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TÜRKİYE’DE DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ VE OYUN 
GELİŞTİRİCİLERİ  

ÇALIŞTAY VE PANELİ 
 

14 MART 2008-İSTANBUL 
 

GENEL DEĞERLENDİRME 
 

 
14 Mart 2008 tarihinde Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları 
Doç.Dr. Mutlu Binark ve Öğr.Gör. Günseli Bayraktutan-Sütcü tarafından yürütülen 
TÜBİTAK-SOBAG 107K039 kodlu “Dijital Oyun Kültürü ve Türkiye’de Gençliğin 
İnternet Kafe Kullanım Pratikleri: Çevrim İçi ve Çevrim Dışı Kimlik Egzersizleri, 
Hareketsiz Toplumsallaşma ve Sanal Kariyer Yapmak-Ankara’da Etnografik Alan 
Çalışması” projesi kapsamında İstanbul’da Tarih ve Toplum Bilimleri  Enstitüsü’nde 
“Türkiye’de Dijital Oyun Sektörü ve Oyun Geliştiricileri Çalıştay ve Paneli” 
düzenlendi.   
 
Dijital oyun sektörünü temsilen oyun geliştiricileri, dağıtımcıları, yayıncıları, dergi 
editörleri ve yazarları, alanda akademik çalışma yapan kişiler ve oyunseverler  sözkonusu 
etkinlikte bir araya gelip, Türkiye’de oyun sektörü geliştirilmeli mi, bunun 
yöntem/yöntemleri neler olmalı, alanın sorunları ve konuyla ilgili kişi ve grupların 
sorumlulukları ile “yerli oyun” ne demektir gibi soru ve konu başlıklarını tartıştılar. 
 
Etkinliklerin temel amacı Türkiye’de dijital oyun sektörünün öncelikle durumunu 
ardından oyun yapımı için uygun yöntemleri saptamak, oyun geliştiricileri arasında ortak 
iletişim zeminini oluşturmak idi. Bu amaç temelinde, yayıncılar, dağıtımcılar ve dijital 
oyun dergileri başta olmak üzere dijital oyunları üretim sürecinden alıp oyuncuya 
ulaşmasını sağlayan farklı dolayımlayıcı mekanizmaların da Türkiye’de dijital oyun 
sektörüne bakışı ve katkısı da tartışmaya açıldı.  
 
10-13:00 arasında  gerçekleştirilen ve Türkiye’de ilk kez yapılan ve neredeyse tüm dijital 
oyun geliştiricilerinin katıldığı çalıştay üç tartışma turundan oluştu. Çalıştaya ve oyun 
geliştiricileri oturumuna katılımı ve katkısı için davet ve çağrı metni gönderilen ama bu 
davete/çağrıya yanıt vermeyen veya katılmayacağını e-posta yoluyla ileten oyun 
geliştiriciler ve üreticiler de hiç kuşkusuz var. Çalıştaya katılan oyun üreticiler ve 
geliştiriciler sırası ile Cem Uzunlar, Armağan ve İpek Yavuz, Tolga Özuygur, Can 
Başyiğit, Galip Kartoğlu, Burak Barmanbek, Fırat Bükey ve Alp Habif kendi 
deneyimlerini aktararak ve öneriler geliştirerek çalıştaya katkıda bulundular. Çalıştayda 
özellikle Pusu, Mount and Blade, Culpa Innata, Darkness Within, System Wonders 6, 
Spellcasters oyunları üzerinden Türkiye’de bugüne dek oluşan bilgi ve tecrübe serimlendi. 
Ayrıca Burak Doğu, Gürkan  Ünal, Güven Çatak, Aydın Uluç, Murat Yavuz Kaplan, 
Abdullah Yazıcı, Işık Barış Fidaner, Koray Balcı, Sadi Ayhan, Zafer Yılmaz ve Ali Tosun 
tartışma turlarında söz alarak ve konu ile ilgili diğer katılımcılar da çalıştaydaki 
tartışmalara önemli katkılarda bulundular. Çalıştayı Günseli Bayraktutan-Sütcü’nün 
Tübitak-Sobag 107k039 araştırma projsi kapsamında hazırladığı sorular yönlendirdi. Bu 
sorular izleğinde, çalıştay sonucunda tüm katılımcıların üzerinde hem fikir olduğu bir 
çalıştay sonuç bildirgesi hazırlandı. Bildirgede şu hususlara yer verildi: 
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1) Türkiye’de oyun sektörü geliştirilmelidir.  
 
