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     ÖZ 

MODLARLA AÇIK YAPITA DÖNÜŞEN VİDEO OYUNLARI VE 

SKYRİM ÖRNEĞİ 

         VOLKAN EROL 

 

“Modlarla Açık Yapıta Dönüşen Video Oyunları ve Skyrim Örneği” başlıklı bu tezde 

öncelikle oyun kavramının ve video oyununun tanımı yapılmış; video oyunlarının 

tarihi teknolojik gelişmeler paralelinde anlatılmıştır. Daha sonra mod kavramı 

irdelenmiş ve hem bir metin hem de sanat yapıtı olarak video oyunu ve mod ilişkisi 

üzerinde durulmuş; bu ilişki Umberto Eco’nun açık yapıt ve hareketli yapıt 

kavramları üzerinden tartışılmıştır.  

Video oyunlarının etkileşimli yapısı ve oyuncuların birer üreticiye dönüşme 

potansiyeli ele alınmış, çeşitli örnekler üzerinden video oyunlarının hem birer sanat 

yapıtı hem de sürekli genişleyen ve devinim halinde olan bir metin olarak olanakları, 

sayısal teknolojiler ile birlikte gündeme gelen hipermetin ve sibermetin gibi 

kavramlara da değinilerek, tartışılmıştır.  

Çalışmanın son bölümünde, The Elder Scrolls V: Skyrim adlı oyunun anlatı, 

mekanik, estetik ve kesilmiş  içerik çerçevesinde on adet modu ele alınmış; bu 

modlar açık yapıt çerçevesinde incelenmiştir. Betimsel yöntem kullanılmış ve 

göstergebilimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmada, modların video oyunlarını birer 

açık yapıt haline getirdiği ve oyunculara kendi kültürlerini, görüşlerini, sanat 

anlayışlarını dışavurmaya olanak tanıyan bir ortama dönüştürdüğü ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Video oyunları, mod, açık yapıt, hareketli yapıt, göstergebilim, 

skyrim 
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                                                          ABSTRACT 

VIDEO GAMES THAT EXPAND TO OPEN WORK THROUGH 

MODS AND EXAMPLE OF SKYRIM 

VOLKAN EROL 

 

In this thesis titled “Video Games that Expand to Open Work through Mods and 

Example of Skyrim”, firstly, the concept of game and the definition of video game 

have been made; the history of video games is explained in parallel with 

technological developments. Then, the concept of mod is examined and the relation 

between video game and mod, both as a text and artwork is emphasized; this 

relationship has been discussed in the context of Umberto Eco's concepts of open 

work and work in movement. The interactive structure of video games and the 

potential of players to turn into developers are discussed, and the possibilities of 

video games as an artwork as well as a constantly expanding and moving text are 

discussed through various examples, and concepts such as hypertext and cybertext 

are elaborated in line with digital technologies.  

In the last part of the study,  total of ten mods of The Elder Scrolls V: Skyrim are 

discussed in terms of narrative, mechanics, aesthetics and cut content. These mods 

are examined in the framework of open work. Descriptive method is used and 

semiotic analysis is applied. In this study, it has been revealed that the mods expand 

video games into an open work and enable gamers to express their own culture, 

views and understanding of art. 

 

Keywords: Video games, mod, open work, work in movement, semiotics, skyrim 
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        ÖNSÖZ 

“Modlarla Açık Yapıta Dönüşen Video Oyunları ve Skyrim Örneği” başlıklı bu tezde, 

sayısal teknolojilerin gelişmesi ve internetin icadı ile paralel bir şekilde ilerleyen 

video oyunları ve modlar tarihsel süreciyle birlikte ele alınmış; video oyunlarının bir 

sanat yapıtı ve sayısal bir metin olarak olanakları Umberto Eco’nun açık yapıt 

kavramı çerçevesinde ele alınmış; her oyuncunun birer üreticiye dönüştüğü ve video 

oyunlarını kendi görüşlerini, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini gösterdikleri birer 

ortam olarak kullandıkları saptanmıştır.  Amaç, video oyunlarının görece yeni bir 

ortam olarak potansiyelini tartışmak ve özellikle ülkemizde yeni yeni çalışılmaya 

başlanan video oyunu çalışmalarına katkıda bulunmaktır. 

Video oyunları ve modlar, tıpkı sinema gibi pek çok sanat dalını kapsamakta, 

sinemadan farklı olarak ise etkileşimli bir yapı barındırmaktadır. Bu yapı eğlence 

amaçlı başlayan video oyunlarının farklı bir noktaya doğru evrilmesini sağlamış, 

bağımsız geliştiricilerin de giderek artmasıyla hem farklı oyun ve mod türleri hem de 

sanatsal dışavurum için yeni bir araç ortaya çıkmıştır. Modlar aracılığıyla Her 

oyuncunun aynı zamanda bir üreticiye ve icracıya dönüştüğü bu ortamın, Eco’nun 

hareketli yapıt kavramıyla örtüşüp örtüşmediğini irdelemek için TES V: Skyrim adlı 

oyun ve oyunun modları ele alınmıştır. Ele alınan modların, orijinal oyunu hangi 

açılardan değiştirdiği çözümlenmiş, açık yapıt ve hareketli yapıt kavramlarıyla 

parallelliği incelenmiştir. 

Çalışmamın ve öğrenim hayatımın her aşamasında bana destek olan aileme, lisanstan 

beri birlikte çalıştığımız, bana her daim yol gösteren, hep yanımda olan, benim için 

bir tez danışmanından fazlası, bir usta ve yeri geldiğinde bir abla olan sevgili hocam 

Doç. Dr. Gülin Terek Ünal’a, sadece tez sürecinde değil hayatımın pek çok 

noktasında yanımda olan arkadaşım Dila Naz Madenoğlu başta olmak üzere her 

konuda yanımda olan bütün dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim.    

                                                                                    Volkan Erol  

           İstanbul, 2019 
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GİRİŞ 

Video oyunları, etkileşimli yapısı ile ilk zamanlarından beri geniş kitlelere hitap 

etmekte, oyun oynama edimini dijital ortama taşımaktadır. Deneysel amaçlı başlayan 

ve daha sonra tıpkı sinema gibi ticari amaçlarla geliştirilen video oyunları, kısa zaman 

içinde hem sanatçılar hem de farklı bir şeyler üretmek isteyen oyuncular sayesinde 

dönüşüm geçirmeye başlamıştır. 

Bu dönüşümün doruk noktası kodlarını yayınlayan 1993 yapımı Doom olmuştur. 

Oyuncular bu kodlar sayesinde kendi bölümlerini geliştirip oyuna eklemleyebilmiştir. 

Yapılan bu modifikasyonlar mod olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Video 

oyunlarının bu esnek yapısı pek çok sanatçının video oyunlarını bir araç olarak 

kullanmasını da beraberinde getirmiştir. Sanat oyunları başlığı altında ticari amaç 

gütmeyen oyunlar ve aynı kapsamda sanat modları geliştirilmiş, video oyunu estetiği 

ve sinemayı birleştiren machinima adlı yapımlar oluşturulmuştur.  

Modlar, oyunların anlatısından mekaniklerine ve estetik yapısına kadar neredeyse her 

parçasına müdahale etme şansı tanımaktadır. Oyuncular böylece, kimi zaman birlikte 

çalışarak, yeni içerikler üretmekte ve bu içerikleri diğer oyuncularla 

paylaşabilmektedir. Dolayısıyla piyasaya sürülen bir oyun modlar sayesinde hem 

sürekli gelişmekte ve değişmekte, hem de yıllar geçse bile güncelliğini korumaktadır.  

Umberto Eco’nun açık yapıt ve hareketli yapıt kavramları ile paralellik gösteren bu 

yapı, oyunların ve modların birer yapıt ve hatta sanat yapıtı olarak 

değerlendirilebileceği düşüncesini de beraberinde getirmektedir.  

Barthes gibi düşünürlerin de dile getirdiği bir eserin yazarının olmadığı, yazarın 

öldüğü düşüncesi modlarda net bir şekilde görülmektedir. 

Oyun evrenlerinin ve anlatılarının açıklığı, sunduğu oynanış özgürlükleri ile açık 

dünya oyunları açık yapıt ile en çok paralellk gösteren oyun türleridir. Mod yapımına 

verdiği destek, geliştirildiği zamandan bu yana halen mod üretilmesi ve gittikçe 

genişleyen mod topluluğu, çalışma için 2011 yapımı The Elder Scrolls V: Skyrim’in 

seçilmesinde rol oynamıştır.  
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Bu çalışmanın amacı,  video oyunları ve video oyunu bağlamında modlar, okur ve 

yazar arasındaki ilişkiyi, post-yapısalcı düşünürlerin metin üzerine olan düşüncelerine 

de değinerek, oyunların her okuru bir yazara dönüştürdüğünü, yazarın metin üzerinde 

kurduğu iktidarı yıktığını ortaya koymak; bu kapsamda oyuncunun yazara nasıl 

dönüştüğümü, oyun ve oyuncu dinamiklerini nasıl etkilediğini, yaratılan yeni 

üretimlerdeki göstergeleri irdelemektir. Çalışmanın hipotezi aşağıdaki gibidir: 

  -Video oyunları, oyuncuların üreticilere dönüştüğü bir ortam sağlamaktadır. Modlar, 

oyunların birer hareketli yapıt haline gelmesini sağlamaktadır.   Bu kapsamda oyunlar, 

oyuncuların kendi arka planlarını, bakış açılarını, sanatsal duruşlarını sergiledikleri bir 

yapıt, halka açık bir sergi niteliği taşıyabilmektedir.  

Çalışmada şu soruların yanıtları aranacaktır: 

-Video oyunları hangi açılardan ele alındığında açık yapıt olarak incelenebilirler? 

-Modlar, video oyunlarının açık yapıta dönüşümünde nasıl bir etkiye sahiptirler? 

-Tüketici konumundaki oyuncuyu nasıl üretici konumuna yerleştirmektedir? 

-Modların sanatsal bir dışavurum olarak oyunlara etkileri nelerdir? 

Bu kapsamda, birinci bölümde video oyunlarının ve modların tarihine değinilmiş, 

modların doğmasına olanak sağlayan hack kültürü, hacker etiği gibi olgular üzerinde 

durulmuştur. Böylece çalışmanın odağının tarihsel süreçteki yeri ve önemi belirtilerek 

kavramın detaylarıyla anlaşılması amaçlanmıştır. 

İkinci bölümde Eco’nun açık yapıt ve hareketli yapıt kavramları, metin ve yapıt 

üzerine yapısalcı ve postyapısalcı yaklaşımlara da değinilerek açıklanmıştır. Oyun, 

açık, hareketli bir yapıt olarak, okurun bu dönüşümü ve metne, belli bir limit dâhilinde 

de olsa, müdahalesi sayesinde sürekli genişleyen bir referanslar ağına dönüşmektedir. 

Oyuncular, kendi estetik algılarını, sanatsal yönelimlerini, fantezilerini; roman, sinema, 

televizyon gibi diğer ortamlara da göndermede bulunarak, kendi yorumlarıyla ve 

oyunun dünyasıyla birleştirmekte, sonuç olarak ortaya geliştiricilerin piyasaya 

sürdüğü oyundan pek çok açıdan farklı, kolektif bir yapıt çıkmaktadır.  
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Üçüncü bölümde zaman içerisinde edebiyat çerçevesinden çıkarak, müzik ve mimari 

gibi alanlarda da çalışılan açık yapıt kavramı bu tez kapsamında video oyunları 

üzerinden tartışmaya açılmış, video oyunlarının ticari birer üretim olduğu gerçeği de 

göz ardı edilmeden, oyuncunun yazara dönüşmesine olanak veren modlar ele 

alınmıştır. Elder Scrolls V: Skyrim adlı oyun tanıtıldıktan sonra modları dört temel 

çerçeve kapsamında incelenmiştir: anlatı, mekanik, aydınlatma ve temsil. Skyrim’in 

seçilmesindeki nedenler şu başlıklar altında toplanabilir: 

-Açık dünya ve bir rol yapma oyunu olması oyunculara pek çok serbestlik tanımaktadır. 

Yani oyun, yapısı itibariyle açıktır. 

   -Oyunun geliştiricisi Bethesda, mod geliştiricilerine en büyük desteği veren 

firmalardandır ve Elder Scrolls serisi, mod topluluğunun en geniş olduğu oyun 

serilerinden biridir. Sadece Skyrim için 2011’den beri 60.000’nin üzerinde mod 

geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam etmektedir.  

Dört başlıkta incelenen modlar ise aşağıdaki gibidir: 

Anlatı: Beyond Skyrim Bruma 

Mekanik: Frostfall 

Aydınlatma: Obsidian, Natural and Atmospheric Tamriel, Aequinoctium, Vivid 

Weathers, ELFX, RLO 

Temsil: Open Civil War, Diversed Skyrim 

Bu dört başlık oyunun yapısınu büyük ölçüde değiştiren modların sınıflandırılmasıyla 

oluşmuşturulmuştur. Dört başlığın altındaki modlar geniş bir mod havuzunun içinden 

seçilmiş olup oyunda görece büyük değişiklikler yapan modlar esas alınmıştır. 

Örneğin, oyuna sadece belirli bir silah ekleyen modlar kapsam dışı bırakılmıştır.  

Kendi kategorileri içinde çok indirilmesi ve son kullanıcı ile eleştirmenler tarafından 

yapılan sıralamalarda en çok önerilen listesinde olmaları da tercihlerde etkili olmuştur. 

İndirilme sayıları için, en büyük mod sitelerinden biri olan Nexus esas alınmıştır. 
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Genel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, Umberto Eco’nun göstergeler üzerine 

yaptığı çalışmalar çerçevesinde göstergebilimsel yaklaşımdan yararlanılmıştır. 

Çalışmanın sabit değişkeni Skyrim, bağımsız değişkeni ise seçilen modlardır. 

Çalışmanın evreni video oyunları, örneklemi ise Skyrim’dir. Çalışmada video 

oyunlarının birer metin olarak ele alınabileceği varsayılmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEKNOLOJİK GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE VİDEO 

OYUNLARI VE MODLAR 

1.1. Oyun Kavramı ve Video Oyununun Tanımı 

İnsanoğlu gruplar halinde yaşamaya başladığı andan itibaren diğer insanlar ile 

etkileşime geçmiş, topluma dönüşen topluluklar farklı dinamikler geliştirmiştir. 

Gelenek, görenek ve çeşitli alışkanlıklarla birlikte oyunlar da bu geçiş sürecine katkıda 

bulunmuş ve kültürel, coğrafi, iklimsel özelliklerle birlikte toplumun aynası 

niteliğinde olmuşlardır. Teknolojik gelişmelerle ise yapı taşları zaman zaman gelişmiş 

ya da dönüşmüştür. Oyun yalnızca boş zamanları değerlendirmek için kullanılan bir 

araç mıdır, yoksa toplumsal bellekte yeri olan bir ihtiyaçtan mı kaynaklanmaktadır. 

Abraham Maslow, 1943 yılında yazdığı “İnsan Dürtüsünün Teorisi” adlı makalesinde, 

ihtiyaçlar hirerarşisinden bahsetmekte ve insanın temel ihtiyaçlarını karşılamadan 

(yemek, içmek, güvenlik), yüksek ihtiyaçlar adını verdiği ait olma, sevgi gibi 

ihtiyaçların ortaya çıkmayacağını, her bir ihtiyacın karşılanması sonucunda ise yeni 

ihtiyaçlar ortaya çıkacağını belirtmektedir (Maslow, 2000). 

Winnicott, oyun oynamanın da temel güdülerden biri olduğunu söylemekte, bebeklerin 

geçiş nesneleri ve geçiş olguları olarak oyuna ve oyuncağa başvurduğunu, bir bebeğin 

bir geçiş nesnesini, yani sahip olduğu,“ilk ben olmayan şeyi kullandığına tanıklık 

ettiğimizde, çocuğun hem ilk kez simge kullanışına hem de ilk oyun deneyimine 

tanıklık ettiğimizi” (Winnicott, Oyun ve Gerçeklik, 2013: 122) ifade etmektedir. 

Homo Ludens yani Oyuncu İnsan kavramını ortaya artan Johan Huizinga’ya göre oyun, 

kültürden daha eskidir. Ona göre oyun, oyun olmayan bir şeyden çıkmıştır ve 

fizyolojik ihtiyaçlara cevap vermek gibi bir işlevi yerine getirmektedir ancak bununla 

beraber, kültürden ve toplumdan ayrı tutulamadığından kültürel bir işleve de sahiptir. 

“Oyunu kültürün içinde, bizzat kültürden önce var olan, kültüre eşlik eden ve bu 

kültüre başlangıcından içinde yaşadığımız döneme kadar damgasını vuran, verili bir 

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
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bizatihilik olarak buluruz. Oyunun mevcudiyetiyle her yerde, "gündelik" hayattan 

farklılaşan belirlenmiş bir eylem niteliği olarak karşılaşırız.”  (Huizinga, 2006:20) 

 

Metin And’ın da Oyun ve Bügü kitabında irdelediği üzere, oyun yalnızca bir dürtü 

değildir. Binlerce yıl öncesine ait oyun tahtalarından ve zarlardan örnek veren And 

oyunun kültürel ve sosyal önemi üzerinde durur.  

 

“Eski dinleri, dilleri, inançları ve ritüelleri incelemek için çocuk oyunları çok zengin 

bir kaynaktır. Çocuk, taklitçi, tutucu ve güçlü belleği olduğundan, iyi bir saklayıcı ve 

koruyucu etkendir. Eski ritüel kalıntılarını sözleriyle bile saklamaktadırlar... Çocuk 

oyunlarındaki sayışmaçlar (sayışmacalar), ebe çıkarma ya da oyuna kimin 

başlayacağını belirleyen tartımla söylenen tekerlemeler yolundan gidilerek eski 

inançları ve dilleri incelemek olanağı vardır.”  (And, 2012: 48)  

 

Günümüze gelindiğinde ise oyun kavramı ve işaret ettiği olgular daha da çeşitlenmiş 

ve çerçevesi genişlemiştir. Genellikle çocuklara yönelik olarak kullanılan oyun 

kavramı artık yetişkinlerin hayatında da bilgisayar teknolojisinin de sunduğu 

imkânlarla yoğun bir biçimde var olmaya başlamıştır. 

Satranç, go, tavla ve benzeri oyunlar yetişkinlere de hitap etse bile yaygınlığı sınırlıdır. 

Doğası gereği bir rakibe karşı oynanması gereken ve oyun için çeşitli ve her oyun için 

birbirinden farklı malzemelerin varlığına ihtiyaç duyulan birçok kutu oyunu ve benzeri 

oyunlar, bilgisayar teknolojisi sayesinde sadece bilgisayar üzerinden oynanabilmeye 

başlanmıştır. Bilgisayar ve çeşitli oyun konsolları, her oyun için farklı malzeme 

gerekliliğini ortadan kaldırmış, yapay zekâ, insan rakibin yerini almıştır. 

İlk örnekleri 1950’lerde görülmeye başlanan video oyunları, oyun kavramında 

birtakım değişikliklere yol açmışlardır. Temel olarak kontrol için kullanılan cihazlar 

ve bir ekran vasıtasıyla oynanan oyunlar olan video oyunları konsol oyunları, 

bilgisayar oyunları, elektronik oyunlar, avuç içi oyunlar, PC oyunlarının hepsini ifade 

etmek için kullanılsa da, bu kullanım her zaman geçerli değildir. Bilgisayar oyunları 

genel bir terim olduğu gibi, kimi zaman yalnızca kişisel bilgisayarlarda oynanan 
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oyunlar için; elektronik oyun, oyuncaklar için kullanılabildiği gibi video oyunları için; 

video oyunları ise yine genel bir terim olmakla beraber bazen yalnızca X Box ve 

Playstation gibi konsol oyunları için kullanılabilmektedir (Tavinor,2009:3). 

Video oyunlarının geleneksel oyunlardan ve insana karşı oynan oyunlardan temel farkı 

ise biri ise, yapay zekâya karşı da oynanabilmesidir. Böylece, insanların beraberce 

oyun oynama alışkanlıkları değişmeye başlamıştır. Oyun ile ilgili her ne kadar yapısal 

ve içeriksel değişiklikler yaşansa da belli ihtiyaçları karşılaması gerekliliği 

değişmemiştir. İnternet kafelerde topluca oynanan çok katılımcılı oyunlar bunun en 

belirgin örneklerinden biridir. Sadece belirli bir amaç uğruna bir araya gelen insanların 

her zaman oyun dışında sosyal gerçeklikte herhangi bir paylaşımda bulunmalarına 

gerek yoktur. Hatta bu ortamın dışında hiçbir şekilde iletişim içerisine girmeyen 

insanlar da bulunmaktadır. Zaman içerisinde teknolojik gelişmelerin oyun yapısına 

sağladığı katkılar ile evinin konforlu ortamından uzaklaşmadan çevrimiçi oyun 

oynayarak dürtü ve ihtiyaçlarını gideren ve katarsise ulaşabilen oyunculara da 

rastlanmaya başlanmıştır. Her ne kadar video oyunları da, iki kişinin aynı ortamda 

oynamasına izin veriyorsa da, bu durum, sokak (ya da ev) oyunlarından farklılık 

göstermektedir. 

