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Oyun: 
 
“Özgürce razı olunan, ama tamamen 
emredici kurallara uygun olarak 
belirli zaman ve mekan sınırları 
içinde gerçekleştirilen, bizatihi bir 
amaca sahip olan, bir gerilim ve 
sevinç duygusu ile “alışılmış 
hayat”tan “başka türlü olmak” 
bilincinin eşlik ettiği, iradi bir 
eylem veya faaliyet”     Huizinga 



 
-Fantastik dünyalar 
-Edebiyat ve sinema gibi anlatı 
sanatlarından devralır 
-İzleyici yorumcu olmak yeterli 
olmamaktadır 
-Anlatının altında yatan kural ve 
mekanizmaları çözümleyebilmek  
-Yeni durumlara uyum sağlayabilmek 



Oyunlar hakkında bilgi 
edinmek için Aarseth’in 
önerisi: 
 
- Oyun geliştiricileri ile 
görüşmek 
-Oyuncu deneyimlerine 
başvurmak 
-Oyuna katılmak 



-Oyun geliştiricileri ile 
yapılmış görüşme ve 
röportajlar 
-Forum, Facebook, Twitter 
yazışmaları 
-Avatar oluşturarak oyuna 
katılma 



İstanbul Kıyamet Vakti - İKV 



-Türkiye’de yapılan ilk 3 
boyutlu MMORPG (Massively 
Multiplayer Online Role-
Playing Game) 
-2004 /İTÜ Teknokent–Sobee/ 
Mevlüt Dinç  
-2006 / Mynet 
-2008 / Mynet, Sobee, TTnet 
-700 bin kayıtlı oyuncu 
-Free to Play 



Zaman ve Mekan 
1956 yılında meteor 
felaketine uğramış bir 
dünyada; İstanbul'un gelecek 
zamanıdır. 
 
Eminönü, Meteor, Sivri Ada, 
Yeraltı 
 



Oyun da kutsal eylem gibi ritüellerden 
oluşur ve oyun alanı, kutsal eylem alanı 
gibi belirlenmiş sınırlar içindedir. 
 
Kendi sınırları içinde çeşitli kuralların 
yürürlükte olduğu, ayrılmış ve 
kutsallaştırılmış yerlerdir.  
 
Huizinga’nın anlatımıyla oyun alanları 
“bilindik dünyanın ortasında, belirli bir 
eylemin gerçekleştirilmesi amacıyla 
tasarlanmış geçici dünyalardır.”  



Çevrimiçi bir oyunda 
kullanıcılar, Dünya 
üzerindeki herhangi bir 
bilgisayardan oyuna giriş 
yapabilmekte, ekran 
alternatif dünyanın 
görülebildiği bir pencereye 
dönüşmektedir. 



Dijital oyun deneyimi, diğer medyalardan farklı 
bir mantık ile yapılanmıştır.  
 
Öykü ve oynayış arasında uçurum vardır. 
 
Edebiyat ve sinemadaki anlamıyla “inançsızlığın 
bastırılması” kavramı bu bağlamda geçerliliğini 
yitirir.  
 
Janet Murray’in deyimiyle, oyunlarda inançsızlığın 
bastırılmasından ziyade, etkin bir inanç yaratımı 
vardır. 



 
 
Kavramlar oyun çerçevesinde 
yeniden yaratılmakta, hatta 
bir oyunda yaratılan bu 
bilinç ve inanç, başka bir 
oyunda devam etmektedir.  
 
 



Sentetik dünya 
İnsanlar için, insanlar 
tarafından yapılmış, 
sürdürülmesi, kaydedilmesi ve 
dönüştürülmesi bilgisayar 
tarafından sağlanan geniş, 
dünya benzeri, büyük grup 
ortamıdır.         
Castronova 
 



Bourdieu’nün kavramlarını ödünç alarak: 
 
Alan oyunun oynandığı yerdir.  
 
Oyun sırasında oyuncuların geliştirdikleri 
stratejiler habitus kavramı ile 
açıklanabilir.  
 
Bu stratejiler, başarıya götüren belli 
formüller değil, süreç içerisinde 
şekillenen yatkınlıklardır. 



Oyunlar gerçek yaşamdan kopuk olmadıkları 
gibi oyuncularına, aldıkları varsayılan 
hazlara göre, Bourdieu’nun söylediği gibi 
bir çeşit habitus, belli maddi pratikler 
önermektedir.  
 
Oyunlar, gerçek dünyadaki sosyal yaşamın 
küçük bir temsili olarak kurulmuştur. Bu 
sanal dünya, oyuncuya gerçek yaşamın 
kurallarının ve ilişkilerinin bir 
haritasını sunar. 