2) Oyun sektörünün geliştirilmesi ile ilgili farklı yöntem ve deneyimler sözkonusudur.  

 
3) Bu konuda varlık gösteren aktörler arasındaki iletişim eksikliği çözülmesi gereken 

önemli bir sorundur. Bunun için bir iletişim platformu oluşturulmalıdır. 
107k039@gmail.com adresi proje süresi boyunca çalıştaya katılanlar arasındaki 
iletişimi koordine edecektir.  

 
4) Sektörün gelişebilmesi için pazarın ve hedef kitlenin doğru saptanması gerekmektedir. 

Bu anlamda üretim yapacak ekibin niteliği ve büyüklüğü önem taşımaktadır.  
  

5) Sektörde çalışacak insan kaynağının yetiştirilmesi ve insan kaynağının niteliği  önem 
verilmesi gereken bir konudur.  Bu konuda eğitim kurumları ve sektörün işbirliği 
yapması gerekmektedir.  

 
6) Oyun geliştirim sürecinde finansman sorununun çözülmesi için öneri öncelikle oyun 

geliştiricisinin kendini finanse edip, oyunun yayıncısı ve dağıtımcısı ile kar paylaşımı 
temelinde anlaşma yapması olarak ortaya çıktı. 

 
7) Geliştirilen ürüne dönük pazarlama sürecinin tam ve etkili şekilde gerçekleşememesi 

de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.  
  

14 Mart 2008’de öğleden sonra etkinliğe üç tema etrafında örülmüş oturumlar ile devam 
edildi. « Oyun Geliştiricileri » başlıklı I. Oturumda, oturum kolaylaştırıcılığını Mutlu Binark-
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi yaparken, konuşmacılar sırası ile Cem Uzunlar-Nette 
Hayat, Armağan Yavuz-İkisoft-Tale Worlds, Burak Barmanbek-Momentum, Galip Kartoğlu-
Zoetrope  Interactive, Tolga Özuygur-Overdose Caffeine, Fırat Bükey-Emibel idi. Faruk Yerli 
etkinliğe katılımını Naomi Barnett/Aral ile yazışmalar üzerinden teyit etmesine ve programda 
adı yer almasına rağmen, etkinliğe katılmayarak, proje yürütücülerine bir bilgi notu da 
iletmedi. Ancak, Burak Barmanbek, Momentum firması adına oyun geliştiricileri oturumunda 
yer alarak, tartışmalara önemli katkıda bulundu. I. Oturumda, oyun geliştiriciler genel olarak 
oyunlarını tanıtarak, Türkiye’de dijital oyun sektörünün temel sorunları tartışıldı. Tüm 
katılımcıların sunumları sonrasında üzerinde uzlaşılan sorunlar şu şekilde sıralanabilir: 
nitelikli insan kaynağı sorunu, oyun üretiminde ekip çalışması gereği ve oluşturulacak ekipte 
ekip içi uyum ve disiplinli çalışma gereği, işlerin/üretimlerin vaktinde teslim edilememesi 
sorunu, oyun geliştirmede çalışan işgücünün emeğinin karşılığını alamaması sorunu veya 
sabit bir ücret politikasının olmaması durumu, üretilecek veya yatırım yapılacak oyun 
projesinde oyun türünün çok iyi seçilmesi gereği, oyunun hedef kitlesinin kim olacağı sorunu, 
oyun geliştiricilerin finans bulma sorunu, uluslararası yayıncı ve dağıtımcı bulma sorunu, 
bağımsız oyun geliştiricilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar, oyun geliştiricinin emeğinin 
görünmezliği, kopya oyun sorunu vb. Burak Barmanbek’in bir saptaması bu oturumu 
özetleyen bir katkı oldu: “Dijital oyun sektörü dünyada çocuk iken, Türkiye’de daha bebek 
sektördür”.  
 
