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Önsöz 
 
Dijital oyun oynama edimi ve oyun anlatıları ile Haziran 2006’da tanıştık. Doğruyu söylemek 

gerekirse, kültür endüstrisinin bu ürünü o güne değin çok dikkatimizi çekmemiş, onun 

geleneksel medya metinlerinden daha zengin ve çok çeşitli iletişimsel etkinliğe yol açtığına 

dikkat etmemiştik. Ancak, Haziran 2006’da öğrencimiz Harun Yıldız’ın bize gelip Silkroad 

Online adlı ücretsiz oynanan Güney Kore yapımı devasa çevrimiçi oyunu göstermesi, 

ardından da bilgisayarımıza yüklemesiyle birlikte, dijital oyun dünyasına, daha doğrusu 

devasa çevrimiçi oyun dünyasına girmiş olduk.  Oyun dünyasında bizi ilk olarak büyüleyen 

şey, oyuncular arasında gerçekleşen söz edimleri ile klan adı altında oyuncuların 

oluşturdukları örgütlenmelerdi. Sanal kabileler adını verdiğimiz bu örgütlenmelerin siber 

uzamdaki işleyiş/örgütlenme mekanizmasını merak etmeye başladıkça, oyun dünyasına daha 

etkin katılımımız da zorunlu hale geliyordu. Siber uzamda daha iyi oyuncu olabilmek için, 

daha doğru avatar yaratmak, üstelik avatarınıza bir takım yatırımlar yapmanız gerekiyordu. 

Bu da bizi sanal kariyer kavramını geliştirmeye yönlendirdi. Dijital oyun oynamak aynı 

zamanda bir takım görevleri yerine getirmek demekti. Haz, bu görevlerin yerine getirilmesi 

sırasında gerçekleşen olaylardan ve iletişimden kaynaklanmaktaydı. Bu hazzı incelemek bizi 

homo ludens kavramına götürdü. Bu arada Karl Marx’ın Kapital’de Nicholas Barbon’dan 

(1696) aktardığı “Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve, taşıdığı 

özellikleriyle, şu ya da bu türden insan gereksinimlerini gideren bir şeydir. Bu gereksinimlerin 

niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez (istek 

gereksinim demektir; o ruhun iştahıdır ve tıpkı vücudun açlığı gibi doğaldır. … Şeylerin çok 

büyük bir kısmı, ruhun gereksinimlerini karşıladığı için değerlidir…” (2004: 47) saptaması, 

dijital oyundan alınan hazzın aslında bir metadan alınan haz olduğunu bize anımsattı, ve 

dolayısı ile bizi dijital oyun türlerini ve endüstriyel bir üretim olarak yapım, yayın ve dağıtım 

ile pazarlama süreçlerini incelemeye yönlendirdi. 2006 yılında i-net’te “Sanal Uzamda Oyun” 

paneli düzenleyerek dijital oyun dünyasına yönelik ilgimizi akademik bir çalışma alanına 

dönüştürdük.1 2007 yılında araştırma konumuzu TÜBİTAK-SOBAG’a desteklenmesi için 

“DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ ve TÜRKİYE’DE GENÇLİĞİN İNTERNET CAFE KULLANIM 

PRATİKLERİ: ÇEVRİM İÇİ VE ÇEVRİM DIŞI KİMLİK EGZERSİZLERİ, HAREKETSİZ 

TOPLUMSALLAŞMA ve SANAL KARİYER YAPMA-ANKARA’DA ETNOGRAFİK ALAN 
                                                 
1 Bu panelin katılımcıları soyadı sırası ile Günseli Bayraktutan-Sütcü, Mutlu Binark, İdil Soyseçkin ve Harun 
Yıldız’dır.  
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ÇALIŞMASI” adıyla proje olarak önerdik. Mayıs 2007’de araştırma konumuz TÜBİTAK-

SOBAG 107K039 kodu ile bilimsel destek almaya hak kazandı. Bu destekle birlikte projedeki 

çalışma arkadaşlarımızın da sayısı arttı. Özellikle, Ankara Üniversitesi S.B.E. Gazetecilik 

Anabilim Dalında yüksek lisans çalışması yapan Fatma Buçakçı projenin oyuncu boyutunun 

araştırılmasına etkin bir şekilde katıldı.  Proje iletişim bilimleri alanındaki ilk kapsamlı ve 

özgün dijital oyun kültürü çalışması olup, çalışmanın kuramsal temeli kültürel çalışmalar 

yaklaşımından beslenmekteydi. Çalışma üretim-içerik ve tüketici boyutlarının eş anlı olarak 

incelenmesini önemsiyordu ve bu nedenle, projenin gerçekleştirileceği Mayıs 2007-Ekim 

2008 tarihleri arasında, yapılan bir planlama ile bu üç boyutun da çalışmada kapsanması 

mümkün oldu. 

 

Dijital oyunların üretim süreci, ilk bakışta geleneksel medya metinlerinin üretimi gibi 

düzçizgisel yapım öncesi-yapım-yapım sonrası aşamalardan oluşuyor gibi görünse de, 

endüstrinin ve yeni medyanın özellikleri  daha iyi kavrandıkça, oyun geliştiriciliğinin 

karmaşık bir kültürel üretim alanı olduğu  görüldü. Oyun geliştiriciliğinin kavranması için bir 

yandan literatür taraması yapılırken, 2007 yılının başından itibaren de Türkiye’de üretilen 

oyunların geliştiricilerinin, oyun endüstrisinde yayın, dağıtım ve pazarlama ile tanıtım 

sürecinde rol alan aktörlerin (örneğin bilgisayar oyun dergileri editörlerinin ve yazarlarının) 

öyküleri görsel ve işitsel olarak kayıtlanmaya başlandı. Türkiye’de oyun geliştiricileriyle ilk 

sözlü tarih çalışması yapıldı. Oyun geliştiricilerle yapılan derinlemesine görüşmeler ile oyun 

stüdyolarındaki katılımsız gözlemler Türkiye’de dijital oyun endüstrisinin bir haritasını 

çıkartmak için çözümlenmeye başlandı. Türkiye’de üretilen oyunlar oynandı ve bu oyunların 

anlatılarına bir takım sorular yöneltildi. Eylül 2007 ile Mart 2008 tarihleri arasında ise Ankara 

mikro ölçeğinde İnternet kafelerdeki djital oyun kültürünün öğelerini ve örüntülerini ortaya 

çıkartan etnografik alan çalışması tamamlandı. İnternet kafelerde gençliğin oyun oynama 

pratiklerini ortaya çıkartmak için İnternet kafe işletmecileri ile derinlemesine görüşmeler, 

oyuncular ile odak grup görüşmeleri, Tüm Türkiye İnternet Evleri Derneği (TİEV) Başkanı 

Yusuf Andiç ile görüşme gerçekleştirildi. Etnografik alan çalışmasının bulgularını 

desteklemek amacı ile Ocak-Mart 2008 tarihleri arasında yine Ankara mikro ölçeğinde 1000 

katılımcıya ulaşan bir anket çalışması da farklı sosyo-ekonomik gelir düzeyinde kullanıcıya 

seslenen ve farklı semtlerdeki Internet kafelerde gerçekleştirildi. Dijital oyun endüstrisinin 

bileşenlerini daha iyi tanıdıkça, yeni aktörlerle tanışıldı: dolayımlayıcı mekanizmalar. Bu yeni 

aktörlerle de görüşmeler gerçekleştirdik. Dijital oyun endüstri içindeki yeni gelişmeler ortaya 
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çıktıkça görüşmelerimize devam ettik. Bulguların ilk sunumu, İ-net 2007 kapsamında Bilkent 

Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bu akademik etkinlikte, İnternet kafelerde ortaya çıkan 

dijital oyun kültürüne ilişkin ilk bulgular ve kuramsal çerçevemizi sunduk. 14-16 Mayıs 2008 

tarihleri arasında  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İletişim 

Bilimleri Fakültesi ile Texas Üniversitesi-Austin tarafından ortaklaşa düzenlenen 6th 

International Symposium, Communication in the Millenium adlı uluslararası konferansta 

çalışmamızın sonuçlarını tartışmaya açtık.2 Ayrıca 15-19 Ekim 2008 de IT University of 

Kopenhagen’da düzenlenen uluslararası hakemli Association Of Internet Researchers 

Konferansı’nda da Ankara Mikro Ölçeğinde Gençlerin Internet Kafe Kullanım Pratiklerini 

hem kuramsal çerçevemiz hem de bulgularımızla sunduk.3  

 

Oyun türevleri ve oyun içinde habitusun nasıl inşa edildiği konusu ile ilgili olarak: Devasa 

çevrimiçi oyun oynayanların sanal kabileler kurarak örgütlenmesini ve oyun içinde habitus’un 

nasıl inşa edildiğini irdeleyen bir çalışmayı ilk olarak 16-20 Ekim 2007 tarihleri arasında 

Association of Internet Researchers tarafından Simon Fraser University-Vancouver’da 

düzenlenen Let’s Play adlı uluslararası konferansta sunduk. 21-23 Aralık 2008 tarihinde 

ODTÜ de düzenlenecek olan i-net 08 kapsamında ise “Devasa Çevrimiçi Oyunlarda Türk 

Kabilelerinin Performansları”nı sunmayı planlıyoruz. Dijital oyun kültürü ve oyun oynama 

edimine ilişkin bulgularımızı sırası ile, Folklor ve Edebiyat Dergisi için Yaz 2007 sayısında 

“Sanal Uzamda Dijital Oyun” özel araştırma dosyasında4 ve Türkiye Orta Doğu Amme 

İdaresi tarafından çıkartılan SSCI da taranan Amme İdaresi Dergisi’nin 2008 yılında 

yayımlanan 41.cildi 1. sayısında yayınladık.  Oyun oynama edimini, oyuncu kariyerlerini, 

oyuncu türevlerini irdeleyen diğer çalışmalarımız tarafımızdan derlenen 2009 yılında ayrı bir 

çalışma içerisinde yayınlanacak. Ayrıca dijital oyun türevleri ile ilgili bulgularımızı içeren bir 

kitap bölümü İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Mart 2009 tarihinde yayınlanacak olan ve 

Dr. Aslı Telli Aydemir tarafından derlenen Katılımın E Hali: Gençlerin Sanal Alemi adlı 

çalışmada yer alacak.  

                                                 
2 Binark, M.  G. Bayraktutan-Sütcü ve F. Buçakçı. “Exploring Turkish Digital Game Culture in Internet Cafes” 
6th International Symposium Communication in the Millenium,  İstanbul Universitesi, Anadolu 
Universitesi and University of Texas-Austin, 14-16 Mayıs 2008,  İstanbul-Türkiye. 
www.cim.istanbul.edu.tr  (Tam metin olarak yayınlanacak)  
3 , M., G. Bayraktutan-Sütcü ve F. Buçakçı. “How Turkish Young People Utilize Internet Cafes: The Results of 
Ethnographic Research in Ankara” Association of Internet Researchers-IT University of Copenhagen, 15-19 
Ekim 2008, Danimarka 
4 Bu özel dosyada soyadı sırası ile, Günseli Bayraktutan-Sütcü, Mutlu Binark, Burak Doğu, İdil Soyseçkin ve 
Harun Yıldız’ın çalışmaları yer aldı.  
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Türkiye’deki dijital oyun endüstrisini kavramaya yönelik olarak, 4 Mart ve 14 Mart 2008 

tarihlerinde ilki Ankara’da, ikincisi İstanbul’da olmak üzere, Türkiye’de Dijital Oyun 

Endüstrisi ve Oyun Geliştiriciliği Çalıştay ile Panel’ini düzenledik. Düzenlenen bu paneller 

ve çalıştay aracılığı ile Türkiye’de oyun geliştiricilerinin neredeyse yüzde 90’ı ilk kez bir 

araya geldi ve oluşturulan platformda Türkiye’de dijital oyun endüstrisinin durumu ve 

sorunları ele alındı ve olası çözüm önerileri geliştirildi. 14 Mart 2008 Türkiye’de Dijital Oyun 

Endüstrisi ve Oyun Geliştiriciliği Çalıştayı’nın sonucunda hazırlanan bir bildirge gerek e-

posta dolayımı ile gerekse bilgisayar oyun dergilerinde basılarak dolaşıma sokuldu. Tüm bu 

çalışmalar sonucu dijital oyun endüstrisine ilişkin oluşturduğumuz topografyayı 3-7 Temmuz 

2008 tarihleri arasında Association for Cultural Studies tarafından University of West Indies-

Kingston’da düzenlenen 7th International Crossroads Konferansı’nda sunduk.5 Ayrıca 

Türkiye’de dijital oyun endüstrisine ilişkin bulgularımızı 17 Temmuz 2008 tarihinde ODTÜ 

Teknokent ATOM’da ilk kez oyun geliştiricileri eğitimi kapsamında sunduk.  Türkiye’de 

dijital oyun endüstrisinin topografisi ve sorunlar ile çözüm önerilerimiz yine 25-28 Kasım 

2008 tarihleri arasında European Communication Research and Education Association 

tarafından düzenlenen uluslararası hakemli konferansın ekonomi politik bölümünde 

sunulacak.6   

 

Bu noktada Türkiye’de dijital oyun endüstrisinin topografyasını ortaya çıkartmaya 

amaçlarken, tabiri caizse iğne ile kuyu kazdığımızı belirtmeliyiz. Bir oyunun adı bizi diğer 

oyuna ve yeni bir oyun geliştiricisine yönlendirdi. Türkiye’de oyun geliştiriciler kimdir, 

neredeler vb. iletişim bilgilerinden oluşan bir veri tabanı da ilk kez bu çalışma ile oluşturuldu. 

Oyun geliştiricilerinden ve endüstrinin diğer aktörlerinden görüşme için randevu alındıkça, 

biz dahil projedeki ekip arkadaşlarımız Ankara-İstanbul arasında sayısız kez gidip geldiler. 

Gerekli olduğu durumlarda, görüşmeler tekrarlandı, daha önce görüşme yapılan geliştiricilerle 

yeni sorular ile tekrar görüşmeye gidildi. Sözün özü, istihdam politikasının 

kurumsallaşmadığı, üretim maliyetlerinin hatta üretilen ürün/eser sayısının açıklanmadığı bir 

                                                 
5 Binark, M., G. Bayraktutan-Sütcü “The political and cultural economy of the Turkish digital game 
development: What Turkish game developers really need?” 7 th Association for Cultural Studies, 
International Crossroads in Cultural Studies Conference-University of West Indes-Jamaica 3-7 Temmuz 
2008, Jamaika  (Özeti Yayınlandı) 
6 Binark, M., G. Bayraktutan-Sütcü “The Digital Game Development in Turkey: The Political and Cultural 
Economy of Game Development” European Communication Research and Education Association 2nd 
ECREA Conference, 25-28 Kasım 2008, İspanya (Özeti Yayınlandı) 



 6

endüstriyel üretim alanında bir harita çizebilmek için iz sürdük, bulduğumuz izlerden de ana 

bir çatı oluşturduk. Dijital oyunun kültür endüstrisi ürünü olduğunu zihnimizde hep saklı 

tutarak, oyun geliştirim sürecinde yaşanan özgül örnekleri inceledik. Projenin bu çalışmasının 

bulguları Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun başlığı altında Kalkedon Yayınlarından 

Ekim 2008’de kitap olarak yayınlandı. Bu çalışmada Türkiye’de dijital oyun endüstrisinin 

tarihini ve mevcut durumunu kültürel ve ekonomik bağlama oturtarak ele alıyoruz. 

Türkiye’de dijital oyun endüstrisinin haritası ilk kez bütünlüklü bir şekilde ortaya konulmakta 

ve endüstrinin sorunları değerlendirilmektedir. Ayrıcı bu çalışmada geliştirilen çözüm 

önerileri ile, Türkiye’de “siyasi irade” olarak adlandırıla gelen kamusal aktörlerin dijital oyun 

kültürüne daha sağlıklı bir bakış açısı ile bakmasını umuyoruz.  “Yerli” dijital oyun 

üretimlerinin desteklenmesi tartışmaları yakın zamanlarda kamusal aktörlerin gündemine 

girmiş bulunmaktadır.  Ayrıca 11 ve 28 Haziran 2008 tarihlerinde Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgisayar oyunları ve İnternet kafelerde oyun 

oynama edimine ilişkin kapalı grup toplantıları ile 5-7 Kasım 2008 tarihleri arasında Aile ve 

Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen V. Aile Şurası’ndaki “Yeni 

İletişim Teknolojileri” başlıklı oturumlara katılındı. Bu toplantılarda kamusal aktörlerin dijital 

oyun kültürüne ilişkin bakış açılarının sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için akademik 

bulgular eşliğinde bilgi aktarımı yapıldı, ASGM’ye konu ile ilgili ilk bilgi verici, 

alanı/konuyu betimleyen rapor 9 Temmuz 2008 tarihinde yazıldı. Yukarıda adı geçen Şura’da 

medya okuryazarlığı ve özellikle yeni medya okuryazarlığının ebeveynlere yönelik olarak da 

verilmesi tarafımızdan dile getirildi. Ayrıca oyun türlerinin ve oyun oynama ediminin 

çeşitliliğinin de bilinmesinin önemli olduğu da vurgulandı. Bu durumun önemi proje nihai 

raporumuzun II. Bölümününde ayrıntılı olarak açıklandı.  

 

Yine 19 Kasım 2008 tarihinde ODTÜ Teknokent ATOM tarafından düzenlenen Türk Oyun 

Dünyası-Ön Hazırlık Toplantısı’na katılındı. Bu toplantıya I. Bölüm de geliştirdiğimiz kültür 

endüstrisi olarak dijital oyunun incelenme kategorileri ve yerel haritası temel çerçevesi 

oluşturdu. Bu toplantıda sunulan sorun saptamaları, dijital oyun endüstrisine ilişkin taramızca 

saptanan bulgularla koşuttur. Proje nihai raporunun I. Bölümünde bu bulguları ve dijital oyun 

endüstrisinin yerel topografyasını ayrıntılı olarak ele alıyoruz. Türkiye’de dijital oyun 

endüstrisinin gelişmesine yönelik olası önerilerimizi de bu bölümün sonunda tartıştık. 
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Bu etkinliklerin dışında Amber 08:Sanat ve Teknoloji Festivali-İstanbul etkinliği kapsamında 

10 Kasım 2008 tarihinde kültür endüstrisi olarak dijital oyun endüstrisi ve Türkiye örneği 

sunuldu.  

 

Bu etkinliklere katılma amacımız, proje çıktılarını alanla ilişkili politika geliştirebilecek 

konumda olan tüm aktörlerle paylaşmak ve bu anlamda projede üstlendiğimiz akademik ve 

kamusal sorunluluğumuzu yerine getirmektir. Bu sorumluluklar çerçevesinde, bize 

başvurulduğu takdirde her türlü işbirliğine açık olarak, proje bilgilerini paylaşmaktayız. 

Örneğin,  proje yürütülürken kurulan ODTÜ Teknokent ATOM’un iletişim sorumulularına 

proje kapsamında oluşturduğumuz iletişim veri bankasını aktarmış bulunmaktayız (EK 3) Ek 

olarak, proje kapsamında www.dijitaloyunkulturu.net; www.dijitaloyunkulturu.org 

adreslerinde proje çıktılarımızı tanıtmaya başladık. TÜBİTAK-SOBAG 107k039@gmail.com 

nolu e posta adresiyle de, projeyi iletişim anlamında kurumsallaştırak, tüm ilgililer arasında 

ortak iletişim platformu oluşturduk. Proje nihai raporunun Birinci Bölümü Kalkedon 

Yayınları tarafından  Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun adıyla Ekim 2008 tarihinde 

yayınlanmıştır (Bakınız EK 1 Kitap Tanıtım Haberi). Bu çıktı, ilgili aktörlere tarafımızdan 

ücretsiz olarak gönderilmiştir. Bu şekilde araştırmacılar olarak araştırmamızın katılımcılaraına 

yönelik etik duyarlılığımızı yerine getirmiş ve akademik bir araştırmaya yaptıkları katkıdan 

dolayı teşekkür etmiş bulunuyoruz.  

 

TÜBİTAK-SOBAG 107k039 no’lu bu projenin ana metnini oluşturan burada, projenin 

kuramsal, kavramsal ve yöntemsel temelleri ile alan çalışması bulguları iki bölüm halinde 

sunulacaktır. Bu bölümlerde kullanılan temel kavramların bu araştırma projesi kapsamında ne 

anlama geldiğine ilişkin özet çerçeve giriş bölümünde sunulacaktır. Ardından proje nihai 

raporunun “Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun ve Türkiye’de Dijital Oyun Endüstrisi” 

başlığını taşıyan I. Bölümünde, oyun geliştirme sürecinin aşamalarını, dijital oyun türlerini ve 

Türkiye’de üretilen oyunların kısa tarihçesini, oyun geliştirim sürecinde karşılaşılan sorunları 

ve geliştirdiğimiz olası çözüm önerileri  sunulaca.ktır. Bu bölümde de alan çalışmamız 

sırasında görsel olarak yaptığımız kayıtlardan da yararlanacağız.  İkinci bölüm “Ankara 

Mikro Ölçeğinde Etnografik Alan Araştırması Temelinde Gençlerin İnternet Kafe Kullanım 

Pratikleri” başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında ilk olarak İntenet kafelerin dünyada ve 

Türkiye’de gelişmesi, İnternet kafeler ile ilgili Türkiye’deki literatürün değerlendirmesi, 

siyasal aktörlerin İnternet kafelere bakış açısı  serimlenecek, daha sonra alan araştırmasının 

http://www.dijitaloyunkulturu.net/
http://www.dijitaloyunkulturu.org/
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yöntemi açıklanacak ve alan araştırmasının bulguları sunulacaktır. Bu bölümün sonunda da 

yine sonuç ve tartışma kısmımız yer alacaktır. Bu bölümde de İntenet kafelerde oyun oynama 

pratiklerine ilişkin olarak kayıtlardan da yararlanacağız.  Bu görsel kayıtlardan oluşan bir 

seçki ayrıca Ek’1 te de sunulmaktadır.  

 

Sonuç ve tartışma bölümünde ise her iki bölümün sonuç ve tartışmalar kısmında  kapsamlı ve 

ayrıntılı olarak yapılan  değerlendirmeler, daha makro politik bağlamda ele alınmıştır. 

Kaynakça bölümü, her iki bölüm için birlikte verilmiştir. Ek’ler de her iki bölüm için birlikte 

hazırlanmıştır.  

 

Son olarak, burada TÜBİTAK-SOBAG’a: “Oyundur bu…”  denilip 

geçilen/önemsenmeyen bir konunun ilk kez kapsamlı bir sosyal bilim araştırması olarak 

ele alınmasında gerekli maddi kaynağı sağlayarak, altyapısal koşulların üstyapısal 

üretimi gerçekleşmesini mümkün kılan kurumsal desteği için teşekkür ederiz… 

 

Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü 

Ankara Aralık 2008 
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ÖZET 

 

Bu araştırma projesinde Türkiye’de dijital oyun kültürü hem oyuncu pratikleri hem de yerli 

oyun üretim sürecinin incelenmesi temelinde irdelenmiştir. Her iki temel altbaşlık da iletişim 

bilimleri perspektifinden, kültürel çalışmalar kuramsal yaklaşımından beslenmekte ve kültür 

endüstrisi kavramsallaştırması ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Niteliksel araştırma 

yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırma projesinde öncelikle dijital oyun kültürünün temel 

ögeleri, oyunculuk türleri ve oyun oynama pratikleri, Ankara mikro ölçeğinde İnternet 

kafelerde gerçekleştirilen etnografik alan çalışmasıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

çalışma sonucunda sözkonusu mekânlardaki toplumsallaşma örüntüleri ortaya konulmuş ve 

İnternet kafelerin gençlerin ve çocukların bir araya geldikleri kamusal mekânlar oldukları 

sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışmada ikinci olarak da kültür endüstrisi ürünü olarak dijital 

oyunların Türkiye’deki üretim sürecine bakılmıştır. Bu aşamada, Türkiye’de üretim sürecine 

dâhil olan tüm aktörlerle derinlemesine görüşmeler yapılmış ve endüstrinin Türkiye’deki 

topografyası çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak söylenebilir ki, dijital oyunlar günümüzde 

toplumsal bir görüngüye dönüşmüşlerdir. Ancak, hem ana akım medyada hem de kamusal 

aktörler nezdinde dijital oyunların ve de İnternet kafelerin sunumu olumlu değildir. Bu 

çalışmada da getirilen çözüm önerisi yeni medya okuryazarlığının geliştirilmesi ve böylece 

yeni medya kullanıcısının kendisinin etik bir muhasebe ve sorumluluk anlayışıyla medya 

metinleri veya buradaki gibi oyun metinleriyle etkileşime geçmesidir. İkinci olarak ise, yerli 

dijital oyun endüstrisinin gelişim süreci, dinamikleri ve küresel pazara eklemlenmesi, ortaya 

çıkan sorun alanları ile birlikte değerlendirilmeli ve kamusal aktörler nezdinde bir politika 

geliştirilmelidir.  
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ABSTRACT 
 
 
In this project the digital game culture in Turkey has been analysed both comprising the 

gaming practices and local game development process. These two topics has been analyzed 

with the  media studies perspective, from cultural studies approach and using the  concept of 

cultural industry. This study is a qualitative  one, and firstly an ethnographic field research 

has been conducted in Internet cafes in Ankara micro scale. With this field work the 

socialization practices among youngsters and children have been displayed and these places 

have been once more recognized as public places where these people meet. Secondly, the 

local digital game production process has been analyzed in order to draw a topography of the 

industry.  For this purpose indepth-interviews are conducted with the Turkish game 

developers and producers. Consequently, we can say that digital games are social 

phenomenon. However, the representation of digital games and Internet cafes in mainstream 

media and by public authorities is problematic. A possible solution proposed in this study is to 

develop new media literacy among users so that they can engage with media texts with the 

sense of responsibility and ethical considerations.  Secondly, the development process of local 

digital game development, its dynamics and articulation to the global market has been 

considered with the problem areas of the field, so that the public authorities can formulate a 

policy regarding the issue. 
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GİRİŞ: Temel Kavramlar 
 

Bu bölümde 107K039 kodlu araştırma projesinin I. Ve II. Bölümünde kullanılan temel 

kavramları ve bu kavramlardan bu çalışma kapsamında ne/neler anlaşılması gerektiği aşağıda 

sunulmaktadır.   

 

Oyun kültürü ve oyun oynama pratikleri üzerine çalışmalar bugüne kadar halk bilimi,  

sosyal ve kültürel antropoloji bilim dalları içinde yapıla gelmiştir. 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 kolaylıkla benimsemeleri durumudur.  Araştırmacılar bu iki nedenden dolayı, 

dijital oyun kültürü üzerine giderek daha fazla, önemli bir bilimsel çalışma alanı, hatta dalı 

(ludology) olarak eğilmektedirler. Bu çalışmalar disiplinlerarası bir duruşa sahip olup, 

bilgisayar oyunların çeşitlenmesi ve erişiminin yaygınlaşması ile birlikte gelişim göstermiştir. 

Bu proje önerisi, iletişim bilimleri alanında ilk kapsamlı ve özgün oyun kültürü çalışmasıdır. 

Araştırma projesinin kuramsal temeli kültürel çalışmalar yaklaşımından beslenmektedir. 

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 saptanacaktır. Dijital oyunların ve bu oyunlar ile 

boş zamanın kullanılmasının/tüketiminin gençlerin gündelik yaşamının doğal bir ögesi olması 

nedeniyle “homo ludens”in 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. 

 

II. bölümde açıklanacak olan İnternet kafelerde gerçekleştirilmiş etnografik alan 

araştırmasının  birincil amacı, gençlerin gündelik yaşamlarında dijital oyun kültürünün yeri ve 
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sanal uzamda oyun oynama edimi aracılığıyla habitusun çevrim içi ve çevrim dışı nasıl 

yeniden ne şekilde konumlandırıldığını saptamaktır. Pierre 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 tanımlamadan 

sonra, dijital oyun kültürü dolayımıyla gençlerin kendilerini ne şekilde konumlandırdıklarını 

irdelemede bu kavrama neden başvurulduğu açıklığa kavuşmaktadır. Bu araştırmada, 

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 saptamak birincil amaçtır. Diğer bir deyişle, dijital oyun kültürü 

dolayımıyla gençlerin sanal uzamda ve gerçek yaşamda habitus olarak nasıl konumlandıkları 

ortaya çıkartılacaktır.   

 

Habitus kavramıyla ilişkili olarak bu çalışmanın kapsamında başvurulacak bir diğer kavram 

da yaşam tarzı (life style) dır. Yaşam tarzı, kişinin kendini belli toplumsal, ekonomik ve 

kültürel konum ile pratiklere yerleştirmesi için gerekli beklentilerinden, aldığı kararlarından 

ve bunların sergilenmesinden oluşur. Günümüzde yaşam tarzı daha çok bireyselcilik, 

tüketicilik ve sergileme durumuyla ilgilidir (Pilkington ve Johnson, 2003:265). Bu noktada, 

yaşam tarzı kavramının belirginleşmesinin, tüketim pratiklerinin zorunlu ihtiyaçlardan kalite 

ve beğeni temelli tüketime yönelmesiyle eş zamanlı olduğu da dikkat edilmelidir (Chaney, 

1999). Mike Featherstone izlenerek betimlenecek olursa “yaşam tarzı”, “günümüz tüketim 

kültürü içerisinde bireyselliği, kendini ifade etmeyi ve üslupçu bir özbilinci çağırır” (2005: 

140). Ayrıca, kişinin kendi bedeni üzerindeki çeşitli tasarrufları, giyim, konuşma tarzı, yeme-

içme alışkanlıkları, ev, otomobil, tatil seçimleri gibi bireysel beğeni ve üslup duygusunu 

imleyen tüketimlerinin yanı sıra boş zaman kullanım tercih ve pratikleri de yaşam tarzı ile 

yakından ilgilidir (Weinzierl ve Muggleton, 2003:9). Bu noktada gençlerin boş zamanın 
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değerlendirilmesiyle ilgili tercihlerinin kültürel etkinlik, dolayısıyla Bo Reimer’ın da belirttiği 

gibi aslında kültürel sermayenin kullanımı olduğunu vurgulamak gereklidir (1995:137). 

Türkiye’de de gençler kendileri için farklı bireysel tarzlar ararken, kendileri için en uygun 

olanı aslında küresel kültürel pazarda sunulan belirli seçenekler arasından seçmek zorunda 

kalırlar (Ahıska ve Yenal, 2006: 65). Bu bağlamda sanal uzamda dijital oyun oynama edimi 

kültürel sermayenin belli bir biçimde kullanılmasıdır.  

 

Araştırmada, bilgisayar dolayımlı iletişimin farklı bir toplumsallaşma deneyimini de 

beraberinde getirdiği iddia edilmektedir. Liberal çoğulcu toplum modelinden beslenen 

anaakım iletişim paradigması içinde üretilen iletişim araştırmalarında bilgisayar dolayımlı 

iletişimin ve özellikle bilgisayar oyunları oynama ediminin kullanıcıyı toplumsal çevresi ile 

ilişkilerinden yalıttığı, bireyselleştirdiği iddia edilmekte ve farklı bir türde toplumsallaşmanın 

olanaklılığı göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada ise bilgisayar dolayımlı iletişimin 

“hareketsiz bir toplumsallaşma” sağladığı varsayılarak (Bakardjieva, 2003) bu zeminde de 

gençlerin ne şekilde, kimlerle çevrim içi ilişki kurdukları, çevrim dışı hangi ilişkilerini çevrim 

içine, çevrim içini hangi toplumsal ilişkilerini de çevrim dışına nasıl aktardıkları irdelenmiştir. 

Bu bağlamda “sanal cemaat” (Subaşı, 2005; Timisi 2005) ve  “yeni kabilecilik” (Maffesoli, 

1996; Baumann 2003)çalışmanın anahtar kavramlarından ilk ikisini oluşturmaktadır. Bu 

varsayımla ilgili olarak, oyunun anlatısından ve oyun oynama ediminin kendisinden alınan 

hazın toplumsal cinsiyete göre farklılaşması da incelenerek, genç kızların ve genç erkeklerin 

ne tür anlatı ve kullanım pratiklerinden elde ettikleri doyumlar saptanacaktır. Böylece sanal 

uzamda dijital oyun oynama edimi aracılığıyla gençlerin, bir dizi yapılandırılmış bilgi dizileri, 

yargı ve beğeni konumlandırmaları içerisinde kendilerini nasıl bir habitus’a (zemine) 

yerleştirdikleri ve sanal uzamda kimlik egzersizlerini (Binark, 2005) nasıl tecrübe ettikleri de 

ortaya konacaktır. Gençlerin çevrim içi kimlik egzersizlerinin çevrimdışı aidiyet 

tasarımlarıyla ilişkisi de saptanacaktır. Bu noktada bilgisayar dolayımlı iletişimin özelliklerini 

inceleyen Nancy Baym’ın saptamasına dikkat çekelim. Baym,  çevrimiçinde yaratılan 

benliklerin/kimliklerin çevrimdışı kimlikler ile tutarlı olduğunu belirtmektedir (aktaran 

Castells, 2005:481). Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmış bir başka araştırmada da bu 

saptama yeni orta sınıf gençliğinin yeni medya kullanım pratikleri üzerinden yeniden 

doğrulanmıştır (Binark ve Bayraktutan-Sütcü, 2006).  
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Bu çalışmanın bir diğer iddiası da, ana akım araştırmalarından farklı olarak, gençlerin İnternet 

ve bilgisayar kültürü aracılığıyla yeni medya okur-yazarlığını geliştirme olanağına sahip 

olduklarının ve katılımcı yurttaş olarak demokratik bir toplum düzeninde etken toplumsal 

aktör olarak eyleyiciliklerinin sanal uzamda oyun oynama edimi aracılığıyla 

güçlenebileceğinin düşünülmesidir.  Dijital oyun oynama edimi sanıldığı gibi sadece boş 

zaman etkinliği değildir: sanal uzamda geçirilen zaman gençler için iki anlamda kariyer ve 

mesai yapmaktır: oyun dünyasında hedefe varmak için oyuncu ait olduğu grupla (sanal 

cemaatle/ör. klan) birlikte sürekli ve düzenli çalışmak (savaşmak, soygun yapmak, kervan 

çekmek, maden kazmak, ticaret yapmak vb.) ve bu grup ilişkilerini (sanal toplantılara 

katılarak, liderin ve klanın emirlerine uyarak vb.) başarılı bir şekilde devam ettirmek 

zorundadır. Bu sanal uzamda dijital oyun dünyasının bu toplumsal gereklilikleri oyuncuyu 

ekran karşısında oldukça fazla zaman geçirmesine ve belli bir maddi kaynak ayırmasına yol 

açmaktadır. Ayrıca oyun dünyasının kurallarına uymak, oyuncunun adeta kapitalist örgüt 

kültürünü de sanal uzamda deneyimlemesini sağlamaktadır. Nick Yee’ye göre video ve 

bilgisayar oyunları bizlerin daha iyi birer çalışan olması için durmaksızın çalıştığımız 

platformlardır ve sanal uzamda oyun dünyasında gerçekleştirilen işler gerçek yaşamda 

şirketlerde yürütülen işe büyük ölçüde benzemektedir (2006: 70).  Bu bağlamda “sanal 

kariyer” kavramını çalışmanın bir diğer anahtar kavramı olarak ortaya çıkmaktadır. 
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I.BÖLÜM: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ OLARAK DİJİTAL OYUN ve TÜRKİYE’DE 

DİJİTAL OYUN ENDÜSTRİSİ 

 

Giriş 
 
“DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ ve TÜRKİYE’DE GENÇLİĞİN INTERNET CAFE KULLANIM 

PRATİKLERİ: ÇEVRİM İÇİ VE ÇEVRİM DIŞI KİMLİK EGZERSİZLERİ, HAREKETSİZ 

TOPLUMSALLAŞMA ve SANAL KARİYER YAPMA-ANKARA’DA ETNOGRAFİK ALAN 

ÇALIŞMASI”   başlıklı araştırma projesinin değerlendirilmesi her aşamada iki boyutta 

yapılmalıdır. Dijital oyun kültürünün çalışılması aşamasında en doğal mecra olarak İnternet 

kafelere gidilmiş ve bu mekânlardaki toplumsallaşma örüntülerinin ortaya çıkarılması 

mümkün olmuştur.  

 

Dijital oyun kültürünün çalışılması ve bütün boyutları ile ortaya konulması ise çalışmanın 

başında hedeflendiğinden daha geniş ve derinlemesine bir araştırma yürütülmesine neden 

olmuştur. Bu nedenle (daha önce de Önsözde belirtildiği üzere) dijital oyun kültürü ve 

İnternet kafe kullanım pratikleri iki ana bölüm olarak bu araştırma projesinde ele alınacaktır.  

 

Dijital oyun kültürünün çalışılmasına ilişkin olarak proje önerisinde ortaya konan hedef, 

kapsam ve bu ölçütlere ilişkin çalışma aşamalarına dönük değerlendirme şöyledir: Proje 

önerisinde dijital oyun kültürüne ilişkin çıkarımlar “yan amaç” adıyla nitelenmiştir ancak 

projenin ilerleyen aşamalarında bu konuyla ilgili ve birbiriyle ilişkili alt başlıklar ve 

değerlendirilmesi gereken dinamikler projenin bu bölümünün de öngörüldüğünden daha 

derinlemesine ele alınmasına neden olmuştur.  

 
“Çalışmanın yan amacı da, yukarıda üretim mekanizması kısaca betimlenen 
Türkiye’de 2000’i yıllardan itibaren gelişim gösteren dijital oyun yazılım 
sektörünün durumunu ve üretilen içerikleri saptamaktır. Türkiye’de dijital oyun 
yazılım sektörünü gelişmekte olup, 2006 yılında az sayıda yerli oyunun betaları 
kullanıcı tüketimine sunulmuştur. Vestel firması tarafından basımı ve dağıtımı 
finans edilen ve Son Işık firması tarafından yazılan PC oyunu Kabus 22, Sobe 
firması tarafından yazılan İstanbul, İmengi tarafından üretilen canlandırma oyunu 
Hükümran Senfoni ve çevrimiçi oynanan canlandırma oyunu Nette Hayat 
(www.oyunyapimi.org). Dijital oyun yazılım sektörünün tarihçesi Türkiye’de yeni 
olsa da, dijital oyun kültürünü konu edinen ve gençlerin kullanım pratiklerini 
yönlendiren basılı kitle iletişim araçlarının tarihi ise daha eskidir. Bu tematik 
dergilerde üretilen dijital oyun kültürünün ögeleri ve söyleminin de ortaya 

http://www.oyunyapimi.org/
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çıkartılması çalışmanın yan amaçları arasında yer almaktadır.” (107K039 Proje 
Önerisi)  

 
 
Çalışma önerisinde sunulduğu haliyle bu kapsam ve amaca uygun olarak araştırmanın 

aşamalarına ilişkin yapılanlar aşağıda tartışılacaktır. Araştırma projesi önerisinde öncelikli 

olarak konuyla ilişkili dünyadaki ve Türkiye’deki literatürün değerlendirileceği belirtilmiştir. 

Dijital oyun kültürüne ilişkin Türkiye’de yapılmış özgün çalışmaların sayısı yok denecek 

kadar azdır. Dolayısıyla bu araştırma projesinin sonuçları olarak ortaya çıkan somut 

yazınsal/bilimsel ürünler alandaki boşluğu da bir anlamda doldurmayı başarmıştır.7 Ayrıca 

proje kapsamında “yayın alımları” kalemi altında tahsis edilen bütçe ile de yurtdışı güncel 

yayınlar sağlanabilmiş ve araştırma boyunca kullanılmıştır.  Türkiye’de konuyla ilgili literatür 

tarandığında üniversitelerde yapılmış ve dijital oyunları konu alan lisansüstü tez8 

çalışmalarından söz etmek mümkündür.  

 

Çalışmanın öngörülen ikinci aşaması proje önerisinde yer aldığı haliyle Türkiye’de dijital 

oyun yazılım sektörünün durumunu aktörlerle yapılan görüşmeler doğrultusunda ortaya 

koymaktır. Bu aşamada yapılan ve gerçekleştirilen görüşmelerde çalışmanın bu boyutunun 

analizinin daha derinlikli yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu boyutun 

değerlendirilmesindeki esas yaklaşım dijital oyunların da bir kültür endüstrisi ürünü olduğu 

üzerine temellenmiştir.  Dijital oyunlar bir kültür endüstrisi olarak ele alınmaya başlandığı 

andan itibaren de belirli anahtar kelimeler ve kavramlarla iş görmek gerekir. Bu noktada 

araştırmanın kuramsal ve kavramsal çerçevesini tanımlamak gerekmektedir.  

 

Bu araştırma projesinde dijital oyunları ve bunların üretim alanı olan dijital oyun endüstrisini 

iletişim bilimleri temelinden anlayabilmek ve çözümleyebilmek hedeflenmiştir. Bu 

çözümleme kültür endüstrisi, neo-liberalizm, eleştirel ekonomi politik yaklaşım ve kültürel 

çalışmalar gibi kimi anahtar sözcükleri kullanmayı beraberinde getirmiştir. Günümüzde 

herhangi bir kültür endüstrisi ürününü ve bu ürün çevresinde ortaya çıkan üretim ve tüketim 

                                                 
7 Proje özet formunda bulunan yayın listesine bakınız.  
8 Bu alanda yapılmış lisansüstü tezlerden bazıları şöyle sıralanabilir; Doğu, Burak. (2006) Popüler Kültürün 
Tüketim Aracı Olarak Bilgisayar Oyunlarında Sunulan Yaşam Tarzı, Y.Lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir ve 
Soyseçkin, İdil. (2006) Identity and Communication in cyberspace MUDs: Gender and Virtual Culture, Y. 
Lisans tezi, ODTÜ, Ankara. Bu tez çalışmalarının dışında bilgisayar oyunlarını konu eden farklı alanlardan 
tezlere de rastlamak mümkündür. Örneğin mimarlık alanında bilgisayar oyunlarının kullanımı veya eğitim 
çalışmalarında bilgisayar oyunları gibi.  
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ilişkilerini neoliberalizm ve küreselleşme tartışmaları olmadan yapmak olanaksızdır. Bu iki 

kavramın ve/veya olgunun dijital oyun endüstrisini nasıl belirlediği veya en azından nasıl 

etkilediği de ele alınacaktır.  

 

Ekonomi politik yaklaşımın en temelde toplumsal iktidarın kaynağını sorguladığı 

söylenebilir.  En temelde iletişimin ekonomi politiği ise medya ve iletişim sistemlerinin ve 

mülkiyet yapısının toplumsal yapıyı nasıl etkilediğini ele alır. Peter Golding ve Graham 

Murdock (2002: 76), ekonomi politik yaklaşımın iletişim bilimleri içerisindeki uygulama 

alanı şöyledir: 

“İletişim ekonomi politiğin ilgilerini ve ayırt edici önceliklerini göstermek için üç 
çözümleme alanının kısaca anahtarlarını vereceğiz. Birincisi, kültürel malların 
üretimiyle ilişkilidir ki ekonomi politik kültürel üretimin kültürel tüketim silsilesi 
üzerinde sınırlandırıcı (ama bütünüyle belirleyici olmayan) bir etki yaptığı 
varsayımına özel önem atfeder. İkinci olarak, medya ürünlerindeki mevcut 
temsillerin, onların üretimi ve tüketimindeki maddi gerçeklerle bağlantılı 
ilişkilendirilme biçimlerini göstermek için metinlerin ekonomi politiğini inceleriz. 
Son olarak, ekonomi politiğin özel olarak ilgilendiği maddi ve kültürel eşitsizlik 
arasındaki ilişkiyi göstermek için kültürel tüketimin ekonomi politiğini 
değerlendiririz.” 
 

 
Klasik ekonomi politik yaklaşıma iletişim araştırmaları bağlamında getirilen çeşitli eleştiriler, 

temel olarak kültürel ve ideolojik etkilerin ekonomi politik çözümleme içerisinde ihmal 

edilmesinde yoğunlaşırlar. Bu konuya ilişkin  Stuart Hall’un  (2002: 122)  saptaması şöyledir: 

“Ekonomi politiğin anlam için girilen mücadele konusunda bir kavrayışı yoktur. İdeolojinin 

toplumsal öznelleri nasıl inşa ettiği ya da onları toplumsal ve siyasi pratiklerle ilişkili olarak 

nasıl konumlandırdığına dair hiçbir fikri yoktur.” Ekonomi politik yaklaşımın en temelde 

iletişim çalışmaları bağlamında ihmal ettiği boyut tüketici (okurkitle, izlerkitle ve bu 

çalışmada için de oynarkitlenin) pratiklerinin çözümlenmesi ve özellikle de anlamlandırma 

sürecidir. 

 

Fung, eleştirel ekonomi politiğin yöntemsel yaklaşımını ve analiz konusunda odaklandığı alanları ise 

şöyle sıralar: 

“İlk olarak, eleştirel ekonomi politik, kültürel üretimin kültürel tüketim alanı 
üzerinde sınırlayıcı etkisi olduğu varsayımına özel önem verir. Bu, bu tip 
kurumların mülkiyet yapılarının ve bu kontrol kalıplarının, etkinlikler üzerindeki 
sonuçlarının yanı sıra, devlet düzenlemesi ve iletişim kurumları arasındaki 
ilişkinin incelenmesini içerir. İkinci olarak, ekonomi politik, medya ürünlerinde 
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sunulan temsillerin, onların üretimi ve tüketimlerinin materyal gerçekliğiyle ilgili 
olduğunun göstermek için kod açımını yapar ve analiz eder. Üçüncü olarak, 
materyal ve kültürel eşitsizlik arasındaki ilişkiyi göstermek için kültürel tüketimin 
ekonomi politiğinin değerlendirmesini yapar.” (2006: 43).  

 

Yukarıdaki aktarılan kuramsal bakış açısının ardından Türkiye’de dijital oyun endüstrisine 

dair en temelde söylenebilecek çıkarım şudur: Türkiye’de dijital oyun endüstrisi alanında, 

küresel boyutta ortaya çıkan üretimin yerel tüketime etkilerinin boyutları oldukça büyüktür.  

 

Araştırma projesinin üçüncü aşaması Türkiye’de yaygın olarak oynanan dijital oyunların 

türleri ve anlatılarının hem nitel hem de nicel metin çözümlemesi teknikleriyle 

irdelenmesidir. Oyun anlatıları bu çalışma özelinde sistematik olarak bir tür kod açımı 

sürecine tabi tutulmamıştır. Ancak bu metinler dolayımıyla üretilen anlam ve temsiller yerel 

üretim örnekleri üzerinden ilerleyen bölümlerde tartışılmaktadır. Özellikle oyunlardaki 

yerelleştirme/ yerlileştirme (localization) süreci bağlamında bu ideolojik yeniden üretim 

konusu irdelenmektedir. Devlet düzenlemesi ve iletişim kurumları arasındaki ilişkinin de 

eleştirel ekonomi politiğin konusu dâhilinde olduğunu belirtmek gerekir. Bu çalışmada kamu 

kurum ve kuruluşlarının dijital oyun kültürüne ve endüstrisine bakış açıları da devlet 

düzenlemesi bağlamında eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili 

kamusal kurumlarla iletişim kurulmuş ve çalışma sonuçları proje kapsamında çeşitli 

aşamalarda kendileriyle paylaşılmıştır.   

 

Manuel Castells’e göre (2005: 15), devlet teknoloji ve toplum ilişkisinde belirleyici bir rol 

üstlenir: “Teknoloji ile toplumun ilişkisi açısından vurgulanması gereken şey, devletin 

teknolojik yenilikleri gerek başlatarak, gerek yasaklayarak, gerek onların öncüllüğünü 

üstlenerek yüklendiği rolün, belli bir mekân ve zamanda hâkim olan toplumsal ve kültürel 

güçleri ifade edip örgütlendiğinden dolayı, sürecin tamamı açısından belirleyici olduğudur”. 

Devletin ve kamu kurumlarının bu bağlamda Türkiye örneği üzerinden sorumlulukları ve 

olası katkıları ileriki bölümlerde ele alınacaktır.  

 

Kültür endüstrisi kavramının temelleri Frankfurt Okulu temsilcilerinin (özellikle Theodor 

Adorno ve Max Horkheimer) geliştirdiği bir kuramsal yaklaşıma dayanır. Adorno’ya göre 

kültür endüstrisinin her bir alanında kitlelerin tüketimi için yapılan üretim bir plan 
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doğrultusunda gerçekleşmekte ve üretim uyumu çağdaş teknik olanaklar ve ekonomik ve 

yönetsel yoğunlaşma ile mümkün olabilmektedir (2004: 98).  

Günümüzde yeni medyanın yaygınlaşması ve teknolojik olanakların artması kültür 

endüstrisini tanımlamayı daha da zorlaştırır. David Hesmondhalgh kültür endüstrisi 

kavramının toplumsal anlam üretiminde doğrudan etkili olan kâr amaçlı firmalar, kamu 

kurumları ve sivil toplum örgütlerini de kapsayacak şekilde kurumları imlediğini belirtirken 

video ve bilgisayar oyunlarını da kültür endüstrisinin esas alanlarından biri olarak tanımlar, 

çünkü bu sektör de metinlerin endüstriyel üretimi ve dolaşımı üzerinden işlemektedir (2007: 

12–13).  Günümüzde, kültür endüstrisi kavramını yeni medyanın etkileri sonucunda 

tanımlamanın daha da zorlaşması kültür endüstrisi kavramının yerine kullanılmak üzere kimi 

alternatifler geliştirilmesine neden olmuştur. Hesmondhalgh’a göre (2007: 15) bunların 

içerisinde en popüler olanı yaratıcı endüstriler (creative industries) kavramı olmuştur.  

 

Giriş bölümünde de belirtildiği üzere dijital oyunlar küresel anlamda gündelik tüketimci 

yaşamın en önemli metaları haline dönüşmüş durumdadırlar. Her yaştan insan grupları 

gündelik yaşamlarının önemlice bir bölümünü bu oyunlara ayırmaktadırlar. Oyunlara ayrılan 

bu sürenin farklı düzlemlerde taşıdıkları anlamlar da değişmektedir. Örneğin, ekonomik 

anlamda dijital oyunların geliştirilmesine ayrılan bütçe ve endüstrinin büyüklüğü kadar kişisel 

(oyuncu) düzeyde oyuna ayrılan bütçe de (PC oyun satın alımı, çevrimiçi oyun abonelik ücreti 

gibi) önemli bir alan kaplamaktadır. Günümüzde dijital oyun endüstrisinin küresel film 

endüstrisinin gelirine yaklaştığı ve hatta geçtiği bilgisi söylen olmaktan çok bir gerçekliğe 

işaret etmektedir. Bir kültür endüstrisi ürünü olarak dijital oyun sektörü reklâm ve pazarlama 

ile de desteklenmektedir.  

 
Bir endüstriden söz edildiğinde işgücü, kâr ve yatırım olanaklarını kapitalist üretim süreci 

içerisinde değerlendirmemek mümkün değildir. Kâr olgusu Türkiye’de dijital oyun endüstrisi 

bağlamında ele alındığında özellikle geliştiriciler katmanında çok da önemsenmeyen bir konu 

olarak belirmektedir.  Bu saptamaya paralel olarak endüstrinin aktörleri arasında 

kurumsallaşmış bir rekabetten de söz etmek de mümkün değildir. Bir endüstrinin 

gelişebilmesinde yatırımın rolü de önemlidir. Yatırım bir anlamda neyi kimin üreteceğini de 

belirler. Herhangi bir endüstrideki yatırım eğilimleri o alanın gelişiminin yönünü de etkiler.  
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Kâr ve yatırım eğilimleri kadar bir endüstride çalışan işgücü de önemli başlıklardan biridir. 

Castells, yeni teknolojilerin ve bunlara dayalı sektörlerin sıra dışı gelişme potansiyelinde 

işgücünün önemini de vurgular (2005: 160): “…yeni, enformasyona dayalı… teknolojiler,  

insanların zihinlerinde geliştirilen/depolanan bilgiye dayandıklarından, yaparak öğrenme 

sürecinde hazmedilip geliştirilecek teknolojik altyapıyı, örgütsel ortamı ve insan kaynaklarını 

bulmaları halinde kaynaklarının ötesine geçerek yayılma konusunda sıra dışı bir potansiyele 

sahiptirler”. Bu konuda Türkiye’de ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulan ATOM’un 

misyonu teknolojik altyapıyı, insan kaynaklarını ve örgütsel yapıyı bir araya getirmeye 

çalışan bir girişim olarak değerlendirilebilir.   

 

Dijital oyun endüstrisi özelinde ise işgücünün esnek olduğu söylenebilir. Esnek çalışma 

saatlerinin yanı sıra yeni iletişim teknolojileri bağlamında işgücüne dönük olarak 

söylenebilecek en önemli özelliklerden birisi de kullananların ve yapanların aynılaştığı 

süreçlerin varlığıdır:  “Yeni enformasyon teknolojileri yalnızca uygulanacak araçlar 

değillerdir, aynı zamanda geliştirilecek süreçlerdir. Kullananlar ve yapanlar aynılaşabilir” 

(Castells, 2005: 41). Örneğin dijital oyun endüstrisi özelinde, oyuncuların aynı zamanda mod 

yapımı, maschinima üretimi gibi konulara eğilmesi oyun oynama pratiğinin aynı zamanda da 

bir geliştirim sürecine de döneüşebileceğini gösterir.  

 

Daha önce de belirtildiği üzere araştırma projesinin bu ayağının dayandığı kuramsal 

yaklaşımı çerçeveleyen en kapsamlı olgular neoliberalizm ve küreselleşmedir.   

Küreselleşme, neoliberal ekonomi politikaları “yeni ekonomi” kavramını da gündeme 

getirmiştir. Dijital oyun endüstrisi de kimi süreçlerde yeni ekonominin sektörlerinden biri 

olarak da değerlendirilmektedir: “Yeni ekonomi öncelikle, ürünleri ya da süreçleri ile yeni 

olmakla kalmayıp bu yenilikleri bizzat uygulayarak büyüyen ve verimlilik elde eden, böylece 

ekonominin büyük bölümüne yeni bir girişimcilik modeli sunan iki kilit sektörde şeklendi. 

Bu sektörler enformasyon teknolojisi ve finanstır.” (Castells, 2005: 186) 

 

Yukarıda tartışılan tüm olguları ortaya çıkarabilmek ve çözümleyebilmek için sektörde 

üretici, geliştirici, dağıtıcı tüm aktörlerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca 

yukarıdaki bölümlerde de ele alındığı üzere Ankara ve İstanbul’da çeşitli panel ve toplantılar 

aracılığıyla bu gruplarla bir araya gelerek sektöre dönük tartışmalar, sorun alanları tesbit 

edilmeye çalışılmış, aynı zamanda sektör temsilcilerinin biraraya gelmesiyle doğan etkileşim 
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ortamının da gözlenmesi olanaklı olmuştur. Bu kapsamda aşağıda temel başlıklar altında ele 

alındığı üzere, yerli bilgisayar oyun sürecinin bir tarihçesi çıkarılmış ve de bu tarihçe ve 

çözümlemeler üzerinden endüstri ana başlıklar altında (insan kaynağı, bütçe vd.) 

değerlendirilmiştir. Tarihçe hazırlanması aşamasında oyunların metinlerine de ilişkin kısa 

değerlendirmeler yer almaktadır.  

 
 
TÜBİTAK-SOBAG 107K039 “Türkiye’de Dijital Oyun Kültürü ve İnternet Kafelerde 

Gençliğin Oyun Oynama Pratikleri” başlıklı etnografik alan araştırmasının, Türkiye’de oyun 

geliştiricileri ayağının bulgularına göre, Türkiye’de oyun geliştiriciler tarafından üretilen 

oyunlar ile geliştirim öykülerini aşağıdaki sunulmaktadır. Türkiye’de üretilen ve özellikle 

pazara sunulan bitmiş tüm oyunları bu araştırma projesinde apsamaya çalıştık. Ancak, kimi 

görüşmelerde adı geçen bazı oyun üreticilerinin iletişim adreslerine defalarca konu ile ilgili e-

posta atıldığı halde yanıt gelmemesi veya e-posta adreslerinin artık kullanılmıyor olması 

nedeni ile, bu çalışmada bizim insiyatifimiz dışında yer al(a)mayan oyun geliştiriciler ve 

oyunları olabilir. Ayrıca bazı yazılımcılar oyun benzeri askeri simülasyon yazılımları 

üretmekle beraber, kendilerini oyun geliştiricisi olarak tanımlamamaktadırlar. 

 

Araştırmanın Bulguları 

 

Oyun Stüdyolarının veya Oyun Geliştiricilerin Üretimleri 

 

Koridor  

 

Hakan Nehir’in geliştirdiği ve İnternet üzerinden ücretsiz dağıttığı Koridor ilk Türkçe oyun 

olarak oyun tarihçesinde yer almaktadır. Nehir, Koridor oyununu nasıl geliştirdiğinin 

öyküsünü aşağıdaki gibi açıklar:  

“…oyun oynamayı çok sevdiğim için yani dolayısıyla insan ister istemez 
sevdiği bir şeyi yapmak istiyor, oyun programcılığına yöneliyor yani, ben de 
bunu yaptım. İlk önce tabii büyük oyunlar falan yapamıyorsunuz, yani büyük 
oyunlar dediğimde daha kapsamlı bir şeyler yapamıyorsunuz. Dolayısıyla 
hazır oyunlar,   tarzı, bilir misiniz bilmiyorum da, onları falan yaptım işte. 
Daha sonra yurtdışından bir grup arkadaşla bu forumlardan tanıştığımız bir 
ekip vardı, ona dâhil oldum, bir grafik motorunu, yani Quack 2’nin grafik 
motorunu güncelleyip, optimize de edip, o anki günün şartlarına uygun,    
katsayısı yüksek bir projeydi, ona katıldım. Onu falan yaptık işte bir iki sene 
kadar, İnternet üzerinden sadece. Daha sonra o yaptığımız kod üzerinden yani, 
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geliştirdiğimiz uygulama üzerinden ben onun bir kısmını alarak bu Koridor 
projesine başladım, daha sonra, tabi bunlar olurken başka bir yerde 
çalışıyordum. Bir güvenlik firmasında çalışıyordum, orda yazılım geliştirici ve 
işte veritabanı, bilgi işlem bölümünde. Bir taraftan, onu, işimi yaparken, bir 
taraftan da yaşam… Oyun işte fazla mesaiye kalıp orada bu oyunu falan 
geliştiriyordum, daha sonra işe ara verdik bir süre, o sırada şey, bizim enişte 
Batman’ın Sator ilçesinde öğretmenlik yapıyordu, o çağırdı, onun yanına 
gittim, kıştı. Onun da işte eski bir bilgisayarı var, proje yeni başlamıştı daha, 
orada devam ettim işte, geri kalan kış boyunca, altı ay falan sürdü herhalde, 
orada bitirdim…” (28 Mart 2008 tarihli görüşmenin deşifresinden) 

 

Görsel 1: Hakan Nehir ile görüşme 

 
 

Koridor İnternet üzerinden ücretsiz dağıtıldı ve Türk oyun tarihçesinde köşe taşlarından biri 

oldu. Oyun yerliliğine ilişkin olarak ise Nehir hem bir yandan öz-düşünümsel bir 

değerlendirmede bulunur ve Türkiye’de oyun geliştiricilerinin en çok tartıştığı yerli oyun 

nedir sorusunu yanıtlar: 

“Koridor’un yerli olması da aslında şey, yani bir oyunun Türkçe versiyonu 
olarak düşünün, aslında global oyunun Türkçe versiyonu gibi oldu Koridor, 
içerisine işte Türkçe sesler var, karakterlerin isimleri Türkçe, aslında ben o 
sesleri değiştirsem, karakterleri falan değiştirsem, oo tamam, böyle olur yani, 
şey değil, işte şurada Ahmet var, Ahmet’i vur, işte Mehmet’i yok et 
falan.....onları İngilizce yaparsam tamamıyla İngilizce olur oyun. Oyun ne 
tanıdık bir mekânda geçiyor şu anda ne İstanbul veya tanıdık bir semtinde 
geçmiyor, sadece yazılarla ve seslerle Türkçeleştirilmiş bir oyun aslında. 
Yoksa tamamen Türkçe oyundan kasıt, aslında mesela işte bu  İKV   gibi falan 
olursa,  o zaman yani oyun Türkçe yerli oyun diyebiliriz yani....Yerli oyun, 
bulunduğu coğrafyanın eğer şeylerini yansıtamıyorsa, yansıtmıyorsa yani o 
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bölgenin oyunu değildir. Yerli oyun değildir yani.” (28 Mart 2008 tarihli 
görüşmenin deşifresinden) 

 

Nehir, Koridor’u ürettikten sonra, oyun geliştiriciliğindeki kariyerine Eylül 2005’den bu yana 

Ceidot Ceiron Oyun Stüdyoları’nda devam etmektedir. Bu oyun stüdyosunda halen 

Hükümran Senfoni ve Hükümran Senfoni Online projelerinde çalışmaktadır. 