“Sentetik dünyalar”  
Sıradan insan ilişkilerine sıradışı 
mekanlarda ev sahipliği yapar. 
 
Sahip olduğu teknoloji ve tasarım 
bakımından bu mekanlar hiçbir anlamda 
“gerçek” değildir. Ancak ilişkiler 
“gerçek”tir. 
 
Bu alanda oyun oynamaktan daha fazlası –
çatışma, yönetim, ticaret, arkadaşlık, 
aşk- gerçekleşmektedir. 



Sherry Turkle’a göre:  
 
Kimlik atölyeleridir.  
 
Bu oyunlarda kişilik merkezdışı (decentric) 
bir özelliğe sahip olmaktan çok, 
çoğaltılmış durumdadır.  
 
“Kişiliğin inşası ve yeniden inşası için 
yeni bir ortam teşkil eder.” 



John Suler’e göre: 
 
Hayalleri beslemeyi sağlayan bilinçli  
arzu tatminidir.  
 
Kişiliğin bölünmesidir. Biri 
diğerinden daha “gerçek” değildir.  
 
Gizli ya da bilinçsiz yanları da 
olsa, ikisi de bir kimliğin farklı 
yanlarıdır. 





 
 
Protez hafıza ve protez 
kimlik 
 
 



“Sanal” dünya ne kadar 
“gerçek”? 
 
Oyun ekonomisi  
Sosyal ilişkiler 
Kimlik ve aidiyet 
 
 



“Typical users” haftada ortalama 20-
30 saat, “Power users” mümkün olan 
her dakikalarını oyunda 
geçirmektedir. Castronova’nın 
aktardığı araştırma sonuçlarına göre 
oyuncuların %20’si oyundaki fantezi 
dünyasını varlıklarını sürdürdükleri 
“gerçek” dünya olarak tanımlamış, 
bildiğimiz dünyanın sadece yemek 
yemek ve uyumak için gidilen bir yer 
olduğunu belirtmişlerdir. 
 
 



Dijital oyunların sanat 
ürünü olmaları, onların 
kapitalist tüketim 
kültürünün bir ürünü olduğu 
gerçeğiyle çelişmez. 
    
 
 
Akbulut 



Oyun Ekonomisi 
 
Oyundaki her şey ekonomik bir anlam 
taşımaktadır. Yüksek fiyatlı malzemeler 
bir karakteri oyun içinde daha güçlü hale 
getirmektedir. Doğru ekipmanla bir 
karakter daha güçlü büyüler yapabilmekte, 
tehlikeli zindanlarda daha fazla 
ilerleyebilmekte, kıtada daha hızlı ve 
güvenli yolculuk yapabilmektedir. Büyük 
bir fantezi oyun dünyası, temelde reel 
ekonominin kurallarına göre işlemektedir 



Her yıl avatar, silah, zırh gibi  oyun içi 
nesnelerin e-bay ve benzeri siteler üzerinden 
alım satımı ile küresel çapta 100 milyon doları 
bulan ticari akış gerçekleşmektedir.  
 
Asya ülkelerinde oyun sunucularındaki güvenlik 
eksikleri ve hackerlar yüzünden sahip oldukları 
sanal varlıkları çalınan oyuncular polise 
başvurmaktadır. Polis tutuklamalar 
gerçekleştirmekte, mahkemelerde davalar 
görülmekte ve davacılar bu davaları 
kazanmaktadır. 
 
 Oyunlar ve gerçek dünya arasındaki sınır 
bulanık hale gelmektedir. 



-Serbest zamanın, çalışmanın 
uzantısı haline gelmesi 
 
-Piyasa ekonomisine dahil 
olan oyuncu 
 
-Altın işçiliği 





“Büyüleyen ve büyülenen aynı 
zamanda hem bilinçli hem de 
kanmaya hazırdır ve kanmayı 
istemektedir.” 
 
 
Marette 



Fantastik dünyaya giriş 
ve kurallar 
 



Avatar oluşturma – Karakter yaratma 



Sanal Kariyer: Uzmanlaşma ve 
Yatırım 
-Doğru karakter yaratma 
-Görev tamamlama 
-Yaratıklarla savaşma 
-Level atlama 
-Doğru puanlama 
-Doğru nesnelere yatırım yapma 
-Klan ve lonca üyelikleri 
-Klan ve loncada yükselme 

 



 Sanal kariyerinizi nasıl planlarsınız? 



 Kıt kaynaklar ve zorunlu ortaklıklar: 
Hangi klana, hangi loncaya katılmalı? 