Etkinliğin ikinci oturumu “Oyun Yayıncıları ve Dağıtımcıları” başlığı altında gerçekleştirildi. 
Bu oturumda kolaylaştırıcı, Günseli Bayraktutan-Sütcü- Başkent Üniversitesi İletişim 
Fakültesi iken katılımcılar ise Ömer  Faruk Demir-Aral İthalat Ltd., Hasan Çolakoğlu-
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Nintendo Türkiye, Murat Yavuz Kaplan-Mynet Oyun Uzmanı, Aykut Sanver-Game Sultan ve 
Yusuf Andiç-TİEV idi. Bu oturum dijital oyun sektörünün ekonomi politiğini ve örüntülerini 
ortaya koyması açısından oldukça aydınlatıcı oldu. Bu oturumda dijital oyunlara yönelik 
olarak TİEV tarafından geliştirilen kullanıcı yaş sınırını oyun içeriğinde yer alan ögelere ve 
temaya göre belirleyen “Yavru İşaretler Sistemi” tanıtıldı. Diğer katılımcılar dijital oyun  
geliştiricilere yönelik olarak çevrimiçi oynanan çok oyunculu oyun türlerinin geliştirilmesini 
ve oyun içinde reklamlardan veya malzeme satışlarından gelir elde edilmesini, oyun 
geliştirme için kaynak yaratımının bu şekilde çözülmesini önerdiler. Dijital oyun üretiminde 
dolayımlayıcı mekanizmaların oyun içi ekonomiden elde edilecek tecimselliğe yaptıkları 
vurgu oldukça dikkat çekiciydi. Günün III. ve son oturumu “Oyun Dergileri” başlığını 
taşımaktaydı ve Türkiye’de yayınlanan bilgisayar oyun dergilerinin Türkiye’de  geliştirilen 
oyunlara ve sektöre bakış açılarını, katkılarını ortaya koyan tartışmalar bu oturum da Fatma 
Buçakçı’nın-Ankara Üniversitesi S.B.E. kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. Murat Oktay- EGM, 
Faruk Furkan Akıncı ve Fırat Akyıldız Level, Tuğbek Ölek-Oyungezer adına bu oturuma 
katıldı. Harun Yıldız ise “Bilgisayar Oyun Dergileri İçerik Çözümlemesi” başlıklı sunumunda 
bu dergilerde Türkiye’de üretilen oyunlara ne kapsamda, ne şekilde yer verildiğini ve dergi 
yazarlarının kendilerini nasıl konumlandırdıklarını, dergilerinin Türkçe kullanım pratiklerini 
ortaya koydu. Türkiye’de toplam olarak bu dergilerin satış rakamının 35.000 civarında olduğu 
saptaması yapıldı ve oyun dergilerinin Türkiye’de belli bir oyun kültürünün oluşmasına 
katkıda bulunduğu belirtildi. Kopya oyun sorununa bu oturumda da değinildi. Bu oturumda 
Faruk Furkan Akıncı oyun yapımı atölyesi ile oyun geliştiricilere vereceği desteği açıklarken, 
Murat Oktay da genel olarak oyun dergileri okur kitlesinin görsel malzeme tüketimi içinde 
metin okumama eğilimini ve dijital oyuncunun kimliğine ilişkin saptamaları açıkladı. Tuğbek 
Ölek ise Türkiye’de oyun sektörünün gelişmesi için oyun dağıtımcılarının ve satışı yapan 
firmalarının oyunu yerelleştirme konusunda üstlenmeleri gereken sorumluluğu vurguladı ve 
oyun içi ekonominin ortaya çıkmasında etik soruna dikkat çekti.  
 
Etkinlikler Türkiye Polis Radyosu Dijital Rehber programı yapımcısı Özcan Demir, Türkiye 
Bilişim Dergisi, gameturks (Yiğit Dalan), Oyungezer, EGM ile Level  dergileri tarafından 
takip edildi. Ayrıca etkinlik fuayesinde Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun 
Görsel Kayıt Grubu Öğrencileri tarafından hazırlanan DİJİTAL OYUNLAR-
OYUNCULAR fotoğraf sergisi ile yine aynı üniversitenin İletişim I-II dersi kapsamında 
hazırlanan farklı temalara yoğunlaşan dijital oyun dergileri sergisi de yer aldı.  
 
 
PROJE KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR YAPILAN ETKİNLİKLER: 

 FOLKLOR VE EDEBİYAT DERGİSİ “SANAL UZAMDA OYUN” ÖZEL DOSYASI YAZ 
SAYISI N:50, 2007 HAZIRLANMIŞTIR. (MLA INDEKS) 
 