 

“Bir oyunun katılımcıları, oyun sürecinde benzer deneyimleri yaşayıp kolektif bir 

bilinci paylaşırlar. Dijital oyunlar söz konusu olduğunda her oyuncu bilgisayar dışında 

tek başına oynasa da, amacına ulaşmak için diğer oyuncular gibi oyunun aynı 

gerçekliğini paylaşır. Paylaşma, oyunun ortaya çıkmasını, gelişmesini sağlayarak, 

sonuçta oyunun en son özelliği olan ‘haz duyma’yı ortaya çıkarır.” (Akbulut, 

2009:43)  

 

Kimi zaman ise oyunda ikinci bir oyuncuya gerek bile kalmaz. Oyun bireyin kendi 

kastrasyonlarını gidereceği, gerçek yaşamda sahip olamadığı maddi ve manevi 

ihtiyaçlarının karşılığını bulacağı bir araca dönüşür.   Bir yaşam simülasyonu olan, 

TheSims (Electronic Arts, 2000), bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Oyuncuların, 

Sim (simülasyon) denilen karakterlerini yaratarak, hayatlarını sürdürmek üzerine 

kurulmuş oyun, erkek hakimiyetini kırıp kadın oyucuları da kendisine çekmiş ve en 

çok satan oyunlardan biri haline gelmiştir.  
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“...Oyun araba kaçırma ya da iri göğüslü, silah taşıyan kadın kahramanlar değil 

sadece günlük rutinlerini gerçekleştiren sıradan insanlar sunuyor. Bir ev inşa edilir, 

bir aile taşınır ve bir Sim hayatı başlar. Oyuncunun görevi Taylorcu mikro idaredir; 

evi düzen içinde tutmak için çılgınca görev vermek ve ev sakinlerinin ‘ihtiyaç 

metre’lerini yüksek tutmak. Ya da belki öyle değil. Oyunun cazibesini tam olarak 

belirlemeye çalışmaktaki sorun herkesin farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor olması. 

The Sims, bir Lego kadar esnek bir video oyunu ve oyuncular böylece deney yapmak 

için cesaretlendiriliyor... 30 tane farklı duvar kâğıdı deseni ve 29 farklı döşeme tarzı 

var. Bu eşyalara göz atarken insan neden Celia Pearce’ın (2002) TheSims’i ‘IKEA 

oyunu’ olarak adlandırdığını hemen anlıyor.” (Paulk, 2006). 

 

The Sims, para kazanmaya ve daha iyi eşyalar-evler almaya dayalı yapısıyla, kapitalist 

sistemin gereği olan tüketim arzusunu aşılamaktadır. 

“Gerçekten de, parasal ekonomiye (hayal ürünü bir para birimi olan Simeleon 

etrafında yapılanmaktadır) ve görünürde tüketimi her şeyin üstünde tutarak 

idealleştiren bir hayat tarzına dayanarak işleyen The Sims’in, kapitalist sistemin bir 

ürünü olduğu inkâr edilemez. Örneğin, The Sims’in Satın Al ve İnşa Et kısımlarında 

çalması için tanımlanmış müzikler, çoğunlukla alışveriş merkezlerinde ve halka açık 

asansörlerde çalan, neşelendirici ve hafif bir tür müzik olan ‘muzak’lardan meydana 

gelmektedir. Oyundaki her satın alma işlemi komik bir yazar kasa sesiyle 

vurgulanmaktadır ve yarı kamusal mekânların büyük bir çoğunluğu kafe, restoran, 

çeşitli dükkânlar gibi tüketim mekânları olarak tasarlanmıştır. Bütün tüketim 

faaliyetlerinin Simler’in durum çubuğunda, genellikler pozitif, bir etkileri vardır 

(genellikle duygu durumu yükselir). “ (Sihvonen, 2011: 159). 

 

Oyunlar dönüşürken, biçim değiştiren bir diğer olgu da mekân olgusudur. Toplumsal 

ve ekonomik değişimlerle birlikte yaşam alanları da dönüşmüş, özellikle park ve açık 

alanların sayısı azalmış ve başta güvenlik endişesi ve sosyolojik etmenlerin etkisiyle 

kimi oyunlar tamamen yok olmaya yüz tutmuş diğerleri ise platform değiştirerek 

varlıklarını sürdürmüştür. 

“Oyun için mekânlar bulunur: ...seksek için boş alan, dama ya da satranç için satranç 

tahtası, stadyum, parkur, liste, halka, sahne, arena vs. Bu ideal sınırların dışında vuku 

bulan hiçbir şey oyunla alakalı değildir. Mekânı yanlışlıkla, kaza sonucu ya da 

zorunluluk sebebiyle terk etmek, topu sınırların dışına göndermek, oyun dışı olmaya ya 

da ceza almaya neden olabilir.” (Caillois, 2001: 6) 
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Oyunun dışına çıkartılmakla sonuçlanan hareketler, kuralları sabit kalarak farklı 

platformlara taşınmıştır. Video oyunları bu platformlardan en belirgin olanıdır. Video 

oyunları, her oyun için belli bir mekânda olma zorunluluğunu kaldırmış, bütün 

mekânları dijital ortamda yeniden üretmiş, oyun için gereken zaman ve mekân 

kavramlarını hatırı sayılır ölçüde esnetmiş, dönüştürmüştür. 

Bilgisayar oyunlarının temel özelliklerinden biri de “etkileşim” kavramıdır. Etkileşim, 

geleneksel oyunlarda, bireylerin bireylerle ya da oyun mekânıyla/aracıyla etkileşimi 

şeklinde bulunmaktaysa da, video oyunlarında aynı zamanda yapay zekâ, anlatı ve 

oyun mekanikleri ile olan etkileşimi de içine almakta ve bu sebeple video oyunları 

araştırmalarında en çok üzerinde durulan konulardan biri haline gelmektedir. 

Bilgisayarların mekânı yeniden üretmeye imkân tanıyan teknolojisi, “gerçek, fiziksel 

dünyada karşılığı olmayan sanal mekânların da yaratımı ve temsiline imkân 

vermektedir... Dahası, bu oyun uzamları, yalnızca belli bir mekânın tasviri değildir, 

ayrıca aktif bir şekilde keşfedilebilir. “  (Liebe, 2008: 330). Fantastik rol yapma 

oyunları bu durumun en iyi örneklerini oluşturmaktadır. Kendi karakterini yaratma, ve 

oluşturulan dünyanın sınırları içerisinde temel anlatı ile ilgisi olmayan pek çok mekânı 

keşfetme, karakterlerle iletişim kurma ve hatta oynanan karakterin iyi mi kötü mü 

olacağına karar verme gibi tercihler oyuncuya bırakılmaktadır. Fantastik bir dünyada 

kötü bir elf ya da iyi bir ork olabilirler. Bu tercihler kimi oyunlarda oyunun sonucunu 

da az ya da çok etkileyebilmektedir. Bu çerçevede tezin odak noktalarından birini 

oluşturan RYO’lar (Rol Yapma Oyunları) ilerleyen bölümlerde daha kapsamlı olarak 

irdelenecektir. 

Oyun, kimi zaman insanların ilkel güdülerini tatmin etmek için de bir araç olarak 

kullanılmış, vahşeti izleyebileceği, ya da vahşetin içinde bulunabileceği oyunlar icat 

etmişlerdir. Roma İmparatorluğu’nda, seyircileri eğlendirmek için arenalarda, diğer 

gladyatörlerle, hüküm giymiş suçlularla ya da hayvanlarla dövüştüğü ölümcül 

müsabakalar bu durumun en çarpıcı örneklerinden biridir. Gladyatörler, kölelerden, 

suçlulardan ya da savaş mahkûmlarından oluşmaktaydı; kendi özgür iradeleriyle 

gladyatör olan vatandaşlar ise bütün haklarından mahrum edilmekte ve diğer 

vatandaşlar tarafından küçümsenmekteydi (Nossov, 2009:9). Dijital oyunlar insanların 
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şiddet gibi sosyal hayatta kabul görmeyen dürtülerini dışavurabildikleri, ya da gerçek 

hayatta elde edemedikleri şeyleri elde ederek geçici de olsa bir tatmin duygusu 

yaşamalarına olanak sağlayan ortamlar sunmaktadırlar.  

Bu durumun, dijital oyunlardaki yansımaları ise GTA (Grand Theft Auto), Mortal 

Kombat, Street Fighter, Tekken gibi şiddet içeren, dünyaca ünlü pek çok oyunda 

görülebilmektedir. 

İnsanların birlikte vakit geçirmelerini sağlayan oyunun, Huizinga’ya göre birtakım 

özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle oyun özgürlüktür ve buna bağlı olarak asıl hayat 

değildir, “miş” gibi yapmaktır. “Oyun, bu hayattan kaçarak, kendine özgü eğilimleri 

olan geçici bir faaliyet alanına girme bahanesi sunar.” (Huizinga, 2006 : 25). 

Günümüzde online oyunlar, pek çok kişinin, sanal ortamda birlikte ya da birbirlerine 

karşı oynamalarına da olanak tanımaktadır, ancak bu durumun da yüzyüze kurulan 

iletişimin ve sosyalleşmenin özelliklerini taşımadığını, hatta kimi zaman oyuncuların 

kendilerini olduklarından farklı yaş ve cinsiyette tanıtabilmelerine olanak sağladığını 

söyleyebiliriz. Birliktelik duygusunun yalnızca, video oyunlarının da en büyük ögesi 

olan ve O’Toole tarafından katılımcılarda duygusal bir rahatsızlık oluşturmak 

amacıyla kasıtlı olarak dayatılan sınırlamalar tarafından yaratılan, insanlar ve onların 

içsel amaçlarının tatmini arasındaki boşluk olarak tanımlanan (O’Toole, 2005:132) 

gerilimden ve bir şeyler başarmanın gerçekleşmesi doğrultusunda bir işbirliğinden 

ibaret olduğunu söylemek mümkündür.  

 Kendine özgü kuralları vardır, düzen gerektirir ve belirli bir zaman-mekân sınırlaması 

içinde oynanır, tekrarlanabilir.  Oyunlardaki gerilim unsuru ise önemlidir, “Belli bir 

çaba pahasına bir şey “başarılmak” zorundadır.” (Huizinga,2006: 28). 

Caillouis, kural gerektirmeyen oyunların da bulunduğunu belirtmektedir. 

“Oyuncak bebeklerle, askerlerle, polislerle, haydutlarla, atlarla, lokomotiflerle, 

uçaklarla, genel olarak özgür doğaçlamayı gerektiren ve başlıca cazibenin bir rolü 

canlandırmanın, başka biriymiş, başka bir şeymiş, örneğin bir makineymiş gibi 

hareket etmenin, verdiği zevkte olduğu oyunlarda sabit ve değişmez kurallar yoktur.” 
(Caillois,2001:8) 
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Yine de Caillouis, bir oyunun ana özelliklerini sıralarken kuralları olması 

gerektiğinden bahsetmektedir: 

 

1. Serbest: Oyun oynamak zorunlu değildir; eğer öyle olsaydı, oyalanmanın getirdiği 

keyifli niteliğini ve çekiciliğini anında kaybederdi; 

2. Ayrı: Zamanın ve mekânın kısıtlamaları ile sınırlandırılmış, önceden tanımlanmış 

ve sabitlenmiştir; 

3. Belirsiz: İzlenen yol ya da sonuçları önceden belirlenemez ve oyuncuya bazı 

değişiklikler yapması için serbestlik tanınır;  

4. Kar etmez: Hiçbir mal, zenginlik ya da hiçbir yeni unsur yaratmaz ve oyuncular 

arasındaki mal değişimi hariç, oyunun başında hüküm süren duruma benzer bir şekilde 

sonuçlanır 

5. Kurallar tarafından yönetilir: Normal kanunları askıya alan gelenekler altında, ve 

yalnızca o an için geçerli sayılan yeni kurallar belirler; 

6. Miş gibi yapar: Gerçek hayata karşı olarak, özgür bir gerçek dışına ya da ikinci bir 

gerçekliğe ait özel bir farkındalık oluşturur.(Caillois,2001: 9-10) 

 

Video oyunları, gerçek dünyadan kaçış, zaman-mekân sınırı, belirli kurallara uyma 

zorunluluğu gibi Huizinga’nın belirttiği oyun özelliklerini bünyesinde barındırıyor 

olmasına karşın, bu özelliklerin esnediği, bazılarının ise büyük oranda değiştiği 

gözlenebilmektedir. Video oyunları öncelikle dijital teknolojinin birer ürünüdür ve 

bununla beraber tasarımcılarının bilinçli kararların, kendinden önceki pek çok farklı 

oyun ve oyun geleneklerine bağlıdır.  (Tavinor, 2009: 4)  

Video oyunlarında zaman-mekân sınırı olmasına rağmen, bu sınır, geleneksel 

oyunlardan farklıdır. Video oyununun sunduğu mekân, sanal bir ortamdır ve gezilecek 

görülecek yüzlerce mekân, bu mekânlarda harcanacak onlarca saat vardır. Hayattan 

kaçma ve “miş” gibi yapma, çok daha üst seviyelerde seyreder. Uyulması gereken 

kurallar her oyunda olduğu gibi video oyunlarında da mevcuttur ancak çoğu zaman 

çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir.  
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Michael Liebe, geleneksel oyunlar ile video oyunları arasındaki farkları tartıştığı 

makalesinde, video oyunlarındaki oyun ortamının, örneğin futbol sahasının, tamamen 

bilgisayar programlarıyla bir araya getirildiğini belirtmektedir. Bu sebeple, oyuncular 

sadece bilgisayar programı tarafından tanımlanan eylemleri yapabilmektedirler. 

Geleneksel oyunlarda ise, oyuncuların, topu, rakibin kalesi yerine izleyicilerin içine 

atmasını engelleyen hiçbir fiziksel yasa ya da kod bulunmamaktadır.  

 

“...bir bilgisayar oyununda her şey programlanmıştır, her olası eylem, her fiziksel 

simülasyon, sanal uzayın sınırları bile...Oyuncuların davranış kodlarına ya da 

kurallara isteyerek bağlı kalmazlar, bilgisayar programı tarafından olasılık 

çerçevesinin içinde hareket etmekten başka seçenekleri yoktur.” (Liebe,2008: 332) 

 

Salen ve Zimmerman, dijital oyunlarda kod ve kurallar arasında bir ayrıma gitmektedir.  

Bir oyun yazılımının kodu ve yazılımın uygulanabilir kıldığı oyun kuralları arasında 

bir üst üste binme mevcut olsa da, birbirlerinin birebir karşılığı olmak durumunda 

değildirler(2004:140) Bu durumu oyun içindeki bir havuzu örnek vererek açıklarlar: 

 

“Örneğin, bir 3D oyunda havuzun yüzeyini yansıtıcı yapan kod, oyun kurallarının 

bir parçası değildir; sadece oyun deneyiminin görsel sunumunu kontrol eden kodun 

bir parçasıdır...Diğer taraftan, eğer suyun yansıtıcı özelliği havuzun, özel oyun 

nitelikleri ile donatılmış sihirli bir havuz olduğunu anlamaları için oyunculara hayati 

bir ipucu veriyorsa, yansımanın varlığına ya da yokluğuna karar veren kod gerçekten 

de oyun kurallarının bir parçası olabilir.” (Salen ve Zimmerman, 2004: 143) 

 

Liebe de, video oyunlarında, oyuncular tarafından gerçekleştirilenlerin eylemlerden 

hangisinin kurallara uygun, hangisinin ise kuraldışı olduğunun yazılım tarafından 

belirlendiğini, böylece oyuncunun, doğru bir şekilde oynayabilmek için kuralları 

önceden öğrenmek zorunda olmadığını, hareketlerini yapay olarak kısıtlaması 

gerekmediğini söylemektedir. Bu ise, aslında oyuncuların hareket kabiliyetini 

sınırlamak değil, oyuncunun, kuralları hatırlamak zorunda olmadan oyunun 

dinamiklerine dâhil olarak oyunun izin verdiği ölçüde yapabileceklerini araştırmasına 

imkân sağlamaktır. Video oyunlarının çok karmaşık bir hal almaksızın geleneksel 
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oyunlardan daha fazla kural içermesinin özü bu durumdur.  “Bilgisayar oyunlarındaki 

kurallar kısıtlamanın olumsuz bir biçimini değil, olanak tanımanın olumlu bir biçimini 

teşkil etmektedir.” (Liebe, 2008: 333-337) Ancak kodlar tarafından belirlenen kurallar, 

oyuncunun, oyun dünyasındaki deneyimi ne kadar kısıtlarsa, alınan keyif de o ölçüde 

azalacaktır. Söz gelimi, oyuncu, gardiyan tarafından görülmemek için karanlıkta 

kalması gerektiğini, ya da dövüş esnasında kılıcı nasıl kullanması gerektiğini –çoğu 

zaman eğitim amacı taşıyan ilk bölümlerde bu temel bilgiler verilmektedir- öğrenmek 

durumundadır.  Bunlar oyuncunun, oyunun dünyası ile etkileşime girmesini sağlayan 

mekaniklerdir. Örneğin Magic the Gathering adlı kart oyunun PC versiyonunda,  

oyuncu, hangi kartın nereye konulması gerektiğini bilmek zorunda değildir, istese dahi 

tanımlanmış yerler dışında başka yere koyamaz, ancak hangi yaratığın hangi durumda 

daha etkili olacağı, hangi büyüyü ne zaman kullanması gerektiği gibi şeyleri bilmek 

durumundadır. Dolayısıyla, kartların dizilişi gibi temel kurallara kafa yormayacak, 

kendisini oyunun dünyası ile etkileşime sokacak mekanikleri öğrenerek, oyun içindeki 

stratejilerine yoğunlaşacaktır. 

Ancak oyuncuların, yazılımın kısıtlaması içinde hareket etme ve yazılım tarafından 

belirlenmemiş eylemleri yerine getirememe durumu, oyuncuların da aynı zamanda bir 

kodlayıcıya, üreticiye dönüşmesiyle değişmeye başlamıştır. Oyuncular, oyunların 

sistem dosyalarında kendi imkânlarıyla ya da üretici firma tarafından sağlanan ve 

oyunda belli ölçüde değişiklikler yapabilmelerine olanak sağlayan araçlarla, kuralları 

değiştirebilmektedirler. Liebe’nin belirttiği gibi, kodlar kırılmadığı ya da yenileri 

eklemlenmediği sürece oyunun kuralları geçerliliğini koruyacaktır (Liebe, 2008:336). 

1.2. Video Oyunlarının Gelişimi 

Geleneksel oyunların geçmişi çok eskilere dayanmaktaysa da, video oyunları kültürel 

olarak insanların hayatına görece yeni girmiş bir olgudur. Bilgisayar teknolojisinin 

gelişmesine paralel olarak gelişen ve yaygınlaşan video oyunlarının izleri, paralı 

(jetonla çalışan-coin operated) eğlence endüstrisine, tilt oyunlarına ve tiltin atası 

olarak sayılan 1931 tarihli Baffle Ball adlı oyuna kadar sürülebilmektedir.  
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“Eğer günümüzün bilgisayar ve video oyunu endüstrisinin yolunu açan bir olay varsa, 

David Gottlieb’in Baffle Ball’udur... Baffle Ball elektrikli değildi ve modern tilt 

oyunları ile çok az bir benzerlik taşıyordu. Bir tezgâh kabininin içine monte edilmişti 

ve yalnızca bir tane hareketli parçası bulunuyordu—fırlatıcı. Oyuncular fırlatıcıyı 

topları 7 derecelik eğimle yerleştirilmiş ve sekiz deliği ya da “skor ceplerini” 

çevreleyen çivilerle süslenmiş düzlemlere fırlatmak için kullanmaktaydılar. Her skor 

cebinin kendisine iliştirilmiş bir skoru puan değeri vardı. Bir peniye yedi top 

fırlatabiliyorlardı...Gottlieb, tiltin Henry Ford’uydu.” (Kent, 2001:2-3)  

 

Herman ise, video oyunlarının tarihinin çok daha eskilere dayandırılabileceğini 

belirtmektedir: 

 

“...eğer bir video oyunu konsolunun aslında bir mikrobilgisayar olduğunu hatırlarsak, 

video oyunlarının başlangıcını bilgisayarların doğduğu yıl olan 40’lı yılların 

başlarıyla ilişkilendirebiliriz. Ve bilgi işlemenin kendisi 19. yüzyılda başladığından, 

teknik olarak video oyunlarının tarihini daha da gerilere itebiliriz. Ve gerçekten 

zorlamak istersek, ilk hesap makinelerinin, bugünün yoğun hesaplar yapabilen süper 

bilgisayarlarının öncülerinin, 2600 yıl önce yaratıldıklarını söyleyebiliriz.” 
(Herman, 2001 : 2) 

 

Ancak, Baffle Ball ve daha sonra tilt, eğlence endüstrisi ve makine insan etkileşiminin 

birleşimine ön ayak olmuş en önemli gelişmeler arasında görülmektedir. 1933 yılında, 

daha sonra Williams Tilt’i kuracak olan Harry Williams’ın tasarladığı Contact ise bu 

kapsamda atılmış en önemli adımlardan birini oluşturmaktadır.  “Contact, yer çekimi 

yerine elektriği kullanan ve elektrikli bir zile sahip olan ilk oyundu.“ (DeMaria ve 

Wilson, 2004: 4). 

Jetonla çalışan ve arcade denilen bu tip makineler 1940’larda iyice yaygınlaşmış, 

mekanik baseball oyunları, at yarışları, Western silahlı çatışmaları eğlence 

merkezlerini doldurmaya başlamıştır. Özellikle hedef vurma üzerine kurulu arcade 

makineler çok popüler bir hale gelmiş, tavernalar, oyuncuların camla kapatılmış küçük 

bir kabinin arkasındaki hedefleri vurmaya çalıştığı mekanik tabanca oyunları 

bulundurmaya başlamıştır. Tüfeklerin bulunduğu büyük atış galerileri ise arcade 

makinelerinin başlıcaları haline gelmiştir (Kent, 2001: 10). 
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Arcade oyunlar simülasyonun ve makineye karşı oynamanın temellerini atmış olsa da, 

video oyunlarının tanımlayıcı bileşeni olan bilgisayar teknolojisinden yoksunlardı. Bu 

bağlamda ilk video oyununun çıkış noktası konusunda ise bir netlik 

sağlanamamaktadır. Herman, 1967’de bir televizyon setinde oynanabilen ilk video 

oyunu olan Chase’in ve Pong’a ilham veren 1972 yapımı Magnavox Odyssey adlı 

oyunun tasarımcısı,  daha sonra ise teknisyen Bill Harrison’un yardımıyla “Home Tv 

Game” adını verdikleri ilk çoklu oyun ünitesini yaratan, böylece video oyunlarının 

evlere kadar girmesine ön ayak olan (Stalker,2005:26) Ralph Baer’in video 

oyunlarının babası, 1971 yılında bir arcade video oyunu çıkaran ve 1972 yılında Atari 

Inc.’i kuran Nolan Bushnell’in ise video oyunu endüstrisinin babası olarak kabul 

gördüğünü, ancak tarihi daha eskilere dayanan gelişmelerin de göz ardı edilmemesi 

gerektiğini belirtmektedir: “60’lı yılların başlarında bilgisayar için ilk oyun programını 

yazan Steve Russell vardı. 50’li yıllarda bir osiloskop aracılığıyla oynanan bir raket 

oyunu ve top tasarlayan Willy Higinbotham vardı.”  ( 2001 : 2) Willy Higinbotham’ın 

1958 yılında New York’taki Brookhaven Ulusal Laboratuvar’ının ziyaretçileri için bir 

oyalanma aracı olarak yaratılan, Tennis for Two, Stalker’a göre de ilk video oyunudur 

(Stalker, 2005: 25). Oyunda laboratuvardaki küçük bir analog bilgisayar aracılığıyla, 

kullanıcıların etkileşime geçebileceği hareketli bir topun yörüngesi çizilmekte ve 

osiloskopta sergilenmektedir (The Dot Eaters, 2016).  

