ebeveyn arasında bir anlaşma niteliği taşımasının yanı sıra konuyla ilgili bir farkındalık
oluşmasına ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda
Microsoft ve Parent Teacher Association (PTA) tarafından önerilen PACT (Parental
involvement, Access, Content, Time) formundan yararlanarak EKEİS (Ebeveyn
Katılımı, Erişim, İçerik, Süre) formu geliştirilmiştir (Ek-1).
Ayrıca şu önerilerin dikkate alınması önemli görülmektedir:
• Antivirüs yazılımı kullanılmalı ve güncel tutulmalı.
• Ebeveyn kontrol yazılımları kullanılmalı ve gizlilik ayarları yapılmalıdır.
• Mobil oyunlarda oyun içi satın alma bir tercihtir. Her aile sahip oldukları
koşullar bağlamında oyun içi satın alma/almama konusunda karar vermelidir.
Çocuklarla konuşarak ve onları ikna ederek kararlar alınmalıdır. Ancak çocuğun kredi kartı bilgilerine erişmesine veya kullanmasına izin verilmemelidir.
• Çocuğun yaşına, ilgi ve kişiliğine uygun oyun oynaması sağlanmalı ve bu
konuda çocukla iş birliği yapılmalıdır.
• Çocuğun ufkunu geliştirecek oyunlar bulmalarına yardımcı olunmalıdır.
• Günlük veya haftalık oyun süresi çocuklarla konuşarak, beraber belirlenmelidir.
• Oyun geliştiricilerinin ebeveynlere öneriler içeren kılavuzları incelenmelidir.
• Gündelik yaşamı ve sorumlulukları aksatmayacak şekilde çocukların ve gençlerin dijital oyun oynamalarına fırsat verilmesi önerilmektedir.
• Çocukların ortak yaşam alanında (ör. oturma odası) oyun oynamaları sağlanmalıdır.
• Çocuklarından, kendi oyun dünyalarını göstermelerini ve o ortamlarda gezdirmelerini istemek etkili bir yöntem olabilir.
• Ebeveynlerin teknolojik aygıtları kullanırken çocuklarını iletişim anlamında
ihmal etmelerinin, psikolojik anlamda olumsuz sonuçlara neden olabileceği
unutulmamalıdır (Kılıman ve ark., 2021).
• Ebeveynler, ekran karşısında geçirdikleri süreyi makul seviyede tutmalılar.
• Çocuklar dijital oyun oynarken, telefonu veya tableti elinden çekmemeli veya
anında oyunu kapatması konusunda baskı yapmamalı ve doğru iletişim kurulmalıdır.
• Çocuğa güvenmeli ve çocukla beraber oyun oynamalı, böylece çocuğun kiminle iletişim kurduğu öğrenilebilir.
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• Çocuğun oynadığı oyunu anlatması sağlanabilir.
• Youtube Premium hesabı edinerek çocukların cihazlarındaki Youtube hesapları
yönetilebilir ve uygun olmayan reklamlarla karşılaşmasının önüne geçilebilir.
• Siber suçlular, zorbalık, kişisel bilgi paylaşımı konusunda çocukla açık ve
dürüstçe konuşulmalı, kişisel bilgi paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarılmalı ve neden paylaşılmaması gerektiği anlatılmalıdır.
• Çocukların oyun platformlarında veya oyun forumlarında tanıştıkları kişilerin
sahte olabileceği ihtimalini düşünmeleri sağlanmalıdır.
• Oyun içerisinde çocukları rahatsız eden, zorbalık yapan kişiler olabilir. Bu
durumda çocukların bu kişileri ebeveynleriyle paylaşması gerektiği öğretilmelidir. Ayrıca bu durumda onları nasıl engelleyeceği ve nereye şikâyet edeceğini bildiğinden emin olunmalı.
ii. Çocuklara ve Gençlere Öneriler
• Antivirüs yazılımı ve aktif güvenlik duvarı olmayan cihazlarda oyun oynanmamalı.
• Yalnızca doğru kaynaklardan satın alınan ve/veya lisanslı oyunlar oynanmalı.
• Oyunların korsan kopyaları indirilmemeli.
• Oyun geliştiricilerinin kullanıcılara öneriler içeren kılavuzları incelenmelidir.
• Kullanıcı adları, oyun etiketleri (gamertags) veya hesap adları kişisel bilgi
içermemeli (adı soyadı, doğum yılı, il, okul vs.).
• Güçlü şifreler oluşturulmalı (her türden karakter içermeli: büyük ve küçük
harf, rakam, noktalama işareti, özel karakter).
• Oyun güncellemeleri takip edilmeli ve kurulmalıdır.
• Dijital oyunlar, sorumlulukları (beslenmek, uyumak, kişisel temizlik, ödev
yapmak, kitap okumak, sosyal etkileşim vb.) aksatmayacak şekilde oynanmalıdır.
• Yaşa uygun olmayan riskli oyunlar indirilmemeli ve oynanmamalıdır.
• Oyun deneyimlerini video yoluyla paylaşan her Youtube kanalına üye olmamalı ve bu konuda ebeveynlerden destek alınmalıdır.