 

Pusu 

 

Türkiye’de kısmen de olsa profesyonel anlamda üretilen/geliştirilen ilk yerli oyun Yoğurt 

Teknolojileri tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen ve PC ortamı için üretilen Pusu’dur. Cem 

Uzun ve Hakan Yüksel tarafından ana teması ve fizik kodları geliştirilen ve kutulu olarak 

basılıp yayınlanan oyun, Ocak 2001’de yazılmaya başlanmış ve Mart 2005 yılında 

tamamlanmıştır. 10,000 adet basılan oyun TPS tarzındadır. Yayıncısı ve dağıtımcısı Aral 

İthalat’tır. Bu oyunun öyküsü için önce 6 Şubat 2007 tarihinde Yoğurt Teknolojileri’nde 

Cemil Ş. Türün, Başar Muluk ve Hürol Öztürk ile görüşme yapılmıştır:  

“Pusu Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel adında iki arkadaşın başlattığı bir proje. 
Onlar bu proje üstünde epey uğraşmışlardı. Projenin başlangıç aşamasını 
anlattıktan sonra, onun ürün haline getirilmesiyle ilgili bir noktaya 
gelindiğinde, aslında işin başında olduğunuzu görüyorsunuz, çünkü hani, ilk 
başta bir takım fikirler taslaklar var ama onun gitmesi için, çok yoğun bir 
çalışma var. Gerçekten onlar bize geldikten sonra, 3 senede bitti… 2005 
Mart’ı….Şimdi şöyle bir şey var tabii, Pusu bir ilk olduğu için aslında sonuçta 
Pusu’nun ne kadar satacağı, kime ulaşacağı, ne kadar yayılacağı, yok korsanı 
çıkacak mı çıkmayacak mı bu soruların hiç birini bilmiyorduk ve kimse de 
bilmiyordu..O konuda işte çok araştırmalar yapıp, deneyler yapıp da öyle bir 
şansımız zaten yoktu, bizim derdimiz oyunu bitirebilmekti.…ve hani oyuna 
konsantre olduk yani. Oyun bittikten sonra hani o noktalarda ne doğru neyi 
yanlış yaptığımızı görme şansımız oldu ki, bu da bizim şirket hayatında 
yaşadığımız sürekli şeylerden bir tanesi. Bilmeden bir yere doğru 
sıçrıyorsunuz. Orada ne olacağını kestiremiyorsunuz. Çünkü daha önceden 
olmamış ki yani. Olmuş bir şey olsa ondan örnek alırsınız. Örnekleri var tabii 
de yurtdışıyla bizim Türkiye birebir örtüşmüyor tabii. Onun için sadece 
tahminler yaparak ilerliyoruz. Üretim yapmak da aslında bizim ülkede çok 
kârlı bir iş değil sonuçta. Çünkü geri dönüşünüzü çok iyi alamıyorsunuz. 
Bunda bizimde hatalarımız vardır yoktur tabii orası ayrı. Pusu’da da bu tip 
problemler vardı yani toplamda. Mesela işte en sıkıntılı şeylerden bir tanesi 
bence, aynı araba gibi. İnsanlar nasıl Anadol’la dalga geçiyorlarsa Pusu 
içinde yani aynı şey oluştu. Çünkü bilgisayar kullanıcıları korsan sayesinde en 
iyi oyunlara ulaştıkları için beğenmiyor diye düşünebiliriz yani. Çok kolay 
Mercedes’e biniyor adam. E tabii Anadol biz ona vermeye çalışınca, bu ne 
diyor yani. Çok doğal o konuda öyle baktığınız zaman. Ama yani hani üretim 
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noktasından baktığınızda da diğer türlüsü çok zordu yani. Burada Mercedes 
yapma şansımız yoktu yani biz kendi Anadol’umuzu üretmeye 
çalıştık…Dünyada büyük devler var. O devlerin arasında siz kendi ürününüzü 
yapmaya çalışıyorsunuz. Kendi motorunuzu üretmeye çalışıyorsunuz, ona 
böyle bir gövde koymaya çalışıyorsunuz.” (Başar Muluk’la görüşme 
deşifresinden) 
 
 

 

Görsel 2: Pusu oyun ön kapağı 

 
Oyundaki yerlilik vurgusuna ise Başar Muluk, “Her şeyi yerli tabii. Müziğin fon müziği 

Rahman Altuğ’un, efektleri de Verodika’da yapıldı” şeklinde dikkat çekmiştir. Cem Uzunlar 

ise kendisi ile yapılan görüşmede Pusu’nun ilk geliştirim sürecini ve Yoğurt Teknolojileri ile 

ortak yapım aşamasını aşağıdaki gibi aktarır: 

“Teknik anlamda Pusu’yu yazan benim. 2003 ya da 2004 yılında başladım. 
Daha önce piyasaya çıkmayan oyunda beraber çalıştığım ekipten bir 
arkadaşla oyun ile ilgili planlar yaptık. Planımız, ara sıra çıkışlar yaparak 
dikkat çekmek yerine, bir demo yapmak, sonrasında demoyu İnternet sitesine 
koyarak yapımcı aramak ve ekibi büyütmekti. Sitede demonun yayınlanmasının 
ardından, televizyonlardan, Flash TV vs., ve oyun programcılarından ilgi 
gösterenler oldu.  Daha sonra şans eseri, Türkiye’de bu işlerde şans önemli bir 
rol oynuyor, Hürriyet gazetesinden oyunla ilgilenen, ekonomi sayfası yazarı 
olan Mustafa Kutluay bizi gazeteye çağırdı ve destek olmak istediğini söyledi. 
Röportajı hem ekonomi sayfasında hem de ilk sayfada haber yaptı. Haberin 
ardından oyun için yeni bir dönem başladı. Beklemediğimiz yerlerden oyuna 
destek gelmeye başladı. Bir takım görüşmelerden sonra Medyavizyon adlı 
şirket ile çalışma kararı aldık. Medyavizyon sinemalara film getiren, DVD 
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pazarlaması yapan, bir firmaydı ve oyun sektörü onlar için riskli bir yatırımdı. 
Bu anlaşmadan 6 ay 1 yıl kadar sonra Yoğurt Teknolojileri ile ortak olduk. 
Çekirdek ekip aynı kaldı ama ekip daha da genişledi. 3 yıl kadar da orada 
çalıştık. Sonrasında Mayıs 2005’te oyunu çıkarmayı başarabildik. Oyun yapım 
süreci bu kadar sürmüyor, ancak arayışlar,  engeller, maddi sıkıntılar 
nedeniyle süreç bu kadar uzun oluyor… Hakan Yüksel hala ekipte. Tüm 
bölümleri Hakan tasarladı, senaryoyu diyaloglara kadar o oluşturdu. 
Seslendirme aşamasında dahi emeği geçti. Hakan projede mekân 
modellemesinden, mekânlardaki oynanıştan sorumluydu. Oyunların arasındaki 
bağlantıyı sağlayan script dediğimiz veri programlarının yazılımını 
üstlenmişti. Benim görevim proje yöneticiliği yapmak ve teknik kısmı 
üstlenmekti. Ekip dar olduğu için benim de elimin değmediği yer kalmadı.” 

 

Pusu’nun geliştirim maliyetini ise Uzunlar aşağıdaki gibi açıklamakta ve bütçenin sınırlılığı 

nedeniyle bu oyunun Türkiye’ye özgü koşullar içinde oyuncular veya bilgisayar oyun dergisi 

yazarları tarafından değerlendirilmesini önermektedir:  

“Bu oyunu dünya çapında tanınmış oyunlarla kıyaslamak yerine ülkemizdeki 
duruma göre değerlendirmek daha doğru olur.  Her şeyi ile ince ince 
uğraşılmış bir proje, ama imkânlar belli. Projeyi toplamda 250–300 bin dolara 
çıkarttık, yurt dışında böyle bir oyun çıkarmak mümkün değil. Örneğin Half 
Life için 40 milyon dolar harcanmış. Türkiye’de bu parayı herhangi bir proje 
için bile bulmak neredeyse mümkün değil.” 

 

Oyunun dağıtıcılığını üstlenen Aral İthalat Firmasının Genel Müdürü Ömer Faruk Demir de 

oyunun dağıtım sürecini aşağıdaki gibi aktarır: 

“Türkiye’deki ilk 3D oyun Pusu’nun dağıtımını üstlendik. O biliyorsunuz 
Cemil Bey’in önderliğinde bir grup, daha doğrusu birkaç grup birden girişti o 
işe ve en sonunda artık Cemil Bey toparladı ortaya bir şey çıkardı,  biz de 
dağıttık falan öyle bir şey oldu.” (21 Ağustos 2007 tarihli görüşme 
deşifresinden) 
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Görsel 3: Pusu oyun arka kapağı 
 

 
 

Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bandrol alınarak, piyasaya sürülmüştür ve oyuncu 

yaş sınırı da 16+’dır.  

 

Kabus 22 

 

İstanbul’da kurulu olan Son Işık Oyun Stüdyosu tarafından Kabus 22 adlı oyun tasarlanmış 

olup, yayıncılığını ve dağıtıcılığını Vestel üstlenmiştir. Söz konusu PC oyununun deneme 

sürümü Eylül 2006’da bilgisayar oyun dergileri tarafından tüketicilere sunulmuştur. Oyunun 

nihai hali 25 Aralık 2006 tarihinde Vestel bayilerinde ilk olarak 29.90 YTL’lik bir eder 

karşılığında satışa sunulmuştur. Senaryo Erdem Çakır’ın, fizik programlama ve görsel 

tasarımlar ise Yasin, Yakup ve Kadir Demirden’e aittir. Kabus 22 Yıkım Günü adlı yama 

(patch) da 2008 başında hazırlanmıştır. Oyun, Pusu’dan sonra ikinci kutulu Türkçe oyundur. 

Yasin Demirden Kabus 22’nin geliştirim öyküsünü kendisiyle yapılan görüşmede şöyle 

anlatır:  

“Bizimkisi Mevlüt Abinin oyun sektörüne başladığı gibi başlamıştı açıkçası 
yani. Girmek için girmemiş Mevlüt Abi de yani, işte okulu bu iş için bitirip işte 
bunun için kendini hayata hazırlayıp öyle hayata atılmamış sonuçta, ya oyun 
sektörünün işte Türkiye’de zaten size gezdiğiniz hiçbir üniversitede oyun 
yapımıyla ilgili …yapıyorum ama bana öğretmiyorlar oyun nasıl yapılır, 
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tabanını veriyorlar sadece işte programlama konusunda, işte biz 2001 yılında 
ve yahut 2002 yılında bir oyun yapmak her Türk genci gibi biz de istiyoruz 
yani, bu oyunlarla içli dışlı olan, 2000 yılında işte bir ilaç firması için bir 
promosyon istendi bizden, biz o sıralarda animasyon falan yapıyorduk 2000 
yılında işte ilk 2001’de ilk oyunumuzu yaptık, first person shooter’dı, yani 
birincil insan gözüyle yapılan, Türkiye’nin ilk first person oyunudur aslında, 
sadece ücretsiz olarak doktorlara hediye edildi, damarların içinde siz mikrop 
falan avlıyorsunuz gibi bir şeydi. Bizim için büyük bir deneyimdi, 3 kişi 
başlamıştık işte oyunu yapmaya, bizimkisi biraz aile şirketi gibi bir şey oldu 
aslına bakarsanız. 3 kişiden biri benim, biri kardeşim biri de 
kuzenimdi…ondan sonra 2002 yılında işte dedik biz bir oyun yapalım 
gerçekten istediğimiz bir oyun olsun işte dünya oyun sektörüyle yarışabilecek 
bir oyun olsun filan diye başladığımız projemiz, hesapta 2002’de başlayıp 
2004 gibi bitirecektik işte 2006’nın sonuna yetişti. Ondan sonra işte 2003’te 
ekibimiz arttı işte yeni 3 kişi girdi sonra bir kişi daha dâhil oldu işte 
programcıydı dâhil olan arkadaşlarımız, sonra işte 2004’te şirketimizi kurduk. 
Çünkü onun yapım şeyinden tutun her şey pazarlanırken filan artık sadece 
yapan kişiler olmak dışında bir şekilde pazarlanmasıyla ilgili şirket kurduk 
2004’te sonra Son Işık Şirketini kurduk. Şey daha sonra 2006’nın, 2005’in 
sonlarına doğru Mevlüt Abi bizimle bağlantıya geçti, daha doğrusu biz oyunu 
yapıyorduk ama hala onu nasıl pazarlayacağımızı, nasıl yani onun o kapanış 
süreci vardır, fabrikaya yollanır, yayıncıyla anlaşılır, işte reklâm şeyiyle 
anlaşılır, bir sürü yani sonuçta sizin yaptığınız görsel bir eğlence sektörüne bir 
üründür. Bunun pazarlanması, son kullanıcıya en iyi şekilde tanıtılması lazım, 
artı bunun en önemli şeyi yayıncıyla anlaşılması lazım, ee tabii bu konuda 
bizim Son Işık olarak 2004’te kurulmuş, daha önce hiç bir oyun yapmamış, hiç 
bir deneyimi olmayan bir şirkettik. Yani elinizdeki ürün çok iyi de bir ürün olsa 
bunu sizin pazarlayabilmeniz için en azından şirketin bir background’unun 
olması lazım. Şimdi Mevlüt Abi bizimle bağlantıya geçti dedik işte size her 
konuda yardımcı olurum hem profesyonel anlamda hem de normal yardımcı 
olmak için sağ olsun, 2005 yılının sonlarına doğru normal yardımcı oluyordu 
bize sağ olsun, 2006’nın Ocak ayında dedik biz Mevlüt Abiye profesyonel bir 
ortaklık yapalım, biz bu pazarlama işlerinden işte onun şeylerinden elimizi 
ayağımızı çekmiş… bizim uzmanlık alanımız değil, ben programlamayla 
uğraşıyorum oyunun bir de bunun pazarlamasıyla uğraşmak, onun İnternet 
reklâm kısmıyla uğraşmak hem çok yorucu ve zor oluyor açıkçası yapılamıyor 
bu kadar şey bir arada, artı bir şirketin kendi içindeki şeyini yönetimden 
sorumlu müdürünün onun ilerleyişi şirketin her türlü gideri geliri falan, iyice 
artık işin içinden çıkılmaz duruma gelmişti, işte sağ olsun Mevlüt Abi bize 
yetişti böyle yani, 2006 yılında bizim yapımcımız oldu yani producer’ımız oldu, 
daha sonra işte Mevlüt Abi sayesinde Vestel’le anlaştık. Oyunun 
tamamlanması için gerekli işte bazı koşullar oluştu Mevlüt Abi sayesinde… 
İşte 2006, 25 Aralık’ta oyun tüm Vestel bayilerinde satışa çıktı, inşallah yakın 
zamanda yurtdışında da çıkacak. Yani bizim hikâyemiz böyle, tamamen amatör 
başlayıp sonradan ciddileşen bir projeydi yani bizimki.”  
 
 

Kendisi ile 5 Şubat 2007 tarihinde yapılan görüşmede Mevlüt Dinç, İngiltere’ye gittikten 

sonra tesadüfen oyun geliştiriciliğine başladığını, daha sonra ürettiklerinin başarısı üzerine 
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“MevDinc” olarak adının markalaştığını ve şirket kurduğunu, 2000 yılında Türkiye’ye kesin 

dönüş yaparak önce Dinç İnteraktif’i kurduğunu ve şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi 

bünyesinde kurulu  Teknokent Arı 1’de Sobee firması olarak yoluna devam ettiğini anlattı. 

Mevlüt Dinç, ise söz konusu oyunun geliştirim sürecine dâhil olması ile oyunun yerel ve 

küresel pazarda yayınlanmasına ilişkin durumunu aşağıdaki gibi değerlendirir:  

“Kabus 22 farklı bir konumda. Onun arkasında büyük çaba harcamış dört beş 
grup var. Ben onlara ağabeylik yaptım.  Oyunu daha profesyonel bir şekilde 
paketlenmesinde ve kutu oyun olarak sunulacak hale getirilmesinde katkım 
oldu. İlişkilerimden dolayı Vestel desteğini sağladım. Kabus 22, Yasin ve 
Yakup Demirden ile iki üç arkadaşlarının çabasıyla ortaya çıkan bir şey. 
Maliyetini bilmiyorum ama ben devreye girdikten sonra yaklaşık bir yıl 
üzerinde çalışıldı ve maliyet oluştu, çok büyük bir maliyet değil onlar, Yasin ve 
Yakup ile ilişkimiz abi-kardeş ilişkisi gibi olduğu için bunları birlikte 
göğüsledik. Ekip oyun üzerinde dört yıl gece gündüz büyük bir özveriyle 
çalışmış, maliyetini bilmiyorum ama büyük bir emek var. …Yanılmıyorsam 
Türkiye’de 10 bin sattı. Başka bir firma ile de Alsan Elektronik ile de oyun 
basıldı, o da 5 bin adet sattı. Oyunu yurt dışına da pazarladık. ABD’de 
MERSCOM diye bir firma aracılığı ile Almanya ve Rusya dahil birçok ülkede 
orijinal dilinde, seslendirmesi de yapılarak yayınlandı. Rusya’da 30 bin sattı. 
Diğer ülkelerin rakamları yok ama Rusya rakamlarına bakarak Almanya’da 
da o civarlarda olduğunu söyleyebiliriz. Olmayan bir sektörün ihracatını 
yapmanın gururunu yaşıyoruz.” (19 Haziran 2008 tarihli görüşme 
deşifresinden) 
 
 

Kabus 22’nin görsel içeriğine bakıldığında, oyunun İstanbul’da geçmesinden dolayı “yerellik” 

vurgusunun ön plana çıktığı görülür. Örneğin; Türk polis arabaları, ana karakter Demir’in 

kıyafetindeki Türk bayraklı arma, Türkiye bayrağı, Kız Kulesi, Fida film reklâmı, dürümcü-

dönerci dükkânları, duvarda asılı Galatasaray posteri, Türkan Şoray posteri, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinin logosu, Yerebatan Sarayı, odada bulunan TV üzerindeki dantel 

işleme, yerdeki Türk halısı, holdeki duvarda asılı saatli maarif takvimi gibi. Bu ve benzeri 

yerel kültürel öğelerin kullanılması Türk oyuncularının söz konusu oyuna ilgilerini 

arttırmıştır. Ancak, bir oyunu yerli kılan asli öğenin içerikten ziyade, sermaye ve emek gücü 

olduğunu bu noktada anımsamak/anımsatmak gerekir. 

 

İstanbul Kıyamet Vakti  

 

İstanbul Kıyamet Vakti (İKV) adlı ilk Türkçe devasa çevrimiçi oyun, MMO (massive 

multiplayer online)  İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent bünyesindeki Arı 1’de kurulmuş 

olan Sobee firması tarafından geliştirilmiştir. Mynet üzerinden çevrimiçi olarak ve Mynet 
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üyeliğiyle, oyun, şu anda altı sunucu üzerinden ücretsiz olarak oynanabilmektedir. Oyunun 

yapımcısı Mevlüt Dinç, tasarımcıları Ö.Kürşad Karamahmutoğlu ve Özgür Soner’dir.  

İKV’nin oyun içi community manager’i (topluluk/cemaat yöneticisi) Mynet oyun uzmanı 

Murat Yavuz Kaplan’dır. Bu konuda 13 Aralık 2007 tarihinde Kürşat Karamahmutoğlu, 4 

Nisan 2008 tarihinde Mynet oyun uzmanı Murat Yavuz Kaplan ve 19 Haziran 2008 tarihinde 

Mevlüt Dinç  ile görüşme yapılmıştır. Oyunun geliştirim sürecini, oyuna ilişkin geri 

bildirimleri ve oyuncu kitlesini Kürşat Karamahmutoğlu aşağıdaki gibi açıklamaktadır: 

“İstanbul Kıyamet Vakti’nde aslında emeği olan kişi sayısı bir 10-15 kişi 
vardır, ancak aynı anda projede çalışan kişi sayısı hiç bir zaman altıdan fazla 
olmadı, hatta 4-5, 4 falan, 3 olduğu da oldu. Çünkü sonuçta Sobee firmasında 
başka şeyler de üretiliyor, başka projeler de olabiliyor, İstanbul Kıyamet Vakti 
bizim önemli projelerimizden biriydi, ama hiç bir zaman yani bütün şirket 
olanaklarını oraya yöneltemediğimiz durumlar da oldu, yani en fazla 5-6… 
İstanbul oyununun bu hale getirilmesi üç yıl sürdü. 2004 yılının Şubat ayında 
başladı proje, şu anki haline gelmesi, yani şu anki aslında İstanbul’un  
çıktığından daha gelişmiş, ancak esas projenin oynanabilir hale gelmesi, 2006 
yılının Eylül ayına denk düşüyor. Yani iki buçuk yıllık süre, esasen oynanabilir 
hale gelmesi için gereken süre diyebiliriz… Oyun bedava bir oyun, free to 
play, İnternette free to play oyunlar var, plus abonelik diye bir paketimiz var, 
plus  pakette belli avantajlar var, mesela %40 daha fazla oyun satma, örneğin 
PVP’lerde şu an OKO, yani Oyuncuya Karşı Oyuncu müsabakalarında daha 
yüksek onur puanı alma, satış, oyundaki satıcılara    eşyalarınızı sattığınızda 
daha yüksek puan alma gibi avantajları var, bu avantajlar listeler halinde 
sıralanmış. Oyunda daha kısa sürede daha çok iş yapmak isteyen oyuncular bu 
paketi alırlar. Bu da oyunun gelir kaynaklarından biri, tabii ki bir diğer gelir 
kaynağı da olası reklâm, sponsorluk davaları… Şimdi Türk oyuncularının 
ilgisi, bence aslında gayet oldu, bayağı oyuncunun ilgisini çekebildik, özellikle 
Türkçe oyun oynamak isteyen ve tam olarak oyunun içinde olmayanları yani 
casual gamer’ları da çekebildik. Yani şu var, bir de İstanbul Kıyamet Vakti 
oyunu free to play diğer oyunlarla karşılaştırıldığında, oyuncu kitlesi yaş 
olarak diğer oyunlardan biraz daha yüksek, olgunluk olarak ve bayan 
oyuncuların bizim oyunu oynama yüzdesi daha fazla. Bunun nedeni de bizim 
İstanbul Kıyamet Vakti oyununu yaparken amaçladığımız en büyük şey, 
oyunun free to play olmasına rağmen, genelde free to play oyunlarda olmayan 
dikkat, özen ve kaliteyi oyuna yansıtmaya çalışmamız. Mesela biz, diğer free to 
play oyunlarda kullanılmış geleneksel pazarlama yöntemleri, oyuncuya level 
sun, istediğin kadar olanak sun, oyuncu sürekli başında vakit geçirmesinden 
ziyade, oyuncuya sunduğumuz seviyelerin içini doldurmaya çalışıyoruz, yani 
biz İstanbul Kıyamet Vakti’nde yeni bir seviye açıldığı zaman, bu seviye, belli 
bir takım kriterleri geçmiş olmalı. Oyunun belli bir kalite standardı var, biz 
bunu daima yüksek tutmaya çalışıyoruz, bu yüzden bizim oyuncu kitlemiz de, 
ben buna paralel olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda sistemimizin, 
yetenek sistemimizin, yönetim sistemimizin de belli bir kalitenin üzerinde 
olmasından dolayı oyuncu olgunluk seviyemiz de biraz daha yüksek, benim 
tahminim… şimdi  free to play oyunları içerisinde İKV’nin grafikleri, paralı 
oyunlar içerisinde İKV’nin grafikleri çok fazla eleştiri alabilecek bir durumda 
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değil, yani gayet iyi durumda. Ancak, yani tabii ki sonuçta bazı sorunları var,  
grafiksel olarak, game player olarak. Çok fazla gelişme kaydediyoruz, yani ilk 
çıktığımız beta’da hatadan geçilmiyordu, şu an çok az sayıda, çok daha aza 
indirildi bunlar, yani sürekli bizim bir geliştirme yapmamız gerekir, bu 
geliştirmeyi yaparken de çok dikkatli olmamız gerekir, çünkü oyun oynanmakta 
olan bir oyun. Yani bizim işte, oyunu iyi yapan ne sorunuza geleyim, bir oyunu 
iyi yapan şey, öncelikle, kesinlikle oyunun reklâmının çok iyi yapılması lazım. 
Yani oyunun iyiliğinden ziyade oyunun tanıtılması lazım, o çok önemli bir defa, 
ikincisi oyunun grafikleri çarpıcı olmalı, ilk başta… bir kaç video çektiğinizde 
insanları çekmeli, üçüncüsü de oyunun bir şeyi olmalı oyuncuları bağlayacak. 
Bu ne olabilir? İşte bir sürü şey olabilir”. 

 

 

Görsel 4: İstanbul Kıyamet Vakti oyun içi 

 
 

Mevlüt Dinç bu oyunun geleceğini aşağıda gibi açıklamaktadır: 

“Bu iki koşula bağlı. Bir, Mynet’in bu oyunu pazarlamasına ve satmasına; iki 
oyuncuların desteğine. Şu anda yüz binlerce insan oynuyor. Ancak gelen 
talepleri gerçekleştirecek gücümüz yok. Maddi olanaklarımız müsaade etmiyor 
buna. Bundan sonrasında bize bir geri dönüş olmalı, o zaman bir ekip ile 
büyümek mümkün olabilir.” (19 Haziran 2008 tarihli görüşme deşifresinden) 

 

Hükümran Senfoni ve Hükümran Senfoni Online  
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Ankara’da 2005 yılında kurulan İmengi Tasarım ve Bilgi Teknolojileri Reklâm Kültürel 

Hizmetler Limited Şirketi tarafından Ceiron ve Ceidot adlı iki farklı marka adı ile alternatif 

gerçeklik kurgusu içinde Hükümran Senfoni (Sovereign Symphony) çok oyunculu stratejik rol 

yapma oyunu küresel pazar için geliştirilmeye başlandı. Oyunun teknik tanıtım videosu ile 

bazı görseller 9 Ekim 2006’da oyun stüdyosunun resmi web sitesinde yayınladı. Oyunun 

deneme testlerine Aralık 2006’da başlandı ve 2007 yılında ise oyunun yazılımının 

tamamlanması için ilk başta pazar hedeflerine koşut olarak yurtdışında, daha sonra da 

yurtiçinde çeşitli yatırım ortaklıkları aranmaya başlandı. Oyunun geliştirimi sırasında 

karşılaşılan bu mali sorunlar nedeni ile oyunun geliştirimi bahar 2008 itibari ile yarım kaldı. 

Ceidot-Cerion Oyun Stüdyosu 2008 Nisan ayından itibaren Mynet ile yaptığı anlaşma sonucu, 

HS oyun kurgusu üzerinde temellenen Hükümran Senfoni Online  (HSO) strateji oyununu web 

üzerinden yayınlama kararını aldı.  Ceidot-Ceiron Oyun Stüdyosu halen ODTÜ Teknokent 

içinde oyun geliştiriciliğine devam etmektedir. HS’nin öyküsü hakkında, ilk olarak 12 Şubat 

2007 tarihinde Erkan Bayol ve İmengi Ekibinden Deniz Aydınoğlu, Tuna Hünerli, Koray 

Eyidoğan ve Hakan Nehir ile görüşme yapılmıştır. İmengi Şirketinin sahibi ve ana yapımcısı 

Erkan Bayol, Bilkent Cyberplaza’da başlayan, Ankara Konutkent’teki bir ofiste devam eden 

ve şu anda ODTÜ Teknokent’te sonlanan  bu öyküyü aşağıdaki gibi anlatmaktadır:  

“Şirketleşmeye 2005 yaz aylarında karar verildi. Dört beş ay süren bir 
araştırma yapıldı. Profesyonel bir oyun sektörü olmadığından bulabildiğimiz 
en iyi programcılara ulaşmaya çalıştık. Grafiğe ucundan kıyısından bulaşmış 
insanlara ulaştık. Kadro kurmak son derece zor oldu. Kimisi İstanbul’da, 
kimisi başka yerde idi. Baş programcı Hakan Nehir Gaziantep’te idi. 
Animatörlerin çoğu İzmir’den gelmişti. Fizik programcımız Kıbrıs’tan geldi. 
Türkiye’nin dört bir tarafından 10 – 15 kişi ancak bulabilmiştik. Şirket kâğıt 
üzerinde Mayıs ayında kuruldu, ama gerçek anlamda faaliyete Eylül ayı 
sonunda Bilkent Teknokent’te başladık. Öncelikle AR-GE desteklerinden 
dolayı düşündük, devletin kurduğu üniversitelerle koordineli çalışma imkânı 
sunan merkezler var. Örneğin Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı karşı binada 
idi. Vergi, muafiyeti vardı. Ama bizim için asıl önemli olan AR-GE ve 
akademik imkânlara yakın olmaktı. Ancak geçen 9–10 ay zarfında işlerin hiçte 
hayal ettiğimiz gibi olmadığını gördük ve tabiri caiz ise buraya kaçtık… 
Akademik anlamda da aradığımızı bulamadık. Sektörde çok fazla ilerleme 
kaydetmiş değiliz. Bu konuda bize yardımcı olacak insan yoktu AR-GE desteği 
zaten çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Böyle bir projeye tek kuruş destek 
bulamadık… Aklımıza gelen her yere başvurduk, ama her şey kâğıt üzerinde. 
Oyun için destek istediğinizde sorunlar başlıyor. Oyun denince Tetris ya da 
PackMan akla geliyor herhalde. Milyon dolarlık bir proje duyunca insanlar ne 
milyon doları diye bakıyorlar. Ekipte herkesin yaşı da genç olunca bir eksi 
puan daha alıyoruz. Bazı girişim sermayeleri var. KOBİ’lerin girişim 
sermayeleri var.  Bankaların verdiği destekler var, Vakıfbank ve İş Bankası 
gibi, ancak onlar da genelde kâğıt üzerinde kalıyor. Türk Teknoloji Geliştirme 
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Vakfı var. Onlar bizi bir sürece soktular. Biz istemedik ama onlar bize 500.000 
ABD doları tutarında bir sermaye ile ortaklık teklifinde bulundular. Biz o 
sırada ABD’ye gidip sunumlar yaptık, çok beğenildik.  Onlar bizden daha çok 
istiyor gibilerdi bu işi, ancak son aşamada birdenbire vazgeçtiler. Bize farklı 
gerekçeler söylediler, biz farklı gerekçeler duyduk. Sektör küçük olmasına 
rağmen birbirini çekememe gibi durumlar oluyor. İnsanlar birbirlerinin önünü 
kesmeye çalışıyorlar. Bazı gruplar kendilerini işin duayeni kabul ediyorlar. O 
insanlarla görüştük, fakat onları projeye dâhil etmek istemediğimizde 
engellendiğimizi gördük. Bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu..” (12 
Şubat 2007 tarihli görüşme deşifresinden) 

 
Görüldüğü üzere, oyunun tamamlanması için gerekli finans kaynağı ve küresel yayıncı 

Ceidot-Ceiron Oyun Stüdyoları tarafından bulunamaz ve oyun stüdyosu, HS’nin kurgusu 

üzerinden beslenen Hükümran Senfoni Online adlı web tabanlı yeni bir oyun geliştirerek bu 

oyun ve üretecekleri diğer yeni oyunların getirisi üzerinden HS’yi tamamlamaya karar verir. 

HSO, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanır, Mynet üzerinden Mayıs 2008’de oynanmaya 

açılır. Deniz Aydınoğlu bu süreci aşağıdaki gibi aktarır:  

“Tabii yaptığınız oyunun ne olduğuna bağlı olarak maliyetler çok değişiyor. 
Bizim yaptığımız 6 kişilik ekibin altı ayda yaptığı oyunun maliyetiyle bir 
Hükümran Senfoni projesinin yani o ilk oyunun asıl oyun dediğimiz projedeki 
oyunun maliyeti arasında dağlar kadar fark var. Hükümran Senfoni PC oyun 
projesinde bir çaba gösterildi ve bir takım ortaya çıktı biliyorsunuz,    iki kez 
Amerika’da katılındı, orada birçok avantaj elde edildi, çok yayıncı anlamında 
ve en sonunda bir kaç yayıncı bulundu, örneğin Rusya bölgesi için bir yayıncı 
bulundu, şimdi tabii dünya için bir yayıncı bulunamadı, bu noktada ne oluyor? 
Oyun projeleri şöyle gidiyor arkadaşlar, siz belli bir parayı ortaya 
koyuyorsunuz, belirli bir demo ortaya çıkartıyorsunuz, yayıncıya gidiyorsunuz, 
yayıncı oyunu beğendiği zaman iki sene boyunca sizi finanse ediyor ve siz o 
finansman altında oynuyorsunuz ve oyun piyasaya çıkıyor. Şimdi tabii uygun 
bir yayıncı bulamayınca bu finansman süreci orada baltalanıyor. Yani para 
olmadığı için devam edemiyorsunuz aslında, açıkçası işin aslı bu. Peki, şimdi 
bizim içinde bulunduğumuz durum, yayıncı bulamadık, sadece Rusya bölgesi 
için bir yayıncı bulduk. Bizim elimizdeki kaynaklar da açıkçası Hükümran 
senfoni projesini aklımızdaki gibi gerçekleştirecek standartlarda 
gerçekleştirmeye uygun değildi, yanlış aklımızdaki gibi diyorum, en azından bu 
30 kişilik bir ekip ve 2 seneden bahsediyorum. Biz de ne yaptık? Finansman 
açığımızı, açıkçası en son olarak kendimiz giderme yoluna gittik. Bunu da 
nasıl yapabiliriz dedik, biz teknik üretken bir ekibiz, bunu, Türkiye’de kendi 
imkânlarımızla bir oyun projesi gerçekleştirip piyasaya sunup ve bundan 
gelecek gelirle durumumuzu idame ettirme, diğer proje için kendi 
finansmanımızı kendimiz karşılama yoluna gittik. Dolayısıyla  diğer esas oyun 
projemizin durumu şudur, bu proje bizden finansman beklemektedir şu anda, 
yani biz yaptığımız oyunlarla para kazanacağız ve o oyunu devam ettireceğiz.  
Ve tabii çıkıp bize finansman desteğinde bulunmak isterse, ya da bilmiyorum 
belki, üç senedir gelmeyen destek gelirse, o projeye devam edebiliriz ama, 
açıkçası daha olası olan bizim bundan kazandığımız parayla bu projeyi devam 
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ettireceğimiz gerçeği. Yani o proje unutuldu, ya da tamamen yarım kaldı gibi 
bir şey yok. Bu proje (HSO) bizim için yardımcı proje. Durum bu.” (4 Mart 
2008 tarihli panel deşifresinden) 

 
 
Ceidot-Ceiron Oyun Stüdyosu 22 Kasım 2008 tarihinde düzenlenen Intel X Game’de 

Football Arena ve Uluhan adlı Mynet ve Üyelik-al şirketleri ile ortak yeni web tabanlı 

oyunlarını tanıtmıştır.  

 

Görsel: 5 Ceidot ve Ceiron Oyun Stüdyosu Ekibi Mynet Oyun Uzmanı Murat Yavuz Kaplan 

ile birlikte İTÜ Teknokent Arı2’de çalışma arasında 

 
 

 

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa  

 

6 Şubat 2007 tarihinde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa oyununun grafikeri Ogan 

Kandemiroğlu ve yapımcı firma Eurosoft’ın Genel Müdürü M. Fatih Karcı ile görüşme 

yapılmış, Teknokent bünyesi dışında bilgisayar oyunu üretimi ve içerikleriyle ilgili bilgi 

alınmıştır. Bu firma, 3+ başta olmak üzere çocuklara yönelik olarak 6 ay gibi kısa sürede, 

adapte edilmiş oyun motorları üzerinde basit kutulu oyunlar üretmektedir. Oyunların satış 
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ederi ise çoğunlukla 15 YTL’dir. Üretilen oyunlar arasında, Savaşan Şahin, Komondo 

Yüzbaşı, Süper Kobra, Helikopter Kurtarma vb. oyunlar sayılabilir. Tüm bu oyunların 

özelliği, bir şekilde strateji veya aksiyon oyunları olması ve oyunların simgesel 

göstergelerinin Türklüğü veya Türk olmayı vurgulayacak şekilde uyarlanmasıdır. Ayrıca tüm 

oyunlarının kapaklarında ”Made in Turkey” şeklinde bir damga kullanılmaktadır. Bu oyunlar 

içinde, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, firmanın yaptığı tüm üretimleri temsil eden 

bir niteliğe sahiptir, bundan ötürü burada bu oyun üzerinden Eurosoft’un oyun 

geliştiriciliğindeki yeri ele alınmaktadır. Eurosoft’un diğer oyun geliştiricilerden farkı, 

yabancı dil eğitim programlarından muhasebe yazılımına değin özellikle eğitsel içerikli çeşitli 

yazılım üretiminde bulunmasıdır. Firmanın oyun geliştiriciliğindeki temel amacını Fatih Karcı 

şu şekilde açıklar: “Bizim ilk çıkış felsefemiz Eurosoft olarak şuydu, yerli içerik Türkiye’nin 

yerli içeriğe sahip olması lazım. İki, yazılımı tüketim aracı haline getirmemiz lazım biz temel 

felsefede bunları baz alarak yola çıktık. Yerli içerik ve tüketim, yani eğer tüketim yoksa zaten 

üretimin verimliliğinden bahsetmek çok zor, üretimin gelişmesinden ya da teknolojiyi 

ilerletmekten bahsetmek çok zor o zaman hep ithalat boyutunda kalırız”. Eurosoft firmasının 

oyun geliştiriciliğindeki yerine ilişkin olarak ise Karcı şu açıklamada bulunur: 

“Eurosoft’u da 2004 yılında kurduk, multimedya ürünler alanında. Tabi bu 
alanda en iyi olmayı arzuladığımız için en iyilerle de çalışıyoruz öyle diyeyim. 
Ogan’la çok iyi bir gönül birlikteliğimiz var, vizyon birlikteliğimiz var, misyon 
birlikteliğimiz var, her açıdan birlikte birbirimizi bütünlüyoruz. Biz şu anda 
Eurosoft’ta kendi kadromuz, yazılım kadromuz yok, yazılım olayını dışardan 
götürüyoruz. Ama oyun işinden bahsedeceksek şu anda Ogan’la birlikte 
yaptığımız ürünler Türkiye’de çok büyük bir değişim yarattı diyebilirim. Bu 
değişim ilk önce F–16 ürünümüzden başladı. F-16’dan başlayan süreç çok iyi 
gitti. İkimiz Ogan’la normalde çocuk ürünlerine yönelik bir şeyler yapalım 
diye başladık, ama F–16 çıkışı ikimizde belli riskleri göz önüne alarak ve ilk 
yaptığımız şeydi, platform tarzı oyunlar üzerinden geçebiliriz gerçi misyon 
olarak. Çok iyi bir grafik yakalayınca bu alanın altını doldurmaya başladık ve 
şu anda en son ürünümüz Barbaros’la bir noktaya geldik… Şimdi biz genelde 
Ogan’la ürünleri çıkartmadan önce uzun bir tartışma süreci yaşıyoruz. 
Aramızda tartışıyoruz, senaryoyu konuşuyoruz, neler vermemiz gerektiğini 
ondan sonra o işin ilgili birimlerini araştırmaya başlıyoruz yani eğer bu işte 
kimler derinse kimler uzmansa onlara ulaşmaya çalışıyoruz, onlarda bilgi 
almaya çalışıyoruz kullanacağımız malzemeler konusunda ondan sonra 
Ogan’ın ya da benim kanalımda belli senarist ya da bunları metne dökebilecek 
bunları senaryolaştıracak arkadaşlar var onlardan yardım alıyoruz, öyle değil 
mi Ogan…Ve ondan sonra bu iş yazılım kanalında, yazılıma dönüşmeye 
başlıyor sonra testlerine başlıyoruz her aşamada birlikteyiz yani. İşin mutfak 
kısmını Ogan götürüyor.” 
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Görsel 6: Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa oyun kapağı 

 
 

Culpa Innata  

 

Gebze’deki TÜBİTAK-Teknokent bünyesinde kurulu Momentum-DMT tarafından 

geliştirilen ve türü adventure olan Culpa Innata 2007 yılı sonunda küresel pazarda farklı 

bölge anlaşmaları ile yayınlanmış, farklı dillere çevrilmiştir. Bu oyunun geliştirim sürecini 

Burak Barmanbek aşağıdaki gibi açıklar: 

“Momentum-DMT sadece bir oyun şirketi değil, bir teknoloji geliştirme şirketi 
olarak kuruldu. Bir yandan AR-GE yaparken bir yandan da farklı konularda 
elde ettiğimiz bilgileri Türkiye’de değerlendirerek şirketi idame ettiriyorduk. 
Geliştirdiğimiz teknolojilerden biri birkaç fotoğraf ile 3D anime edilebilir 
insan kafası modelleme teknolojisi idi. Bununla ilgili bazı projeler yapmak 
istedik ancak bunları çalışmalar AR-GE aşamasında olduğumuz için kayda 
değer görülmedi. Bu ne zaman ki bir oyun projesi ile beraber anlatılmaya 
başlandı, pazarlandı, o zaman insanların ilgisini çekmeyi başarabildik. Farklı 
bir takım öğelerin bir araya gelmesi ile başladı bu proje. Burada tür seçimi 
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yaparken de yüz modelleme, ifade, duygu animasyonu konusunda uzman 
olduğumuzdan bunu ön plana çıkaracak bir oyun türü düşündük. Bu da hikâye 
anlatmaya yakın olan adventure tarzı oldu. Adventure tarzı oyunlar 80’li 
yıllarda çok popüler olmasına rağmen, 90’lı yıllarda büyük şirketlerin 
ağırlığını koyması ile shooting, spor ve yarış tarzı oyunlar ön plan çıktı. Çünkü 
bu oyunlar yeni bilgisayar sattırıyor. Bu yüzden hem basından hem de 
donanımcılardan çok fazla destek görüyor. Adventure oyunların özelliği raf 
ömürlerinin çok uzun olması. Bir shooting oyunun ömrü 6 ay iken, adventure 
birkaç yıl rafta kalabiliyor. 98 yılında piyasaya çıkan ve satılan oyunlar var.  
Süreci tahmin ettiğimizden teknolojinin geri kalması durumunda da insanların 
alabileceği bir tarz olması da bu türü seçmemizde etkili oldu. Karakter 
geliştirerek insanların ilgisini çekip diğer eksiklikleri kapatabileceğimizi 
düşündük. Oyunu kısmen kendi öz kaynaklarımızdan kısmen de destek 
olanlardan sağladık. 2002 yılında başladık, 2005 yılında oyun tamamlanmış 
gibiydi. O noktadan itibaren pazarlama faaliyetlerine başladık. Bir yandan 
pazarlama bir yandan da revizyon gerçekleşti.  Bu yüzden ancak 2007’de 
piyasaya çıkabildi. ABD, Kanada, ardından da Rusya ve Doğu Avrupa, ocak 
ayında da İtalya’da piyasaya çıktı. Fransa ile ilgili olarak hala uğraşıyoruz. 
Projeye başlarken cahil cesareti gerekiyor. Türkiye’de bu konuda çok fazla 
destek bulma şansı yok. Altı yedi yıl öncesine göre biraz daha iyi durumdayız. 
Biz kendi insanlarımızı sıfırdan eğitmek durumunda kaldık, bir yandan da 
kendimizi eğittik. Ekip çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Culpa 
Innata aslında bir roman esinlenmesi. Alev Alatlı’nın Schrödinger’in Kedisi 
adlı romanından esinlenildi. Onun kurduğu evreni oyun ortamına taşınmaya 
çalışıldı. Türkiye hakkında olduğu için daha evrensel bir oyun yapmak 
mümkün değildi. Bizim hedefimiz baştan itibaren ihracattı.” (14 Mart 2008 
tarihli panelin deşifresinden) 
 

Barmanbek, oyunda diyalogların nasıl yazıldığını ise aşağıdaki gibi açıklar: 
“…Oyunun bir yandan prodüktörüyüm, yani bütün bu konsept her şey, başta 
benden çıkmıştı. Sonra grup halinde biz hikâyeyi çıkardık önce ortaya. Kaba 
hatlarıyla. Hikâye çıktıktan sonra tabi adventure oyunlarının, yani daha 
doğrusu üç boyutlu görsel bir dünyanın romandan en büyük farkı detay. Çünkü 
siz romanda sadece belli şeylere dokunup, bazı şeylere hiç dokunmaya 
biliyorsunuz. Gerisi okurun hayal gücüne kalıyor. İstediğiniz konulardan 
bahsediyorsunuz, istemediğiniz konulardan bahsetmiyorsunuz. Üç boyutlu bir 
dünya kurguladığınızda bunu yapamazsınız. Göstermek zorundasınız, 
gösterince de detay vermek zorundasınız. Bu niye böyle? Bizim oyunun geçtiği 
çevrede koskoca bir piramit vardır, şehrin göbeğinde. Niye orda bir piramit 
var, bunu anlatmak zorundasınız. Yoksa oyuncu şey yapar, ya orda da bir 
piramit vardı ama, niye vardı yani? Neydi ki o, ne oluyordu orda? Kafada 
böyle soru işareti kalmamalı. Her köşe, her detay şey yapılmalı, mutlaka 
bahsedilmeli, bir şekilde bağlanmalı ve bütünlük halinde olmalı. Bunu yapmak 
için tabi oyunun evrenini geliştirmek gerekiyor. Oyunu ağırlıklı olarak ben 
yaptım, hatta bizim oyunda World Union’un anayasası bile var, yani öyle 
olmak da zorunda zaten o anayasayı siz ilk gördüğünüzde yok artık falan 
diyorsunuz, çünkü ona baktıktan sonra etrafta gördüğünüz birtakım 
acayiplikler normal gelmeye başlıyor. Yani anayasası öyle olan insanlar, yani 
her şey olur. Bunun dışında adventure, yani tipik bir adventure oyununun 
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hazırlığından bahsetmiyorum, bazen onları da adventure oyun olarak şey 
yaparlar, kategorize ederler, ağırlıklı olarak puzzle biçimli oyunlar vardır, 
karakterleri çok önemlidir. Karakterlerin tipleri, isimlendirilmesi vs. yani 
onların genelini zaten oturup ben yazdım, hatta bir yazar grubumuz vardı 
bizim, ama en sonunda iş başa düştü, döndü dolaştı. Bir noktada Alev Hanım 
da yardımcı olmuştu en başta. Fakat yani profesyonel ya da yarı profesyonel 
yazarlara oyun konseptinde bir şey yazdırmak kolay olmuyor. Bu tip bir oyuna 
da parça başı yazı yazdırmak da olmuyor. Dolayısıyla onlardan 
yararlanabildiğimiz kadarıyla yararlandık, bir noktadan sonra 
yararlanamamaya başladık. Ondan sonra oturdum, mecburen bütün 
diyalogları ben yazdım. Allah’tan da fena da değilmişim, en azından hem 
karakterler, hem de diyalogların genel bir kısmı takdir topladı… Özellikle 
karakter geliştirmede bunu kendimin yapması gerektiğini hissettim. Ve 
zannediyorum doğrusu da oymuş.” (13 Mart 2008 tarihli görüşme 
deşifresinden) 
 

Görsel 7: Culpa Innata  oyun ön kapağı 

 
 
Oyunun adventure türünde üretilmesinin nedenini Barmanbek oyunun raf ömrünün uzun 

olması olarak açıklamakta ve oyun üretim sürecinin tasarlanandan uzun sürmesi ve bundan 

ötürü grafik teknolojisinin eskimesi gibi engellerin üzerinden de bu oyun türü seçimiyle 

gelindiğini belirtmiştir: “Teknoloji tarafı kolay olmayacak, biz de biliyoruz, bu şekilde 

öğreneceğiz, nitekim öyle oldu ve bu işte teknoloji çok hızlı gelişiyor, ama adventure 

oyunlarının raf ömrü uzundur”. Barmanbek, oyunun geliştirim sürecinde istihdam edilen 

işgücünü ise, “Oyunun en yoğun yapıldığı dönemde 8 kişiye kadar çıktı, şu anda o kadar yok 



 42

tabi. Yoğun üretim döneminde giden arkadaşlar oldu, gelen arkadaşlar oldu. Bir de tabii şey 

var, oyunun asli işlerinden biri programlama tabii. Orada da 4–5 arkadaş bayağı bir uğraştı. 

Bunlar yani çekirdek kadro, aşağı yukarı işte 15 kişiye falan denk geliyor” şeklinde 

açıklamıştır. Oyun küresel pazarda farklı yayıncılık ve dağıtım anlaşmaları ile ve farklı 

fiyatlarda 2007 yılının sonundan itibaren dolaşıma girmiştir. Farklı pazarlar için Momentum-

DMT yerelleştirme çalışmaları yapmıştır. Barmanbek bu çalışmayı şu şekilde açıklar:  

“Bizim şu anki sistemimiz, bu bahsettiğim 4 dil kategorisi için, yani İngilizce, 
Almanca, İtalyanca ve Rusça için, farklı yayıncılarımız var. Ve hatta şey, 
Almanya’da aslında distribütörümüz var. Yani orada yayıncılığı kısmen de biz 
üstlendik. Farklı bir anlaşma yaptık. Benzeri bir şeyi İtalya’da da yaptık, 
Kuzey Amerika’yla Rusya’da yayıncılarımız var, onlara biz oyunu verdik, 
onlar kendi yerelleştirme masraflarıyla uğraştılar. Amerikalılar bir şeyle 
uğraşmadılar, zaten İngilizceydi…Yerelleştirme, valla, tam size şu kadar olur 
demem zor, çünkü biz birkaç yerelleştirmeyi aynı anda yaptık. Dolayısıyla 
süreç uzadı biraz, yayıldı. Orada şey çok bağlı, yani test hızlı yapılırsa,  biz 
yerelleştirmeyi bayağı hızlı yapıyoruz aslında, ama test süreci uzadığı ve sorun 
olduğu takdirde karşı tarafta, biz de bekliyoruz, yani, çünkü onlar test 
yapacaklar, report çıkartacaklar, yani şeylerin, hataların listesini 
çıkartacaklar, bize gönderecekler, biz de bakacağız, haa burada böyle mi 
olmuş, hıı, peki falan. Ya da bir kısmına diyeceğiz ki, yok kardeşim bu böyle, 
kusura bakmayın, o da oluyor, adam bir şeyi hata zannediyor, hata değil, ya 
da öyle bir hata ki, teknik olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Onlar da 
oluyor. Diyoruz, anlaşıyoruz, tamam bu bunu yaptık, bunları bunları 
yapmıyoruz, iyi pekiyi, bari şunu da yapın falan. Onlar düzeltiliyor, tekrar 
geriye gidiyor, bayağı git gel oluyor. İşte şey, aslında çok iyi işlese o süreç, 
şeyi, seslendirmeyi ve çeviriyi ayırıyorum. Ayrı bir şey yani, çevirinin kendisi 
bir kere en az altı hafta, iki ay sürüyor. Dublaj o kadar sürüyor, beş hafta 
falan sürüyor dublaj. Gerçi şimdi biraz yeni geliştirdiğimiz teknolojilerle 
dublaj süresini biz yarıya indirmeyi planlıyoruz. Bu zaman sınırlamasını 
kaldırıp, her dil için, farklı dil için, seslendirme uzunlukları farklı uzunlukta 
olabilecek. Stüdyo çok pahalı bir şey. Stüdyo süresinden bayağı bir tasarruf 
edeceğiz. Onun için ayrı bir takım tekniklerle uğraştık, geliştirdik, işte 
seslendirme beş hafta sürüyor… Altı ay olmadı da, yani hepsini şey yapınca, 
bütün süreç altı aya kadar sürebiliyor, ama tabii şu da var, yani biz bir yılda 4 
taneyi yaptık, çünkü arada boşluklar var, bütün yani dublajlar ayrı ülkelerde 
ayrı zamanlarda yapılabiliyor, birbirinden bağımsız olarak. Çeviriler keza 
aynı şekilde. Ama tabii ki o dublajın bitmesini beklemek zorundasınız ki 
burada işleme sokasınız sesleri, eksikler çıkar, her dublajda dosya kaybolur, 
yani kaçınılmaz bir şey. Adamlar size bu tamamdır, her şey tamam diye, yön 
verirler oradan DVD’leri, ya da İnternette ftp sitesine koyarlar, indirirsiniz 
burada, bakarsınız, sonunda iki üç tane diyalog gitmiş, ara ara, işte ha, aranır 
bulunur vs. Bir de öyle şeylerle uğraşılır, yabancı dil olunca takip etmek de 
kolay değil. Yani nerede başlıyor, nerede bitiyor, hangisi hangisidir falan.” 
(13 Mart 2008 tarihli görüşme deşifresinden) 
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Darkness Within: In Pursuit of Loath Nolder 

 

Galip Kartoğlu, Onur ve Oral Şamlı’dan ev-ofis şeklinde kurulu olan Zoetrope Interactive 

tarafından geliştirilen Darkness Within, Culpa Innata gibi hem kutulu bir PC oyunu hem de 

adventure türünde olup, Güz 2007’de Lighthouse Interactive tarafından küresel pazarda 

yayınlanmış ve dağıtılmıştır. Oyunun 3D olarak devamı Darkness Within: Dark Lineage adı 

ile 2008 yılında geliştirilmeye başlanmıştır. Oyunun geliştirim sürecini Kartoğlu aşağıdaki 

gibi açıklar: 

“Firmada yazılımcı olarak çalışıyorum. Zoetrope oyun yapım grubu üç kişiden 
oluşuyor. 2001 yılında bir araya geldik. PC oyun üretmek amacı ile bir araya 
geldik ve önceliğimizi macera oyunları oluşturdu. Darkness Within: In Pursuit 
of Loath Nolder adında bir oyun geliştirdik. 16 Ekim 2007’de ABD’de 
piyasaya çıktı. Sonrasında İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerde piyasaya 
çıktı. Korku macera türünde bir oyun, panoromic 3D. Hollandalı bir firma 
olan Lighthouse Interactive ile dağıtım konusunda anlaştık. Oyun tam olarak 
3D değil. Render üzerinden alınan görüntülerin küp yüzeylere kaplanması ve 
kullanıcıları merkeze koyarak oluşturulan 360 derecelik bir görüntü yapısına 
sahip. Benzer oyunlarda yapılan hata, oyunun çok statik ve sadece imajlara 
bakıyorsunuz hissini uyandırmasıydı. Bunu aşmak için etrafa çeşitli görsel 
efektler koyduk… Oyun şu an ABD, Rusya, İngiltere, Kanada ve Fransa’da 
satılıyor. Yapımı iki sene sürdü, 2006’da başladık.” (14 Mart 2008 tarihli 
panel deşifresinden) 

 

Kartoğlu, bu oyunu geliştirirken temel amaçlarının ne olduğunu ise şöyle açıklar: “Amatör bir 

grup tarafından yapılıp da dünyaya pazarlanacak tek oyun türü. PC oyunu olarak satmak 

istiyorsanız başka bir yol yok, diğerleri çok büyük projeler.  Bu tarz bir oyun var, 

Arjantin’den iki çocuk yaptı. Arjantin’den çıkan ilk oyun ve oldukça iyi satmış. Oyun çok iyi 

pazarlanmış, oyun sitelerinden düşük notlar almasına rağmen adventure oynayan kitle 

tarafından çok beğenildi. Bizim amacımız da bu işi meslek edinerek para kazanmak.” 

Kartoğlu, bu oyundan sonraki hedeflerini de “Amacımız bu oyunun devamı olan iki oyunu 

bitirebilmek. Oyunda bazı yerler açıklanmıyor. Hikâyedeki Lovecraft teması gereği çok fazla 

şey açıklamamak gerekiyor. Aynı tema üzerinden oyun motorunu da geliştirerek yeni oyunlar 

yapmayı umuyoruz. Daha sonra yapılacak olan casual gamer dediğimiz, fazla oyun hastası 

olmayan, oyunu eğlence olarak gören, satın alan kitle için. Bu kitleye hitap eden bir oyun 

olabilir. O daha büyük bir proje. Aksiyon yapmaya kalkarsanız karşınıza çok fazla ve iyi rakip 

çıkar. Bu alanda rekabet için tecrübe şart. Belki bir aksiyon-adventure olabilir, ekip 

büyüyebilir” şeklinde açıklamaktadır.  
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Mount and Blade 

 

 Bilkent Cyberplaza’da kurulu olan Tale Worlds/İki Soft firması tarafından 2004 yılından bu 

yana geliştirilen bir Ortaçağ RPG’i olan Mount and Blade önce çevrimiçi satış ve üyelik ile 

sonra,  Paradox Interactive tarafından 2008 yılı Yaz’ı itibari ile kutulu olarak küresel pazarda 

yayınlanmıştır. Armağan Yavuz, oyunun geliştirim sürecini ve oyuncuların oyuna yönelik 

olumlu tepkilerini aşağıdaki gibi açıklar: 

“Oyun çalışmalarına 2001 yılında amatör olarak başladık ve iki kişi beraber 
geliştirdik. O dönemdeki amacımız yaptığımız işi geliştirdikten sonra 
profesyonel hale gelmekti.  Projemizi yurt dışında bazı profesyonellere 
gönderdik ama ilgi göremedik. Son çare olarak orijinal bir dağıtım fikri 
aklımıza geldi; oyun bitmeden İnternet üzerinden satış. Oyuncular oyun 
bitmeden İnternet üzerinden oyunu oynayabilecekler, bitmiş halini de ücretsiz 
olarak alabileceklerdi. Oyunu çıkarttık ve sadece bir foruma tek bir mesaj 
attık. Yaklaşık 24 saat içinde bu işi kıvırdığımızı anlamıştık. Çünkü bu forumda 
büyük olay oldu. Birçok insan olaya pozitif yaklaştı. Zaten birçok oyun 
bitmeden satıldığından dürüst davrandığımızı söylediler. Bu bizi yeni bir iş 
mentalitesi ile çalışmaya yönlendirdi. Ekibimizi büyütmeye çalıştık. Şu an 
Ankara Bilkent Teknopark’tayız, çalışmaları altı kişilik bir ekip ile 
yürütüyoruz. Yurt dışında resimleri çizen bir arkadaşımız var. Oyun bir 
ortaçağ oyunu. Bu tarz oyunlardan farkı gerçekçi olması. Ortaçağ temalı 
oyunlarda büyü vardır, abartılı giysililer, silahlar vardır. Bu oyunda 
savaşlarda binlerce yaratığı öldüremiyorsunuz. En fazla iki üç kişi ile 
savaşabiliyorsunuz. Tek başına olmak zorunda değilsiniz, yanınıza pek çok 
adam alabiliyorsunuz. Lineer bir senaryo takip etme zorunluluğunuz yok. Bir 
dünya verilmiş, o dünya içersinde serbestsiniz. İsterseniz ticaretle uğraşabilir, 
isterseniz haydut olabilirsiniz, asker olup bir ordu için savaşabilirsiniz. Oyunu 
Sims’in Ortaçağ versiyonu olarak düşünebiliriz. Oyunun beta versiyonunu 
dağıttığımız için oyuncular geri bildirimde bulunuyor ve biz de oyunu 
geliştiriyoruz. Oyuna başlamadan önce bir karakter seçiyoruz, zeka, karizma, 
kuvvet ve hız gibi özellikler var, istediğimiz tarzda bir karakter yaratıyoruz. 
Yüz yaratma modülümüz var. Harita modumuz var, oldukça büyük bir harita 
içinde şehirler, kasabalar ve köyler var. Bunların her birinin efendisi 
olabiliyorsunuz, ona göre vergi kazanabiliyorsunuz. Oyunu 6. level’a kadar 
oynayabiliyorsunuz, daha sonra satın almanız isteniyor. Oyun çıktıktan sonra 
oyunculardan çok fazla eklenti isteği geldi, biz de oyunu eklenti yapılabilir 
hale getirdik ve bu da son derece başarılı oldu. Oyun başlarken hangi modülde 
başlayacağınız soruluyor. Oyuncularımız oyunu çok uzun süredir oynuyor, 
oyuna eklenti yapıyorlar. Oradaki ekip neredeyse bizden daha organize.” (14 
Mart 2008 tarihli panel deşifresinden) 
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Görsel 8: Tale worlds oyun stüdyosu ekibinde Armağan Yavuz çalışırken 
 

 
 

 

 Nette Hayat  

 

İstanbul’da kurulu olan 7 Kare firması Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel’den oluşan bir ekiple 

Nette Hayat adlı gerçek zamanlı yaşam simülasyonu geliştirmeye başlamıştır.9 Cem Uzunlar, 

bu projeyi aşağıda şöyle açıklamaktadır: 

“Yaklaşık bir buçuk senedir de aynı çekirdek ekip ile Nette Hayat projesini 
geliştiriyoruz. Nette Hayat, diğer oyunlarımızdan farklı olarak bir box ya da  
PC oyunu değil, online bir proje. Türkiye’de yapılmış en kapsamlı üç boyutlu, 
insanların aynı anda bağlanıp, birbirleriyle konuşabildiği, oyun oynayabildiği 
bir ortam. Şu anda soft lansman aşamasında, büyük bir reklâm kampanyası ile 
duyurulmadı. Ona rağmen üyelerin kendi aralarındaki iletişim ile 50000 üyeye 
ulaştı. Nette Hayat arkadaşlık ve eğlence platformu olmasının yanı sıra, aynı 
zamanda İnternet üzerinde standart olarak bildiklerimizden farklı bir reklâm 
alanı. Burada bildiğimiz standart sabit resimler yok, çok çeşitli ürün 
tanıtımları, lansmanlar organizasyonlar ve bir oyunda yapılabilecek herhangi 
bir reklâm hizmeti için kullanmak mümkün. Projenin başlarında sunucuları 
açtık ve hataları düzelttik. Şu anda gelinen noktada kullanıcıların birbirleri ile 
sohbet edebilmeleri mümkün. Aynı zamanda insanlar üç boyutlu animasyonlar 
ile kendilerini ifade edebiliyor. Dans edebilirler, kızmışlarsa bir animasyon 
oynatabilirler. Aynı zamanda ortamlarında streaming müzik dinleyebilirler. 
Bunu ilerde daha da geliştirip insanların bir müzik kutusundan müzik 

                                                 
9 Ekim 2008 tarihinde Cem Uzunlar Nette Hayat firmasından ayrılarak kendi oyun geliştirme firmasını 
kurmuştur. 
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çalmalarını sağlayacak bir seviyeye getirmeyi düşünüyoruz. Nette Hayat’ın 
kendine ait bir de sanal para birimi var: neto. Kullanıcıların kıyafet, aksesuar 
ya da ek hizmet veya içecekleri içki, gönderilecek bir hediye için bunu 
kullanacaklar. Ayrıca sistemde sohbet dışında, oyuncu kitlelere yönelik, 
oyunları rekabet olarak algılayan kişiler için çeşitli oyunlar ve ödüllü 
yarışmalar var. Şu anda üç oyun var. Nette Hayat içerisinde gerçek mekânlar 
da olacak. Şu anda Taksim sistemde… Ortamda neto ile alınabilecek oyun içi 
item’lar da olacak. Bu oyunlara ek olarak diğer sitelerde oynanan Flash ve 
Java tabanlı oyunların üç boyutlu hali üzerine çalışma yürütüyoruz. Bu 
oyunlar üzerinden ekstra yarışmalar ve turnuvalar yapmayı planlıyoruz. Daha 
sonraki aşamalarda, kullanıcılar verdiğimiz standart ortam dışında kendi ilgi 
alanlarına göre kendilerinin kurup yönetebileceği, üyelerini kendilerinin 
belirleyebileceği ek mekanların olacağı grupları sisteme entegre etmek 
istiyoruz. Animasyonlar şu an sadece bireysel olarak yapılabiliyor. Bunları 
grup olarak karşılıklı dans etmek, sarılmak gibi bir seviyeye getirmek 
istiyoruz....Oyun içinde özel mesajlaşmayı sağlayan bir yazılım var, 
kullanıcılar aynı MSN’de olduğu gibi listelere arkadaşlar ekleyebiliyor, online 
durumlarını, hangi bölümde olduklarını görüp haberleşebiliyorlar. Nette 
Hayat’ın bu kısmını Visual Basic kullanarak tasarladık, üç boyutlu client C de 
yazıldı. Daha çok insanların sahip olduğu farklı konfigürasyonlardaki 
bilgisayarlar göz önüne alınarak hazırlandı. Geniş bir veri sistemi tabanına 
bağlı. Kullanıcıların gittikleri yerler, baktıkları reklâmlar, arkadaş listesinde 
kim var, kim hangi oyunu oynamış, bunları görebilen bir sistem var. Bunun 
için Esquire Server kullanıyoruz. Sisteme giriş için kullandığımız site 
nettehayat.com.  Site üzerinden kim, hangi bölümde görebildikleri gibi, ödüllü 
yarışmaları da buradan takip edebiliyorlar.” (14 Mart 2008 tarihli panel 
deşifresinden) 

 

Spellcasters  

 

İstanbul’da kurulu Overdose Caffeine firması web tabanlı oyunlar geliştirmekte ve kendi 

sunucularından bu oyunları oynamaya açmaktadır. Spellcasters da bu firmanın ürettiği web 

tabanlı bir oyundur. Tolga Özuygur ve Can Başyiğit bu oyunun geliştirim sürecini şu şekilde 

açıklamaktadır: 

“Biz Overdose Caffeine olarak 2002’den beri işler yapmaya çalışıyoruz. 
Tabanı browser olan oyunlar yaptık. Biz oyunların dağıtımını genelde İnternet 
üzerinden yaptık. İnsanların İnternet üzerinden oyun almalarını sağlamak 
basılı olarak vermekten daha mantıklı. Daha çok sayıda tedarik 
edebiliyorsunuz, daha çok insana ulaşabiliyorsunuz. İlk çıkan oyun 
Spellcasters….Oyun izometrik bir yapıya sahip. Genelde bütün çalışanları 
İnternet üzerinden buluyoruz. Yurt dışı bağlantısı olan insanlarla çalışıyoruz. 
İllüstratörlerin sorduğu ilk soru ne kadar para alacağı. Bu bizi çok rencide 
ediyor. Yurt dışında 19-20 yaşlarında gençler forumlarda yirmi dolara iş 
yaparım diyorlar. Paradan çok oyunun nasıl olduğunu soruyorlar, bu bizi çok 
mutlu ediyor. 19 yaşında bir kızla çalıştık, profesyonel gibi yardımcı oldu.  Şu 
an belli maliyetleri karşılayabiliyoruz, Spellcasters’ı yaptığımızda amatör bir 
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ekiptik, çok fazla paramız yoktu. Çok büyük paralara ihtiyaç yok aslında, 
oyunun kalitesi çok önemli. Oyunu bastırmak isterseniz çok sıkıntı 
çekebilirsiniz ancak biz, İnternet üzerinden client donation bazlı işler yaparak 
da bu işin kurgulanabileceğini gördük. Bu süre içerisinde donation mantığının 
yurt dışında iyi işlediğini gördük. Türkiye’de insanların beleşçilik kavramı 
üzerinden geri dönüş yapmadığını, oyunların illaki Türkçeleştirilmesini 
istediklerini gördük. Çok büyük baskılar altında kaldık. Spellcasters’ı ilk 
çıkardığımızda İngilizce olarak çıkarmıştık.” (Tolga Özuygur, 14 Mart 2008 
tarihli panel deşifresinden) 
 

Overdose Caffeine ekibi, Etherengine adını verdikleri reklâm-oyun üretmeye yönelik bir oyun 

motoru geliştirerek, hızlı bir şekilde reklâm-oyun üretme işine girmiştir. Bu motorun özelliği, 

reklâm-oyunlarda var olan güvenlik sorununu en düşük düzeye indirmesidir: Etherengine ile 

eş zamanlı çalışan bir yapay zekâ tasarlanmıştır; server ve client bazlı. Bu ikili yapay zekâ 

oyun içindeki anomalileri saptamaktadır. Bu üretimler,  Spellcasters’ın devamı olan Battle of 

Survival’ın da geliştirilmesine maddi olarak katkıda bulunmuştur. Battle of Survival facebook 

üzerinde bir uygulamadır:  

“Bizim Overdose Caffeine olarak derdimiz, İnternet olan herhangi bir spotta 
bir client üzerinden download ederek oynadığımız bir oyunu İnternet’ten 
herhangi bir web sitesinde de aynı keyfi alarak yaşamalarını sağlamak. Battle 
of Survival harita başına 16 kişi destekler. Oyun içerisinde entegre 
karakterler, uçaklar, tanklar mevcut. Bizi finansal olarak destekleyen premium 
servisimiz var. Bu da bizim server maliyetimizi karşılar. Oyun 6 gün içerisinde 
yaratıldı. Big Point Games adlı bir Alman şirketi ile iş yapıyoruz. Onlar da 
browser üzerinden çalışıyor. Basit oyunlar yaparak birbirimizi tanımaya 
çalışıyoruz. Operation Overlord isimli bir defence oyun hazırlayıp ilk 
açılışımızı yaptık… Şu sıralar Road to Kingdom isminde bir kurmaca oyun 
hazırlamaktayız...” (Can Başyiğit, 14 Mart 2008 tarihli panel deşifresinden) 

 

 

Bu oyun geliştiricileri hakkında belirtilmesi gereken iki önemli husus, endüstrideki diğer 

geliştiricilere göre yaşlarının çok genç olması (22 ve 24) ve lisans eğitimi aldıkları alanın, 

iletişim tasarımı olmasıdır. Spellcasters’in sunucu maliyeti, oyun içindeki reklâm alanları 

üzerinden karşılanmaktadır. Oyun içindeki bir billboard’a tıklandığında, reklâm verenin web 

sayfasına geçilmektedir. Tolga Özuygur, oyunun üretim maliyetinin nasıl karşılandığını şöyle 

açıklar: 

“Bizim şu an facebook içerisinde açtığımız “Battle of Survival” ile reklâmdan 
büyük bir gelirimiz var, hem de premium account satıyoruz.” (14 Mart 2008 
tarihli Çalıştay deşifresinden).  
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System Wonders 6 

 

 İzmir’de kurulu olan Emibel firması da Overdose Caffeine gibi web tabanlı oyunlar 

geliştirmekte ve sunucularından bu oyunlar oynanmaya açılmaktadır. Bu oyun geliştiricilerin, 

diğerlerinden en önemli farkı, sermaye kaynaklarının dijital oyun endüstrisi hatta bilişim 

endüstrisi dışındaki alanlardan beslenmesidir. Firma, aynı zamanda Blizzard ve Microsoft 

oyunlarının, id.Soft’un kutu oyunlarının Türkiye dağıtıcısıdır. System Wonders 6’in oyun 

yazılımı Armateknik tarafından yapılmıştır. Oyunun Ağustos 2008 tarihli EGM dergisine 

verdiği reklamda “%100 Türk yapımı” olduğu vurgusu yapılmaktadır. 