Therrien de video oyunlarının başlangıcının Willy Hillingbotham ve 1962’de 

Spacewar!’ı yaratmak için PDP-1 süperbilgisayarını hackleyen Steve Russell arasında 

bölündüğünü ifade etmektedir (2012:19).  

Video oyunu endüstrisinin dönüm noktalarından birinin ise 1972 yılında piyasaya 

sürülen Pong olduğu söylenebilir. Atari Inc. tarafından geliştirilen oyun, ping pong’u 

temel almaktaydı ve çok basit bir oynanışa sahipti.  

Bushnell’in işe aldığı Alan Alcorn tarafından tasarlanan oyun, Alcorn’un eklediği 

geliştirmeler sayesinde, en başta tasarlanandan çok daha farklı bir şekilde 

sonuçlanmıştır. 

 

http://thedoteaters.com/?bitstory=tennis-for-two
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“Raketleri temsilen yekpare çizgiler kullanmak yerine, Alcorn raketleri sekiz paraya 

böldü. Eğer top raketin iki merkezi bölmesine çarparsa, 180 derecelik açıyla 

dosdoğru geri dönüyordu. Eğer bir yanındaki bölmelere çarparsa, dar açıyla 

sekiyordu. Topu, raketin dış kenarlarına göndermek ise topun 45 derece açıyla geri 

dönmesine neden oluyordu. Alcorn ayrıca top ivmesini de ekledi. Orjinal oyun, biri 

topu kaçırana kadar aynı hızla devam ediyordu. Alcorn oyunu yavan buldu ve uzun 

süren maçlar için topu hızlandırmanın biraz heyecan getirebileceğini düşündü. 

Oyunu, top, belli bir sayıda vurulduktan sonra otomatik olarak hızlanacak şekilde 

yazdı.”   (Kent, 2001 : 41).  

 

Alcorn böylece geleneksel oyunlarda olduğu gibi video oyununda da en önemli 

unsurlardan biri olan gerilimin önemini anlamış, oyunu yalnızca bir vakit geçirme 

aracı olmaktan öteye taşıyarak, herhangi gerçek bir müsabakada yaşanan gerilimi 

merkeze yerleştirmiş, böylece kazanmanın vereceği hazzın da artmasını sağlamıştır. 

Siyah ekranın üzerindeki iki raket, bir top ve skor ekranından ibaret olan oyunda 

sanatsal bir yönelimden bahsetmek için henüz çok erkense de, tasarımsal kararların 

önemi, oyuncunun yaşayacağı gerilim, oyundan alacağı haz, oyunun oyuncuyu içinde 

bulunduğu ortamdan kopartma yetisi ile oyunun başarasının doğru orantılı olacağı 

Pong ile beraber gözler önüne serilmiştir.    

Alcorn’un aldığı kararlar Pong’un ve belki de bütün video oyunu endüstrisinin 

kaderini değiştirmiştir. Sonuç olarak oyun tasarımı yönünde bir atılım gerçekleştiren 

Pong, hızlı bir şekilde popülerlik kazanarak, ticari başarı sağlamış ilk arcade video 

oyunu olmuş, böylece video oyunu endüstrisinin gelişmesine de büyük bir katkıda 

bulunmuştur.   

1975’te Atari, Pong’un ev sürümünü çıkarmış, hem arcade hem de ev sürümünü çok 

sayıda taklitçi izlemiştir. 1975’in sonlarına gelindiğinde o kadar çok video oyunu 

pisayasaya sürülmüştür ki bir endüstriyel patlama gerçekleşmiştir (Wolf, 2012: 81).  

 

Gelişen grafikler, birbiri ardına çıkan oyunlar ve evlere gittikçe daha fazla giren oyun 

konsolları ise seksenli yılların “video oyunlarının altın çağı” olarak adlandırılmasına 

neden olmuştur. Bilgisayarlar için yapılan oyunların yaygınlık kazanması, herkesin bir 

oyun geliştiricisi olması yolunda atılmış en önemli adım olarak görülebilir.  
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“İlk defa, biraz sabrı, program yazma ve basit de olsa çizim yeteneği olan herhangi 

biri oyun yaratabilir ve pazarlayabilirdi. Arcade makineler ve ev konsolları için oyun 

yaratmak kayda değer bir teknik bilgi ve ekipman gerektirmekteydi, gerçekten 

pazarlamak için ise daha fazla ekipman ve yalnızca belirli şirketlerden temin 

edilebilen özel silikon çiplere ihtiyaç vardı. Kişisel bilgisayarlara oyun üretmek için 

ise tam tersine, sadece bilgisayarın kendisi boş bir disket ile disket sürücü yeterliydi. 
“  (DeMaria ve Wilson, 2003: 57)  

 

Seksenler, oyun dünyasını şekillendiren oyunların ve karakterlerin de doğduğu bir 

dönemdir.  1981 yılında Nintendo tarafından geliştirilen bir platform/bulmaca oyunu 

olan Donkey Kong, en popüler oyunlardan biri haline gelmiş ve sadece birkaç ayda 

neredeyse bir milyon ünite satılmıştır (Dillon, 2011: 38).  Donkey Kong, Mario 

karakterinin ilk kez gözüktüğü oyun olarak, toplamda 171’den fazla oyunu olan Mario 

serisinin de doğmasına ön ayak olmuştur. İlk oyunu 1983 yılında Mario Bros. adıyla 

çıkan seri, 1983’teki video oyunu çöküşü nedeniyle çok başarılı olamasa da, 1985’te 

geliştirilen Super Mario Bros. oyun dünyasına öncülük etmiş ve en ilham verici 

oyunlardan biri olmayı başarmıştır. IGN,  Super Mario Bros.’u 1983’teki çökmüş 

video oyunu piyasasını yeniden canlandırdığını belirterek, 2005 yılında yaptığı “İlk 

100 Oyun” sıralamasında birinci sıraya yerleştirmiştir (IGN, 2005). 

Dönemin bir diğer önemli oyunu ise 1980 yılında Namco tarafından geliştirilen Pac-

Man’dir. Toru Iwatani’nin, bir dilimi eksik pizza şeklindeki figürün, ekrandaki 

noktaları yemesi üzerine temellendirdiği oyun, bünyesinde pek çok ilki 

barındırmaktadır. Pac-Man ile beraber, video oyunlarında karakter yaratma süreci 

başlamış, o zamana kadar oyun dünyasını işgal eden arabalar, uzay gemileri, 

karakteristik hiçbir özellik taşımayan insan figürleri yerini basit de olsa oyunun 

dünyası içinde yaşayan varlıklara bırakmıştır. Pac-Man’in hayalet düşmanlarının farklı 

isimleri, farklı karakteristik özellikleri bulunmaktadır.  Kadın oyunculara da hitap 

edebilecek, şiddet içermeyen bir oyun tasarlayan Iwatani,  Pac-Man ile öyle büyük bir 

başarıya ulaşmıştır ki,  oyuncaklar, popüler şarkılar, gevrek ve hatta Cumartesi sabahı 

çizgi filmiyle ilk gerçek lisanslama modasının başlamasına neden olmuştur. Ayrıca 

Pac-Man, Mickey Mouse ve Bugs Bunny gibi pop ikonlarının yanına yerleşebilen ilk 

oyun karakteriydi (DeMaria ve Wilson, 2003: 62). 

http://top100.ign.com/2005/001-010.html
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Özellikle 1982, video oyunu endüstrisi için olağanüstü bir yıl olsa da, 1983 ve 1984 

yılları, daha sonra “1983 Video Oyunu Çöküşü” olarak adlandırılacak olan ve özellikle 

Kuzey Amerika’da etkisini gösteren bir çöküşe tanık olmuştur. Şiddet içerikli 

oyunların ve genel olarak oyun endüstrisinin, genç neslin davranışlarını kötü yönde 

etkilediğine dair olumsuz kanı; aşırı doygunluğa ulaşmış piyasa ve Atari de dâhil 

olmak üzere pek çok firmanın ürettiği kalitesiz oyunlar; beklentilerin çok altında kalan 

yeni nesil kalitesiz konsollar ve ev bilgisayarlarının yaygınlaşması ile başlayan 

savaşlar çöküşün temel nedenleri olarak görülebilir. Özellikle Commodore’un, 

Commodore 64 modeli ile piyasayı şekillendirmesi bu savaşta oldukça etkili olmuştur. 

Kaliteden ödün vermeden fiyatları gittikçe düşüren Commodore ile rekabete giren 

firmaların çoğu kepenklerini indirmek durumunda kalmıştır  (Dillon, 2011: 70-78). 

Amerika’daki video oyunu pazarı çöküşü yaşarken, özellikle Japonya’da durumlar 

farklıydı. Nintendo’nun 1983’te piyasaya sürdüğü Famicom (Family Computer/Aile 

Bilgisayarı) adlı oyun konsolu, Japonya’da çok başarılı olmuştu ve Hiroshi Yamauchi, 

Nintendo’nun başkanı, Amerikan pazarına da girmek istiyordu. Bu isteği 

gerçekleştiren ise Yamauchi’nin damadı Minoru Arakawa oldu. İlk etapta video oyunu 

pazarına tekrar girmek istemeyen şirketlerin pek ilgisini çekmeyen Nintendo, kendini 

video oyunu sisteminden başka bir şey gibi göstermek zorunda olduğunu anladı ve 

çözümü bir ışık silahı ile küçük bir robotu sisteme eklemlemekte buldu. Başarıya 

ulaşmış Hogan’s Alley ve Duck Hunt adlı atıcılık oyunlarına, The Zapper denilen 

silahın da eklenmesiyle, Nintendo, sistemi bir sanal atıcılık arcade makinesine 

dönüştürmüş oldu. ROB (Robot Operating Buddy) olarak adlandırılan robot ise pek 

bir işlevi olmayan bir satış taktiğiydi. Sonuç olarak Nintendo Entertainment System 

(NES) olarak 1985’te Amerikan pazarına giren Nintendo, video oyunu endüstrisinin 

canlanmasındaki en önemli itici güçlerden biri haline gelmiştir (Kent, 2001: 278-288).  

Japon kültürünün oyunlara da yansıması, Nintendo’nun oyunlarının Amerika’nın 

ilgisini çekmesindeki önemli unsurlardan biridir. Ülkenin gelişmiş animasyon ve çizgi 

roman sektörü oyunları da etkilemiş, özellikle manga kültürü ile iç içe yaşayan 

Japonya, bu ortamları esin kaynağı olarak kullanmış, yetenekli tasarımcı ve 

illlüstratörler de endüstrinin önerdiği yüksek gelir nedeniyle video oyunlarına 
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yönelmişlerdir. Mangalarda ve animasyonlarda temel unsurlardan biri olan hikâye 

örgüsü ve karakter inşası da böylelikle oyunlara yansımıştır. İlk karakter temelli 

oyunlar olan Mario, Donkey Kong, Pac-Man gibi oyunların Japonya asıllı olmasının 

temel nedeninin bu durum olduğu söylenebilir (Izushi ve Aoyama, 2006: 1847,1848).  

Tasarımların çizgi roman ve animasyonlar esas alınarak gerçekleştirilmesi ise, 

teknolojinin sınırlılıklarının üstesinden gelinmesini sağlamıştır.  Mario’yu tasarlayan 

Miyamoto, her aşamada teknolojinin sınırlılıklarını göz önünde bulundurmuş, bütün 

engellere rağmen ölümsüz bir karakter yaratmayı başarmıştır. 

 

“Mühendisler, Miyamoto’ya vücudun ayırt edilebilir ve video oyunu ekranında 

kolaylıkla görülebilir olmasının önemli olduğunu öğretmişlerdi. Bu yüzden tombul 

karakterini renkli marangoz giysileriyle giydirdi. Video oyunlarının basit 

animasyonunda hareketlerin açıkça görülebilmesi için, kollarının hareket etmesi 

önemliydi, bu yüzden öne arkaya sallanan bodur kollar çizdi. Mühendisler, bir video 

oyununda saçı tasvir etmenin, eylemsizlik sebebiyle zor olduğunu söylemişlerdi: bir 

karakter düştüğünde, mantığa uygun olarak yukarıy kalkmak zorunda kalacaktı. 

Miyamoto bu problemden kaçınmak için bir şapka ekledi.” (Sheff, 1999: 48). 

 

Oyun dünyası için devrim niteliğinde sayılabilecek yenilikler yine Japonya’da gelmiş, 

Sega,1989’da Japonya’da, 1990’da Amerika’da, 16 bit işlemciye sahip oyun konsolu 

Kuzey Amerika dışında pek çok yerde Mega Drive olarak bilinen, Genesis’i piyasaya 

sürmüştür. 16 bit işlemciye sahip ilk video oyunu sistemi olan Genesis, yüksek tanımlı 

grafik ve animasyonları, beş yüzden fazla renge sahip renk tayfı, birbirinden bağımsız 

olarak akan iki arka plan sayesinde yarattığı etkileyici alan derinliği, üç boyut 

yanılsaması ve CD kalitesinde ürettiği seslerle, o zamana kadar yapılan en iyi 

grafiklere sahip oyunları üreterek doksanlı yıllara damgasını vurmuştur (Sheff, 1999: 

352,353,355). 

Nintendo ile rekabet içine giren Sega, teknik özelliklerinin yanısıra, dünya çapında 

tanılırlığını artırmak için ünlü isimleri kullanmış ve Michael Jackson’s Moonwalker, 

Joe Montana’s Football gibi oyunları piyasaya sürmüştür. Electronic Arts başta olmak 

üzere pek çok firma, Genesis için oyun üretmeye başlamış, asıl dönüm noktası ise, 

Super Mario ile rekabet edebilecek popülerliğe ulaşan Sonic the Hedgehog olmuştur  
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(Dillon, 2011:124). Sonic’i Super Mario’dan farklı kılan, hıza dayalı olmasıydı ve 

oyun, oyuncuları, bölümleri olabildiğince çabuk bitirmeleri konusunda 

cesaretlendiriyordu. Tıpkı Mario serisi gibi, dünya çapında bir medya ikonu haline 

gelen Sonic the Hedgehog’un da sayısız spin-off’u ve klonu bulunmaktaydı 

(Loguidice ve  Barton,2009: 284). 

Doksanlar video oyunlarının olgunlaştığı, şiddetin, teknolojinin imkânlarıyla çok 

gerçekçi bir biçimde yansıtıldığı bir dönem olmuştur. Ateş etme oyunlarının ve 

özelllikle dövüş oyunlarının yaygınlaştığı dönemde, en dikkat çeken dövüş oyunu ise 

1992 yapımı Mortal Kombat’tır. Oyun, içerdiği vahşet (her vuruşta rakipten kan 

çıkmaktaydı) ve özellikle de  fatality adı verilen, özel bir tuş kombinasyonu sayesinde 

rakibi yendikten sonra vahşi şekillerde öldürme imkânı veren bitirme hareketleri ile 

ESRB (Entertainment Software Rating Board) adı altında, oyunları denetleyen ve 

derecelendiren bir kuruluşun örgütlenmesine neden olmuştur (Wikipedia, 2016).  

Mortal Kombat’ı rakiplerinden ayıran bir diğer önemli nokta ise mavi ekran önünde 

kameraya alınarak dijital ortama aktarılan aktörler sayesinde daha gerçekçi 

görünmesiydi. Kullandığı bu teknik, özellikle dönemin diğer önemli dövüş oyunu 

Street Fighter II karşısında önemli bir avantaj sağlamaktaydı.   

Nintendo versiyonu için fatalityler yumuşatıldı ve oyundaki şiddet bir dereceye kadar 

sansürlendi, Genesis de evebeynlere daha az saldırgan görünmek için oyunu değiştirdi 

ancak, Genesis oyuncuları özel bir kod yardımıyla bütün şiddeti geri getirebilmekteydi 

(Crossley, 2014). Bu sayede, her ne kadar Nintendo sürümü daha iyi grafikler ve ses 

sunsa da, savaşın galibi Sega Genesis oldu (Loguidice ve  Barton,2009: 251). 

Başta Super Mario (1993), Street Fighter (1994), ve Mortal Kombat (1995) olmak 

üzere, doksanlar video oyunlarının sinema için değerli bir kaynak olarak görüldüğü 

beyaz perdeye taşınmaya başladığı yıllar olmuş, interaktif film denilen, sinematik 

sunumun, senaryoya bağlı anlatının yoğun bir şekilde kullanıldığı oyun türlerinin de 

 
 Var olan bir anlatının içindeki bir unsura odaklanan ve onu daha detaylı bir şekilde işleyen anlatı 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_controversies
http://www.bbc.com/news/technology-27620071
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ortaya çıkmasıyla, hem konu hem de sinematografi olarak daha yoğun bir etkileşime 

geçecekleri dönemlerin temeli atılmıştır.  

Konsolların, arcade makinelerin kalitesine erişmesi, arcadelerin yavaş yavaş 

azalmasına neden olmuşsa da, özel arayüzlerin sayıca oldukça fazlalaştığı dönem yine 

doksanlardır. Özellikle Kokpit oyunları adı verilen ve bir araba koltuğunda, 

direksiyonu idare ederek oynanan, Rad Rally (1991), Sega Super GT (1997) gibi yarış 

oyunları çok yaygındı.  Yeni arayüzler yeni oyunları türetmiş, yardımcı unsurların 

eklemlenmesiyle, oyuncuların vücut hareketlerini müziğe göre koordine etmeleri 

gereken ritm ve dans oyunları popüler olmuştur (Wolf,2007 :135,137,138).  Bunun 

yanında rol yapma oyunlarının çeşitli alt türleri, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol 

yapma oyunları, Metal Gear Solid ve Thief the Dark Project’in başını çektiği gizlilik-

aksiyon oyunları, en önemlilerinden biri Silent Hill olmak üzere korku-hayatta kalma 

oyunları gibi pek çok oyun türü de yine doksanlarda ortaya çıkmıştır.  

Teknoloji ilerledikçe, özellikle video oyunlarının grafikleri de gözle görülür biçimde 

gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmeler özellikle iki oyunda, Mac OS için geliştirilen  

macera/bulmaca türündeki Myst ve MS-DOS için geliştirilen FPS türündeki Doom’da 

kendisini göstermiştir. 

“1993’te, Myst ve Doom piyasaya sürüldüğü zaman, ev bilgisayarları arcade 

oyunlarının grafiklerini yakalamaya başlamıştı. Myst’in grafikleri önceden 

renderlanmış fotoğraflardı ama güzel gözüküyordu, Doom ise daha az detaylıydı 

ama interaktifti ve gerçek zamanda oluşuyordu. Aynı yıl, arcade için gerçek 3D 

grafiklere sahip daha fazla oyun piyasaya sürüldü.”  (Wolf, 2007: 139). 

 

Özellikle, id Software’in geliştirdiği Doom, endüstriye hâlâ hükmeden FPS (First 

Person Shooter/Birinci Kişi Görüş Açısından Nişan) türünün popüler olmasında ve 

gelişmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Oyunculara, tek başlarına ya da artık 

yaygın olarak kullanılan bir terim olan ölüm müsabakalarında arkadaşlarına karşı 

oynayarak eğlenmelerini sağlayan  arcade benzeri yoğun bir aksiyon sunan Doom, ilk 

 
 Genellikle shooterlarda ve gerçek zamanlı stratejilerde bir seçenek olarak bulunan ölüm müsabakası 
modunun amacı çoğu zaman,  belirli bir sınıra ulaşıncaya kadar (genellikle zaman sınırı) mümkün olan 
en fazla sayıda oyuncuyu öldürmektektir.  
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FPS olmasa da tüm zamanların en başarılı ve en ilham verici FPS’lerinden biri 

olmuştur  (Loguidice ve Barton, 2009: 51). 

Video oyunu endüstrisi içinde özel bir yere sahip olan FPS’ler, 1998 yılında shooter 

deneyimini yeniden tanımlayan dönüm noktası niteliğindeki, karmaşık anlatı 

yapılarına sahip Half Life, Unreal ve de Looking Glass Studios’un, oyunun odağına 

ateş etme mekâniği yerine gizliliği koyan Thief gibi oyunlarla olgunluk dönemine 

ulaşmıştır. Her bir oyun, görevlerin birden fazla yolla tamamlanabileceği, oyuncuları 

araştırmaya sevk eden ve oyun dünyasının içinde gerçeklik hissi uyandıran bir yapıya 

sahiptir (Rehak, 2007:193). 

Ancak değişiklikler yalnızca teknik düzeyle sınırlı kalmamış, eski teknolojiler yerini 

yenilerine bırakırken, oyunların sosyal hayattaki yeri de yeniden düzenlenmiştir. 

Örneğin eski tarz arcadeler yavaş yavaş azalmış ve yerini oyun merkezlerine, video 

oyunu salonlarına ve oyun yanında yemek ve sosyalleşme olanağı da sunan konum 

temelli eğlenceye bırakmıştır. İnternetin yaygınlaşmasıyla, doksanların sonlarında 

internet ağı üzerinden oynanan çok oyunculu oyunlar yükselişe geçmiştir (Wolf, 

2007:140,141). 