• Bir çevrimiçi oyunda siber zorbalığa maruz kalındığında (tehdit, cinsel içerikli mesajlar, oyundaki unsurlarla ilgili vaatler (puan, altın, vs.)) vakit kaybetmeden bu durum aile bireyleriyle paylaşılmalıdır.
• Herhangi bir rahatsız edici mesajla karşılaşıldığında ekran görüntüsü alınıp
oyun yöneticisiyle paylaşılmalıdır, rahatsız eden oyuncular engellenmeli ve
ebeveynlerle paylaşılmalıdır.
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• Oynanan oyunlarla ilgili olarak bir başkası tarafından teklif, tehdit vb. içerikli
bir e-mail veya oyun içi mesaj alındığında vakit kaybetmeden silmeli ve engellemeli ya da aile bireylerine haber verilmelidir.
• Dijital oyunlarda yabancı oyuncuların cinsiyeti, rumuzu, avatarı, fotoğrafının
vs. sahte olabileceği ve onlara güvenilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.
• Her oyuncunun gerçek anlamda dijital vatandaşlığın (yasal ve etik davranmak) gerektirdiği gibi davranmayabileceği göz ardı edilmemeli ve dolayısıyla
yabancı oyunculara sürekli olarak şüpheyle bakılmalıdır.
• E-mail yoluyla veya oyun içi mesaj yoluyla arkadaşlık isteği veya oyunla
ilgili sanal eşya kazanma vaadi içeren linkler, oyun hesabını ele geçirmeye
yönelik bir girişim olabilir. Dolayısıyla anında bu linkler silinmeli ve ilgili
kullanıcılar engellenmelidir.
• Ses maskeleme teknolojisinin farkında olunmalı. Bazı oyuncuların maske
kullanarak asıl seslerini gizleyebildikleri unutulmamalıdır.
• Diğer oyuncularla herhangi kişisel bir bilgi paylaşılmamalıdır.
• Parola, e-posta, ev adresi, yaş gibi kişisel bilgiler paylaşılmamalı.
• Yardım etme bahanesiyle gönderilen ve aslında virüs içeren hileli dosyalara
karşı dikkatli olunmalıdır.
• Gerçek para söz konusu olduğunda oyun içi alım satımlarda özellikle yüksek
puanlı oyunculara karşı temkinli olunmalıdır.
• Kişisel bilgi ve hesapları silmeden oyun konsolu, bilgisayar veya mobil aygıtlar elden çıkarılmamalı (cihaz yenileme, satma vb.)
iii. Eğitimcilere Öneriler
• Öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
• Dijital dünyada dijital vatandaşlık bilinciyle hareket etmelerinin önemini kavramalarını sağlamak.
• Sınıf veya okul içerisinde sosyotelizm yapmamak
• Öğrenciler farklı davranışlar sergilediğinde, arkadaşlarıyla ve öğretmenlerle iletişim kurmayı kestiğinde, bu davranışların sebebinin çevrimiçi dijital
oyunlarda karşılaştığı zorbalık olabileceği göz ardı edilmemelidir. Öğretmenlerin bu konuda iyi bir gözlemci olması önemlidir.
• Öğrenciler, dijital oyunların riskleri ve dijital oyun bağımlılığının neden olabileceği olumsuz sonuçlar hakkında bilinçlendirilmelidir.
• Okulda ve sınıfta, dijital oyunların içerdiği riskler, siber zorbalık, bağımlılık
gibi olumsuz yönlerine ilişkin bilgilendirici afişler bulundurmak ve gerekti-
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ğinde güncellemek. Okulun resmi sosyal medya hesaplarında konuya ilişkin
hem öğrencilere hem de ebeveynlere bilgilendirici paylaşımlarda bulunmak.
• Çocuklara ve gençlere siber zorbalık yapmamaları gerektiği öğretilmelidir.
• Dijital oyun başvuru araçları ve platformları takip edilmelidir.
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International Jurnal of Information Security Science (www.ijiss.org) dergilerinin baş editörlük görevini
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Yüksek Öğretim Kurulu Siber Güvenlik Çalışma Grubu Üyeliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yazılım Sektörü Çalışma Grubu Üyeliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Havelsan ve Kişisel
Verileri Koruma Kurumuna danışmanlık yapmıştır. Gönüllü olarak pek çok sosyal projeyi de yürütmüş
olan Sağıroğlu, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, BAP gibi Bilimsel Araştırma Projelerinde görev almıştır.
Ulusal ve uluslararası konferanslarda, Bilgi Güvenliği, Büyük Veri, Siber Güvenlik ve Savunma, Yapay
Zeka, Biyometrik Uygulamalar, İnovasyon Kültürü̈ Oluşturma gibi konularda davetli konuşmacı olarak seminer ve konferanslar vermektedir. Halen, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube
Başkanlığını yürütmektedir.
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Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
bhalil@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak
görev yapmaktadır.
Araştırma ve çalışma alanları arasında Bilişim sistemleri, eğitim teknolojileri, e-öğrenme, web tabanlı eğitim, uzaktan eğitim, eğitim yazılımı tasarımı, makine öğrenmesi, veri
madenciliği, bilgi güvenliği, siber güvenlik, yenilenebilir enerji sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi, meslek standartları ve mesleki yeterlikler vb. konular bulunmaktadır.
Yukarıda bahsedilen konularla ilgili kitap, makale vb. çeşitli yayınları ve ICMLA, ICRERA, SMART
GRIDS vb. düzenlediği Ulusal ve Uluslararası düzeyde Konferanslarda düzenleme kurulu üyesi görevleri bulunmaktadır. Devlet ve özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli
projeleri yürütmüştür. Tübitak, Sanayi Bakanlığı, KOSGEP, Ulusal ajans vb. kuruluşlarda hakem, panelist ve Komisyon Üyesi vb. görevleri yürütmektedir.
Halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta, Yüksek
Öğretim Başkanlığı (YÖK) Uzaktan Eğitim Komisyonu üyesi olarak ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Programları (TÜRTEP) Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ahmet Kılıç
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kurul Üyesi
1968 yılında Çorum’da doğmuştur. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim dalında yüksek lisansını, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktora
eğitimini tamamlamıştır. 1994-2004 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde akademisyen olarak görev yapmıştır.
2004-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışmıştır. 2007 yılında girdiği Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumunda sırasıyla 2007-2014 yıllarında Uzman, 2014-2016 yıllarında İnternet Daire Başkanlığı, 2016-2019 yıllarında Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2019 yılından itibaren de
aynı kurumda Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Bilgi Teknolojileri alanında, bir çok ulusal ve uluslararası toplantı, sempozyum, kongre ve çalıştaya
katılmış, eğitimler vermiş, çok sayıda makale, kitap ve raporun hazırlanmasında yer almıştır. Özellikle
internetin ulusal ve uluslararası yönetimi, internet regülasyonları, internet içerik düzenlemeleri, internet
hukuku, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konularında çalışmalar yapmaktadır.
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Dr. Mustafa Küçükali
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kurum Başkan Yarımcısı
Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Trabzon’da doğmuştur. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi
Bölümünden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Eğitimi Anabilim dalında yüksek lisansını, Teknoloji Eğitimi Anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1992-1995 yılları arasında
Milli Eğitim Bakanlığında bilgisayar öğretmeni olarak çalışmıştır. 1995-2006
yılları arasında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi, bölüm başkan yardımcılığı, yazılım eğitimi anabilim dalı başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
2006-2015 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda uzman olarak çalışmıştır.
2015-2016 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Başkanı olarak görev yapmıştır.
Bilgi Teknolojileri alanında, başta bakanlıklar olmak üzere kurum ve kuruluşlarda eğitimler vermiştir.
Yazılım ve otomasyon projelerinde danışmanlık yapmıştır. Ulusal, Uluslararası dergi ve sempozyumlarda makaleleri yayınlanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli kullanımına yönelik
çalışmalarını sürdürmektedir.
Halen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan Mustafa
KÜÇÜKALİ Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Dr. Şahin Bayzan