Fırat Bükey, firmanın endüstrideki hedefini şu şekilde açıklar: 

“Oyunun sektördeki değeri geçen süre içinde beş para etmeyebilir, ama şu an 
ikinci oyuna başlamak zorundayız. Şu anda oyuna eklenti yapmak zorundayız. 
Bunların hepsi para. Artık bu yola girdik ve devam edeceğiz. Kötü şeylere 
hazırlıklıyız. Ekibimiz ikinci oyunun organizasyonunu yaptı, bu sektörde risk 
var. Oyuncak sektörü için de bu geçerli. Piyasada iki yüz bin oyuncak var. 
Oyuncakçılar da tahmin ediyorlar neyin tutacağını. Armateknik ile bu işe 
hayat boyu devam etmek istiyoruz. Oyun yaptıracağınız çok firma var ama. 
Armateknik gibi profesyonel çalışan bir ekip görmedim.” 
 
 

Savaşım 

 

Savaşım adlı web tabanlı oyun üniversite öğrencisi Ufuk Şahin tarafından 2006’dan bu yana 

geliştirilmekte ve sayıları giderek artan sunucu üzerinden oynanmaktadır. Görüştüğümüz en 

genç geliştirici olan  Şahin’in, (19) ailesinin, kamuoyunda oyun ve oyuncu olgusuna yönelik 

olarak var olan etiketlemenin de etkisi ile onun oyun geliştirim işine girmesini 

desteklemediğini de belirtelim. Şahin bu durumu şöyle aktarmaktadır: 

“Aslında şöyle söyleyeyim; beni, ailem hiçbir zaman bu işe bulaştırmak 
istemedi, programcılıkla uğraşmamı da istemediler. İşte ben bilişim 
teknolojileri olimpiyatlarına katıldım iki kere; birincisinde gitmeme izin 
vermediler. Benim okul müdürüm babamla özel görüşerek, yanımda bir 
öğretmen eşliğinde, İstanbul’a götüreceğiz, yarışmaya katılacak falan diye izin 
alabildim. Sonra o yarışmada birinci oldum, Ankara’ya geri döndüm. Ertesi 
sene o yarışmaya gene katılacağım, şans eseri bir kere kazandın, yine mi 
kazanacaksın, gitme bu sefer diye göndermediler bu seferde. Ondan sonra 
gene gittim tabii. Yani aslında ailem çok da desteklemiyor beni. Ama benim 
babam bankacı, benim o çocukluk dönemlerimde babam doktora tezini 
yazıyordu, dolayısıyla evde bir bilgisayar olması gerekiyordu; ben de o 
bilgisayarı kurcalayarak, bozarak diyeyim birazcık öğrenmeye çalıştım. Ondan 
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sonra bana hediye olarak bir bilgisayar alındı, ben ilkokula başladığım zaman. 
Ondan sonra ben o bilgisayarı boza yapa, boza yapa bir şeyler öğrendim.” 

 

Şahin oyununun geliştirim öyküsünü aşağıdaki gibi açıklar: 

“Oyun eskiye ait, aslında 2003’ten de eski. İşte yayın yapmaya 2003 yılında 
başladık. Biz bunu ilk başta, amatör olarak kendi aramızda oynamak için 
yaptık, dediğim gibi. Dolayısıyla teknik olarak çok üstün bir alt yapıya sahip 
değildi. Yani bizim tahminimiz şeydi: Bizim 100 tane olur, biz kendi aramızda 
oynarız, diye düşünmüştük. Şu an Savaşım’ın 11. sürümü. Yeni sürümler 
çıkmaya başladı ve işte iletişim teknolojileri diye bir yarışma var, biliyor 
musunuz; Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği. Orada yarışmaya katıldı 
savaşım, birincilik aldı. Orada aldığı birincilik ödülüyle… sermaye yapıp, 
oyunu tekrar açtım. Bu sefer daha geliştirdik, alt yapısını kuvvetlendirdik. 
Ondan sonra açıkçası bizim paramız bitti. Biz de insanlardan para isteyemedik 
yani. Çünkü bizim amacımız ticaret yapmak değildi. Biz sadece eğlenmek için 
işe başladık ve eğleniyorduk da aslında. Bizim paramız bitince oyun 
otomatikman kapandı. Ama kapanmadan önce biz insanlardan bağış toplamak 
istedik. En başta dedik ki: Böyle böyle, ben öğrenciyim, bu oyunu ben yaptım; 
bu oyun için ayırdığım bütçeyi aşmış durumundayım, oyunu işte şu ücreti 
ödeyemezsek kapatacağız şeklinde bir açıklama yaptık, ertesi gün hesabımızda 
700 milyon para vardı. Yani Türkiye’de gönüllü olarak oyun için para 
toplayabilen tek oyun bizdik, büyük ihtimal. Ondan sonra bu para da 
kullanıldı, 2-3 ay daha devam etti oyun, o arada 20 bin civarında oyuncumuz 
oluştu.…Yani bir süre böyle bölük pörçük yayın yaptık. En son bu senenin 
aralık ayında ben oyunu tekrar açmaya karar verdim. Son kez artık olursa 
olur, olmazsa olmaz diye. Oyunu açtık ama bu sefer Türkiye’deki insanların 
oyun hakkındaki görüşleri çok değişti. Çünkü GameForge, artı Knight Online 
insanlara oyuna para ödemeyi öğretti. Açıkçası bu böyle. Biz de bu sayede 
onlardan cesaret alarak, premium üyelikler piyasa sürdük, oyunun kendini 
ayakta tutabilmesi için ve beklemediğimiz bir şekilde çok büyük talep gördük. 
Yani ilk ay oyun, kendi giderinin yaklaşık 7-8 katı para kazandı. Böyle olunca 
bize de teklifler gelmeye başladı. İşte bir çok büyük firmadan teklifler geldi. 
Bir kaçı aslında kötü niyetli tekliflerdi, aslında oyunu ele geçirmek amaçlı 
tekliflerdi. Bunlar daha sonra ortaya çıktı, bazılarıyla çalışamadık.” 

 

Oyunun başarısı üzerine, İstanbul’da Savaş Simülasyon Hizmetleri adlı bir şirket kurulur. 

Şahin, oyun içi ekonomiyi de şu şekilde açıklar:  

“Garanti Bankası’ndan sanal pos aldık, diğer bankalardan da hesap açtık, 
havaleyle ödeme yapmak isteyen olur diye, ödeme yapmaları için. 3 aylık 
premium bedeli 15 YTL artı KDV.  Hesaplandığı zaman aylık 5 YTL’ye geliyor 
ve çoğu kişi bu parayı önemsemiyor. Çünkü 5 milyonu insan neye harcamıyor 
ki diye düşünülüyor. Dolayısıyla premium üye oranımız bayağı yüksek. Bunun 
dışında yeni başlattığımız oyun içi para satışı başladı, para dediğim altın adı 
altında, oyun içinde size bazı özellikler veriliyor. Yani bunun dışında ülke 
değiştirme var, isim değiştirme var bunları da parayla yapıyoruz. Çünkü isim 
değiştirme bizim için büyük sorun yaratıyor. Oyuncuyu takip edemememize 
neden oluyor, isim değiştirme de. Ülke değiştirmede ise, açıkçası suiistimal 
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yapılmaması için ücretli yapılmış bir hizmet. Çünkü her saldırıdan önce ülke 
değiştiren bir oyuncunun, e nasıl diyeyim oyun içinde haksız bir güce sahip 
olur yani, böyle bir şey yaparsanız; oyun içinde kargaşa çıkar. Dolayısıyla 
insanlar bizden devamlı istiyorlardı, ben ülkemi değiştirmek istiyorum, ne 
yapıyım şimdi; hesabımı değiştirip tekrar hesap mı açıyım diye bize talepler 
geliyordur. En son dedik, yapalım o zaman. Ama ücretli olsun, insanlar zor 
durumlarda, zaruri durumlarda kullanmasınlar diye düşündük.” 

 

Oyunun hali hazırda 58,000-60,000 oyuncusu vardır ve bunlardan 15,000-20,000’i premium 

hesabı kullanmaktadır. Şahin, geleceğe yönelik planlarını da aşağıdaki gibi açıklar: 

“Savaşım için şöyle, ben Savaşım’ı kendime göre yetersiz buluyorum. Çünkü 
şöyle bir şey var, biz bu oyunu 2003 yılında yaptık. O zamandan bu zamana 
çok ufak değişiklikler oldu… genelde 2003 ile 2004 yılında olan değişiklikler. 
Ve o zamandan bu zamana bu tip oyunların sayısı oldukça arttı. Bu oyunların 
sayısı artınca tabii insanların beklentileri de değişti ve bu Savaşım’ı 
yamayarak bir yere gelemeyeceğini düşünüyorum ben, kendi düşüncem tabii 
bu. Dolayısıyla Ultimatom adında başka bir oyun hazırlamayı düşünüyorum. 
Ve direkt şey yapacağım yani, direkt Savaşım’ın ismini değiştirerek Ultimatom 
yapacağız, ama farklı bir oyun olacak. Gene aynı oyuncular, aynı üyelikten 
devam edebilecekler. Ama tamamen farklı bir sistem olacak ve bizim 
Ultimatom’da yapmak istediğimiz şey şu: Normal CD oyunu gibi 
oynayabileceğiniz o görsellik seviyesinde bir web bazlı oyun ve biraz da iddialı 
bir proje aslında. O yüzden yaklaşık 1 sene kadar bir geliştirme süreci var. Bu 
süreçte de Savaşım’ın Ultimatom’a sermaye oluşturması için yayın yapmasını 
sağlayacağız. Zaten Savaşım’ın Ocak ayından bu yana yayına girmesinin tek 
nedeni Ultimatom’a sermaye oluşturmak. Çünkü sermaye olmadığı zaman 
elinizde gidebileceğiniz yer gerçekten sınırlı. Yani insanlar sizi sevebilir, 
oyuncu sayınız çok olabilir; ama bir yerden sonra tıkanıyorsunuz. Bu 
tıkanmayı engellemek için de Ultimatom’a sermaye oluşturmaya çalışıyoruz.” 

 

 

Bu noktada, Ankara’da ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulan Animasyon Teknolojileri ve 

Oyun Geliştirme Merkezi’ni tanıtmak ve I. dönem eğitim katılımcılarının (dijital oyun 

geliştiricisi adaylarının) Türkiye’de oyun geliştirimine ilişkin düşünce ve kanılarını kısaca 

değerlendirmek istiyoruz. ODTÜ Teknokent, ATOM projesi’nin mali kaynağını Dünya 

Bankası fonlarından sağlamış bulunmaktadır. Bu temel mali kaynağın dışında, Intel’den ve 

Exper firmalarından donanım desteği alınmıştır. Bir diğer destekçi firma Microsoft ise, 

yazılım ile ilgili destek sağlamayı, eğitim çalışmalarına destek vermeyi ve geliştirilecek 

ürünler çerçevesinde çeşitli projeler geliştirilmesine yardımcı olmayı taahhüt etmiştir. Crytek 

firması ise CryEngine 2 motor lisansını ücretsiz olarak kısmen açmayı taahhüt etmiştir. 

Ayrıca İstanbul’dan çeşitli yazılım firmaları ve farklı üniversitelerden konu ile ilgili 

akademisyenler eğitim konusunda destek olacaklarını belirtmişlerdir. Mobil oyun ile 
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ilgilenenler için de Merkez, Ericsson ve Turkcell ile görüşmeler yapmış, mobil oyun 

geliştirildiği takdirde, bu iki firmanın desteği için fikir bazında anlaşma sağlanmıştır.  

 

 

Görsel 9: ODTÜ TEKNOKENT ATOM çalışma ortamı 

 
 

ATOM 11 Haziran 2008 tarihinde ilk dönem eğitimlerine başlamıştır. İlk dönem eğitim 

sonucu, geliştirilecek oyun ile Türkiye’de dijital oyun kültürüne yönelik kamuoyu ve ana 

akım medyada var olan olumsuz yargıların yok edilmesi amaçlanmaktadır. İlk geliştirilecek 

projelerde içerikle ilgili kaygıyı da Kızıltaş şu şekilde ifade etmektedir: “İçerikle ilgili 

kaygılarımız var. Önceliklerimiz tamamen yerli olmaları üzerine, eğitici konularda oyun 

üzerinden çalışmalarımız olacak. Ama bu tek kriter olmayacak. Türkiye’nin tanıtımına 

yönelik projeler de olacak.” 

 

ATOM’da eğitim alan ilk grup kursiyerlerin oyun geliştirimi ile ilgili düşüncelerini de 

öğrenmek için tarafımızdan kısa bir anket hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu anketin 

sonuçlarına göre elde edilen bulgular aşağıda belirli başıklar altında değerlendirilmektedir. Bu 

ankete toplam 26 oyun geliştirici adayı katılmıştır.  

 

• Deneyim 
Deneyimli iş gücü eksikliği Türkiye’de bu üretim alanının sektör temsilcileri ve diğer önemli 

aktörleri tarafından belirtilen en önemli sorunudur. Bu bağlamda, bu grubun oyun 

geliştiriciliği alanındaki deneyimine bakıldığında, çoğunlukla oyunculuk deneyimi üzerinden 
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gelişen amatör oyun tasarımcıları olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda katılımcıların 

içerisinde deneyimini az, düşük, amatörce veya hobi olarak tanımlayanların çok olduğunu 

söylenebilir. Bununla birlikte, aralarında oyun senaryosu yazım çalışmalarına katılanlar, mod 

üretenler ve konsept geliştirme gruplarında çalışanların olduğunu da belirtmek gerekir.  

 

• Motivasyon nedenleri/ amaçlar  

Katılımcılara oyun geliştirme istemindeki amaçları sorulduğunda çeşitli ve farklı yanıtlar 

vermişlerdir. Bunlar şöyle sıralanabilir; Türkçe oyun üretmek, RPG kavramını doğru 

anlatabilecek oyun yapmak, e-sporların gelişimine katkıda bulunmak, eğlenmek, hikâye 

anlatmak, yerli oyun sektörüne katkıda bulunmak, oyun kültürünün oluşmasına katkıda 

bulunmak, eğitsel oyunlar geliştirmek. Bu gibi amaçların yanı sıra “kendi hayalime 

başkalarını ortak etmek” ve “gelecek nesillere gerçekleri anlatan oyun yapımı“ gibi romantik 

ifadeler de verilen yanıtlar arasında yer almaktadır.   

 

• Oyun geliştiriciliğinin zor/güç yanları 

Katılımcılara oyun geliştiriciliğinin zor/güç yanları sorulduğunda, çoğunlukla oyuncuyu 

oyuna bağlayacak tasarım ve senaryoyu geliştirmek, özgün olmak, yaratıcı fikir geliştirmek 

gibi yaratıcılık başlığı altında toplanacak yanıtlar vermişlerdir. Bu yanıtlardan farklı olarak 

knowhow eksikliği de dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra, teknik zorluklar kapsamında grafik 

motor veya fizik motor geliştirimi ve finansman sağlama zorluğu da sıralanan zorluklar 

arasında yer almıştır. Tüm bu sorunların toplamında, gelişebilecek projeyi sonlandırabilmek 

olasılığının zayıflaması da önemli zorluk noktalarından biridir. 

 

• Türkiye’de oyun geliştiriciliğinin zor/ güç yanları  

Ankete katılan oyun geliştirici adayları, oyun geliştirim sürecinde Türkiye’ye özgü sorunlar 

ve zorluklar konusunda birbirleriyle örtüşen yanıtlar vermiştir. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz: uygun ekip oluşturulamaması, mali destek yokluğu, toplumsal alanda oyun ve 

oyuncunun itibar eksikliği veya oyun ediminin ciddiye alınmaması, eğitim kurumlarında 

konuyla ilgili akademik altyapı eksikliği, endüstrinin kurulup geliştirilmesine dair ulusal bir 

programın olmaması, mevcut insan kaynağının doğru yönlendirilememesi, ebeveynlerin oyun 

konusuyla ilgili önyargıları, kopya çoğaltım (korsan) sorunu, geliştirilip pazara sunulan 

oyunun satılamaması, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin olmaması. Tüm bu zorluklara 

bakıldığında aslında bunların birbirini tetikleyen ve/veya doğuran unsurlar olduğu 
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görülmektedir. Örneğin, üretilmiş bir oyunun pazarda satılamaması ve alıcı bulamaması, 

pazarlama ve dağıtım etkinliklerinin doğru gerçekleştirilememesiyle ilgilidir.  Katılımcılardan 

biri Türkiye’de oyun geliştirmenin zorluklarını aşağıdaki gibi özetlemiştir:  

“İnsanlar oyuna gerekli hassasiyet ve önemi vermemektedir. Özellikle 

yatırımcıların bu sektöre olan ilgisizliği bunu göstermektedir. Ayrıca şimdiye 

kadar resmi bir kuruluş bu sektör üzerine bir çalışma yapmadığı için uzmanlık 

sahibi insanları bir araya getirmek zordur.“ (Lise Mezunu, 21 yaşında, erkek)  

 

• Türkiye’de dijital oyun endüstrisi olabilir mi? Nasıl? 

Bu sorunun yanıtına katılımcıların hepsi olumlu yanıt vermişlerdir. Ancak, Türkiye’de dijital 

oyun  endüstrisinin geliştirilmesine ilişkin  yöntemler konusunda bir takım farklılıklar söz 

konusudur. Bu yöntem ve öneriler şöyle sıralanabilir: oyun konusunda aileleri ve toplumu 

bilgilendirecek eğitsel malzemeler üretilmelidir, yatırımcılar konuyla ilgili 

bilgilendirilmelidir, kopya çoğaltım önlenmelidir, endüstride çalışacak insan kaynağı 

yetiştirilmelidir ve üniversitelerde konuyla ilgili eğitim verecek bölümler açılmalıdır.  

 

• Türkiye’de yerli oyun üretilmeli mi? Neden? 

Türkiye’de neden yerli oyun üretilmeli sorusuna dönük yanıtları ortaklayan temel düşünce 

“kültür aktarımı” olmuştur. Bu konuda bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: “…emperyalist 

sistem içerisinde bir köle konumuna gelmememiz için”(Fizik Mühendisi, 22 yaşında, erkek). 

Bir başka, sıklıkla verilen yanıt ise küresel anlamda bu denli büyük bir pazar ve endüstriden 

pay kapma ve dışarıda kalmama çabası üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu yanıtlardan farklı bir 

öneri ise, Türkiye’de yerli sayılacak bir tam/tüm oyun üretmektense parça başı iş yapma 

mantığının geliştirilerek küresel pazara eklemlenme olasılığının üzerine gidilmesidir.  

 

• Bir oyunu “yerli” kılan özellikler nelerdir? 

Bir oyunun yerli oyun olup olmadığı konusunda neyin/nelerin belirleyici olduğu konusu 

oldukça tartışmalı bir konudur:  Üretici emek gücü mü, sermaye mi, kültürel ve yerel 

öğelerin kullanılması mı, dil mi bir oyunu yerli yapar? Bir oyunu “yerli” klan özeliklerin 

tanımlanması konusunda, anketin katılımcıları arasında fikir ayrılıkları vardır. Katılımcıların 

yanıtları arasında Türklük vurgusu dikkat çekicidir. Örneğin  “projede çalışan Türk 

mühendisleri” veya “Türk işletmeciler” gibi. Bunun yanı sıra, fikrin kaynağı,  insan kaynağı, 

oyunun senaryosunun kültürel öğeler içermesi, tema ve öykülerin yerli olması, Türkiye’de 
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üretilmesi ve yerli sermayenin desteğiyle gelişmiş olması gibi tanımlamalar da sayılabilir. Bu 

konuda bazı katılımcıların sözlerine yer vermek gerekirse;  

“Bir oyundaki karakter, mekân ya da buna benzer görsel herhangi bir nesne 

oyunun size ait olduğunu göstermez, çünkü dijital ortam; materyallerini aldığı 

bu dünyayı bizim sahiplendiğimiz gibi sahiplendiğini sanmıyorum, onun için 

bunların hepsi bir bütündür. Bundan dolayı, yerli bir oyun kapakta yazacak 

‘Made in Turkey’ ile belirtilmesi bence yeterli olacaktır.” (Endüstri 

Mühendisi, 25 yaşında, erkek) 

 

“Senaryo açısından bu terim (yerlilik) uygun değildir. Düşüncelerin ırkı 

olmaz. Ancak bir oyun motoru geliştiriminin Türkler tarafından yapılması bu 

sıfatı destekler.“ (Üniversite mezunu, 22 yaşında, kadın) 

 

Ayrıca bir grup katılımcı küresel bir pazar ortamında “yerlilik” kavramının anlamlı 

olmadığını ve iş görmeyeceğini de belirtmişlerdir.  Örneğin; “Globalleşen dünyada, hele ki 

dijital bir ortamda ‘yerlilik’ giderek buharlaşan bir kavram gibi gözüktüğünden oyunlarda da 

bunun yansımasını görmek oldukça zor.” (Havacılık Mühendisi, 22 yaşında, erkek) 

 

Dijital Oyun Topografyası  

 

Çalışmanın bu bölümünde dijital oyun endüstrisinin Türkiye’deki görünümü temel başlıklar 

altında irdelenecektir. Bu dört temel başlıklar;  endüstriyel yapı ve geliştirim süreci, 

yayıncılık ve lisanslama, dağıtım ve pazarlama ile son olarak da işgücüdür. Bu çalışmada, 

endüstrinin aktörleri birincil veri kaynaklarıdır. 

 
 
Türkiye örneğinde geliştiricilerin çoğunun üçüncü taraf, bağımsız  geliştiricidir. Birinci taraf 

bir geliştirim stüdyosunu ve/veya şirketini Türkiye’de görmek mümkün değildir, çünkü 

Türkiye’de bu anlamda EA gibi etkinlik gösteren büyük bir yayıncı firma yoktur. Yayıncı 

sayısının azlığı, ikinci taraf geliştirim şirketinin varlığını da olanaklı kılmamaktadır. Yerel 

pazarda varlık gösteren çok az sayıdaki yayıncı firmanın da kavram geliştirme ve oyun 

ürettirme gibi bir hedefi ve amacı yoktur. Türkiye’deki oyun stüdyolarının endüstriyel 

yapılarını ve geliştirim süreçlerini aşağıda altı alt başlık altında değerlendireceğiz:   
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Türkiye’deki oyun stüdyolarının oyun geliştirmedeki amaçlarına bakıldığında, oyun 

üretiminin oldukça amatör bir ruhla yapıldığı söylenebilir. Bu amatör ruhu Raymond 

Williams, zanaat ruhu olarak tanımlamaktadır. Raymond Williams, bir meta üreticisi olarak 

sanatçıyı kavramsallaştırdığı çalışmasında, üreticinin konumunu toplumsal ilişkiler 

bağlamında üç türlü olarak ele alır: zanaat tipi meta üretimi, zanaat sonrası üretim ve mesleki 

açıdan pazar ve korporasyonlar (1993: 43–55).  Zanaat tipi meta üretiminde üreticinin 

bağımsız ve aracısız olarak ürününü pazarda yönlendirebildiği bir aşamadan söz 

edilmektedir. Zanaat sonrası üretimde ise tipik kapitalist toplumsal ilişkilerin kurumsallaştığı 

ve pazarla üretici arasına dağıtımı sağlayan aracıların girdiği görülmektedir. Williams bu 

türlü üretim biçimine örnek olarak kitapçıların yayınevlerine dönüşmesini örnek verir (1993: 

44). Son olarak da Williams, üçüncü aşama olarak pazarda profesyonelleşmenin ve mesleki 

işbirliklerinin arttığı bir sürece işaret etmektedir. Bu aşama Williams’a göre artık korporatif 

yapıda, “satılabilecek ürünlerin planlandığı doğrudan iş verme şeklinde, üst düzeyde 

örgütlenmiş ve tamamen kapitalistleşmiş bir pazar ile ilişkili olarak çok daha esaslı ve olağan 

bir form halini almıştır” (51).  Bu bağlamda, Türkiye’deki oyun geliştiricilerle yapılan 

derinlemesine görüşmelerde, ürettikleri ürünün bir metaya dönüşüp, pazarda alınıp 

satılmasının temel bir amaç olmadığı saptanmıştır. Dijital oyun sektörünün yukarıda sunulan 

kısa tarihçesi anımsanacak olursa, ilk üretimlerini yapan oyun stüdyoları ve geliştiricileri için 

sadece tecrübe kazanmak veya bir oyun üretmek temel amaçtır. Örneğin,  Türkiye’de öncü 

oyun geliştiriciler arasında yer alan Cem Uzunlar, bir dijital oyunu, nasıl oyun geliştirilir 

bunu öğrenmek için ürettiklerini, bu süreçte elde ettikleri deneyimin de daha sonra bir kariyer 

oluşturmalarına temel sağladığını belirtmiştir. Cem Uzunlar bu amatör ruhla ilgili aşağıdaki 

açıklamayı yapar: 

“Burada önemli olan bu ekibin oyunu ne amaçla yaptığı. Sürekli maddi kısmı 
konuşuluyor. Sanki birileri bize o parayı verse her türlü iş hallolacakmış gibi bir 
resim çıkıyor ortaya. Bahsettiğiniz üç alanda da oyun ürettim. Pusu, box oyunu, bir 
advergame oyun yaptık ve şu anda yaptığımız Nette Hayat, online bir proje. Ekip 
olarak Pusu’yu yaparken ana düşüncemiz tamamıyla buradan çıkan bir oyun 
yaratmaktı. Hem teknik kısmını, hem motor kısmını, hem görselini, hem hikâyesini, 
animasyonunu başlı başına yaptığımız zaman ben kendimi başarılı sayacaktım. 
Burada öyle konuşuluyor ki, sanki en önemli şey satışmış, işe başlamadan önce 
birilerinden para istemek lazımmış gibi. Ne satar, hangisi daha çok kullanıcı 
getirir, bence bu sonraki amaç. Bizim ana amacımızın bu konuda daha yetkin hale 
gelmek olması gerekiyor. Biz hala öğrenme sürecindeyiz. Pusu’da bir üç boyutlu 
motor nasıl yapılır, grafikerlerle programcılar nasıl çalışır, bir proje nasıl gider, 
nasıl zamanlanır bunu öğrenmek önemliydi. İşin satış kısmıyla benim hiç ilgim 
olmadı. Çünkü o tamamen satış ve pazarlama kısmıyla ilgili, başka firmanın 
konusu. Biz geliştirme kısmındayız, bundan para kazananlar da var. Ben mesela 
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Pusu’da hiç para kazanmadım. Öncelikle para beklentisiyle işe girdiğiniz zaman 
zaten ortada kalıyorsunuz. Ben Pusu tamamlandıktan sonra bir PC box oyunu nasıl 
çıkar onu öğrendim.” (14 Mart 2008 tarihli Çalıştay deşifresinden) 

 

Eurosoft firmasının geliştirdiği Kaptan-ı Derya: Barbaros Hayrettin hariç, bu çalışmada 

ayrıntılı olarak incelenen tüm oyunlar, geliştirildikleri şirket ve/veya stüdyoların ilk 

oyunlarıdır. Bu ilk oyunlar tamamlandıktan sonra sıra bir sonraki projenin geliştirilmesine 

gelmekte ve ilk oyun sırasında elde edilen deneyim, bir başka deyişle kültürel sermaye bu 

yeni projede ekonomik sermayeye dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Örneğin, Pusu ve Eti 

Yami Mekanik projelerinden sonra Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel yepyeni bir türde, bir 

yaşam simülasyonu geliştiriminde, çalışmaya başlamışlar ve bu yeni çalışmalarında ise 

öncelikli amaçlarının kâr elde etme olduğunu belirtmişlerdir. Kâr amaçlı diğer üretimlerden 

biri de örneğin, Kabus 22 ve yaması Kabus 22:Yıkım Günü’nün üretilmesinin ardından Son 

Işık Oyun Stüdyoları’nın Mevlüt Dinç ile birlikte ürettiği Citroen C4 adlı reklâm-oyundur. 

Bu reklâm-oyun ana akım medyada ve oyun dergilerinde geniş ölçekte gündeme getirilmiştir. 

Hatta, Mevlüt Dinç’in aktarması ile bu reklâm-oyun Avrupa ülkelerinde de büyük ilgi 

görmüştür:  

“Örneğin ben Citroen oyununda İstanbul görüntülerini kullandım, Fransızlar 
itiraz edebilir demediler, çünkü kaliteli bir şey yapıyorsunuz. Oyun teknik 
anlamda çok başarılı ve kültürel öğeler de içeriyor. Türkiye için yaptık ama 
yurt dışında da çok fazla oynanıyor. Rusça’ya, Japonca’ya, İspanyolca’ya 
çevrilmiş bu oyun ve bizim dışımızda gelişen olaylar bunlar. Hep biz çeviri 
yapardık, bu oyunda tam tersi gerçekleşti, bu çok hoşumuza gitti. Türkçe 
arayüz olduğu için bunu tercüme etmiş ve kendi sitesinde yayınlamış” (19 
Haziran 2008 tarihli görüşme deşifresinden) 

 

Görsel 10: Mevlüt Dinç Sobee Oyun Stüdyosunda çalışma ortamında 
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Türkiye’de son dönemde dijital oyun endüstrisine bakıldığında ise, artık yapılan üretimlerin 

ilk başta olduğu gibi deneyim kazanmak için değil, doğrudan kâr elde etme amacıyla 

yapıldığı görülmektedir. Bu da endüstrinin üretimlerinin giderek değer zinciri izleği içerisine 

girdiğini göstermektedir. Bu noktada Overdose Caffeine firmasından Can Başyiğit’in oyun 

üretim amaçlarını nasıl açıkladığını aktaralım:  

“Bizim Overdose Caffeine olarak derdimiz, İnternet olan herhangi bir spotta 
bir client üzerinden download ederek oynadığımız bir oyunu internetten 
herhangi bir web sitesinde de aynı keyfi alarak yaşamalarını sağlamak. 
Maximum içerikli, maksimum performanslı bunu yaşamak. Battle of Survival 
harita başına 16 kişi destekler... Bizi finansal olarak destekleyen premium 
servisimiz var. Bu da bizim server maliyetimizi karşılar. Kendini çeviren bir 
sistem şu anda. Oyun 6 gün içerisinde yaratıldı.” (14 Mart 2008 Çalıştay ve 
Panelinden deşifre) 
 
 

Dijital oyun stüdyolarının coğrafi yerlerine bakıldığında, çoğunlukla İstanbul, Ankara ve 

İzmir gibi anakentler de kuruldukları/yapılandıkları görülmektedir. Bu kentlerde ise oyun 

stüdyoları ve/veya şirketler çoğunlukla üniversiteler bünyesinde kurulan teknokentlerde 

konumlanmışlardır. Anakentlerde kümelenmiş ve teknokentlerde yerleşmiş olmak üretim, 

yatırım ve pazarlama konularında oyun stüdyolarına pek çok olanak sağlamaktadır. 

Castells’e göre enformasyon çağında, anakentler kültürel üretim ve girişimciliğe dönük 

olanakları nedeniyle özellikli alanlardır (2005).  Bu olanaklar içerisinde endüstrinin aktörleri 

ile ticari aktörler arasındaki ilişkilerin kolaylıkla kurulabilmesi, bir anlamda üretimle 

pazarlamanın buluşması, promosyonel kapitalizmin işlemesinin temel gereklerindendir. 

Dyer-Whiteford ve Sharman da anakent alanlarının dijital oyun geliştirimi için itici/destek 

rolünün altını çizmektedir (2005: 91). Örneğin, yerli bir oyun endüstrisinin aktörü küresel 

pazardaki oyun endüstrisine anakentlerde daha kolay eklemlenebilmektedir. Dijital oyun 

endüstrisinde, her ülkenin kendi özgül koşulları olsa da yerelleştirme, küresel finans ve 

küresel operasyonlar gibi çeşitli konularda endüstriyel yapılar benzerlikler taşımaktadırlar 

(Deuze, Bowen Martin ve Alen, 2007: 337). Sonuç olarak,  dijital kapitalist ekonominin 

kaynaklarına erişim konusunda ticari işletmenin coğrafi olarak nerede konumlandığı 

önemlidir. Bu konuda örneğin, Hükümran Senfoni projesinin ekip lideri ve yapımcısı Erkan 

Bayol, oyun stüdyolarının (Ceidot Ceiron) eğer Türkiye dışında bir yerde kurulmuş olsaydı 

oyunlarının çoktan tamamlanmış ve küresel pazarda büyük bir yayıncı bulmuş olabileceğini 

iddia etmektedir (2008: 23).  



 58

 

Michael E. Moore’a göre bütün üretim takvimi tamamlandığında, yapımcı projenin toplam 

bütçesini belirleyebilir ve bütçe ile birlikte üretim takvimi şirket yönetiminin onayına 

sunabilir (2007: 15). Moore, oyun yapımının bir hobi olarak ele alındığı dönemlerde bile 

küçük bir ekibin bir oyun için yılda 200.000–300.000 ABD doları aralığında bir kaynak 

aktarımında bulunduğunu belirtir (235). Bu durumda Türkiye’de oyun endüstrisinin küresel 

pazardaki üretim koşullarıyla karşılaştırıldığında oldukça küçük ve sınırlı bir işlem hacmine 

sahip olduğu görülebilir. Bütçe konusuyla ilgili bir başka önemli saptama da, araştırma 

boyunca görüşme yapılan oyun stüdyosu temsilcileri ve çalışanları tarafından oyun 

projelerine ilişkin kesin bütçe rakamlarının ve üretim maliyetlerinin açıklanmamış olmasıdır.  

Örneğin, Mevlüt Dinç, İstanbul Kıyamet Vakti’nin bütçesini şu şekilde açıklar: 

“Bunu hesaplamadım ama kabaca söylemek gerekirse, Mynet´in harcadığı 
para 400 bin doları geçmiştir. Bu ne kadar doğru bilemiyorum, rakamları 
fazla telaffuz etmek istemiyorum ama. Bize düşen maliyet de bu rakamın 
yaklaşık yarısıdır. Böyle bir oyun için çok komik bir rakam aslında.” (19 
Haziran 2008 tarihli görüşme deşifresinden) 

 

Kimi oyun üreticileri projelerin geliştirimi için harcadıkları miktarı belirtseler dahi bunu 

yazılı belgelerle kanıtlayabilmek mümkün değildir. Örneğin, Ceidot-Ceiron Oyun Stüdyoları 

proje lideri ve yapımcısı Erkan Bayol, başlangıçta pazarlama stratejisi üzerine eğildiklerini, 

fakat daha sonra öz-mali kaynaklarının tükenmesiyle birlikte küresel pazarda yayıncı 

aramaya daha fazla yoğunlaştıklarını belirtmiştir (Bayol, 2008: 22–23). Söz konusu oyun 

stüdyosu bir oyun motoru geliştirmemiş, bunun yerine yaklaşık olarak 150.000 ABD doları 

karşılığında Gamebryo’dan middleware satın almıştır. Middleware (arayazılım), şu şekilde 

kullanılır: hazır oyun motorunun kullanım lisansının satın alınır, geliştirilecek oyunun temel 

gereksinimleri doğrultusunda bu oyun motoru üzerinde bazı gerekli uyarlamalar yapılır. 

Oyun motoru konusu daha sonra ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.  Bir diğer oyun üreticisi 

olan Emibel büyük bir şirketler grubunun bünyesinde etkinlik göstermektedir. Emibel 

firmasının proje lideri Fırat Bükey’e göre, üretim aşamasında bütçelerinin %80’ini 

çalışanların ücretlerini ödeme için kullanılmıştır.10 Bu konuda bir diğer ilginç saptama ise 

bağımsız oyun üreticileri ile ilgilidir. Bu tür oyun üreticilerine bütçe ve üretim maliyetleri 

sorulduğunda, çoğunlukla ev-ofis çalıştıklarını, herhangi bir mali kaynak kullanmadıklarını 

ve eğer gündüz başka bir işte çalışıyorlarsa geceleri kendi serbest zamanlarından ayırdıkları 
                                                 
10 14 Mart 2008-Çalıştay ve Panel deşifresinden aktarılmaktadır.  
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sürede oyun geliştirdiklerini belirtmişlerdir.  İkinci Bölüm’de, oyun stüdyosunda çalışan 

işgücü başlığı altında, bağımsız oyun geliştiricilerinin önündeki engeller ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. Bağımsız oyun geliştiriciler vurgulamak gerekirse kâr amacı gütmeden, kapitalist 

ekonominin ve serbest piyasanın koşullarından bağımsız olarak, Williams’ın tanımladığı 

zanaatçı türünden üretim yapmaktadırlar (1993: 43–55). Örneğin, Zoetrope Interactive 

firmasından Galip Kartoğlu bu nedenle, oyunlarının üretim maliyetinin olmadığını, sadece 

gece işten dönünce çalıştığını söylemiştir.  

 

Oyun geliştiriminde üretim süreci geliştirilen oyunun türüne bağlı olarak değişebilmektedir. 

Bu bağlamda, Türkiye’de web tabanlı strateji oyunları için üretim süresi 6–12 ay olarak ifade 

edilmektedir. PC veya kutu oyunları için ise,  çoğunlukla belirlenen son bitirme tarihi 

aşıldıktan sonra oyun bitirilebilmektedir. Türkiye’de üretilen dijital oyunların 

geliştirilmelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri görülmekte ve bu iki tarih arasındaki uzun 

zaman dilimi de dikkat çekmektedir. Bu durum temelde iki büyük sorunun doğmasına neden 

olmaktadır: oyunun grafik teknolojisinin eskimesi ve uzun geliştirim sürecinde oyuncuların 

var olan beğenilerinin değişmesi (Moore, 2007: 671). Sonuç olarak, oyun planlanan sürede 

bitirilmediğinde bu durum üretim maliyetlerine de olumsuz biçimde yansımaktadır.  Bu 

durumun pratikte getirdiği diğer olumsuz sonuçlar ise, oyun geliştiricilerinin ve/veya 

üreticilerin oyunlarını bitirebilmek için yeni yatırımcı arayışına girmeleri ve bu süreç 

içerisinde adil olmayan anlaşmalar yapmak zorunda kalmalarıdır. Son Işık Oyun 

Stüdyoları’ndan Yasin Demirden bu konuda şunları söylemiştir: 

“Hep böyle oluyor, gecikirseniz bir daha yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Bir 
şekilde en sonunda, ekonomik falan çıkarmanız lazım.” (5 Şubat 2008 tarihli 
görüme deşifresinden).  

 

Küresel pazara bakıldığında, bir PC oyununun ortalama raf ömrünün altı hafta olduğu ve 

dijital oyunların film veya müzik CD’si gibi diğer kültür endüstrisi ürünlerinden farklı olarak 

yeniden yaşama şansı olmadığını burada belirtmekte yarar var (Moore, 2007: 671). Türkiye 

örneğine geri dönecek olursak, bir oyun üretim sürecinin çoğunlukla planlanandan uzun 

sürdüğünü, oyun üretim ve meta döngüsünün bu nedenle zarar gördüğünü ve bunun 

sonucunda ise raflarda bitmiş Türk oyunlarına rastlamanın zor olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu sorun nedeniyle, söz konusu kültürel ürünün değer zinciri ortaya 

çıkmamakta ve geliştiriciler ile yayıncılar bu değer zincirinden yeterince kâr elde 
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edememektedir (Kerr, 2006: 66).  Kline ve arkadaşlarına göre, özellikle bağımsız oyun 

geliştiriciler için sermayenin dolaşımındaki bu tür sekteler, kâr kaybına ve belki de 

stüdyonun iflasına neden olabilmektedir (2006: 39). Türkiye örneğinde bu türlü aksamalar 

çok fazla yaşanmakta ve son kertede endüstriyel verimlilik gelişmemekte ve sadece az sayıda 

oyun stüdyosu ve geliştirici yeni projeler üzerinde çalışma olanağı bulabilmektedir. 

 

Daha önce de belirtildiği üzere doğru türe karar vermek oyun geliştiriciler için, oyun üretim 

sürecindeki ilk adımdır, böylece doğru hedef kitlenin de üretim sürecinin başında saptanması 

mümkün olur. Türk oyun geliştiricilerinin sadece sınırlı bir bölümü, geliştirim sürecinin 

başında doğru tür seçmenin önemini kavramış görünmektedir. Yerli oyun üreticilerinin 

üretimlerine bakıldığında giderek daha fazla sayıda web tabanlı strateji oyunlarının (System 

Wonders 6, Spellcaster, Savaşım) üretildiği görülmektedir. Bu durum aslında küresel tüketim 

ve yatırım örüntüleriyle koşut bir görünüm sergilemektedir. Web tabanlı strateji oyunları 

çoğunlukla ucuz üretim maliyetleri ve düşük kalite grafik teknolojileri nedeniyle,  yayıncılar 

ve dolayımlayıcı aktörler tarafından tercih edilmekte ve oyun geliştiricileri bu alanda üretim 

yapmaya teşvik edilmektedirler. Culpa Innata’nın yapımcılarından Burak Barmanbek oyun 

türüne karar vermenin temelinde nitelikli pazar araştırmasının yattığını belirtir: 

“Oyunun başarılı olması için, iyi bir pazar analiziyle başlar herşey. Kime neyi 
satacaksınız? Sonuçta başarı dediğiniz şey, ticari özgürlük bugünün şartlarında. 
Diğer, başka şekilde de ölçülüyor ama şöyle bir gerçek var, ticari başarı elde 
etmediğiniz takdirde, devamlılığını getiremiyorsunuz. Dolayısıyla ticari başarının 
mutlaka ölçütlerinden en azından birinin olması gerekiyor, o işin içine girince de 
mutlaka başta bir pazar analizi var, siz kime neyi satacaksınız? İnsanlar bunu niye 
alsın? Ne var ki bunda yani, diğerlerinden farkı nedir? Orda işte belli analizler 
vardır. İşte  zayıf satılır bilmem ne, hedef kitlesi, o çok önemlidir. Kim alacak? Hedef 
kitle nedir? Zaten bunu publisher direkt size sorar, hedef kitlesi kim diye. Kim, neye 
satacağız? O belirlendikten sonra, şu da olabilir tabii ki, yani kafanıza bir fikir gelir, 
bu fikri belli bir pazar kitlesine de yönlendirebilirsiniz. O da bir yoldur, hatta daha 
sağlıklı bir yoldur o. Ya da biz, ya şu pazarın bu bölümünde bir boşluk var, biz oraya 
bir oyun yapalım. Bizim mesela adventure’ı seçme sebeplerimizden biri, bir sürü 
oradaki boşluktu. İyi bir adventure oyunu çok nadir çıkıyor. Dedik ki biz de, azıcık da 
şeylik yapmışız yani, nasıl diyeyim, utanmaz arlanmaz bir şekilde yani, ne var canım, 
yaparız demişiz, dedik ki biz de böyle, dünyada kabul gören bir adventure oyunu 
yapalım, çok az çıkıyor dedik. Ha sonunda ne oldu, yaptık ama, çok uğraştık, yani 
çok badirelerden geçti vs. Sebeplerden biri oydu, ötekisi de oradaki boşluktu, yani 
yapılamıyor işte, bu epeydir çıkmıyordu, insanlar giderek bunu şey yapıyordu. Ne 
oluyor, herkes shooting game yapıyor. Düşündük ki yani, biz de shooting game 
yapsak, yüzlerce shooting game’den biri, yani ne özelliği olacak ki? Ne farkı olacak? 
Dönüp dolaşıp baktığınızda, her şeye rağmen, insanlar senaryoya bakıyorlar, hikaye 
olması lazım. Hatta bu shooting game’lerin bile başarılılarında mutlaka arka planda 
bir şeyler vardır. Sırf shooting için kimse shooting game almıyor artık. Çünkü zaten 
dağ taş onlarla dolu” (13 Mart 2008 tarihli görüşme deşifresinden) 
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Diğer kültür endüstrisi üretimlerinde olduğu gibi metinlerarasılık dijital oyunlarda da dikkat 

çeken bir olgudur.  Zoetrope Interactive firmasından Galip Kartoğlu’nun bu konudaki 

görüşleri ise aşağıdaki gibidir: 

“Amacımız bu oyunun devamı olan iki oyunu bitirebilmek. Oyunda bazı 
yerler açıklanmıyor. Hikâyedeki Lovecraft teması gereği çok fazla şey 
açıklamamak gerekiyor.” 

 

Görsel 11: Zoetrope Interactive Firmasının ürettiği Darkness Within oyun içi ortamı 

 
 

Türkiye’de üretilen oyunlar içerisinde farklı türlere ait diğer örnekler olarak devasa çevrimiçi 

oyun olan İstanbul Kıyamet Vakti ve bir yaşam simülasyonu olan Nette Hayat gösterilebilir. 

Bu her iki tür de diğer türlerle karşılaştırıldıklarında bağımsız geliştiriciler ve üreticiler için 

üretilmesi zor, karmaşık türlerdir.  Bu her iki oyunun ortak özelliği ise 16–55 yaş arasında, 

kadın ve erkek geniş bir oyuncu kitlesinin varlığıdır. Bir diğer önemli ve ilginç örnek ise 

Eurosoft firmasıdır. Eurosoft örneğinde,  yazılım firmasının üretim ve hedef kitlesiyle ilgili 

kesin ve net tanımları vardır. Bu firma 3 yaşından başlayarak, çocuklar için kolay oynanabilir 

strateji ve aksiyon oyunları üretmektedir.  

 
Oyun motoru, grafik birleştirme, yapay zekâ, fizik ve betik dilini (scripting language) 

birbirine bağlayan, oyun üretim sürecinin en temel yazılım bileşenidir (Moore, 2007: 168). 

Moore’a göre, geliştirim ekibi oyun motorunu yazmaya, yazılmış herhangi bir motoru 
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oyunun gereksinimleri doğrultusunda uyarlamaya, başka bir firmanın tamamlanmış 

motorunu kullanıp kullanmamaya veya ticari bir grafik birleştirim sistemini satın alıp 

almamaya üretim sürecinin başında karar vermek zorundadır (2007: 168). Bu çalışmada 

ayrıntılı olarak ele alınan ondört oyundan altısının kendi oyun motorlarını yazdıkları, fakat 

bu oyun motorlarını lisanslamadıkları görülür. Zoetrope Interactive firması, adventure türü 

için Complete Panoramic Adventure Game Engine (CPAGE) isimli bir motor yazmış, bir 

başka firma Overdose Caffeine de reklâm-oyun üretebilmek için Etherengine isimli bir motor 

geliştirmiştir. Oyun motoru yazmanın oyun geliştiriciler için pek çok avantajı vardır. 

Örneğin, geliştirilen oyun için kesin olarak ne gerekiyorsa yazılan oyun motoru onu sağlar; 

eğer lisanslama yapıldıysa, oyun geliştiricisi oyunla birlikte motoru da pazarlayabilir ve en 

önemlisi bir sonraki projenin yapılması ve yaşama geçirilmesi aynı oyun motorunun 

kullanımı ile hızlı ve kolay olur. Büyük oyun stüdyoları bir önceki projelerinde kullandıkları 

motorları tekrar kullanabilirler (Kerr, 2006: 91). Bu konuda Pusu ve Nette Hayat projelerinin 

geliştiricilerinden Cem Uzunlar şunları söylemiştir: 

“Motor oyunun teknik altyapısıdır. Bu altyapıyı oluşturma bilgisine sahip 
olmanız lazım. Her projede oturup sıfırdan motor yazma hatasına düşmezsiniz 
ama birileri mutlaka kendi teknolojisini oluşturmalı. Yurt dışından motor 
alarak onların seviyesine gelmemiz ya da onları geçmeniz mümkün değil. 
Motorları kullanmak için de bir alt yapıya zaten sahip olmanız gerekiyor. 
Motor yazacak teknik bilginiz yoksa zaten alıp da kullanamazsınız. Motor 
alma işi ancak zamanı ve parayı makul kullanmak adına yapılabilir. Ancak bu 
da işinizi tam olarak görmez. Çünkü motoru ihtiyaçlarınıza göre değiştirmek, 
işinize uygun hale getirmek durumundasınız.”  

 

Mount and Blade oyununun geliştiricisi Armağan Yavuz da kendi oyun stüdyolarının oyun 

motoru yazmayla ilgili deneyimini aşağıdaki gibi anlatmaktadır: 

“Biz yerli motor yaptık kendimiz. Yani oyunun esas temel teknolojisi şöyle bir 
şey var, o teknolojiyi kendiniz geliştirdiğiniz zaman, avantajınız, esnek olması, 
yani sizin ihtiyaçlarınıza göre, bir terzi elinden çıkmış bir giysi gibi sizin 
üzerinize oturması. Dezavantajı süper zor bir iş olması. Benzer değillerdir de, 
ya işte öbürü de, işte hazırını almak, hazırını alıyorsanız tabi orda değişik 
değişik alternatifler var, değişik fiyatlarda. Yani gidip ucuz bir tane de 
alabilirsiniz, gidip en pahalısını da alabilirsiniz. En ucuzunu da alsanız en 
pahalısını da alsanız o şey olmayacaktır yani tam bire bir sizin projeniz için 
hazırlanmış şey kadar iyi olmayacaktır. Bizim de oyunumuzun çok kendine özgü 
özellikleri olduğu için ve biz yaparken çok fazla yani ucuz alternatifler olmadığı 
için biz kendi motorumuzu kendimiz geliştirdik ve iyi, yani memnunuz.” (17 
Ağustos 2007 tarihli görüşmeden deşifre) 
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Galip Kartoğlu da oyun geliştiricileri için oyun bittikten sonra oyun motorunun gelir 

arttırabilen bir potansiyeli olduğunu belirtmiştir: 

“Oyun şu an ABD, Rusya, İngiltere, Kanada ve Fransa’da satılıyor. Yapımı 
iki sene sürdü, 2006’da başladık. Bu oyun için CPAGE isimli bir engine 
geliştirildi daha doğrusu CPAGE bu oyun için geliştirildi, panoromic 
adventure oyunu yapma motoru. Bu motor için ilk çıkış amacımız çok fazla 
panoromic adventure oyunu yapmak isteyen insan olması, çünkü çok sadık bir 
kitlesi var. Mevcut adventure oyunu yapan engineler çok özel değil. Hem bu 
insanlara yardımcı olmak hem de kendi işimizi kolaylaştırmak için bu motoru 
geliştirdik. Bir ingame aracı var, oyunu oynarken edit’liyorsunuz, bir ara yüz 
açılıyor. Bu arayüz üzerinden oyuna objeler koyabiliyorsunuz, 
geliştirebiliyorsunuz ve hemen koyduğunuz şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. 
Bize çok sorulan bir soru neden macera oyunu ile başladınız sorusu. İlk 
neden, küçük bir ekiple hazırlanabiliyor olması ve büyük şirketlerin piyasayı 
ellerinde  tutmuyor olması genelde küçük üreticiler var ayrıca çok teknolojiye 
dayalı bir engine kullanmanıza gerek yok.” 

 
   

Bir oyun motoru geliştirmenin/yazmanın olumsuz tarafları da vardır. Zaman kaybı bu 

olumsuzluklardan en önemlisidir. Kerr’e göre (2006: 87), bir şirket motor geliştirimi için çok 

zaman harcarsa, oyunun estetik yönünü ve oynanabilirlik özelliklerini ihmal edebilir, veya 

tam tersi olur, estetik yön üzerinde çok durulursa mevcut teknolojide bug ve halihazırdaki 

bölümlerde uyum sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle kimi geliştiriciler, bitmiş bir motoru 

uyarlamayı veya middleware (arayazılım) satın almayı tercih etmektedir. Kerr, oyun 

geliştiren firmaların sıklıkla oyun tasarım takvimindeki süreyi kısaltmak,  araştırma ve işgücü 

maliyetlerini azaltmak için middleware adı verilen yazılımları kullanmayı tercih ettiklerini 

belirtmektedir (2006: 91). Örneğin Ceidot-Ceiron Oyun Stüdyoları NDL’nin Gamebryo oyun 

motorunu yaklaşık olarak 150,000 ABD doları ödeyerek satın almıştır. Ceidot-Ceiron Oyun 

Stüdyolarının programcıları daha sonra, motor üzerinde kimi değişiklikleri yapıp, bazı 

kodları yeniden yazarak bir anlamda bu oyun motorunu Hükümran Senfoni’nin 

gereksinimleri doğrultusunda uyarlamışlardır.  

 
İki adventure (Culpa Innata ve Darkness Within) oyunu hariç, Türkiye’de üretilmiş tüm 

oyunlar yerel aktörler tarafından desteklenmekte ve yayınlanmaktadır. Örneğin Mynet, bir 

yerli İnternet Servis Sağlayıcı olup, İstanbul Kıyamet Vakti ve Hükümran Senfoni Online 

projelerini aynı anda desteklemektedir. Ayrıca 2008 Yaz’ı itibari ile yeni bir çevrimiçi oyun 

projesinin geliştirilmesini desteklemeye başlamıştır. Yerel pazarda yayıncının rolünü 

incelemeye başladığımızda çok doğal bir sonuç karşımıza çıkmaktadır; yayıncı kâr amacı ile 

hareket etmektedir. Bununla birlikte, bazı sıra dışı yayıncı faaliyetlerini de görmek 
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mümkündür.  Örneğin, dijital bir oyun alanda prestij kazanmak için destekleniyor olabilir.  

Aral İthalat’ın Genel Müdürü Ömer Faruk Demir Pusu’yu Türkiye’de üretilen ilk kutulu oyun 

olduğu için yayınlamaya karar verdiğini bu bağlamda belirtmiştir. Pusu, Türkçe olarak 

yayınlanmıştır ve yayıncı firma da bu bilgiyi Pusu’nun ön kapağında özellikle belirtmiştir. 

Benzer bir nedenle, -Türkiye’nin ilk MMORPG projesi olduğu için- Mynet, İstanbul Kıyamet 

Vakti’ni hem maddi hem de teknik anlamda desteklemektedir. 

 

Türkiye’de oyun yayınlayacak firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve 

Sinema Genel Müdürlüğü’nden eser yapımcı belgesi alması gerekmektedir. Ayrıca üretilen 

oyuna da bandrol yapıştırılması gerekir. Yayıncı firmaların istihdama dönük uygulamaları da 

kültürel ürünlerin promosyonunda ele alınması gereken önemli konulardan biridir. Bu 

anlamda Mynet’de istihdam edilen oyun uzmanlığı konumu Türkiye’de dijital oyun endüstrisi 

adına yeni ve önemli bir gelişmedir. Yayıncıların diğer ticari etkinliklerine bakıldığında ise, 

dijital oyun endüstrisine yakın alanlarda çalıştıkları görülebilir. Bu alanlar yazılım sektörü 

veya İnternet Servis Sağlayıcılığı gibi alanlardır. Son olarak üretilen oyunlardaki yerlilik 

vurgusu ile ilgili olarak, şunu da belirtmek gerekir, yurtdışında pazarlanan iki adventure 

oyunu dışında tüm kutulu oyunlarda oyun dili Türkçe’dir. Oyunların arka kapaklarında 

oyunun “Made in Turkey” olduğu veya dilinin “Türkçe” olduğu özel olarak yazılmaktadır. 

Hatta, Emibel firması System Wonders 6 oyunun tanıtımı için EGM dergisinin Ağustos 2008 

sayısına verdikleri reklâmda “%100 yerli yapım” sloganını kullanmıştır.  