Doksanlar, oyun endüstrisinin hem teknik hem de görsel çerçevede geliştiği ve 

dramatik bir şekilde değiştiği bir dönem olmakla kalmamış, oyunların sadece çocuklar 

için bir eğlenceden daha fazlası, yetişkinler için bir sosyalleşme aracı olduğunu 

kanıtlamış, sinema sektörünün de ilgisini çekecek denli önemli bir kaynak olduğunu 

göstermiştir. Oyun sektörünü derinden etkileyen bu değişimler, oyunların yapısını, 

oyun oynama pratiklerini, dolayısıyla da bir bütün olarak video oyunlarının yapısını 

değiştirmiş, internetin yaygınlaşması ise yeni bir dönemi başlatmıştır.  

2000’li yıllarda, bilgisayarların güçlü donanımlarına karşılık, konsollar öne çıkmaya 

başlamış, firmalar, yalnızca sürekli gelişen bilgisayar teknolojisi için oyun üretmenin, 

bilgisayarlarını yenileyemeyen büyük bir oyuncu kitlesini kaybetmek olduğunu fark 

ederek, oyunlarını eski sistemlere uyumlu şekillerde üretmişlerdir. Bu arada ise 

Playstation 2 gibi yeni ve daha gelişmiş konsollar piyasaya sürülmüştür. Microsoft’un 

geliştirdiği ve bir bilgisayar kadar güçlü oyun konsolu Xbox’ın 2001’de piyasaya 
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sürülmesi ise oyun endüstrisini şekillendiren bir unsur olmuştur. 600 Mhz İntel 

Pentium III işlemciye sahip konsol, Xbox’ın aslında konsol olarak tanıtılan bir PC 

olduğu yönündeki şüpheleri öyle güçlendirmiştir ki, Bill Gates, Xbox’ın gerçekten bir 

konsol olduğunu açıklığa kavuşturmak zorunda kalmıştır. (Herman, 2001: 359) 

Dolayısıyla 2000’li yıllar dönüm noktası niteliğindeki oyunlara da ev sahipliği 

yapmıştır. 2004 yılında Valve’in geliştirdiği Half  Life 2 ve id’nin geliştirdiği Doom 3 

shooter türünün zıt kutuplarını sergilemiştir. Half Life 2’nin karmaşık yapısına karşı 

Doom 3 aşırı derecede basitleştirilmiş bir oyun yapısı sunmaktaydı. Ancak iki oyun da 

grafikler için bir vitrin niteliğindeydi.  “ Doom 3, özellikle, John Carmack tarafından 

geliştirilen ve önceden hazırlanmış ışık haritaları yerine, ilk defa ışığı oyun içinde 

renderlayan ve anında hesaplayan motoru ile dikkatleri üzerine toplamıştır. 

“  (Rehak,2007 : 193). 

Doom 3’ün motoru id Tech 4 gerçek zamanlı ışık ve gölge konusunda o kadar başarılı 

olmuştur ki, ışık ve gölgenin önemli bir oyun mekâniği olduğu Thief’ten ilham alan 

oyunun hayranları, 2009 yılında Doom 3 için The Dark Mod adlı, oyunu tamamen 

Thief benzeri bir atmosfere ve mekaniklere sahip bir oyuna dönüştürüne bir mod 

geliştirmişler, mod 2013 yılında ücretsiz indirilebilen bağımsız bir oyun halini alarak 

yılın modu seçilmiştir.  

1993 yılında Doom ile popülerleşen FPS’ler, grafiklerindeki inceliği, sürükleyici 

yapısı ve oyuncuyu oyun içinde hissettiren etkisini 2000’li yıllarda daha da artırmış, 

şiddeti normalleştirme, fantazinin gerçekten ayırt edilememesine neden olma gibi pek 

çok eleştiri almış, kimi eleştirmenler FPS’leri “cinayet simulatörü” olarak 

adlandıracak kadar ileri gitmiştir  (Rehak, 2007: 193).   

Oyuncuyu oyunun içinde hissettirmek için video oyunlarının ilk dönemlerinden beri 

süregelen çalışmalar, 2000’li yıllarda da tüm hızıyla devam etmiş, eldivenler, 2016 

yılında piyasaya sürülen Oculus Rift gibi sanal gerçeklik cihazları ile etkileşimi 

artırma yönünde büyük adımları atılmıştır.   

Bilgisayarların donanım ve yazılım olarak gelişmesi, oyun geliştirmeyi daha kolay 

hale getirmiş, özellikle 2009 yılında kurulan ve bağış toplayarak yaratıcı projeleri 
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gerçekleştirmeyi amaçlaya Kickstarter gibi fonlama şirketleri sayesinde pek çok 

bağımsız proje hayat bulmuştur. Bunun yanında seksenlere kadar izi sürülebilen ve 

oyunda küçük ya da büyük çaplarda değişiklikler yapmayı sağlayan modların yapımı 

da yaygınlaşmış, örneğin Fallout 4 henüz piyasaya sürülmeden modlar geliştirilmeye 

başlanmıştır (Usher, 2015).    

Dönemin en önemli oyunlarından bir diğeri ise, oynanışıyla oyun dünyasına yeni bir 

soluk getiren; ek paketleriyle, devam oyunlarıyla en çok satan oyunlardan biri olmayı 

başaran 2000 yapımı The Sims olmuştur. Yaşam simülasyonu olarak adlandırılan The 

Sims, oyunun başında oyuncular tarafından yaratılan ve sim adı verilen karakterleri 

yönetmek üzerine kuruludur ve oyuncuların tamamlaması gereken kesin amaçlar 

içermemektedir. Simlerin, yemek gibi fiziksel ihtiyaçların yanında eğlence, 

arkadaşlarla vakit geçirme gibi sosyal ihtiyaçların giderilmesi, bu ihtiyaçların 

karşılanabilmesi için de bir işe girerek para kazanmaları gerekmektedir.  Ayrıca oyun, 

oyunculara ev inşa etme, sunduğu geniş seçeneklerle evi dekore etme olanağı 

sunmaktadır.  Oyunda yaratılan simlerin karakterleri ise, en başta belirlenen burçlarına 

göre şekillenmekte, her sim aynı şeyden aynı derecede keyif almamaktadır. Ulaşılması 

gereken herhangi bir hedef olmasa da, ne zaman olacağı belli olmayan birtakım doğal 

felaketlerle, hırsızlıklarla, ölüm tehlikeleriyle oyundaki gerilim sağlanmış, gerçek 

yaşam olabildiğince simüle edilmeye çalışılmıştır. Oyuncuların kendi hayatlarını 

oyuna yansıtabilmelerinin yanısıra, kendi hayatlarında başaramadıklarını da oyunda 

başarabilme fırsatının sunulmasını oyunun başarısını etkileyen faktörler arasında 

saymak mümkündür. “Ayrıca tanrıyı oynama şansı da pek çok oyuncu için oldukça 

ilgi uyandırıcıdır.”  (Loguidice ve Barton, 2009: 321). 

Yaratıcılık, dikizcilik ve insanlığı birleştiren The Sims, oyunun yaratıcısı Will Wright 

tarafından, Bebek Evi olarak adlandırılmaktadır. Wright, dünyayı kurtarmak gibi 

büyük hedeflerin bulunmadığı oyunun, geliştirici firma Maxis tarafından sıkıcı 

bulunduğunu belirtmekte, ancak The Sims’in, oyunlar hikâye temelli olmalı inancını 

kırdığını belirtmektedir. Will Wright, oyunun ilk günden başarılı olduğunu ifade 

etmekte, bu başarıyı ise oyuncuların, yaratıcı içerik yaratma konusundaki isteğine 

bağlamaktadır. Oyun çıkmadan önce demo piyasaya sürülmüş, oyuncular çeşitli 

http://www.cinemablend.com/games/Fallout-4-Mods-Already-Development-72882.html
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içerikleri yaratma konusunda teşvik edilmiştir. Bu sayede bir topluluk oluşturulmuş ve 

duvar kâğıdı şablonlarından kıyafetlere kadar, yaratılan pek çok içerik, oyunun 

çıkmasıyla beraber kullanıma sunulmuştur (Donovan, 2010). 

2003 yılında, The Sims’i andıran ve Linden Lab tarafından geliştirilen online oyun 

Second Life, piyasaya sürüldü.  İnternet üzerinde ücretsiz olarak oynanabilen oyunda, 

oyuncular kendilerinin görsel bir temsili olan avatarlar vasıtasıyla diğer avatarlarla, 

mekânlarla ya da objelerle iletişime geçebilmekte, grup aktiveteleri 

gerçekleştirebilmekte, ticaret yapabilmekte, nesneler yaratabilmekte, bir başka deyişle, 

gerçek dünyada yapabildiği hemen her şeyi, Second Life’in sanal dünyasında da 

yapabilmektedir. Oyunun en dikkat çekici yönü ise, kullanıcı içeriğini desteklemesidir. 

The Sims de kullanıcı içeriğini desteklediyse de, Second Life, tamamen bunun üzerine 

kuruludur. 

The Sims’in, ardından Second Life’ın başarısı, sanal gerçeklik cihazlarında 

gerçekleştirilen büyük gelişmeler, oyunların artık monitörün başında geçirilen birkaç 

saatlik eğlenceden fazlası, oyuncuların ikinci hayatları haline geldiğinin bir göstergesi 

olarak okunabilir. 2000 ve sonrası, teknolojik gelişmelerle desteklenen oyun 

yapısındaki değişimler, video oyunlarının ilk yıllarından beri arzulanan ancak 

gerçekleştirilemeyen ya da sınırlı bir şekilde gerçekleştirilebilen olanakların önünü 

açmış;  oyuncuların hem diğer oyuncularla, hem oyun dünyasıyla yoğun şekilde 

etkileşime geçebildiği, hem de bizzat üretici konumuna gelerek, oyunun yapısını kendi 

arzularına ve sanatsal tercihlerine göre değiştirebilmesi doğrultusunda, oyunculara, 

daha önce hiç olmadığı kadar geniş imkânlar vermiştir. 

1.3. Teknolojik Gelişmeler ve Video Oyunlarına Etkisi 

Teknolojinin ilerlemesi,  ham maddesi teknoloji olan video oyunlarının da gelişimine 

ve dönüşümüne hizmet etmiştir. Video oyunlarının erken döneminde, ses efektleri de 

görsel unsurlar da işlevi ön planda tutularak tasarlanmak zorundaydı ve sınırlılıklar 

estetik kaygıların önüne geçmekteydi. Pong’un, top rakete vurduğunda çıkan ve daha 

sonra pek çok oyunda da benzerine rastlanan, çınlama şeklindeki ses, Alcorn’un 

anlattığına göre bir kazadan ibarettir: 
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“...İnsanlar ses hakkında çok konuştu, ve sesin ne kadar zekice tasarlandığı, ne kadar 

uygun olduğu hakkında makaleler gördüm. Gerçek şu ki, paneldeki parçalar 

tükenmek üzereydi. Nolan, yüzlerce insandan oluşan kalabalığın haykırışını- bir sayı 

yaptığınızda alkışlayan kalabalığın onaylayan haykırışını duymak istiyordu. Ted 

Dabney puan kaybedildiğinde yuhalama ve ıslık sesleri yapmamı söyledi, çünkü her 

kazanan için bir de kaybeden vardır. Ben “Boş ver” dedim, “O seslerin hiçbirinin 

nasıl yapılacağını bilmiyorum. Zaten yeteri kadar parçam yok. “ ...Uygun frekansı 

ya da tonu bulmak için eşzamanlama üretecini kurcaladım. Yani o sesler yarım 

günde yapıldı. Makinenin içinde zaten olan seslerdi.”  (Alcorn’dan aktaran Kent, 

2001: 42). 

   

Dolayısıyla, yapılan düzenlemeler “estetik bir karar değil, zamanın teknolojisinin 

sınırlı olanaklarının doğrudan bir sonucudur.” (Collins, 2008: 9)  Ancak video oyunları 

bir endüstri haline gelmeden önce dahi, programcılar, ellerindeki olanakları sonuna 

kadar zorlayarak, belli bir görsel düzeyi tutturmaya çalışmışlardır. Spacewar (1962);   

hem bu durumun, hem de teknoloji ile video oyunlarının gelişiminin birbirine ne kadar 

sıkı sıkıya bağlı olduğunun kayda değer örneklerinden birini oluşturmaktadır.  

PDP-1 minibilgisayarını tanıtmak için MIT’te (Massachusetts Institute of 

Technology/Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) tasarlanan Spacewar, TMRC (Tech 

Model Railroad Club) üyelerinin, bilgisayarı tanıtmak için yaratılan diğer projeleri 

yetersiz bulmaları ve daha fazlasını yapmak istemeleri sonucu ortaya çıkmıştır. 

Projenin başı olan Steve Russell’ın iş arkadaşları kodu yazmış ve oyuncuların sanal 

uzay gemilerini hareket ettirmesi ve rakiplerine ateş etmesi için kontrol kutuları inşa 

etmiştir. Kod, oyunu geliştirilen ve modifiye eden, MIT’teki bütün hackerlara açılmış, 

Peter Samson, uzayın görünümünden hoşlanmayarak, yıldızları doğru bir şekilde 

tasvir edebilmek için Expensive Planetarium adlı kodu yazmıştır. Dan Edwards 

yerçekimi hesaplamalarını yaparken, Graetz patlamaları proglamıştır. “Oyun, 

harikulade bir şekilde laboratuvarın yeni bilgisayarını sergilerken, yeni grafikler, 

girdi/çıktı ve görüntü teknolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağladı.”  (Lowood, 2009:7).  

Teknolojinin gelişmesi doğal olarak, sadece ses, grafik ya da oyun mekanikleri gibi 

oyunun bizzat kendisine ait ögelerde değil aynı zamanda oyunun oynanabilmesi için 

gerekli olan donanımda da etkisini göstermiştir.   
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İnternetin icadı, yetmişlerde kodların paylaşılabilmesini sağlamış, ancak bu paylaşım 

çok küçük bir grupla sınırlı kalmıştır.  

Yetmişlerde, elde taşınan video oyunları geliştirilmeye başlanmış, hiçbir mekanik 

parçaya sahip olmayan, tamamen elektronik ilk elde taşınır video oyununu geliştiren 

şirket ise, piyasaya sürüldüğü andan itibaren başarıya ulaşan Missile Attack, Auto 

Race, Football gibi oyunları üreten Mattel olmuştur (DeMaria ve Wilson, 2004:30). 

Böylece video oyunları, belli bir mekâna hapsolmaktan kurtulmuş, her zaman ve her 

yerde ulaşılabilir konuma gelmiştir. 

1982 yılında geliştirilen Coleco Vision, o zamana kadar üretilmiş olan bütün ev 

sistemlerinden daha iyi grafikler üretebilmesi ve Atari VCS oyunlarını da çalıştırabilen 

ek parçası ile ilk çok platformlu sistem olması –ki davalar sonucunda Atari’ye, satılan 

her ek parça için telif ödemek zorunda kalmıştır- ile piyasaya sürüldüğü yıl yaşanan 

çöküş yüzünden ömrü kısa olsa da, dönemin önemli oyun konsolları arasında yerini 

almıştır (Dillon, 2011:38). 

1980’lerin en önemli teknolojik gelişmelerinden biri ise, PC (personal computer) 

olarak adlandırılacak olan kişisel bilgisayarların üretimi ve yaygınlaşması olmuştur. 

IBM, 1981 yılında, Bill Gates ile anlaşarak satın aldığı PC-DOS işletim sistemini -ki 

Gates, aynı işletim sistemini MS-DOS adıyla IBM’in rakiplerine de satacaktır- 

kullanan bilgisayarlarını piyasaya sürmüştür. IBM’in başarısı, pek çok taklidinin 

çıkmasına neden olmuştur (Loguidice ve Barton, 2014: 88,90). PC’nin yaygınlaşması, 

kullanıcıların aynı zamanda bir oyun üreticisi olmasında büyük rol oynamış, ayrıca 

video konsollarına da güçlü bir alternatif oluşmuştur. Öyle ki, konsol oyuncuları ve 

PC oyuncuları şeklinde tanımlamalar ortaya çıkmıştır. 

1982 yılında piyasaya sürülen, hem teknik özellikleri hem de fiyatıyla rakiplerini 

zorlayan ve kimi zaman piyasadan tamamen çekilmelerine neden olan Commodore 64 

ise, kişisel bilgisayarların seyrini değiştirmiş, dönemin sembolü haline gelmiştir. 6510 

gibi hareket kabiliyeti yüksek ve gelişmiş bir işlemci, Commodore 64’ün başarısının 

en büyük nedeni olsa da, rakiplerinden ayrılan ve daimi bir başarı elde etmesini 

sağlayan iki özelliği daha bulunmaktaydı : VIC- II (Video Interface Controller/Video 
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Arayüzü Denetleyicisi ) ve SID (Sound Interface Device/ Ses Arayüzü Aygıtı) çipleri. 

VIC-II aracılığıyla, birbirinin içine geçen ya da birbiriyle harmanlanan renkler gibi 

etkileyici efektler sayesinde diğer oyun sistemlerinin ya da 8 bit bilgisayarların 

ulaşmakta zorlanacağı derecede renkli grafikler ve karakterler yaratılabilmekteyken, 

SID ile birlikte oyunda ses kullanımının çıtası yükselmiş,  oyundaki aksiyona göre 

dinamik olarak değişebilen müzikler ve orijinal ses efektlerinin kullanımının mümkün 

hale gelmesiyle, ileriye doğru büyük bir adım atılmıştır (Dillon, 2015:12-16). 

1983’te piyasaya sürülen Famicom, 1985’te NES olarak dışarıya açılmış ve 8 bit 

dönemini başlatmıştır. Dönemin en önemli oyunlarından biri olan Super Mario’da da 

görülen, kameranın profile yerleştirildiği ve karakterlerin ekranın bir tarafına doğru 

(genellikle soldan sağa) hareket ettiği (side-scrolling),  grafikler, akışkan hareketler 

başta olmak üzere, oyun tasarımında, mekaniklerde, hikâye anlatımında çok önemli 

gelişmeleri beraberinde getiren dönem, kendinden sonraki oyunları da etkilemiştir 

(Zünd ve diğerleri, 2015: 1). Side-scrolling’e geçiş, üç boyutlu grafiklere geçiş kadar 

önemli bir adım olmuştur ve dönemin teknolojik kısıtlamalarının bulunmadığı 

günümüzde dahi sanatsal bir tercih olarak kullanılmaktadır. Trine (2009), Trine 2 

(2011), Mark of the Ninja (2012) özellikle oyun mekanikleri, grafikleri ve tasarımları 

bakımından hem oyuncular tarafından hem de eleştirmenler tarafından başarılı 

bulunmuştur. Görece küçük stüdyolar tarafından geliştirilen bu oyunlar dışında 

Ubisoft gibi büyük firmalar da side-scrolling oyunlar geliştirmektedir En uzun soluklu 

serilerden biri olan Assassin’s Creed’in, 2015 ve 2016 yıllarında piyasaya sürülen; 

China, India ve Russia olmak üzere üç ayrı oyundan oluşan, yan seri niteliğindeki 

Assassin’s Creed Chronicles, üçüncü kişi görüş açısıyla oynanan ana serinin aksine, 

side-scrolling şeklinde oynanmaktadır.   

NES, joystickler yerine, günümüzde yaygın olarak kullanılan gamepadleri geliştirerek, 

oyun oynama pratiklerinde de değişikliklere yol açmıştır. NES’in oyun kumandası, 

yön kontrollerinin yanında A ve B olmak üzere iki tuş bulundurmaktaydı. Her tuşun 

ise bir ana işlevi bir de ikincil işlevi vardı ve tuşlar esnek bir kullanıma sahipti. Örneğin, 

zıplama tuşu olan A, suyun içindeyken sık basıldığında su üstünde kalmayı 
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sağlamaktaydı ve tuşa ne kadar uzun süre basılırsa, Mario o kadar yükseğe 

zıplamaktaydı (Loguidice ve Barton, 2009:275).  

Kişisel bilgisayarlardaki seslerde nasıl ki Commodore 64 o zamana kadar eşi 

görülmemiş bir deneyim sunduysa, NES de, oyun konsollarındaki seste zirveye 

ulaşmıştır. Besteci Yukio Kaneoka tarafından geliştirilen ses çipi, sekiz oktava kadar 

ses üretebilmesi gibi teknik özellikleriyle, gerçekçi ve pürüzsüz sesler 

üretebilmekteydi. (Collins, 2008: 214)  Böylece Commodore 64’ün ürettiği dinamik 

sesler, NES ile birlikte oyun konsollarıyla da buluşmuştur.  

8 bit seslerin ve grafiklerin sahip olduğu karakteristik özelliklerin oyuncular üzerinde 

bıraktığı etkinin izleri günümüzde de çeşitli ortamlarda görülmekte, filmlerin 8 bit 

fragmanları yapılmakta, çeşitli müzikler 8 bite çevrilmekte, böylece seksenlerin ruhu 

yeni ürünler üzerinden yeninden yakalanmaya çalışılarak nostaljik bir atmosfer 

yaratılmaktadır.    

NEC  (Nippon Electric Company), 1987’de Japonya’da, 1989’da Amerika’da, ilk 

video oyunu sistemi olan TurboGrafx-16’yı piyasaya sürmüş ve böylece 16 bit 

dönemini başlatmıştır. 16 bit bir makinenin, 8 bit bir makineden daha fazlasını, daha 

hızlı bir şekilde yapabilmesi, daha parlak renklere, etkileyici ses efektlerine sahip, 

arcade oyunlarının kalitesine yakın, gerçekçi oyunları da beraberinde getirmiştir. 