Folklor ve Edebiyat Dergisi’nin bu özel dosya sayısında,  dijital oyun kültürünün özellikleri, 
boş zamanın sanal kariyer inşaasına dönüşmesi, sanal uzamda yeni kabilecilik, dijital oyun 
kültüründe verili kimlik tasarımlarının üretilmesi  ve cinsiyetçilik vb. olgular ele alınmıştır.  
Dergide yer alan akademik çalışmalarda sırasıyla, Mutlu Binark dijital oyunlara dair, 
kültürel, ekonomik ve sosyal boyutları ele aldığı  giriş incelemesinde alanı hem bilenler hem 
de yeni tanıyanlar için açımlamaktadır. Türkiye’de bilgisayar oyunları yazılım sektörünün 
tarihçesi, üretim ve dağıtım koşulları, metin/anlatı üretiminde öncelikleri bu incelemede ele 
alınmaktadır. İdil Soyseçkin, dijital oyunların bir türü olan MUD’larda  (Multi User 
Dungeon) Cinsiyetçi Örüntüleri ele aldığı yazısında metin bazlı oyunlarda kimlik temsilleri 
üzerinden cinsiyetçilik tartışmasını yürüterek ve metin temelli dijital oyunların kodlarını bu 
amaçla çözmektedir.  Harun Yıldız, dijital oyunlar bağlamında sanal kariyer yapmayı 
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incelediği yazısında sanal alemde oyunla geçirilen zamanın nasıl bir çeşit “mesai”ye 
dönüşebildiğini çözümlemenin yanı sıra  oyuncuların kimlik kurgularının ne tür görünümler 
alabildiğinin örneklerini de sunmaktadır. Günseli Bayraktutan Sütcü ise,  devasa online 
oyunlar (MMPORG) isimli bir diğer tür üzerinden sanallık kültürü ve sosyal ağlar ara 
kesitinde en çok tartışılan fenomenlerden biri olan  cemaat oluşturma pratiklerini 
tartışmaktadır. Burak Doğu ise, The Sims 2 örneği üzerinden sanal uzamda oyun oynama 
ediminin  belli kültürel örüntülerin yeniden üretimi ve belli yaşam tarzlarının dolaşıma 
sokulduğunu çalışmasında tartışmaktadır. Doğu’nun çalışmasında dijital oyunların anlatı 
yapılarının özellikleri, bu kurgu dünyalarda zaman ve uzam tasarımı gibi hususların önemi de 
serimlenmektedir.  
 

 17-20 Ekim 2007 Simon Fraser Üniversitesi’nde (Vancouver-Kanada) gerçekleştirilen 
Association of Internet Researcher’s tarafından düzenlenen “Let’s Play 0.8”  başlıklı 
uluslararası hakemli bilimsel toplantıda Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü “THE 
INTERNSHIP FOR THE REAL LIFE IN SILKROAD ONLINE: THE EXPERIENCE OF 
TURKISH TRIBES” başlıklı bildiriyi sundu. 
 

  1 Kasım 2007 tarihinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 
“Yeni Medya Gençlik ve Gündelik Yaşam” konulu panelde proje yürütücüsünün “Dijital Oyun 
Kültürü” başlıklı sunumu. 
 

 8-10 Kasım 2007 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi’nde (Ankara) düzenlenen İ-net 
07’de “İnternet: Toplum, Kültür, Katılım ve birey” panelinde “Ankara mikro Ölçeğinde 
İnternet Kafeler: Kullanım Biçimleri” başlıklı bildirinin Mutlu Binark ve Günseli 
Bayraktutan-Sütcü tarafından sunulması. 
 

 13-16 Aralık 2007 tarihleri arasında düzenlenen Game-X etkinliğinde (Lütfü Kırdar KKM-
İstanbul) Mutlu Binark ve proje asistanı Fatma Buçakçı’nın projeyle ilgili iki ayrı sunumunun  
yapılması   
 

 4 Mart 2008 tarihinde Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi-Ankara’da “Türkiye’de 
Dijital Oyun Sektörü: Ceidot Oyun Stüdyoları”  panelinin düzenlenmesi (Katılımcılar: Deniz 
Aydınoğlu, Hakan Nehir, Tuna Hünerli, Taner Karataş ile Mynet oyun uzmanı Murat Yavuz 
Kaplan ve Üyelik Al’dan Abdullah Yazıcı) 
 
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK DİĞER ETKİNLİKLER 
 

 20 Mayıs 2008 “Dijital Oyuncu:Kimdir-Kültürü” Paneli Başkent Üniversitesi  İletişim 
Fakültesi-Ankara 
 

   3-7 Temmuz 2008 tarihleri arasında  University of West Indies Üniversitesi’nde 
(Kingston-Jamaika) gerçekleştirilecek olan Association of Cultural Studies tarafından 
düzenlenen “2008 Crossroads”  başlıklı uluslararası hakemli bilimsel toplantıda Mutlu 
Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü ““The Political and Cultural Economy of the Turkish Digital 
Game Development: What Turkish Game Developers Really Need?” ” başlıklı bildiriyi sunacaklar. 
 