 

Yayıncı bulmak –ister yerel ister küresel pazarda olsun- Türkiye’deki oyun geliştiricileri ve 

üreticileri için en önemli engeldir. Burak Barmanbek bu durumla ilgili şunları söylemektedir: 

“Kimse vermez bu rakamları, vermiyor, yani dolaşır. Pekiyi, size şöyle çok 
tipik bir rakam vereceğim. Çok iyi bir oyun, Culpa Innata’dan 
bahsetmiyorum, çok iyi bir oyun. Şeyi, tipik bir publisher deal’ında… yani 
yayıncı anlaşmasında eğer yerelleştirme ıvır kıvır her şeyi yayıncı kuruluş 
yapacak ise, yapar ise, çok iyi bir oyunun alabileceği yüzde, bütün masraflar 
vs.ler son satış fiyatından, pazarlama masrafları, baskı masrafları falan 
düşüldükten sonra yüzde ellidir…gayet iyi değil, çünkü yayıncı kuruluşlar 
genelde bunun suyunu çıkarıyorlar. Araya öyle masraflar koyuyorlar ki, o 
zaman o yüzde elliyi sen niye alıyorsun? Tabii. Orda zaten en büyük kavga o 
masrafların içinde ne var, ne yok. Kontratlarda en büyük itiş kakış ondan 
çıkar. Daha şey oyunlarda, alt seviyeden oyunlarda bu yüzde otuzlara 
yirmilere kadar düşer. Ha, bunda şey tabi, yayıncı kuruluşun oyunun 
geliştirilmesine hiç bir yatırım yapmadığını görüyoruz, anlıyoruz, bir de o 
var. Yani bu işi yapmanın birkaç tane raconu var. Raconlardan biri, oyunu 
geliştiriyorsunuz, al kardeşim diyorsunuz. Bu bir racon. İkinci ve daha çok 
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uygulanan başka bir şekilse, oyunu dizayn ediyorsunuz, böyle böyle birşey var 
diyorsunuz, yayıncıya gidiyorsunuz. Yayıncı beğeniyor, para verir misin 
diyorsunuz. Veririm ya da vermem diyor. E verdiği paraya karşılık tabi hiç bir 
zaman oyunun geliştirilmesinin tamamını karşılamaz o para, belirli bir 
kısmını karşılar, verdiği paraya karşılık da tabi ki ne yapacak, o paranın 
faizini sizden katmer katmer alacak. Orada size vereceği, satıştan vereceği 
şeye, paya, öncelikle onu bir, paydan onu bir düşüyor. Verdiği borcu faiziyle 
düşüyor. Bir de üstüne üstlük size küçücük bir şey veriyor, royalty veriyor. 
Şey, telif veriyor, minicik bir telif veriyor arkasından da. Bu da bir metod. 
Ama kuvvetli şeyler, oyun geliştirme şirketleri mümkün mertebe kendileri şey 
yapıyorlar ki, oyunun pazarlık gücü daha yüksek olsun. Bu şununla alakalı, 
yani endüstride yeni misiniz, yoksa belli markalarınız var mı, yok mu, diyorum 
ya, çocuk endüstri, her şey olabilir. Bu bahsettiğim masraflar sizin getirinizi 
oyunun satış fiyatı üzerinden yüzde üçe de getirebilir o yüzde elli, öyle bir 
adam, masraf, öyle bir kontrat yazar ki, bu da düşer, bu da düşer, bu da 
düşer, diye, geriye hiç bir şey kalmamış, ne o, yüzde elli veriyor. Hiç bir 
anlamı yok ki. Öte yandan sizin ciddi bir gücünüz vardır, pazarlık gücünüz, 
dersiniz ki, yok kardeşim, sırada bekleyen var, bu şartlarda bak, falanca şunu 
öneriyor, hani tipik birbirine kırdırma taktikleri. Yani bu şartta olur, bunu, 
yani pazarlama masraflarını maksimum bu olur, ya da yüzdesi bunla sınırlı 
olur, bundan daha fazlasını kabul ederim, vs. O durumda yüzde otuz beşe 
anlaşırsınız, o öbüründen çok daha yukarı da verebilir, yani şeye göre çok 
değişiyor bu, sizin pazarlık gücünüze ve elinizdeki ürünün kalitesine göre çok 
değişiyor.” (13 Mart 2008 tarihli görüşme deşifresinden) 
 
 

Benzer şekilde Kerr de pazarda saygın bir yeri olan geliştiricinin yayıncı tarafından daha az 

riskli bir seçim olarak görüldüğünü ve bu saygın geliştiricinin yayıncıyla daha iyi bir kâr 

paylaşımı için pazarlık yapabildiğini belirtir (2006: 81). Cem Uzunlar yayıncı bulma 

konusunda tüm geliştiricilerin zorluk çektiğini belirtir: 

“Dünyada her aşamada aranır, sadece tasarım ile yayıncı bulmak zor olur. 
Ancak oyun geçmişiniz varsa, görüşme yapabilirsiniz. Yayıncıya erken 
giderseniz size %5, yayıncıya %95 kalır. Ama kaynak yaratıp, oyunu bitirip 
yayıncıya giderseniz daha fazla pay alma şansınız olur. Türkiye’de hiçbir şey 
yapmadan yayıncı bulmak çok zor.  Oyun pazarlamak için çok fazla yol 
mevcut, mesela İnternet üzerinden satarsanız paranın tümü size kalır… Kendi 
ülkenizde oyun yapıp yapmadığınızı, yaptıysanız ne kadar sattığını soruyorlar. 
Eğer böyle bir karneniz yoksa ‘daha sonra görüşürüz’den bir adım öteye 
gitmek mümkün değil. Sadece Rusya’da ya da Avrupa’da çalışan daha ufak 
çaplı yayıncılarla çalışma şansınız olabiliyor.”  

 

Yayıncı, oyuna yatırımcı olarak sermaye aktarımında bulunabilir; prestij olarak oyuna 

yatırım yapabilir; veya oyun satışından belli bir yüzde karşılığı gelir elde eder. Türkiye’de 

yayıncılar büyük çoğunlukla oyun satışından gelir paylaşımı yöntemini benimsemektedirler. 
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Sobee’nin Mynet’in yayıncılığında geliştirdiği İstanbul Kıyamet Vakti üzerinden Mevlüt 

Dinç, Türkiye’deki yayıncı ve geliştirici arasındaki mali bağımlılığı şu şekilde açıklar: 

“Ülkemizde henüz bir yayıncı olmadığı acı gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. 
Çok büyük portallar var ama Mynet gibi ama işi gerçekten yayıncılık olan bir 
şirket yok. Sektör olmadığı için bu çok şaşırtıcı değil. Bizim çabamız böyle bir 
sektörü oluşturmak için. Sektör gelişirse bu sektörlerin aktörleri de oluşuyor. 
Su anda gerçekten bilgisayar oyunu yayıncısı diyebileceğimiz bir şirket yok 
Türkiye´de. Dünyada bu anlaşmalar iki şekilde yapılıyor. Geliştiricinin maddi 
gücü varsa oyunu kendisi geliştirir, en azından belli bir aşamaya getirir. Demo 
değil yani demodan çok ileri seviyede. Oyunun ana özelliklerini içeren 
oynanabilir bir seviyede oyunu geliştirir, daha sonra bir yayıncıya götürür. 
Burada bir risk alınır, bu aşamadan sonra oyunu görememe riski var, ama 
avantajı da şu, ön riski siz aldığınız için daha büyük bir gelir talep elde etme 
şansınız oluyor. Ancak en başından yayıncı desteği almak gerekiyorsa, o 
zaman da gelirin büyük kısmını yayıncı alır. Bunlar normal iş ilişkisi bizim 
sektörde, yayıncı, geliştirici arasında. İKV ikisinin ortası denebilir. Türkiye’de 
sektör olmadığı için, iş modelini üretmeye çalışıyorsunuz. Mynet riskin büyük 
bir bölümünü aldı, gelir paylaşımı da neredeyse yarı yarıya oldu…Yayıncı ne 
kadar risk alırsa o kadar pay alır, çünkü yayıncı aynı zamanda oyunun satış ve 
pazarlamasını da üstleniyor.” (19 Haziran 2008 tarihli görüşme deşifresinden) 

 

Özlüce dersek, yayıncının rolü, geliştirilen oyunun pazarda uygun koşullarda oyuncu ile 

buluşturulmasını ve değer zinciri yaratılmasını sağlamaktır.  

 

Şema 1: Dijital Oyun Değer Zinciri (Kerr, 2006’dan aktarıldı) 
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Oyun geliştirim sürecinde oyun uzmanlığı konumu Türkiye’de Mynet üzerinden iki çevrimiçi 

oyunda görülmektedir. Mynet oyun uzmanı Murat Yavuz Kaplan, yayıncının uygun pazar 

analizi yapabilmesi için oyun uzmanının oynadığı rolü şu şekilde açıklar: 

“Bir ürün nasıl alınması için önce piyasada o ürünle ilgili gerçek anlamda bir 
talep var mı, talep olur mu, bunun araştırılması yapılıyor her şeyden önce, 
kaliteli bir ürün gördüğü zaman, eğer şirket tarafından geliştirilen bir ürün 
değilse, pazar ne durumda, ona bakılıyor. Pazar durumunun uygun görülmesi 
durumunda, ürünün muadilleri ile ne durumda olduğu karşılaştırılıyor, yani 
muhtelif ürünlerle arasında ne gibi farklar var, ne gibi avantajlar, ne gibi 
dezavantajlar var, bunlar göz önünde bulunduruluyor. Daha sonra eğer 
bunlar da başarılı bulunursa, o ürünü yapan ekibin şirket ile ilişkisinin nasıl 
olacağına ve bu ilişkinin pürüzsüz olup olmayacağına bakılıyor ki, bu çok 
önemli bir faktör, etken, düşünün ki, bu ilişki 20 yıl da sürebilir, 2 yıl da 
sürebilir, hatta 2 ay da sürebilir. Ama her zaman ne olup olmayacağını 
önceden görmek gibi bir durum söz konusu değil. Burada tamamıyla işte çok 
ciddi bir araştırma işin içine giriyor. Şirket durumu, şirketin ortak 
çalışabilmesiyle ilgili herhangi bir ekstra prosedür olmaması durumunda, 
ürünün lisanslama işlemleriyle ilgili detaylar talep ediliyor, bu detaylar tekrar 
muadil ürünlerle karşılaştırılıyor. Share, işte management, community 
management, title gibi bir sürü önemli etken göz önünde bulunduruluyor. 
Bütün bunların sonucunda anlaşmaya varılırsa eğer veyahut da işte doğru 
düzgün bir fizibilite raporu çıkartılabilirse eğer ve bu rapor olumlu bir 
raporsa eğer, ürünün alınmasına karar veriliyor. Başarısızlık faktörü ürünün 
alındığı andan itibaren tamamen hesaplanmış olur. Yani bahsettiğim gibi bu 
ürün bir PR ürünü veyahut da ticari kaynak, ticari gelir beklentisi olup 
olmadığı baştan beri bilinen bir şey zaten. Başarısız olması veyahut da başarılı 
olması durumunda neler getireceği, en ince detayına kadar hesaplanıyor ve 
buna göre de ürün alınıyor. Başarısız olduğu zaman da herhalde bir daha ben 
hiçbir şey alamam gibime geliyor. Yani çünkü zaten Türkiye oyun sektörü biraz 
böyle acayip bir sektör, beraber çalıştığınız insanlar haber vermeden başka 
işler yapabiliyor. Acayip bir sektör, o yüzden çok böyle kritik bir nokta yani.” 
(4 Nisan 2008 tarihli görüşmeden deşifre) 
 

 

Gerek Mevlüt Dinç’in gerekse Murat Yavuz Kaplan’ın açıklamalarından anlaşılacağı üzere, 

dijital oyunlar tıpkı diğer kültür endüstrisi ürünleri gibi iyi bir pazar analizinin ardından 

üretilmelidirler. Bu anlamda hem Dinç hem de Kaplan, yayıncı ile üretici arasındaki finansal 

anlaşmanın da ürünün elde edeceği muhtemel gelir üzerinden yapıldığını belirtmekte ve 

Türkiye’de endüstrinin henüz oturmuş bir yapıya sahip olmasının bu tür konularda standart 

bir işlem uygulamayı zorlaştırdığını vurgulamaktadır.  

 

Lisanslı oyun, fikri mülkiyetinin yayıncıya değil, geliştiriciye ait olması anlamına gelir. 

Oyunun lisanslanması ise, fikri mülkiyet sahibi ile o oyunu pazarlayacak olan yayıncı firma 
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arasında, yayıncıya fikri mülkiyetin belli bir süre için kullanılması iznini veren yasal bir 

anlaşmanın yapılmasıdır. Türkiye’de üretilen oyunlara bakıldığında ise, Koridor ve 

tamamlanamamış Hükümran Senfoni projesi hariç oyunların lisanslanmasının yapılmış 

olduğu görülür. Mevlüt Dinç, özellikle kendi üretimlerinde lisanslama sürecine önem 

verdiklerini açıklar:  

“Yaptığımız bütün oyunların telif haklarını tutuyoruz. Sadece kullanım 
hakların belli bir süre için yayıncı firmalara veriyoruz.” (19 Haziran 2008 
tarihli görüşme deşifresinden) 

 
 
Oyun geliştirimine ayrılan bütçenin bir kısmı pazarlama kampanyaları ve tanıtım 

etkinlikleri içindir. Moore’a göre 3A kalitesinde bir oyunun pazarlama bütçesi, neredeyse 

üretim bütçesiyle eşdeğerdedir (2007: 641). Türk oyun endüstrisi incelenirken pazarlama 

bütçesinin neredeyse hiç olmadığı saptanmıştır. Yoğurt Teknolojileri’nin proje lideri Cemil 

Türün, pazarlama bağlamında Pusu deneyimlerini aşağıdaki gibi aktarır: 

“Biz çok tanıtmadık özellikle de. Onu söylemememiz lazım. Pazarlamasını da 
hemen hemen hiç yapmadık. Öğünerek söylemiyoruz yanlış anlamayın. Biz 
bunu üretmek için arkadaşlar anlatmışlardır belki, maaşımızdan keserek üç yıl 
gibi bir sürede çok fedakâr davranarak ürettik. Başka türlü de çıkmazdı. Böyle 
fedakârlıklarla çıkan bir ürüne yüz bin YTL pazarlama için ayıracak bir 
bütçemiz olmadı. Olsaydı keşke belki on bin değil yirmi bin basardık. 
Dolayısıyla biz ne pazarlama yaptık ne de yüksek sayılarda sattık. On bin yine 
pek çok kişi için iyi bir rakam. Çünkü yabancı oyunlar, 100-2000 satıyor 
Türkiye’de. On bin tane Pusu satmamız, bir başarı olarak görüldü bazıları 
tarafından. İkinci 10000 daha çıkartmayı düşünüyoruz bakalım” (6 Şubat 2007 
tarihli görüşme deşifresinden). 
 
 

Oyunun promosyonuyla ilgili etkinliklerden bazıları poster, takvim, tişört ve oyun demosu 

dağıtmaktır. Ancak, Türkiye’de bu tür etkinlikler yapan yayıncılar yoktur. Daha doğrusu, 

yayıncı firmalar oyun için bu türlü pazarlama etkinliklerine giriş(e)memektedir. Bazı 

bilgisayar oyun dergilerinde basılı reklâmlara ve oyun demosunu içeren CD’lere yer 

verilmektedir. Mount and Blade, Hükümran Senfoni ve İstanbul Kıyamet Vakti gibi oyunların 

geliştiricileri, bu oyunlarla 2006 Bahar’ında ve 2007 Kış’ında Intel X-Game gibi yerli ticaret 

fuarlarına katılmışlardır. Bu konuda ilginç bir örnek de Vestel’in yayıncılığını ve 

dağıtımcılığını üstlendiği Kabus 22 oyunudur. Vestel firması, en kurumsallaşmış yayıncı ve 

dağıtımcı olmasına rağmen,  bu oyun için özel bir pazarlama stratejisi uygulamamıştır. Buna 

rağmen, Sobee ve Son Işık Oyun Stüdyoları Vestel işbirliği ile I Can Football oyununu 

geliştirmiştir.  
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Çoğu oyun geliştirici, oyunlarını bitirdikten sonra oyunlarını oyuncularla buluşturabilmek ve 

tanıtımını yapabilmek için İnternet ortamını kullanmaktadır. Bu yöntemle, tanıtım etkinlikleri 

için para da harcamamış olmaktadırlar. Oyun siteleri ve forumlar oynar kitlenin çeşitli 

oyunlarla ilgili olarak ön ve son haberleri aldıkları mecralardır. Bu nedenle de pek çok 

geliştirici oyunu ile ilgili ön ve son bilgileri ve tanıtım materyallerini ilgili kamuyla bu 

sitelerde paylaşmaktadır. Cem Uzunlar da Nette Hayat projesi için belirledikleri tanıtım 

stratejisinin bu olduğunu belirtmiştir. Kerr, dijital oyun endüstrisinde pazarlama, tanıtım ve 

promosyonun artması yönünde bir eğilim olduğunu belirtmektedir (2006: 76). Türkiye’deki 

pazarlama alanındaki eksikliğe ilişkin olarak Burak Barmanbek’in değerlendirmesi bu 

noktada önemlidir: 

“Bir oyun geliştirdiğinizi düşünün. Türkiye’de ciddi bir profesyonel şirket yok 
ki. Gerçek anlamda profesyonel diyorum, sadece oyun dergilerinde değil ana 
damar medyada sayfa reklâm verebilecek büyüklükte bir firma”(14 Mart 2008 
tarihli Çalıştay ve Panel deşifresinden).  
 
 

Bu durumda Türkiye’de pazarlama stratejisinin yetersizliğini oturmuş bir yayıncı firmanın 

olmamasına bağlayabiliriz. Kline ve arkadaşlarına göre “iş dünyası sadece mal üretmez aynı 

zamanda onları satmak zorundadır” (2003: 39). Angela McRobbie’ye göre ise, pazarlama 

profesyonelleri bugün kültür endüstrisi üretiminde ayrıcalıklı bir konuma sahiptirler, sonuç 

olarak kültürel bir çözümleme sadece sonuçta ortaya çıkan kültürel bir ürünle ilgilenmemeli 

aynı zamanda tüm ticari süreci de kapsamalıdır: “dikkat, farklı düzeylerdeki etkinlikler ve 

pazarlama sürecini ve ürünü ortaya çıkartan karar verme mekanizmalarını belirleyen güç 

ilişkileri üzerinde yoğunlaştırılmalıdır (1999: 71’den aktaran Kline ve vd., 2003: 56).  

Özellikle, genç insanların gereksinimleri ve hızlı değişen kültürel beğenilerini çözümlemek, 

üreticiler için önemli bir pazarlama stratejisidir ve enformasyonel kapitalizm içerisinde 

önemli bir rol oynamaktadır (Kline, 2003: 56).  Aşağıdaki Şema 2 da pazarlama, teknoloji ve 

kültür etkileşimi dijital oyun endüstrisindeki üretim boyutunda ele alınmaktadır.  
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Şema 2: Oyun Üretim Döngüsü 

 
Devasa çevrimiçi oyunlar İnternet üzerinden abonelik yoluyla satılmakta,  kutulu oyunlar 

mağazalarda ve yine e-ticaret yoluyla İnternet üzerinden satışa çıkarılmaktadır. Bu konuda 

ilginç iki örnekten söz etmek gerekir: Kabus 22, çeşitli kitapevleri, müzik mağazalarının yanı 

sıra dağıtımcısı olan Vestel’in mağazalarında da buzdolapları, fırın ve televizyon gibi ev 

eşyalarının yanında satışa sunulmuştur.  Mount and Blade oyunu da yine oldukça özgün bir 

satış tekniği ile oynar kitleyle buluşmuştur. Armağan Yavuz oyunun 6.düzeye kadar ücretsiz 

oynanabildiğini, ama oyunda devam etmek isteyen oyuncuların devam edebilmek için belli 

bir ücret ödemeleri gerektiğini belirtmiştir: “Biz de direkt beta aşamasındayken oyunculara 

satmaya başladık ve oyuncular tarafından finanse edildik. Finans bulmak oyun yapmaktan 

çok daha zor bir iş.” (14 Mart 2008 tarihli Çalıştay deşifresinden) 
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Görsel 12 : Mount and Blade oyun içi ortam 

 
 

Kopya çoğaltımlar,  Moore’a göre finansal anlamda dijital oyun endüstrisine en önemli zararı 

vermektedir (2007: 681). Dijital oyunların korsan pazarının geliri Türkiye’de oldukça büyük 

rakamlara ulaşmıştır. Özellikle bağımsız oyun stüdyoları yasal olmayan bu çoğaltım biçimi 

nedeniyle ciddi olarak zarar görmektedir. John H. Wi’ye göre korsan çoğaltım sayısı arttıkça 

oyun geliştiricilerin satışları ve kârlılıkları azalmaktadır, bu nedenle de yeni projelerine 

kaynak aktaramamaktadırlar (Yayınlanmamış Rraştırma Raporu).  2000’li yılların başından 

bu yana Türkiye’de siyasi irade korsan çoğaltım sorununun üzerine düşmekte ve kolluk 

kuvvetlerinin yardımıyla bu sorunu çözmeye çalışmaktadır. Ancak sorun henüz çözülebilmiş 

değildir. Pusu’nun ve Kabus 22’nin korsan kopyaları sokaktaki tezgahlarda tanesi 2 YTL’den 

satılmaktadır. Kopya oyun konusunda kanımızca, en önemli sorumluluk oynar kitleye 

düşmektedir. Oynar kitle, oyun dergisi editörlerinin deyişi ile maymun iştahlı11 davranmak 

yerine, daha az sayıda ama orijinal oyunu oynamalıdır. Web tabanlı strateji oyunu Savaşım’ı 

geliştiren Ufuk Şahin’in oldukça doğru bir saptamasını burada aktaralım:  
                                                 
11 Aral İthalat Genel Müdürü Ömer Faruk Demir Türk oyuncuların çok fazla sayıda kopya oyun tükettikleri için, 
düzeyli bir oyun kültürlerinin olmadığını savlar: “E öyledir zaten şimdi siz orijinal oyun Avrupa’da kişi başına 
düşen orijinal oyun sayısı aslında o kadar az ki. Ama Türkiye’ye bir gidiyorsunuz mesela çok rahat bir şekilde 
kopya oyun aldığı için 20 tane oyun birden alan kişileri görebilirsiniz ama Avrupa’da hiç kimsenin elinde en 
fazla 2–3 taneden fazla oyun göremezsiniz yani. 20 tane oyun birden aldığınız zaman zaten dediğiniz gibi o 
tüketim hızı inanılmaz çabuklaşır ki Türkiye’de mesela birçok oyunun grup düşürme olayını biz Avrupa’dan çok 
daha önce yaparız.” (21 Ağustos 2007 tarihli görüşme deşifresinden) 
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“…normalde oyunun olması gereken yer şudur: Yani boş vakitlerinizde, zaman 
geçirmek için, eğlenmek için, yapabileceğiniz bir aktivitedir, oyun… bence 
oyun alışkanlığını değiştirmesi lazım insanların….insanlara oyun oynamasını 
öğretmemiz lazım…Yani insanların oyunu, hayat biçimi olarak değil de; 
eğlencelik bir aktivite olarak görmeleri lazım… Ya Türkiye’de dediğim gibi, 
oyuncular oyun oynamasını bilmiyorlar; yani ilk önce bu bilincin insanlarda 
oturması lazım. Yani insanlar gerçek anlamda oyun oynamanın ne olduğunu 
öğrenmeliler.”  

 
Şahin’in de belirttiği gibi, Türkiye’de oyuncuların oyun içinde geçirilecek zaman ve korsan 

çoğaltım kullanma konusunda öğrenmeleri gereken şeyler vardır.  

 

Bir dijital oyunu üretmek, anlatıları sentezlemeyi, estetik duyarlılığı, sanal dünyaları 

tasarlamayı, haritalandırmayı ve programlamayı, dijital kodlayıcıların, grafik tasarımcıların, 

test yapanların, senaryo yazarlarının, animasyoncuların, ses teknisyenlerinin ve müzisyenlerin 

deneyimlerini ortak amaç doğrultusunda konumlandırmayı gerektirir. Stüdyo ortamındaki 

üretimler altı-elli arası işgücünden oluşan ekiplerle ve bir yıldan iki yıla uzanan süreçlerde 

tamamlanabilmektedir (Kline vd., 2003: 199). Aşağıdaki Şema 3 de bir oyun stüdyosundaki 

genel görev dağılımı görülebilir:  

 

 
 

 

Türkiye’de oyun geliştirim sürecine ve oyun stüdyolarına bakıldığında ekiplerin en az bir kişi 

ile en çok onbeş kişiden oluştuğunu görmek mümkündür. İşgücünün aldığı ücret konusu 
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irdelendiğinde, ne işgücünün ne de işverenin net bir miktar söyleyememesi dikkat çekicidir. 

Çoğu oyun stüdyosu çalışanları için aylık belirli bir gelirden söz edilemez, böyle olunca da 

düzenli maaş ödenebilmesi mümkün olmamaktadır. İşgücünün ücretlerinin ödenmesi 

konusunda kendi oyun stüdyosundaki uygulamayı Mevlüt Dinç şöyle aktarır: 

“Birbirine çok yakın ücretler alıyorlar. Arzu ettiğimiz seviyede değil ama 
maaşların düzenli ödenmesine çok dikkat ediyoruz. Ortada bir sektör olmasa 
da fena olmayan bir ücret ödemeye çalışıyoruz, ortalama 2500 YTL 
civarında.” (19 Haziran 2008 tarihli görüşme deşifresinden) 

 
Görsel 13: Sobee Oyun Stüdyosu çalışma ortamı 

 
Kline ve arkadaşlarına göre, bir oyunu test etmek geliştirim sürecinin en önemli 

aşamalarındandır. Alfa ve beta test yapanlar Türkiye’de çoğunlukla ücretsiz iş görmektedir. 

Çoğunlukla test yapanlar, geliştiricilerin yakın arkadaş çevrelerinden gelmekte veya üretilen 

oyunun ilk testlerini yapmak gibi saygın bir deneyime davet edilmektedir. Test yapanlar bu 

anlamda Türkiye’de profesyonel birer çalışan olarak değerlendirilmemektedir. Mevlüt Dinç, 

test yapanların rolünü ve endüstri içindeki işlevlerini aşağıdaki gibi açıklar:  

“Test çok önemli oyun sektörü için. İngiltere’de Activision için çalışırken focus 
group diye bir şey çıkmıştı. Okullardan öğrenci getirip yaptığımız oyunları 
onlara oynatırdık ve geri dönüşleri not ederdik. Oyunun nasıl dengelendiğinin 
dışardan test edilmesi çok önemli. Sektör olmadığı için test edecek bir grup da 
yok. ICF (I Can Football) için de bazı İnternet kafelerde testler yaptık. Online 
oyunlarda bu daha kolay. Hem hataları bulmakta hem de oyunun 
oynanabilirliğini dengelemek açısından.” (19 Haziran 2008 tarihli görüşme 
deşifresinden) 
 

 
Bir başka ilginç husus da, oyun stüdyolarında rutin bir maaş ödemesi yapılmamasına rağmen, 

oldukça katı bir hiyerarşik örgüt yapısının varlığıdır. Galip Kartoğlu’na göre, herkes takım 

içerisinde bir diğerinin görev ve sorumluluk alanına saygı duyarsa ve sadece kendi işine 
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odaklanırsa her hangi bir sorun yaşanmadan iş pürüzsüz işleyebilir. Türkiye’de oyun 

stüdyolarında var olan bu hiyerarşi, dünyadaki durumla koşutluk göstermektedir.  Dijital oyun 

endüstrisinde istihdam edilenlerin eğitim alanlarına bakıldığında çoğunlukla mühendislik 

eğitimi almış oldukları görülmektedir. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kadın çalışan 

sayısı bu endüstriyel üretimde neredeyse yok denecek kadar azdır. Oyun endüstrisi özetle, 

erkek egemen bir alandır (Kline vd., 2003; Dyer-Witheford ve Sharman, 2005; Deuze vd., 

2007).  

 
Genel olarak, Türkiye’de dijital oyun endüstrisi için kurumsallaşmış bir istihdam 

politikasından söz etmek olanaklı değildir. Bu durum aynı zamanda deneyimli insan 

kaynağının yetişememesine de neden olmaktadır. Örneğin, bazı oyun geliştiricilerin farklı 

yapım ekipleri içerisinde adı geçmektedir. Türkiye’de dijital oyun endüstrisinde çalışan 

herkes için en sıklıkla belirtilen özellik, oyun geliştirim işinde çalışan herkesin kendini bu 

sürece adaması gerekliliğidir. İşe adanmışlığı meşru göstermek için, öne sürülen gerekçeler, 

oyun üretim sürecinin uzun, zor ve stresli olmasıdır. Pek çok üretim ekibi üyesinin aylık bir 

ücret ve yasal bir sözleşme olmadan çalıştığını düşünürsek, istihdam edilen kişinin kendini 

işe  adamasının endüstride aranan temel bir nitelik olarak görüldüğü söylenebilir. Burak 

Barmanbek de adanmışlığın nitelikli tasarımcının en önemli özelliği olduğunu söyler: “İyi bir 

bilgisayar oyunu geliştirmek için gereken zaman ve enerji tahmin edilemeyecek kadar 

fazladır. Pek çok oyun projesi, eldeki işin gerçek boyutu tasarımcılar ve geliştiriciler 

tarafından anlaşılmaya başlayınca yarım kalır. Başladığı işten kolay sıkılan tasarımcılar, ne 

kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, başarısızlığa mahkûm olurlar. Adanmış tasarımcılar ise 

hatalar ve sıkıntılar karşısında yılmayıp, çözümler ve sonuçlar üretirler.” (Yayıma 

Hazırlanıyor: 32).  

 

Şema 4: Oyun üretim süresi ve çalışan sayısı arasındaki ilişki 
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Burada özellikle vurgulamak gerekirse, Türkiye’de dijital oyun endüstrisinde insan 

kaynakları bağlamında en önemli sorun deneyimsizliktir. Cem Uzunlar, farklı oyun 

projelerinde çalışma nedenlerinden en önemlisinin deneyim kazanmak olduğunu 

söylemektedir. Deneyim, oyun geliştiriciye bir sonraki projede hız kazandırmayı sağlar. 

Örneğin, Eurosoft firması pazarda 3 yaş ve üzeri hedef kitle için oyun üretimi yapmaktadır 

ve benzeri ürünler üretmesi nedeniyle de yapımı kısa sürede tamamlayabilmektedir. Bu 

deneyim oyun geliştiricileri için gerçekçi bütçe ve zamanlama/planlama olanağı da 

sağlamaktadır. Armağan Yavuz üretim sürecinde kazandırdıkları deneyimi şöyle 

aktarmaktadır: 

“Yani bunun ikincisini yapmayı düşünüyoruz bundan sonra. Daha yüksek 
teknolojili, daha yüksek belki prodüksiyonlu işte motion capture ile işte çok 
konuşulan daha yani geliştirmek istiyoruz….niş yapmaya çalıştığımız için 
mümkün olduğu kadar verimli olmak durumundayız. Yani verimli olmamız için, 
bir şey yaptık tamam artık bambaşka bir şey yapalım, o şey oluyor yani biraz 
çok zor bir şey. O yaptıklarımızın üzerine bir şey koymak durumundayız. Yani, 
evet yani yetişmiş, yani mesela işte şimdi bize Mustafa geldi, o hem Pusu 
projesinde çalışmış bir arkadaş, orada, ondan mesela biz bir sürü şey öğrendik 
yani. Yani çünkü onlar Pusu projesinde bir sürü şeyi farklı yapmışlar bizden, 
oradan şey getirdi bir sürü knowhow getirdi, yani bize en büyük problem o, 
knowhow eksikliği var. Biz sürekli böyle burada tekerleği baştan keşfediyoruz 
bir sürü şeyde. Yani burada mesela atıyorum yurt dışında bilmem ….projesinde 
çalışmış bir adam gelse buraya falan ondan kim bilir neler öğreniriz! Yani biraz 
o şey var yani kendi içimize kapanık bir şekilde yani, kapanık değil de yani, 
yetişmiş ve burada uzmanlaşmış birisi olmadığı için herkes, her gelen sıfırdan 
öğreniyor, yani biraz onun eksikliği var. Yani böyle çok yetenekli herkes, böyle 
çok güzel işler çıkartıyor ama yani önceden gelen bir bilgi eksikliği var yani 
hepimizde var o, o en büyük problemimiz.” (17 Ağustos 2007 tarihli 
görüşmeden deşifre).  

 
 

Mevlüt Dinç de, uzmanlardan tavsiye almanın ve oyun geliştiricileri arasında deneyim 

paylaşmanın önemli olduğunu vurgulamaktadır:  

“Ben geldim geleli iş birliği güç birliği yapalım dedik o ayrı bir mesele. 
Olmayan bir pastayı paylaşmaya çalışmak kadar komik bir şey olamaz, benim 
tek başına sektörü oluşturmaya çalışmam gibi bir derdim yok, öyle bir şey zaten 
mümkün değil, atari sistemi müsaade etmiyor öyle bir şeye, yani tekelleşmeye 
müsaade ediyor da bu şekilde değil. Yani ben geleceğim işte “ben sizden 
herkesten iyi biliyorum bu işi ben yapacağım”, ben zaten öyle bir adam değilim 
kaldı ki ben Türkiye’de oyun sektörü olsun diye birikimi mi burada 
değerlendirmek için geldim. Ve işte o bahsettiğiniz kişilerle iş birliği yapmak 
için ben sürekli teşvik ettim, ediyorum ve her zaman hazırım. Ama Türkiye’de 
herkes kendi bir şeyler yapmaya çalışıyor, kendini ispatlamaya çalışıyor. 
Güvensizlik var, yeterince güven yok, kim bu adam, bizim fikirlerimizi çalar, 
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çünkü kendi yaptığı şeye çok inandığı için sadece onlar yapabilir bunu ne 
biliyim, bana ihtiyaçları yok belki, bilmiyorum. Ben tam anlamış değilim ben 
acayip bozuluyorum bu meselelere, çünkü ben kullanamıyorum illa bir karşılık 
da beklemiyorum çoğu zaman, ama bu işin profesyonelce dünya çapında 
yapılması içinde gerekli donanıma sahibim, bunu da sunabilirim, böyle ilginç 
bir şey yani.” (5 Şubat 2007 tarihli görüşme deşifresinden).  

 

Bir oyun tasarım ekibinde ekip üyesi olarak yer almanın yanı sıra, bu kültürel endüstri 

ürünlerinin geliştirim sürecinde farklı kariyer olanakları da vardır. Örneğin piyasa mantığının 

oturduğu kimi ulusal dijital oyun endüstrilerinde test yapanlara para ödendiği ve profesyonel 

çalışanlar olarak algılandıkları bilinmektedir. Fakat yukarıda da daha önce belirtildiği üzere 

Türkiye’de test yapanlara, işleri karşılığında çoğunlukla maddi bir karşılık verilmemekte ve 

bu onlar için bir boş zaman etkinliği olarak değerlendirilmektedir. Son dönemlerde ise yeni 

bir kariyer alanı ortaya çıkmıştır: Oyun Uzmanlığı. Türkiye’de oyun uzmanlığı, özellikle 

devasa çevrimiçi oyunlarda bir çeşit cemaat örgütlenmesini sağlamak olarak görülmektedir. 

Ayrıca, nitelikli bir oyun uzmanı, yayıncıya karşı da sorumludur ve tıpkı bir pazarlama 

profesyoneli gibi oyunun pazarda tutunabilmesi ve başarılı olması için çalışır. Türkiye’nin 

profesyonel anlamda çalışan ilk oyun uzmanlarından Murat Yavuz Kaplan’a göre iyi bir 

oyun uzmanı, oyunun geleceğini görebilmelidir.  

 

Kürşat Karamahmutoğlu, Türkiye’de dijital oyun endüstrisinde çalışan işgücü için oldukça 

önemli bir saptamada bulunur. Karamahmutoğlu’na göre Türkiye’de işgücü piramit yapısına 

sahiptir, ancak bu yapı da piramidin sadece tepesi vardır:  

“Türkiye’de oyun sektörü bizce var mı diye soruyorsanız, Türkiye’ de oyun 
sektörü yani var gibi diyelim, yani var demiyoruz, çünkü çok fazla çıkmış yani 
oyun sektöründe olduğunu söyleyen birisinin her ay 50 oyunu yayınlanıyor 
olması lazım. Hâlbuki bir kaç tane oyun projesi var bilinen, o oyunlardan 
başka da herhangi bir şey yok. Zaten bir sektör olması için ilk önce bunun çok 
sayıda destekleyen bir alt tabanının olması lazım. Şu an sadece piramitte belli 
insanlar var, piramit yok. Bu alt taban olacak, sürekli desteklenecek üst 
tabanla, yani bu biraz varlığından çok fazla söz edemeyeceğimiz, ancak 
tohumlarının atıldığına inandığımız ve yıllar öncesinden beri atıldığına 
inandığımız bir şey. Yani biz şimdi, yıllar önce Türkiye’ de gene oyun 
yapılmaya çalışılıyordu, işte İstanbul Efsaneleri olsun, sonra işte Amiga 
dönemlerinde yapılmaya çalışılan oyunlar vardı, ama bir sektör oluşturmadı, 
şimdi işte birtakım atılımlar var, o atılımlar sonucunda yatırımcıları ve bu 
dünyayı oyun yapmaya teşvik etmek lazım, yatırımcılar teşvik edilmediği 
sürece de, yani çok bir sektör oluşmaz, çünkü sektör demek, para kazanmak 
demek, bu işten para kazanılan bir durumun oluşması demek…” (13 Aralık 
2007 tarihli görüşme deşifresinden) 
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Sektörde yaptığımız işbölümü ve insan kaynaklarına yönelik araştırma sonucunda aşağıdaki 

şemadaki gibi Türkiye’de Oyun Stüdyolarındaki  işbölümü ve üretim sürecinin 

aktarılabileceğini gördük. Yapımcı çoğu kez oyunun senaryosunu da yazmakta veya bir 

eserden uyarlamaktadır.  Oyun stüdyosunda iki asli iş bölümü görülmektedir: İlk olarak, oyun 

motorunun yazılması veya diğer altyapı kodlarının yazılması; ikinci olarak da, oyunun grafik 

teknolojisi ve modellemelerin yapılması. Oyun stüdyolarının büyük çoğunluğu seslendirme, 

müzik ve efekt işlerini dışarıdan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirmektedir. Ön-oyun test 

yapanlara denetilmekte, bu sonuçlar üzerinde tekrar çalışılmakta ve hatalardan arındırılan 

oyun yayıncıya teslim edilmektedir. 

 

Şema 5: Türk Oyun Stüsyolarında Üretim Süreci 

 
 

 

Sonuç ve Tartışma 

 

Bu araştırma projesi için veri sağlayan en önemli etkinlikler, proje kapsamında 14 Mart 2008 

tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştay ve panellerdir. Bu toplantıların sonunda 

endüstrideki tüm aktörlerin üzerinde uzlaştıkları belirli konuların, sorunlar ve öneriler 
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başlıkları altında tartışılabileceği ortaya çıktı. Bu başlıkların belirlenmesinde etkili olan 

sorular, “Türkiye’de dijital oyun endüstrisi desteklenmeli mi?”, “eğer desteklenecekse 

yöntemler ne olmalı”, “yerel aktörlerin bu konudaki sorumlulukları nelerdir?” ve “yerli oyun 

nedir?” sorularıdır. Bu sorular 14 Mart 2008 tarihinde tüm gün boyunca tartışılarak, o dönem 

çeşitli oyun dergilerinde de yayınlanan bir bildirge ile sonuçlandırılmıştır.  

 

 

Görsel 14: 14 Mart 2008 tarihli Panelden 

 
 

Burada son olarak belirtmek gerekir ki, çalışmanın başından beri etnografik görüşme 

yöntemiyle elde edilen bulgular, çalıştay ve panellerdeki tartışmalar sonucunda ortaya çıkan 

bulgularla örtüşmektedir. Aşağıda projenin sonucunda endsütrinin sorunlarına dönük elde 

edilen bulgular maddeler halinden sıralanmıştır. 

 

Endüstrinin sorunlarına dönük bulgular: 

•  Siyasi iradenin konuya ilişkin kültürel ve ekonomik bir politikasının olmaması,  

• Oyun geliştiriciler için yerli veya küresel düzlemde yatırımcı bulma zorluğu,  

• Oyun geliştiriciler arasında deneyim paylaşma eksikliği, 

• Ana akım medyada dijital oyunun ve oyuncunun olumsuz imgelerle etiketlenmesi,  

• Yayıncı ve dağıtımcı bulma sorunu,  

• Pro-oyuncu ve e-lig eksikliği, 

• Üretim alanını düzenleyen yasal kuralların olmaması, 

• Kopya oyun sorunu, 
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• Oyun geliştiricileri arasında işbirliği ve iletişimin olmaması, 

• Üretim sürecinde planlamanın ve takvimlemenin uygulanamaması (gecikmeler), 

• Oyun üretiminin “ciddi” bir iş olduğunun kamuoyunda bilinmemesi ve 

• Dijital oyun türlerinin ve farklı oyun pratiklerinin kamuoyunda bilinmemesi. 

 
 

Türkiye’de hükümetlerin ve kamu sektörünün son zamanlara kadar dijital oyunlarla ilgili belli 

bir politikasının olduğu görülmemiştir. Bu durum, son yıllarda enformasyon toplumu söyleni 

içerisinde, toplumun elektronik dönüşüme tabi tutulması (e-eğitim, e-sağlık, e-ekonomi gibi) 

kapsamında hükümetlerin yayınladıkları teknik metinler içerisinde de bilişim sektörüne vurgu 

yapılsa bile, dijital oyun ve dijital oyun endüstrisi bu konudan bağımsız tutulmaktadır. Dijital 

oyunlara destek, herhangi bir ekonomik planlama ve kalkınma planı içerisinde yer 

almamaktadır. Bu kapsamda, konuyla ilgili kamu otoritelerinin, kurum ve kuruluşlarının da 

farklı tutum ve yönelimler içerisinde olduklarını söylemek mümkündür.  

 

Türkiye’de dijital oyun endüstrisinin gelişmesinde varolan ve yukarıda sıralanan 

olumsuzluklar ve engeller, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin de gelişmemesine yol açmıştır. 

Tersinden de söylemek mümkündür; endüstrinin gelişememesi yasal düzenlemelerin 

yapıl(a)mamasının da en önemli nedenidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, kamusal otorite 

nezdinde işlem görmesi bakımından dijital oyunların müzik CD’lerinden ve sinema 

eserlerinden bir farkı yoktur. Bu ürünlere piyasada satışı için denetim pulu (bandrol) veren 

kurum T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. İşleyişte, örneğin, film VCD’lerini veyahut 

DVD’lerini izleyip piyasada satılmasına izin veren kurul, aynı işleyişi bilgisayar oyunlarına 

da uygulamaktadır. Aral İthalat firmasının Genel Müdürü Ömer Faruk Demir, bu süreci 

aşağıdaki gibi açıklar: 

“Tamam ona da geleyim ben size şöyle söyleyeyim ben size bu tek tek 
yazıldıktan sonra biz fiili olarak bu ürünleri Türkiye ithal etme ve Türkiye’de 
dağıtımını yapma yetkisini almış oluyoruz. Bunu aldıktan sonra ürünlerimiz 
işte gümrüğe gelir. Gümrükteki uygulama şöyledir bazen bu anlaşmayı 
sorarlar bazen de hiç sormazlar. Daha doğrusu biz Aral İthalat için artık o 
kadar şey oldu ki çünkü biz haftada 4–5 parti mal çektiğimiz için çoğunda 
artık sormuyorlar ama genelde sormaları gerekir. Bu yetkinin olup olmadığını 
gümrükte bir kere sorarlar kontrol ederler. Ondan sonra malın ithalatını 
yaptıktan sonra Kültür Bakanlığı’na müracaat edilir, eser tescil ettirilir ve 
bununla ilgili olarak ne belgesiydi kağıt veriyorlar ya….Yayımcı dağıtımcı 
belgemiz ayrıca var zaten o bu işi ithalat edebilmek için satabilmek için 
hepsine gerekiyor karma. Eser işletme belgesi veriliyor. Bu belgeyi alabilmek 
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için birer tane örnekle bakanlığa müracaat ederiz ve bakanlık bunu inceler 
uygunluk yazısı verir. Hangi yaş grubuna uygunsa onun bize 
sınırlandırmalarını verir. Eser işletme belgesini aldıktan sonra da biz bandrol 
almak için müracaat ederiz. Bandrolü alındıktan sonra da satışa 
sunuyoruz…Şimdi bizde şöyle hayır burada biz özellikle görüş belirtmiyoruz, 
çünkü biz şuna inanıyoruz yani bu tip olaylarda biliyorsunuz biz Avrupa 
Birliği’ne bağlı bir ülkeyiz ekonomik olaylarla ilgili olarak. Şimdi Avrupa 
Birliği’nin bunlarla ilgili oturmuş çalışmaları var ve orada bu çalışmalar 
bizde ki gibi bir böyle sadece gösterimle falan sınırlı değil çok ciddi kriterleri 
var. Ve o ciddi kriterlere göre bizdeki gibi 7 yaş–13 yaş–18 yaş değil de daha 
da yaygın kriterleri var ve her türlü uyarıyı da içeriyor yani. Dolayısıyla yani 
bu şekilde bize zaten işaretlenmiş olarak geliyor ve bütün Avrupa’da bu 
işaretlerle satılıyor.” (21 Ağustos 2007 tarihli görüşme deşifresinden) 

 
Görsel 15: Aral İthaat’ın oyun üretim/eser belgesi 

  
 

Yasal düzenlemelerin önemini ortaya koyan bir başka olgu ise kopya çoğaltım sorunudur. 

Kopya çoğaltım sorununun oyun geliştiriciler üzerindeki olumsuz etkisine yukarıda daha önce 

değinmiştik.  

 

Türkiye’de dijital oyun üreticileri, yukarıda da tartışıldığı üzere yerel ve küresel anlamda 

yatırımcı bulmakta zorlanmaktadır. Bu durumun birbiriyle ilintili birkaç nedeni vardır: 

Öncelikle, yeterli ve deneyimli insan kaynağı eksikliği sorunudur. İkinci önemli neden, 

yatırımcıların konuyla ilgili diğer aktörler gibi dijital oyun endüstrisinin öneminin ve 

potansiyelinin yeterince farkında olmamalarıdır. Üçüncü olarak, özellikle küresel yatırımcılar, 

yayıncılar ve dağıtımcılar yerli oyun üreticilerinden bir çeşit kanıtlanmış deneyim 
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istemektedir. Pek çok yayıncının oyun stüdyosundan ilk olarak istediği şey üreticinin 

portföyüdür. Daha önce de belirtildiği üzere, Türkiye örneğinde pek çok bağımsız oyun 

geliştiricisi için yaptıkları üretim tektir, diğer bir deyişle biriciktir. Yayıncının karşısına 

çıkıldığında sunulabilecek bir geçmiş çalışmalar dosyası bulunmamaktadır. Bu nedenle 

deneyim birikimi de söz konusu olamamaktadır.  Deneyimli yapımcı Mevlüt Dinç, portföy 

hazırlamanın önemini aşağıdaki gibi açıklar: 

“Citroen C4 ile yarış oyunu becerisi elde ettik…Ama bizim için orada şey de 
önemli. Bir ilişki kurduk, önemli bir markayla, Citroen ile. Yaptığımız üründen 
çok etkilendikleri için inşallah devamı gelecektir, Avrupa’ya taşınacaktır 
olay.” (19 Haziran 2008 tarihli görüşme deşifresinden) 

 

Türkiye’de deneyim eksikliğinden kastettiğimiz, sadece teknik bilginin biriktirilmesi 

anlamında değil, ticari bilginin ve deneyimin de biriktirilip aktarılmasını anlamındadır. 

Özellikle ikinci türden bilgi paylaşımının ilkine göre henüz gelişmekte olan bir pazar ve 

endüstri için önemli olduğunu da belirtmek gerekir. Bu noktada, Emibel firmasından Fırat 

Bükey’in saptamasını aktaralım: 

“Son olarak Türkiye’de sorunlardan bahsetmek istiyorum.  Oyun 
programcılığının meslek olarak algılanmayışı ve hobi zihniyetinden 
kurtulamayışı, sektördeki çoğu girişimin yeterli bütçe ve işin farkında olmadan 
başlaması sonuca ulaşmamasının ve projenin hayal olmaktan öteye 
gidememesinin en büyük sebebidir. Projenin analizine gereken özenin 
gösterilmemesi, fizibilitede yapılan harcamaların 2 katına çıkmasına ve 
dolayısıyla projenin yarım kalmasına sebep olmaktadır. Piyasadaki talebin 
doğru tespit edilememesi ve buna bağlı hedef odaklı doğru proje 
üretilememesi, arz talebin doğru hesap yapılmadan yatırım maliyetlerini 
karşılayacak ilk çalışmalar yapılmadan projeye başlanması olarak 
düşünüyoruz. Ticaret hayatında oyun satmak ile tv, elma veya elbise satmak 
arasında hiçbir fark yoktur. Yan yana açılmış 3 manav arasında en iyi satışı 
her zaman en iyi tezgâhtar yapar. Pazarlaması yapılamayan hiçbir mal zaten 
bekleneni vermez. Sektörün organize olamaması, maalesef ülkemizde bu işleri 
yapanların birbirlerinden pek haberleri yok. Örneğin web tasarımı 
yaptıracağınız zaman pek çok firma buluyorsunuz ama referanslı oyun 
programını yapmış bir muhatap bulmak oldukça zor. Sektörde deneyim 
aktarımının olmaması. Yine ülkemizde bir oyun yaptığınız zaman tecrübeniz 
sizde saklı kalıyor.” (14 Mart 2008 tarihli panel deşifresinden) 

 

Bu çalışmada endüstriyi temsil eden aktörlerle görüşüldüğü zaman, birbirlerinin 

üretimlerinden haberdar olmadıkları da görülmüştür. Pek çok oyun geliştiricisi, diğer oyun 

geliştiricilerin ürettikleri oyunlardan ve oyun stüdyosu ekiplerinden araştırma süresince bizim 

aracılığımızla haberdar olmuştur. Bu anlamda, 14 Mart 2008 tarihinde İstanbul’da yapılan 
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çalıştayın oyun geliştiricilerinin birbirlerini tanımalarında olumlu bir katkısının olduğunu 

söyleyebiliriz.  

 

Kâr olgusu, Türkiye’de dijital oyun endüstrisi bağlamında ele alındığında özellikle 

geliştiriciler katmanında çok da önemsenmeyen bir konu olarak belirmektedir.  Bu saptamaya 

koşut olarak, endüstrinin aktörleri arasında kurumsallaşmış bir rekabetten de söz etmek 

mümkün değildir.  

 

Bu çalışma kapsamında, en son olarak, Türkiye’de üretimden tüketime bir dijital oyunun 

geliştiriminde dört farklı yolun olduğu saptanmıştır. Birinci yol, oyun stüdyosunun her hangi 

bir teknokent bünyesinde kurularak, oyunu kendi öz kaynakları ile geliştirmesi ve küresel 

pazarda bölgesel yayıncılık anlaşmaları ile yayıncı ve dağıtımcı araması; ikinci yol, ev-ofis 

şeklinde veya ofiste kurulu bir oyun stüdyosunun yine öz kaynakları ile oyunu geliştirip, 

kürsel pazarda dağıtımı için yayıncı ile anlaşması; üçüncü yol ise, oyun stüdyosunun öz 

kaynakları ile oyunu geliştirip, yerel pazara sunması ve dördüncü yol, oyun geliştirim 

sürecinde oyun stüdyosunun yerel yayıncı desteği alarak oyunu geliştirmesi ve olanak bulursa 

oyunu küresel pazarda da yayınlama yolu aramasıdır. Bu dördüncü yolda, yerel pazara 

sunulan oyun ile tüketici arasına dolayımlayıcı aktörler de girmekte, oyun içi ekonominin 

gerçekleştirilmesinde rol almaktadırlar. Örneğin, Üyelik Al, Game Turk, Game Sultan gibi. 

Dolayımlayıcı aktörler, Türkiye’de geliştirilen İKV, HSO gibi çevrimiçi oyunların da 

Premium veya e-pin kartlarını üreterek, bu oyunların içinde oyun içi ekonominin yaşama 

geçmesine katkıda bulunmaktadır. Dolayımlayıcı aktörler, oyuncuların çevrimiçi oyunların 

içinde ekonomik etkinlikler gerçekleştirmesine yönelik sundukları hizmetler, Internet 

kafelerde yukarıda  Görsel 16’da görülen e-pin kartlarının satışı veya banka hesabına para 

yatırma şeklinde gerçekleşmektedir. Oyunların popülerliği bu kartların satış bedelini 

etkilemektedir.  
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Görsel 16: E-pin kartlar 

 
 

Görüldüğü üzere, Türkiye’de üretimden tüketime dijital oyun geliştiriciliğinin izlediği dört 

farklı yol/model vardır. Her modelin arkasında oyun geliştiricilerin, yayıncıların farklı pazar 

hedefleri bulunmaktadır. Küresel pazarda başarılı olmak için, oynar-kitlenin temel özellikleri 

ve gereksinimleri ile oyun oynama ediminde aradığı hazzın niteliklerinin 

bilinmesi/araştırılması gerekmektedir. Üstelik bu gereksinimlere ürünün pazarda dolaşıma 

çıkması için belli bir üretim takvimi içinde yanıt verilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile 

Türkiye’de üretilen oyunun tüketileceği pazarın, yayıncının kim olacağının baştan 

belirlenmesi farklı üretim modellerini ortaya çıkartmıştır. Tüm bu modellere bakıldığında, 

gözlenen ortak yönelim, dijital oyun üretiminin zanaat ruhundan ziyade giderek kâr güdüsü 

ile yapılmasıdır. Bu da üretim modelinin yukarıda açıkladığımız dördüncü modelde 

yoğunlaşmasına yol açabilir.  
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Şema 6: Türkiye’deki Oyun Stüdyosu Üretim Modelleri 
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II. BÖLÜM: ANKARA MİKRO ÖLÇEĞİNDE ETNOGRAFİK ALAN ARAŞTIRMASI 
TEMELİNDE İNTERNET KAFELERDE GENÇLİĞİN OYUN OYNAMA 
PRATİKLERİ 
 
Giriş 
 
1990’ların ikinci yarısından itibaren Türkiye’de İnternet altyapısındaki gelişmeye koşut 

olarak açılmaya başlayan İnternet kafeler, üniversiteler ve işyerlerinin yanısıra İnternet’e 

erişimi sağlayan diğer kamusal mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Yıldız, 2002). 

Başlangıçta büyük kentlerin merkezlerinde açılan, daha sonra kentlerin çeperine doğru da 

coğrafi olarak yaygınlık kazanan İnternet kafeler günümüzde kullanıcılarının sosyal, kültürel 

ve ekonomik durumlarına göre çeşitlilik kazanmış, hatta bazı İnternet kafeler ise sundukları 

hizmetlerle gençler arasında popüler mekânlar haline gelmişlerdir. Tüm İnternet Evleri 

Derneği (TİEV) Başkanı Yusuf  Andiç’in açıklamasına göre Türkiye’de ruhsatlı İnternet Kafe 

sayısı 18 bin, İnternet kafelerden günde ortalama olarak hizmet alan kişi sayısı da 2 

milyondur (Birgün Gazetesi, 17 Temmuz 2007). Kullanıcı sayısına bakıldığında, İnternet’e 

kamusal erişim noktaları olarak İnternet kafelerin Türkiye’deki mevcut sayısal uçurum 

sorununu çözmekte bir potansiyel olduğu görülebilir. Ayrıca Andiç, Türkiye’de İnternet 

kafelerdeki saatlik İnternet kullanım ücretinin Avrupa ülkelerine oranla çok düşük olduğunu 

vurgulamaktadır12. Örneğin odak grup görüşmelerine katılan 17 yaşında liseli bir erkek 

öğrenci, İnternet kafeyi kullanma nedenini ekonomik olarak gerekçelendirmektedir: 

 “Starbuck’a takılmayı biz de isteriz ama çok pahalı.” 

 

Bu noktada Türkiye’de kahvehanelerin toplumsal tarihinin, hem toplumsal hem de kültürel 

olarak Türkiye’de İnternet kafelerin yaygınlaşmasının lehine gerekli olumlu zemini 

hazırladığı söylenebilir (Çağlayan, 2001). Ancak kahvehanelerden farklı olarak, İnternet 

kafeler siyasallaşmış mekânlar haline gelmemiş, her zaman emniyet kuvvetleri ile anaakım 

medyanın denetimi altında kalmıştır. İnternet kafeler anaakım medyada çeşitli 

olumsuzlukların atfedildiği mekânlar olarak temsil edilmekte ve bu temsiller kalıp yargılardan 

beslenmektedir (Kaya Bensghir ve Yıldız, 2005). Bu olumsuz, eksik veya yanış temsiller 

sonucunda ortaya çıkan görüntü de, İnternet kafeler şer odakları, suç ve suçlu üretim 

                                                 
12 İnternet Kafelerde saatlik İnternet kullanım ücreti, mekânın sahip olduğu teknik ekipman, konfor ve 
bulunduğu yer/semt gibi bir çok etmene bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, Türkiye’de ortalama bir 
İnternet kafe için kullanım ücreti, bir saati 1,5 YTL dir.  
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merkezleri olarak yer almaktadır (Binark ve Bayraktutan-Sütcü, 2008a:13); pornografik 

materyallerin dağıtıldığı, yasadışı yazılımların kullanıldığı ve ruh sağlığı yerinde olmayan 

insanların geldiği mekânlar olarak gösterilerek damgalanmaktadır. Anaakım medya, İnternet 

kafeleri bu ve benzeri kalıpyargılar içinde sunarken, dijital oyun oynayanları ise sosyal ve 

psikolojik problemleri olan insanlar olarak etiketlemektedir. Örneğin bir İnternet kafe 

işletmecisi bu konuda şunları dile getirmektedir: 

“Yani İnternet kafeler şu anda toplumda sanki bir suç kaynağıymış gibi 

gözüküyorlar. Gazetelerden basından takip ediyorum İnternet kafe denince aman 

orda her türlü suçun işlendiği, uyuşturucu kullanıldığı, sigara içildiği, çocukların 

çeşitli suçlara yönlendirildiği yönünde bir intiba var. Bundan edindiğim bir şey 

ama ben 3 yıldır buradayım müşterilerimin üzerinde gözetmen oluyorum. Hiçbir 

olumsuzluğa fırsat vermiyorum. (duvara astığı uyarı yazısını göstererek) bakın 

burada yazar: sigara içmek, gürültü yapmak, küfür etmek, suç unsuru içeren 

sitelere girmek yasaktır.” (Erkek, 53 yaş, doktora yapmış)  

 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesinin 

ardından, Türk Hükümeti İnternet kafelerin düzenlenmesi ve sağlıksız-zararlı içeriklerinin 

donanımdan temizlenmesi görevini üstlenirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İnternet 

kafe sahiplerini şu sözlerle uyarmıştır: “Bu İnternet kafe işletmeleri kendilerine çekidüzen 

versin, gereği ne ise sonuna kadar yapacağız, biz gençliği birilerinin çıkarı için feda 

edemeyiz.”(Milliyet Gazetesi, 22 Ocak 2007). Kentlerde İnternet kafelerin denetiminden 

sorumlu olan otoriteler, oynanması yasaklanan bazı dijital oyunları ile yine TK İnternet Daire 

Başkanlığı tarafından erişimi yasaklanan  İnternet sitelerini listelemektedir. Böylelikle bazı 

dijital oyunları oynamak yasaklanırken, bazı İnternet sitelerine erişim de filtrelenmektedir. 

İnternet kafe sahipleri de yasada suç sayılan eylemlerin işlenmesinden sorumlu tutulmuştur.13 

Bir İnternet kafe işletmecisi konu hakkında şunları söylemektedir:  

“...Şimdi bir gün geliyor karar, şu oyunu yasaklayacağız. Bir gün geliyor o oyunu 

yasaklayacağız. Bir gün geliyor bir kadın geliyor oğlu kaybolmuş İnternet kafede 

arıyor. Yani İnternet kafeler öyle bir hal aldı ki insanlar İnternet kafeye öyle bir 

bakıyor ki İnternet kafeyi suç örgütü olarak görüyor. İnsanlar yani suç kafe 

İnternet kafe değil suç kafe oldu. Yani çocuğu kötü yola bulaşan, çocuğu 

                                                 
13 Bakınız 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. 
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okumayan, çocuğu okuldan kaytaran, çocuğun sosyal yaşam bozukluğu olan her 

insan geliyor ve her sorunu İnternet kafeden buluyorlar. Ya anlamsız ki hükümetin 

bu tavrı anlamsız kesinlikle…zaten devletin İnternet kafe ile ilgili bir birimi 

olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir birim yok yani neye göre denetliyorlar neye 

göre yasaklıyorlar. Anlamıyorum yani.” (Erkek, 28 yaş, lise mezunu)   

 

Bu çalışmada, İnternet kafelerin açılması ve işletilmesine ilişkin bir takım yasal 

düzenlemelerin ve yönlendirici kuralların olmasının gerekli olduğu kabul edilmektedir. 

Ancak, bu düzenlemeler, bireyin iletişim özgürlüğünü ve aklını kullanmasını, yaptıklarının 

etik ve yasal sorumluluğunu üstlenmesini, böylece toplumsal sorumluluk etiği veya bilinci 

geliştirmesini engellememelidir. 