Ancak TurboGrafx-16 bütün teknik özelliklerine rağmen, oyunlarının kalitesini 

geliştirmediği için, NES ve Sega karşısında bir üstünlük sağlayamamıştır. Sega, 

1989’da Japonya’da, 1990’da Amerika’da, Macintosh bilgisayarların sahip olduğu 

Motorola 68000 işlemcisiyle, 16 biti taklit eden güçlendirilmiş 8 bitlik bir işlemciye 

sahip olan TurboGrafx-16’nın aksine, ilk gerçek 16 bit işlemci ile güçlendirilmiş 

Genesis’i piyasaya sürerek, doksanların en önemli oyun konsollarından biri haline 

gelmeyi başarmıştır (Sheff, 1999 :350-353). 

16 bit sistemler, ses ve müzik kullanımı konusunda da oyunları bir adım ileriye 

taşımıştır.  

1990’ların ilk dönemlerinde, bestecilerin daha fazla depolama alanına sahip olması, 

hem bestecilerin oyuna ekleyebileceği müzik miktarını, hem de müziğin ve bestecinin 
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oynadığı rolün önemini artırmıştır. Tek seferde çalınabilen enstrüman sayısının 

artmasının yanı sıra 16 bit besteciler, canlı enstrümanları taklit edebilmiş, ve hatta özel 

ses tonları yaratabilmişlerdir (Sextro, 2012: 39,40). 

1995 yılında, Windows 95’in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PC ve dolayısıyla oyun 

sektörü için yeni bir dönem başlamıştır. 

1990’da piyasaya sürülen Windows 3.x bir dönüm noktası niteliğinde olmuşsa da, 

Windows arayüzünü ve MS-DOS’u ilk defa birleştiren ve temel mimarisini 16 bitten 

32 bite çıkaran Windows 95, geniş kitlelerce benimsenmiştir. Başlangıç menüsü, görev 

çubuğu gibi büyük kolaylıklar sağlayan ve standart haline gelen özellikleri de ilk 

olarak Windows 95 ile birlikte kullanıcılara sunulmuştur. 90’ların ortalarında internet 

devriminin ilk büyük dalgası dünyaya yayılırken, Gates fırsatı kaçırmayarak Internet 

Explorer’ın ilk sürümünü ücretsiz olarak piyasaya sürmüştür (Loguidice ve 

Barton,2014: 230). 

Getirdiği bütün yeniliklere rağmen, Windows 95, oyun için tercih edilen bir ortam 

olmamıştır. Çoğu oyun geliştiriciler,  mümkün olan en iyi performansı sağlayabilmek 

adına grafik kartlarına doğrudan erişim sağlama olanağı verdiğinden DOS’u 

kullanmaya devam etmişlerdir  (Freeze, 2002: 24). Microsoft, DirectX adını verdiği  

bir uygulama programlama arayüzü ile sorunu çözmüştür:  

“DOS’u kullanmanın dezavantajı, oyun geliştiricisinin, piyasadaki her video kartı 

için bir dizi video sürücüsüne ihtiyacı olmasıydı. Bu ise, bazı oyunların, ya video 

kartı, oyun geliştiricisi için, video sürücüsü geliştirecek kadar popüler olmadığından 

ya da kart, oyundan daha sonra piyasaya sürüldüğünden, belirli bazı video 

kartlarında çalışmayabileceği anlamına geliyordu. Microsoft,  oyun geliştiricilerini 

DOS’tan Windows’a geçmeleri yönünde teşvik etmek istediğinden,  grafikleri, oyun 

geliştiricelerinin ihtiyaçları ile buluşturacak şekilde sergileyen alternatif bir yola 

gereksinme duyuyordu... DirectX, oyun geliştiricilerinin her video kartı için sürücü 

yazma ihtiyaçlarını ortadan kaldırdı.”  (Freeze, 2002 : 24-25) 

 

DirectX sayesinde Windows, bilgisayar oyunları için halen en uygun platform özelliği 

taşımaktadır. 

1990’ların ortaları, hem oyun sektörü hem de oyun konsolları açısından hareketli bir 

dönem olmuştur. Hem arcade makinelerinde hem de ev sistemlerinde üç boyutlu 
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oyunlar zirvesine ulaşmışken, üç tane yeni oyun konsolu piyasaya sürülmüştür: Sony 

PlayStation (1995), Sega Saturn (1995) ve  Nintendo 64 (1996). Konsolların her biri, 

ev video oyunu sistemlerine yeni bir boyut kazandırsalar da, PlayStation, kendinden 

sonraki dönemleri de etkilemesi ve piyasayı şekillendirmesi açısından farklı bir yerde 

konumlandırılabilir (Wolf, 2008: 159). 

 

“PlayStation’un içindeki özel yapım çipler, üç tane yüksek performanslı yardımcı 

sistem tarafından desteklenen R3000A 32-Bit RISC CPU içeriyordu. Bu ise 

PlayStation’ın, on binlerce dolara mal olan iş istasyonları ile  rekabete girebilecek 

karmaşık 3-D geometrik grafikler yaratmasına olanak sağlıyordu. PlasyStation 

ayrıca tüm devinimli video oynatabiliyordu. Ayrıca PlayStation tümüyle CD temelli 

olmasına karşın, oyuncular, tarihte ilk defa, oyun verisini kaydedebilmelerine izin 

veren harici hafıza kartları bağlayabiliyorlardı.” (Herman, 2008: 164) 

 

Sony, 2000 yılında PlayStation 2’yi piyasaya sürmüş, konsol, 150 milyondan fazla 

satarak, tüm zamanların en çok satan konsolu olmuştur. PS 1’e kıyasla büyük bir 

sıçrama niteliğinde grafikler sunan PS 2’nin,  eski oyunlarla uyumlu olması, 

oyuncuların PlayStation oyunlarını, yeni konsolda da oynamaya devam edebilmelerini 

sağlamış, DVD oynatabilme özelliği ise, PS 2’nin fiyatıyla aynı olan DVD oynatıcılar 

düşünüldüğünde, ücretsiz sunulan ek bir özellik halini almış, bu durum, PS 2’nin pek 

çok eve girmesini sağlayarak oyun oynama etkinliğini anaakım haline getirmiştir. PS2, 

kimilerini David Lynch’e çektirdiği reklamlarla, oyun piyasasının olgunlaştığını, 

geliştiğini sürekli vurgulamış, böylece sadece teknik olarak değil, kültürel olarak da 

oyun  dünyasını etkilemiştir (Westaway, 2014).  

Oyun endüstrisinin ana akıma dâhil olması, birçok geliştiricinin daha önce görülmemiş 

mekaniklere sahip oyunlar üretmesini sağlamış, EyeToy adını verdikleri kamera, 

Kinect ve Move gibi hareket sensörlü kontrol cihazlarının önünü açmış, DVD’lerin 

büyük miktardaki depolama alanları, geliştiricilerin oyunlara bir medya deneyimi 

olarak yaklaşmasına neden olmuştur. Ayrıca, konsolun devasa kullanıcı tabanı 

 
 Oyundaki aksiyonu sergileyebilmek için önceden kaydedilmiş video dosyalarını kullanan bir video 
oyunu anlatım tekniği 
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sayesinde, bağımsız ve deneysel oyun yapmak isteyenler PS 2 aracılığıyla bu 

isteklerini gerçekleştirmiştir (Plafke, 2012). 

2001 yılında, Microsoft tarafından, ilk Xbox, 8 gb sabit disk gibi, konsol endüstrisinde 

ilk defa görülen özelliklerle piyasaya sürülmüş,  teknik özelliklerinin yanısıra, o 

dönemlerde konsolda pek yaygın olmayan FPS oyunlara yönelerek Halo: Combat 

Evolved ile büyük bir başarı sağlamıştır. Xbox’un asıl başarısı ise 2002 yılında Xbox  

Live ile gelmiş, geniş bant internet erişiminin yakın olduğunu fark eden Microsoft, 

Xbox Live’e ethernet girişi eklemiştir. Konsolların, yüksek hızlarda internete 

bağlanabilmesi ile birlikte, oyunların yamaları internete yüklenerek kullanıcıya 

ulaştırılmış, ayrıca indirilebilen içerikler (DLC/Downloadable Content) yaygınlık 

kazanmaya başlamıştır. Ayrıca Xbox Live, rekabete dayalı online oyunların merkezi 

haline gelmiştir (Loguidice ve Barton, 2014: 302-304). 

2007’de PS 3, 2013’te PS 4, elde taşınabilir olan Nintendo DS ve rakip olarak 

geliştirilen PS Portable 2004’te, Xbox 360 2005’te, Xbox One ise 2013’te piyasaya 

sürülmüştür. Özellikle PS ve Xbox, günümüzde oyun endüstrisinin en çok tercih ettiği 

konsollar arasında bulunmaktadır. Oculus Rift, HTC Vive, Virtuix Omni gibi sanal 

gerçeklik cihazları artan bir hızla geliştirilmekte, oyun endüstrisi de kendini bu 

teknolojilere adapte ederek oyuncuların oyun deneyimini ileri seviyelere taşımanın ve 

farklı boyutlara ulaştırmanın yollarını aramaktadır.  

Bununla birlikte internetin de günden güne hızlanması ve gelişmesi,  oyun sektörü için 

elverişli bir ortam olmasını sağlamıştır. Oyunların fiziksel kopyalarınnın yanında, 

Steam hesabı üzerinden indirilebilen versiyonları da satılmakta, fiziksel kopya alınsa 

bile, çoğu zaman steam hesabı ile oyunun aktive edilmesi istenmektedir. Bunun 

yanında internette, üretilen modlar paylaşılmakta, böylece üretici haline gelen 

oyuncular birbirlerinin üretiminden faydalanabilmektedir. Ayrıca, oyun yapımının 

görece kolay hale gelmesi, sosyal medya hesapları ya da çeşitli internet siteleri 

üstünden oynanabilen oyunların yaygınlaşmasını da beraberinde getirmiştir.  Kaçış 

oyunları denilen bulmacaya dayalı, küçük oyunlar bunun en dikkat çekici örnekleridir. 

Akıllı telefonları ve tabletlerin yaygınlaşması ise mobil oyun kavramını ortaya 

çıkarmış, her ne kadar mobil cihazlar teknik olarak konsol ve bilgisayarlardan güçsüz 
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olsa da oyuncular büyük ölçüde özgürleşmiş, oyunlara her yerde ulaşabilir, her yerde 

oyun oynayabilir hale gelmiştir. Oyuncular böylelikle herhangi bir mekân sınırlaması 

olmadan mobil cihazlarından internete bağlanarak, birbirleriyle de oyun 

oynayabilmektedirler. 

 Video oyunları; yaratıcı fikirler, teknoloji ve bu iki faktörü bir araya getiren sektörün 

varlığı ile, hayatımızın büyük bir parçasını teşkil etmektedir ve video oyunları 

ilerleyen teknoloji ile birlikte yalnızca bir eğlence/tüketim sürecini değil, bir 

sanat/yaratım sürecini de ifade etmeye başlamıştır. 

1.4. Video Oyunlarında Etkileşim ve Katılımcı Kültür 

Sayısal teknolojiler, etkileşimi de kaçınılmaz olarak beraberinde getirmiştir. 

Crawford’un belirttiği üzere, bilgisayarların en büyük özelliği, etkileşimli bir yapıya 

sahip olmalarıdır: 

 

“Etkileşim, bilgisayarın özüdür; geri kalan her şey ikinci plandadır. Etkileşime bu 

özel yeri vermemin nedeni, etkileşimin bilgisayara özgü tek unsur olmasıdır. 

Bilgisayarın, grafikleri, sesi animasyonu gibi diğer tüm özellikler diğer ortamlar 

tarafından sunulur. Yalnızca bilgisayar etkileşimi sağlayabilir” ( Crawford’dan 

aktaran Carhart, 2007: 3). 

 

Dolayısıyla sayısal teknolojiler üzerine temellenen video oyunları da, oyuncuların 

birbirleriyle ve oyunla olan ilişkileri çerçevesinde, bu ilişkilerin yoğunluğu ve yapısı 

oyundan oyuna değişmekle beraber, etkileşimli yapılar olarak ele alınmaktadır. 

Zimmerman, etkileşimi tanımlarken kitap okuma edimini örnek vermektedir: 

“Kitap okuma deneyiminin etkileşimli olmadığını gerçekten söyleyebilir misiniz? 

Kitabı tutup fiziksel olarak sayfalarını çevirmiyor musunuz? Duygusal ve psikolojik 

olarak anlatının içine çekilmiyor musunuz? Metnin göstergelerini çözebilmek için 

dilin kendisi ile bilişsel olarak iç içe geçmiyor musunuz? Ve kitabın fiziksel formu 

ile kitabın içeriğine dair olan anlayışınız onunla etkileşime geçtikçe gelişmiyor mu? 

Evet ve hayır”  (Zimmerman, 2004: 158) 
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Zimmerman daha sonra anlatı ve etkileşim ilişkisinden bahseder ve ikisinin aynı şey 

olmadığını ancak her anlatının belli ölçülerde etkileşimli olduğunu belirterek devam 

eder. Çizgisel anlatı ile kendi maceranı kendin seç yapısına sahip iki kitap arasındaki 

etkileşim farkını bu duruma örnek göstererek, etkileşimin münferit bir olgu olarak 

algılanmaması gerektiğinin altını çizer ve dört kademeye ayırdığı etkileşim türlerinin 

tanımını yapar.  

Bilişsel etkileşim ya da metinle yorumlayıcı bir ilişkiye girmek ilk kademeyi 

oluşturmaktadır. Bir kitabın, ilk okumadan yıllar sonra tekrar okunduğunda farklı bir 

deneyim yaşanması bu tip etkileşime bir örnektir. İkinci kademe olan işlevsel etkileşim, 

kitabın ağırlığı, büyüklüğü gibi yapısal ilişkileri ifade etmektedir.  Belirgin etkileşim, 

tercihleri, rastgele olayları, dinamik simülasyonları ve etkileşimli deneyimlerin içine 

programlanmış diğer işlemleri içermektedir. Zimmerman’ın belirlediği son etkileşim 

tipi ise metnin dışındaki etkileşimdir ve fan kültürünü bu türe örnek olarak gösterir. 

Zimmerman’a göre bu dört kademe, birbirinden ayrı değildir, çeşitli oranlarda iç içe 

geçmektedir. (Zimmerman, 2004: 158) 

Video oyunları, oyunun içindeki nesnelerle/ karakterlerle, oyunun anlatısıyla girilen 

ilişkiçerçevesinde Zimmerman’ın kesin etkileşim olarak adlandırdığı  - belli oranlarda 

diğer kademeler ile iç içe geçse de- etkileşim türünün içinde yer almaktadır denilebilir. 

Video oyunlarını bu kadar çekici kılan ve yaygınlaşmasını sağlayan en temel faktör, 

oyuncuları, yaratılan sanal gerçekliğin içine çeken etkileşim faktörüdür.  

Video oyunları ilk yıllarında gerek 2 boyutlu olmaları ve piksel temelli grafikleri, 

gerek yalnızca görme duyusuna hitap etmeleri nedeniyle sanal dünya yaratma ve 

gerçekmiş gibi bir deneyim yaşatma kapasiteleri düşüktür.  

İki boyutlu oyunların hikâyeleri de iki, hatta bazen tek boyutludur: Belli bir amaç için 

belli sayıda seviyeyi atlamak. Seviye atladıkça oyun zorlaşır, düşmanların sayısı artar. 

Ancak onun dışında değişen pek bir şey yoktur. Örneğin, 200 milyondan fazla satarak 

tüm zamanların en çok satan video oyunu serisi olmayı başaran Mario’yu ele alacak 

olursak, oyuncunun yapması gereken şey her seviyede prensesi kurtarmaktır. Değişen 

tek şey seviyelerin zorluğu ve yapısıdır. Ne oyuncuyla yüksek seviyede bir 
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etkileşimden, ne de yapay zekâdan söz etmek mümkündür; ancak, kişisel 

bilgisayarların ve konsolların gelişimi ve teknolojinin katlanarak ilerlemesi, video 

oyunu endüstrisine büyük bir ivme kazandırmış, video oyunları hem içeriksel hem de 

görsel açıdan zenginleşmiş, günümüz teknolojisi etkileşimi üst boyutlara taşımıştır 

Artık oyunlar bilgisayara karşı değil, bilgisayar ile birlikte oynanmaktadır. 

(Zyda,2005:25). Çoklu oyuncuya destek veren çevrimiçi rol yapma oyunları insanların 

sanal bir dünya içerisinde, hem birbirleriyle hem de bilgisayarla etkileşimini mümkün 

kılmış, insanların gerçek dünyadakinden bağımsız kimlikler geliştirmesine olanak 

sağlamıştır.  

Hunter bu konuda şunları söylemektedir:  

“1983’e gelindiğinde, ticari video oyunları 12 yılını doldurmuştu, bu uzun bir süre gibi 

görünse de yokluktan eğlence sektörüne tamamen egemen olan bir endüstri için 

inanılmayacak derecede kısa bir zamandır” (Hunter’dan aktaran Stalker, 2005:31). 

Zimmerman’ın tanımlamalarına geri dönecek olursak, özellikle rol yapma oyunları, 

oyunun gidişatını etkileyecek tercihler yapmayı gerektirmektedir. Yine RYO’larda ya 

da açık dünya oyunlarında, senaryoya dayalı olmayan, rastgele olaylar gerçekleşmekte, 

bu ise oyuncunun, kendisinin oyunun dünyasındaki bir karakter olduğu hissini, 

dolayısıyla oyunun anlatısıyla etkileşimini kuvvetlendirmektedir.  

Oyuncular video oyunlarının anlatı yapılarında aktif bir rol oynamaktadırlar. İnteraktif 

kurgular olarak video oyunlarının doğasının, bu video oyunları içindeki kurmaca 

anlatılar üstünde önemli etkileri bulunmaktadır (Tavinor, 2009:110). 

Özellikle RYO’larda, oyuncunun anlatıdaki rolü çok daha etkin olmaktadır. Bu tür 

oyunlarda, oyuncu kendine çizilen düz bir yolda ilerlemek yerine, farklı yollar bulmak, 

sorunları alternatif yollarla çözmekte, oyun boyunca verdiği kararlar, oyunun 

gidişatını ve sonunu etkileyebilmektedir.  

Örneğin Deus Ex serisinin 3. oyunu olan 2011 yapımı Deus Ex:Human Revolution 

adlı oyun Adam Jensen isimli bir güvenlik şefi etrafında dönmekte ve transhümanizm 

eksenli bir anlatı kurarak, insan ve makine birlikteliğinin toplumsal yansımalarını 
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irdelemektedir. Jensen’ı yöneten oyuncuya gerek oyun tarzı, gerekse diğer 

karakterlerle diyalogları açısından pek çok seçenek sunulur ve bu seçenekler hem 

oyuncunun kendisini kurulan dünyanın bir parçası olarak hissetmesini sağlar hem de 

oyunun yeniden oynanış değerini artırır.  Ayrıca oyuncunun teknolojiye yönelik 

düşünceleri ve ahlaki değerleri, oyunun sonunda vermesi istenen kararda da etkili 

olmaktadır.  

Sinan Akkol, 2015 yılında piyasaya sürülen Fallout 4 için yaptığı incelemede, rastgele 

gerçekleşen olayların oyunun gerçekçiliğini artırdığını, hiçbir oyuncunun deneyiminin 

bir diğerininkine benzemediğini belirtmektedir. Akkol’a göre “açık dünya oyunları, 

başka birisinin yaşamadığı bir anı ne kadar fazla yaşatıyorsa o kadar başarılıdır.” 

(Akkol ve Kirazoğlu, 2015).  Video oyunları, nesne ve karakterlerle iletişim 

çerçevesinde de etkileşimli yapılardır. Ateş ettiğinizde çevre zarar görebilir, oyunda 

bulunulan nesneler, birtakım engeller aşmak için kullanılabilir, kimi zaman bu 

nesneler, oyunu geliştirenlerin öngörmediği şekilde kullanılabilir. Örneğin, 1998 

yapımı Thief the Dark Project adlı oyunda oyuncular, sandıkları üst üste dizerek, 

geliştiricilerin öngörmediği alternatif yollar yaratabilmekte, haritaların dışına 

çıkabilmektedir.  

 Yapay zekâ, eylemlerinize tepki verebilir, öldürdüğünüz birini gördüğünde, polisleri 

çağırabilir. Yapay zekânın gelişmişlik seviyesi, rastgele gerçekleşen olaylar gibi 

faktörler bu noktada önemli bir rol oynamaktadır. Yine Akkol’a göre Bethesda, Fallout 

4’te, oyun dünyasının oyuncunun dışında da yaşadığı hissini vermeyi başarmış, 

böylece çok az oyunun ulaşabildiği bir kapsayıcılık seviyesine ulaşmıştır (Akkol ve 

Kirazoğlu, 2015).  

Video oyunlarında temel olarak dört tür etkileşim olduğu söylenebilir; oyuncunun 

oyunun dünyasıyla olan etkileşimi, yapay zekâya sahip NPC’lerin (Non-Playable 

Character/Oynanamayan Karakter) oyun dünyasıyla ve oyuncuyla etkileşimi, anlatının 

etkileşimli yapısı, oyuncunun, oyunun dünyası ile daha yoğun bir biçimde iletişime 

geçmesine olanak sağlayan kontrol ve sanal gerçeklik cihazlarının getirdiği etkileşim.  

https://www.youtube.com/watch?v=GUloVVO1ejU
https://www.youtube.com/watch?v=GUloVVO1ejU
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Kontrol cihazları yani joystick ve gamepadler, oyun ile etkileşime girmedeki temel 

unsuru oluşturmaktadır. Kontrol cihazı, oyuncunun ihtiyaçlarına karşılık verebildiği 

ve oyunun mekaniklerini en iyi şekilde karşılayabildiği ölçüde etkileşimi artırmaktadır. 

Dolayısıyla, şirketler oyunların yapısına uygun, özel kontrol cihazları geliştirme 

ihtiyacı hissetmişlerdir. Örneğin yarış oyunları için direksiyon ve pedal, gerçekçi ve 

oyuncuyu çevreleyen bir araba kullanma deneyimi sunarak etkileşimi artırmaktadır. 