 Ekim 2008 “TÜBİTAK-SOBAG 107K039/Dijital Oyun Kültürü ve Türkiye’de Gençliğin 
İnternet Kafe Kullanım Pratikleri: Çevrim İçi ve Çevrim Dışı Kimlik Egzersizleri, Hareketsiz 
Toplumsallaşma ve Sanal Kariyer Yapmak-Ankara’da Etnografik Alan Çalışması” tüm 
çıktıları kamuoyuna sunulacak ve akademik değerlendirme yapılacaktır. 
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• Türkiye’de dijital oyun kültürünü ele alan derleme kitap  çalışmamız alanındaki ilk 
kaynak kitap olma özelliğini taşımaktadır. Bu kitapta hedefimiz dijital oyunları tüm 
boyutlarıyla (ekonomik, kültürel, psikolojik ve toplumsal) ele almak ve konuyla ilgilenenlere 
çeşitli yönlerden alanı ve konuyu tanıtacak bir kaynak kitap hazırlayabilmektir. Çalışmanın 
kuramsal yönelimi, dijital oyunları çoğunlukla iletişim bilimleri bakış açısından, tıpkı bir 
medya metni gibi ve/veya kültür endüstrisi ürünü gibi metin, üretim ve tüketim sacayağı 
üzerine oturtmak üzerinedir. Bu noktada kaçınılmaz olarak alandaki kültürel örüntüler ve 
sektörün ekonomi politiği de ilgili aktörler, dinamikler ve süreçler ışığında ele alınacaktır.   
Söz konusu kitabın çalışmaları hem sektörden hem de üniversiteden katılımcıların 
destekleriyle sürmektedir ve sonbahar’da yayınlanması planlanmaktadır.  
 

 
 

TÜBİTAK-SOBAG 107K039 2007/1 NOLU  
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖZET  TANITIMI 
DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ ve  
TÜRKİYE’DE GENÇLİĞİN INTERNET KAFE KULLANIM PRATİKLERİ 

 
 

Türkiye’de enformasyon teknolojilerinin toplumsal ve kültürel etkileri bugüne kadar farklı araçlar ve 
alanlarda tartışılmıştır. Bu çalışmada dijital oyunlar, günlük dildeki yaygın deyişle  bilgisayar oyunları, 
çeşitli ve farklı  oynanma pratikleri üzerinden tartışmaya açılarak, gençliğin yeni oyun kültürünün 
özellikleri saptanmaktadır. Dijital oyunların ve bu oyunlar ile boş zamanın kullanılmasının/tüketiminin 
gençlerin gündelik yaşamının doğal bir ögesi olması nedeniyle “oyuncunun” oyundan aldığı haz, oyunun 
kurallarına uyulması ile oyunun kazanılması veya kaybedilmesi temelli olmaktan çıkıp, tüketim kültürüne 
dahil olmuş bir kimlik inşasına dönüşerek, artık oynama ediminin biricik getirisi olmaktan çıkmıştır. Bu 
durum ise dijital oyun kültürünü, geleneksel oyun oynama ediminden ve içeriklerinden ayıran ve belirleyen  
en önemli özelliktir.  
 
Dijital oyunlar sanal uzamda oynanış biçimleri,  erişim aygıtları ve türlerine göre alt kategorilere ayrılır. 
Dijital oyun kültürü ilk olarak konsol oyunları olarak gelişim göstermiştir. Türkiye’de ilk dijital oyun 
1980’lerin ortalarında satılmaya başlanan Atari ve Commodore 64 üzerinden oynanan kartuşlu oyunlardır. 
Türkiye’de PC teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte konsol  oyunları (Nintendo, Play Station, yakın 
tarihlerde X box versiyonları) popülerlik kazanmış, hem evlerde hem de ev dışında bilgisayarlara erişim 
olanağının olduğu yerlerde bu erişim araçları üzerinden konsol oyunları oynanmaya başlanmıştır. 2000’li 
yıllardan itibaren de İnternet teknolojisinin oyun kültürü üzerinde yaptığı dönüştürücü etki, oyun oynama 
pratiklerini de etkilemiştir. Dijital oyunlar bireysel olarak oynanan boş zaman etkinliği olmaktan çıkıp, 
kolektif olarak belirli bir zaman ve maddi karşılığı ayrılarak eş anlı olarak bilgisayar ağları üzerinden 
oynanan PC oyunlarına dönüşmüşlerdir. Bu dijital oyunlarda kendi içlerinde metin temelli (MUD) ve üç 
boyutlu grafik tasarıma temellenen canlandırma oyunları olmak üzere ikiye ayrılabilir. Canlandırma 
oyunları tekli veya çoklu kullanıcının  ağa bağlanmasıyla da oynanabilmektedir. Türkiye’de bu tarz ağ 
üzerinden eş anlı olarak ve çoklu oyuncu tarafından oynanan oyunların yaygınlaşması İnternet kafelerin 
çoğalması ve kullanım ücretlerinin giderek ucuzlamasıyla gerçekleşmiştir. Ankara’da yürütülen alan 
çalışmasının da bulgularına bakıldığında çevrimiçi devasa oyunların (MMOPRG) İnternet kafelerde daha 
fazla oynandığı görülmektedir. 
 