Dr.Şahin BAYZA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İnternet Daire Başkanlığı
sahinbayzan@gmail.com

Bilgi Teknolojiler

sahinbayzan@gma

1973 yılında Trabzon’un Araklı ilçesi Karatepe Köyünde doğdu. 1998 yılın1973 yılında Trab
da Yakındoğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
1998 yılında Yak
2005 yılında Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde
Bölümünden mez
“Araç Potalarının En Kısa Yol Algoritmaları Kullanılarak Belirlenmesi ve
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde “Araç
C#.Net Ortamında Simülasyonu” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, 2014 yılında
Kullanılarak Belirlenmesi ve C#.Net Ortamınd
Kocaeli üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümünde “Mobil sistemlerde
gerçek zamanlı
2014 yılında
Kocaeli
üniversitesi Elektronik
trafik bilgisi kullanarak alternatif araç güzergâhlarının belirlenmesi ve uygulanması”
başlıklı
teziyle
sistemlerde
gerçekAdalet
zamanlı trafik bilgisi
doktora eğitimini tamamladı. Aynı zamanda 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
Önlisans, 2018 yılında Kırıkkale Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini
bölümünü
bitirbelirlenmesi
ve uygulanması”
başlıklı teziyle
di. 2000 – 2008 yılları arasında Pamukkale Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünde
akade2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakü
misyen olarak görev yapmıştır 2008 – 2011 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumunda
Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu
uzman olarak çalışmıştır. Dijital vatandaşlık, İnternetin bilinci ve güvenli kullanımı konularında akadeTeknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet
mik çalışmaları bulunana Bayzan’ın BTK Akademi (btkakademi.gov.tr) yayınlanmakta olan eğitimleri
çalışmakta ve Güvenli İnternet Merkezi Koord
bulunmaktadır. Türkiye genelinde internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, Dijital
vatandaşlık, Siber
çocuğu babasıdır.
zorbalık konularında 300’den fazla seminer ve eğitim vermiş, birçok radyo ve televizyon
programında
uzman konuk ve danışman olarak yer almıştır. Radyo ve Televizyon programlarından bazıları; TRT
Radyo 1 – Çevrimiçi, Uzman Konuk ve Danışman TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu – İnternet Dünyasından, Uzman Konuk ve Danışman TRT Haber – Güvenli TIK - Uzman Konuk ve Danışman TRT GAP
Dr. Abdulhamit
Radyo – Uzman Konuk TRT AVAZ - Dijital Çağda Ebeveynlik, Uzman Konuk
Halen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanlığında Bilişim Uzmanı olarak çalışmakta ve Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

T.C. Çevre, Şehi
Planlama Genel

hamitgunes@yah

1975 yılında An
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Doç. Dr. Yavuz Samur
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

. Dr. Yavuz Samur
çeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi Bölümü (@bauceit) bölüm başkanı ve aynı zamanda
dekan yardımcısı (@bauebf) olan Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile
Amerika’nın Virginia Tech Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji
– Eğitim Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies – Curriculum and Instruction) alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda,
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri (TR/EN, Tezli/Projeli), Yüksek Lisans ve Doktora program
koordinatörüdür (@bauegitek).
Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma (gamification), eğitsel oyun tasarımı (@oyuntasarimi), dijital oyun tasarımı, çocukların teknoloji kullanımı (@childandmedia), teknoloji/sosyal medya/oyun bağımlılığı ve
oyun temelli öğrenme (@EgitimveOyun) gibi konular yer almaktadır.
Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için fiziksel, kutu ve dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve
bu alanda oyunlar üreten Uğur Games (www.ugurgames.com) şirketinin kurucu ortaklarındandır (@
ugurgames). Bu doğrultuda işler yapan BuckedGames şirketinde de eğitsel oyunlar tasarlamaktadır.
Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Eğitim Teknolojileri”, “Öğretim Tasarımı (@OgretimTasarimi)”, “(Dijital) Oyun Temelli Öğrenme”, “Eğitimde Oyunlaştırma”, “Çocuk ve Medya (@childandmedia)”,
“Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı”, ve “Çoklu Ortam Tasarımı” gibi dersler vermektedir.
Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik
ve yazılım/oyun tasarlama projelerinde yer almaktadır. Birçok resmi ve özel kuruma ve şirketlere bu
konularda danışmanlık vermektedir.
Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de
düzenlemektedir.
yavuz.samur@es.bau.edu.tr
www.yavuzsamur.com
www.twitter.com/YavuzSamur
www.instagram.com/YavuzSamur
www.youtube.com/c/DrYavuzSamur
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Doç. Dr. Müzeyyen Bulut Özek
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
mbozek@firat.edu.tr
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği
Bölümünden 2002 yılında lisans ve 2004 yılında yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimini “Web Tabanlı Akıllı Öğretim
Tekniği Geliştirme” başlıklı çalışmasıyla 2010 yılında Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 2002-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında bilgisayar öğretmeni olarak çalışan Dr. Müzeyyen BULUT
ÖZEK, 2012 yılından itibaren Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümünde görev yapmaktadır. Eğitimde yapay zekâ uygulamaları,
bulanık mantık, çevrimiçi öğrenme, eğitimde teknoloji kullanımı konularında ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Abdulhamit Güneş
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama
Genel Müdürlüğü
hamitgunes@yahoo.com
1975 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında İÜ SBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim Dalında
“Dijital Oyunların Güvenlik Bağlamında Yasal ve Yönetsel Düzenleme Sorunları” başlıklı teziyle Yüksek Lisans, aynı yerde 2015
yılında “Sosyal Ağ Kullanımı ve Güvenlik Algısı: Temel Öğretim Öğrencileri Üzerine Bir
Araştırma” başlıklı teziyle Doktora eğitimini tamamladı. Halen Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğünde Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bir kız çocuğu
babasıdır.
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Arş. Gör. Mehmet Kavaklı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
mehmetkavakli15@gmail.com

Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümünde 2014 yılında tamamladı. Aynı yıl Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde psikolog olarak göreve başladı. Yüksek lisans
eğitimini 2018 yılında Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji alanında
tamamladı. Aynı yıl Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doktora eğitimine başladı ve doktora eğitimi devam etmektedir. 2020 yılında Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı öncelikli
alanlar kapsamında araştırma görevlisi oldu. Doktora eğitimi nedeniyle halen Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Yayınlanmış uluslararası ve ulusal birçok makalesi bulunan Mehmet Kavaklı’nın bir kitabı ve bir de kitap bölümü bulunmaktadır. Psikolojik dışlanma, sosyal dışlanma, grup süreçleri, sosyal medya ve internet kullanımı, mahcubiyet ve psikometri
ilgi alanları arasında yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Tülin Sepetci
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
tlin_sepeti@yahoo.com

Tülin Sepetci İstanbul’da doğdu. 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans,
2017 yılında da aynı üniversitenin İletişim Ana Bilim Dalı Doktora Programından
mezun oldu. Doktora eğitimini “Dijital Oyunlar, Dijital Oyuncular: Karşı Hegemonya Pratikleri ve Sosyal Etkileşim” başlıklı teziyle tamamladı. 2009-2017 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.
2018 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne doktor öğretim üyesi olarak
atandı. Halen aynı üniversitede doktor öğretim üyesi olarak dijital oyunlar, yeni
medya alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

588

Editörler ve Yazarlar

Arş. Gör. Elif Otluoğlu Kısa
Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
elifotluoglu@halic.edu.tr / otluogluelif@hotmail.com
Elif Otluoğlu Kısa, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.
2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi
Pedagojik Formasyon Programını tamamlayarak sertifika almıştır.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri yüksek lisans programını
“Gece Kuşağı Reklamlarının Ekonomi-Politiği ve Gece Kuşağı Reklamlarında ‘Ev kadını’
Rolünün Yeniden Üretimi” başlıklı tez çalışmasıyla 2019 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji yüksek lisans programını da
“Türk Edebiyatında Kutsalın Dönüşümü: Öğretmenlik Mesleğinin Kutsallaştırılmasında Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarının Yeri” başlıklı tez çalışmasıyla sonuçlandırmıştır.
2017 yılından beri Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Disiplinlerarası bir sosyal bilim
anlayışını merkeze alan Elif Otluoğlu Kısa, şu anda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İletişim Bilimleri doktora programındaki eğitimine devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Ünal
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
gunal@ybu.edu.tr
Dr. Gülten Ünal Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden lisans, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Enformatik Enstitüsü̈ Bilişsel Bilimler Ana Bilim Dalından yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Çocuklarda dil
ve bellek gelişimi, bilişte yönetici fonksiyonlar, bilgelik ve yaratıcılıkla gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. İlgi alanlarını zihinsel
zaman yolculuğu, bilgelik ve yaratıcılık oluşturmaktadır.
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Arş. Gör. Zeynal Yasacı
Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
zeynalyasaci@gmail.com