Simülasyon olarak adlandırılan ve “sadece ekipmanın ya da aktivitenin bir parçasına 

odaklanan”  (Bates, 2004: 58) oyunlar, gerçeğe en yakın deneyimi sunmaya 

çalıştıklarından, kontrol cihazları daha çok önem kazanmaktadır.  

Bates, sıradan simülasyon ve üst seviye simülasyon arasında ayrım yapmakta ve oyun 

tasarlarken, bu ayrıma dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

 “Üst seviye için hiçbir detay hatasız yapılmayacak kadar küçük değildir. Fizik 

modelleri yanlışsız olmalı. Ölçüler ve hata payları kesin olmalı. Kontroller gerçek 

hayatta verdiği gibi cevap vermeli.”  (Bates, 2004: 58). 

Sıradan oyuncunun ise bir şey yapmadan önce bir sürü kontrolü öğrenmekle uğraşmak 

istemeyeceğini belirten Bates, bu tip oyuncular için simülasyonların, basit, hemen 

başarıya ulaştıracak şekilde tasarlanması gerektiğini ifade etmektedir. Yarış 

oyunlarından örnek veren Bates, kontrollere alışan oyuncuların oyunu bitirmekte 

zorluk çekmemesi gerektiğini, ancak ilerleyebilmek için gerekli olan –tekerleklere ne 

kadar hava basılması gerektiği, parkurun tarzına göre hangi arabayı seçmesi gerektiği, 

yakıt idaresi gibi- önemli noktaları bilmek zorunda olduğunu söylemektedir. (Bates, 

2004:59) 

Üst seviye oyuncular için de,  sıradan oyuncular için de, oyunla etkileşime girebilmek 

önem arz etmektedir ve kontrol cihazları bu noktada en temel gereksinimlerdir. 

Direksiyon, pedal, vites gibi cihazlar, şüphesiz, oyuncunun, istediği deneyimi 

yaşamasında önemli rol oynamaktadır.  

1950’lerden beri, özellikle orduda eğitim amaçlı kullanılan simülasyonlar ve çeşitli 

sanal gerçeklik cihazları (Pimentel’den aktaran Seger, 2014:8) özellikle 1990’larda 

oyun dünyasını ele geçirmiştir. Bunların çoğu, arcade video oyunlarının özelleşmiş ara 
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yüzleridir ve genellikle Konami’nin Over Drive’ı (1990), Sega’nın Rad Rally’si 

(1991) gibi araba koltuğundan ve direksiyondan, oyuncunun çevresel görüşünü artıran 

üç monitöre yayılan panoramik görüntüye sahip olan Namco’nun Driver’s Eyes (1990) 

gibi kokpit oyunlarıdır (Wolf, 2008: 137). 1991’de Sega IDEO adlı sanal gerçeklik 

gözlüklerini duyurmuş, 3B gerçeklik, hareket takibi ve stereo ses gibi üç farklı 

teknolojiyi, tamamen üç boyutlu bir dünya yaratmak için bir araya getireceklerini ve 

bütün deneyimin gerçek insan görüşünü taklit edeceğini iddia etmiştir. Ancak 1993 

yılında CES’te (Consumer Electronics Show) gösterildikten sonra rafa kaldırılmış, 

prototip aşamasını geçememiştir. Sega, IDEO’nun çok gerçekçi bir deneyim 

sunduğunu ve çocukların kendilerini incitebileceği nedeniyle projeyi rafa 

kaldırdıklarını iddia etmişse de, cihazı deneyenler donanımın yetersizliği nedeniyle 

bunun mümkün olmadığını belirtmişlerdir (Horowitz, 2004). 

 Günümüzde ise hem donanım hem de yazılım açısından gelişmiş bilgisayarlar, sanal 

gerçeklik cihazlarının geliştirilmesine olanak vermekte, pek çok firma sanal gerçeklik 

gözlükleri başta olmak üzere çeşitli cihazlar geliştirmektedir. Kullanıcının 

hareketlerini kopyalayan ve örneğin kullanıcı yürüdüğünde karakterin de yürümesini 

sağlayan ve oyuncunun tecrübe ettiği deneyimin gerçeklik hissinin artmasına hizmet 

eden Virtualizer, Virtuix Omni gibi cihazlar bunlardan yalnızca birkaçıdır. Gözlük, 

eldiven gibi pek çok araç dışında beyin-bilgisayar arayüzü adı verilen ve sinir sistemini 

doğrudan bilgisayara bağlayan cihazlar üzerinde yapılan çalışmalar da hem video 

oyunları hem de üç boyutlu uzam ile etkileşime geçme açısından yeni olanaklar vaat 

etmektedir (Lotte ve diğerleri,2008:66). 

2016 yılında gözlüğün içine yerleştirilmiş kızılötesi kameralar yardımıyla yüzdeki 

hareket ve mimikleri okuyabileceği düşünülen Veeso adlı sanal gerçeklik gözlüğü 

projesi için ise bağış toplanmaya başlanmıştır (Bilgiç, 2016). Sanal gerçeklik 

cihazlarının yaygınlığı artar ve teknolojileri gelişirken, bu cihazlara uyumlu oyunlar 

da gün geçtikçe daha fazla piyasaya sürülmektedir.  

Zyda’ya göre, “oyunu, duyusal uyarım yolu ile oyuncunun zihni ile iç içe geçirecek ve 

mevcudiyet hissi oluşturacak teknolojiler yaratmak, [oyun evreninin içine] dalma 

hissinin inşasını sağlamaktadır” (Zyda, 2005: 29). Bahsi geçen teknolojik bileşenler 

http://www.sega-16.com/2004/12/sega-vr-great-idea-or-wishful-thinking/
http://oyungezer.com.tr/vr-haber/193-vr-genel/45625-vr-gozlugu-veeso-yuz-hareketlerine-odaklaniyor
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ise grafikler, sesler, gelişmiş kullanıcı ara yüzleri gibi unsurlar ve bu unsurlar ile 

oyuncuyu birbirine bağlayan, oyuncu hareketlerini ve belki duygularını algılayarak 

oyuna yansıtan cihazları kapsamaktadır (2005:29). 

Bu cihazlar, oyuncunun, oyun dünyasıyla yani oyundaki objelerle, karakterlerle 

etkileşimini artırmakta, desteklemektedir. Oyunun kontrolleri ile birlikte mekanikleri 

ile de bağlantılı olan bu etkileşim türü, oyunun, oyuncuya sunduğu özgürlüğü ve 

yaşattığı deneyimi de belirlemektedir. Video oyunlarının tarihine göz atıldığında, 

endüstriyi yeniden canlandıran Mario, dönüm noktası niteliğindedir. Loguidice ve 

Burton, Mario’nun kontrollerinin yenilikçi yapısı hakkında şunları söylemektedir:  

 

“Nesneler birbirleriyle tutarlı ve ikna edici bir biçimde etkileşime girerler. Ayrıca, 

her düşman sınıfını yenmek için belli mekanikler ve gereksinimler bulunmaktadır. 

Pirana bitkiler yalnızca ateş toplarıyla yok edilirler. Goomba mantarları, 

düşmanların en zayıfı, üstlerine atlayarak yok edilebilir. Kaplumbağa Koopalar (ateş 

topuyla vurulmadıkları sürece) iki aşamalı bir süreç gerektirmektedir ve Mario 

saldırabilmek için önce onları savunmasız hale getirmelidir. “  (Loguidice ve Barton, 

2009:275-276)  

 

Frictional Games tarafından 2007 yılında geliştirilen ve Penumbra serisinin ilk oyunu 

olan Penumbra: Overture, özellikle nesne manipülasyonu çerçevesinde oyuncuya 

dikkate değer mekanikler sunmaktadır. Oyuncular, kapıları, çekmeceleri açmak, 

herhangi bir makinenin çarkını döndürmek gibi eylemleri, gerçek dünyadakine benzer 

şekilde gerçekleştirmek durumundadır. Örneğin, bir kapıyı açarken, fare, sol tuşuna 

basılı tutularak sanki gerçek bir kapı, kolundan tutulup çekiliyormuş gibi hareket 

ettirilmelidir ve fare ne kadar hareket ettirilirse kapı da o kadar açılmaktadır; alışılmış 

bir mekanik olan ve tıklandığında açılan/kapanan kapıların aksine bu mekanikle 

beraber, oyuncu, oyunun dünyasıyla daha etkin ve gerçekçi bir biçimde etkileşime 

girmekte ve oyunun gerçekliğine daha fazla dâhil olmaktadır.  

Video oyunları, aynı zamanda etkileşimli anlatılardır. Etkileşimli anlatıyı, 

kullanıcıların çeşitli eylemler aracılığıyla anlatıda merkezi bir rol oynadığı, anlatıdaki 

karakterin rolüne bürünerek kurgusal evreni manipüle ettiği, sayısal etkileşim 

deneyiminin bir biçimi olarak tanımlamak mümkündür  
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“Etkileşimli anlatının en yaygın biçimi kullanıcıyı gelişen bir hikayenin kahramanının 

rolüne büründürmeyi içerir. Kullanıcı aynı zamanda bedeninden ayrılmış bir gözlemci 

de olabilir- tıpkı bir film izliyormuş gibi, ancak dünyada değişikliklikler yapma ya da 

karakterlerle konuşma yetisine sahiptir. Dolayısıyla etkileşimli anlatının hedefi, 

oyuncuyu sanal dünyanın içine çekerek gelişen bir hikayenin bütünleyici bir parçası 

olduğuna, eylemlerinin anlamlı sonuçlar doğurabileceğine inandırmaktır. “  (Riedl ve 

Bulitko, t.y. :1)   

 

Bu çerçevede bütün video oyunları etkileşimli anlatı olarak ele alınabiliyor olsa da, 

RYO’lar gibi bazı oyun türleri (Elder Scrolls, Fallout gibi), karakter yaratımı, gelişimi, 

oyuncunun araştırabileceği ve oyun dünyasını derinleştiren hikâyeler, karmaşık 

hikâyeleri, zengin diyaloglar, yaratılan evreni gerçekçi kılan pek çok okunabilir 

doküman sunmalarıyla, ön plana çıkmaktadırlar. “Bu oyunlardaki odak karakter 

gelişimiyken, (...) oyuna devam etmek için gereken bütün sebepler anlatı ve hikâye 

içinde konumlandırılmış sorunlar tarafından sunulur” (Ostenson, 2013: 72). 

İnteraktif kurgu denilen, Dungeons & Dragons gibi masaüstü rol yapma oyunlarından 

esinlenen, metne dayalı ve hiçbir görsel içermeyen oyunlar, bu türün ilk örneklerini 

oluşturmaktadır.  Bu tür oyunlarda  “oyuncular, oyun dünyasıyla, basit komutlar 

aracılığıyla etkileşime geçer (...) ve sıklıkla, oyunun içine ustalıkla yerleştirilmiş 

ipuçlarını bulabilmek için oyuncuların bu metinleri dikkatli bir şekilde okuması 

gerekmektedir” (Ostenson, 2013: 72). 

İnteraktif kurgu oyunlarının ilk örneklerinden ve en önemlilerinden bir tanesi olan, 

Infocom tarafından geliştirilen 1977 yapımı Zork, oyuncuyu anlatının içine çekmedeki 

başarısıyla ve diğer interaktif kurgu oyunlarına göre daha karmaşık komutları 

işleyebilmesiyle öne çıkmaktadır. “Zork, yazarların detaylara verdiği dikkat ve önemin 

bir sonucu olarak hissedilebilir ve dokunulabilir, -deneyimlenebilir, (vurgu yazara ait) 

eğer bu kelimeyi tercih etmek isterseniz-.” (Liddil, 1981: 264). Zork’un 

geliştiricilerinden David Lebling, Marc S. Blank ve Timothy A. Anderson, Zork ve 

türevlerini, bilgisayarlaştırılmış fantezi simülasyonu (Computerized Fantasy 

Simulation Game/CFS) oyunları olarak adlandırmakta, bu tür oyunların gerçek 

dünyayı olabildiğince doyurucu bir biçimde simüle etmesi gerektiğini belirtmektedir: 



 
41 

 

 

“... böylece oyuncu zamanının çoğunu programı çözmek yerine problemleri çözmekle 

geçirecektir. Eğer, örneğin, kelime hazinesi çok sınırlıysa, oyuncu her zaman sorunun 

sadece henüz kullanacak doğru kelimeyi bulmamış olması mı olduğunu merak 

etmelidir. Benzer şekilde, bir problemin olası bir çözüm yolunun oyun tarafından 

kabul edilmemesi rahatsız edicidir.  Bir başka deyişle, oyun, gerçek dünyayı simüle 

etmelidir.  

Açıktır ki, hiçbir küçük bilgisayar programı bütün bir evreni kapsayamaz. Bununla 

birlikte, yapabileceği şey, olduğundan daha zeki görünmek amacıyla evrenin yeteri 

kadarını simüle etmektir... Zork, 191 ‘oda’ (bulunulacak yer), ve 211 ‘nesne’ içeren 

bir ortamdaki evreni simüle eder. Kelime hazinesi, 71 tanesi belirgin eylemleri 

gerçekleştiren 908 kelimeden oluşmaktadır. ”  (Lebling, Blank ve Anderson, 1979: 

52). 

RYO’lar, artık tamamen metin tabanlı değillerse de, metinsel zenginliklerini hala 

korumaktadır. Kimi oyunlar ise, masaüstü RYO oyunlarının (ve daha sonra interaktif 

kurgu oyunlarının) oyuncunun hayal gücüne dayanan yapısını, günümüz oyunlarının 

gelişmiş grafikleriyle birleştirerek, kendilerine has bir biçim ortaya koymuşlardır. 

1989 yılında bir masaüstü RYO olarak piyasaya sürülen Shadowrun’ın evreninde 

geçen, 2013 yapımı, Shadowrun Returns (Harebrained Schemes) bu açıdan oldukça 

başarılı olan oyunlardan biridir. Distopik bir gelecekte geçen, fantastik unsurlara 

içeren oyun, siberpunk atmosfere sahip bir RYO’dur. İzometrik görüş açısıyla 

oynanan oyunda, karakterlerin hiçbiri seslendirilmemiştir. Yeni bir mekâna 

girildiğinde, ya da bölümlerin başlarında, bir metin kutusu açılır ve oyuncuya genel 

bilgi ile birlikte, bulunulan ya da gidilecek yerlerin, iletişime geçilecek kişilerin 

tasvirleri bir roman üslubuyla anlatılarak, görsel olarak sunumu yapılmayan kısımlar 

metin aracılığıyla oyuncunun hayal gücünde canlandırılır. Böylece oyuncu, oyunla 

zihinsel anlamda da etkileşime geçmeye teşvik edilerek anlatının içine çekilmeye 

çalışılır.  

Metinler, oyun evreninin genişletmek, daha zengin bir dünya yaratmak için de 

kullanılmaktadır. “Skyrim, oyunu geliştiren küçük anlatılar içeren kitaplar 

içermektedir; aynı zamanda bu kitaplar biriktirilebilir ve takas edilebilir. Kitaplar, 

Creation Kit aracılığıyla modlanabilir” (Champion, 2014: 5).  Skyrim, görev/yan 

görev, büyü, yetenek içeren kitapların ve iksir/zehir tariflerinin yanında,  Elder Scrolls 

serisinin evreni olan Tamriel’in tarihini, çeşitli halk hikâyelerini içeren notlar ve 
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kitaplar da barındırmaktadır. The Elder Scrolls Wiki sayfasına göre “kitap” ile eşleşen 

820 tane eşya kodu bulunmaktadır (The Elder Scrolls Wiki, 2016 ).  

Bu çerçevede bir diğer değinilmesi gereken konu ise video oyunlarının zamanla 

dönüşen ve gittikçe sinema ile daha sıkı bir ilişki içine girmeye başlayan görsel ve 

anlatısal yapısıdır. Örneğin shooter türünde bir oyun olan Call of Duty : Modern 

Warfare adlı oyunda oyuncu sanki büyük bütçeli bir aksiyon filminde rol alıyor gibidir. 

Modern Walfare Black Hawk Down ve Tom Clancy tarzı soğuk savaş sonrası askeri 

gerilimleri gibi modern aksiyon filmlerinin anlatı tekniklerinin ve türsel formüllerinin 

pek çoğunu uygular (Tavinor, 2009:111). 

Video oyunlarının, anlatıyı ilerletmek amacıyla kullandıkları tekniklerden en önemlisi 

cutscenelerdir. Anlatısal bir unsur olan cutscene, etkileşim açısından da önem arz 

etmektedir.  

“Sıklıkla temsilin sinematik kodlarını takip etmesi nedeniyle, güncel teori cutscene’i 

genellikle, oyunların etkileşimli doğasına aykırı bir şekilde pasif ve etkileşimsiz 

olarak tanımlamaktadır. Ancak, film teorisinin gösterdiği üzere, özellikle dikiş ve 

benzeri [tekniklerin] etkileri kapsamında, sinema; sinema ve oyun arasına sıklıkla 

çizilen sert sınırı bulanıklaştıran bir tür zihinsel etkileşim sağlamaktadır (Cheng, 

2007:15).  

 

Cutscene, oyuncunun bağlantılı olduğu bölümü, nereden geldiklerini, nereye 

gideceklerini açıklar. Genellikle bu kısa filmler kasıtlı olarak sinematiktir ve bağlantılı 

oldukları filmlerden esinlenirler. Ayrıca cutscenelerdeki sanal kamera kullanımı 

filmlerde kullanılan kamera sinema tekniklerine öykünmektedir. Sanal kamera oyunun 

temsili uzamında, oyundaki aksiyona bağlı olarak hareket ederek, yakın çekim, pan, 

vinç, dolly hareketleri gibi gerçek kameraların ulaşabildiği sinematografik efektleri 

taklit eder. Sanal kameranın bu gibi sinematografik efektleri, Devil May Cry serisinde 

olduğu gibi,oyun esnasında da uygulanabilmektedir. Ancak böyle bir kullanım 

oyuncunun interaktif katılımı ile oyunu işleyişini dengelemek açısından zor 

olduğundan, Devil May Cry gibi oyunlardaki sinematografik ögelerin kullanıldığı 

parçalar genellikle oldukça çizgisel ya da metne bağlıdır (Tavinor, 2009:112). 

http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Books_(Skyrim)
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Ne var ki filmlerle oyunların etkileşimi tek yönlü değildir. Video oyunlarının yapısı, 

özellikle video oyunlarından uyarlanan filmlerde açıkça görülmektedir. Örneğin bir 

FPS olan Doom’un (Andrzej Bartkowiak, 2005) uyarlamasının 5 dakikalık bir sekansı, 

Hardcore Henry’nin (Ilya Naishuller, 2015) ise tamamı 1. Kişi görüş açısından ve FPS 

estetiğiyle çekilmiştir. Bir 3. Kişi aksiyon macera oyunu olan Prince of Persia: Sands 

of Time oyununun uyarlaması için ise sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen şunları 

söylemektedir: 

“En etkilendiğim kısım ise bu tür filmlerde daha önce denenmemiş bir şekilde, Alamut 

kalesinin kuşatılması sırasında kullanılan ve savaşın gidişatını gösteren, bilgisayar 

oyunlarındakine benzer kamera hareketleri oldu. Bunu, oyun ve film arasındaki farkın 

giderek daha da azalacağı ve bu tür sinemanın anlatımının değişebileceğini gösteren 

bir örnek olarak işaretledim.” (Şen, 2010). 

 

Cutscene, oyundaki anlatımı desteklediği gibi, çok fazla kullanıldığında ve oyunu 

böldüğünde, oyuncuları oyundan kopartan bir etkiye de sahip olabilmektedir. Bu 

sebeple Half Life gibi bazı oyunlar, oyuncuyu yaratılan evrenden kopartmamak için, 

hiçbir şekilde cutscene kullanmamaktadırlar.  God of War (Sony Interactive 

Entertainment) serisinin 4. oyununun baştan sona tek bir çekim olacağı, anlatıyı bölen 

sinematik sahnelere yer verilmeyeceği duyurulmuştur.  

Bu yönelimin bir diğer ucunda ise interaktif film denilen video oyunu türü 

bulunmaktadır.   

“İnteraktif filmler, oyuncunun eylemlerine göre dallanarak ilerleyen video 

kliplerden veya diğer hareketli görüntülerden oluşmaktadır.  Oyunculardan, 

genellikle aksiyonun kesildiği ya da döngüye girdiği noktalarda veya video klip 

akmaya devam ederken oyuncuya aksiyonu durdurabilen ya da [aksiyonun] akışını 

değiştirebilen veri girme imkanı sağlayan aksiyon sekansları sırasında karar 

vermeleri istenir. Oyuncuya sınırlı bir hareket ya da eylem özgürlüğü verilebilirken, 

hikâyenin açımlanması hâlâ yapısal olarak büyük oranda çizgiseldir, genel olaylar 

zincirinde çeşitlilik hiç yoktur veya çok az mevcuttur” (Wolf, 2001: 135, 136) 

 

2015 yılında DontNod tarafından geliştirilen ve gerek oyunculardan gerekse 

eleştirmenlerden büyük beğeni toplayarak en iyi hikâye de dâhil olmak üzere pek çok 

alanda ödül alan Life is Strange, türün son dönemlerdeki en iyi örneklerinden birini 
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oluşturmaktadır. Oyunun başkarakteri Max’in, bir gün zamanı manipüle edebilme 

gücü kazanmasıyla başlayan olaylar örgüsünü konu alan oyun, sene içinde birer birer 

piyasaya sürülen ve her biri, televizyon dizilerine benzer şekilde, bir sonraki bölümü 

merak ettirecek şekilde biten 5 bölümden oluşmaktadır. Oyun boyunca, oyuncuya kimi 

önemli, kimi görece önemsiz çeşitli tercihler sunulur ve bu tercihler ilerleyen 

bölümlerde diğer karakterlerle girilen diyalogları, bazı olayların gidişatını etkiler. 