 

Çalışmamızda, İnternet kafelerin gençlerin sosyalleşebilecekleri kamusal mekânlar oldukları 

öne sürülmektedir.14 Londra’daki İnternet kafeler üzerinde çalışma yapan Nina Wakeford da, 

bu mekanların sosyalleşme alanları olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Wakeford, İnternet kafelerde 

hem kişilerarası iletişimi hem de bilgisayar dolayımıyla kurulan iletişimi gözlemlemiş ve bu 

etkileşimin biçimlerini sınıflandırmıştır: bilgisayar dolayımıyla olan etkileşim, bilgisayar 

dolayımıyla (msn, sohbet..vs) diğer müşterilerle olan etkileşim, İnternet kafe kullanıcıları ile 

etkileşim. Anne Sofie Lægran ve James Stewart’a göre de İnternet kafeler sadece bilgisayar 

ağı dolayımı ile bireylerin siber uzama bağlandıkları ve bu uzamın onlara sunduğu bir takım 

olanaklardan yararlandıkları mekânlar değildir, İnternet kafeler teknolojinin ve kullanıcıların 

belli bir ekonomik, toplumsal, kültürel deneyim temelinde buluşmasını sağlayan 

teknotoplumsal uzamlardır (2003:359). Bu çalışmada da İnternet kafeleri  bu şekilde 

konumlandırmamızın nedeni, küresel ve yerel akışların eş anlı olarak bu mekânlarda ağ 

dolayımıyla buluşabilmesi, farklı aidiyet tasarımlarına sahip kullanıcıların değişik şekillerde 

tecrübe ettikleri siber uzama erişim olanaklarının farklı özelliklere sahip İnternet kafelerde 

değişebilmesi ve çeşitlenmesi; tüm bunların da bir takım kültürel, toplumsal ve ekonomik 

örüntülerden beslenmesidir. Bu çalışma, bugüne kadar Türkiye’deki akademik literatürde 
                                                 
14 Temel sorun genç insanların yeni medyanın etkin kullanıcıları nasıl olacakları sorusudur (Weber ve Dixon, 
2007: 245). Araştırmacılar istatistiki olarak az olan ve dramatik nitelikli yeni medya kullanım pratiklerinden 
kaynaklı kamusal ve medyanın paniği yerine gençlerin   yeni medyada tüketici olarak konumlandırılmasına daha 
fazla dikkat edilmesini önermektedir (247). Growing Up Online başlıklı çalışmadaki tüm makaleler yeni iletişim 
teknolojileri hakkında üretilen çocukları yalnızlaştırdığına ilişkin miti yanlışlar ve bunun aksine etkileşime ve bu 
teknolojiler aracılığıyla yaratılan cemaat duygusuna vurgu yapar (249).  
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ihmal edilen mekân ve kullanıcı ilişkisini, hem bu mekâna ilişkin geliştirilen siyasal 

söylemlerin incelenmesi hem de Ankara mikro ölçeğinde gerçekleştirilecek bir alan 

çalışmasının bulguları üzerinden irdeleyecek ve İnternet kafelerin kullanım biçimlerini 

açıklayarak, bu teknotoplumsal uzamların kültürel, toplumsal örüntülerle ilişkisini ortaya 

koymaya çalışacaktır. Özellikle İnternet kafelerde oynanan çok kullanıcılı (devasa) çevrimiçi 

oyunlar gençlere hareketsiz toplumsallaşma15 (Bakardjieva, 2003) olanağı sağlamaktadır. 

Gençler, arkadaşları ile birlikte dijital oyun oynamakta; devasa çevrimiçi oyunlarda16 kurulan 

sanal kabilelerin veya buna benzer sanal cemaatlerin üyesi olmakta ve oynadıkları oyun için 

harcama yapmaktadırlar (örneğin, premium kart alımı, karakter ya da eşya ticareti yaparak 

vb.). Gençler İnternet kafelerde LAN partileri organize etmekte ve bu şekilde dijital oyun 

oynayanları izleyen kullanıcılarsa, seyirci konumuna geçmektedir. Üstelik, oyunun 

akışına/gidişatına ilişkin yaptıkları tüm yorumlar ve tepkiler ile yorumlayıcı topluluk17 

oluşturmaktadırlar. Bu sosyal etkinliklerin yanı sıra, İnternet kafeler yakın çevrede 

gerçekleşen diğer sosyal etkinlikler hakkında bazı bilgiler sunma rolünü de üstlenir. Ortam, 

sosyallik ve verilen hizmetin türü kullanıcıların belli bir İnternet kafeyi tercih etmesinde 

önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Odak grup görüşmesi katılımcısı 24 yaşındaki 

üniversite mezunu bir erkek konuyu şu şekilde açıklamaktadır:  

“Bence İnternet kafe ikiye ayrılmalı. Bir mahallenin içindeki, mahallenin 

dışındaki. Şimdi burada herkese sorsak bizim mahallenin dışındaki İnternet kafeye 

giderlerse hayır herkes diyecek. Yani burada sonuçta arkadaşların oturduğu, her 

gün biz burada oyun oynamıyoruz sonuçta. Otururuz, sohbet ederiz…..Sonuçta 

burası bir ortak nokta buluşma yeri, mekanı gibi oldu. Bizim için yani öyle; başka 

taraftaki bir İnternet kafeye giden yok yani. Hep burası.” 

                                                 
15 Hareketsiz Toplumsallaşma tanımlamasıyla, gençlerin gerçek yaşamda sergiledikleri sosyal ilişkilerin ve sahip 
oldukları toplumsal sermayelerin sanal uzamda  da benzeri şekilde deneyimlemesi durumu açıklanmaktadır. Bu 
konuda bakınız: Binark, Mutlu ve Günseli Bayraktutan-Sütcü. (2007) “Teknogünlüklerdeki Çok(lu) Sessiz 
Yaşamlar:Yeni Medyanın Sessiz Enstrümanları-Yen Orta Sınıf Gençlik”, Yeni Medya Çalışmaları. Der. Mutlu 
Binark. Ankara: Dipnot Yayınları.  147-176.  
 
16 Bu sanal cemaatler, yeni kabileciliğin bazı özelliklerini paylaşmaktadır. Oyuncular çevrim dışındaki 
habituslarını çevrimiçi dünyaya taşımakta ve sahip oldukları sanal kimlikler sanal cemaat üyeliklerini 
şekillendirmektedir. Bu konuda bakınız: Bayraktutan-Sütcü, Günseli. (2007) “Devasa Online Oyunlarda Klan 
Kültürü ve Liderlik Olgusu”. Folklor Edebiyat. 2007/2, Cilt 50: 41-56; Yıldız, Harun. (2007) “Homo Sapiens’in 
Boş Zamanı-Homo-Ludens’in Sanal Kariyeri”. Folklor Edebiyat. 2007/2, Cilt 50: 57-70; Binark, Mutlu ve 
Günseli Bayraktutan-Sütcü. (2007) “The Internship for the Real Life in Silkroad Online: The Experience of 
Turkish Tribes” presented in 8th Association of Internet Researchers Conference, 17-20 October 2007, 
Vancouver, Canada. 
17 Yorumlayıcı topluluk, Erol Mutlu’nun tanımlamasıyla, “İletişim araçları kullanımında, amaç ve pratik 
bütünlüğüyle karakterize olan ve üyeleri, topluluğun iletişim araçlarının metinlerini alılmamasını ve bu 
metinlerle etkileşimini yapılaştıran, belli ortak anlam ve ideolojileri paylaşan topluluklar” dır (2004: 318). 



 89

 

Son zamanlarda gençlerin evlerinde, okullarında ya da işyerlerinde bilgisayarlarının ve 

İnternet bağlantılarının olmasına rağmen, yine de İnternet kafeleri kullanmayı 

yeğlemektedirler. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2007 yılında, Türkiye’de 

hanelerin %18.94’ünde İnternet bağlantısı vardır ve Nisan-Temmuz 2007 yılları arasında 

kullanıcıların %45.96’sı İnternet erişimini kendi evlerinden, %37.52’si işyerlerinden, % 

31.21’i ise İnternet kafelerden sağlamaktadır. İnterneti en çok 16-20 yaş grubu kullanmakta, 

onu 25-34 yaş grubu takip etmektedir (www.tuik.gov.tr , 20 Kasım 2007). TUİK’in bu 

saptaması  İnternet kafelerin Türkiye’de kamusal bir alandan İnternet’e erişim konusunda 

sahip olduğu önemli yere işaret etmektedir.  

 

Bu çalışmanın araştırma evreni, gençlerin  sanal uzamda dijital oyun oynama edimlerinin 

hem çevrimiçi hem de çevrimdışı toplumsal ilişkileri çerçevesinde gözlemlenmesine ve 

irdelelenmesine olanak tanıdığı için kamusal bir mekan olan İnternet kafelerdeki kullanım 

pratikleriyle sınırlı tutulmuştur. Araştırma evreni Ankara’daki İnternet kafelerle 

sınırlandırılmakla birlikte, farklı sosyo-ekonomik statülere sahip gençlerin kullanım pratikleri 

arasındaki farklıları ve/ya benzerlikleri görebilmek için, Ankara ölçeğinde, farklı 

mahallelerdeki  İnternet kafeler’de alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma niteliksel bir 

araştırma olup, sosyal bilimlerde nitel veri toplama tekniklerinden olan gözlem, 

derinlemesine görüşme ve odak grup görüşme tekniklerine başvurulmuştur. Ayrıca dijital 

oyun kültürü görsel olarak kayıtlanmıştır. Haluk Geray, yeni medya incelemelerinde niteliksel 

araştırmanın önemini şu şekilde açıklar:  

“İletişim teknolojilerinin metinsel içerikleri yanında fiziksel varlıkları, bunlara 

zaman ayrılması ve toplumsal kullanımları niteliksel araştırmalarda ele 

alınmaktadır. Böylece, hem iletişim kurumlarını hem de izleyicilerini ele alarak 

iletişim araçlarının görgül olarak nasıl anlamlar ürettiklerini çalışmak mümkün 

olmaktadır” (2004: 66).  

 

Çalışmanın genel bilgiler kısmında ilk olarak, dünyada ve Türkiye’de İntternet kafelerin 

ortaya çıkışının kısa tarihçesi aktarılacak, daha sonra Türkiye’de bu mekânın değişen anlamı 

tartışmaya açılarak, hangi siyasal söylemlerle buralarının “günah keçisi” olarak etiketlendiği 

tarihsel bir izlek çerçevesinde serimlenecektir. Bu serimlemede Türkiye’de Radyo Televizyon 

Üst Kurulu (RTÜK) tarafından “Çocuklarımız İçin İnternet Güvenliği”  ve T.C. Başbakanlık 

http://www.tuik.gov.tr/
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Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından “Güvenli İnternet” adıyla yürütülen  

kampanyalar dolayımıyla üretilen yeni-muhafazakâr siyasal söylemin İnternet ortamına ilişkin 

yaptığı/yapacağı yasal düzenlemelerin nasıl meşrulaştırılacağı/dığı tartışılacaktır. T.C 

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 5-7 Kasım 2008 

tarihleri arasında düzenlenen V. Aile Şurasında da gündeme getirilen İnternet kafelerde 

gençliğin boş/una vakit geçirmesi sorunu da, yeni-muhafazakâr siyasal söylemin üretilmesi 

bağlamında değerlendirilecektir. Türkiye’de İnternet kafeler üzerine yakın zamanlarda ortaya 

çıkan, devletin bu “görünür elinin” “korumacı ve yasaklayıcı” düzenlemeleri bu çalışmada iki 

düzlemde açımlanacaktır: İlk düzlemde, ana akım medyada18 ve siyasi aktörlerin 

söylemlerinde üretilen İnternet kafelere ilişkin kalıpyargılar ile bu düzenlemeler arasındaki 

ilişki ortaya çıkarılacaktır. İkinci düzlemdeyse, bu düzenlemelerin içeriği ve ardyöresi ele 

alınacaktır. Türkiye’de İnternet kafelerin açılma, kullanılma ve düzenlenmesine yönelik çeşitli 

yasal düzenlemeler kısaca ele alınacaktır. Örneğin İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

adlı 5651 no’lu Kanun 4.5.2007 tarihinde kabul edilerek, 26530 Sayılı Resmi Gazete’de 23 

Mayıs 2007’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değerlendirmelerin ardından Türkiye’de 

İnternet kafe kullanım pratikleri ile ilgili mevcut literatürün de kısa bir değerlendirmesi 

yapılacaktır. Araştırmanın yöntemi bu genel bilgiler başlığındaki serimlemelerden sonra 

ayrıntılı olarak açıklanacak ve bulgular paylaşılacaktır. Tüm bu serimlemeler temelinde ise, 

çalışmanın sonuç ve tartışmalar kısmındaysa Türkiye’de İnternet’in ve kamuya açık ücretli 

veya ücretsiz erişim mekânlarının denetlenmesi, çocukların gençlerin korunması şeklindeki 

yeni medya politikalarına karşı kullanıcılara ve eğitim sürecinin kendisine sorumluluk veren 

eleştirel pedagoji19 ve eleştirel medya okuryazarlığı20 kapsamında, yeni medya 

okuryazarlığının21 geliştirilmesi önerilecektir.  

                                                 
18 Mine Gencel Bek, ana akım medyanın ne olduğunu şu şekilde açıklamaktadır;  Ana akım “…medya (ticari ya 
da kamusal) devletle, hükümetlerle, daha özelde siyasilerle ve bürokratlarla yakın ilişki içerisindedir. Onlara 
doğrudan ya da dolaylı maddi destek alma, haber kaynağı olarak sürekli referansına başvurma gibi konularda 
bağımlıdır…” (2003: 132-133).  
19 Eleştirel pedagoji kavramı  ilk olarak, Henry A. Giroux’nun Theory and Resistance in Education (1983) adlı 
çalışmasında kullanılmıştır. Özünde bankacı aktarmacı veya egemen ezberci eğitim modeline karşı olan  bu 
modelin kökleri daha eskiye uzanır, John Dewey’in ve Frankfurt Okulu’nun eğitimle ilgili tartışmalarından 
beslenir. Kuzey ve Güney Amerika kıtasında 1980’lerden itibaren Paulo Freire, Henry A. Giroux, Stanley 
Aronowitz, Michael W. Apple, Maxine Grene, Peter Mc Laren, bell hooks, Donaldo Macedo, Michelle Fine, Jean 
Anyon gibi değişik disiplinlerden araştırmacıların eleştirel pedagoji çalışmalarına katkıda bulundukları 
görülmektedir. Bankacı aktarmacı eğitim modelinde, öğrencilerin eğitmen tarafından aktarılan bir konuyu  “idrak 
etmeleri” değil “ezberlemeleri” amaçlanmaktadır. Bu amacın arkasında da, başat ideolojinin toplumsal, siyasal, 
ekonomik ve kültürel ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesi istemi yatar. Bankacı eğitim modeline karşı, Freire 
sorun tanımlayıcı eğitim çalışmasını önerir. Bu eğitim modeli ise eleştirel pedagojik anlayışa temellenir. Konuyla 
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Genel Bilgiler 

 
Dünyada ve Türkiye’de İnternet Kafelerin Ortaya Çıkışı: İnternet Kafelerin 

Teknotoplumsal Uzamlara Dönüşmesi 

 

İnternet kafeler, dünyada 1990’ların ikinci yarısından itibaren İnternet alt yapısının gelişimine 

koşut olarak ilk olarak gelişmiş Batı ülkelerinde açılmaya başlamıştır. Bu mekânlar ilk 

açıldıklarında yeni bir iletişim teknolojisinin ve iletişim ortamının bireyler tarafından en ucuz 

maliyetle denenebileceği ve hoş vakit geçirilebilecek mekânlar olarak tasarlanmıştır. Bu 

mekânlar önceleri büyük metropollerin en işlek ana caddeleri üzerindeydi ve olası 

kullanıcının hemen gözüne çarpacağı, bir anlamda yol üstünde kolayca girip-çıkabileceği 

dikkat çeken, gösterişli tasarım özelliklerine sahip yerler olarak düşünülmüşlerdi. Örneğin 

Londra’da 1999 yılında açılan EasyInternet Kafe’de 400 bilgisayar hizmet vermekteydi. Bu 

kafe dünyanın en büyük İnternet kafesi olduğunu iddia ediyordu (Liff ve Lægran, 2003:308). 

Ancak zamanla İnternet kafeler bir yandan merkezin dışındaki yerleşim alanlarında (örneğin 

banliyölerde ve küçük kentlerde) birbiri ardına açılmaya başladılar, bir yandan da merkezdeki 

görünürlüklerini yaygınlaşmalarıyla çelişik bir biçimde yitirip, ya bodrum katlarında ya da 

çok katlı binaların üst katlarında hizmet vermeye devam ettiler. Bir diğer deyişle, merkezden 

çevreye çekilme sürecinde, saatlik kullanım ücretleri de bu mekânsal ayrışmayla birlikte 

farklılaşmaya başladı. Bugün herhangi bir kentte farklı sosyo-ekonomik gelir gruplarına göre 

hizmet veren, saatlik erişim bedeli, mekân tasarımı ile sunduğu hizmetler farklı İnternet 

kafeleri görmek sıradan bir durum haline gelmiştir.  
                                                                                                                                                         
ilgili ayrıntılı kuramsal inceleme için bakınız: Binark, Mutlu ve Gencel Bek, Mine. Eleştirel Medya 
Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon Yayınları (2007).   
20 Eleştirel medya okuryazarlığı kavramı ile, medya sektörünün kültürel metinleri üretme koşullarını ve süreci 
gösteren, gündelik yaşam içinde metinlerin yerini ve medya kullanım biçimlerinin bireyin bilişsel, duygusal ve 
davranışsal dünyasında yol açtığı çeşitli durumları ortaya çıkaran bakış açısı ve somut uygulamalar ifade 
edilmektedir. Eleştirel medya okuryazarı olan bir yurttaş, medya metinlerinde dolaşıma sokulan uzlaşımları ve 
başat kodları sadece görmekle kalmaz, bunların gündelik yaşamdaki ideolojik kaynaklarının da farkına varır.  
Konuyla ilgili ayrıntılı kuramsal inceleme için bakınız: Binark, Mutlu ve Gencel Bek, Mine. Eleştirel Medya 
Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon Yayınları (2007).  
21 Bu çalışmada yeni medya okuryazarlığı eleştirel medya okuryazarlığının bir alt alanı olarak görülmektedir. 
Yeni medya okuryazarlığı, yeni medya kullanım bilgisinin ve becerisinin, toplumsal, siyasal, kültürel ve 
ekonomik ardyöreye yerleştirilmesi, sadece kullanım/tüketim temelli değil üretim merkezli de olması şeklinde 
tanımlanmaktadır. Douglas Kellner’in deyişiyle, “günümüzde kamusal bir entelektüel olmanın yolu, medya ve 
bilgi toplumunun yeni kamusal alanlarına müdahale edebilmek için yeni teknolojik okuryazarlık biçimlerine 
vakıf olmaktan geçer” (2004: 733). Konuyla ilgili ayrıntılı kuramsal inceleme için bakınız: Binark, Mutlu ve 
Gencel Bek, Mine. Eleştirel Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon Yayınları (2007).  
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Dünyada kamuya açık İnternet erişim alanlarının gelişmesinde ve yaygınlaşmasında üç farklı 

mekânsal düzenlemenin zaman içinde ortaya çıktığını bu noktada belirtmek gerekli: Kamusal 

Teknoloji Merkezleri (Community Technology Centers), İnternet Kioskları ve İnternet Kafeler 

(Gören, 2003: 84). Kamusal Teknoloji Merkezleri, yeni iletişim teknolojilerine erişme olanağı 

ve yeni medya okuryazarı olmayan kişilere yönelik olarak ücretsiz veya düşük ücrette erişim 

olanağı sağlayan ve bu yeni iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik temel becerileri 

kazandıran merkezler olarak tanımlanabilir. Bu merkezler kâr amacı gütmeyen ve çoğunlukla 

çalışanlarının büyük bir kısmı gönüllülerden (özellikle üniversite öğrencilerinden) oluşan 

mekânlardır. İnternet kioskları ise, belli bir bedel karşılığında sadece İnternet’e erişim 

olanağının sağlandığı mekânlardır. Örneğin, oteller, havalimanları, garlar, alışveriş 

mekânlarında bu tür kiosklar vardır. İnternet kioskların ikinci bir türü ise, İnternet’e erişim 

olanağı sunmaz, ancak bedelsiz olarak kullanıcının bir takım kişisel veya kamusal bilgiye 

ulaşmasına olanak sağlar (Gören, 2003: 90-91). Bu tür kiosklar genellikle alış-veriş 

merkezlerine yerleştirilmiş olan dokunmatik veya bir üyelik kartıyla çalışan aygıtlardan 

oluşmaktadır. İnternet kafeler, İnternet’e belli bir ücret karşılığında erişim olanağının 

sunulduğu toplumsal mekânlardır. Farklı kullanıcı profillerine göre zaman içinde farklı 

kafelerin açılması ve verilen hizmetlerin de çeşitlenmesi gerçekleşmiştir. Örneğin, bir takım 

hazır yiyecek tarzında yeme-içme hizmetlerinin temin edilebilmesinin yanı sıra, grup olarak 

çevrimiçi dijital oyun oynama olanağının sağlanması gibi.  

 

Demet Gören Yeni İletişim Teknolojisi olarak İnternet Cafe’ler ve İnternet’in Kamuya Açık 

Alanlarda Kullanılması başlıklı yüksek lisans çalışmasında (2003) herhangi bir kafenin 

bulunduğu coğrafyanın (ülke, şehir ve semt temelinde) kullanıcı profilinin ortaya çıkmasında 

önemli olduğunu belirtmektedir. Büyük kentlerde, turistler, iş adamları, öğrenciler ve yeni 

enformasyon teknolojisi hakkında bilgi edinmek isteyenler, bu mekânların kullanıcılarını 

oluşturmaktadır. Sarah Lee’nin Güneydoğu İngiltere’de İnternet kafe kullanım biçimleri 

üzerine yaptığı bir alan çalışmasında, kullanıcıların hem işlevsel nedenlerle hem de toplumsal 

etkileşim gereksinimini karşılamak için bu mekânlara geldiği saptanmıştır (akt. Gören, 2003: 

125). Ayrıca, büyük kentlerdeki İnternet kafeler özellikle iş adamları ve beyaz yakalı iş gücü 

tarafından mobil ofis olarak kullanılmaktadır. Orta ölçekli kentler ve küçük kentlerde ise 

İnternet kafelerin yaygınlaşması, buralarda yaşayanların bir anlamda “sınırlarından dışarı 

çıkma” ve yeni teknolojinin sunduğu bir takım yeni toplumsallaşma olanaklarını tecrübe etme 
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istemlerinden beslenmiştir. Özellikle, sınır kentlerinde göçmenlerin veya mültecilerin 

varlığından dolayı İnternet kafe işletmek kahvehane işletmenin yeni bir şekline dönüşmüştür.  

 

Mete Yıldız, İnternet kafelerin gelişmesini işletmecilik anlayışını temel alarak dört gruba 

ayırmaktadır: İlk işletmeler, küçük ölçekli aile işletmeleri olup, giderek İnternet kafe zincirleri 

şeklinde dikey bütünleşme eğilimi gösterirler. İkinci yönelimde işletmeler, İnternet hizmeti 

sunucuları ve içerik sunucuları birleşerek yatay bütünleşme eğilimine sahiptir. Üçüncü 

işletmeler giderek hizmetleri tek tipleşen ve yasal düzenlemelere maruz kalan mekânlardır. 

Dördüncü yönelimdeyse, talebe bağlı olarak hizmet bedeli ayarlanmaktadır. Örneğin, talep 

arttıkça saatlik erişim fiyatı artmaktadır (2002: 84). Yıldız, Türkiye’de İnternet kafelerin 

gelişimini ise oyunlu veya oyunsuz bağlantı hizmeti sunanlar şeklinde iki gruba ayırarak ele 

almaktadır. Savaş Çağlayan ise Enformasyon Toplumu: İnternet Kafelerin ve Kahvehanelerin 

Karşılaştırmalı Araştırması adlı yüksek lisans çalışmasında Türkiye’de İnternet kafelerin 

gelişmesini üç tarihsel dönemde açıklamaktadır: içinde sadece birkaç bilgisayar bulunan ve 

çoğunlukla turistik bölgelerde bulunan küçük İnternet dükkanları dönemi, “hazırlık 

dönemi”dir; İnternet’in kafe olgusu ile birlikte düşünüldüğü ve sohbet, e-posta ve web’de 

gezinti amaçlı kullanıldığı dönem “yaygınlaşma ve gelişme dönemi”dir; üçüncü ve son 

dönem ise, çoklu oyunculu çevrimiçi veya çevrimdışı dijital oyunların gelişmesine koşut 

olarak ortaya çıkan “uzmanlaşma dönemi”dir (2001: 205). Çağlayan’a göre, günümüzde 

Türkiye’de İnternet kafenin kullanılmasının iki temel nedeni sohbet ve dijital oyun oynama 

istemidir (205). Çağlayan yüksek lisans çalışmasında sadece Türkiye’de İnternet kafelerin 

kullanım nedenini saptamakla kalmamış, kahvehane ve İnternet kafeleri karşılaştırmıştır. 

Araştırmacıya göre, kahvehanelerin toplumsal tarihi, hem toplumsal hem de kültürel olarak 

Türkiye’de İnternet kafeler lehine gerekli olumlu zemini hazırlamıştır. Kahvehanelerin 

varlığının toplumun tüm kesimlerince bilinir olması, farklı sınıfsal konumlara ve statülere 

mensup bireylerin, özellikle erkeklerin gündelik yaşamının bir parçası olmasından dolayı 

İnternet kafeler Türkiye’de toplumsal anlamda kolay ve çabuk kabul gören mekânlardan biri 

olmuştur. İnternet kafelerin geleneksel anlamdaki kahvehanelerden kullanıcı profili ve 

kullanım örüntüleri bağlamında ortaklaştığı ve farklılaştığı noktalar vardır. Örneğin, çoğu 

zaman İnternet kafeler tıpkı geleneksel kahvehaneler gibi erkek egemen mekânlardır. Ancak, 

Çağlayan’a göre geleneksel kahvehanelerde evliler, İnternet kafelerde bekâr erkekler 

çoğunluktadır (2001: 212). Kullanım örüntüleri, yaş, cinsiyet, medenî durum, eğitim, 

kullanım saatleri (öğleden önce, öğleden sonra) temelinde de geleneksel kahvehane alışkanlığı 
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ile İnternet kafe kullanma alışkanlığı arasında farklar vardır. Bu noktada, Türkiye’de İnternet 

kafeleri öncüleyen mekânlar olarak sayılabilecek “atari salonu” olarak bilinen oyun 

mekânlarının 1980’lerin ortalarından itibaren boş zaman etkinliklerindeki varlığının da 

İnternet kafelerin kolay kabullenilmesini sağlayan etmenlerden biri olduğuna dikkat çekmekte 

yarar vardır. Türkiye’de 1980’lerin ikinci yarısından itibaren, bilgisayar oyunlarının belli bir 

kullanım süresine denk düşen ücretin ödenmesi karşılığında oynanabileceği kamusal 

mekânlar birbiri ardına açılmıştır. Bu mekânlar kısaca “atari salonları” olarak adlandırılmış, 

çocuklar tarafından yoğun bir şekilde kullanılması üzerine de 16 Haziran 1985 tarihinde 2559 

numaralı yasaya ek yapılarak, oyun salonların açılmasına ilişkin olarak ilköğretim 

kurumlarına belli mesafede olması, kullanıcı yaşı sınırlaması gibi hususlarda düzenlemeler 

yapılmıştır.   

 

Türkiye’de İnternet kafelerin açılması ve işletilmesine ilişkin yasal düzenlenmeleri 

indelemeden önce, mekânın ve sunduğu hizmetlerin tanımlanmasına ilişkin farklı 

yaklaşımların olduğu bu noktada belirtmelidir. Gören, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 

25 Ağustos 1997’de ele aldığı Kamuya Açık İnternet’e Erişim Mekanlarının Teşviki adlı 28. 

maddede bu mekânların İnternet Kıraathaneleri olarak tanımlandıklarını belirtmektedir 

(2003: 75). Bu tanım her ne kadar kullanılmamış ve yaygınlaşmamış olsa da, geleneksel 

kahvehaneleri çağrıştırması nedeniyle anlamlıdır. TÜBİTAK ULAKBİM Elektronik Ağ 

Geliştirme Grubu ve Türk Telekom A.Ş.’nin ilgili birimlerinin katkısıyla hazırlanan 5 Mart 

1998 tarihli Kamuya Açık İnternet’e Erişim Mekanlarının Teşviki’ne dair bir diğer ön raporda 

ise bu mekânların kiosk ve İnternet kafe olarak yapılanması uygun görülmüştür. Kiosklar 

“ana amacının yalnızca İnternet erişimi olduğu” mekânlar olarak tanımlanırken, bu 

mekânlarda “kamu hizmetlerine erişimin tümüyle ücretsiz olabilmesi için, özel tarife 

uygulamaları ya da sponsorluk (buralardaki ATM cihazlarının gömülü teknolojiler yoluyla 

İnternet erişiminde kullanılması) ya da diğer hizmet gelirlerinden pay alınması, “Telekom 

ofisleri, loto ve ganyan bayilerine sunulan hizmetlerin ücretlerinden İnternet erişim 

mekânlarından finansman desteği sağlanması gibi çözümler buluna[bileceği]” öngörülmüştür 

(Gören, 2003: 77). İnternet kafeler ise, aynı ön raporda İnternet’e erişim hizmetini ücretli 

olarak temin eden mekânlar olarak tanımlanmıştır (Gören, 2003: 77).  

 

Yukarıda açıklanan çerçevede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 20 Aralık 1999 

tarihli beşinci toplantısında 97/28 Kamuya Açık İnternet’e Erişim Mekânlarının Teşviki 
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gündem maddesini şu şekilde düzenlemiştir: “Kamuya açık İnternet erişim mekânları-

yalnızca İnternet erişimini sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve İnternet erişiminin yanı sıra 

diğer hizmetlerin de verildiği İnternet kafe ya da kıraahathaneleri –için bir şebeke altyapısı 

kurulması gerekmekteydi. Bu ihtiyacı karşılayacak olan TTNet Temmuz ayı içinde ülke 

çapında hizmete girmiştir” (78-79). Böylece Türkiye’de İnternet omurgasını oluşturan TTNet 

aracılığıyla, İnternet servis ve içerik sağlayıcıların, kurumsal ve bireysel kullanıcıların 

İnternet’e erişimlerinin altyapısı hazırlanmıştır. TBMM İçişleri Komisyonu’nca kabul 

edilerek, Genel Kurul’a görüşülmek üzere gönderilen 22 Ekim 2001 tarihli ve 1/762 esas 

numaralı Oyun, Oyun Yeri, Oyun Alet ve Makineleri ile İnternet Kafeler hakkındaki kanun 

tasarısında, İnternet kafe şu şekilde tanımlanmıştır: “İçerisinde bulunan İnternet bağlantılı 

bilgisayarlar sayesinde müşterilere uluslararası bilgi-iletişim ağını kullanma imkanı sunan, 

alkolsüz içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin de verilebileceği ticari amaçlarla işletilen 

umuma açık iş yerleri” (Gören, 2003: 96).  

 

İnternet kafelerin açılış ve kapanış saatleri ise, tüm valiliklere gönderilen 1 Şubat 2000 tarih 

ve 29 sayılı genelge hükümlerine göre kolluk amirliğinin görüşü de alınarak, mahallin en 

yetkili mülki amirinin onayıyla belediyeler tarafından belirlenmektedir (Gören, 2003:100). 

Uygulamada, bir yerleşim yerindeki kahvehane ve kıraathanelerin kapanış saatleri İnternet 

kafeler için uygulanmaktadır. Ayrıca İnternet kafelerin, ilköğretim okullarından en az 200 

metre uzak mesafede açılması gerektiği İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenlenmiştir (Yeşil, 

2003: 123). İnternet kafelerin kullanıcı yaşına da bu çerçevede düzenleme getirilmiş 

bulunmaktadır. 15 yaşından küçüklerin İnternet kafeye alınmasına müsaade edilmeyeceği, 18 

yaşından küçüklerin akşamın belli saatlerinden sonra ebeveynlerinden birisin gözetiminde 

İnternet kafeye alınabileceği, küçüklerin korunmasına dair mevzuat hükümleri ile 5442 sayılı 

İl İdaresi Kanunu’nun 11/C veya 32/C maddesi ile düzenlenmiştir (100). Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nün 26 Mart 2001 tarihinde yayımladığı 70 sayılı ek genelgeyle, 15 yaş sınırı 

12’ye çekilmiştir.  

 

Türkiye’de İnternet kafelerin açılması, yeni enformasyon teknolojilerine erişim konusundaki 

eşitsizlik nedeniyle BTYK ve 1998 Ocak ayında Ulaştırma Bakanlığı’nın konuya ilişkin 

danışma noktası olarak kurulan İnternet Üst Kurulu tarafından teşvik edilmiştir. Batı Avrupa 

ülkelerinde olduğu gibi, 2000’li yılların ortasından itibaren Türkiye’de de sivil toplum 

örgütleri yeni iletişim teknolojilerine erişim konusunda olanakları kısıtlı gruplara yönelik 
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olarak İnternet kullanım merkezleri açmaktadır: Örneğin belediyelerin engelliler, kadınlar, 

kimi STK’ların sokak çocukları için açtıkları İnternet erişim mekânları gibi.22 STK’ların veya 

yerel yönetimlerin açtığı, ücretli veya ücretsiz hizmet veren bu mekânlar, ekonomik ve 

egemen cinsiyet rejiminin toplumsal cinsiyet rolleri ve örüntülere temellenen sayısal uçurum 

ve yeni medya okumaz-yazmazlığı sorununun çözümüne yönelik girişimlerdir. Türkiye’de 

bazı Halkevlerinde verilen İnternet erişim hizmeti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 

Ankaray Maltepe istasyonunda açtığı görme engellilere yönelik İnternet Evi, GAP bölgesinde 

bazı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) bünyesinde verilen İnternet erişim hizmeti vb. 

girişimler kamusal hizmet ilkesi çerçevesinde erişimin yaygınlaştırılmasına örnek olarak 

verilebilir.23  

 

Tüm İnternet Evleri Derneği (TİEV) Merkez Yönetim Başkanı Yusuf Andiç’in açıklamasına 

göre, Türkiye’de İnternet kafe sayısı 18 bin, İnternet kafelerde bulunan bilgisayar sayısı 400 

bin, İnternet kafelerden günde ortalama hizmet alan kişi sayısı ise iki milyondur (Birgün, 

2007).24 TÜİK’in 2005 yılı “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması” 

verilerine bakıldığında Türkiye genelinde, hiç bilgisayar kullanmayan kadınlar, genel nüfusun 

% 42,28’ini, erkekler ise %34,78’ini oluşturmaktadır.25 Yerleşim yerine göre, İnternet 

                                                 
22 Çeşitli sivil toplum örgütlerinin (örneğin Kadın Adayları Desteklenme Derneği’nin/KADER’in) İnternet’e 
erişim eşitsizliğini gidermek konusunda gerçekleştirdiği uygulamalara örnek için bakınız: Binark, Mutlu (2003),  
“Avrupa Modeli Enformasyon Toplumu Politikası ve Kadınların Bilgisayar ve İnterneti Kullanmaları” Gencel 
Bek, Mine (Der.) Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları,  Ankara, ÜmitYayıncılık,  135-164.  
23 Örneğin, ÇATOM bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar okuryazarlığı ve İnternet kullanımı eğitimi için 
bakınız: Binark, Mutlu (2005),  “Consumption Cultures of New Communication and Information Technologies 
in Turkey and Digital Gap Between Genders” Gencel-Bek, Mine ve Klein, Deidre (Der.)  Communication 
Policies in the European Union and Turkey: Market Regulation, Access and Diversity, Ankara Üniversitesi, 163-
214.  
24 Yusuf Andiç’le 17 Temmuz 2007 tarihinde yapılan görüşmede, Andiç Türkiye’de  ruhsatsız İnternet kafelerin 
de olduğunu belirtmiştir. Ancak, TİEV olarak Türkiye’de ruhsatlı İnternet kafe sayısını 18,000 civarında kabul 
ettiklerini söylemiştir.  
25 Enformasyon teknolojilerin toplumsal cinsiyete bağlı kullanımı ve cinsiyetler arasında egemen cinsiyet 
rejiminden kaynaklanan erişim eşitsizliği konusunda gerek yeni medya çalışmaları alanı gerekse feminist 
araştırma literatürü oldukça zengindir. Bu konuda ilk elde şu kaynaklara bakılabilir: Sassen, Saskia (2002) 
"Mediating Practices: Women with/in Cyberspace," Armitage, J. ve J. Robert  (Der.) Living with Cyberspace, 
New York, Continuum, 109-119; van Zoonen, Liesbet (2002) “Gendering the Internet ‘Claims, Controversies 
and Cultures”, European Journal of Communication, 17(1), 5–23; Hafkin, N., ve Taggart, N. (2001), Gender, 
Information Technology, and Developing Countries: An Analytic Study, Washington Learn Link Project, AED; 
European Commission (2001), Gender in Research: Synthesis Report: Gender Impact Asesment of Specific 
Programmes of the Fifth Framework Programme An Overview, Brussels, EU; Binark, Mutlu (2001), “Çalışma 
Yaşamında Bilgisayarların Toplumsal Cinsiyete Bağlı Kullanımı ve Cinsiyetçiliğin İşlemesi: Emeği 
İkincilleştirilen Kadınlar ve Cinsiyet Kör Seçkin Kadınlar”, İletişim Yaz/Kadın Çalışmaları, s. 163-212; Binark, 
Mutlu  (1999), Enformasyon Teknolojilerinin Toplumsal Cinsiyete Bağlı Kullanımı: Japonya ve Türkiye Örneği. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi S.B.E; Binark, Mutlu (1998),  “Enformasyon Toplumu ve 
Teknokratik Örgütlenme:Toplumsal Cinsiyetin Enformasyon Teknolojileri ile Buluşması-Örnek Olay ‘Bilişim 
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kullanım oranlarına bakıldığında ise, kent ve kırsal arasındaki sayısal uçurum da dikkat 

çekicidir. Cinsiyetlere, toplumsal sınıflara ve yerleşim yerlerine göre giderek keskinleşen bu 

ayrımın temelinde neo-liberal toplum politikaların yeni enformasyon teknolojilerinin 

kullanımını e-yönetişim, ve e-ticaret uygulamaları bazında tanımlamaları, yaygınlaşmasını 

desteklemeleri, öte yandan toplumun tüm kesimlerini kapsayacak evrensel hizmet içerikli 

kullanım biçimlerini yaygınlaştıracak kamusal teknopolitika geliştirmemeleri yatmaktadır.26 

Bu durum İnternet’e ücretli de olsa erişim olanağı sağlayan bu mekânların önemini gözler 

önüne sermektedir.27  

 

Yukarıda daha önce bahsettiğimiz Çağlayan’ın kahvehane ve İnternet kafe karşılaştırmasını 

yaptığı alan araştırmasında ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu, mekân ve güvenlik ilişkisi 

üzerinedir (2003). Türkiye’de semt kahvehanelerine gidenlerin belirli aidiyet tasarımlarını 

(dini, cemaat, hemşehrilik vb.) paylaşmalarından dolayı kendi iç dinamiğiyle gelişen güvenlik 

duygusunun İnternet kafe kullanım biçimine de taşındığı bu çalışmada gözlemlenmiştir (203). 

Çağlayan, geleneksel kahvehane kültürüne benzer şekilde, bildik kişilerle yüz yüze 

iletişimden ve bunlarla ortak mekân paylaşımından kaynaklanan güvenlik duygusundan ötürü 

kişilerin belli İnternet kafelere gitmeyi ve kullanmayı alışkanlık haline getirdiklerini 

saptamıştır. Ayrıca Çağlayan, İnternet ortamının bir anlamda kamusal alan olması nedeniyle, 

bireyin anonim kalmayı yeğlediğini ve bu özelliğin de İnternet suçu işlenmesini kolaylaştıran 

bir kamuflaj niteliği taşıdığını, bu şekilde de bu mekânların bir çeşit güvensiz güvenlik 

unsuruna sahip olduğunu öne sürmektedir (2001: 204).  

 

                                                                                                                                                         
Toplumu ve Türkiye 2002 Çalışma Grubu’”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı. Çitçi, Oya. 
(Der.) TODAİE. Yayın No:285, Ankara, 349-360.  
26 Enformasyon toplumu başat mitinin yarattığı sosyal-ekonomik, kültürel eşitsizliklere ilişkin tartışmalar için 
bakınız: Geray, Haluk ve Başaran, Funda (Der.) (2005), İletişim Ağlarının Ekonomisi. Ankara. Siyasal Kitabevi.  
Servaes, Jan (2002), “The European Information Society: Much Ado About Nothing?”,Gazette, 64(5),  433-447; 
Gillipsie,  A. ve Robins, K. (1989), “Geographical Inequalities: The spatial bias of the new communications 
technologies”, Journal of Communication, 39(3), 7-18; Geray, Haluk (1995), “Küreselleşme ve Masaüstü 
Sömürgecilik”, Mürekkep, Sayı: 3-4, 33-48; Hamelink, Cees (1991), “Merkez ve Çevre Ülkeler Arasındaki 
Enformasyon Dengesizliği”, Kaplan, Yusuf (Der. ve Çev.), Enformasyon Devrimi Efsanesi, Rey Yayınları 
Kayseri, 257-277. 
27 Yusuf Andiç ile 17 Temmuz 2007 yılında yapılan görüşmede, Andiç Türkiye’de İnternet kafe üzerinden 
İnternet ortamına erişim ücretinin dünya ortalamasına göre çok ucuz olduğunu, 1 saatlik kullanım ücretinin 0,65 
Amerikan dolarına denk düştüğünü belirtmiştir. TİEV tarafından 1 saat için önerilen kullanım ederi 1,5 YTL’dir. 
TiEV’in çalışmalarını izlemek için bakınız: http://www.tiev.net veya http://www.cafelerbirliği.net.  
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Günümüzde İnternet kafelerin güvenli mekânlar olmadığı, hem siyasi aktörlerin hem de ana 

akım medyanın gündeminde yeniden üretilmektedir.28 Türkiye’de İnternet üzerinden veya 

dolayımıyla işlenen gerek siyasal suçlar gerekse çocuk ve kadın bedeninin istismarı nedeniyle 

İnternet kafeler, siyasi gündem ve geleneksel medya tarafından “suçlu” ilan edilerek 

etiketlenmiştir. 23 Ocak 2007 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesiyle valiliklere, şiddet içeren 

oyunların listesi iletilerek, GTA Vice City, Battlefield Vietnam, Half Life, GTA San Andreas, 

Delta Force, Swat, Call of Duty, The Punisher, Louncher, Hitman, Counner, Hell Forces, 

HAlo, Line of Sight Vietnam, Pariah, Serious Sam ve Return to Castle Wolfenstein adlı bazı 

şiddet içerikli oyunların İnternet kafelerde oynanması yasaklanmıştır.29 Alan araştırmasında, 

bu listede de yer alan bazı oyunlar dahil, belli oyunların tüm yaş grupları arasında popüler 

olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, Counter Strike isimli third person shooter30 türündeki 

aksiyon oyunu ile Knight Online adlı devasa çevrimiçi  oyun (MMOPRG) bu türden bilgisayar 

oyunlarıdır. Bu oyunlar İnternet kafelerde çevrimiçi veya çevrimdışı olarak grup halinde 

birlikte oynanmaktadır.31  

 

Örneğin 16 Kasım 2008 tarihli Sabah gazetesinde yer alan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü’nün yaptırdığı gerek İnternet Kullanımı ve Aile araştırmasında gerekse bu 

araştırmanın gündeme taşınmasında İnternet kafelerin gençler tarafından kullanılması ve 

denetimsiz İnternet kullanımı sorun kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu bakış açsına koşut 

olarak da yeni medya ortamının hem altyapı hem de içerik olarak “denetlenebilirliği” konusu 

ve kamunun çıkarı yararına bunun gerekli olduğu gündeme gelmektedir.32  

                                                 
28 Medya yeni teknolojiler hakkında duygusallaştırılmış haberler yapmaktadır, bu haberlerin bir yanında yeni 
medya okuryazarı olması diğer yandan da hem tecimsel kültürden hem de cinsel içerikten enformasyondan 
korunması önerilmektedir. Bu çelişkili bir söylemdir (Weber ve Dixon, 2007, 4-5).  
 
29 “Şiddet içeren oyunlara yasak” başlıklı haber, Milliyet Gazetesi’nin 6 Ekim 2006 baskısının “Yaşam 
Haberleri” bölümünde yer almıştır (http://213.243.28.121/2006/10/06/yasam/yas13.html, 20 Nisan 2007). 
30 Third person shooter, sözcüğü için Türkçe’de her hangi bir karşılık bilgisayar oyunları dergilerinde dahi 
kullanılmamaktadır. Bu oyun türü, kahramanın üçüncü bakış açısıyla ekranda göründüğü oyun türüdür.  
31 Bu tür oyun biçimlerine ilişkin ayrıntılı bir inceleme için Günseli Bayraktutan-Sütcü’nün çalışmasına 
bakılabilir. Bayraktutan-Sütcü çalışmasında oyun oynama ediminin çevrimiçi ve çevrimdışı grup dinamiklerini, 
Silkroad Online adlı devasa çevrimiçi oyun üzerinden ele alarak, oyun dünyasında kurulan sanal kabile ve  
oyundaki klan liderliği olgusunu incelemektedir. Bayraktutan-Sütcü, Günseli (2007), “Devasa Online Oyunlarda 
Klan Kültürü ve Liderlik Olgusu.” Folklor ve Edebiyat, Yaz Sayısı. 13(2),s. 41-56. Ayrıca oyun türleri için 
bakınız: bu raporun I. Bölümü veya Binark, Mutlu ve Bayraktutan-Sütcü, Günseli (2008) Kültür Endüstrisi 
Olarak Dijital Oyun. İstanbul: Kalkedon Yayınları.  
 
32 Türksel Kaya Bensghir ve Mete Yıldız’ın Türkiye genelinde tüm İnternet kafelerin yasal, teknik ve 
işletmecilik temelinde sorunlarını kapsamlı bir şekilde inceledikleri çalışmalarında,  Internet kafelerin geleceği 
ile ilgili üç saptama yapılmıştır. Bunlardan ilki, İnternet kafelerin büyük işletmeler tarafından zincirleme olarak 
işletilerek yatay bir yapılanmasının olacağı; ikincisi, hizmet ve içerik üretiminde ise dikey bir bütünleşmenin 
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Tüm bu tartışmalar ana akım iletişim bilimleri paradigmasında33 medyanın etkilerine ilişkin 

“güçlü etkiler” iddialarına benzer şekilde, aracın kendisinde ve içinde dolaşıma sokulan 

içeriğin birebir gündelik yaşamı dönüştürücü “gücünün” olduğunun varsayılmasına 

benzemektedir. Bu tartışmalarda medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olası etkileri 

şiddet, pornografi ve tüketim kültürü değerlerinin ve tüketimciliğin aşılanması şeklinde 

saptanmakta, bir çeşit ahlâki panik içerisinde muhafazakâr bakış açısından teknolojinin 

“zararlı” içeriğine erişimin denetlenmesine yönelik düzenlemeler önerilmektedir (Fejes, 1994: 

251- 269, Mutlu, 2005: 36-40, 58-59, 108-109; Gerbner, 2005: 75-100; Lewis, 2005: 344-

358, Tudor, 2005: 395-427). Türkiye’de İnternet kafe ve İnternet kullanımını değerlendirmek 

üzere yararlanılan ve literatürde egemen bir söyleme dönüşen bu etki yaklaşımlarında, hem 

mekân, hem araç, hem de araç dolayımıyla ulaşılabilen siber uzam ayrımının yapılmamış 

olması, tartışmalardaki en önemli eksikliktir. Ayrıca, Türkiye’de İnternet kafeler dolayımıyla 

İnternet ortamının denetlenmesine yönelik düzenlemeler İnternet kafelerin özelliklerini, 

mekânın sınıf ve cinsiyet temelli kullanım biçimlerini görmezden gelmektedir. Türkiye’de 

İnternet’e erişim olanağının hem kamusal alanda ücretli veya ücretsiz olarak verilen 

hizmetlerin yaygınlaşmasına, hem de özel alanda telekomünikasyon alt yapısının gelişmesi ve 

verilen hizmetin görece ucuzlamasına bağlı olarak artması sonucunda, bu mekânların sınıf 

temelli kullanım biçimleri daha önce belirtildiği üzere giderek farklılaşmaya başlamıştır. Alt 

sınıflar merkezde açılmış bulunan İnternet kafelerde gerekli olan tüketim edimini (saatlik 

erişim bedelinin yanı sıra bir takım yiyecek ve içecek hizmeti almak vb.) sergileyebilecek 

ekonomik sermayeye sahip değildir. Bu nedenle kentlerde farklı sosyo-ekonomik gelir 

düzeylerine hitap eden farklı mekânsal özelliklere sahip İntenet kafeler açılmaya başlamıştır. 

                                                                                                                                                         
gerçekleşeceğidir. Üçüncü olarak, İnternet kafelerin düzenlenmesinin sıkılaşacağı ve İnternet kafelerin eğitim 
yönelimli veya eğlence yönelimli olarak alt gruplara ayrılacağı gelecekteki durum saptaması olarak  
araştırmacılar tarafından önerilmiştir (2005). Araştırmacıların üçüncü öngörüleri Türkiye’de gerçekleşmiştir. 
Yakın zamanlarda İnternet kafeler ve oyun salonları birbirlerinden verdikleri hizmet temelinde ayrı olarak 
düzenlenmeye başlanmıştır. Tüm İnternet Evleri Derneği Ankara Şube Temsilcisi Ersen Candan ile 27 Temmuz 
2007 tarihinde yapılan görüşmede bu husus belirtilmiştir.  
33 Ana akım iletişim paradigması, veya Erol Mutlu’nun İletişim Sözlüğü’nde yer verdiği şekliyle anayol iletişim 
çalışmaları, “toplumsal bilimci, işlevselci, nicel ölçümler ve sınanabilir hipotezlere öncelik veren bir 
paradigmanın yönlendirdiği kitle iletişim çalışmalarını betimleyen şemsiye terimdir.” (Mutlu, 2004: 22).  
Mutlu’ya göre, ana akım iletişim paradigması ve çalışmaları iletişim sürecini toplumsal düzenden soyutlayarak 
incelerken, eleştirel iletişim çalışmaları iletişim sürecinin toplumsal bütünlükle ilişkisi üzerinden özgürleştirici 
veya bağımlılaştırıcı etkisine bakar (2004: 23). Ana akım iletişim paradigması ve eleştirel paradigma ilişkisi 
üzerine zihin açıcı bir tartışma için bakınız; Mutlu, Erol (2005) “Kitle İletişim Kuramları Üzerine”, Globalleşme, 
Popüler Kültür ve Medya, Ütopya Yayınevi, Ankara. 13-27. 
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İnternet kafelerin kentin içinde sahip olduğu mekânsal konumun değişmesi, bu kamusal 

mekânın orta ve orta üst sınıftan kullanıcı profili dolayısıyla sahip olduğu yasa-düzene 

“uygunluk niteliğini” yitirmesine yol açmış ve böylece “meşruluğu” da giderek sorgulanmaya 

başlamıştır. 

 

Türkiye’de İnternet Kafelerin Düzenlenmesi: Söylemler ve İlgili Kamusal Aktörler 

 

Türkiye’de İnternet kafelerle ilgili söylem ve bu söylemi dillendiren aktörleri çözümlemek 

gerektiğinde öncelikle bu söylemin yer aldığı geleneksel medyada konuyla ilgili yer alan 

temsiller ele alınmalıdır. İnternet’in gündelik yaşama girme ve doğallaşma sürecinin en önemli 

aracı olan İnternet kafeler, çeşitli olumsuzlukların atfedildiği mekânlar olarak geleneksel 

medyada temsil edilmekte ve bu temsiller kalıpyargılardan beslenmektedir (Kaya Bensghir ve 

Yıldız, 2005). Bu temsil sonucunda ortaya çıkan görüntüde, İnternet kafeler şer odakları, suç 

ve suçlu üretim merkezleri olarak yer almaktadır. Kamu politikalarını yönlendiren ve yasal 

düzenlemeleri yapan siyasetçiler, ana akım medyadaki bu temsili güçlendiren söylemi 

dillendiren en önemli aktörlerdendir. Bu noktada özellikle hükümetin temsilcisi Başbakan’ın, 

medyada yer alan demeçleri bu temsilin zihinlerde ne kadar etkili olduğunu göstermekte ve 

siyasi iradenin ana akım medyanın söylemine paralel söylemi, olumsuz temsilin sabitlenmesine 

yol açmaktadır34.  

 

Bu arada İnternet kafelerin mevcut sosyo-ekonomik sistem içerisinde gördükleri işlev, 

olanakları ve potansiyelleri değerlendirilmemektedir. Yurttaş da İnternet üzerinde ancak ve 

ancak e-ticaret döngüsünün bir halkasının olmazsa olmaz öznesi olarak, yani “müşteri” olarak 

etkinlik gösterirse var olmakta ve varlığı olumlu karşılanmaktadır. Böylece, İnternet’in sadece 

ticaretin alanı olduğu olgusu bir kez daha bu düzlemde yinelenmektedir35. Üstelik, İnternet’in 

gündelik yaşamın her alanına giderek dahil olmasıyla birlikte, aktif demokratik katılımın bir 

aracı olması olasılığı belirdiği andan itibaren, siyasi seçkinler tarafından bu yeni medyanın 

düzenleme ve denetlenmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Ayrıca siyasi irade yeni medya 

alanını, işletme anlamında çeşitli kurumlar aracılığıyla düzenleme yetkisine de sahiptir. Siyasi 

irade bu yetkisini kullanırken, Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı gibi 
                                                 
34 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İnternet kafe sahiplerine dönük söylediği “Bu İnternet kafe işletmeleri 
kendilerine çekidüzen versin, gereği ne ise sonuna kadar yapacağız, biz gençliği birilerinin çıkarı için feda 
edemeyiz.” (Milliyet Gazetesi, 22 Ocak 2007) açıklaması bu söylemlere verilecek örneklerden sadece biridir.  
35 Yurttaşların sadece İnternet üzerinde e-ticaretin birer aktörü olarak varolmalarına dönük bir tartışma için 
Haluk Geray’ın “İletişim Ağları ve Masaüstü Sömürgecilik”(2005) adlı çalışmasına bakılabilir. 
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kurumları İnternet’i hem teknik anlamda (erişim, hız, yaygınlık) hem de yasal anlamda 

düzenleme gücüne sahip olacak şekilde yetkilendirmek istemektedir. 

 

Siyasi iradenin ve siyasal seçkinlerin İnternet kafelerle ilgili izlediği politikada meşruiyeti 

sağlamak amacıyla bu mekânların kurbanları olarak çocuklar ve gençleri odağa oturtması 

stratejisine karşı, İnternet kafelerdeki etkinliklerin ve toplumsal etkileşimin gözlemlenmesi ve 

farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Tıpkı, televizyondaki şiddet 

içerikleri ve çocukların ilişkisinde olduğu gibi, İnternet kafelerde oynanan dijital oyunlardan 

etkilenme tek taraflı olarak aracın kendisi tarafından gerçekleşmez. İnternet’in toplumsal 

etkilerine dönük geliştirilecek her görüş ve kuram, basitçe ve yalnızca etki kuramlarıyla 

açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Bu noktada Türkiye’de siyasi iradenin İnternet’i 

denetlemeye dönük gerekçelerini neden etki kuramlarına dayandırdıkları, Erol Mutlu’nun 

kuramın ideolojik işlevine dönük saptaması ile açıklık kazanmaktadır:  

“ ‘Etki araştırmaları’nı yönlendiren ana metodolojik ilke tüketicilerin ‘kültürel 

alıklar’ ya da ‘tabula rasa’ olarak kabul edilmelerine değil, tam tersi bu 

tüketicileri etkileyebilme sürecinde, gerek kaynağın niteliği, mesajların kurulması 

gerekse kanalların özellikleri, özellikle de alıcının zihnî yapısındaki ve toplumsal 

çevresindeki karmaşık mekanizmaları tanımaya ve ‘denetlemeye’ yöneliktir. 

Dolayısıyla bu araştırmaların amacı ‘tanıma, anlama ve özgürleştirme’ci olarak 

değil, (egemenler adına) ‘güdüp yönetmeci’ olarak tarif edilebilir.” (2005: 364).  

 

İnternet dolayımıyla erişilen içeriğin filtreleme programları aracığıyla ve kullanıcının 

kullanım biçimleri üzerinde çeşitli şekillerde (süre kısıtlaması, ebeveyn gözetimi vb.) 

denetim kurulması politikası İnternet okuryazarlığıyla da birleştirilmiştir. RTÜK tarafından 

Türkçeleştirilerek yayınlanan ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan İnternet 

Okuryazarlığı El Kitabı’nda (2006), İnternet okuryazarlığı tanımlanmak yerine uygulamalar 

üzerinden açıklanmıştır: Web sitesi hazırlamak, bilgi araştırmak, e-posta kullanmak, sohbet 

hizmetlerini kullanmak, haber gruplarına üye olmak, dijital veri tabanlarından yararlanmak, 

müzik ve görüntülerden faydalanmak, dijital oyun oynamak, uzaktan eğitim için 

faydalanmak, blog yazmak, çevrimiçi alışveriş yapmak ve katılımcı e-vatandaş olmak. Bu 

uygulamaları etkin ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirebilmek İnternet okuryazarlığı 

olarak görülmüştür. İnternet okuryazarlığında istenmeyen e-postalara (spam vb.) yönelik 

olarak bireyin önlem alması, ebeveynler veya yasal düzenlemeler tarafından uygun içeriklere 
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sahip olmadığı düşünülen bir takım web sitelerine erişimin de filtreleme ve perdeleme 

programları aracılığıyla engellemesi de bu el kitabında tavsiye edilmektedir. Ayrıca T.C. 

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve UNICEF ve 

Microsoft tarafından basılan İnternet’te Güvenlik (2007) adlı el kitabında “İnternet Güvenliği 

Ailenizin Güvenliğidir” sloganı altında, ebeveynlerin çocuklarının İnternet ortamında 

erişebilecekleri zararlı web sitelerini (örneğin müstehcen, pornografik ve şiddet içerikli, 

zararlı madde kullanımını teşvik eden) ve sanal alışveriş hizmetlerini, e-posta kullanımını 

denetlemeleri, filtre programı kullanmaları, bilgisayar ve İnternet kullanım süresini 

sınırlandırmaları vb. koruyucu ve kollayıcı önlemler önerilmekte ancak çalışmada İnternet’in 

demokratik katılıma dönük potansiyelinden bahsedilmemektedir36. Kampanya çerçevesinde 

hazırlanan kitapçığın giriş yazısında İnternet’in algılanış biçimi yukarıda ana akım medyanın 

yer verdiği ve siyasi otoritenin güçlendirdiği bakışın görünümlerinden biridir: 

“Hayatımıza giren, yaşam biçimlerimizi değiştirmeye aday bir teknoloji İnternet. 

Hem de öyle bir teknoloji ki; bir yandan dünyayı küçük bir köy haline getiren, 

bilgiyi ayağınıza ulaştıran, sıcak evinizden çıkmadan birçok işinizi yapan bir 

‘UŞAK’, diğer yandan ise, evinizin bir köşesinde canavarları barındıran tehlikeli 

silah” (Gürcan, 2007).  

 

İnternet kafelerin düzenlenmesi konusunda kamuoyunda etkin ve belirleyici rol oynayan 

hükümetin yanı sıra, bir diğer siyasi aktör olan sivil toplum kuruluşlarının, Tüm İnternet 

Evleri Derneği’nin (TİEV), özellikle Bilişim STK Platformu’nun konuyla ilgili ürettiği 

söyleme ve yakın tarihli çalışmalarına da bakılmalıdır. TİEV’in yaptığı çalışmalar arasında 

İnternet kafe işletmeciliğinin bir meslek olarak kabul edilmesini sağlamak, İnternet kafelerde 

oynanan oyunlara ilişkin sınıflandırma sisteminin (Örneğin Yavru İşaretler gibi) geliştirilmesi 

için ilgili kamusal platformlara destek vermek ve katılmak, İnternet kafelerin eğitim projeleri 

kapsamında kullanılması için çeşitli öneriler geliştirmek, İçişleri bakanlığının İnternet kafeleri 

denetlemeye yönelik genelgelerine müdahil olmak ve İnternet kafelerde kullanılan filtreleme 

programlarını geliştirmek ve desteklemek sayılabilir. Örneğin, Aralık 2003 tarihli 176 sayılı 

İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesinde, İnternet kafelerde filtreleme programının kullanılması 

zorunluluğu getirilmiştir. TİEV Türkiye’de bu konuda hazır bir yerli yazılım olmaması 
                                                 
36 Bu kampanyaya destek veren, RTÜK’ün web sitesinde “Çocuklarımız İçin İnternet Güvenliği”  başlığı altında 
Microsoft firmasının filtreleme programı yerleştirilmiştir ve bu program ücretsiz olarak indirilebilmektedir. 
http://www.rtuk.gov.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=7d886e32-58ba-4e95-af95-5ac4efc38b9c, erişim 
tarihi, 13 Ağustos 2007.  
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üzerine, Ankara’daki bir yazılım firmasından filtreleme programının Türkiye koşullarına göre 

uygun bir şekilde geliştirilmesini isteyerek, TİEV üyeleri kendilerinin saptadıkları kötü 

siteleri bu filtreleme programının veri bankasına elle girmiştir. Bu program e-filtre olarak 

adlandırılmıştır. TİEV, RTÜK’ün web sitesinden indirilen Microsoft’un geliştirdiği filtreleme 

programını da test etmiştir. Yusuf Andiç bu noktada, Microsoft’un ürettiği bu yazılımın 

ulusötesi kapitalist şirket politikasına uyumlu olduğuna, özlüce dersek küresel kapitalizmin 

yeni sömürgeci uygulamalarına destek verdiği konusuna da dikkat çekmiştir. Türkiye’de 

İnternet kafelerin işletme olarak sınıflandırılmasına yönelik bir çalışma da yapan TİEV’in bu 

önerisinin üzerinde önemle durulması gerekmektedir. 17 Temmuz 2007 tarihinde kendisi ile 

yapılan görüşmede Yusuf Andiç, bu sınıflandırma sisteminin otellerdeki yıldız sistemine 

benzediğini, bilgisayar sayısının, alanın metrekare büyüklüğünün, saat uygulamasının, 

aydınlatmasının, havalandırmasının ve zararlı içeriklerin engellenmesinin sınıflandırma 

sisteminde rol oynadığını belirtmiştir. Ancak bu sınıflandırma sistemi yaşama geçirilmemiştir.  

Yusuf Andiç, ayrıca İnternet kafeleri denetleyecek olan görevlilerin Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nün Bilişim Suçları Şube görevlileri olmasını veya bu konuda eğitimli olmalarını 

önermektedir. Dolayısıyla, hali hazırda İnternet kafelerde yapılan denetimlerde konuya ilişkin 

denetim yapanların bilgi eksikliği de önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Aynı tarihli 

görüşmede, Andiç’in İnternet kafelerde kullanılan filtreleme programlarında hedefin 

çocukların kötü içerikten korunması olduğunu belirtmiş ve burada önemli olanın, kötü içerikli 

bir siteye erişimde küçük esnaf olarak kiralama işlemi yapan İnternet kafe işletmecilerinin, 

her hangi bir kullanıcının olası kötü edimlerinden dolayı suçlanmasındaki tutarsızlığa dikkat 

çekmiştir.  