1989 yılında Adıyaman’da doğdu. 2003 yılında Adıyaman Lisesi’nde (Yabancı Dil Ağırlıklı) başladığı lise eğitimini 2007
yılında mezun olarak tamamladı. Lisans eğitimine 2010 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde başladı. 2014-2016 yılları arasında önce özel sektörde ardından
kamu hastanesinde (İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
fizyoterapist olarak görev yapmıştır. 2016 yılında ÖYP kapsamında Harran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmış
ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamak üzere İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na görevlendirilmiştir. Yüksek lisans eğitimini 2018
yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ortopedik rehabilitasyon, kas-iskelet sistemi
problemleri ve teknoloji bağımlılığı, konuları üzerinde yoğunlaşan Zeynal YASACI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda
doktora eğitimine devam etmektedir. 2016-2021 yılları arasında İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde
araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Yasacı, 2021 Nisan itibariyle Harran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görev yapmaktadır. Ortopedik
rehabilitasyon, muskuloskeletal rehabilitasyon ve teknolojik bağımlılık alanlarında
çalışmaktadır.
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Doç. Dr. Rüstem Mustafaoğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
rustem.mustafaoglu@iuc.edu.tr

1985 yılında Semerkand’ta doğdu. 2003 yılında kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O’dan
2009 yılında lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 2009
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programında başladığı yüksek lisans eğitimini 2011 yılında tamamladı. Özel Nesli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon ve Özel Buca Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde birer
yıl ve İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise
3 yıl olmak üzere toplam 5 yıl fizyoterapist olarak görev yaptı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon programında doktora eğitimine başladı. 2017 yılında madde bağımlı
bireyler üzerinde yaptığı “Madde Bağımlılığı Tedavisi Gören Ergenlerde Lomber
Stabilizasyon Egzersizlerinin Solunum Fonksiyonları ve Fiziksel Uygunluk Üzerine
Etkisi” doktora tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. 2014 yılından İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne
Araştırma görevlisi olarak göreve başlamış olan Mustafaoğlu, 2020 yılında Dr. Öğr.
Üyesi ünvanını aldı ve 2021 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık
Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde Doçent olarak görev
yapmaktadır. Başta nörolojik fizyoterapi, kardiyopulmoner fizyoterapi ve genel fizyoterapi alanlarında olmak üzere madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve oyun
bağımlılığı üzerine bilimsel çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Mustafaoğlu, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Toraks
Derneği ve European Respiratory Society üyesidir.
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Psikolog Gülşah Aksakallı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
gulsah.aksakalli@gmail.com

Gülşah Aksakallı, 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz
Üniversitesi- Psikoloji (İngilizce) bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA) Psikiyatri bölümünde stajyer olarak yer almıştır. 2014-2015 yıllarında çok sayıda psikolojik test eğitimi almış ve uygulamıştır. 2015 Eylül- 2019
Haziran tarihleri arasında Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği’nin (EABCT) standartlarına göre düzenlenen ve Prof. Dr Mehmet Zihni Sungur tarafından
verilen Kognitif ve Davranışçı Terapi Eğitimini tamamlamış ve “Kognitif ve Davranışçı Terapist” unvanına sahip olmuştur. 2015 yılında aynı zamanda Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Kreşi’nde Psikolog olarak görev yapmaya başlamış ve 2,5
sene boyunca çocuklarla birlikte çalışmıştır. 2017 yılında başladığı ve halen devam
etmekte olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda ise psikolog olarak 5
senedir çalışmaktadır. Görevleri arasında dijital sağlık, internetin farklı boyutları ve
dijital oyunlar hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmak yer almaktadır. Yayınlanmış iki adet dergi makalesi ile birlikte çeşitli blog ve haber yazıları bulunmaktadır. Çeşitli radyo ve televizyon programlarına “Ekran Bağımlılığı”, “Dijital Mahremiyet” gibi konularda konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Ayrıca, dijital oyunlar,
teknoloji bağımlılığı ve internetin farklı boyutları konularında eğitimler vermektedir. 2020’de başladığı Yakın Doğu Üniversitesi- Klinik Psikoloji (Tam Burslu-Tezli)
yüksek lisansını dijital oyunlar konusunda yaptığı tez çalışması ile tamamlama aşamasındadır. Yüksek Lisans Klinik stajını ise Ankara Özel Memorial Hastanesi’nde
tamamlamıştır.
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Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi
mhorzum@sakarya.edu.tr,