Oyuncu, tercihini değiştirmek, öğrendiği bir bilgiyi kullanmak ya da bazı bulmacaları 

çözmek amaçlı kullanabilmekteyse de, zamanı geri alma gücü belli bir mekânla ve 

belli bir oranla sınırlıdır. Oyunun geneline bakıldığındaysa, her ne kadar oyuncuya, 

oyun boyunca pek çok seçenek verilse de, bu seçeneklerin anlatıyı temel olarak pek 

etkilemediği, oyunun çizgisel olduğu görülmektedir. İnteraktif filmler, sinemanın ve 

video oyunlarının iç içe geçmeye başladığının başka bir örneği olarak gösterilebilir.  

Görüldüğü üzere video oyunlarında etkileşimden bahsedildiğinde, etkileşim kavramını 

pek çok yönden ele almak gerekmektedir. Oyuncuların hem metin dışında birbirleriyle 

etkileşime girdiği hem de metinle bizzat etkileşime girerek yapısını değiştirdiği bir 

yapıyı ifade eden katılımcı kültür, bu yönlerden bir tanesi ve belki de en önemlisidir. 

Genelde sayısal teknolojilerin, özelde ise video oyunlarının etkileşimli yapısı, 

kullanıcıların/oyuncuların katılımını da beraberinde getirmiş, katılımcı kültür olarak 

adlandırılan bir kavramın doğmasına neden olmuştur.  Zimmerman, katılımcı kültürü 

etkileşimin bir türü olarak belirtmekte ve meta-etkileşim ya da kültürel katılım olarak 

adlandırmaktadır. Meta-etkileşim, deneyimlenen metnin dışında gerçekleşmektedir 

(Zimmerman, 2004:158).   

Jenkins, medya tüketicilerinin kendi içinde, medya tüketicileri ile medya metinleri 

arasında ve medya tüketicileri ile medya üreticileri arasında bir etkileşimin oluştuğunu 

ve katılımcı kültürün, üç tane eğilimin kesişmesiyle meydana geldiğini belirtmektedir: 

“1. Tüketicilerin medya içeriğini arşivlemesini, onlara notlar eklemesini, onları 

özelleştirmesini ve yeniden dolaşıma sokmasını mümkün kılan yeni araçlar ve 

teknolojiler 

2.  Bir dizi altkültürün Kendin Yap (Do-It-Yourself/DIY) medya üretimini teşvik 

etmesi; tüketicilerin bu teknolojileri nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğine dair bir 

söylem 



 
45 

 

3.  Yatay bir şekilde birleşmiş medya kümelerini olumlayan ekonomik eğilimlerin; 

imgelerin, fikirlerin ve anlatıların çeşitli medya kanalları arasında akmasını 

cesaretlendirmesi ve izleyiciliğin daha aktif biçimlerini talep etmesi”  (Jenkins, 2006: 

135, 136). 

 

 

Katılımcı kültür, fan kültürü ile iç içe olan bir yapılanmadır –ancak bununla sınırlı 

değildir-. Sayısal teknolojilerin geliştirilmesinden çok önce bir araya gelmekten, 

ilgilendikleri konularda tartışmaktan, fikir ve içerik üretmekten keyif alan fanlar 

sayısal teknolojilerin sağladığı imkânları keşfetmekte ve yapabildikleri ölçüde 

zorlamakta gecikmemişlerdir.  

Sayısal teknolojileri ilk benimseyenlerden olan ve bilmek yanında bilgiyi 

paylaşmaktan da büyük haz alan fanlar, küresel çapta bilgi alışverişi gerçekleştirerek, 

gün ve hatta saat aşırı birbirleriyle çevrimiçi iletişim kurmaya başlamışlar; tartışma, 

yorumlama gibi faaliyetlerini eskiye oranla çok daha etkin bir şekilde 

sürdürebilmişlerdir (Jenkins, 2006:137 -142).   

Katılımcı kültürün en önemli özelliklerinden biri, içerik üretimidir. Fanzin  gibi fan 

üretimi içerikler uzun süredir varlığını sürdürse de,  bilgisayarların ve internetin 

yaygınlaşması, içerik üretimini çok daha farklı boyutlara taşımıştır. 

Sayısal teknolojiler yalnızca içerik üretiminin ve yayılımının daha hızlı olmasına 

imkân vermemiş, aynı zamanda tüketiciye sunulan ürünün değiştirilmesine/yeniden 

yapılandırılmasına da olanak sağlamıştır. Bu durumun en yaygın olarak görüldüğü 

ortam ise, video oyunları olmuş, kendilerine sunulanla yetinmeyen oyuncular, 

günümüzde büyük oyun firmalarının da desteklediği modları yaratarak, yalnızca oyun 

sektörünü değil, sanat dâhil olmak üzere üretici-tüketici ilişkilerini kökten bir 

değişikliğe uğratmışlardır.  

1.5. Mod Kavramı  

 
 Fanatic (fanatik, hayran) ve magazine (dergi) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Fanzinler 
genelde fotokopi ile çoğaltılırlar ve kâr amacı gütmezler. 
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 1.5.1. Modların Tarihsel Gelişimi 

Türkçe karşılığı değiştirmek olan “modification” kelimesinin kısaltılması ile ortaya 

çıkan mod kavramı, oyuna yeni bir nesne eklemekten, oyunun mekaniklerini yeniden 

yazmaya kadar video oyunlarının yapısında gerçekleştirilen her türlü değişikliği 

kapsadığı gibi, donanımsal müdahalelere de atıfta bulunmakta; bu sebeple esnek bir 

terim haline gelmektedir.  

 

“Oyun modifikasyonları sanat çalışmalarını, yüzeyleri (grafik görünüm), araçları, 

topyekûn oyun dönüşümlerini, yeni kodları, ya da belki, daha az belirgin bir şekilde, 

fanlar tarafından diğer platformlara uyarlanmış oyunları kapsayabilir. Kendisinden 

önce gelen, münferit de olsa tematik bağları bulunan oyun dünyalarına saygı duruşu 

niteliğindeki oyunlar da olabilirler. Bunların, kavramın tam karşılık geldiği anlamıyla 

mod olması şart değildir. Son aşama, daha üst düzeydeki kilitli bölümler yerine, 

modlama işleminin kendisi olabilir, oyunun sağladığı eğlenceyi devam ettirmek ve 

genişletmek”  (Champion, 2013: 12). 

 

Çalışmanın odağını oluşturan oyun modlarının tarihsel gelişimine değinmeden önce, 

oyunların ve dolayısıyla modların yapımına imkân veren teknik altyapıya göz atmak 

gerekmektedir. Video oyunlarının temelini, oyun motoru adı verilen yazılım 

oluşturmaktadır. Oyun motoru, “kullanıcı girdilerini işleyen ve kaynak yönetimi, 

animasyon, fizik kuralları gibi pek çok işlevi temin eden, oyunun sesinden ve 

görselleştirilmesinden sorumlu karmaşık bir sistemdir” (Valient, 2001; 9). Dolayısıyla 

oyun motorları; oyuncunun oyun esnasındaki deneyimlerinin merkezinde yer alan 

işlevleri yönetmektedir (Nideffer, 2007: 214). 

Oyun motoru; oyunun atmosferi, yapay zekâ gibi pek çok unsur için en belirleyici 

faktör olduğundan, geliştiriciler, kendileri için en uygun motoru kullanmakta, bunun 

için ise ya var olan bir motoru ihtiyaçları doğrultusunda modifiye etmekte ya da 

sıfırdan oyun motoru yazmaktadır. Son zamanlarda geliştiriciler, hem bir motor 

tasarlamanın ve yazmanın çok emek isteyen bir iş olması hem de bazı şirketlerin motor 

yaratma sürecine büyük zaman ve finansal kaynaklar ayırması sebebiyle, kendi 

motorlarını kodlamaktan ziyade üçüncü şahıslar tarafından üretilen motorları 

lisanslamaya başlamışlar; bu yönelim ise pazardaki pek çok içeriğin aynı görünmesi 
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sonucunu doğurmuştur (Nideffer, 2007: 225). Buna karşılık ticari oyun motorları 

binlerce doları bulabildiğinden, amatör geliştiriciler ya ticari ürünlerin içerdiği ücretsiz 

oyun motorlarını ya da Delta-3D gibi açık kaynaklı oyun motorları kullanmaktadırlar 

(Loh ve Byun, 2009: 420).  

Ryan Wallace, oyun motorlarının yaratıcı süreçteki etkisini, sinematografi ile 

örneklendirerek açıklamaktadır: 

“Örneğin, bir filmin sinematografisi ve ışıklandırmasının, yapılan işin genel 

görünümü üzerinde büyük bir etkisi vardır. Filmin yapımındaki bu unsurlar, ‘teknik’ 

olmasına rağmen aynı zamanda son derece yaratıcıdır. Benzer şekilde, bir oyun 

motorunun oyun içeriğini işleme ve oyun kullanıcısına sunma yolu son derece yaratıcı 

olup, ‘kurgusal çalışmanın’ içeriğine doğrudan bağlıdır. Analojiyi bir adım ileri 

götürürsek, film yönetmenlerinin, tarzlarına ve sanatsal becerilerine bağlı olarak farklı 

görüntü yönetmenleri ile çalışmaları gibi, oyun geliştiricilerinin lisansladığı pek çok 

farklı oyun motorundan yola çıkılarak, geliştiricilerin de, tarzlarına ve teknik 

becerilerine bağlı olarak oyun motoru seçtiklerini düşünebiliriz...  Eğer bütün oyun 

motorları oyun içeriğini aynı şekilde işleyip sunsaydı, piyasada bu kadar çok motor 

olmazdı ve geliştiriciler, sadece en ucuz ya da kullanması en kolay olanını seçerdi” 

(Wallace, 2014: 246). 

 

Dolayısıyla, farklı bir oyun motoruyla yeniden yapılan bir oyunu mod olarak 

değerlendirmek mümkündür, çünkü “farklı bir motor için kodlanmış aynı içerik büyük 

ihtimalle tamamen farklı bir oyun deneyimi sunacaktır” (Wallace, 2014: 245). Bir fan 

projesi olan, TESRenewal; Elder Scrolls serisinin Morrowind ve Oblivion adlı eski 

oyunlarını, Skyrim ve Oblivion oyunlarının motorları aracılığıyla modernize etmeyi 

amaçlamaktadır. Böylece Morroblivion, Skyblivion ve Skywind isimli üç oyun 

geliştirmeyi amaçlayan proje, Wallace’in önermesini doğrulayan örneklerdendir. Bir 

Kickstarter projesi olan ve önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesi planlanan System 

Shock ise, 1994 yapımı bir DOS oyunu olan System Shock’un yeniden yapımıdır. 

Ancak Unity Engine kullanılarak geliştirilen System Shock, TESRenewal projesinden 

farklı olarak, oynanabilmek için orijinal oyuna ihtiyaç duymamaktadır. İleride daha 

detaylı değinileceği üzere, modun temel özelliği değişikliklerin orijinal oyun üzerinde 

yapılması olduğundan, bu durum System Shock’un moddan ziyade yeniden yapım 

kapsamında değerlendirilmesini gerektirmektedir.  
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Pek çok şirket, yeni oyun motoru inşa etmenin maliyetinden dolayı var olan bir motoru 

lisanslamakta ve ihtiyaçlarına göre modifiye etmektedir. Ancak, ücretsiz olması mod 

için essastır ve bu sebeple pek çok ticari oyun aynı motoru temel almasına rağmen, 

Unreal Engine’ı kullanan Tom Clancy’s Splinter Cell ve Portal 2 gibi, mod olarak 

kabul edilmemektedir.  Ayrıca, ticari ya da değil, daha önceden var olan bir oyunun 

üzerine kurulmuş olmaları da modların bir diğer şartıdır (Nieborg, 2005: 12). 

Modlama işleminin, motorun kendisine erişimle karıştırılmaması gerekmektedir. 

Modlama daha ziyade, motorun üzerine inşa edilmiş uygulamalarla çalışmaktır. 

Nideffer’e göre bu, arabanın boyasını ya da koltuklarını yenilemeye benzemektedir, 

her iki durumda da bir modifikasyon söz konusu olsa da arabanın gerçekten 

çalışmasını sağlayan mekaniklere ulaşılamaz (Nideffer, 2007: 214). 

James Au, Castle Smurfenstein’ı (1983) ilk modlardan biri olarak tanımlamaktadır. 

1981 yılında piyasaya sürülen Castle Wolfenstein’daki Nazileri Şirinler’e çeviren mod, 

Wolfenstein 3D’de yer almış olan, id Software’in kurucu ortağı Tom Hall’e göre de 

ilk moddur:  

 

“Orijinal ürünün bu şekilde modifiye edilmesine ilişkin bilgim dâhilindeki ilk örnek 

‘Castle Smurfenstein’dı, büyük ihtimalle bir Apple II klasiğini alıp bütün aktörleri ve 

metinleri Şirinler ve Şirin bağlantılı unsurlarla değiştirdikleri ilk topyekûn 

dönüştürme… Eğlenceliydi!”  (http://www.salon.com/2002/04/16/modding/) 

 

Peter Christiansen ise, ilk mod olarak 1962 yılında MIT’te Steve Russell tarafından 

geliştirilen Spacewar!’ı örnek göstermekte, oyunun hacker kültürünü derinden 

etkilediğini ve pek çok açıdan video oyunu tarihinde bir köşe taşı olduğunu 

vurgulamaktadır: 

“Oyunun kendisi, modern video oyunları ile daha önceki deneylerin hepsinden daha 

fazla bağlantılı olsa da, kültürel olarak farklı bir öneme sahipti. Bugün yaratılan video 

oyunlarının büyük çoğunluğunun aksine, Spacewar! asla satılmadı. Asla toplu 

üretilmedi, ya da telif hakkı ile korunmadı – aslında tam tersi. Oyunun kaynak kodu, 

bir gün ilk internetin belkemiği olacak olan ilkel ağlar üzerinden üniversiteden 

üniversiteye yayıldı. Russell ve klüpten arkadaşları, bilgisayarlara ve bilgiye erişimin 

eksiksiz ve sınırsız olması gerektiğini savunan (Levy’den aktaran Christiansen, 
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2013 :31) hacker etiğine inanıyordu. Spacewar!’ı yaratmanın ardındaki motivasyon 

onu diğerleriyle paylaşmaktı” (Christiansen, 2013: 31,32). 

 

Russell ile beraber Spacewar!’ın yaratıcılarından olan Martin Graetz, oyunun 

geliştirilme aşamalarını anlattığı The Origin of Spacewar’da, bilgisayarın 

yetersizliğinin, hackerlar için engelden ziyade sınırları zorlamak için bir teşvik 

olduğunu belirtmektedir:  

 

“PDP-1 başlangıçta müşterilerin asgari ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir makineydi; 

birkaç tanılama ve hizmet programı şablonu dışında program kütüphanesi yoktu. Bu, 

bir bakıma hackerlar için çok uygundu; TX-0 yazılımını geliştirmek ve daha önce 

yapılamayan sağlam bir şey yazmak için bir şans doğmuştu” (Graetz, 1981: 7).  

 

Bir grup hackerın iş bölümü ve ortak çabasıyla, hiçbir kâr gütmeksizin geliştirilen 

Spacewar!’ın  “sadece ilk bilgisayar oyunu değil, modlanan ilk oyun” (Christiansen, 

2013: 32) olduğunu söylemek gerçeklerden uzak bir tespit olmayacaktır. 

Laukkanen, bilgisayar oyunu modları her ne kadar yeni bir olgu olsa da, 

modifikasyonların tarihinin büyük olasılıkla oyun tarihi ile paralel olduğunu 

söylemekte, örnek olarak satrancı göstermektedir. Satranç, kimi küçük kimi ise oyun 

tahtasına kadar varan büyük değişiklikler geçirmiş, bunu sonucunda ise bazıları 

unutulan, bazıları ise halen varlığını sürdüren yüzlerce türevi ortaya çıkmıştır. 

Laukkanen, bilgisayar oyunu modlarının başlangıç noktasını tam olarak saptamanın 

ise, konu hakkında çok az kayıt olması ve modlamanın neleri kapsadığının net 

olmaması nedeniyle zor olduğunu belirtmekle birlikte, ilk modlanan oyunun 

Spacewar! olarak gösterilebileceği konusunda hemfikirdir (Laukkanen, 2005: 7); 

ancak o tarihlerde birçok bilgisayarın MIT’in PDP-1 bilgisayarının gücüne sahip 

olmaması, hackerları, o makinelerde de kolaylıkla çalışabilecek metin tabanlı oyunlar 

geliştirmeye yönlenmiştir. Willie Crowther tarafından geliştirilen Colossal Cave 

Adventure (1976) adlı, oyuncuların devasa mağaraları araştırdığı oyun, en etkili metin 

tabanlı oyunlardan birinin başlangıç noktasını oluşturmuştur (Christiansen, 2013: 32).  
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Crowther, oyunun bir kopyasını Boston Üniversitesi’ndeki bilgisayara yüklemiş, kod 

ARPANET aracılığıyla diğer programcılar arasında yayılarak oynanmaya başlanmış 

ve oldukça beğenilmiştir. Bu oyunculardan biri olan ve oyunun sundukları ile 

yetinmeyen Don Woods, Crowther ile bağlantı kurmuş, oyunu modifiye etme iznini 

almıştır. Kodun işleyiş biçimini modernleştirmiş, programlamadaki tutarsızlıkları 

elemeye çalışmış, aynı zamanda oyunu daha zorlu hale getirebilmek için yeni 

bulmacalar eklemiştir. Woods, Crowther’ın ‘bulmacaları çöz’ tarzı bir oyundan ziyade, 

‘araştır ve bul’ tarzı bir oyun geliştirdiğini, kendisinin ise oynanış süresini uzatmak 

için oyunu daha karmaşık hale getirmek istediğini söylemiştir (King ve Borland, 2003: 

31).  

Oyuncunun Tolkienvari bir evrende, düşmanlarla dövüşüp zekice hazırlanmış 

engellerin üstesinden gelerek hazineye ulaşmaya çalışan bir gezginin rolüne 

büründüğü oyun, artık sadece Adventure olarak anılmaya başlanmıştır. (Levy, 2010: 

135) 

Oyun, oyuncunun verdiği, bir isim ve bir fiilden oluşan iki kelimelik komutlarla ve 

bilgisayarın, o komutlarla değişen oyun evrenine verdiği cevaplarla ilerlemekteydi. 

Örneğin oyun bulunduğu noktada, GÜNEYE GİT yazarsa, bilgisayarın cevabı şu 

şekilde olabilirdi: 

KAYALIK BİR DERE YATAĞI BOYUNCA DEVİNEN BİR AKARSUYUN 

BİTİŞİĞİNDE BULUNAN ORMANDAKİ BİR VADİDESİN (Levy, 2010: 135). 

Bunun yanında oyun, ‘lambayı ye’ gibi bir komuta ‘saçmalama’ gibi bir cevap 

verebiliyordu. Dolayısıyla oyun, içerdiği bu mizahla da birlikte aşırı derecede popüler 

ve daha sonraki oyunlar için de ilham verici olmuştur (King ve Borland, 2003: 32).  

Levy, Adventure’ı, programlama işlemine benzetmektedir: 

“…hayatta kalmak için pek çok numara bulmak zorunda kalabilirdiniz. Örneğin, 

karşılaştığınız yılanın, sadece yol esnasında yakaladığınız bir kuşu serbest bırakarak 

üstesinden gelebilirdiniz. Kuş yılana saldırırdı ve rahatça yola devam edebilirdiniz. 

Her macera ‘odası’, çözmeniz gereken mantıksal bir problem sunan bir bilgisayar 

altprogramı gibiydi.  
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Bir bakıma, Adventure, bir bilgisayar programlama metaforuydu. Her iki aktivitede 

de, nerede olduğunuzu hatırlamaya çalışırken baş dönmesi yaşayabilirdiniz. 

Gerçekten de, Adventure, programlama kadar bağımlılık yapıcı olduğunu kanıtladı. 

Woods, programı cuma günü SAIL PDP-10’a koydu ve bazı hackerlar (ver Gerçek 

Dünya ‘turistleri’) bütün hafta sonunu onu çözmeye çalışarak geçirdi. Elbette ki, her 

iyi sistem ya da program gibi, Adventure asla tamamlanmadı. Woods ve arkadaşları 

sürekli onu geliştiriyor, hatalardan ayıklıyor, daha fazla bulmaca ve özellik ekliyordu. 

Ve her önemli program gibi, Adventure da, yazarların kişiliklerinin ve yaşadıkları 

çevrenin bir dışavurumuydu” (Levy, 2010: 136). 

 

Spacewar! ve Adventure, ortaklaşa bir çabanın ürünü olmaları, orijinal oyunlarda 

yapılan değişiklerin bir sonucu olmaları ve en önemlisi, hiçbir şekilde ticari bir amaca 

yönelik olmamaları gibi modların özünü oluşturan özellikleri ile günümüzdeki 

modların temellerini atmışlardır.   

Modlama, 70’lerin sonu ve 80’lerin başına kadar, diğer bir deyişle Apple II ve özellikle 

Commodore 64 gibi oyun ve programlama açısından elverişli bilgisayarlarının 

geliştirilmesine kadar, yaygınlaşamamıştır. İlk ev bilgisayarlarının geniş kitlelere 

ulaşmasıyla birlikte, cracker denilen, programlama yeteneklerini sonsuz yaşam gibi 

hileleri aktif hale getirmek ve ticari oyunların kopya korumalarını kaldırmak için 

kullanan bilgisayar meraklılarından oluşan bir altkültür doğmuş, cracklenmiş oyunlar, 

crackerlar arasında dolaşmaya başlamıştır. Crackerlar, zamanla, crackledikleri 

oyunların giriş ve yükleme ekranlarını değiştirmeye ve bir nevi kişisel imzalarını 

atmaya başladılar. Basit metinler olarak başlayan ve “elektronik birer grafiti” olan bu 

cractrolar (crack intro) gittikçe daha karmaşık, animasyonlu, kendilerinin bestelediği 

müziklerle desteklenmiş bir yapıya kavuştu. (Laukkanen, 2005: 8). Böylece 

Cracktrolar, crackerların yeteneklerini sergilediği bir vitrin haline geldi.  