 

TİEV’in de destek verdiği “İnternet’ine Sahip Çık, İnternet Yaşamdır” Kampanyası 

çerçevesinde, Bilişim STK Platformu 10 Mart 2007 tarihinde yayınlanan bildirgede, 

hazırlanan farklı bilişim yasa tasarıları ile bireyin, ifade özgürlüğünün sınırladığı, katılımcı 

demokrasinin engellendiği, sansürcü anlayışın yerleştirildiği, modern dünyanın bir parçası 

olmak isteyen bir ülkenin imgesi ile ters düşen uygulamaların dayatıldığı, bu düzenlemelerin 

hem vatandaşa hem de Türkiye’deki İnternet sektörüne ekonomik bir yük getireceği öne 

sürülmüştür. 12 Nisan 2007 tarihinde Türkiye’de İnternet’in 14. doğum günü nedeniyle 

Bilişim STK Platformu adına Mustafa Akgül’ün yaptığı konuşmada, Türkiye’de İnternet’in 

gerek altyapı gerekse içerik olarak gelişmesinde belli bir siyasi iradenin ve kamu politikasının 

olmadığı öne sürülmekte ve hazırlanan kanun ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarına 
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güvenmediği, diğer bir deyişle onları akıl ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler 

olarak değil, korunması, kollanması ve denetlenmesi gereken edilgen bir kitle olarak 

tanımlandığı belirtilmektedir (acik-duyuru@acik-kaynak.org.tr, 13 Nisan 2007). Türkiye’de 4 

Mayıs 207 tarihinde kabul edilen ve 23 Mayıs 2007 tarihli 26530 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun’nun 10. maddesinin 4/d ve e bendleri ile; “d) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi 

suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların işlenmesini 

önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak 

veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak; e) İnternet ortamında 

herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre 

donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari kriterleri belirlemek” 

öngörülmektedir.  

 

Sivil toplum örgütlerinin “tepki yasası” veya “yasakçı refleks” olarak nitelendirdiği bu yasal 

düzenleme aslında anlık ve/veya dönemin koşullarına dayalı bir tepkiden daha çok, egemenlik 

alanını gittikçe genişleten yeni sağ ve modern muhafazakâr politikaların stratejik ve yapısal 

işleyişinin bir sonucu olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle, bu çalışmada sivil toplum 

kuruluşlarına, anlık tepkisel tutumlar içerisinde bulunmak yerine, uzun erimli teknopolitikalar 

geliştirmeleri önerilmektedir. Bu noktada Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin payına düşen 

sorumluluk,  İnternet’in ne anlama geldiğini kamuoyuna aktarmak konusunda yeni ve farklı 

politikalar geliştirmek, daha geniş bir zeminde Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili 

kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaktır. Ayrıca hem etki alanı, hem insan kaynağı hem de 

finansal güç anlamında alçakgönüllü olan ancak yararlı somut çıktıları olan projelerin 

çoğaltılması ve bu konuda sivil toplum örgütlerine destek olunması gerekmektedir37. Bir diğer 

öneri ise, sivil toplum örgütlerinin izledikleri mevcut ses verme politikasına ilişkindir. Bu 

örgütlerin yayınladıkları bildirgeler, protesto metinleri, tartışmalar, raporlar büyük çoğunlukta 

                                                 
37 IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers ) Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 
ODTÜ Öğrenci Kolu’nun MEB ve AB tarafından desteklenen Bilişim Kulüpleri Projesi kapsamında pilot olarak 
seçilen okullarda imkânı kısıtlı gençleri bilişim teknolojileriyle tanıştırmak hem de devletin bu alana yaptığı 
yatırımın etkili kullanılmasını sağlamak için çeşitli uygulama çalışmaları yapılmıştır. Konuyla ilgili  
http://www.uniaktivite.net/haberler/haber.asp?id=2291 adresinde çıkan habere göre “Ankara Şehit Pamir Nuri 
Lisesi'nde kurulan ilk bilişim kulübü 15.03.2006 tarihinde eğitimlerine başlıyor. Yoğun çalışmalar sonucunda 
bugünlere getirdiğimiz projemizde ODTÜ öğrencileri gönüllü eğitim verecekler. Yine eğitim araçları olarak 
ODTÜ öğrencilerinin hazırladığı ders programı ve konu anlatımlı kitap ile eğitim "cd"leri kullanılacak”tır. 
Erişim tarihi 13 Ağustos 2007.  

mailto:acik-duyuru@acik-kaynak.org.tr
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İnternet ortamında dolaşıma sokulmaktadır. Ancak buradaki temel sorun, İnternet ortamında 

bu bilgilere ulaşma/erişme olanağına sahip yurttaşların zaten bu türden bir bilinçlenme 

ihtiyacı içerisinde olmamalarıdır. Birleşmiş Milletler’in 2006 Information Economy Report 

(Enformasyon Ekonomisi Raporu) verilerine göre Türkiye’de bir şekilde İnternet erişimi 

gerçekleştiren nüfusun 16 milyon olduğu düşünülürse, İnternet konusunda toplumu 

bilinçlendirmeye, önyargıları yıkmaya dönük projelerin ana akım medyada ve/veya geniş 

kitlelere erişimi mümkün kılan başka mecralarda yürütülmesi doğru hedef kitleye ulaşılması 

açısından anlamlı olacaktır. Dolayısıyla, Türkiye’de İnternet’e erişim ve erişim mekânları 

konusunda STK’ların üretecekleri teknopolitikalar, İnternet’e erişim olanaklarının 

ucuzlatılmasını, cinsiyetler, sınıflar ve bölgeler arasında kullanım olanaklarının eşit bir 

şekilde yaygınlaştırılmasını, özellikle kullanım biçimlerinin eleştirel medya okuryazarlığıyla 

geliştirilmesini, nitelikli içerik üretiminin desteklenmesini kapsamalıdır. Örneğin, Türksel 

Kaya Bensghir ve Mete Yıldız’ın Türkiye genelinde hizmet veren İnternet kafelerde yüzde 

onluk temsil oranıyla gerçekleştirdikleri kapsamlı alan çalışmasının sonucunda,  İnternet 

kafelerin Türkiye’de mevcut sayısal uçurum sorununu çözmekte kamusal erişim noktaları 

olarak potansiyeli olduğu saptanmıştır (2005). İnternet kafelerin bu potansiyelini 

etkinleştirmek için, yasal,  teknik ve işletmecilikle ilgili sorunlarını çözmek gerekmektedir.  

 

İnternet kullanımında yurttaşın korunması ve denetlenmesi gerektiğine ilişkin mevcut egemen 

bakış açısı daha önce açıklandığı üzere, ana akım iletişim paradigmasında, özellikle güçlü 

etkiler araştırmaları ile geleneksel kitle iletişim araçlarına, şimdi de yeni medyaya atfedilen 

etkili rolden beslenmekte, iletişim sürecinin gerçekleştiği toplumsal, siyasal, ekonomik ve 

kültürel bağlam ile bunların bireyin kimlik tasarımları ile zihin örüntüsünün 

şekillenmesindeki karşılıklı rolü ihmal edilmektedir. Oysa, Peter Dahlgren’in de dikkat 

çektiği gibi sivil bir kültürde kimlikler etkili ve etkin toplumsal ve siyasal aktörler olarak 

tanımlanmalıdır; bir demokrasinin sağlıklı olup olmadığı, yurttaşların çoklu benliklerinin 

kurulması ve olanaklılığına bağlıdır (2000: 328, 339). Bu nedenle, bireyin gündelik yaşamda 

sivil kültür içinde yaptıklarının sorumluluğunu alması ve öz-düşünümsel bir bakış açısı 

geliştirmesi için gerekli “zemin”in sağlanması gerekmektedir. Bu zeminin kaynaklarının 

nelerden (hangi kavramlardan) beslenebileceği II. Bölümün sonuç kısmında tartışılacaktır.  

 

Literatür Değerlendirmesi 
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Türkiye’de İnternet kafe kullanım biçimleri, mekân ve kullanıcı ilişkisi üzerine yapılan 

araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu konuda YÖK Tez kataloğu tarandığında şu tezlere 

ulaşılmıştır:  

 

• Çağlayan, Savaş (2001), Enformasyon Toplumu: İnternet Kafeler ve Kahvehanelerin 
Karşılaştırmalı Araştırması, İzmir, Ege Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi;  

• Gören, Demet (2003), Yeni İletişim Teknolojisi Olarak İnternet Kafeler ve İnternetin 
Kamuya Açık Alanlarda Kullanılması, Ankara, Ankara Üniversitesi S.B.E. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi;  

• Sevindik, Tuncay (2003), İnternet Kafeye Giden Bireylerin İnternet Kafelerden 
Beklenti Düzeyleri, İnternet ve İnternet Kafeleri Kullanma Amaçlarının Belirlenmesi 
(Elazığ İli Örneği), Elazığ, Fırat Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi;  

• Gümüş, Çetin (2003), İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi ve 
Eğitim Amaçlı Kullanımının Teşvik Edilmesi, Elazığ, Fırat Üniversitesi S.B.E. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

 

Bu çalışmaların ortak noktaları, belli bir kent ölçeğinde İnternet kafelerin kullanıcı profilini, 

kullanım nedenlerini ortaya çıkartmak ve bu mekânların devlet eliyle düzenlenmesine ilişkin 

bir takım öneriler geliştirmektir. Örneğin, Gören’in alan araştırmasında Ankara’da ve 

Eskişehir’de İnternet kafe kullanıcısı olduğu saptanan 22’si erkek, 13’ü kadın kullanıcıyla 

derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu çalışmada İnternet’e ilişkin kadın ve erkek kullanıcılar 

arasındaki kullanım farkları ile mekânı kullanım biçimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Gören, cinsiyet farkına dayalı kullanım amaçlarının yanı sıra mekânı kullanmaya gelenleri 

kullanım amaçlarına göre dört alt gruba ayırmıştır: İlk grup, İnternet kafeleri yerel ağ 

ortamında oyun oynamak için; ikinci grup, bilgisayar ve İnternet erişimi hakkında bilgi 

edinmek için; üçüncü grup, bilgisayar kullanmak için; dördüncü grup ise İnternet erişimi için 

kullanmaktadır (2003: 114). İlk grubun, İnternet kafelerde kalma süresi diğerlerine göre daha 

fazladır. Çünkü yerel ağ ortamında oyun oynama edimi, bir oyun oturumunun 

tamamlanmasına ve oyunda verilen görevleri en kısa sürede başarıyla gerçekleştirmeye 

bağlıdır. İlk grup kullanıcıların çoğunlukla 18-25 yaş arasındaki erkeklerden oluştuğu ve bu 

kullanıcıların diğer kullanıcılarla birlikte çoklu ortamda oyun oynama ediminden 

hoşlandıkları saptanmıştır. İkinci grup kullanıcıların evlerinde bu teknolojik olanaktan 

yararlanmalarının mümkün olmadığı ve bu teknolojileri tanımak için İnternet kafelere geldiği 

saptanmıştır (2003: 116). Üçüncü grup kullanıcılar ise, evlerinde bilgisayar donanımı ve 

İnternet ağ bağlantısı olanağı olmayan ancak bu teknolojileri kullanma bilgi ve becerisine 
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sahip kişilerden oluşmaktadır (2003: 118). Dördüncü grupsa, evlerinde bilgisayar donanımına 

sahip olmakla birlikte, bu mekânlara İnternet erişimini sağlamak için gelmektedir. Bu grup 

kullanıcılar İnternet üzerinden gereksinim duydukları veri kaynaklarını taramakta; e-posta 

hizmetini veya sohbet hizmetlerini kullanarak iletişim gereksinimlerini gidermekte; iş 

başvurusu yapmakta ve bu başvuruları takip etmektedir (2003: 119). Gören çalışmasının 

sonunda Türkiye’deki İnternet kafeleri sundukları hizmetleri ve nitelikleri göz önüne alarak 

iki gruba ayırmaktadır: İlk grup, bilgisayar ve İnternet kullanım olanağını en ucuz şekilde 

sunan ticari mekânlar iken; ikinci grup, bir kafe ortamı içinde bilgisayar ve İnternet kullanım 

olanağı temin eden mekânlardır (2003: 126-127). Gören, Türkiye’de İnternet kafelerin 

varlığını cinsiyetler, sınıflar ve bölgeler arasındaki sayısal uçurumun giderilmesinde bir katkı 

olarak düşünmektedir (2003: 127, 136-137). Ancak, bu ticari mekânlar yerine, hükümetlerin, 

yerel yönetimlerin ve özel kuruluşların düşük ücretle ya da hiç ücret ödenmeden İnternet’e 

erişim olanağı sağlayacak kamusal teknoloji merkezlerinin kurulmasının desteklenmesini 

önermektedir (2003: 134). 

 

Çağlayan, İzmir mikro ölçeğinde İnternet kafe kullanıcılarıyla hayat hikayesi anlatımı 

yöntemiyle yaptığı ve kullanım biçimlerini geleneksel kahvehane kültürü ile karşılaştırdığı 

alan çalışmasının sonunda Türkiye’de İnternet kafelerin kullanım nedenlerini şu şekilde 

saptamıştır: İnternet kafelerde ağ bağlantı hizmetinin evlere göre daha hızlı olması, 

kullanıcının saat başına makul bir kullanım ücreti ödemesi, toplumsallaşmaya olanak tanıyan 

bir mekân olması (2001: 216). Çağlayan, İnternet kafelerin varlığının Türkiye’de bilgisayar 

okuryazarlığını arttırdığını düşünmektedir. İnternet kafeler için önerdiği denetim ise İnternet 

içeriğine erişimin filtreleme şeklinde teknolojik denetimdir (2001: 217).  Bilge Yeşil’in 2000 

yılında İstanbul mikro ölçeğinde 10 İnternet kafe sahibiyle yaptığı görüşmeleri özetlediği 

çalışmasında, İnternet kafelerin devletin baskıcı aygıtlarıyla düzenlenmesi eleştirilmekte, bu 

kamusal erişim mekânlarında “devletin bütünlüğü ve bölünmezliği” (125-126) adına yapılan 

denetimin özel alandaki kullanım biçimlerini (özellikle pornografi içerikli web sitelerine 

erişim gibi) kapsamamasını bir çelişki olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Yeşil de çalışmasında 

Türkiye’de İnternet kafelerin çoğunlukla bilgisayar oyunları oynanmak için kullanıldığını 

saptamaktadır (2003: 123).  

 

Yıldız ise, İnternet’e erişimin bir kamu politikası olarak desteklenmesi gerektiğini öne 

sürmekte, küresel ekonomiyle bütünleşme gereksiniminin, kamu hizmetlerinin 
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sayısallaşmasının ve kamu idaresinde yönetişim anlayışının giderek ağırlık kazanmasının ağ 

kültürüne geçişi zorunlu kıldığını belirtmektedir (2002: 77-78). Türkiye’de kamu karar 

vericilerinin “herkese erişim/hizmet” ilkesi çerçevesinde İnternet’e erişim olanağını 

desteklemesini öneren Yıldız, Türkiye’de İnternet kafelerin varlığının sayısal uçurum 

sorununun kısmen ve geçici olarak çözülmesine bir katkı olduğunu düşünmektedir. İnternet 

ortamıyla tanışıklığın bilgisayar okuryazarlığı sorununun aşılmasına yardımcı olabileceği öne 

sürerken, İnternet ortamı için Türkçe içerik üretiminin desteklenmesini, devletin bir kamu 

politikası olarak İntenet erişim olanaklarını arttırmasını önermektedir. Yıldız’ın çalışmasında 

İnternet kafelerin yaygınlık kazanmasıyla birlikte, erişilen içeriğin denetlenmesi sorununun 

ortaya çıktığı saptaması ile verdiği ülke örnekleri Türkiye’deki tartışmaları değerlendirmek 

açısından anlamlıdır: Örneğin Çin, Temmuz 2001’de 2000 İnternet kafeyi kapatmış ve 6000 

kafenin etkinliklerini yeniden düzenlemek için geçici olarak durdurmuştur. Aynı yıl Mayıs 

ayında, İran’da 1500 İnternet kafeden 400’ü kapatılmıştır.  

 

Son olarak, kamusal aktörlerin desteklediği iki araştırmadan kısaca bahsetmek anlamlı 

olacaktır. Bu her iki araştırmada 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. T.C. Başbakanlık Aile ve 

Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün “İnternet Kullanımı ve Aile” adlı 2008’de 

yayınlanan ve danışmanlığını Prof. Dr. Ferhan Odabaşı’nın, yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. 

Abdullah Kuzu’nun yaptığı çalışmada Türkiye’de aile içinde İnternet kullanımı ampirik bir 

yöntem olan anketle araştırılmıştır. Çalışmada İnternet kullanımında çocukların akademik 

başarıları ve aileleriyle geçirdikleri zaman arasındaki ilişki incelenmiş, aile bireylerinin 

İnternet’i güvenli ve etik kullanımına ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 2008 yılında “İnternet Kafelerin 

Öğrenciler Üzerindeki Etkisi” başlıklı ampirik çalışmasında öğrenci, öğretmen ve ebeveynler 

kapsanmıştır. Bu araştırmada en dikkat çeken husus evinde bilgisayar ve İnternet bağlantısı 

olsun olmasın çocukların/ gençlerin İnternet kafeleri kullanmalarıdır. Bunun nedenleri ise  

“arkadaşlarıyla bir araya gelip, beraber ortak oyun oynayıp eğlenebildikleri, ödev araştırma, 

proje ve çeşitli etkinlikler yapabildikleri, evlerinden farklı bir ortamda zaman geçirebildikleri 

yerler” olarak saptanmıştır (124). Araştırmada önerilen İnternet kafelerin çocuklara ve 

gençlere daha iyi hizmet verecek şekilde iyileştirilmesidir (124).  

 

Araştırmanın Yöntemi 
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Niteliksel bir araştırma olan bu araştırma projesinde araştırma tekniği olarak odak grup ve 

derinlemesine görüşmeler seçilmiştir. Dijital oyun sektörünün önemli aktörleriyle (oyun 

geliştiricileri, dağıtımcılar, ara kademe hizmet sağlayıcılar, yayıncılar, dergi yazarları ve 

editörleri, profesyonel oyuncular) derinlemesine görüşmeler Ankara’da ve İstanbul’da Doç. 

Dr. Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan Sütcü, projede lisansüstü bursiyer olarak yer alan 

Fatma Buçakçı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmada odak grup görüşme tekniği ise, 

İnternet kafelerde oyun oynayan gençlerle çalışılırken kullanılmıştır. Bu tercihin nedeni, 

projenin ana varsayımı da olan; İnternet kafelerin ve bu mekânlarda oyun oynama ediminin 

ana akım medyada yansıtıldığının aksine bireyleri toplumsallaştırması argümanı ile ilgilidir. 

Bu bağlamda araştırmada incelenmesi amaçlanan toplumsallaşma hem İnternet kafenin 

fiziksel ortamında hem de İnternet kafelerde bilgisayarlar aracılığıyla kullanıcıların girdikleri 

oyun, sohbet vs. gibi siteler üzerinden de gerçekleşmektedir. Bu şekilde, hem çevrimiçi hem 

de çevrimdışı etkileşimin boyutları ve dinamikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle 

İnternet kafe kullanıcıları, işletme sahipleri ve kafe çalışanları arasındaki ilişki de bu araştırma 

kapsamında önemlidir. Bu çerçevede veri sağlayabilmenin en elverişli ve verimli yolu olarak 

da projenin hazırlık aşamasında odak grup görüşmesi tekniğinin kullanılması öngörülmüştür 

ve söz konusu aşama proje takvimine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu proje kapsamında alana çıkıp İnternet kafelerde odak grup görüşmelerini 

gerçekleştirilebilecekleri düşünülen bir grup öğrenci, proje yürütücüsü ve araştırmacısı 

tarafından seçilerek 19–20 Haziran 2007 tarihinde araştırmacıların eğitimi olarak 

nitelenebilecek iki günlük bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Bu öğrenciler çalışılacak konuya 

yatkınlıkları, niteliksel alan çalışması yürütebilecek sorumluluğa ve beceriye sahip olmaları 

ve akademik başarı ölçütleri üzerinden değerlendirilerek seçilmişlerdir. Araştırma ekibine 

seçilen ve alanda odak grup görüşmeleri gerçekleştirecek kişilerin en alt düzeyde de olsa 

araştırma projesinin konusu ve araştırmada kullanılan temel kavram ve tartışmalardan 

haberdar olmalarının gerekmesi nedeniyle gerçekleştirilen söz konusu eğitimde, Doç.Dr. 

Mutlu Binark tarafından projenin detaylı bir tanıtımı, amaçları, aşamaları ve görsel 

kayıtlamanın önemi ve işlevi hakkında bilgi verilmiştir. Günseli Bayraktutan Sütcü ise hem 

niteliksel araştırmanın ne olduğuna dair hem de araştırmada kullanılan temel kavramlar 

üzerine kısa bir eğitim programı gerçekleştirmiştir. Odak grup görüşmeleri çoğunlukla yarı 

yapılandırılmış görüşmelerdir, görüşmeyi bağlayan bir görüşme formu/ soru listesi vardır 
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(Berger, 2000: 112) ancak moderatöre kimi zaman kapsam dâhilinde sorularla oynayarak 

görüşmeyi daha rafine hale getirme olanağı da verir. Bu odak grup görüşmelerinde de 

kullanılmak üzere ekte (EK 4  Görüşme Formu)  sunulan bir görüşme çerçevesi 

hazırlanmıştır. Bu görüşme çerçevesi yapılandırılmıştır. Sorular tüm araştırmacılar tarafından 

aynen ve ilgili sırada alanda yöneltilmiştir. Ayrıca gidilen her İnternet kafede kafede bulunan 

kullanıcılarla gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinin yanı sıra İnternet kafe işletmecisiyle 

de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler de ekte sunulan çerçeve yönerge 

kullanılarak yapılmıştır (EK 5: İşletmecilerle Görüşme Formu) 

 

Eğitim çalışmasının son bölümünde de, Anadolu Ajansı haber fotoğrafçısı Volkan Furuncu 

tarafından görsel kayıtlama ile ilgili uygulamalı bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu 

eğitim çalışmasının sonunda katılım belgesi alan araştırmacı adaylarından onsekiz kişilik 

(Anıl Uzal, Begüm Şevluğ, Cansu Açıkalın, Ceren Kaynak, Esra Akarsu, Evren Kulak,  

Gökhan Tarhan, Gözde İslamoğlu, Haluk Gülerman, Özde Özer, Özkan Özcan, Özlem 

Kuyulu, Sadettin Yıldızhan, Seçil Bölük, Seden Sundurdu, Serhat Sarıyıldız, Tülay Toklu, 

Volkan Özcan)  bir grup odak grup görüşmeleri yapmak üzere belirlenmiştir. Seçilen 

araştırmacılar Ekim 2007-Ocak 2008 tarihleri arasında Ankara’daki çeşitli sosyo ekonomik 

yapıya sahip semtlerde (örneğin Küçükesat, Kızılay, Ayrancı, Keçiören, Çankaya, Etimesgut, 

Sincan gibi)  toplam 60 odak grup görüşmesi yapmışlar ve bu görüşmeleri deşifre ederek, ilk 

elden değerlendirmelerini de gerçekleştirmişlerdir. Odak grup görüşmelerinin bazılarında ses 

kaydı için izin alınamaması söz konusu olmuştur. Araştırma ekibi gittikleri kafelerde 

araştırmayı, amacını ve katılımcıların gerektiğinde iletişim kurabilecekleri kişilerin iletişim 

bilgileri olan birer izin mektubunu (EK 6 Araştırma İzin Mektubu) işletmeciye sunmuşlardır. 

Sosyal araştırmalarda bireyin gönüllü ve rızasına dayalı katılımı gerekli ve önemlidir 

(Kümbetoğlu, 175).  

 

Odak grup görüşmeleri, görüşmeciye sınırlandırılmış rol ve etki, görüşülen kişilere ise görece 

daha serbest ve özgür olma fırsatı tanımış olur (Kümbetoğlu, 2005: 118). Hansen vd. göre, 

odak grup görüşmeleri zaman, kaynak ve araştırma bütçesinin kullanılması açısından da 

maliyeti görece daha düşük tekniklerdendir (258). Burada anılan maliyet şöyle açıklanabilir; 

aynı anda birden fazla kişiyle aşağı yukarı bir kişiyle bir derinlemesine görüşmeye 

ayıracağınız süre boyunca görüşebilinir. Kimlerin odak grup görüşmelerine katılımcı olarak 
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dâhil olacakları da önemli bir soru(n)dur. Odak grup katılımcılarının nitelikleri üzerine şunlar 

söylenebilir: katılımcılar konuya göre farklı veya aynı sosyo-ekonomik statülere sahip 

olabilirler, çoğunlukla cinsiyet temelli eşleştirmelerde sürecin daha kolay işlediği 

görülmektedir, aynı zamanda hiyerarşik olarak ast-üst konumunda olanlar, tatsız bir olayda 

kurban ve suçlu pozisyonunda bulunanlar ve doğrudan konuyla ilgisi olmayanların da odak 

grup görüşmelerine katılmamaları iyi olacaktır (Kümbetoğlu, 2005: 121). Ayrıca odak grup 

tekniğinin herkesçe en çok vurgulanan olumlu özelliği, yarattığı etkileşim ortamının daha 

önce öngörülmemiş olan konu başlıklarını ve tartışmaları ortaya çıkarmasını 

sağlayabilmesidir. Bu etkileşim ortamı kimi zaman daha baskın katılımcıların ortaya 

çıkmasına ve tartışmaya egemen olmasına neden olabilir. Kimi durumlarda da etkileşim 

sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıklar yüzeysel bir görüşmenin gerçekleşmesine neden olabilir 

(Mann ve Stewart, 2002: 100). Her iki durumda da moderatöre düşen rol, bu dengesiz ilişkiye 

müdahale etmek ve herkesin eşit katılabileceği bir tartışma ortamını sağlamaktır. Odak grup 

görüşmesi yukarıda anılan avantajlarının yanı sıra, özellikle moderatör açısından oldukça 

önemli zorlukları da beraberinde taşır.  

 

Moderatör olarak alanda çalışmak her zaman, zor ve yorucu ancak bir o kadar da keyifli bir 

süreci tanımlar. Bu nedenle bu süreci deneyimleyecek bir moderatörde bulunması gereken 

belirli özellikler vardır. Neuman’ın verilerine göre yüz yüze görüşmeler yapan 

araştırmacıların zamanının yüzde 40’ı doğru yanıtlayıcıyı belirlemekle, yüzde 15’i yolculuk 

etmekle, yüzde 10’u tarama materyallerini incelemekle, idari ayrıntılarla ve kayıt 

ayrıntılarıyla uğraşmakla geçmektedir (443). Neuman’a göre görüşmecinin rolü zordur, 

işbirliği sağlamak, uyumlu ilişki kurmak, ancak tarafsız ve objektif kalmak durumundadır 

(2007: 441). Odak grup görüşmelerinde moderatörün yanı sıra bir gözlemci de bulunmalıdır. 

Neuman’a (2007: 441) göre “İyi görüşmeciler yanıtların içeriği ve yanıtlayıcıların 

davranışlarının yanı sıra toplumsal etkileşimin hızı ve yönünü de takip eder.” Moderatör 

sayılan tüm bu işlevleri yerine getirirken gözlemciden destek alır. Gözlemci temel olarak, 

grup etkileşimini ve grup üyelerinin tartışmaya katılımını dikkatlice gözler ve notlar alır 

(Kümbetoğlu, 2005: 117).  Gözlemci aynı zamanda görüşmenin yapıldığı mekânda görüşmeyi 

olumsuz etkileyebilecek (çevredeki kişiler tarafından bölünme, gürültü edilmesi ve seyirlik 

etkinliğe dönüştürülme gibi) dış etkenleri bertaraf etmeyi de becerebilmelidir. W. L. 
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Neuman’dan özetleyecek olursak, geleneksel anlamda bir odak grup çalışması şöyle 

tanımlanabilir; 

“Prosedür, araştırmacının bir odaya bir toplantı başkanı eşliğinde birkaç meseleyi 

tartışmak üzere 6 ile 12 arası kişiyi toplaması şeklindedir. Çoğu odak grubu 

yaklaşık 90 dakika sürer. Toplantı başkanı, yönlendirici olmayacak ve bütün 

üyelerin serbest, açık tartışma yürütmesini kolaylaştıracak (tek bir kişinin 

tartışmaya hâkim olmasına izin vermeyecek) şekilde eğitilir.” (2007: 592). 

 

Odak grup görüşmelerine katılacak kişi sayısına dair çeşitli kaynaklarda farklı rakamlara 

rastlanabilir: örneğin ideal grup sayısına ilişkin olarak 6–12, 6–9 gibi sayılar verilebilmektedir 

(Neuman, 2007: 592, Kümbetoğlu, 2005: 117). Hansen ve arkadaşlarının verdikleri örnek 

çalışmalarda 2’den 25’e kadar uzanan aralıklarda odak grup katılımcı sayılarına 

rastlanmaktadır, ancak bu yazarlar da ideal grup üye sayısının 6–10 arası olduğuna dair 

uzlaşımları kabul etmektedirler (269–270). Jane Stokes da odak grup katılımcı sayısının 

tartışılan konuda ne kadar derinleşilmesi isteniyorsa onunla ters orantılı belirlenmesi 

gerektiğini ifade etmektedir; bir konu ne kadar derin tartışılacaksa katılımcı sayısı o kadar az 

olmalıdır (2003: 151).  

 

Bir araştırma projesinde kullanılacak teknik olarak odak grup görüşmesinin belirlenmesinden 

sonra bu görüşmelerin ne kadar sayıda gerçekleştirileceği konusunda da tartışma söz 

konusudur. Neuman’a göre tipik bir çalışmada araştırmacı dört ile altı grup kullanır ve 

araştırmacılar çoğu zaman odak gruplarını nicel araştırmayla birleştirir1 (592–593). Bu 

noktada da odak grup görüşmeleri için doğru sayı, araştırma tekniklerinin pek çoğu için 

geçerli olan “verilerin kendini tekrarlamaya başlaması” noktasında araştırmayı 

sonlandırdığınızda ulaştığınız sayıdır. Bu sayı kimi kişiler ve konular söz konusu olduğunda 

beş odak grup görüşmesi olabilir, kimi çalışmalarda ise ellidir.  

 

Çocuklarla ve gençlerle yeni medya kullanımı çalışılırken tavsiye edilen yöntem, farklı 

araştırma tekniklerini bir arada kullanmaktır (Lobe, Linvingstone vd. 2008). Araştırmacıların 

önerdikleri farklı teknikler hem niceliksel hem de niteliksel yöntemleri kapsamaktadır. Bu 

bağlamda, 107K039 kodlu bu projede de öncelikle niteliksel teknikler kullanılmışı (odak grup 
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ve derinlemesine görüşmeler) ardından anket uygulamasına geçilmiştir. 1000 kişiyle 

uygulanan anket ile de çalışmanın sonuçları ve bulguları daha anlamlı ve sağlam ortaya 

konabilmiştir.  

 

Araştırmanın Bulguları 

 

Ankara mikro ölçeğinde gerçekleştirilen odak grup görüşmelerin ve anketlerin çözümlenmesi 

sonucunda elde edilen bulgular 6 alt kategoride toplanmıştır. Birinci grubu katılımcıların 

demografik bilgilerini oluşturmakta, diğer kategorileri ise İnternet kafe kullanımı, oyun içinde 

veya oyun hakkında iletişim, oyun ekonomisi, oyun türleri ve İnternet kafelerin ana akım 

medyada temsili ile ilgili başlıklar oluşturmaktadır.  

 

Demografik Bulgular 

 

Odak grup görüşmeleri ve anketlerden elde edilen demografik bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de 

listelenmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse, İnternet kafe kullanıcılarının büyük bir kısmını 12-

25 yaş arası, erkek, bekâr ve lise veya üniversite öğrencileri oluşturmakta, bunların yarısından 

çoğunun da evlerinde bilgisayar ve İnternet bağlantıları bulunmaktadır. 

 

Tablo 1. Odak Grup Görüşmelerinin Demografik Bulguları 

Yaş 12-18 19-25 26-32 33-39  40 +  

 163 121 10 5 1  

Cinsiyet Kadın Erkek Bilinmiyor    

 22 278 -    

Medeni 

durum 

Evli Bekar 

 

Boşanmış-dul Bilinmiyor   

 8 282 - -   

Eğitim İlköğretim 

terk 

İlköğretim 

mezunu 

Lise öğrencisi/

mezunu 

Üniversite 

öğrencisi/ 

mezunu  

Lisansüstü Bilin-

miyor 

 1 28 163 104 - 4 

Bilgisayar Var  Yok      
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sahipliği 

 234 49     

İnternet 

bağlantısı 

Var  Yok      

 191 43     

İnternette 

geçirdiği 

günlük 

süre(saat) 

0–2 2–4 4–6 6–8 8–10 10 + 

 64 71 66 27 18 49 

 

Tablo 2. Anketlerin Demografik Bulguları 

Yaş 12-18 19-25 26-32 33-39  40 +  

 408 380 63 10 10  

Cinsiyet Kadın Erkek Bilinmiyor    

 155 812 33    

Medeni 

durum 

Evli Bekar 

 

Boşanmış/

dul 

Bilinmiyor   

 44 891 6 24   

Eğitim İlköğretim 

terk 

İlköğretim 

mezunu 

Lise 

öğrencisi/ 

mezunu 

Üniversite 

öğrencisi/ 

mezunu  

Lisansüstü Diğer 

 13 140 364 454 20 25 

Aylık geliri 1-500 YTL 501-1000 

YTL 

1001–1500 

YTL 

1501–2000 

YTL 

2001–2500 

YTL 

2500 

YTL ve 

üzeri 

 135 192 193 160 99 149 

Bilgisayar 

sahipliği 

Var Yok     

 826 171     

İnternet 

bağlantısı 

Var Yok     
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 703 123     

İnternette 

geçirdiği 

günlük 

süre(saat) 

0–2 2–4 4–6 6–8 8–10 10 + 

 293 242 180 104 56 104 

 
İnternet Kafe Kullanımı: Toplumsallaşma Mekânları Olarak  

 

Lægran ve Stewart iki tip İnternet kafe kullanıcısı olduğunu belirtir. Bunlardan ilki 

genişleten/yayanlar olarak adlandırılabilecek İnternet kafeye oyun oynamak için gelenlerdir, 

diğeri ise toplumsallaşıcılar olarak adlandırılabilecek İnternet kafelere boş zamanlarını 

doldurmak için gelenlerdir (2003:373). Örneğin odak grup görüşmelerindeki ilginç bir 

katılımcıyı toplumsallaştırıcı olarak düşünebiliriz:  

“Ben günde 2-3 saat geliyorum ama oynamak için değil sadece arkadaslarım 

burda oldugu için ortam olduğu için geliyorum… dediğim gibi ben kullanmıyorum 

sadece oturuyorum burada.” (Erkek, 20 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

Çalışmamızda, gençlerin İnternet kafelere gelme/kullanma nedeninin,  bu mekânların, 

kullanıcılarına hem çevrimiçi hem de çevrimdışı toplumsallaşma olanağı vermesi/sağlaması 

olduğu iddia edilmektedir.  Lægran ve Stewart’a göre de İnternet kafe kullanıcıları çevrimiçi 

iletişimin yanı sıra aynı zamanda bulundukları mekândaki kişilerle de iletişim halindedirler: 

Oyundaki performanslarının nasıl geliştirilebileceği ya da ilginç bir İnternet sitesi hakkında 

çevreleriyle konuşabilmektedirler (2003:373). Lægran ve Stewart, alan araştırmalarının 

bulgularına dayanarak, İnternet kafelerin, sadece İnternete erişim sağlayan mekânlar 

olmadıklarını, bilgisayarlar dolayımlı sosyal uzamlar olduklarını belirtmektedir. Ayrıca onlara 

göre, İnternet kafenin sınırları belirsizdir, çünkü İnternet sınırları aşarak çok uzak alanlara da 

erişmektedir  (2003:374).  
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Görsel 17: İnternet Kafe Kullanım Pratiği 

 
 

Odak grup görüşmesi katılımcılarından biri de, İnternet kafelerin toplumsal mekânlar olması 

konusunda şu ifadeyi kullanmaktadır: 

“…bir ortamın olması, yani arkadaşlar olmalı, internet için gelmiyoruz biz 

buraya, ortam yüzünden geliyoruz genel olarak, kendimi söylüyorum” (Erkek, 22 

yaş, üniversite öğrencisi) 

 

Çalışmamızdaki bu bulgu,  Aylin Görgün Baran ve Ceyda Kuloğlu’nun “İnternet Kafelerdeki 

İnternet Kullanımı ve Sanal Sosyal İlişkiler: Ankara Örneği” başlıklı 2001 tarihli 

çalışmalarında İnternet kafelerin gençlerin eğlenmek, arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek için 

kullanılan bir mekân olduğu ve mekân içerisinde de gençlerin birbiriyle iletişimi kesmediği, 

İnternet kafe kullanıcılarının kendilerini bağımlı olarak görmedikleri ile İnternet kafe 

kullanımının sosyal izolasyona yol açmadığı bulgusu ile örtüşmektedir (87).   

 

Alan araştırmamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz anketin bulgularına baktığımız zaman, 

kolaylıkla söyleyebiliriz ki, İnternet kafe kullanıcılarının çoğu (664 / 831) aynı İnternet kafeyi 
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tercih etmektedirler. Kullanıcılar, bu tercihlerinin nedenlerini sırasıyla şu şekilde 

açıklamışlardır:  

• Arkadaşlarının orada bulunmaları (381),  

• İnternet kafe işletmecisinin sıcak tavırları (252),  

• Temiz ve düzenli bir mekan olması (233),  

• Bilgisayarlarının iyi olması (177). 

 

Bu açıklamalar İnternet kafelerin toplumsal mekânlar oldukları yönündeki iddiamızı       

destekler niteliktedir. Yine odak grup görüşmelerinin sonuçları da aynı yöndedir: Yukarıdaki 

nedenlerden dolayı katılımcıların yarısından fazlası aynı İnternet kafeyi tercih etmekdir. 

Bunlara ek olarak, İnternet kafenin eve ya da okula yakınlığını, sunulan oyunların çeşitliliğini 

ve veresiye yazma imkânının olup olmamasını da aynı İnternet kafeyi kullanmada tercih 

nedenleri arasında saymaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı açıktır ki, İnternet kafeler 

gençlerin toplumsallaşma mekânlarındandır ve onların kullandıkları diğer sosyal mekânlardan 

pekte farklı değildir. Örneğin, bir odak grup görüşmesi katılımcısı şöyle söylemektedir: 

“..evde herkesin bilgisayarı ve neti olmasına rağmen biz kafeye geliyoruz çünkü 

kafede toplu bir şekilde bulunuyoruz. O zaman daha zevk alıyoruz ve ayrıca bizim 

buluşma noktamız yani şimdi herkes kafede buluşur, yani normal bir kafede bir 

restoranda buluşur. Yani ama biz kendimize kafeyi seçtik geliyoruz buraya. Bir iki 

saat eğlendikten sonra sinemaya veya değişik kafeye restoranda oturuyoruz o 

yüzden buluşma noktası bizim için buluşma noktası yani.” (Kadın, 22 yaşında, 

üniversite mezunu) 
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Görsel 18: İnternet Kafe Kullanım Pratiği 

 
 

Odak grup görüşmesi katılımcılarının dile getirdiği bu ve benzeri birçok ifade,  pek çok 

kişinin evinde bilgisayarları ve İnternet bağlantıları olduğu halde, İnternet kafeleri neden 

toplumsallaşma mekânı olarak tercih ettiklerini açıklamaktadır. 
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Görsel 19: İnternet Kafe Kullanım Pratiği 

 
Görsel 20: İnternet Kafe Kullanım Pratiği 
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Odak grup görüşmelerinden konuyla ilgili daha fazla örnek verirsek:  

“Oturduğumuz yer daha yakın birde alışık olduğum için bilgisayarlara işte 

arkadaşlarımız sürekli buraya geliyor. Oyun oynuyoruz  buluşma noktamız 

burası” (Erkek, 23 yaş, üniversite öğrencisi)  

 

“Benimde vaktimin 2 saati burada geçiyor. Ama hepsi bilgisayar başında değil. 

Arkadaş ortamı olduğu için buradayız.” (Erkek, 18 yaş, lise mezunu) 

 

“Starbuck’a takılmayı bizde isteriz ama çok pahalı” (Erkek, 17 yaş, lise öğrencisi)  

 

 “Seviyorum. Sevdiğim ortam. Tanıyorum. Bayağı uzun süreden tanıyorum 

sahiplerini. Yani ağabeyim gibiler.” (Erkek, 23 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“..evde herkesin bilgisayarı ve neti olmasına rağmen biz kafeye geliyoruz çünkü 

kafede toplu bir şekilde bulunuyoruz. O zaman daha zevk alıyoruz ve ayrıca bizim 

buluşma noktamız yani şimdi herkes kafede buluşur, yani normal bir kafede bir 

restoranda buluşur. Yani ama biz kendimize kafeyi seçtik geliyoruz buraya. Bir iki 

saat eğlendikten sonra sinemaya veya değişik kafeye restoranda oturuyoruz o 

yüzden buluşma noktası bizim için buluşma noktası yani.”(Kadın, 22 yaş, 

üniversite mezunu) 

 

“...ben İnternete geldiğimde hiç oyun oynamıyorum. Ama izliyorum. Izlemeyi daha 

çok seviyorum (Moderatörün kafe harcaması olup olmadığı sorusuna yok yanıtını 

verir)... benim de dersanem burada olduğu için, okuldan sonra ev uzak olduğu için 

hemen dersaneye geliyorum. Dersimiz 5 ‘te başlıyor. 3’te geldiğim için 2 saat 

boyunca internette izliyorum”  (Erkek, 14 yaş, ilköğretim öğrencisi) 

 

“…Burası ilk kurulduğundan beri buraya geliyorum. Semtim değişti mesela 

Balgat’dan iki vasıtayla geliyorum. Ama her gün buraya uğrayabilirim... çünkü 

burada ki belirli ortam belirli bir arkadaşlık başka bir kafeye gittiğin zaman 

oturuyorsun hiç kimseyi tanımıyorsun hiçbir şey yapamıyorsun. Ama burada öyle 

değil yemek ısmarlarlar sigara tutarlar çay içersin.” (Erkek, 27 yaş, üniversite 

mezunu)    
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“Tanıdık İnternet kafeler var bizim evin orada. Onlara işte gidiyorum, orada 

tanıdıklar var, onlarla sohbet ediyoruz. Genelde 3-4 saat İnternette geçiyor.” 

(Erkek, 18 yaş, lise mezunu)  

   

“Bende hep buraya geliyorum arkadaş ortamım burada olduğu için.” (Kadın, 19 

yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Bizde işte kafedeki arkadaşlar sayesinde geliyoruz. Yani en aşağı 3-4 yıllık bir 

arkadaşlığımız var. Onun için geliyoruz.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Tanıdık bir İnternet kafe yok. Hangisi daha yakınsa onu tercih ediyorum. 5-6 

saatim orada  geçiyor.” (Kadın, 18 yaş, lise mezunu)   

 

“Bence İnternet kafe ortamı daha güzel bir ortam yani burada olduğum sürece 

arkadaşlarınla yan yanasın görebiliyorsun ne yaptıklarını onlarla beraber hareket 

edebiliyorsun o yüzden” (Erkek, 16 yaş, lise öğrencisi)    

 

“Oyun oynuyorum, muhabbet ediyorum oyun hakkında. Genelde de oyun hakkında 

muhabbet oluyor zaten. O tarz konuşmalar oluyor. Muhabbet ediyoruz yani.” 

(Erkek, 23 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“İşte oyun oynuyoruz, bazen farklı bir konu açılıyor işte gülüp eğleniyoruz. O 

şekilde…” (Erkek, 20 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“İnternet kafeye oyun için geliyoruz. Yani oyun oynadığımız için.  İnternet kafede 

de oyunla ilgili muhabbetler oluyor.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Eve yakın olduğu için.” (Erkek, 16 yaş, lise öğrencisi) 

 

“Ama burayı tercih ediyoruz. Okulumuz da karşıda zaten. Yakın olduğundan 

dolayı…” (Erkek, 19 yaş, üniversite öğrencisi) 
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“Birincisi geldiğimiz zaman grup olarak geliyoruz ve hani grup oyunlarını oturup 

daha rahat oynayabildiğimiz için, artı kafe sahibini bir süredir tanıdığımız için, 

rahat bir şekilde sigara içebildiğimiz için yani… (gülerler)”( Erkek, 18 yaş, lise 

mezunu) 

 

“Bir de gidecek başka bir yer yok diye.” (Erkek, 17 yaş, lise mezunu) 

 

“Biz de arkadaşımız var diye geliyoruz.” (Erkek, 24 yaş, lise mezunu) 

 

“Çünkü alıştığımız yer. Tanıdık, sahibi tanıdık.” (Erkek, 21 yaş, lise mezunu.) 

 

“Tanıdık İnternet kafeler var bizim evin orada. Onlara işte gidiyorum, orada 

tanıdıklar var, onlarla sohbet ediyoruz. Genelde 3-4 saat İnternette geçiyor.” 

(Erkek, 18 yaş, lise mezunu) 

 

“Tanıdık bir İnternet kafe yok. Hangisi daha yakınsa onu tercih ediyorum. 5-6 

saatim orada geçiyor.” (Kadın, 18 yaş, lise mezunu) 

 

“Yarım saat bir saat kadar takılıyorum. Genelde farklı kafelere gidiyoruz. Arkadaş 

ortamıyla gidiyorum genelde çünkü.” (Erkek, 19 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Bilgisayara evde bir saat giriyorum; geri kalan saatler buradayım.(güler)” 

(Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Benim evde İinternet falan var ama zevkli olmuyor; o yüzden İnternet kafeye 

geliyoruz.”(Erkek, 15 yaş, lise öğrencisi) 

 

“Evde çok oynayınca aileler kızıyor genellikle o yüzden günümüzün çoğunu 

burada geçiriyoruz.” (Erkek, 15 yaş, lise öğrencisi) 

 

“Bilgisayar var; İnternet olmadığı için arkadaşlarla burada eğleniyoruz, 

konuşuyoruz ediyoruz.” (Erkek, 13 yaş, ilköğretim öğrencisi) 
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“ Çok nadir; genelde evde giriyorum. Böyle arkadaşlarla toplandığımız zaman 

kafeye geliyoruz.” (Erkek, 18 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“ 20 yaşındayım, evde bilgisayarım yok. Zaten buraya da oyun için değil 

arkadaşlarımı görmek için geliyorum.” (Erkek, 20 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Benim de aynı şekilde. Günde 1-2 saatim geçiyor. Ben de yani çoğunlukla bu 

kafeye geliyorum…hem tanıdık olduğu için hem de arkadaşlarla buraya geldiğimiz 

için.” (Erkek, 17 yaş, lise öğrencisi) 

 

“Sıcak bir aile ortamı var, arkadaşlığın dışında kardeşlik” (Erkek, 32 yaş, işletme 

sahibi) 

 

“…evet arkadaşlarımla burada oynarken sohbet ediyoruz. Evden de oynayabilirim 

ama evden sohbet edemediğimden pek bir anlamı kalmıyor.” (Erkek, 20-23 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“…burada İnternet kafede oynanan multiplayer oyunlar da çok görünmese bile 

grup içinde bir çalışma gibi şeyi de oluyor. Ya herkes bir şey yapmaya çalışıyor. 

Bence grup içinde aktiviteyi de arttırmaya çalışan bir oyun gibi görüyorum.” 

(Erkek, 21 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

 

İnternet kafeler, kullanıcılar için İnternet’e erişim hizmeti dışında bazı farklı olanaklar da 

sunmakta, kamusal bir mekân olarak işlev görmektedir. Bu konuda dikkat çeken en önemli 

husus, İnternet kafelerde, çocuk kullanıcı nüfusunun, kullanıcının sosyo-ekonomik gelir 

düzeyi yükseldikçe azalmasıdır. Bu bulguyu kullanıcı ve mekân ilişkisi boyutunda 

değerlendirmek gerekmektedir. Düşük sosyo-ekonomik gelire sahip ailelerin yaşadığı 

semtlerdeki İnternet kafelere gelen çocukların büyük çoğunluğunun evlerinde kendilerine ait 

bilgisayarının olmadığı, olsa dahi İnternet’e erişim olanağının olmadığı saptanmıştır. Bu 

saptamayla ilişkili olarak, İnternet kafelerde varolan donanımın niteliğinin mekânın 

çekiciliğini arttırmasıyla olan ilintisi ortaya çıkmaktadır. Nina Wakeford’un da Londra’daki 

İnternet kafeler üzerine yaptığı çalışmada da saptandığı üzere, İnternet kafenin teknik 
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altyapısının özellikleri ve mekânın atmosferi, dekoru vb. özellikler kullanıcı profilini 

etkilemekte, belli bir kullanıcıyı kendine bağlayabilmektedir (2003). Dolayısıyla, donanımın 

niteliği (ekran kartı, hafıza kartı, kulaklık, mikrofon, kamera, LCD ekran vb.) sadece 

bilgisayar oyunları oynamak için buraları kullanan çocuklar için değil, diğer kullanıcılar için 

de önemli bir etkendir. Ayrıca, İnternet kafelerde hizmet veren bilgisayarlardaki İnternet 

bağlantısı eve göre daha hızlıdır ve makinalara yüklü yazılımlar daha yeni ve çeşitlidir. 

Dolayısıyla tüm bu özellikler ev yerine İnternet kafelerin kullanımını teşvik etmektedir. Alan 

araştırmasında kimi kullanıcılar evlerinde İnternet bağlantısı olmasına rağmen, dev plazma 

ekranlarda elde edilen daha iyi ses ve görüntü kalitesinde bilgisayar oyunu oynayabilmek için 

İnternet kafeleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

 

Görsel 21: İnternet Kafe Mekan Düzenlemesi 

 
 

 

İnternet kafelerde bilgisayarlar dışında farklı ancak ilişkili teknik donanıma rastlamak 

mümkündür. Örneğin, yazıcılar, play-station, tarayıcılar, fotoğraf makineleri, televizyon 

ekranları ve fotokopi makinesi bu grup içerisinde sayılabilir. Bu türlü makine ve olanaklar da 

İnternet kafeleri kullananların sayısının artmasına neden olmaktadır. Örneğin, Ankara’da bu 

araştırmanın yapıldığı tarihlerde popülerleşmeye başlayan İnternet kafe kullanım biçimi 
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büyük ekranlarda çoklu kullanıcılarla play-station38 oynanmasıdır.  Bu konudaki araştırmaya 

katılanlardan bir İnternet kafe kullanıcısının deneyimi şöyledir: 

“Arkadaşlar şimdi yeni bir şey var çok tutuluyor. Biz mesela arkadaşlarla hafta 

sonları Kızılay’da 2-3 tane yer var oralara gidiyoruz. Bildiğimiz playstation var ya 

adamlar onu büyük ekranlara bağlamışlar. İki kişi oturuyorsun koltuğa karşılıklı 

oyun oynuyorsun.” (Erkek, 24 yaş, lise mezunu, işsiz, bekar, evde bilgisayar var, 

haftalık İnternet kafe harcaması 10 YTL).  

 

İnternet kafe işletmecileri İnternet kafelerde bilgisayarlara yüklenen yaılımları ise şu şekilde 

açıklar: 

 

“Adobe reader, Microsoft 4, Excel yüklü, defriz programları yüklü… Oyun 

programları yüklü… Şuanda Knight Online yüklü, Counter Strike yüklü, Wordcraft 

yüklü, Frozen yüklü… Grup oyunları yüklü, son oyunların hemen hemen hepsi 

yüklü bizde.” (Erkek, 27 yaş, üniversite mezunu) 

 

“Windows XP kullanıyoruz ana şeyler, programlar olarak. Oyunsal olarak 

çocukların oynadığı bazı oyunlar var onu da zorunlu olarak kullanıyoruz. 

Program olarak da mesela Winamp’tır, Media player’dır, msn’dir en çok 

kullanılan bir program. Genel anlamda bunlar.” (Erkek, 27 yaş, lise mezunu) 

 

“Makinalarımız da bütün oyunlar yüklü. Nasıl diyeyim futbol, basketbol, araba 

yarışı, savaş oyunları strateji oyunları yüklü, simülasyon oyunlarının hepsi yüklü.” 

(Erkek, 28 yaş, lise mezunu) 

 

İnternet kafelerde çalışan kişi sayısı da sunulan hizmet arttıkça artmaktadır. İnternet kafe 

işletmecileri bu durumu aşağıdaki gibi açıklamaktadır: 

“İş yerimizde şuan 4 kişi çalışıyor mevcut ikisi ben ve ortağım 2side 

eleman…Görevleri ortağımın görevleri teknik servis ben ve bir elemanında teknik 

servis ama aynı zamanda kasaya bakıyorlar.”(Erkek, 27 yaş, yüksekokul mezunu) 
                                                 
38 Play-station, konsol oyun cihazıdır. Sony, Nintendo ve Microsoft’un ürettiği farklı oyun konsollarının tümüne 
Türkiye’de bu ad verilmektedir. Türkiye’de İnternet Kafeler Meslek Odasının çalışması sonucunda İnternet 
kafeler ve oyun kafeleri birbirinden ayrılmış; play-station kafeleri artık oyun kafeleri kapsamında 
değerlendirilmektedir.  
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“Benden başka bir kişi daha var ama bir ikinci kişiye ihtiyaç duyuyorum aslında; 

çünkü ben mesela kendim bu sistem bilgisayarların sistemleriyle ilgileniyorum. 

Müşteriyle ilgilenecek, çocuklarla ilgilenebilecek hatta onlarla o yaştaki 

çocuklarla ilgilenebilecek yine onun gibi bir çocuk almak istiyorum aslında.” 

(Erkek, 27 yaş, lise mezunu) 

 

Bu şekilde İnternet kafelerde oyun oynayanları izleyen kullanıcılar, seyirci konumuna 

girmektedir. Üstelik, oyunun akışına/gidişatına ilişkin yaptıkları yorumlar ve tepkiler ile daha 

önce açıklandığı üzere yorumlayıcı topluluk  oluşturmaktadırlar. 

 

Görsel 22: İnternet Kafe Kullanım Pratiği 

 
 

Görülmektedir ki, İnternet kafeler, bireyin farklı etkinlikler üzerinden toplumsallaştığı bir 

alandır. Ancak, ana akım medyada İnternet, bireyi yalnızlaştıran, toplumdan yalıtılmış 

olmasını sağlayan etkili ve olumsuz bir güç olarak sunulmaktadır. İnternet’e yönelik en 

önemli kalıpyargılardan birisi bilgisayar ekranı karşısında geçirilen zamanın bireyin 

asosyalleşmesinin nedeni olduğudur. Kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimleri boyunca 

bireyi yalnızlaştıran ve şiddet edimlerine neden olan teknolojiler olduğu konusunda ana akım 
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iletişim paradigması içerisinde, daha önce de belirtildiği üzere, pek çok tartışma ve araştırma 

yapılmıştır (Mutlu, 2005: 177). Oysa yukarıda daha önce örneklendirildiği üzere, İnternet 

kafede birey hem aynı mekân içerisinde diğer kullanıcılarla, hem de siber uzam dolayımıyla 

ağ üzerindekilerle toplumsal etkileşime girmektedir (Timisi, 2005; Subaşı, 2005, Binark, 

2005). Bir diğer deyişle, aynı anda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kişilerarası iletişim 

etkinliği yeni biçimlerde gerçekleşmekte, devam etmektedir. Örneğin, kent merkezinin 

dışında yer alan İnternet kafeler gençler için bir çeşit buluşma mekânı olarak da hizmet 

vermektedir. Özellikle liseli genç erkekler için okulun dışında alternatif birlikte olma 

mekânlarının başında İnternet kafeler gelmektedir.  

 

İnternet kafelerde ayrıca mekânın büyüklüğüne bağlı olarak farklı etkinlikler de söz konusu 

olabilmektedir. Örneğin, İnternet kafelerin içerisindeki çeşitli bölümlerde, geleneksel 

kahvehanelerde görülen türden etkinlikler de (okey, tavla, bilardo, iskambil oyunu oynamak, 

lig tv. izlemek gibi) gerçekleştirilebilmektedir. Bazen de mekânın bir bölümünde hazır 

yiyecek hizmeti verilmektedir. Wakeford’un çalışmasında da İnternet kafelerde sunulan 

yiyecek ve içecek hizmetlerinin kullanıcı tercihini etkileyebilecek bir etken olduğu 

belirtilmektedir (2003).  

 

İnternet kafede neler yapıldığına ilişkin odak grup görüşmelerin katılımcıları şu açıklamaları 

yapmaktadır: 

“Oyun. İnternetten oyun oynuyoruz. Çok nadir üniversitedeki derslere bakıyorum 

geçtim mi kaldım mı…” (Erkek, 20-23 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“En kötü ihtimal yarım saat sohbet ederim yani, sonra oyun oynarım.” (Erkek, 20-

23 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Oyun oynuyorum çıktı alıyorum bu tarz şeyler.” (Kadın, 21 yaş, üniversite 

öğrencisi) 

 

“Aaa… arkadaşlar olduğu zaman online oyunları oynuyoruz. Olmadığı zaman da 

İnternet ya da kişisel online oyunları.” (Erkek, 20 yaş, lise mezunu)   
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“Ben e-mail e bakıyorum msn de chat yapıyorum, oyun oynuyorum. her şeyi 

yapıyorum yani.” (Erkek, 19 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Zaten İnternet kafe demek arkadaşlarımla birlikte multiplayer oynayacağım bir 

oyun demektir.” (Erkek, 21 yaş, üniversite öğrencisi)   

 

“ Oyun ve arkadaşlarla muhabbet” (Erkek, 21 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Ben oyun oynuyorum.” (Kadın, 19 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“İnternet kafeye gelirsem oyun oynuyorum, çok nadir geliyorum.” (Erkek, 18 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“Bu kafe zaten Warcraft oynamak için toplanılıyor buraya o oyunu oynarız 

sürekli.” (Erkek, 16 yaş, lise öğrencisi)    

 

“Ben oyun, e-mail, araştırma konum varsa ona dayalı internette gezerim o 

bakımdan.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Genelde e-maillerime bakarım, haberleşmek istediğim arkadaşlarımla 

haberleşirim, geriye kalan vakitte de genelde oyun oynarım.”(Erkek, 27 yaş, 

üniversite mezunu) 

 

“Özellikle oyun ama genellikle ödev yapmak msn’e girmek, arkadaşlarla 

konuşmak içinde geliyorum buraya.”(Erkek, 21 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

Burada son olarak belirtilmesi gereken husus, İnternet kafe kullanımında yaşa bağlı olarak 

gerçekleşen ebeveyn denetimidir. Konuyla ilgili olarak alan araştırmasında ortaya çıkan ilginç 

bir saptama, her sosyo-ekonomik gelir düzeyinde ebeveynlerin İnternet kafe sahipleriyle 

ve/veya mekânla bir çeşit ilişkisinin olduğudur. Bu ilişki ise, iki tür görünüme sahiptir: 

Çocuklar ya ebeveynlerinin sahiplerini/ işletenlerini tanıdığı kafelere, ya da anne ve babalarca 

fiziksel olarak her an erişimi kolay mekânlara yönlendirilmektedir. Bu saptamaya örnek 
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olarak, Füsun S. Nebil’in İnternet kafe işletmecisi olan Didem Uçar’la yaptığı röportajı 

vermek mümkündür: 

“Çocukları oyun oynarken kendisi İnternet’te surf yapan bayanlar olduğu gibi 

sadece çocuğunu getirip teslim eden ve gidip çarşı pazar işlerini halleden 

bayanlar da var. Gözümüz arkada kalmıyor deyip teşekkür ediyorlar.” 

(http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=17742)  

 

İnternet kafelerin ücretlendirme politikalarına bağlı olarak kullanıcı profili de 

farklılaşmaktadır. Düşük sosyo-ekonomik gelir düzeyindeki semtlerde hizmet veren İnternet 

kafelerin saatlik kullanım ücretleri, merkezde olmayan ancak yüksek sosyo-ekonomik gelir 

düzeyine sahip semtlerde hizmet verenlerin kullanım ücretlerinden oldukça düşüktür. 

Buralardaki İnternet kafelerde ücretlendirme ve ödemelerle ilgili bir diğer önemli pratik ise 

Türkiye’ye özgü “veresiye yazdırmak” durumudur. Düşük sosyo-ekonomik gelir düzeyine 

sahip semtlerde İnternet kafenin devamlı kullanıcısı, yani müdavimi olma durumu daha 

yaygındır. Özellikle çocuklar, yukarıda da anılan ebeveyn üzerinden kurulan ilişkiler 

nedeniyle veresiye kullanımı, “deftere yazma” uygulamasını tercih etmektedir.  Merkezdeki 

İnternet kafelerde ise kullanıcı dolaşımı oldukça fazladır. Bu nedenle, buralarda veresiye 

uygulamasının gelişmesi ne olanaklıdır, ne de gereklidir.  

 

Alan araştırmasına dahil edilen İnternet kafelerde saatlik erişim ücreti genel olarak 1-1,5 YTL 

arası değişmektedir. Ek olarak, belli saatlerde kullanım ücretinin değiştiğini de belirtmek 

gereklidir. Örneğin merkezdeki bazı İnternet kafelerde akşam 6-8 saatleri arasında saatlik 

erişim ücreti artmakta, kullanıcı sayısının görece daha az olduğu sabah saatlerinde ise 

azalmaktadır. Kullanıcının İnternet kafede, İnternet’e erişiminin hesaplanmasıyla ilgili olarak 

da İnternet kafe işletmecilerinin uyguladığı farklı yöntemler vardır. Örneğin,  

• Basitçe kullanıcının bilgisayar karşısına oturduğu saati kayıtlayan yazılı bir fişin 

verilmesi, 

• İnternet kafedeki tüm makinelerin merkez/ana bilgisayardan açılıp kapanmasının 

denetlenmesi gibi, 

farklı uygulamalar söz konusudur. 

 

Oyun İçinde veya Oyun Hakkında İletişim 

 

http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=17742
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Ankete katılanlar İnternet kafede en çok ne yaptıkları sorusuna şu yanıtları vermişlerdir: 

• Oyun oynamak (783),  

• msn/e-posta kullanmak (718),  

• araştırma yapmak (409),  

• sohbet etmek (330) 

• ödev yapmak (340). 