1979 yılında Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde doğmuş olan
Horzum, 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisansını 2003
yılında SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında; doktorasını 2007 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Teknolojisi alanında tamamlamıştır.
2014 yılında Doçent unvanını alan Horzum, 2007 yılından bu yana SAÜ Eğitim
Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi
olarak çalışmaktadır. Bu süreçte SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Eğitim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir. 2012
yılında 9 aylık yurt dışı araştırma amacıyla Almanya Heidelberg Eğitim Üniversitesinde bulunmuştur.
2019 yılında Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
(UZEM), 2020 yılında ise Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi
müdürlüğüne atanmış ve hala görevleri yürütmektedir. Uzmanlık alanları arasında
eğitimde teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim ve teknolojinin olumsuz etkileri bulunmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum’un farklı dergilerde yayınları, hakemlikleri ve editörlükleri bulunmaktadır.
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Arş. Gör. Meryem Dedeler Kenar
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Psikoloji Bölümü
mrymddlr@gmail.com

1990 yılında İzmir/Konak’ta doğan Dedeler Kenar, 2008 yılında girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü
lisans eğitimini 2013 yılında tamamlamıştır. 2013 yılında girmiş olduğu Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını 2016 yılında tamamlayan Dedeler Kenar, 2016 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Klinik
Psikoloji Doktora Programına “Çevrimiçi Video Oyunlarında Görülen Siber Zorbalık
Davranışının Duygu Düzenleme Güçlüğü, Öfke/Saldırganlık, Şiddet, Benlik Saygısı,
Depresyon ve İntihar ile İlişkisi” başlıklı tez çalışması ile devam etmektedir.
2014-2021 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Dedeler Kenar, 2021 yılı Ekim
ayından itibaren Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak görevine devam etmektedir.
Akademik ilgi alanları arasında intihar, çevrimiçi oyun bağımlılığı, siber zorbalık,
Kişilerarası Kabul-Red Kuramı, duygu düzenleme gibi konular yer almaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Eda Ermağan-Çağlar
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği
ermagan.eda@gmail.com , dr.edaermagan@balanceldn.uk

Eda Ermağan-Çağlar, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden onur derecesiyle
aldı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi
Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora sonrası çalışmaları kapsamında King’s College
London’da sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri; Oxford
Üniversitesi ve British Mindfulness Institute’de bilinçli farkındalık eğitim ve çalışmalarına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği bünyesinde yürütmekte olduğu görevinin yanı sıra Northampton Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi’nde
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapan yazar, aynı zamanda, American
Psychological Association (APA) ve British Psychological Society (BPS) bünyesinde uluslararası mentörlük çalışmalarını sürdürmekte ve farklı ülkelerde psikoloji alanında lisans sonrası eğitimlerine devam eden bireylere akademik danışmanlık yapmaktadır. Akademi alanındaki çalışmalarının yanı sıra bilinçli farkındalık, çözüm
odaklı terapi, ilişki danışmanlığı ve EMDR yöntem ve teknikleri ile çocuk, ergen ve
yetişkin bireylere yönelik psikolojik destek çalışmalarını sürdürmektedir.
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Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Türk-Kurtça
Trakya Üniversitesi
tugbaturk@trakya.edu.tr

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl İstanbul’da Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaöğretim kurumuna atanmıştır.
2016 yılında Trakya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2013 yılında Eğitimde Psikolojik Hizmetler anabilim dalında yüksek lisansı, 2017 yılında Adli
Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler anabilim dalı Adli Bilimler yüksek lisansını, 2018
yılında ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programını tamamlamıştır.
Halen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin
Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi
didem.rodoplu@kocaeli.edu.tr

Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin, lisans eğitimini Doğu Akdeniz
Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünden 1999 yılında yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur.
Yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yönetim Organizasyonu bölümünde 2001 yılında tamamladı.
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümü dalında başladığı doktora eğitimini 2006’da bitirerek doktor unvanını aldı. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü öğretim
görevlisi olarak çalışmaya başladı ve mevcut durumda görevine devam etmektedir.
2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında
doçent unvanını aldı. Yazarın birçok kitap bölümü ve Hava Taşımacılığı Yönetiminin
Temelleri başlıklı kitabı bulunmaktadır. Yönetim organizasyon, örgütsel davranış ve
stratejik yönetim konularına yönelik birçok ulusal ve uluslararası çalışması bulunmaktadır. Ayrıca havacılık alanında yazılmış ulusal/uluslararası çok sayıda makale ve kitap
bölümü vardır.
Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesinde bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.
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Havacılık ve Uzay
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Sevdiye Kemik, 2019 yılında İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi,
ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır ve mevcut durumda bu göreve devam etmektedir.