Oyun kültürü ve oyun oynama pratikleri üzerine çalışmalar bugüne kadar halk bilimi,  sosyal ve kültürel 
antropoloji bilim dalları içinde yapılagelmiştir. Dijital oyun kültürü üzerine akademik çalışmalar ise daha 
yakın tarihlidir. Dijital oyun kültürü üzerine çalışmaların artmasının iki temel nedeni vardır. İlki, dijital 
oyun yazılımının bütün dünyada sinema endüstrisi gelirleriyle neredeyse denk gelir sağlaması ve önemli 
bir kültür endüstrisi haline gelmesidir. İkincisi de, günümüz gençlerinin televizyon kültürü içinde doğmuş 
olması ve bu görsel-işitsel kültürünü verili kabul etmelerinden kaynaklanan ekran karşısında bedenin 
genelinin hareketsiz, ama gözün ve ellerin hareketli olduğu şekilde  boş zaman geçirme etkinliklerini 
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kolaylıkla benimsemeleri durumudur.  Araştırmacılar bu iki nedenden dolayı, dijital oyun kültürü üzerine 
giderek daha fazla eğilmektedirler. Bu çalışmalar disiplinlerarası bir duruşa sahip olup, bilgisayar oyunların 
çeşitlenmesi ve erişiminin yaygınlaşması ile birlikte gelişim göstermiştir. Bu çalışma da, iletişim bilimleri 
alanında ilk kapsamlı ve özgün oyun kültürü çalışmasıdır. Bu çalışmanın kuramsal temeli kültürel 
çalışmalar yaklaşımından beslenmektedir.  
 
Çalışmanın temel amacı, gençlerin gündelik yaşamlarında dijital oyun kültürünün yeri ve sanal uzamda 
oyun oynama edimi aracılığıyla habitusun çevrim içi ve çevrim dışı nasıl yeniden ne şekilde 
konumlandırıldığını saptamaktır. Bourdieu’yu izleyerek söyleyecek olursak, habitus, “bir konumun içkin 
ve bağıntısal özelliklerini birlikçi bir yaşam stilinde, yani insanların, malların/varlıkların, pratiklerin 
tercihlerindeki birlikçi bir bütünde dile getiren can verici ve birleştirici kökendir” (1995:23). Habitus 
bireyleri farklılaştırırken, bir yandan da aynı kılar. Bourdieu, bu kavramın içini şu kullanımlarla doldurur: 
belirli  tarzlarda  davranmaya yönelik ampirik eğilimler olarak (yaşam tarzı); dürtüler, tercihler, beğeniler 
ve hisler olarak; somutlaşmış davranış olarak; aktörlerin sahip olduğu bir çeşit dünya görüşü ya da 
kozmoloji olarak; beceriler ve pratik toplumsal yetenek olarak; yaşam fırsatlarına ve kariyer yollarına 
ilişkin büyük amaçlar ve beklentiler (aktaran Smith, 2005:188). Bu kavramsallaştırmaya göre, habitus, 
“aklımızda ve bedenimizde taşıdığımız ve farklı toplumsal ortamlarda başvurabileceğimiz kaynaklar ve 
eğilimler bütünüdür” (188).  
 
Bu bağlamda, Türkiye’de dijital oyun kültürü (sektör-üretimler/metinler) ve oyuncu ile oyun yerleri 
arasındaki ilişki çeşitli sorular çerçevesinde ortaya konulacaktır.  
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