Bakardjieva’nın da dikkati çektiği üzere 
oyunlar yoluyla sanal uzamda birlikte 
zaman geçiren kullanıcılar arasında 
hareketsiz toplumsallaşma (immobile 
socialization) olarak adlandırılabilecek 
yeni bir toplumsallaşma biçimi ortaya 
çıkmıştır.  
 
Sanal uzamda toplumsal sermayelerini 
yeniden inşa etmeye neden ve nasıl yatırım 
yaptıklarını açıklamaktadır. 
 
“Sanal” ve “gerçek” dünyalar arasında 
ilişkilerde ve değerlerde akışkanlık 
 



- Oyun içi etkinlikler 
aracılığıyla etkileşim: 
Saygı duruşu, protesto 
yürüyüşü, savaşlar vb. 
- Forum ve hayran sayfaları 
aracılığıyla etkileşim: 
Fan art yarışmaları, sohbet 
yazışmaları, bilgi paylaşımı 
vb. 
- Yüz yüze etkileşim: 
Oyun fuarları, buluşmalar vb. 

 









Kültürel Kodlar 
Oyun, yinelenen kültürel 
kodlarıyla oyuncularını 
gerçek yaşamdakinden farklı 
bir değerler bütüne 
inandırabilme ya da gerçek 
yaşamdaki kültürel kodları 
kuvvetlendirmek yolunda 
işlev görmektedir. 



“Oyuncular! Sıradan bir karakteri yönetmiyorsunuz. Teşkilat 
adı verilen, 1980’den beri, kıyamet sonrası düzeni 
sağlamakla yükümlü köklü bir kuruluş için çalışan gizemli 
Neferler’den birisiniz. Teşkilat’ın isimsiz mensupları. 
Hangisinin ne iş yaptığını kimse bilmez. Onlara isimleri 
ile hitap edilmez, isimleri halk içinde zikredilmez, sadece 
Jandarma’nın basit bir not defterinde tek satırlık bir 
kayıtları vardır. Ve öldüklerinde, o satırın üzerine bir 
çizik atılır. Resmi bir konumları yoktur. Aileleri yoktur. 
Teşkilat tarafından büyütülmüşlerdir. Gayriresmi deyişle, 
Nefer olarak adlandırılırlar. Ücretleri düzensizdir. 
Haklarında çok konuşulmaz. Birçok kişi onları, 
serüvencilerle karıştırır. Ancak serüvenciler kendileri 
için karlı ve ideal olanı seçerlerken, Nefer’lerin seçme 
hakkı yoktur. Teşkilat ne görev verdiyse yapmak onların 
yükümlülüğündedir. 
Sadece eğitimleri esnasında, fiziksel ve mental olarak, üst 
seviyede oldukları tespit edilen kimsesizler, Nefer olarak 
tayin edilirler.” 



Cami avlusunda oyun dünyasına doğuş 



İlk görev: Teşkilata Katılma 



NPC  
(Non-Player 
Character) 







Sonuç: 
Oyun yapımcıları tarafından kurulan bu dünyadaki 
karakterler ve konumlandırılışları, çeşitli 
adlandırmalar (akçe,lonca,teşkilat vb), oyuncuya 
görev verilirken kullanılan dil, oyun içinde 
yapılan çeşitli eylemler, bu eylemlere oyun 
yazılımcılarının verdiği yazılım ve organizasyon 
bazındaki destek, karşımıza çıkan imgelerin tesadüf 
olmadığı, oyun içinde açık biçimde Türk-Müslüman 
karakteri temsiline izin verildiğini 
göstermektedir. Oyunlarda yinelenen kültürel 
kodların, oyuncunun mevcut değerlerini pekiştirme 
ya da yeni değerler oluşturma işlevi göz önünde 
bulundurulduğunda, İKV’de Türk milliyetine özgü 
değerlerin benimsetildiği görülmektedir.  
 



Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi, oyun içindeki 
baskın değerler, sosyal yapıların hakim 
değerlerini de belirleyerek, bireylerin çeşitli 
gruplara kabul edilmesi ya da dışlanması sonucunu 
doğurmaktadır. Çevrim içi ve çevrim dışı değerler 
arasındaki akışkanlık, oyun ekonomisi için de 
geçerlidir. Oyuncular sanal karakterine yatırım 
yapmak için gerçek para kullanmanın yanında, oyun 
içi sanal para ekonomisini öğrenmek, oyun içi 
piyasada rasyonel birer aktör olmak durumundadır. 
Böylelikle oyunlar sadece sosyal değerlerin değil, 
ekonomik sistemlerin de taşıyıcısı durumundadır. 



Teşekkürler 