Doç. Dr. Türkan Karakuş Yılmaz
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2003 yılında Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Bütünleşik doktorasını 2011 yılında
ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Doktora sırasında Iowa State Üniversitesi, Öğretim Programları bölümünde 1 yıl ziyaretçi araştırmacı olarak
yer almıştır. 2012 yılında doktora öğretim üyesi olarak başladığı Atatürk Üniversitesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde, 2018 yılında doçent ünvanını
almış olup halen bu göreve devam etmektedir. 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitiren Karakuş Yılmaz, 2019 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümüne devam etmektedir. Atatürk
Üniversitesi bünyesindeki Metodoloji Destek Ofisi’nde “makale yazma”, Öğretme ve
Öğrenme Merkezi (ÖGEM)’de ise “oyunlaştırma” üzerine öğretim üyelerine eğitimler
vermektedir. 2009 yılından bu yana Avrupa çapında güvenli internet politikaları üretmek için yürütülen EU Kids Online ve devamındaki projelerde görev almaktadır. 2012
yılından bu yana “güvenli İnternet kullanımı” konusunda pek çok şehir ve kurumda seminerler vermiştir. Çok sayıda makale, bildiri ve kitap bölümüne imza atan araştırmacı
“güvenli internet kullanımı”, “dijital oyun tabanlı öğrenme”, “oyunlaştırma”, “insan
bilgisayar etkileşimi” üzerine çalışmalar yapmaktadır.
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Arş. Gör. Dr. Bilge Aslan Altan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Eğitim Programları ve Öğretim ABD
bilgeaslan@mu.edu.tr

Bilge Aslan Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili
Eğitimi bölümünde lisansını tamamlamış, devam eden süreçte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında yüksek lisans
ve doktora programlarından mezun olmuştur. Halen ilgili anabilim dalında Dr. Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmekte, eğitim bilimlerine bağlı meslek bilgisi derslerinde öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğretmen yetiştirme, program
geliştirme, uyarlama ve değerlendirme, öğretim teknolojileri alanında akademik ve
bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Uzman Psikolojik Danışman Sinem Fariz
Milli Eğitim Bakanlığı
sinemfariz@hotmail.com

Sinem FARİZ, 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından mezun oldu. Yüksek
lisansını 2017 yılında Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında tamamladı. Göreve başladığı
2012 yılından itibaren Ankara’da okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmen olarak çalışmaktadır. Sakarya Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

597

DİJİTAL OYUNLAR -1: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler

Doç. Dr. Betül Düşünceli
Sakarya Üniversitesi
bbayraktar@sakarya.edu.tr

Betül Düşünceli, lisans öğrenimini 2008 yılında Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında
tamamladı. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi
olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında yüksek lisans eğitimini,
2015 yılında doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Eğitimde
Psikolojik Hizmetler Bilim Dalında tamamladı. Viktor Frankl Institute of Logotherapy’den Logoterapi eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR eğitimi aldı. 2021
yılında Doçent unvanını alan Düşünceli, 2021 yılında Doçent unvanını alan Düşünceli,
2017 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. İdris Göksu
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü
idrisgoksu@artuklu.edu.tr

2007 yılında Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur.
2007-2009 yıllarında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak
görev yaptı. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) alanında ve doktora eğitimini 2016 yılında Atatürk Üniversitesi BÖTE alanında tamamladı. 2009 ile 2016 yılları arasında Midyat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında
Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başlayıp 2021 yılında BÖTE alanında doçent
unvanını almıştır. Halen aynı bölümde görev yapmakta olup lisans düzeyinde “Öğretim Teknolojileri”, lisansüstü düzeyde “Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri”
ve “Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu” derslerini vermektedir. Öğretim teknolojileri,
öğretim tasarımı, uzaktan eğitim, mobil öğrenme, sanal gerçeklik ve dijital oyunlar
konularında araştırmalar yapmaktadır.
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