 

Odak grup görüşmesi katılımcılarının büyük bir bölümü de İnternet kafeyi yukarıda sıralan 

etkinlikleri gerçekleştirmek için kullandıklarını belirtmişlerdir. Çevrimiçi oyunların 

kullanıcılara oyun içinde sohbet olanağını da sağlayan bir yapıya/özelliğe sahip olmasını da 

göz önünde bulundurursak, İnternetin daha çok başkalarıyla iletişim kurma amaçlı 

kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çevrimiçi oyunlar dolayımıyla gençler arasında oyun 

içinde iletişimin gerçekleşmesinin yanısıra, İnternet kafelerde oyunlar hakkında iletişim de 

gerçekleşmektedir. Oyuncuların çoğu, oynadıkları oyunlardan görüntü kaydetmektedir39. 

Bunun  nedeni olarak ise iki açıklama yapılmaktadır: “Oyundaki başarımı arkadaşlara 

göstermek için”  ve “oyundaki ilginç/ komik olayları/nesneleri arkadaşlara göstermek için”. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, dijital oyuncuların oyunlardan görüntü 

kaydetmelerinin en önemli nedeni bu görüntüler hakkında arkadaşlarıyla iletişim kurmaktır 

Örneğin; 

“Genelde çekerim mesela satranç oynarken eğer adamı çok ezmişsem onun 

görüntüsünü alırım. Millete yayarım böyle, bende ne kadar iyi oynadığımı 

ispatlamak için.” (Erkek, 17 yaşında, Lise mezunu) 

 

“İşte birinci olduğumuzda falan hatıra olsun diye saklıyorum çok az birinci 

olduğum için birinci olduğumda çok hoşuma gidiyor.” (Erkek, 23 yaşında, Lise 

mezunu) 

 

Mynet İnternet Hizmet Sağlayıcısının oyun uzmanı Murat Yavuz Kaplan da bu konuya 

değinmekte, Türk oyuncularının egolarını tatmin etmek amacıyla oyunlardan görüntü 

kaydettiklerini dile getirmektedir (04.04.2008 tarihli Derinlemesine Görüşme Kaydı). Bazı 

odak grup görüşmesi katılımcıları da turnuva oyuncusu olmalarından dolayı, turnuva kuralları 

gereği oyunlardan görüntü kaydettiklerini belirtmektedir.  
                                                 
39 Oyun oynama ediminden görüntü kaydetmek screen shot almak olarak adlandırılmaktadır.  
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Bu durumla ilgili olarak: 

“…Screenshot aldığım oldu yani. İddialı olduğumdan değil. Çok nadiren 

yapabildiğim bir şey olur onun için yani. İnanılmaz bir demç olur. O kadar da 

inanılmaz değildir de benim karakterim standartlarında vay canına bir olaydır.” 

(Erkek, 23 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Hoşuma giden şeyleri kaydediyorum oynadığımda hoşuma giden bir şey 

olduğunda kaydederim.” (Erkek, 18 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Genelde screenshot alıyorduk. Çok güzel bir şey yaptığımızda oyunda, oyunda 

herkesin gözdesi olduğumuzda filan böyle” (Erkek, 16 yaş, lise öğrencisi)    

 

“Bende kaydettim…Kendimi göstermek ve başarılı olduğumu ispat etmek için” 

(Erkek, 18, Üniversite öğrencisi) 

 

“Evet. Çünkü görüntü o an güzel olabilir ya da önemli bir şey başarmışımdır. Bunu  

  ölümsüzleştirmek istiyor olabilirim.” (Erkek, 20 yaş, lise mezunu)   

 

“Bende çok kaydettim genelde karakterin yani üstünü başını iyi yaptığım zaman, 

güzelleştirdiğim zaman, yapılan yarışmalara katıldığım zaman, birinci olduğum 

zaman özellikle o zamanlar görüntü kaydettim. Amacımda anı olsun işte 

hatırlamak amacıyla.” (Erkek, 20 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“…Çok zorlandığım bir şey olursa arada kaydedip incelemeler yapıyorum.” 

(Erkek, 20 yaş, lise mezunu) 

 

“…futbol oyunundan kaydettim. Güzel golleri kaydediyorum.” (Erkek, 19 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“Yok ben de kaydetmedim. Ama bir kere sevgilimin ismini yazmıştım silahın 

mermileriyle. Ama kaydetmek nasip olmadı inşallah bir dahaki sefere 

kaydedeceğim.” (Erkek, 19 yaş, lise mezunu)   
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“Ben kaydettim arkadaşlarıma hava atmak için” (Kadın, 19 yaş, üniversite 

öğrencisi) 

 

“Bende kaydettim. Başarımı göstermek için başkalarına.” (Erkek, 16 yaş, lise 

öğrencisi) 

 

“Arkadaşlarıma önemli olan olayları göstermek için falan” (Erkek,16 yaş, lise 

öğrencisi) 

 

“Futbol maçlarında güzel gol olduğunda falan” (Erkek,18 yaş, üniversite 

öğrencisi) 

 

“Ben eskiden Knight Online oynarken çok video çekmişimdir. Onları İnternete 

yollayıp başkalarının izlemesi için; o amaçlı.” (Erkek, 20-23 yaş, üniversite 

öğrencisi) 

 

“Ettim, çok kral bir oyun olduğunu göstermek için” (Erkek, 22 yaş, üniversite 

öğrencisi) 

 

“Valla ben bir kere kaydettim. O da şey çok komik. Başka bir oyuncuyla komik bir 

diyalog kaydettim.” (Erkek, 19 yaş lise mezunu) 

 

“Öyle egolarım olmadı” (Erkek, 24 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Strateji oynarken mecburen kaydediyoruz. Çünkü bir oturduğumuzda oyunun 

bitmesine imkân yok o yüzden kayıt o şekilde.” (Erkek, 22 yaş, üniversite 

öğrencisi)   

 

“Valla ben futbol oyunu oynarken Fenerbahçe’yi kendi takımım olarak aldım 

Galatasaray’ı karşı takım 60-0 yendim. Bunu screenshot olarak aldım yani. 

Herkese göstermek için başka bir sebebi yok.(gülüyorlar)” (Erkek, 22 yaş, 

üniversite öğrencisi)   
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“Kaydettim yani. Sonra da bir foruma falan veriyorsunuz işte. Ben bunu 

yenebilecek güçte olduğumu, kendi adınızı duyurmak için. Meşhur oluyorsunuz 

ya.” (Erkek, 21 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

 

Görsel 23: İnternet Kafe Kullanım Pratiği 

 
 

İnternet üzerinde oyunla bağlantılı olarak kurulan iletişimin başka bir şekli de forum sitelerini 

takip etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyuncuların yarısından çoğu oyunlarla ilgili forum 

sitelerini takip etmekte, bunun nedeni olarak da;  

• oynadıkları oyun hakkında bilgi almayı (354),  

• oyundaki zorluklarla ilgili yardım almayı (182) , 

• diğer oyuncularla iletişim kurmayı (130)  açıklamalarında kullanmaktadırlar. 

 

Özlüce dersek, İnternet kafe kullanıcıları yoğun olarak bilgisayar dolayımlı iletişimin (BDİ) 

sunduğu yeni olanaklardan yararlandıkları söylenebilir.40 

                                                 
40 Bilgisayar dolayımlı iletişim ortamının özellikleri ve sunduğu çeşitli olanaklar (örneğin kimlik egzersizleri, 
toplumsallaşma biçimleri için vb.) için bakınız: Binark, Mutlu (2005), “Kimlik(lenme), Dipnotsuz İletişim ve 
Etnik Laflama Odaları”. İnternet, Toplum, Kültür, Binark, Mutlu ve Kılıçbay, Barış. (Der.) Epos, Ankara, 118-
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Oyun Ekonomisi: Oyun İçinde ve Oyun Dışı Gerçek Yaşama Taşınan 

 

Odak grup görüşmeleri ve anketlere katılan oyuncuların yarısından çoğu oynadıkları oyun 

için para harcadıklarını belirtmişlerdir. Ne için para harcadıkları sorusuna en çok verilen 

yanıtlar ise sırasıyla şöyledir:  

• İnternet kafe saatlik kullanım ücreti,  

• Bazı oyunlar için ödenen aylık sabit ücret,  

• Premium41 alımı ve  

• Oyun içi malzeme alımı.  

 

Knight Online, Silkroad Online veya World of Warcraft:Burning Crusade (WOW) gibi 

gençler arasında oldukça popüler olan devasa çevrimiçi bilgisayar oyunu oynamak için 

İnternet kafeye gelen bir oyuncunun bu oyun karşısında geçirdiği süre en az 3-4 saattir. 

İnternet kafelerde oynanan devasa çevrimiçi oyunlar için yapılan harcamalar ve  bu oyunların 

içinde gerçekleşen ekonomik etkinlikler kapsamlı bir çalışma konusunu oluşturacak 

zenginliktedir. Örneğin 23 yaşında, erkek bir üniversite öğrencisi bu konuda şunları 

söylemektedir:  

“Harcıyorum, işte oyunun kendi bir bedeli var ayda yaklaşık 20 YTL. Bir de 

İnternet kafeye verdiklerim var, onlarda ne kadar tutuyor bilmiyorum.”  

 

Oyun için harcanan para konusundaki diğer örnekler ise şu şekildedir: 

“WOW ‘da ayda 13 euro sabit bir ücret var. Onun dışında bir şey yok bir de 

internet kafeye harcadığımız para var.” (Erkek, 20-23 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Harcamıyorum ben. Harcamak da istemem.” (Erkek, 18 yaş, lise öğrencisi) 
                                                                                                                                                         
136 ve Göker, Gamze  (2004), “Kadınlar ve Erkekler Chat’te”. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma 
Dergisi, 5, 43-65. 

 
 
41 Premium,  Devasa çevrimiçi oyunlara girişi hızlandıran ve üyelere bazı avantajlar sunan bir üyelik sistemidir 
ve en ucuz premium aylık 15 YTL civarındadır. Premium kartların Türkiye’de gerek çevrimiçinde doğrudan 
gerekse İnternnet kafelerde bayilik şeklinde satışını dolayımlayıcı aktörler yapmaktadır. Bu konudaki 
tartışmamız için proje ana metninin I. Bölümüne bakınız.  
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“Evet, kafeye o kadar çok para yatırıyoruz ki zengin oldu adam.” (Erkek, 18 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“Muhakkak harcıyorsun. İyi bir oyun mouse’ı almak gibi mesela.” (Erkek, 20 yaş, 

lise mezunu) 

 

“Bir kere bilgisayarım kaldırmıyordu matrix diye bir oyun vardı. Onu full bir 

İnternet kafede bitirdim. Bunun için bir 20 milyon 25 milyon kadar harcamıştım. 

Başkada bir şey için harcamadım normal İnternet kafelere gidiyorum zaten.” 

(Erkek, 19 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Ben harcadım Ogame de; bazı ayrıcalıklar veriyordu para verildiği takdirde 3-4 

aylığına üye oldum. 30-40 milyon civarında para vermiştim.” (Erkek, 22 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“Ben harcıyorum Knight Online oynadığım için Premium alıyorum gerekli bazı 

malzemeleri alıyorum. Ortalama aylık 300-350 YTL harcıyorum.” (Erkek, 19 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“Yok öyle bir şey de bulunmuyorum. Genelde parasız oyunları tercih ederim. 

Sanal oyunlara da inanmam, boş yere de para kaptıramam.” (Erkek, 19 yaş, lise 

mezunu)    

 

“Aylık 35-36.” (Erkek,16 yaşında lise öğrencisi) 

 

“Ben bir kere harcadım… Knight Online için Premium aldım daha hızlı ve daha 

iyi oyun oynamak için. İhtiyacım vardı aldım.” (Erkek, 18 yaş, lise mezunu)       

 

“Para harcamıyorum yani hiç para ödemiyorum. Beleşlikten yanayım.” (Erkek, 

21 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Sadece kafeye harcadıklarım. O kadar.” (Erkek, 20 yaş, üniversite öğrencisi) 
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“Ayda ortalama 500’u bulur. Genelde bu kafeye takılanların ortalaması budur.” 

(Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Aylık ücreti WOW’da var yani. Aylık ücretini ödüyorum. Ayriyeten bir para 

harcamadım.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

Burada vurgulanması gereken önemli bir husus, Güney Kore kökenli devasa çevrimiçi 

oyunların her ne kadar ücretsiz olsalar da, özellikle yüksek düzeylerdeki oyuncuların 

premium satın almaksızın oyunda varolmalarının/başarılı olmaların zor olması durumudur. 

Bunun yanı sıra oyuncuların giderek oyun içinde kullanılan paralara gereksinim duymaları, bu 

paraların gerçek hayatta da alınıp satılmasına yol açmış, bu da oyunla ilişkili çevrimdışı bir 

ekonomiyi geliştirmiştir (Castronova, 2005: 170-204). Oyuncular, gerçek hayatta oyun 

parasını satın almanın yanı sıra, oyunda ihtiyaç duydukları bazı aksesuarları ve eşyaları da 

satın alabilmektedirler. Tabii bu kadar alıcının olduğu bir oyun içi ekonomide satıcıların da 

olması doğal bir gelişmedir. Araştırmamızın başka bir ilginç bulgusu da oyuncuların aynı 

zamanda oynadıkları oyunlardan para kazanabilmeleri durumudur. Oyundan para kazanmanın 

birçok yolu bulunmaktadır; bunlardan en çok bilinenleri ise geliştirilen sanal 

karakterin/avatarın42 satılması ya da az önce belirtildiği gibi oyun parasının veya oyundaki 

eşyaların gerçek hayatta paraya endekslenerek satılmasıdır. Örneğin, 

“…Milyarlar bile dönüyor bu oyunda yeri geldiğinde…mesela biz bir çarı sattık 

yanımızda 7,5 milyara yanımızda kasa ile beraber, yani itemlerin full hepsi, 

İsrail’den biri aldı…” (Erkek, 24 yaşında, üniversite mezunu) 

 

“ Araba bile verenler oluyor şey için o oyundaki karakteri alabilmek için, araba 

bile verenler var yani.”(Erkek, 16 yaşında, lise öğrencisi) 

 

“Oldu ama miktarını bilemiyorum yani.” (Erkek, 18 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

                                                 
42 Avatar kelimesi, bilgisayar dolayımlı iletişimde ister dijital oyun ortamında isterse sohbet ve/veya herhangi bir 
forum sitesinde olsun, karakteriniz aracılığıyla sizi temsil eden grafik tasarıma verilen addır. Örneğin bilgisayar 
oyunlarında oyun içinde yönettiğiniz karakterinizi farklı şekillerde giyindirip, farklı fiziksel özellikler (uzun saç, 
cinsiyet, kılık kıyafet vs. gibi) ekleyebilirsiniz.   
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“Yok olmadı. Öyle bir sistem varsa, haber verirseniz çok mutlu olurum.” (Erkek, 

18 yaş, lise mezunu)    

 

“Mersinden bir arkadaşıma satmıştım İnternet üzerinden tanişmiştik onlada 

yüyüze görüşmedik banka hesabi aracılığıyla satmştm karakterimi… Karakteri 25 

YTLye satmıştım evet 2 sene evvel 25 YTLye satmıştım (Erkek, 20 yaş, üniversite 

öğrencisi) 

 

“Ben mesela şimdiye kadar 1 milyar küsur para kazanmışımdır. Yani hiç para 

harcamadan… Benim genellikle sattığım 70 level. 70 level olunca 250 -

300…”(Erkek,17-18 yaş, ilköğretim mezunu) 

 

“Ben kazandım. 28. Evren vardı o-game de orada 3. sıradaydık bu karakterin 

şeylerini sattık şifresini ve şeylerini 250 kontör para almadık ama 250 kontör 

almıştık.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Şu an 80 ile  benim Çarım var onun piyasası normalde 2 milyar falan bendeki 

itemlerle falan 4 milyar şu anda da satacağım bir Çar elemanın gelmesini 

bekliyorum böyle yani Premium, Ticket da aldım hem de bayağı bir aldım.( Erkek, 

21 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Counter Strike’ı takım halinde oynuyorduk. Oradan, daha sonra kazanan 

takım… Para karşılığı oynamıştık işte, bu şekilde. Çok şey değildi işte, çok 

önceden kazanmıştım. Çok büyük para değil.” (Kadın, 24 yaş, üniversite 

öğrencisi) 

 

“Evet oldu. Geçen sene 2 milyar üzerinde. Oyundaki karakterimizi satarak.” 

(Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Ben genelde Knight Online da çarları yetiştirip satıyorum. Bayağı iyide para 

kazanıyorum. Ortalama 350 milyondan başlıyor çarlar.” (Erkek, 19 yaş, 

üniversite öğrencisi) 
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“Yok, ilgimi çekmez öyle şeyler. Paraya ihtiyacım yok” (Erkek, 19 yaş, lise 

mezunu)   

 

“Çarımı kastım sonra forumlara çarımın özelliklerini kaydettim yani yazdım bunu 

da Ankara’da yada Ankara dışında forumdan msn’mi yazdığım için bana msn’mi 

eklediler, konuştum o aracılıkla buluştuk sattım.” (Erkek,18, lise mezunu) 

 

“Benim oldu. Bir arkadaşım vardı benim çarımı istiyordu. Bende ona yirmi milyon 

karşılığında sattım.” (Erkek, 16 yaş, lise öğrencisi) 

 

“Hiç para kazanmadım; oyunda ticaret işine girmedim.” (Erkek, 22 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“Oluyor tabi arada oyundan değil de kendi aramızda iddiaya girdiğimizde falan  

Genellikle hesap ödetme şeklinde oluyor en fazla 20 küsur milyon oldu 

(gülüştüler)” (Erkek, 18 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Evet oldu. Ne kadarını hatırlamıyorum. Zamanın parası ile bayağı kazanmıştım. 

Strike Online adlı bir oyunla paranın gözünü vurduğunu hatırlarım; yani o 

zamanlar çok güzel günlerdi o günleri arıyorum.” (Erkek, 21 yaş, üniversite 

öğrencisi) 

 

“500 milyon falan oldu. Knight Online da right’tımı satmıştım” (Erkek, 22 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

Ayrıca odak grup görüşmelerine katılan oyuncuların birçoğunun dile getirdiği üzere; oyunda 

yenilen taraf, genellikle galip tarafın İnternet kafe ücretini ödemekte ya da onlara yemek 

ısmarlamaktadır. Bu da İnternet kafelerde yapılan bir diğer harcamadır. 

 

Dijital Oyun Türleri 

 

Dijital oyun türleri proje ana metninin I. Bölümü’nde tür olgusunun tanımlanması 

çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklanmış bulunmaktadır. Burada ise, İnternet kafelerde 
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oynanan veya tercih edilen oyun türleri ele alınacaktır. Odak grup görüşmeleri ile anket 

katılımcılarının çok büyük bir bölümü (ki bu oran anketlerde üçte iki; odak grup 

görüşmelerinde ise ortalama % 90 dır)  takım oyunlarını tek kişilik oyunlara tercih etmektedir 

Örneğin; 

“Takım oyunu olduğu zaman daha çok eğleniyorsunuz; takımdaki arkadaşların 

gerçek hayattan, böylelikle daha çok haz alıyorsunuz ve bana daha eğlenceli 

geliyor”(Erkek, 21 yaşında, üniversite öğrencisi) 

 

Bu bulgu gösteriyor ki; ana akım medyada söylenenin aksine, İnternetin kendisi ve dijital 

oyunlar insanları antisosyal bireylere dönüştürmemektedir. Eurokids Online projesi 

kapsamında İspanya’da odak grup tekniği kullanılarak Carmelo G. Garitaonandia ve Maialen 

Garmendia tarafından yürütülen çalışmada, araştırmacılar, İnternet kullanımının gençleri ve 

çocukları asosyalleştirmediği, gerek çevrimiçi gerekse çevrimdışı yeni arkadaşlar bulmalarına 

olanak sağladığını ortaya koymaktadır (2008). Ebeveynlerin, çocukların Internet kullanımı ile 

ilgili kontrolleri daha çok bilgisayar başında geçirilen sürenin uzunluğu ve girilen sitelerle 

ilgilidir. Gençler, çocuklar için ailelerinin onlara İnternet konusunda güvenmeleri önemlidir. 

Araştırmaya katılan çocuklara göre aileler bilgisayar hakkında onlara göre daha fazla bilgi 

sahibidirler, ama çocuklar da İnternet ve oyunlar hakkında bilgi sahibidirler.  

 

Görsel 24: İnternet kafelerde yaygın olarak oynanan Counter-Strike oyunu 
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Tablo 3’te İnternet kafelerde dijital oyuncular tarafından oynanan en popüler oyunlar 

listelenmiştir. Bu oyun türleri içinde devasa çevrimiçi oyunlara özel vurgu yapmak 

gerekmektedir. MMORPG olarak da anılan devasa çevrimiçi oyunlar, Türkiye’de özellikle 

İnternet kafelerde oynanan en popüler oyun türlerinden biridir43. Bu oyunlar düzey (level) 

atlama sistemi nedeniyle, oyuncuların bilgisayar başında en çok zaman geçirdikleri oyun türü 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar başında uzun saatlerin geçirilmesi, bu tür oyunların 

ana akım medyada olumsuz bir şekilde yer almasına neden olmaktadır. Devasa çevrimiçi 

oyunlar hakkındaki olumlu ve olumsuz düşünceleri de alan araştırmamızda sorulan 

katılımcılar, bu oyunların farklı kültürlere sahip yeni arkadaşlarla tanışmak, yabancı dili 

geliştirmek, ticaret hakkında bilgi edinmek ve iletişim kurma becerisi kazanmak gibi olumlu 

etkilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Odak grup görüşmesi katılımcısı iki genç devasa 

çevrimiçi oyunlar hakkında şunları dile getirmektedir; 

“ Bir kere çevren genişliyor. Benim mesela şu an Antalya’da olsun, Ankara’da 

olsun İzmir olsun bayağı arkadaşım var. Ve gelip gidebildiğim arkadaşlar var…” 

(Erkek, 21 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“ Yabancı dil pratiği yapmamı sağlıyor yani. Yabancı dilim gelişiyor.” (Erkek, 20 

yaş, üniversite öğrencisi) 

 

Tablo 3: Anket bulgularına göre Internet Kafelerde en çok oynanan dijital oyunlar 

Oyunun İsmi  Türü Bu oyunu oynayan 

oyuncu sayısı  

Counter Strike Strateji 204  

FİFA Spor 103 

Knight Online Devasa çevrimiçi 105 

WOW Devasa çevrimiçi  63 

Need for Speed Yarış 62 

Call of Duty Strateji 41 

                                                 
43 Özellikle ücretsiz oynanan oyunların ilk örneklerinden Knight Online ve Silkroad Online, Türk oyuncular 
arasında bir fenomen haline gelmiştir. Bunların dışında, alan çalışmasına katılan tüm yaş grupları arasında ve 
farklı  gelir düzeylerine sahip gençler arasında da ortak oyunun bir takım oyunu olan Counter-Strike olduğu 
görülmüştür. Birbirine karşı Counter-Strike oynamak için İnternet kafeye giden genç grupları bulunmaktadır. 
Hatta bazı kafelerde Counter-Strike  turnuvaları dahi düzenlenmektedir. 
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PES Spor 34 

Dota Strateji 30 

Warcraft Strateji 30 

GTA Aksiyon 25 

Age of Empires Strateji 22 

Half - Life Strateji 18 

Football Managers Spor 17 

 

İnternet kafelerde tercih edilen oyunlarla ilgili olarak odak grup görüşmelerin katılımcıları şu 

açıklamalarda bulunmaktadır: 

“WOW ya da WOW’un ürettiği bir özel sürüm Dota. Seviyorum yani; oyunlar 

zevkli oyunlar.” (Erkek, 20-23 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Dota. Topluca oynadığımız için zevkli oluyor yani grup oyunları.” (Erkek, 18 

yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Multiplayer oynanabilecek karşılıklı yapay zekâdan daha ziyade gerçek zekâlarla 

karşılaşabilecek tarzda oyunlar oynuyorum.” (Erkek, 27 yaş, üniversite mezunu) 

 

“Ben de genelde Ultima oynarım arkadaş ortamı orda oldugu için hep beraber 

böyle savaş felan yapıyoruz; güzel oluyor” (Erkek, 18, lise öğrencisi) 

 

“Bende online oyunları oynuyorum grup ortamı olduğu için.” (Kadın, 19 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“King, batak tarzı oyunlar oynuyorum. Çünkü çoklu oyunlar hoşuma gidiyor, keyif 

alıyorum.” (Kadın, 21 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“En çok oynadığım oyun Need for Speed. Başka oyun tercih etmiyorum.” (Kadın, 

18 yaş, lise mezunu)   

 

“Genelde arkadaşlarla aynı ortamda oyun oynayabileceğimiz, strateji tarzı, bir 

tarafın sevinip bir tarafın üzüldüğü (gülüyorlar)” (Erkek, 16 yaş, lise öğrencisi)    
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“Sims oynuyorum, Need for Speed oynuyorum. Sims uzun zamandır oynuyorum. 

Need for Speed’ in de grafikleri çok güzel.” (Kadın, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Aksiyon ve strateji oyunları oynarım genelde ben” (Erkek, 22 yaş, üniversite 

öğrencisi)   

 

“Ben Knight Online oynarım. Online oyunlar oynarım genelde çünkü rekabet 

ortamı var. Onun için yani.” (Erkek, 19 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Ben Counter oynuyorum, bir de futbol oynuyorum arada.” (Kadın, 18 yaş, lise 

mezunu)   

 

“Ya şimdi şöyle söyleyeyim: diğer oyunlar bana zevk vermiyor; yani bunlar futbol 

olsun araba yarışı olsun, yani bunlar beni tatmin etmiyor. Dediğim gibi beni 

tatmin eden oyunlar, yani silahlı oyunlar, dövüşlü oyunlar. Bir de gittiğimiz 

yerlerde İnternet kafelerde genelde bu oyunlar oynanıyor. Gençliğe ayak 

uydurmak lazım.O yüzden biz de bu oyunları tercih ediyoruz.” (Erkek, 19 yaş, lise 

mezunu)   

 

“Counter Strike, öyle çok değil ama. Takım oyunu, güzel eğlenceli oluyor, o 

yüzden. Genelde karşı tarafı öldürmek için (gülüşmeler).” (Kadın, 24 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“Ya bir oyun oynarken sürekli aynı olmaması lazım sürekli değişmesi lazım veya 

her gün oynadığımız zaman o oyundan zevk almamız lazım bu yüzden Frozen 

Throne oynuyorum.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Ben Sims oynuyorum. Grafikleri ve sesleri iyi. Ayrıca bir konu üzerinde gidiyor.” 

(Kadın, 18 yaş, lise öğrencisi) 

 

“DOTA ve FİFA; genelde arkadaşlarla vakit geçirmek için.” (Erkek, 24 yaş, 

üniversite öğrencisi) 
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“Batak, okey, poker oynuyorum. Bir tek onları bildiğim için. (gülüşmeler)” 

(Kadın, 20 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“ Ben de DOTA oynuyorum. İşte amaç başka insanlarla birlikte oynamak tek 

kişilik oyun değil.” (Erkek, 20-23 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Valla ben online üzeri oyunlar oynuyorum, şey: tavla, satranç, strateji 

oyunları…bu oyunlar hiç tanımadığını insanlarla iletişime girmenizi sağlıyor ve 

günü daha rahat geçirmenizi sağlıyor.” (Erkek, 32 yaş, işletme sahibi) 

 

“Ben de silahlı oyunları tercih ederim. Oynadığım oyun da Counter Strike’dır. 

Bundan başka da oyun oynamam… Silahları çok severim. Kan gördüğüm zaman 

da gerçekten biraz zevk duyarım, hoşlanırım. O yüzden Counter oynuyorum. 

Gerçeği anlatıyor bana. Başka da diyeceğim bir şey yoktur, tavsiye ederim 

herkese. ” (Erkek, 19 yaş, lise mezunu) 

 

“Ben çok metih edilen çok övülen oyunları oynamaya tercih ediyorum.” (Erkek, 

16 yaş, lise öğrencisi)   

 

“…yeni oynadığım oyunun diline bakarım mesela yabancı dil olan oyunları fazla 

oynayamam. Genellikle Türkçe oyunları oynarım. Çünkü yabancı dille aramız 

fazla yok.” (Erkek, 19 yaş, lise mezunu)   

 

“Silahlı oyunlar, gerçekçi oyunlar… eee… Counter Strike özellikle, sonra 

Vietnam, Battlefield.” (Erkek, 19 yaş, lise mezunu)   

 

“Genelde silahlı ve ilerlemeli oyunları oynuyorum... çünkü genellikle o ilerlemeli 

oyunlar eski çağları hatırlattığı için. Kılıçları falan sevdiğim için.” (Erkek, 18 yaş, 

lise mezunu) 

 

“Ben de mesela Ultima'yı arkadaşlarım tavsiye etti, normalde arkadaşlarımın 

çoğu kafede oynuyordu, ben de dışlandığımı hissediyordum. Sonra işte baktım 
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bunların hepsi oyun oynadığı için kendimi yalnız hissediyordum (Gülüşmeler). 

Zamanla arkadaşlarım, 1-2 arkadaşla ben, sonra evde kendi başıma 

öğrendi.”(Erkek, 16 yaş, lise öğrencisi) 

 

“Biz de WOW oynuyoruz; fakat arkadaşlarımla beraber olduğum için 

oynuyorum(güler) genelde bir oyun oynuyoruz zaten başka oyun yok.” (Erkek, 22 

yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Aynen WOW, takım halinde oynandığı için” (Erkek, 20 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Ben Championship oynuyorum. Ogame falan oynuyorum. Omerta oynadım 

İnternet üzerinden. Championship ile Ogame’i gerçekçi olmasından dolayı tercih 

ediyorum.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Arabaları çok sevdiğim için, yani modifiye yapmak hoşuma gittiği için 

Underground 2 diye oyunu oynuyorum. Eee… o oyunu da oynamamım sebebi 

bana heyecan veriyor, o heyecanı tattığım için güzel bir oyun. O yüzden onu 

oynuyorum.” (Erkek, 22 yaş, lise mezunu ) 

 

“Arkadaşlarımla oynayabileceğim strateji oyunları ve spor oyunları.” (Erkek, 22 

yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Birlikte oynanabilen her türlü oyun olabilir.” (Erkek, 21 yaş, üniversite 

öğrencisi) 

 

Edward Castronova, çevrimiçi oyunlarda bir topluluğun kurulmasının (cemaatin inşasının) 

zorunluluğunu vurgular ve bunu zorunlu birliktelik olarak tanımlar (2005:115). Oyundaki 

kaynakların (eşya, para..vs) kıt olmasından dolayı, oyuncunun oyundaki yaşamını 

sürdürebilmesi için ya diğer oyuncularla birliktelik kurmalı ya da onlara karşı mücadele 

etmelidir.  

 

İnternetin kendisinde de olduğu gibi dijital oyunlarda da baskın dil İngilizcedir. Bu yüzden 

oyuncunun oyundaki emirleri/yönergeleri takip edebilmesi için en azından temel düzeydde 
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İngilizce bilmesi gerekmektedir. Devasa çevrimiçi oyunlarda farklı kültürden oyuncularla 

karşılaşıldığında İngilizce dışında dillerde kullanılmaktadır. 

 

Araştırmaya katılanlar, devasa çevrimiçi oyunların, uzun oynanma süreleri nedeniyle 

gündelik hayatı olumsuz etkilemesi, oyun için para harcanması ve oyun içinde çok sık küfür 

edilmesi gibi olumsuz yönlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin: 

“Olumsuz yanları saatlerce bilgisayarın başına bağlıyor; yani gitmek istediğin 

zaman bile arkadaşın ‘gitme dur, 5 dakika daha dur’ falan diyerek bir iki saat 

geçiyor. Online olmayınca istediğin zaman çık git…” (Erkek, 19 yaşında, lise 

öğrencisi) 

 

Bazı odak grup katılımcıları ise kendi oyun pratikleri ile ilgili özeleştiri yapmaktadır.Örneğin: 

“Olumsuz olarak, ona harcadığım zamanı okula veya bir işe ayırsam herhalde 

şimdiye okul biterdi ya da en azından seneye biterdi” (gülüyor) ( Erkek, 21 yaş, 

Üniversite öğrencisi)  

 

Dijital oyunların ana akım medyadaki temsili hakkındaki düşünceleri sorulan katılımcıların 

büyük bir çoğunluğu bu konuya ilişkin herhangi bir fikirlerinin olmadığını ifade etmişlerdir. 

Örneğin 18 yaşında lise mezunu bir erkek konu ile ilgili şunları söylemektedir: 

“İlgilenmiyorum, bakmadım öyle şeylere yani. Hiç görmedim, sizden duydum ilk 

defa” 

 

20 yaşında, bir erkek üniversite öğrencisi de medyanın dijital oyunları sunum biçiminin 

olumsuz olduğuna ilişkin bir örnek vermektedir: 

“İki gün önce sanırım bir haberde görmüştüm. WOW’la ilgili bir konu vardı. 

Muhabirin yüz ifadeleri bile yani küçültücü bir ifade taşıyordu...yani buna 8 

milyon kişi giriyor, nasıl oluyor’ falan gibi ifadeler vardı.”  

 

İnternet Kafelerin Anaakım Medyada Temsili Hakkındaki Düşünceler 

 

İnternet kafelerin ana akım medyada genellikle olumsuz mekânlar olarak sunulmaları, 

ailelerin, eğitimcilerin ve kamusal otoritelerin de bu mekânlar hakkında olumsuz yargılar 
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geliştirmelerinde etkili olmaktadır. 24 yaşında, lise mezunu bir erkek bu konu hakkında 

şunları söylemektedir: 

“Internet kafeler hakkında ilk olarak ailemin yaklaşımından bahsetmem gerekir. 

Açıkçası ben ailelerin buraya hiç gelmemelerinden dolayı burayı kötü bir yer 

olarak düşündüklerini tahmin ediyorum. Çünkü hani gelmedikleri için çocukların 

burada sigaraya alıştırılıyor, içkiye alıştırılıyor, kumara alıştırılıyor gibi 

düşünülüyo; fakat burada biraz daha zaman geçirselerdi bilirlerdi (buraların kötü 

mekanlar olmadığını demek istiyor) açıkçası bunu düşünüyorum”.  

 

38 yaşındaki lise mezunu İnternet kafe işletmecisi bir erkek de konu hakkında şunları dile 

getirmektedir:  

“Televizyonlarda falan İnternet kafeler hakkında sürekli kötü yorumlar yapılıyor 

ben seyrederken tabi bir iş sahibi olarak, sonuçta biz de buradan ekmek yiyoruz. 

Açıkçası ben üzülüyorum. Yani orda hep şunu anlatıyorlar: İşte İnternet kafelerde 

şiddet var, İnternet kafelerde esrar-eroin satılıyor. İşte İnternet Kafelerde şu 

yapılıyor, bu yapılıyor Televizyonlarda basbas bağırıyorlar aman çocuklarınızı 

göndermeyin, iste şunu yapın bunu yapın falan”  

 

Bu ve benzeri ifadelerde ana akım medyada İnternet kafelere yönelik basmakalıp, yüzeysel ve 

oyun türlerini tektipleştiren sunum eleştirilmektedir. Örneğin, 

 “Bence sadece şiddet yönünü ön plana çıkarıyorlar. Kötü yönlerini söylüyorlar. 

Bence bu tamamen yanlış. Bir de 18 yaşını geçmiş bir birey ergin olmuştur yani ne 

şekilde oynayıp oynamayacağına kimse karar veremez. Ama tabii ki İnternet 

kafelere sınırlama getirmeleri çok doğru bir şey. Küçük çocukların bu tarz 

oyunları oynamaması lazım. Bilmiyorum, birileri denetlerse iyi olabilir.” (Erkek, 

19 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Medya tabi medyamız her şeye taraflı davrandığı gibi buna da taraflı davranıyor. 

Oyunların neresinde kötü bir şey varsa cımbızla çekip gösteriyor bence çok yanlış 

bir şey sonuçta o oyunların iyi yönleri de var. Bunları da yansıtması gerekirken 

yansıtmıyor. Tarafsız olduklarını söyledikleri halde tarafsız olmuyorlar. Yani çoğu 

oyun için bir de tabi bizim halkımız bazı şeylerin kötüsünü görmek ister reyting 

içinde bunu yapıyorlar. Yani bir kitlenin sevdiği bir şeyi başka bir kitleye kötü 



 147

gösteriyorlar. Çok yanlış bir şey; yapılmaması gereken bir şey. Tarafsız 

olduklarını gösterseler bence daha çok bizim için faydalı olur. Ama bir şeyin 

sürekli kötüsünü göstermek iyisini bulmak için daha cazip kılıyor. Yaptıkları bir 

bakıma da bizim işimize yarıyor.” (Erkek, 19 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Ben de medyanın sürekli oyunun kötü yanlarını öne çıkardığını gördüm. Sürekli 

kötü taraflarını işte şiddet içerdiğini böle olduğunu şöyle olduğunu söylerler ama 

hiç iyi taraflarını söylemezler. Zekâ geliştirdiğini filan hiçbir zaman söylemezler 

ben söylediklerini görmedim.” (Erkek, 16 yaş, lise öğrencisi) 

 

Görsel 25: İnternet kafe 

 
 

İnternet kafelerin, yeni iletişim teknolojilerine erişim eşitsizliği gibi bir sorunun bulunduğu 

Türkiye’de bu sayısal uçurumun giderilmesinde önemli bir olanak sağlayabileceğinden  

yukarıda daha önce kısaca bahsedilmişti. Ercan ve Çok 2005 yılında üniversite öğrencileri 

üzerine yaptıkları çalışmada İnternet erişimi konusunda İnternet kafelerin büyük işlevi 

olduğunu saptamışlardır (63). Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı İnternet kafelerin bu 

özelliğinden olumlu bir şekilde söz ederken, buna ek olarak da  arkadaş ortamı nedeniyle bu 

mekânların toplumsallaştırıcı yönünden de söz edilmektedirler. Örneğin; 
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“İnternet kafe bence olumsuz bir şey değil; çünkü yani şu yönden olumlu evinde 

bilgisayarı olmayan kişiler İnternet kafeye gelip, bu ihtiyacını giderebiliyor.” 

(Erkek, 17 yaş, lise öğrencisi) 

 

“Olumsuz pek yanını göremedim açıkçası. Olumlu yanı da işte biraz önce 

ağabeyimizin açıkladığı gibi sosyal bir ortam sonuçta. Kahve gibi deyim, orada da 

insanlar nasıl birlikteyse burada da öyle İnternet kafe sonuçta.” (Erkek, 17 yaş, 

lise öğrencisi) 

 

“Valla güzel ortam bence sosyal aktivite olabilir gençler için. Yani evde oturup 

kendi başlarına bir şeyler yapmaktansa İnternet kafeler de vakit geçirmek daha 

iyidir. Tabi küçük çocuklar için değil gençler için.” (Erkek, 19 yaş, lise mezunu)   

 

“Arkadaş ortamında iyi vakit geçirebiliyoruz. Bir futbol maçı izler gibi oluyoruz. 

Bir kafede oturuyormuş gibi oluyoruz. Ama mesela sigara içilmeyen bölüm 

bazısında yok ya da olanda da çok kontrollü olmuyor. Ya da sigara içilmiyor 

deniyor, içiliyor falan. Bir de çok mesela genelde bayanlar girmiyor, çok küfür 

oluyor. Bir erkek bile rahatsız olabiliyor kimi zaman. Bence olumsuz yönleri 

budur.” (Erkek, 19 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Benim açımdan olumlu yönü İnternet kafe olmasaydı belki kahveye takılırdım. 

Ama İnternet kafede belirli bu kafe için söyleyeyim bunu gerçekten belirli bir 

saygınlığı olan arkadaşlar var. En azından bizim çevremiz öyle çoğu arkadaşla 

samimi olduk çoğu arkadaşla can ciğer olduk gerçekten iyi insanlarla tanıştım. 

Sigara içilen bölümü var bir ara sigara içiyordum. Olumsuz olarak o var. Ama 

şuan sigarasız bölümdeyim olumlu yönü o şuan yani başka bir şey diyemem.” 

(Erkek, 27 yaş, üniversite mezunu)    

 

“İnternet kafeler çoğalsın, her yerde olsun. Herkes İnternet kullansın.” (Erkek, 20 

yaş, lise mezunu) 

 

“Tabiî ki her şekilde olumlu ve olumsuz yönleri var İnternet kafelerde. Şu şekilde, 

bir kere İnternet kafelerin olumsuz yönlerinden başlayayım: Çok sigara içiliyor, 
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küfür ediliyor daha çok küçük çocukların geldiği bir yer; aslında küçük çocukların 

okul saatleri içinde alınmaması lazım oraya. Çünkü okulu kırıp geliyorlar. Okulu 

asıp geliyorlar bu yüzden kendi arkadaşlarımın da devamsızlık yüzünden kaldığı 

gördüm İnternet kafeler yüzünden. Okul kıyafetleri ile alınmaması lazım aslında 

öğrencilerin belirli saatler içerisinde… insanların çok uğradığı bir yer 

öğrencilerin çok uğradığı bir yer. Olumlu şekilde gösterilebilir. Mesela sigara 

yasaklanabilir, küfür yasaklanabilir. Daha eğlenceli hale getirilip daha eğitim 

amaçlı oluşturulabilir İnternet kafeler.” (Erkek, 18 yaş, lise öğrencisi)  

 

“Sonuçta İnternet kafelerdeki bilgisayarların, hani donanımları daha gelişmiş 

oluyor evimizdekinden ve birçok oyunu evde oynayamazken işte bilgisayar 

kaldırmadığı için falan, İnternet kafelerde oynayabiliyorsunuz. Bence İnternet 

kafeler o açıdan olumlu.”(Kadın, 18 yaş, lise mezunu) 

 

“Bence de İnternet kafenin yararları vardır. Şöyle vardır şimdi her gencin evinde 

yani bilgisayar olmadığı için İnternetten gelip faydalanabiliyorlar. Yani bilgisayar 

özlemlerini giderebiliyorlar yani o yüzden bana göre iyi bir yer tabi hepsi değil 

kötü ortamları olanlar da var yani o yüzden iyi bir yer.” (Erkek, 19 yaş, lise 

mezunu)   

 

 “İnternet kafenin olumlu yönleri çıktı alabiliyorum, ödevlerimi 

tamamlayabiliyorum İnternetten. Zaman kazandırıyor bu bana…”(Kadın, 22 yaş, 

üniversite öğrencisi) 

 

“Benim geldiğim zaten bir tane İnternet kafe var. O da burada abilerimle filan 

oyunlar oynuyoruz zevkli geçiyor. Mesela İnternet olmasaydı nereye giderdim 

dışarı giderdim yanlış arkadaşlar edinebilirdim kendime.” (Erkek, 16 yaş, lise 

öğrencisi)    

 

“İnternet kafeye takılanlar genelde asosyal kişiler diyorlar ya ben buna hiç 

katılmıyorum. Çünkü İnternet kafeye geldikçe kişini çevresi genişliyor. Bu 

kesinlikle bana göre doğru bir şey çünkü tanışıyorsun mesela multiplayer oyunda 

filan oynarken sen kimsin ben şuyum şeklinde bence daha çok olumlu tarafı bana 
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göre ama olumsuz tarafı yok mu var. Mesela yeterli önlem alınmadığı sürece 

pornografik sitelere gidiyor işte onun önemli alındığı sürece bence İnternet kafe 

iyi bana göre.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi)   

 

“…aslında hani sigarayı istediği kadar yasaklasın ama küfrü yasaklayamaz yani 

istem dışı yapılan bir harekettir o yüzden ben pek olumlu yönlerine değil de 

olumsuz yönlerine değineceğim. O tip ortamlarda dediği gibi sigara içildiği için 

küfür edildiği için genellikle küçük çocukların uğradığı içinde onların kişilikleri 

üzerine bayağı bir etkisi oluyor. Olumlu yönleri yok mu olumlu yönleri de var 

insanların sosyal çevreleri genişliyor, tanıdıkları insanlar genişliyor, yeni 

aktivitelerde bulunabiliyorlar böyle.  

 

 “Ya valla şöyle bir şey söyleyeyim İnternet kafe doğru arkadaş bulmak gibi bir 

şey yani önce doğru İnternet kafeyi bulacaksın yani benim şuan da ki bulunduğum 

İnternet kafede arkadaş çevrem benim açımdan çok güzel çoğu arkadaşın eğitim 

seviyesi şuanda yüksek okul seviyesinde yani en azından benim konuştuğum 

kişiler. Veya küçük çocuklara baktığım zaman saygıları ön plana çıkıyor yani en 

azından ve şöyle bir şey söyleyeyim yani eğer İnternet kafe olmamış olsaydı. Ben 

şuan da ya top oynardım bu saatte ya da kahveden çıkmazdım yani başka bir şeyde 

söylemiyorum yani.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi)   

 

“Sonuçta herkesin bilgisayar kullanması gerekiyor bilgisayarı olmayan için 

oldukça iyi” (Erkek, 18 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Olumlu yönü arkadaş çevresi bir de daha kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Ne 

bileyim içki falan içeceğine buraya gelip bilgisayar oynamak daha mantıklı oluyor 

yani.” (Erkek, 20 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Seviyeli kullanırsan iyi bir şey. Ben haftada 2 kere geliyorum mesela buraya. 

Arkadaşlarımla muhabbetimi yapıyorum, stresimi atıyorum, eğleniyorum. Bence 

pek bir olumsuz yanı yok; ama iyi kullanırsan.” (Erkek, 20 yaş, üniversite 

öğrencisi) 
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“Olumlu olumsuz yönleri var tabii ki. Olumlu yönleri arasında ödev araştırmaları 

yapılabiliyor, İnternet kullanıcılığı arttırılabiliyor. Ayrıca insanları yeni 

teknolojilerle tanıştırıyor. Olumsuz yönleri az önce de bahsedildiği gibi sigara 

içilmesi ve işte fazla derecede erkek egemen görünmesi, bunlar olumsuz yönde. 

Ama bunlar denetlenerek çözülebilir bence.” (Erkek, 22 yaş, üniversite öğrencisi) 

 

“Internet kafeler hakkında ilk olarak ailemin yaklaşımından bahsetmem gerekir. 

Açıkçası ben ailelerin buraya hiç gelmemelerinden dolayı burayı kötü bir yer 

olarak düşündüklerini tahmin ediyorum. Çünkü hani gelmedikleri için çocukların 

burada sigaraya alıştırılıyor, içkiye alıştırılıyor, kumara alıştırılıyor gibi 

düşünülüyor fakat burada biraz daha zaman geçirselerdi bilirlerdi (buraların kötü 

mekanlar olmadığını demek istiyor) açıkçası bunu düşünüyorum.” (Erkek, 24 yaş, 

lise mezunu) 

 

“Olumsuz yönleri de bazı İnternet kafelerde sigara içilmesi. Genellikle her yerde 

yasaklandı ama bazı İnternet kafeler var tabi sigara içilen...” (Erkek, 18 yaş, lise 

mezunu) 

 

 

İnternet kafelerin olumsuz yönleri olarak ise görüldüğü üzere en çok; gürültü ve yasak 

olmasına rağmen sigara içilmesinden kaynaklanan duman olarak gösterilmektedir.  Bir diğer 

olumsuz özellik ise, mekânın erkek egemen olmasıdır.  

 

 

Tartışma ve Sonuç 

 

Bireylerin İnternet kafe seçişleri yaşa, cinsiyete ve sosyo-ekonomik konuma bağlıdır; İnternet 

kafelerde bireylerin geçirdikleri süre ve bu süre içerisinde gerçekleştirdikleri çeşitli etkinlikler 

yaşa, cinsiyete ve sosyo-ekonomik konuma bağlıdır; İnternet kafeler toplumsal etkileşimin 

gerçekleştiği mekânlardır ve İnternet kafe kullanımı bireylerin gündelik yaşam örüntülerinin 

bir parçasıdır.  
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Sonia Livingstone başkanlığında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yirmiden fazla 

Avrupa ülkesinden araştırmacının dahil olduğu EUKIDSONLINE isimli projede yeni medya-

özellikle İnternet’in güvenli kullanımına ilişkin değerlendirmeler ve çözüm önerileri 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu aşamada dikkat çekilmesi gereken nokta araştırmacıların 

İnternet kullanımındaki olası riskleri, potansiyel olumlu kullanımları gözardı etmeden 

değerlendirmeledir. Aşağıdaki şemalarda sözkonusu olanaklar ve riskler 

değerlendirilmektedir. Bütün analizlerinde araştırmacılar, kullanıcıları, bu bağlamda 

çocukları, mesaja ulaşan alıcı, iletişimde bulunan katılımcı ve etkin aktör olarak, içerik üreten 

çocuk olarak sınıflandırmaktadır. Çevrimiçi teknolojilerin olumlu özellikleri ve/veya 

potansiyel kazanımları, eğitim ve öğrenme, yurttaş katılımı,   yaratıcılığın geliştirilmesi ve 

toplumsal bağlar kurma kategorilerinde değerlendirilebilir.  

 

Çevrimiçi teknolojilerin olumsuz özellikleri ve taşıdıkları riskler ise, ticari çıkarlar, şiddet ve 

cinsel içerik ve inanç vb. değerlere saldırı başlıkları altında değerlendirilmektedir. Sonuç 

olarak, yukarıda özetlenen projenin temel başlıkları ve bakış açısının Türkiye’de de yukarıda 

literatür değerlendirmesi ve kamusal aktörlerin söylemleri başlıkları altında adı geçen kamu 

kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında da yol gösterici nitelikte olduğunu belirtmek gerekir. 

Doğru ve sağlıklı politika geliştirilebilmek için bu çalışmaların bu projenin çıktılarıyla birlikte 

kullanılması önerilmektedir.  
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Şekil 1: Çevrimiçi olanaklar 

 

 

Şekil 2: Çevrimiçi riskler 

 

 

Çevrimiçi 
olanaklar 

Sağlayıcının motivasyonları 

Çocuğun rolü Eğitim ve 
öğrenme 

Katılım ve 
yurttaş katılımı

Yaratıcılık Kimlik ve 
toplumsal 

bağlar 
İçerik 
Alıcı olarak 
çocuk 

Eğitim 
kaynaklarının 
kullanımı 
(edutainment de 
dahil)  

Küresel 
enformasyonun 
kullanımı 

Yaratıcılık ve 
oyun için 
kaynak 
çeşitliliğinin 
kullanılması 

Tavsiye( kişisel, 
sağlık, cinsellik 

vd.) 

Bağlantı 
Katılımcı 
olarak çocuk 

Ortak çıkarları 
olanlarla iletişim 
kurmak 

Çıkar grupları 
arasında 
mübadele 

Yaratıcı 
süreçlere katılım 
için ilham 
verilmesi veya 
davet edilmek 

Toplumsal ağlar, 
uzaktaki 

diğerleri ile 
deneyimleri 
paylaşmak 

Yürütme 
Aktör olarak 
çocuk 

Kendiliğinden 
ve işbirliği 
içinde öğrenme 
ve eğitim 
biçimleri 

Yurttaş 
katılımının 
somut biçimleri 

Kullanıcı 
tarafından 
üretilmiş içerik 

Kimliğin ifade 
edilmesi 

Çevrimiçi 
riskler 

Sağlayıcının motivasyonları 

Çocuğun rolü Ticari Saldırgan Cinsel  Değerler 
İçerik 
Alıcı olarak 
çocuk 

Reklam, spam, 
sponsorluk 

Şiddet/nefret 
içeren içerik 

Pornografik 
veya hoş 
olmayan cinsel 
içerik 

Irkçılık, taraflı 
bilgi veya 
tavsiye (örn. 
Uyuşturucu 
konusunda) 

Bağlantı 
Katılımcı olarak 
çocuk 

Kişisel bilginin 
izinin sürülmesi/ 
toplanması 

Kabadayılanmak, 
taciz edilmek, 
saldırılmak 

İstenmeyen 
cinsel yorumlar 
alınması, iyi 
bakılmak, 
yabancılarla 
buluşmak 
 

Kendine zarar, 
istenmeyen ikna 

Yürütme 
Aktör olarak 
çocuk 

Yasadışı veri 
indirilmesi, 
hackleme, 
kumar 

Başkalarına 
kabadayılanmak, 
taciz etmek, 
saldırmak 

Porno içerik 
yollamak, cinsel 
taciz 

Tavsiyede 
bulunmak, 
örneğin intihar 
veya anoreksiya 
tavsiyesi 
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Şekil 3: Çevrimiçi olanakların ve risklerin karşılaştırılması 

Çevrimiçi olanaklar Çevrimiçi riskler 
• Küresel enformasyona erişim 
• Eğitim kaynakları 
• Eski ve yeni arkadaşlar için toplumsal 

ağlar 
• Eğlence, oyunlar 
• Kullanıcı tarafından yaratılmış içerik 

üretimi 
• Yurttaş katılımı/ politik katılım 
• Kimliğin ifadesinde mahremiyet 
• Topluluklarla bağlar/ aktivizm 
• Teknoloji uzmanlığı ve okuryazarlığı 
• Kariyer gelişimi veya istihdam 
• Kişisel/ sağlık/ cinselliğe dönük 

tavsiye 
• Uzman grupları ve fan siteleri 
• Uzaktakilerle deneyim paylaşımı 

 

• Yasadışı içerik 
• Pedofiller, grooming, yabancılar 
• Aşırı veya cinsel şiddet 
• Diğer zararlı veya saldırgan içerikler 
• Irkçı/ nefret materyali/ aktiviteleri 
• Reklam/ ticari ikna 
• Taraflı/ yanlış enformasyon (tavsiye, 

sağlık) 
• Kişisel bilginin istismarı 
• Siberkabadayılık, taciz 
• Kumar, finansal suçlar 
• Kendine zarar (intihar, anoreksiya, 

vd.) 
• Mahremiyetin ihlali 
• Yasadışı aktiviteler (korsanlık, dosya 

yükleme)  

 

Araştırmada İnternet kafe işletmecileri İnternet kafelerin erişim eşitsizliğini gidermede olumlu 

bir rolü olabileceğini, eğitim amaçlı kullanılabileceğini belirtmişlerdir: 

“Tabi ki, internet kafelerin amacı zaten eğitim amaçlı olmalı…Şimdi bunu biz 

İnternet kafecilerden çok ilk önce aileye düşüyor bu tabi. Yani çocukların 

küçüklükten yetişme prensibi ve yetişme şartlarıyla ilgili eğer çocuk küçüklüğünde 

doğru yetiştiyse doğru eğitim aldıysa zaten İnternet kafeyi doğru kullanır. Burada 

İinternet kafecilerin çocuklara çok fazla öğretebileceği bir şey yok. Şimdi biz yaş 

itibariyle belki İnternet kafeci olarak en yaşlılardan birisiyizdir biz. Biz genelde 

çocukları ikaz ediyoruz. Hani dersine çalışıyor mu çalışmıyor mu ne yapıyor ne 

ediyor. Burada bir sürü çocuk var öğrencim var. Ben sorarım hatta karnenizi bana 

getireceksiniz görecem derim.”(Erkek, 47 yaş, üniversite mezunu)  

 

“Birçok öğrenci, birçok araştırmayı bizde yapıyor. Mesela bazen fark ediyoruz, 

çoğu kişi İnternet kullanmayı bilmiyor, bilgisayar kullanmayı bilmiyor. Buranın 

çok büyük avantajı var. Çoğu kişi burada öğreniyor. Bir ödev oluyor, bir şey 

oluyor… Önceden ansiklopedi oluyordu; bir noktada tıkanıyordu. Ama şimdi öyle 

değil. Mesela birçok insanın evinde bilgisayarı hala yok. Çoğu kesimde yok. 
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Buraya geliyorlar. Saatlerce onun araştırmasını yapıyorlar, inceliyorlar, 

çıktılarını alıyorlar.”(Kadın, 30-35 yaş, üniversite mezunu) 

 

“Ben kendi kafemde eğitim amaçlı kullandırıyorum, buna inanıyorum. Ha oyun 

amaçlı kullandırdıklarım da oluyor mesela diyemem ki çocuk mesela sabahleyin 

akşama kadar geliyor. Belki ailesiyle kavga ediyor belki ailesinden bir uzaklaşmak 

istiyor. Şimdi insanoğlu her gün yani aynı şeyleri yapmak zorunda değil okuldan 

çıkıyorsunuz akşama kadar mesela saat 12’de okula gidiyorsunuz. Akşam 6’da 

okuldan çıkıyorsun akşam 6’dan sonra eve gideceksin televizyon izleyeceksiniz ya 

da yemek yiyeceksiniz ödev yapacaksınız. Canınızın sıkıldığı bir boşluk olacaktır, 

orda o boşlukta internet kafeye geleceksiniz. Ya da kafe tarzı bir yerlere 

gideceksiniz, gittiğiniz de sizin ihtiyacınız olan nedir. Orda bir huzur bulmaktır. 

Ne bileyim kendinizi arayıp yapabileceğiniz bir şeyler aramak. Ha ben çocukları 

çoğu zaman ödevlere ne bileyim o tarz şeylere yönlendiriyorum ama ben diyemem 

ki  hani sen illa da şu oyunu oynama şunu yap. Bunu ailelerinden değil de bunu 

kendilerine mesela bir şeyler ile yani insanların aracılığıyla arkadaş çevresiyle 

olur.” (Erkek, 27 yaş, lise mezunu) 

 

“Şimdi buraya gelen müşteri bilinçli olmalıdır. Yani sırf oyun içinde olmamalı bir 

arama motorunu da google’ ı özelikle çok kullanmalı bilgi amaçlı kültür amaçlı 

sosyal amaçlı internet bir dünya demek bunlarda elinin altında olan insanlar bunu 

bilinçle kullanmalı.” (Erkek, 27 yaş, üniversite mezunu) 

 

“Kesinlikle eğitim amaçlı kullanılabilir. Dediğim gibi konum itibariyle bizim 

kafemiz üniversitelere yakın olduğu için ki ben kendi açımdan konuşuyorum 

üniversiteye çok yardımımız olduğunu düşünüyorum.ben yani her açıdan 

üniversitelere yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Ben eğitim amaçlı tabi ki 

kullanılabilir. Bir nasıl diyim bir konunun   ödevinin bir öğrenci rahatlıkla 

bulabilir İnternet Kafede. Ödevini fotokopi yardımıyla  çıkartabilir. Bunlar 

öğrenci için artılar yani. Kullanılır bence.” (Erkek, 28 yaş, lise mezunu) 
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“İnternet Kafeler eğitim amaçlı kullanıla bilinir ya ders açısından ödev açısından 

çünkü artık ödevlerin çoğu ya kütüphaneye giden sayısı  bence çok az ödevlerin 

çoğu İnternet üzerinden yapılıyor ,İnternet üzerinden araştırılıyor ya eğitim 

amaçlı kullanılması mümkün.” (Erkek, 38 yaş, üniversite mezunu) 

 

Araştırmanın bulguları, bireylerin İnternet kafelerde geçirdikleri zamanın ve etkinliklerinin 

sadece korumacı ve kollamacı yasakçı düzenlemeler ile değil, eleştirel medya okuryazarlığı 

ve yeni medya okuryazarlığı kavramları ile düzenlenmesi gerektiğini göstermiştir. Disiplinler 

arası bir niteliğe sahip olan eleştirel pedagoji, köklerini eğitim bilimleri, kültürel çalışmalar, 

feminizm, post yapısalcılık ve post modernizmden almıştır (Binark-Bek, 2007). Peter Mc 

Laren’nin sözlerinden yola çıkarsak, eleştirel pedagoji demokratik bir sosyal ortamın 

kurulmasına, eşitlik ve sosyal adalete duyarlı bir politik yurttaşlığın oluşturulmasına katkı 

sağlayacaktır (aktaran Sholle, 1994:13). Yine eleştirel pedagojinin önemi ve gerekliliğinin 

altını çizen Henry A. Giroux’a göre öğrenciler yeni kültürel metinleri nasıl okuyacaklarını 

öğrenmeli ve bunun yanı sıra teknik yeteneklerini geliştirip, örneğin bir televizyon senaryosu 

hazırlama, kamera kullanma, belgesel film çekme ya da bilgisayar programı yazma yoluyla 

kendi kültürel metinlerini yaratmayı öğrenmelidirler (2000:33). Douglas Kellner için okur-

yazarlık demek, metinleri okuyup yorumlayabilme yeteneği ve bilgisi kazanarak, sosyal 

olarak yapılandırılmış iletişim biçimlerini ve temsili etkili şekilde kullanma yetisine sahip 

olmaktır (2002:91). Douglas Kellner ve Jeff Share eleştirel pedagoji ve eleştirel medya 

okuryazarlığını şu şekilde birleştirirler: “Medyanın organize etmek, şekillendirmek, bilgi, fikir 

ve değer yaymak konusunda oynadığı etkili rol kamusal pedagojinin gücünü geliştirir 

(Giroux,1999; Luke,1997). Teknoloji, medya ve toplumda meydana gelen bu değişimler, 

öğrencilerin ve yurttaşların demokratik toplumun birer katılımcısı olmaları için medya 

metinlerini doğru şekilde okumaları ve yeni medya metinleri üretmelerini sağlamak amacıyla 

yeni medya okur-yazarlığına ihtiyaç duyar” (Kellner ve Share, 2007:3). 

 

Medya kullanımına sansür koymak başta olmak üzere uygulanan korumacı/kollamacı 

yaklaşımların yerine eleştirel medya okuryazarlığı geliştirilmelidir. Böylelikle medya 

metinlerini eleştirel bir bakışla okuyan ve üretim sürecine dahil olan bir yurttaşlık bilincini 

geliştirmek mümkün olacaktır. Korumacı/kollamacı yaklaşım ile eleştirel medya 

okuryazarlığını karşılaştıran Kellner’a göre, geleneksel korumacı yaklaşım, medyanın 

bağımlılık yapma ve manipüle etme etkilerine karşı gençlere kitap okuma alışkanlığını, 
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yüksek kültürü, doğrunun değerini, güzeli ve adaleti aşılamak için çaba gösterirken; popüler 

kültür ve bilgisayar kültürünün tüm biçimlerini kötüler. Eleştirel medya okuryazarlığı ise 

öğrencilere sadece medyanın manipülasyonundan nasıl korunacaklarını öğretmekle kalmaz, 

medya materyallerinin nasıl faydalı bir şekilde kullanacaklarını da öğretir. Bu aynı zamanda 

katılımcı yurttaşlar olarak bireylerin sosyal yaşamda etkili olma yeteneklerini geliştirir.  

 

Bu çalışmada da yeni medya okuryazarlığı aynı bağlamda tanımlanmaktadır. Bu nedenle yeni 

medya ortamları olan İnternet, İnternet kafeler ve dijital oyunlar tekno-sosyal uzamlar olarak 

toplumsal iletişimin ve demokratik değişimin araçları olarak kullanılabilirler. Bunu 

gerçekleştirebilmek için yeni medya okuryazarlığı, gerçek yaşamın belirlenimleri ve sanal 

uzam arasında bağlantı kurmalı ve bu alanlar hakkında sosyal, politik, kültürel, ekonomik ve 

tarihi bağlamlarda kavrayış sağlamalıdır. Böylelikle bu makro ve mikro politik kavrayış ve 

sanal uzamı kullanabilmek için geliştirilen eleştirel çözümleme yeteneğinin ardından, birey 

çevrimiçi dünyada gerçekleştirdiği eylemlerin sorumluluğunu alabilecek duruma gelir. Bu 

çalışmada, ana akım iletişim araştırmalarından farklı olarak, gençlerin İnternet ve bilgisayar 

kültürü aracılığıyla yeni medya okuryazarlığını geliştirme olanağına sahip oldukları ve 

böylelikle katılımcı bir yurttaş ve demokratik bir toplum düzeninde etkili bir toplumsal aktör 

olarak eyleyiciliklerinin sanal uzamda oyun oynama edimi aracılığıyla güçlenebileceği 

düşünülmektedir.  

 

Sonia Livingstone “Internet Literacy, Young Peoples Negotioation of New Online 

Opportunities” çalışmasında İnternet okuryazarlığının gerekliliğini tartışır. Okuryazarlık 

kavramının üç ögesi olduğunu belirtir: birinci öge, okuryazarlığın bir bilme biçimi olmasıdır, 

İnternet’le ilgili olarak da bu durumda teknolojinin veya metnin bilinmesi gerekir. İkinci öge, 

okuryazarlığın bireysel beceriler ve toplumsal pratikleri bağlayan, bilmenin yerleştirilmiş bir 

biçimi olduğudur. Üçüncü öge ise, okuryazarlığın neyin kültürel olarak kural, neyin 

onaylanmayan olduğu bilgisini kapsayan kültürel olarak düzenlenmiş yetkinlikler dizgesi 

olduğudur (2008: 106). 
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Demografi
İnternet 
erişimi 

İnternet 
okuryazarlığı 

İnternet 
kullanımı 

Çevrimiçi 
olanaklar 

Çevrimiçi 
riskler 
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“Internet okuryazarlığı”, beceriler, deneyimler, metin, kurumlar ve İnternet’e ilişkin kültürel 

değerler nedeniyle geleneksel okuryazarlıklardan farklıdır (106-107).  İnternet okuryazarlığı 

bireye çevrimiçi olanaklardan yararlanırken, çevrimiçi risklere karşı da donanımlı olmasını 

sağlar (112). Demokrasi, katılım ve aktif yurttaşlık için İnternet okuryazarı bireyin kamusal, 

sivil ve siyasal alanlarda bireysel ve kolektif olarak fikirlerini daha iyi açıklayabileceğini, 

daha eleştirel ve kapsayıcı bir kamusal alanı enformasyon okuryazarı toplumun 

destekleyeceğini ve pazar yönelimli ekonomide bireyin salt tüketici olarak 

konumlandırılmasını engelleyecek şekilde kullanılabileceğini ve daha yaratıcı ve etik bir 

toplum için enformasyon okuryazarlığının katkıda bulunacağını iddia eder (114).   

 

Çalışmamızın sonucunda elde edilen en önemli çıkarım, İnternet erişiminin yaygınlaştırılması 

ve bu erişim dolayısıyla yeni medya okuryazarlığının da hem çocuklar hem de yetişkinler 

bazında geliştirilmesi gereğidir. Hem EUKIDSONLINE projesinde hem de bu projede ortaya 

çıkan temel vurgu güvenli İnternet kullanımı ve farkındalık bilinci ile biçimlenmiş bir dijital 

kültür ortamının yerleşmesi için geçerli olabilecek tek yöntem bu yeni okuryazarlık biçiminin 

yaygınlaştırılmasıdır. Yukarıdaki Şema 7’de görüldüğü üzere dijital kültür içerisinde 

demografik özellikleri ne olursa olsun bireyin yeni medya okuryazarı olması, onu İnternetteki 

zararlı içeriklerden uzak tutmakta ve böylece İnternet’in olası riskleri bu şekilde ortadan 

kaldırılmaktadır. Bir başka deyişle, İnternet okuryazarı olan birey İnternette risk yaratabilecek 

içeriklere erişim konusunda bir çeşit farkındalıkla donanmış olması ve bu içeriklere 

erişmemesi beklenir. (Bakınız yukarıdaki Şema 7 ) 

 

EU KIDS ONLINE44 projesi kapsamında irdelenen İnternet kullanımının olumlu ve olumsuz 

yönleri üzerine geliştirilen şekiller için, Ek 7 ve 8 e bakınız. Bu şekiller Türkiye’de de konu 

ile ilgili tartışmaların daha sağlıklı ve çok boyutlu bir bakış açısı ile ele alınmasını 

sağlayacaktır.  

 

Bu bağlamda yeni medya okuryazarlığının hedefi İnternet kafelerde oyun oynama edimi 

sırasında gençlerin, sanal dünyaya ve oradaki temsil pratiklerine dair farkındalık 

geliştirebilmesi, üretimin meta değerini görebilmesi, anlatılardaki verili ve egemen ideoloji ile 

değerleri fark etmesi, göstergeler ve temsil pratikleri arasındaki bağı kurması ve belli bir 

                                                 
44 Bakınız:  www.eukidsonline.net 
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medya estetiğinin üretildiğini kavrayan bir bakış açısı elde etmesidir. Bu farkındalık ve 

duyarlılık gençlerin sanal uzamı sadece tüketim pratiği olarak görmelerinden öteye geçerek, 

bir üretim alanı olarak kullanmalarını da teşvik edebilir. Bireylerin sivil yurttaşlar olarak 

güçlendirilmesi gerekliliğinin üzerinde duran eleştirel pedagoji ve yeni medya okuryazarlığı, 

bu konuda aile ve kamu kurumları gibi sosyal ve politik aktörlerin de makro politik ve 

ekonomik bağlamlarda sorumlulukları olduğunu vurgular.  

 

Özetle İkinci Bölümün bulguları eşliğinde aşağıdaki önerileri sıralayabiliriz: 

• İnternet kafelerin İnternet’e kamusal erişim mekầnları olarak potansiyelleri 

keşfedilmeli ve kullanılmalıdır. 

• İnternet kafe işletmecileri, aileler ve kamusal aktörler dijital oyuna ve oyun türlerine 

ilişkin bilgilendirilmelidir.  

• Dijital oyun türlerine (yaş ve tema bazlı) ilişkin sınıflandırma sistemi biran once 

geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

• İnternet kafelerin ve dijital oyunların ana akım medyadaki olumsuz temsili de 

yukarıda sıralanan çeşitli olumlu kullanım biçimlerinin keşfedilmesini 

engellemektedir. Bu durumda araştırmacılara düşen sorumluluk, bu mekầnların ve 

oyunların ana akım medyada temsilini çözümlemektir. 

• Formel eğitim kurumlarında da ders içi pratiklerde dijital oyun kültürü tanıtılmalıdır.  

• Eğitimcilere, ailelere ve ana akım medya profesyonellerine yönelik olarak dijital oyun 

kültürü konusunda (özellikle türler, oyun içi iletişim ve oyn ekonomisi) konusunda 

bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.  

• Kamu aktörleri konuyla ilgili tüm aktörleri dahil edecek şekilde politika 

geliştirmelidir.  

• Gelenek oyun ortam ve türlerinin nostaljik bir şekilde tanıtılması yerine, toplumsal bir 

görüngü haline gelmiş olan dijital oyun ve dijital oyun ortamları oyuncu bazında daha 

kapsamlı olarak (alımlama, haz vb. kavramlarla) çalışılmalıdır.  

• Elektronik spor olarak tanımlanabilecek pro-gamer etkinliklerine yönelik kapsayıcı bir 

politika geliştirilmelidir.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
 

“…yeni teknolojilerin, işyerinde, okulda, kamusal alanda ve gündelik hayatta 

insanlık dışı, sömürücü ve baskıcı bir şekilde kullanılmasına karşı radikal eleştiri, 

bugün, daha önce hiç bir zaman olmadığı kadar gereklidir; ancak yeni 

teknolojileri, kentlerimizi, okullarımızı, ekonomiyi, toplumu ve çevreyi yeniden 

kuracak şekilde kullanan stratejileri geliştirmek de en az bunun kadar önemlidir. 

Bu nedenle, bizim iddiamız yeni teknolojilerin demokratikleşmeyi arttırmak ve 

bireyleri daha güçlü kılmak için kullanılabileceği yolları geliştirmek için meydan 

okumamız gerektiğidir.” 

Douglas Kellner (2004: 723) 

 

Türkiye’de İnternet’e erişim konusunda cinsiyetler, bölgeler ve sınıflar arası sayısal 

uçurumun45 varlığı ve nitelikli içerik üretimi sorunu bir yana bırakılırsa, İnternet gündelik 

yaşamın içine giderek daha fazla dahil olmakta ve aktif demokratik katılımın bir aracı olarak 

görülmektedir. Bundan ötürü de, siyasi irade ve siyasal seçkinler tarafından yeni medya 

ortamının ve kullanım mekânlarının denetlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Temelinde 

korumacılık anlayışının yattığı bu yasal düzenlemeler, gündelik yaşamda egemenlik alanını 

gittikçe genişleten yeni sağ ve muhafazakâr politikaların stratejik ve yapısal işleyişinin bir 

sonucu olarak görülmelidir.46 Yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri çalışmanın İkinci 

Bölümünün sonuç ve tartışmalar kısmında açıklandığı üzere uzun erimli teknopolitikalar 

geliştirerek bu söyleme ve uygulamalarına müdahil olmalıdır. Ayrıca sivil toplum örgütleri 

toplumun geneline İnternet’in ne anlama geldiğini aktarmak konusunda yeni ve farklı 

politikalar geliştirmeli, eleştirel medya okuryazarlığını desteklemeli, bu konuda Milli Eğitim 

Bakanlığı, devlet ve vakıf üniversiteleri, belediyeler ve konuyla ilgili meslek örgütleriyle 

işbirliği içerisinde çalışmalıdır. Ancak bu şekilde kişi, makbul ve gözetilen edilgen 

                                                 
45 Kaya Bensghir ve Yıldız’ın daha önce tanıtılan çalışmalarında sayısal uçurum, ulusal ve uluslar arası olmak 
üzere iki düzlemde ele alınmakta; ulusal düzemde yazılım, donanım ve enformasyona erişimdeki sorunlar; 
uluslar arası düzlemde ise gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki enformasyon üretimi ve üretilen 
enformasyona erişimdeki eşitsizlik ilişkisi sayısal uçurum olarak tanımlanmaktadır. Sayısal uçurum, coğrafik 
bölgelerdeki, gelir düzeyindeki, eğitim durumundaki, ırk ve etnik kökendeki ve yaşanılan evin türündeki 
farklılıklardan ortaya çıkmaktadır (2005). Bu saptamaya toplumsal cinsiyet de bir etken olarak eklenmelidir.  
46 Türkiye’de yeni sağ politikalar ve neo-liberal ideoloji üzerine tartışma için bakınız: Özkazanç, Alev (2007), 
Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası, Ankara,  Dipnot Yayınları, ve Dağtaş,  Erdal (2006),  
Türkiye’de Magazin Basını, Ankara,  Ütopya.  
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vatandaştan, davranışlarının ve kanılarının toplumsal sorumluluğunu üstlenen katılımcı ve 

etkili yurttaşa dönüşebilir.  

 

Türkiye’deki tüm bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde, yapılması gerekenleri şu 

şekilde sıralamak mümkündür: konuyla ilgili tüm aktörlerin bir araya gelmeli, toplumsal 

sorunların tek kaynağının İnternet ortamı olarak görülmesinden vazgeçilmeli, İnternet’in 

demokratik kullanım biçimlerinin yaygınlaştırılması konusunda geniş katılımlı teknopolitika 

geliştirilmeli, İnternet kullanım etiğinin yerleştirilmesi konusunda çalışılmalıdır. Bu durumda 

sorunun ana kaynağında yatan olgunun, Türkiye’de ana akım medyanın ve siyasi aktörlerin 

günah keçisi ilan ettiği İnternet veya İnternet kafeler olmadığı, onları bu şekilde etiketleyen 

zihniyettin kendisinde olduğu görülebilecektir. Yürürlüğe giren yasaya STK’lar karşı çıkarken 

yapmaları gereken bir diğer şey de, savunulanın kuralsızlık olmadığını kamuya anlatmak ve 

daha sonra da geliştirilecek düzenlemelerin hangi aktörlerin siyasal, ekonomik ve toplumsal 

çıkarlarını artırmaya dönük gelişmeler olduğunu sorgulayacak bir bakış açısını geliştirmektir.  

 

Henry A. Giroux’un deyişiyle, medya metinleri varolan kültürel topografyayı yeniden inşa 

eder (2002). Çocukların ve gençlerin yeni medya kullanım biçimleri de bu bağlamda gündelik 

yaşamda deneyimlenen siyasal-kültürel her türlü edimden, zihin örüntülerinden yalıtık, ayrı 

bir “uzamda” gerçekleşmez. Tam tersine, siber uzam gerçek yaşamın ilişkilerinin, değer 

yargılarının yeniden konumlandırıldığı, güçlendirildiği alanlardır. Dijital oyunlarının anlatıları 

ister geçmiş ister gelecek kurgusu içinde geçsin, başat kültürel örüntüler ile ırkçı ve cinsiyetçi 

rollerden beslenmektedir. Bu anlatıların tüketilme nedenleri ise, bireye fantezi kurma, popüler 

bir bellek yaratma, eş anlı olarak diğer oyuncularla metinsel paylaşımda bulunarak, toplumsal 

etkileşime girme olanağı sunmak şeklinde açıklanabilir. Örneğin, dijital oyunlarının 

anlatılarına bakacak olursak, gündelik yaşamdaki her türlü iktidar ilişkisini tüm taraflarıyla 

(yöneten/yönetilen, egemen/ezilen) görmek mümkündür. Dijital oyunlarının türleri ne olursa 

olsun, anlatıda oyuncu ister seçtiği isterse yarattığı sanal karakter/avatar ile belli bir 

özdeşleşme ilişkisi içine girmekte, bu karakterin oyun içinde ulaşmaya çalıştığı hedefe giden 

yolda karşısına çıkan engeller –ki bunlar diğer oyuncular da olabilmektedir- mücadele 

etmektedir. Özellikle devasa çevrimiçi oyunlarda oyuncuların klan kurup, oyundaki başarı 

ölçütlerini birlikte gerçekleştirmeye çalışma çabaları, son kertede etnik köken aidiyetine 

dayanan sanal cemaatlerin kurulması ile sonuçlanmakta; siber uzamda oynanan dijital 

oyunlarda farklı coğrafyalarda/sunucularda Türk, Kore, Alman, Fransız, İspanyol, Rus 

klanları birbiri ardına ortaya çıkmakta, sanal klan savaşları ve oyunda/yaşamda kalma 
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stratejileri zamanla gelişmektedir. İşte bu nedenle sadece İnternet kullanım kampanyaları 

düzenleyerek, “gerçek” alanda varolan ve çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaya hazır şiddet 

kültürünün önlenmesi mümkün değildir. Aslında yeni medya dolayımıyla gerçekleşen siyasal 

ve toplumsal şiddet edimlerinin “temizlenmesi” için sorun saptamasının değişmesi 

gerekmektedir; “temizlenmesi” gereken iç benliğin kendisidir. Sorgulanması gereken bu iç 

benlikten beslenen zihin örüntüsünün temel özelliklerini cinsiyetçilik, ırkçılık, homofobi, 

ötekini sürekli tehdit ve düşman olarak kurgulayan paranoya oluşturur.  Slovaj Žižek, bu iç 

benliği “ultra-öznel şiddet” kipi olarak adlandırmaktadır (2005:245).  

 

Gençlerin İnternet kafe ve dijital oyunları kullanım biçimleriyle “ultra-öznel” şiddet kipi 

arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Žižek, “ultra-öznel şiddet”in, “kendine has bir bilgi 

kipine, aciz ve sinik bir düşünümsellik biçimine sahip” (2005: 245) olduğunu belirtir. Bu bilgi 

kipini kısaca açıklayacak olursak, toplumsal alanda “Büyük-Öteki”nden duyulan korku ve 

nefret bir takım önyargıların ve bu önyargılara temellenen tutumların oluşmasına yol 

açmaktadır. Türkiye’de gençlerin İnternet kafe kullanım biçimleri sorunlaştırılıp tartışmaya 

açılacaksa, yapılması gereken öncelikli iş, varolan “ultra-öznel şiddet” kipinin yeni medya 

ortamında fiziksel ve sözlü şiddet edimlerini hangi söylemlerle meşrulaştırdığını ve 

pekiştirdiğini sorgulamak olmalıdır. Bu kipin görüntüleri, gündelik yaşamda mahalle 

kahvelerinde delikanlıcılık rolü kesenlerde, ekranlarında muhtelif tonlarda icra edilen “Deli 

Yürek”, “Polat”, “Memati” vb. karakterizasyonlarında, tribünlerde “İbne Hakem”, “Ermeni 

Malatya” vb. açılan pankartlarda ortaya çıkmaktadır. Bu görüntüleri İnternet ortamı 

yaratmamıştır, ama bu görüntüler İnternet ortamında dolaşıma girmektedir. Örneğin Nisan 

2007’de Malatya’da Zirve Yayınevi çalışanlarının işkence edilerek boğazlarının kesilerek 

öldürülmesinden sonra www.malatyasporlular.com forum sitesinde47 yayınlanan “Aslında 

bağlayıp üstlerine saatli bomba koymak lazım bunların, iyi olmuş, bu şehir battalgaziden kaldı 

bize kimselere yar etmeyiz”, ya da “papa işi daha büyüktü, iyi yapmışlar keşke dilim dilim 

doğrasalardı, haberi duyunca çok sevindim” (akt. Tılıç, 2007) şeklindeki ultra-faşist söylemler 

gerçek yaşamda kaynağını bulmaktadır. Ama sadece İnternet kafeler bu sözel şiddeti dolaşıma 

sokmamaktadır. İnternet’e erişilen evlerde bu şiddet görünmeden üretilebilmektedir. Nuray 

Mert’in haklı saptamasını izlersek, Türkiye’de sağ muhafazakârlık, milliyetçi ideolojiyle48 iç 

                                                 
47 25 Nisan 2007 tarihi itibariyle söz konusu web sitesinde forum hizmeti kullanımı geçici olarak hizmet dışı 
bırakılmıştır.  
48 Yakın zamanda yayınlanan ultra milliyetçi ideolojinin medyada üretimini inceleyen bir çalışma için bakınız: 
Ercan Bilgiç, Esra (2008) Vatan Millet Reyting: Televizyon Haberlerinde Milliyetçilik. İstanbul: Evrensel Basım 
Yayın.  

http://www.malatyasporlular.com/
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içe büyümektedir: “Merkez sağ siyasetler ve söylemler, yeni kurulmuş bir ulus-devlette, onun 

kurucuları ve kuruluş ideolojisinin laik ve Batılı özelliklerine karşı gelişen tepkiyi, alternatif 

bir milli kimlik tanımı üzerinden devlete koşulsuz sadakate dönüştürmeyi başarmıştır. Bu 

başarının temelinde, merkez sağ siyasetin, dini sadakatleri çıkış noktası yaparak, bu çerçevede 

gelişen tepki ve talepleri milliyetçiliğe kanalize etme mahareti vardır, bu geçişi sağlayan ise 

muhafazakârlıktır” (2001: 68). Bu noktada, bu çalışmada önerilen, dönüp iç benliğe bakmak; 

içselleşmiş, aile kurumu ve eğitim mekanizmasının şekillendirdiği bu cinsiyetçi ve ırkçı zihin 

örüntüsüyle ile ilgili vicdani ve etik muhasebeyi yapmak, bunun pedagojik yollarını üretme 

gereğidir.  

 

Gündelik yaşamda ortaya çıkan şiddet edimlerinin suçunu İnternet ortamında ve İnternet 

kafelerde aramak, aracı ve mekânı denetlemek temelli bir takım kamu politikaları üretmek 

yerine, iç benliğin kurulma biçimlerine, doyurulmayan psikolojik açlıklara, giderilemeyen 

kaygılara, sürekli bastırılan öfkelere bakılırsa linç girişimlerinde, sözde nedensiz şiddet 

eylemlerinde “suçlunun” kim/ler/kendimiz/biz olduğunu görmek mümkün olur. Bunun için 

de, yaşamın her katmanına yayılmış eğitim sürecine ve eleştirel pedagojik uygulamalara 

başvurulmalıdır.  

 

Daha önce de tanımlandığı üzere, eleştirel pedagoji, Norman Denzin’in tanımlaması ile, 

aktörü, kimliği ve söylemi geniş bir tarihsel bağlam içinde ve buna karşı yerleştiren 

düşünümsel ve diyalektik bir süreçtir (2003:31) ve temel ögeleriyse öz-düşünümsellik, bağlam 

ve diyalog’dur. Bu çerçevede, eleştirel medya okuryazarlığıysa, sözcüklerin, anlam 

üretimlerinin, temsillerin ardyöresine bakabilme bilincidir. Gençlerin İnternet kullanım 

biçimleri “eleştirel medya okuryazarlığı” ile geliştirilmeli, yeni medya ortamında dolaşan 

iletilerin eleştirel bir biçimde kavranabilmesi için gerekli bakış açısı kazandırılmalıdır. Giroux 

eleştirel okuryazarlığı, kolaycı, bildik/tanıdık varsayımlara, basmakalıp yargılara ve 

çerçevelenmiş hazır imgelere karşı estetik ve siyasi-ahlaki pratiklerden beslenen bir bakış 

açısı/yaşam içinde duruş; eğitim sürecini de demokratik ve eşitlikçi bir toplumun yaratılması 

için gerekli siyasi kanal olarak tanımlar (2004).  

 

Türkiye’de gözlemlendiği üzere suçu, yeni medya ortamına/taca atarak, vicdan ve etik 

muhasebeyi ertelemek yerine, eleştirel medya okuryazarlığı için eleştirel pedagoji ve 
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uygulamaların bir an önce alana sokulması gerekmektedir49. Douglas Kellner, eleştirel medya 

okuryazarlığını geliştirmenin, yeni medyanın iletilerinin eleştirel bir biçimde açımlanmasının 

ve bunun etkileri üzerine çalışmanın çok önemli olduğunu belirtmektedir: “Yeni teknolojiler, 

belli oranlarda devrimcidirler-bir gündelik hayat devrimi yaratırlar; ancak bu, çoğu zaman 

kapitalist tüketim toplumunu destekleyen ve yaygınlaştıran bir devrimdir ve açıkça 

gözlemlenebilen ve teorize edilmesi gereken yeni fetişizm, kölelik ve tahakküm biçimlerini 

içerir” (2004: 732). Kellner’e göre, kültürde varolan farklı ideolojik sesleri ve kodlamaları 

fark etmek önemlidir. Üstelik, başat ideolojiler ve imgeler, söylemler ile metinlerde bunları 

altüst edenleri de birbirinden ayırmak gerekmektedir. En iyi ve en kötü medya kültürü 

arasında bir ayrım yapmayı, muhalif alt kültürler ile alternatiflerin nasıl yaratılabileceğini 

öğrenmek gerekmektedir. Kellner’in başvurduğu eğretilemeyle dersek, “insan ne yerse odur 

dedikleri gibi, insan aslında ne görür ve işitirse odur”. Dolayısıyla medya kültüründeki abur-

cuburdan kaçınmak, daha sağlıklı, daha besleyici ürünler seçmek için bireyler harekete 

geçirilmelidir. Bu noktada daha iyi tatları, yani medya kültürünün daha iyi ürünlerini ayırt 

etmenin öğretilmesi gündeme gelmektedir.  

 

Günümüzün görsel-işitsel kültürü içinde doğmuş genç kuşakları ne farkındalık bilinci ile 

yoğrulmuş dijital oyun kültürüne ne de eleştirel medya okuryazarlığına sahip değildir.  O 

nedenle eleştirel medya okuryazarlığının demokratik ve katılımcı yurttaşlık politikası 

kapsamında geliştirilmesi gerekmektedir (1995: 335).  

                                                 
49 Çalışmanın giriş bölümünde de açıklandığı üzere egemen pedagoji anlayışı bankacı-aktarmacı eğitim 
modelidir. Eleştirel pedagoji bu egemen modele karşı alternatif modellerden sadece birisi olarak bu çalışmada 
sunulmaktadır. Konuyla ilgili “Eğitim, Zil ve Teneffüs” dergisinin “alternatif eğitim” özel sayısına bakılabilir, 
Kasım- Aralık 2006, Yıl 1, Sayı 6.   
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Ek 1  
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EK 3 DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE DİJİTAL OYUN ENDÜSTRİSİ-OYUN 

GELİŞTİRİCİLER İLETİŞİM BİLGİLERİ  

No Şirket Ülke Web Adresi İlg
1 Midway Games UK www.midway.com Paul Rhodes
2 EMI Music  Netherlands www.emigroup.com Floris Jansse
3 NAMCO Bandai Games USA www.namcobandaigames.com Justin C. Bai
4 Telltale Games USA www.telltalegames.com Dan Connors
5 THQ Switzerland www.thq.com/territory.php Marko Hein
6 IGDA USA www.bobbates.com Bob Bates 
7 IGDA USA http://www.igda.org Jason Della 
8 Acclaim USA www.acclaim.com David Perry
9 Gameinvestors.com USA www.gameinvestors.com Susan Marsh

10 Programa Greece www.programa.gr Alexander C
11 Stormfront Studios USA www.stormfront.com Don Daglow
12 University of Abertay Dundee Scotland www.abertay.ac.uk/ Colin Chang
13 Digital Development Management USA www.ddmagents.com Jeffrey Hilbe
14 Capcom Japan www.capcom.com Adam Boyes
15 Activision Germany www.activision.com Stefan Lulud
16 Oyungezer Turkey www.seti.com.tr Tuğbek Ölek
17 Sony Turkey www.sony.com.tr Özgür Kirazc
18 Autodesk USA usa.autodesk.com  Mary Beth H
19 Buka Russia www.buka.com Ivan Bunako
20 Konami Germany www.konami.net Ella Siebert
21 Lyon Game  France www.lyongame.com Virginie Vega
22 Dubai World Game Expo 2008 UAE www.gameexpo.ae Koichi Yokoy
23 Best Buy Turkey www.bestbuy.com Ezgi İdil Ergi
24 Tiglon (Ubisoft) Turkey www.tiglon.com.tr Sultan Akgül
25 Tiglon (Ubisoft) Turkey www.tiglon.com.tr Özgür Nemu
26 K2 Network USA www.k2network.net Joshua Hong
27 Games Academy Germany www.gamesacademy.de Thomas Dlug
28 Kalydo Netherlands www.kalydo.com Roob Van G
29 Advanced Cyber Entertainment Germany www.ac-entertainment.com Thomas von 
30 Momentum Turkey www.momentum-dmt.com Murat Barma
31 Muckle Mannaquins Germany www.mucklemannequins.de  Sandra Muck
32 Intel Germany www.intel.com Aaron Coday
33 Crytek Germany www.crytek.com Cevat Yerli 
34 Crytek Germany www.crytek.com Faruk Yerli 
35 Crytek Germany www.crytek.com Avni Yerli 
36 Crytek Germany www.crytek.com Zyad Tikano
37 Crytek Germany www.crytek.com Jens Schafe
38 Crytek Germany www.crytek.com Ahmet Şahin
39 Crytek Germany www.crytek.com Sascha Gun
40 Crytek Germany www.crytek.com Turgut Özba
41 Aral Turkey www.aral.com.tr Naomi Barne
42 Aral Turkey www.aral.com.tr Ömer Faruk 

     
43 Frantic Films USA www.franticfilms.com  
44 Eidos Canada www.eidosmontreal.com Amelie Lajoie
45 Bungie Canada www.bungie.net Kari Erickson
46 Reel Fx Entertainment USA www.reelfx.com/launch.html Bryan Engra

47 Digital Dimension Canada www.digitaldimension.com 
Jan-Fryderyk
Pleszczynsk

48 Digital Dimension Canada www.digitaldimension.com Benoit Girard
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49 Vision Globale Canada www.visionglobale.com Benoit Touch
50 Ballistic Publishing Australia www.ballisticpublishing.com Andrew Plum
51 Modus Canada www.modusfx.com Marc Bourbo
52 Electronic Arts Canada www.ea.com François Pel
53 Meduzarts Canada www.meduzarts.com Jonathan Bro
54 Render Motion Mexico www.rendermotion.com Daniel Ruiz
55 Dutch Game Garden Netherlands www.dutchgamegarden.nl Viktor Wijnen

     
56 2BA Solutions ve YTÜ Turkey www.2basolutions.com Aydın Uluç 
57 Bahcesehir Unv/ Oyungezer dergisi Turkey www.oyungezer.com.tr/ Güven Çatak
58 ODTU / REOTEK Turkey http://ceng.metu.edu.tr Refik Toksöz
59 ODTU / SİMSOFT Turkey www.simsoft.com.tr/ Kürşat Çağılt
60 ODTU Bilg. Muh.  Turkey http://ceng.metu.edu.tr/ Veysi İşler 
61 Yoğurt Teknoloji Turkey www.yogurt.com.tr Başar Muluk
62 Merlinin Kazanı Turkey www.merlininkazani.com/ Murat Oktay
63 ODTU Bilg. Muh.  Turkey http://ceng.metu.edu.tr Tolga Can 
64 CG Park Turkey www.cgpark.com.tr Engin Yıldız
65 MSGSÜ Turkey www.cetintuker.deviantart.com Çetin Tüker
66 CG Park Turkey www.guntho.com/ Gültekin Uta
67 CG Park Turkey www.cgpark.com.tr Ruhi Yapıcı
68 Optima Production Turkey www.optimaproduction.com Emre Gören
69 Anima  Turkey http://www.anima.gen.tr Ceyhan Kap
70  Turkey  Ubeydullah A
71  Turkey www.theartofkerembeyit.com Kerem Beyit
72 Taleworlds Turkey www.taleworlds.com/ Armağan Ya
73 Miva Film Turkey www.erdemcetinkaya.com/ Erdem Çetin
74 Sobee  Turkey www.sobee.com.tr/ Mevlüt Dinç

     
75 Nortec Euroasia  Turkey www.nintendo.com.tr Hasan Çolka
76 Biritish Consulate General Ist Turkey www.britaininturkey.com Taclan Topa
77 Exper Turkey www.exper.com.tr Ali Boyacılar
78 Cpartner İletişim Danışmanlığı Turkey www.cpartner.com.tr Ebubekir Kap
79 Datateknik Turkey www.datateknik.com.tr Cem Pişkinta
80 Datateknik Turkey www.datateknik.com.tr Hale Kuyucu
81 Exper Turkey www.exper.com.tr Bulent Onat
82 Intel Turkey www.intel.com Afşar Akal 
83 Intel Turkey www.intel.com Nevra Uçak
84 Intel Germany www.intel.com Kerstin Monz
85 Oyungezer Turkey www.oyungezer.com.tr Furkan Faru
86 Vestel Turkey www.vestel.com.tr Burak Emira
87 Vestel Turkey www.vestel.com.tr Bilgen Altıno
88 IMI Conferences Turkey www.imiconferences.com.tr Meltem Kara
89 Casper Turkey www.casper.com.tr Sevgi Akkay
90 Asus Turkey http://tr.asus.com Nuran Efend
91 HP Turkey www.hp.com.tr Uğur Çağlar
92 Logitech Turkey www.logitech.com.tr Müjgan Güle
93 Turkcell Turkey www.turkcell.com.tr Coşkun Şah
94 Akortek Turkey www.akortek.com Kemal Hepe
95 Globtek Turkey www.globtek.com.tr Serkan Şevik
96 Kobi Dış ticareti Geliştirme Merkezi Turkey www.kobidtgm.com Abdullah Yap
97 Etna Yayıncılık Turkey www.etnagrup.com.tr İlhan Dinçerl
98 Doğan Burda Dergi Turkey www.doganburda.com/ Barış Nevres
99 Piranha Turkey www.piranha.web.tr İlban Matara

100 Dünya Turkey www.pcworld.com.tr/ Mert Keskin
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EK 4: ODAK GRUP ÇERÇEVE SORULARI 
 
DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ ve TÜRKİYE’DE GENÇLİĞİN INTERNET CAFE KULLANIM PRATİKLERİ: ÇEVRİM İÇİ VE ÇEVRİM 
DIŞI KİMLİK EGZERSİZLERİ, HAREKETSİZ TOPLUMSALLAŞMA ve SANAL KARİYER YAPMA- ANKARA’DA ETNOGRAFİK 
ALAN ÇALIŞMASI-TÜBİTAK SOBAG 107K039 Eylül 2007-Mart 2008 

ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ: ÖN ÇALIŞMA 

I. EVRE: TANIŞMA 
 

1. Tanıtım (araştırmacılar ve araştırma); 
 
2. Önemli oldukları vurgusu (kendilerinin ve fikirlerinin) ve teşekkür; 
 
3. İsimlerin kullanımı (isimler önemli değil ve kullanılmayacak), ses kaydı ve gerekirse 

fotoğraf çekimi için izin, 
 
4. Grubu tanıma (yaş, cinsiyet (Sorulmadan not alınacak.), eğitim, meslek, medeni durum, 

evinde bilgisayar var mı, İnternet bağlantısı var mı ve bağlantı türü, haftalık İnternet kafe 
harcaması ve sosyo-ekonomik durum (direkt olarak sorulmayacak, kılık kıyafetleri ve 
benzeri ipuçlarından yola çıkılarak grup tanıtılırken yazmak üzere belirlenecektir). 

 
II. EVRE: GÖRÜŞME  

ODAK GRUP GÖRÜŞME ÇERÇEVESİ 
Kişisel Özellikler: 

Yaş 

Cinsiyet (Sorulmadan not alınacak.)  

Eğitim 

Meslek 

Medeni durum 
Evde bilgisayar olup olmadığı  
İnternet bağlantısı, varsa bağlantı türü 
Haftalık internet kafe harcaması 
Sosyo-ekonomik durum (Direkt olarak sorulmayacak, kılık kıyafetleri ve benzeri 
ipuçlarından yola çıkılarak grup tanıtılırken yazmak üzere belirlenecektir). 
 
 
Görüşülecek konu başlıkları (ve deşme soruları): 
 

1. Günde kaç saatinizi bilgisayar başında geçiriyorsunuz? 
 
2. Bu sürenin ne kadarı İnternet Kafe’de geçiriyorsunuz?  

Hep bu kafeye mi geliyorsunuz? Neden? 
 

3. Bu sürede ne/neler yapıyorsunuz? (e-posta, chat, oyun, arama-tarama) 
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4. Oyun oynuyorsanız, en çok hangi oyunları oynuyorsunuz? Neden? (Türü, senaryosu, 
karakterleri, grafikleri, tavsiye vs.?) 

 
5. Ne zamandır oyun oynuyorsunuz? 

 
6. Oynadığınız oyundan herhangi bir görüntü kaydettiniz mi? Neden yaparsınız? 
 
7. İyi bir oyun nasıl olmalıdır? Örnek verebilir misiniz? (İsim) 

 
8. Oynamadığınız oyunları neden oynamıyorsunuz? 

 
9.  Şu anda oynadığınız oyundan nasıl haberdar oldunuz? 

 
10. Yeni bir oyun oynamaya ne zaman ve nasıl karar verirsiniz? 

 
11. Oynadığınız oyun için para harcıyor musunuz? Ne kadar? (Paypall, premium, ticket 

vs. kullanıyor musunuz?) 
 

12. Oyun aracılığıyla para kazandığınız oldu mu? Olduysa, nasıl ve ne kadar? 
 

13.  Tek kişilik oyunlarla, takım oyunları arasındaki fark/lar nelerdir? 
 

14.  Devasa online oyunlarla ilgili ne/neler düşünüyorsunuz? Olumlu, olumsuz? 
 

15.  Sizce iyi oyuncu kimdir ve ne tür özelliklere sahip olmalıdır? 
 

16.  Oyunla ilgili forum siteleri ve/veya dergileri takip ediyor musunuz? Hiç buralarda 
yazdınız mı? 

 
17. Oyunla ilgili yerli dergileri takip ediyor musunuz? Hiç buralarda yazdınız mı? 

 
18.  Oyun üreticilerini tanıyor musunuz? 

 
19.  Yerli oyunlarla ilgili düşünceleriniz? Olumlu, olumsuz? 

 
20.  Sizce bilgisayar oyunları eğitim amaçlı kullanılabilir mi? Yanıtınız evetse, nasıl 

olabilir? 
 

21.  Kopya oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?  
 

22.  Medyada bilgisayar oyunlarının tartışılma biçimleri üzerine ne düşünüyorsunuz? 
 

23. İnternet kafelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Olumlu yönleri? (açıklayınız) 
Olumsuz yönleri? (açıklayınız) 
Sizin bu konu çerçevesinde, bizimle paylaşmak istediğiniz başka şeyler var  mı? 
Lütfen açıklayınız. 
 

III. EVRE: TEŞEKKÜR VE AYRILMA 
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EK 5: GÖZLEM NOTLARI VE İŞLETMECİYE YÖNELTİLECEK SORULAR 
 
Mekanın: 

Tam adresi: 

Tel no’su: 

Yetkili kişi:  

 

Mekanla ilgili dikkat edilecek gözlem başlıkları: 

1. Nerede? Nasıl bir yer? 

2. Kaç PC var, ek ekipman var mı? (TV, müzik seti, printer vs.) 

3. Saati kaç YTL? 

4. Kadın –erkek dağılımı nasıl? 

5. Daha çok hangi etkinlik yapılıyor? (Chat, oyun, arama vs.)  

6. PC’lerin başında kaçar kişi var? 

7. Kişiler arası iletişim var mı? 

8. Çevrede oyun, PC dergileri, afiş vs var mı? 

Sorumlu kişilere, işletmecilere sorulacaklar: 

1. Yaş, eğitim durumu 

2. Ne kadar süredir bu işi yapıyor?  

3. Neden bu iş? 

4. Neden bu mekan? 

5. Herhangi bir meslek odası, dernek vs üyesi mi? TİEV’e (Tüm İnternet Evleri Derneği) 

üye mi? 

6. Kaç makine var? Hangi programlar yüklü? 

7. Kaç eleman var? Ne iş/işler yapıyorlar? 

8. Müşteri profilini açar mısınız? (Cinsiyet, yaş, meslek vs.)  

9. Günde ortalama kaç kişi geliyor?  

10. Belli müdavimler var mı? 

11. Gelenler en çok ne yapıyorlar, hangi programlar kullanılıyor? (Chat, oyun, arama vs.) 

12. Müdavimler en çok ne yapıyorlar, hangi programlar kullanılıyor? (Chat, oyun, arama 

vs.) 

13. Ne tür oyunlar yüklü makinelerde? (İsim vermelerini isteyin) 

14. Bu oyunlar nasıl oynanıyor? (Grup halinde mi, tekli mi?) 

15. Premium, bot, ticket vb. satışı yapılıyor mu? 
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16. Oyunların kurulması ve kaldırılması kararı neye göre alınıyor? Talep, dergi, duyuru? 

17. İnternet kafelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili ne/ler düşünüyorsunuz? 

Şikayetleriniz? Önerileriniz? 

18. İnternet kafeler eğitim amaçlı kullanılabilir mi? 

19. Sizce iyi/ ideal bir İnternet kafe nasıl olmalı? 

20. Sizin bu konu çerçevesinde, bizimle paylaşmak istediğiniz başka şeyler var mı? Lütfen 

açıklayınız.  

TEŞEKKÜR EDERİZ! 
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EK 6: İnternet kafe alan araştırması için izin dilekçesi 
 
 

 …../…../ 2007  
 
 
İLGİ: İlgili Tüm Kişi ve Kurumlara 
 
Yürütücü (M. BİNARK) ve araştırmacı (G. BAYRAKTUTAN SÜTCÜ) olarak görev 
aldığımız DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ ve TÜRKİYE’DE GENÇLİĞİN INTERNET 
CAFE KULLANIM PRATİKLERİ: ÇEVRİM İÇİ VE ÇEVRİM DIŞI KİMLİK 
EGZERSİZLERİ, HAREKETSİZ TOPLUMSALLAŞMA ve SANAL KARİYER 
YAPMA- ANKARA’DA ETNOGRAFİK ALAN ÇALIŞMASI isimli ve 107K039 kodlu 
TÜBİTAK destekli proje kapsamında Fakültemiz öğrencileri “İnternet Kafeler ve Gençlik 
Kültürü” konulu bir araştırma yürütmektedirler.   Bu araştırma kapsamında Ankara’daki 
İnternet Kafelerin yöneticileri, çalışanları ve bu mekanları kullanan gençlerle görüşmeler ve 
anket uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Yapılacak görüşmeler ve uygulanacak 
anketler, bu araştırmada verilerin toplanması açısından son derece önemlidir.  
 
Öğrencilerimizin sizlerle yapacağı görüşmeler, araştırma etiğine uygun yürütülecektir. Bu 
çerçevede, şu konulara dikkat çekmek isteriz: 
 
 Yapılan görüşme sadece araştırma amacıyla ve bu proje kapsamında kullanılacaktır.  
 Görüşmeyi kabul eden kişiler isimlerinin araştırmada açıklanmamasını isteme hakkına 

sahiptir. Bu yöndeki isteğinizi görüşme başlangıcında öğrencilerimize iletebilirsiniz. 
 Görüşmenin aslına uygunluğu sağlanacaktır. Ses kaydına izin vermeniz durumunda, 

çözülmüş metin, görüşmenin aslına uygunluğunu denetlemeniz açısından isterseniz size 
de gönderilecektir. 

 
Öğrencilerimize değerli zamanınızı ayırarak, ülkemizdeki toplumsal araştırmalara 
yapacağınız katkı için şimdiden teşekkür ederiz.  
 

Doç. Dr. Mutlu BİNARK    

Yürütücü 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi  

Öğr. Gör.Günseli BAYRAKTUTAN SÜTCÜ 

Araştırmacı 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 

 

Her türlü soru(n) ve iletişim gereksinimi için;  

0 312 234 1010 /2086 

bayrakt@baskent.edu.tr 

 

mailto:bayrakt@baskent.edu.tr
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EK 7: EU KIDS ONLINE’a göre İnternet Kullanmı Olumlu Sonuçlar Şekili  

 

Dürtüler
Çocuğun rolü 

Eğitim ve 
Öğrenme 

Katılım ve yurttaşlık 
yükümlülükleri/müda-

haleleri 

Yaratıcılık Kimlik ve 
toplumsal 

bağlar 
İçerik 
(Web’de ne 
bulunduğu) 
“Alıcı olarak 
çocuk” 

Eğitimsel 
kaynaklar 

Küresel enformasyon Kaynakların 
çeşitliliği 

Tavsiye( 
kişisel, 
sağlık, 

cinsellik vd.) 

İletişim 
(Başka biri 
bağlantı 
kuruyor) 
“Katılımcı 
olarak çocuk” 

Çıkarlarını 
paylaşan 

diğerleri ile 
iletişim 

Çıkar grupları arasında 
mübadele 

Yaratıcı süreçlere 
katılım için ilham 

verilmesi veya 
davet edilmek 

Toplumsal 
ağlar, 

uzaktaki 
diğerleri ile 
deneyimleri 
paylaşmak 

Yürütme 
(Çocuk biriyle 
bağlantı 
kuruyor) 
“Aktör olarak 
çocuk” 

Kendiliğinden 
ve işbirliği 
içinde öğrenme 
ve eğitim 
biçimleri 

Yurttaş katılımının 
somut biçimleri 

Kullanıcı 
tarafından üretilmiş 

içerik 

Kimliğin 
ifade 

edilmesi 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Erişim 
Evde mi, 

okulda mı, 
arkadaşlarla 
mı, kimin 

kontrolünde
? 

Kullanım 
Hangi 

hizmetleri, 
ne amaçla? 
Kullanım 
sıklığı ve 

süresi 

Teknik beceriler, 
medya 

okuryazarlığı 

Bilgi, 
beceriler, kari-

yer gelişimi 

Yurttaş 
katılımı Yaratıcılık 

becerileri 

Kimlik 
ve 

toplumsal 
bağlar 
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EK 8: EU KIDS ONLINE’a göre İnternet Kullanımı Olumsuz Sonuçlar Şekili 
 

Dürtüler
Çocuğun rolü 

Ticari çıkarlar Saldırı/ tecavüz Cinsellik Değerler/ideoloji 

İçerik 
(Web’de ne 
bulunduğu) 
“Alıcı olarak 
çocuk” 

Reklam, kişisel 
enformasyonun 

istismarı 

Şiddet içeren 
web içeriği 

Problemli 
cinsel web 

içeriği 

Taraflı 
enformasyon, 
ırkçılık, inanca 
ilişkin kötü söz, 

sağlık “tavsiyesi” 
İletişim 
(İletişim kuran 
başka biri)  
“Katılımcı 
olarak çocuk” 

Daha sofistike istismar, 
çocukların reklam 

tarafından izi 
sürülmekte 

Taciz edilmek, 
izlenmek, 

tartaklanmak/ 
korkutulmak 

İyi bakılmak, 
Çevrimdışı 
buluşmalar 
ayarlamak 

Yanlış 
enformasyon 

verilmiş olmak 

Yürütme 
(Çocuk biriyle 
bağlantı 
kuruyor) 
“Aktör olarak 
çocuk” 

Yasadışı download, 
yaşıtlara saldırgan 

mesajlar göndermek 

Siberkabadayılık Porno 
yayınlamak 

Yanlış 
enformasyon 

sağlamak 

     
 
 
 
 

Erişim 
Evde mi, 

okulda mı, 
arkadaşlarla 
mı, kimin 

kontrolünde
? 

Kullanım 
Hangi 

hizmetleri, 
ne amaçla? 
Kullanım 
sıklığı ve 

süresi 

Zaman, bağımlılık, 
bağlı olma 

Finansal 
sonuçlar, ticari 

anlamda 
mahremiyet 

Zarar, 
endişe, 
gerilim 

Yabancı-
larla 

kişisel 
iletişim, 
zarar, 
cinsel 

yönelim

Gerçek 
yaşamın 

boyutları-
na 

yönelme 
(sağlık, 
politika 

vd.) 
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Teşekkürler Listesi 
 
Çalışmanın bulgularının kısa sürede örülmesinde bir çok kişinin katkısı ve desteği oldu. İlk 

olarak Türkiye’de dijital oyun endüstrisinin haritasını çıkartmak için bize görüşme yapmamız 

için vakitlerini ayıran, öykülerini ve deneyimlerini bizimle paylaşan, haritada iz sürmemizi 

kolaylaştıran, parçaları birleştirmemizde yol gösteren herkese isim sırası ile teşekkür ederiz: 

Abdullah Yazıcı (Üyelik Al), Alemşah Öztürk (4129),  Armağan Yavuz (TaleWorlds/İki Soft),  

Aykut Göker (Eletronic Gaming Monthly yazarı), Aykut Sanver (Game Sultan), Başar Muluk 

(Yoğurt Teknolojileri), Burak Barmanbek (Momentum-DMT), Can Başyiğit (Overdose 

Caffeine), Cem Uzunlar (7 Kare), Cemil Türün  (Yoğurt Teknolojileri), Cengiz Engezoğlu 

(Chatlak1 Kafe-Ankara), Dağhan Demirci (Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü mezunu, Team Quash üyesi), Deniz Aydınoğlu (Ceidot-Ceiron Oyun Stüdyosu), 

Deniz Çırpıcı (7 Kare), Ege Karaosmanoğlu (Shockland Technologies), Eren Alpar 

(Hacettepe Üniversitesi mezunu, Team Quash üyesi), Erkan Bayol (Ceidot-Ceiron Oyun 

Stüdyosu), Ersen Candan (İnternet Kafe İşletmecisi-Ankara), Evrim Tanrıkut (Games Arena-

Game Turk), Fatih Karcı (Eurosoft), Fırat Akyıldız (Level Dergisi Editörü), Fırat Bükey 

(Emibel), Furkan Faruk Akıncı (Oyungezer Dergisi yazarı), Galip Kartoğlu (Zoetrope 

Interactive), Gökhan Ataca (Team Quash Menajeri), Hakan Nehir (Ceidot-Ceiron Oyun 

Stüdyosu), Hakan Tanıttıran (Kalkedon Yayınları), Hürol Öztürk (Yoğurt Teknolojileri), 

Hüseyin Yazıcı (Games Arena), Işık Barış Fidaner (Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü Doktora Programı), İlknur İlkyaz Güz (ODTÜ Teknokent), İpek Yavuz 

(TaleWords/İki Soft), Koray Eyidoğan (Ceidot-Ceiron Oyun Stüdyosu), Kürşat 

Karamahmutoğlu (Sobee), Mevlüt Dinç (Sobee), Murat Oktay (Electronic Gaming Monthly 

Editörü), Murat Yavuz Kaplan (Mynet), Mustafa İhsan Kızıltaş (ODTÜ Teknokent Müdür 

Vekili), Nalan Boler (GametoGame.net dergisi yazarı), Nezih Kulay (Semor Organizasyon), 

Ogan Kandemiroğlu (Eurosoft), Ogün Akgündüz (Gazi Üniversitesi öğrencisi, FIFA 

oyuncusu),Okan Bora (Gazi Üniversitesi öğrencisi ve Starcraft oyuncusu), Ömer Faruk 

Demir (Aral İthalat), Selçuk Orhan (Magiclick), Serhat Bekdemir (Teknoloji TV’de oyun 

programı yapımcısı), Serpil Ulutürk (Oyungezer Dergisi yazarı), Sinan Akkol (Oyungezer 

Dergisi Editörü), Suzan Karaibrahimoğlu (Shockland Technologies), Tolga Özuygur 

(Overdose Caffeine), Tuğbek Ölek (Oyungezer Dergisi yazarı), Tuna Hünerli (Ceidot-Ceiron 

Oyun Stüdyosu), Tuna Sentuna (Level dergisi yazarı), Ufuk Şahin (Savaşım.com), Umut 

Ersaraç (Merlin’in Kazanı yazarı), Yasin Demirden (Son Işık Stüdyosu), Yusuf Andiç (TİEV 

Başkanı), Yusuf Canpolat (Gametogame.net dergisi yazarı)… 
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Ayrıca, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan Dijital Oyun Çalışma 

Grubu’na (Bu ekibi oluşturan, Anıl Uzal, Begüm Şevluğ, Cansu Açıkalın, Ceren Kaynak, 

Esra Akarsu, Evren Kulak,  Gökhan Tarhan, Gözde İslamoğlu, Haluk Gülerman, Özde Özer, 

Özkan Özcan, Özlem Kuyulu, Sadettin Yıldızhan, Seçil Bölük, Seden Sundurdu, Serhat 

Sarıyıldız, Tülay Toklu, Volkan Özcan’a) Eylül 2007-Mayıs 2008 tarihleri arasında proje 

kapsamında gerçekleştirdikleri görsel ve işitsel kayıtlar,  Anadolu Ajansı’ndan Volkan 

Furuncu’ya görsel kayıtlama için Dijital Oyun Çalışma Grubu’na yönelik verdiği temel 

fotoğraf eğitimi, Fatma Buçakçı ve Harun Yıldız’a oyun stüdyosu ve dolayımlayıcı aktörler 

ile yaptıkları çeşitli görüşmeler, Burak Doğu’ya İzmir’den çalışmamıza verdiği destek, 

literatür taraması sırasında bize sürekli kaynak desteği sağlayan Gazi Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi’nden Aykut Cengiz’e yardımları için teşekkür ederiz.  

 

Öğrencilerimiz çalışmanın hep bir ucundan tuttular: tüm etkinliklerin tasarımları için Duygu 

Çakıreli’ne, fotoğraf çekimleri için Duygu Altınordu’ya, kamera çekimleri ve kurgu çalışması 

için Gökhan Tarhan’a, çeşitli yazı işleri için Adem Aydil’e, kitapta yer alan tablo ve 

şemaların tasarımları için başta Yasin Harmankaya ve Hasan Doğan’a, ses kayıtlarının deşifre 

edilmesi işinde başta Murat Şipal’e, Feride Gül Çakıroğlu Cortes Solveira’ya, Mehmet 

Güzel’e ve adını burada sayamadığımız diğer öğrencilerimiz ile araştırmamıza destek veren 

ilgi gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Proje Özet Bilgi Formu 
 

TÜBİTAK 
PROJE ÖZET BİLGİ FORMU 

 
 
Proje No:  107K039 

Proje Başlığı: 

DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ ve TÜRKİYE’DE GENÇLİĞİN INTERNET KAFE 
KULLANIM PRATİKLERİ: ÇEVRİM İÇİ VE ÇEVRİM DIŞI KİMLİK 
EGZERSİZLERİ, HAREKETSİZ TOPLUMSALLAŞMA ve SANAL KARİYER 
YAPMA-ANKARA’DA ETNOGRAFİK ALAN ÇALIŞMASI 
 

Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar:  

Doç.Dr. Mutlu Binark (Yürütücü)  

Öğr. Gör. Günseli Bayraktutan-Sütcü (Araştırmacı) 

 

Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi: 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi A205  Eskişehir Yolu 20.km Bağlıca 

Kampusü 06530 Ankara 

Tel: 2341010 dahili 2077  

Faks: 2341151  

 

Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi: 

------ 

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 

1 Haziran 2007-1 Ekim 2008 (16 ay) 

Öz (en çok 70 kelime) 

Bu çalışmada bir yandan kültür endüstrisi olarak Türkye’de dijital oyun endüstrisinin 

topografyası (üretim süreci, sorunları ve geliştirilmesi için çözüm önerileriyle birlikte) 

çıkartılmış, üretilen oyunlar ve oyun geliştiriciler dökümlenmiş;  bir yandan da Ankara 

mikro ölçeğinde etnografik alan araştırmasıyla İnternet kafelerde gençlerin dijital oyun 
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oynama pratikleri irdelenmiş,  İnternet kafelerde gençlerin dijital oyun oynama pratikleri 

habitus, hareketsiz toplumsallaşma vb. kavramlarla  analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda 

yeni medya okuryazarlığı kavramı çerçevesinde dijital oyun kültürünün ele alınması 

gerektiği önerilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Kültür Endüstrisi, Dijital Oyun Tasarımı, Dijital Oyun 

Geliştirimi, Oyun Türleri, Oyun Ortamları, Oyun Geliştiriciler, Yeni Ekonomi, 

Enformasyonel ve Promosyonel Kapitalizm, Türk Oyunları, Yerelleştirme, Dolayımlayıcı 

Aktörler, Habitus,  Dijital Oyuncu, Homo Ludens, Dijital Oyuncu Türevleri, İnternet 

Kafe, Sanal Kariyer, Sanal Kabileler,  Avatar, Oyuniçi Ekonomi, Hareketsiz 

Toplumsallaşma, Toplumsal Sermaye, Kültürel Sermaye, Ekonomik Sermaye, Eleştirel 

Medya Okuryazarlığı, Yeni Medya Okuryazarlığı 

 

Projeden Yapılan Yayınlar: 

I. Proje Yürütücüsü ve Araştırmacısının Ortak Yayınları 

2009 Binark, M.  ve G. Bayraktutan-Sütcü, “DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ 
HARİTASINDA OYUNCULAR: DİJİTAL OYUNCULARIN HABİTUSLARI VE 
KARİYER TÜREVLERİ” KATILIMIN E-HALİ: GENÇLERİN SANAL ALEMİ. 
Der. Dr. Aslı Telli Aydemir. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. (Mart 
2009 da yayınlanacak kitap bölümü) 

2008 Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütcü,  Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun. 
İstanbul: Kalkedon Yayınları.  

2008 Binark, M.  ve G. Bayraktutan-Sütcü, “Türkiye’de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler 
Üzerine Üretilen Söylemler ve Mekan-Kullanıcı İlişkisi”, Amme İdaresi Dergisi, 41(1): 
113-148. (2008)  
(SSCI)  
(Ayrıca TUBA-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, IIAS EGPA Veri tabanı) 
 

II. Proje Yürütücüsünün Yayınları 

2007 Binark, M. “Sunuş-Sanal Uzamda Dijital Oyun Kültürü” Folklor ve Edebiyat, Yaz. 
8-10. (2007) (MLA indeks) 

2007 Binark, M. “Dijital Oyunlar: Sektör, İçerik ve Oyuncular” Folklor ve Edebiyat, Yaz. 
11-24.  (2007) (MLA indeks) 
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III. Proje Araştırmacısının Yayınları 

2008 Bayraktutan-Sütcü, G. “Araştırma Bize Ne Öğretir?  Yönteme ve Araştırmacıya 
Eleştirel Bakabilmek” Selçuk İletişim, Cilt 5, Sayı 3, 45-57. (TUBA Veri Tabanı) 
 

2007 Bayraktutan-Sütcü, G. “Devasa Online Oyunlarda Klan Kültürü ve Liderlik 
Olgusu”. Folklor Edebiyat. Cilt 50: 41-56. (MLA)  
 

IV. Proje Konusundan Yapılan Akademik Sunumlar (Tam Metni 

Yayınlanmış Bildiriler veya Özeti Yayınlanmış Bildiriler) 

2008 Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütcü “The Digital Game Development in Turkey: 
The Political and Cultural Economy of Game Development” European Communication 
Research and Education Association 2nd ECREA Conference, 25-28 Kasım 2008, 
İspanya (Özeti Yayınlandı) 
 
2008 Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütcü “The political and cultural economy of the 
Turkish digital game development: What Turkish game developers really need?” Amber 
08-Sanat ve Teknoloji Festivali , İstanbul (http://08.a-m-b-e-r.net) kapsamında 10 
Kasım 2008 tarihinde sunum. 
 
2008 Binark, M., G. Bayraktutan-Sütcü ve F. Buçakçı. “How Turkish Young People 
Utilize Internet Cafes: The Results of Ethnographic Research in Ankara” Association of 
Internet Researchers-IT University of Copenhagen, 15-19 Ekim 2008, Danimarka 
(Özeti Yayınlandı) 
 

2008 Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütcü “The political and cultural economy of the 
Turkish digital game development: What Turkish game developers really need?” 7 th 
Association for Cultural Studies, International Crossroads in Cultural Studies 
Conference-University of West Indes-Jamaica 3-7 Temmuz 2008, Jamaika  (Özeti 
Yayınlandı)  
 
2008 Binark, M., G. Bayraktutan-Sütcü ve F. Buçakçı. “Exploring Turkish Digital Game 
Culture in Internet Cafes” 6th International Symposium Communication in the 
Millenium,  İstanbul Universitesi, Anadolu Universitesi and University of Texas-
Austin, 14-16 Mayıs 2008,  İstanbul-Türkiye. www.cim.istanbul.edu.tr  (Tam metin 
olarak yayınlanacak) 
 
 
2007 Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütcü “The Internship for the Real Life in Silkroad 
Online” Assosiation of Internet Researchers Conference, Lets’s Play, Simon  Fraser 
Uiversity-Vancouver, 17-20 Ekim 2007, Kanada (Özeti Yayınlandı) 

 

2007 Binark, M. ve Bayraktutan Sütcü, G. “Ankara Mikro Ölçeğinde İnternet Kafelerin 
Kullanım Biçimleri” İ-net-tr’07 kapsamında düzenlenen İntenet:Toplum, Kültür, 
Katılım, Birey Paneli 9 Kasım 2007, Yer: Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ankara (Tam metin İnternet  ortamında 
yayınlanmıştır. Bakınız. www. inet-tr.org.tr (2007) 

http://08.a-m-b-e-r.net/
http://www.cim.istanbul.edu.tr/
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V. Proje Kapsamında Düzenlenen Paneller ve Atölyeler 

 
20 Mayıs 2008 Dijital Oyuncu Paneli, Başkent Üniversitesi, Ankara.  
 
14 Mart 2008  Türkiye’de Dijital Oyun Endüstrisi Çalıştay ve Paneli, İstanbul 
 
4 Mart 2008 Ceidot Ceiron Oyun Stüdyosu ve Dijital Oyun Endüstrisi Paneli, 
Başkent Üniversitesi, Ankara.  

 

VI. Proje Kapsamında Katılınan Kamu Aktörleri Toplantıları 

11 Haziran ve 28 Haziran 2008 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
(ASGM)  “Bilgisayar Oyunları ve İnternet Kafelerde Oyun Toplantıları”, Ankara 
 
17 Temmuz 2008 ODTÜ TEKNOKENT ATOM I. Dönem Eğitimi Kapsamında 
“Türkiye’de Dijital Oyun Endüstrisi” Semineri, Ankara 
 
5-7 Kasım 2008   ASGM- V. Aile Şurası “Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya 
Okuryazarlığı Çalışma Grubu”, Ankara 
 
19 Kasım 2008 ODTÜ-Teknokent ATOM “Türk Oyun Dünyası-Ön Hazırlık 
Toplantısı”, Ankara 
 

VII. Proje Bursiyerlerinin Akademik Çalışmaları 

2008  Buçakçı, F. “İnternet Kafelerde Gençliğin Oyun Oynama Pratikleri: Ankara Mikro 
Ölçeğinde Etnografik Alan Çalışmasının Bulgularının Eleştirel Bir Bakışla 
Değerlendirilmesi”, Medya, Gençlik ve Demokrasi Paneli Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi,  23 Ekim 2008, Ankara. Sunum.  
 
2008  Buçakçı, F. “Geleneksel Medyada Dijital Oyunların Ve Oyuncuların Temsili” 4. 
İletişim Öğrencileri Kongresi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi- 2 Mayıs 2008, 
Ankara. Sunum. 
 
∗ Not: Fatma Buçakçı’nın proje yürütücüsü ve araştırmacısı ile ortak uluslar arası 
sunumları da vardır: Bakınız IV.  
 
2008 Güzel, M. Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaşam Paneli, Kocaeli Üniversitesi 
İletişim Fakültesi  1 Kasım 2007, Kocaeli, Sunum 
 
2008 Güzel, M. Yeni Medya, Gençlik ve Tüketim Kültürü Paneli, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu, 1 Nisan 2008, Bolu.  Sunum.  
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