Commodore 64’teki büyük çaptaki yazılım korsanlıkları ile beraber 1980’lerin 

ortalarında yazılım şirketleri karmaşık kopya koruma sistemleri geliştirmeye başlamış, 

kopya koruma şemasını oyun kodunun içine gizlemişlerdir. Kopya korumasını 

kaldırmak bilgisayar mimarisi hakkında ileri seviyede bilgi gerektirdiğinden gittikçe 

daha zor bir hâl almış; ünlü bir şirket tarafından geliştirilen oyunları cracklemek 

önemli bir başarıya dönüşmüştür (Reunanen, Wasiak ve Botz, 2015: 802). 
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Luakkanen, cracktroların asıl oyunu değiştirmediğini, dolayısıyla tam manasıyla mod 

sayılamayacağını belirtmekte, cracker altkültürünün, hâlâ devam etmekle beraber mod 

üreticilerinden belirgin bir şekilde ayrıldığını söylemektedir. Laukkanen’e göre, Castle 

Smurfenstein de, her ne kadar introsu değişmiş bir oyundan fazlası olsa da ve 

genellikle mod kültürünün öncüsü olarak örnek gösterilse de, modlanmış değil, 

cracklenmiş bir oyundur (Laukkanen, 2005: 10). 

Mod kültürünün günümüzdeki anlamına ulaşması, 1993 yılında id Software tarafından 

geliştirilen bir FPS olan Doom ile olmuştur. Doom’un oyunun seviyelerinden biri gibi 

davranan, kolaylıkla erişilebilen ve değiştirilebilen dosya yapısı, oyunculara, herhangi 

bir programlama bilgisine sahip olmaksızın, oyun motoru aracılığıyla kendi oyunlarını, 

yani modları yaratma imkânı vermiş, pek çok yaratıcı projenin önünü açmış, oyun 

dünyasını kökten değiştirmiştir (Blyth, 2015). 

David Kushner’in id Software üzerine yazdığı Masters of Doom adlı kitabın onuncu 

bölümünde, Doom’un modlanma sürecinden ve şirketin kurucu ortakları John D. 

Carmack ile John Romero’nun fikirlerinin, oyun dünyasının geleceğini nasıl kökünden 

değiştirdiğinden bahsedilmektedir. Orijinal oyunun değiştirilmesi ya da modlanması 

fikri, Carmack’ın aklında, oyuncuların Wolfenstein 3D için ürettikleri ilk 

modifikasyonları gördükten sonra belirmişti. Carmack’ın kendisi de Ultima gibi 

oyunları hacklemiş olsa da, olfenstein modifikasyonları sadece kodu bulup karakterin 

sağlığını artırmadığı, karakterleri olduğu gibi değiştirebildiği için farklıydı; ancak 

oyuncular kendi oluşturdukları imajları yerleştirebilmek için orijinal Wolfenstein 

dosyalarını silmek zorundaydı ve modların bu tahrip edici özelliği Carmack’ı, Doom 

verilerini, oyuncuların ses ve grafikleri tahribatsız bir şekilde değiştirebilmelerine 

olanak verecek şekilde düzenlemeye yöneltti. Ortam verilerini ana programdan ayıran 

ve WAD olarak adlandırılan bir altdizge yarattı. Oyun her başlatıldığında program, 

yüklemek için ses ve imajları barındıran WAD dosyasını arayacak, böylece orijinal 

içeriğe zarar vermeden, basit bir şekilde ana programın farklı WAD dosyalarını 

seçmesi sağlanabilecekti. Carmack ayrıca, hackerların yeni şeyler yaratabilmeleri için 

uygun araçlara sahip olması amacıyla Doom bölüm düzenleme programı ve yardımcı 
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programların kaynak kodunu da yükleyecekti. Daha önce de bölüm düzenleme 

programlar yayınlandıysa da daha önce hiçbir programcı ve de şirket, lisansladığı 

programın çalışmasını sağlayan kaynağı yayınlayacak cesarete sahip olmamıştı ve 

Kushner’e göre sadece zarif bir hareket değil aynı zamanda ideolojik bir hamleydi; 

bireyleri güçlendirmiş ve bunun sonucunda şirketlerin kontrolünü gevşetmişti. 

Böylece Carmack yalnızca oyun dünyasının değil bütün sayısal ortamların geleceğini 

değiştirecek bir adım atmıştı. id Software içinde bile, Romero’nun ve Carmack’ın 

hacker altyapısına sahip olmayan ve onların bakış açısını paylaşmayan iş adamları 

Carmack’ın düşüncesini çılgınlık olarak değerlendirmiş, ancak sonuçta, Romero’nun 

da desteğiyle Carmack kazanmıştır. Doom resmi olarak piyasaya sürülmeden önce bile 

pek çok kullanıcı, oyunu modifiye etme olanağına duydukları ilgiyi göstermiş, hatta 

bir grup, Doom’un sızdırılmış alfa sürümünü hacklemiştir. 26 Ocak 1994’te Brendon 

Wyber adında bir öğrenci, Doom’un kodunu parçalarına ayıran ve tepeden tırnağa bir 

bölümün nasıl yapılacağını açıklayan, ücretsiz bir program olan DEU’yu (Doom 

Editor Utility) yayınladı. Wyber, DEU ile canavarların güçlerini değiştirmekten 

sıfırdan bölüm yaratmaya kadar neredeyse her şeyin yapılabileceğini iddia ediyordu. 

Bir dönüm noktası niteliğinde olan DEU ile birlikte oyuncuların programcı olmasına 

gerek kalmamıştı; kendi seslerini, imajlarını, fikirlerini oyuna istedikleri gibi 

yerleştiriyor, oyunu diledikleri gibi değiştirebiliyorlardı. Yine bir öğrenci olan Greg 

Lewis ise daha derinlere indi ve DeHackEd adlı programı yazdı. DeHackEd, 

kullanıcılara, grafikleri, sesi ve bölümleri içeren WAD dosyalarını değil, uygulama 

dosyası olarak bilinen, oyunun çekirdeğini değiştirme olanağı tanıyordu. Uygulama 

dosyaları, canavarların nasıl davrandığı, silahların nasıl ateşlendiği gibi bütün teknik 

bilgileri içermekteydi. Lewis DeHackEd’in Doom’un çalışma biçimini ciddi ölçüde 

yeniden inşa edebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtmekteydi. Doom hackerları 

tasarladıkları bölümleri internetteki çeşitli forumlarda ücretsiz olarak değiş tokuş 

etmeye başladılar. Kushner’in de belirttiği gibi, “Doom sadece bir oyun değildi, bir 

kültürdü” (Kushner, 2003: 134-136). 

 
 Oyunun, yalnızca şirketteki oyuncular tarafından test edildiği ilk aşaması 
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Doom’un motoru id Tech, her şeye rağmen, kullanıcılara sınırlı imkânlar sunmaktaydı. 

Yeni bölümler yeni tasarımlara sahip oluyordu ancak Doom gibi görünmeye ve aynı 

Doom gibi oynanmaya devam ediyordu. Yine id Software tarafından 1996 yılında 

geliştirilen Quake ile bu sorun ortadan kalkmaya başladı. Quake, 

programlanabilirliğini geliştirdi ve hem tasarımları değiştiren bir bölüm editörü hem 

de simülasyonun davranışını değiştiren bir betik dili olan QuakeC’yi barındıran ilk 

oyundan bağımsız oyun motorunu sundu. 1999’da Quake III Arena ve Unreal 

Tournament’in (Epic Games) piyasaya sürülmesiyle birlikte ise oyun motorları 

olgunluklarına erişti (Lewis ve Jacobson, 2002: 28). Böylece, bir zamanlar sadece 

geliştiriciler tarafından kullanılan araçlar halka sunulmuş ve oyunculara oyunları 

özelleştirmek ya da köklü bir şekilde değiştirme imkânı vermiş, modlama oyuncular 

arasında oldukça yaygın bir aktiviteye  dönüşmüştür (Nideffer, 2007: 226).  

 

“Oyun modlarının çıkış noktası, oyuncuların ev yapımı bölüm tasarımlarını ve 

dokuları tedarik ettikleri DOOM’un orijinal WAD dosyalarını modifiye etmesine 

olanak veren düzenleme programlarıdır. İnsanlar bu (çoğunlukla) ev yapımı araçları 

kurcalayarak [modifikasyona] başladılar ve kendilerinin de diğer insanların 

oynamak istediği bölümler yapabildiklerini keşfettiler; id bu yönelimi fark etti ve 

Quake serisinin motorlarıyla, oyunu üst seviyede oyuncu modifikasyonuna izin 

verecek şekilde tasarlayarak, bir adım öteye taşıdı. Hatta kendi tasarım araçlarını, 

yönergelerini ve oyunun kodlarının bir kısmını dahi yayınlayacak kadar ileri gittiler 

–nefes kesici-, böylece hevesli oyun programcıları Quake Evreni’nde oynayabildi” 
(Simpson, 2002).  

 

Modun ve mod üreticilerinin değerini anlayan bir diğer şirket ise İki eski Microsoft 

programcısı olan Mike Harrington ve Gabe Newell tarafından kurulan Valve olmuştur.  

Video oyunu tarihinin en başarılı FPS’lerinden biri olan Half Life’ı (1998) Quake 3-

D render motorunun üzerine inşa eden Valve, bölüm düzenleyici olarak ise Ben Morris 

tarafından Quake için üretilen WorldCraft geliştirme kitinin bir sürümünü 

geliştirmiştir. Böylece, id Software’in QERadiant’a güvenmesi gibi, bir profesyonel 

şirket daha amatör bir modcu tarafından yaratılan bir araca güvenmiş oluyordu (Au, 

2002). Valve, 2002’de ticari ve fan yapımı ürünler için bir çevrimiçi içerik dağıtım 

sistemi olan Steam’i başlatarak hem çevrimiçi dağıtımın düşük bütçe avantajından 

http://www.extremetech.com/computing/51636-game-engine-anatomy-101-part-xi/4
http://www.salon.com/2002/04/16/modding/
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hem de fanlardan oluşan programcıların potansiyellerinden faydalanmayı 

amaçlamıştır (Postigo, 2007: 308).  

 

“Hiçbir şirket, fan eklentilerini geliştirme sürecinin içine dâhil etmek için Id 

Software ve Valve Software kadar çaba sarf etmemiştir. Id Software bütün oyunları 

için kaynak kodunu yayınlamış; fanların geliştirdiği en başarılı oyun bölümlerini 

Doom’un dağıtımlarından birinin içine dâhil etmiş ve fan-programcı Robert Duffy’i 

Quake 3 geliştirme kiti QERadiant’ı geliştirmesi için işe almıştır. Id aynı bölüm 

editörünü Return the Castle Wolfenstein gibi beklenenin ötesinde başarılara ulaşmış 

diğer oyunlarını tasarlamak için de kullanmıştır” (Postigo, 2007: 308).  

 

Bir Quake modu olarak düşünebileceğimiz Half Life, aynı zamanda video oyunu 

tarihinin en başarılı modu olan Counter Strike’ın (1999) da doğmasını sağlamıştır. 

Daha sonra Valve’da çalışmaya başlayan Minh Le ve öğrencileri tarafından geliştirilen 

çok oyunculu bir FPS olan Counter Strike’ın hakları Valve tarafından satın alınmış  

(Kücklich, 2005:) ve o kadar popüler olmuştur ki, her zaman ücretsiz ve hukuken 

indirilebilir olmasına rağmen teröristlerin anti-teröristlere karşı savaştığı oyun bir 

milyondan fazla kopya satmıştır (Au, 2002).  

Nieborg’a göre Counter Strike, sınırlı kaynakların ticari bir ürüne erişim sağlamak için 

nasıl kullanılabileceğinin önemli bir göstergesidir ve modun, diğer FPS oyunları ve 

genel olarak eğlence endüstrisi üzerinde kayda değer bir etkisi olmuştur. Oyuncular 

sadece ticari geliştiricilerle aynı araçlara ulaşmakla kalmamış, zamanla, daha fazla 

sayıda oyunun çevrimiçi olarak elde edilebilmesiyle birlikte aynı dağıtım kanallarına 

da ulaşabilmişlerdir (Nieborg, 2005: 12) 

Valve’ın 2004 yılında piyasaya sürdüğü Half Life 2 ise çığır açıcı grafikleri ve oynanış 

ile bütünleştirilmiş fizik simülasyonu sistemi ile hem basın hem de oyuncular 

tarafından övgü almışsa da, oyunun asıl başarısı, modlanmaya açık yapısından ileri 

gelmiştir. Piyasaya sürülmesinden iki hafta sonra Valve Half Life 2: Deathmatch’ı 

yalnızca iki harita ile piyasaya sürmüş, aynı ay içerisinde ücretsiz olarak Yazılım 

Geliştirme Kit’ini yayınlamış (Software Development Kit: SDK) ve bir Harita Yapma 

Yarışması düzenleyerek hedef kitlelerine olan güvenlerini ve desteklerini 

göstermişlerdir (Nieborg, 2005: 2) 
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90’lı ve 2000’li yıllar aynı zamanda, “Tanrı Oyunları” denilen, oyuncuların 

karakterleri, kaynakları ve durumları yaratmak ve manipüle etmekten başka amacı 

olmadığı oyunların yaygınlık kazandığı yıllar olmuştur. Will Wright’ın 1989 yılında 

geliştirdiği Sim City, oyunculara kendileri için zorlu görevler hazırlayabilecekleri bir 

simülasyon sistemi sağlamış ve sunduğu hassas şehir planlama ve geliştirme modeliyle, 

modern bir şehri oluşturan bütün unsurlar oyuncunun kontrolüne verilmiştir. Böylece 

oyuncuları, inşa etmeye teşvik eden oyun, açık herhangi bir amacın eksikliğine karşın 

piyasaya sürüldüğünde büyük bir başarı yakalamıştır (Simons, 2007: 630). 2000 

yılında piyasaya sürülen The Sims ise Wright’ın fikirlerini başka bir boyuta taşıdığı 

oyun olmuş, bu kez oyunculara şehrin değil, insanların yönetimi verilmiştir.  

Oyuncular tarafından yaratılan içerikten yoğun bir şekilde yararlanan ilk kitle-pazarı 

oyunu olan The Sims, oyunculara Sim denilen karakterleri yönetme ve onları (ve 

onlar aracılığıyla kendilerini) mutlu etme fırsatını vermekteydi. Simlerin 

mutluluğunun bir kısmı evdeki mobilyalardan kaynaklanmakta, dolayısıyla, yeni 

eşyalar almak oyunun odak noktasını oluşturmaktaydı. Will Wright ve Electronic Arts, 

kullanıcıların, birbirlerine, geliştiricilerin üretebileceğinden daha fazla içerik tedarik 

edebileceğini biliyordu ve bu sebeple oyundan önce içerik üretme araçları yayınladı. 

Kişiselleştirmenin yanısıra, oyuncular, aldıkları ekran görüntülerin üzerine hikâyeler 

inşa etmeye ve bu öyküleri birbirleriyle paylaşmaya da başladılar (Ondrejka, 2004: 84).  

Böylece The Sims’i modlamak bir tür ifade aracı haline gelmiş, özellikle machinima 

üretimine verilen büyük destek sayesinde diğer bütün oyunlardan daha kapsamlı bir 

modifikasyona olanak sağlamıştır. Oyunun modlama mekanikleri ve araçlarının çok 

yönlülüğü ve oyuncularının çeşitliliği, The Sims modcularının çok çeşitli etkinliklere 

meşgul olmasına neden olmuş, mod topluluğunun içindeki yarı profesyonel 

programcıların varlığı ile birlikte, bu insanların birçoğu için modlamanın gelip geçici 

bir hevesten daha fazlası olduğu ortaya çıkmıştır (Sihvonen, 2011:65). 

Raid on Bungeling adında bir helikopter oyunu tasarlarken kendisini oyunu 

oynamaktan ziyade, “sadece belirgin yaratıcılık eylemi oynama eyleminden öznel 

 
 Simülasyon 
 Machinima kavramına ileriki bölümlerde detaylı olarak değinilecektir. 
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olarak daha ‘eğlenceli’ olduğundan değil- ama daha çok yaratma eylemi oynama 

eyleminin kendisi haline geldiğinden” (Simons, 2007: 630) , harita tasarımcısını 

kullanırken bulan Will Wright’ın Sim City ile başlayan ve özünde kullanıcı 

içeriklerinin bulunduğu The Sims ile devam eden projeleri, oyun dünyasında bir 

dönüm noktası olmakla kalmamış, katılımcı kültürü ve mod kültürünü de derinden 

etkilemiştir.  

Wright, oyun geliştirmenin, geliştirici ve oyuncular arasında ortaklaşa gerçekleşen bir 

süreç haline geleceğini ve modların,  oyuncuların oyunda nelerden hoşlandığını ve 

mevcut olanı sürekli ölçen bir merkezi bir sunucu tarafından otomatik olarak 

kullanıcılara gönderileceği bir geleceği hayal edebildiğini söylemektedir (Prensky, 

2003:2,3).  

The Sims’in başarısı piyasaya sürülen pek çok genişletme paketinin piyasaya 

sürülmesine ve devam oyunlarının geliştirilmesine neden olduğu gibi oyuncuların 

yarattığı içerikler üzerine kurulan başka oyunların da yaratılmasının önünü açmıştır. 

Bu oyunların en önemlilerinden biri ise Second Life’tır (Linden Lab, 2003). Hem The 

Sims gibi tanrı oyunlarına hem de World of Warcraft gibi MMORPG’lerle (Massively 

Multiplayer Online Role Playing Game/Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma 

Oyunu) benzerlik taşıyan Second Life’ın bütün içeriğinin ‘sakinler’ adı verilen 

kullanıcılar tarafından üretilmesi oyunu bambaşka bir yere taşımaktadır. Second 

Life’ta konuk evlerinden, karakterlerin yürüyüşünü değiştiren animasyonlara ve 

adalara kadar her şey sakinler tarafından yaratılmaktadır (Kalning, 2007). 

Tamamlanmış bir komut programını kullanıcılara sunan Linden Labs, ayrıca diğer 

modelleme programları ile üretilen 3D nesnelerin de Second Life içine aktarılmasına 

da izin vererek oyuncuların içerik yaratma konusundaki özgürlüğünü artırmıştır.  

Oyunun bir diğer özelliği de barındırdığı ekonomi sistemidir. Oyun, oyunculardan 

Linden dolarları ile alım-satım yapmalarını istemekte, dolayısıyla oyuncular sanal 

dünyada iş yapmadan önce gerçek dolarları Linden dolarlarına çevirmektedir. 

Oyuncular yarattıklarını diğer oyunculara satabilmekte, böylece Second Life 

ekonomisine katkı sağlamaktadırlar (Henderson, 2008: 172). 

http://www.nbcnews.com/id/17538999/ns/technology_and_science-games/t/if-second-life-isnt-game-what-it/#.WA-_leCLShc
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Gerçekten de ‘ikinci bir hayat’ yaratmayı hedefleyen Second Life, Linden Labs’in 

sözcüsü Catherine Smith’e göre de “bir oyun değil, tamamen açık uçlu bir deneyimdir” 

( Kalning, 2007).  

2011 yılında Mojang tarafından geliştirilen ve hoş grafikler ya da gereksiz şiddet 

olmaksızın bütün zamanların en çok satan oyunlarından biri olmayı başaran Minecraft, 

oyunculara, oyunu modifiye etmeleri ve ürettiklerini paylaşabilmeleri için geniş 

imkânlar sunarak video oyunu kültürünü de, tıpkı id Software’in Doom ile yaptığı gibi, 

dönüşüme uğratmıştır (Garrelts, 2014: 1). 

Lego benzeri bir yapısı bulunan Minecraft, çeşitli özellikleri bulunan bloklar 

aracılığıyla bir şeyler yaratmak üzerine kuruludur ve modlanmaya uygun bir şekilde 

tasarlanmıştır. Oyun inşaya dayalı bir oyun olduğundan, modların çoğu da yeni bloklar 

ve eşyalar eklemekte, bazı modlar, oyuncuların fabrikalar, robotlar ve uzay gemileri 

gibi karmaşık yapılar inşa etmesine izin verecek eklemeler yapabilmektedir. 

Oyuncuların yaratıcılığını sürekli teşvik eden Minecraft, statik yaratıları aktif 

makinelere dönüştürmeyi sağlayan, kızıltaş adı verilen bloğun da eklenmesiyle söz 

konusu yapısını bir üst düzeye taşımıştır. Kızıltaş, fiziksel elektronik devreleri o kadar 

hatasız bir şekilde taklit edebilmektedir ki, bazı oyuncular işlevsel CPU’lar inşa ederek 

şehir büyüklüğünde sanal bilgisayar yongaları yaratmışlardır. Kızıltaştan yaratılan 

cihazlar oldukça karmaşık olabildiğinden oyuncular, tasarımlarını forumlarda ve 

videolarda paylaşmakta, belli bir noktaya kadar ilerleme gösterdiklerinde ise mod 

yapımına doğru atılan adım küçük olmaktadır. Mod üreticileri, yeni modlar 

yaratabilmek için forumları, videoları araştırmakta, oyunun mekanikleri oyuncunun 

davranışlarını şekillendirmekte, oyuncu aynı zamanda bir inşacı, programcı ve hacker 

olmaktadır. Oyuncu, oyunu oynamayı öğrendikçe, oyun yapma sürecini de 

öğrenmekte, bu istikrarlı ilerleme oyuncuları programcılar gibi düşünmeye 

yöneltmekte ve bu da, oyunun görece basit Java temelli editörü de hesaba katıldığında, 

oyunu kurcalama aşamasından gerçek kod yazımına geçmelerini sağlamaktadır. Bütün 

bu özellikleri ile büyük bütçeli bir oyundan ziyade açık kaynaklı bir projeye benzeyen 

Minecraft, başarılı olmakla kalmamış, muazzam bir kültürel güce dönüşmüştür 

(Christiansen, 2014: 29-35). 

http://www.nbcnews.com/id/17538999/ns/technology_and_science-games/t/if-second-life-isnt-game-what-it/#.WA-_leCLShc
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Modlama artık bir kültür haline gelmiş, mod üreticilerinin gerekli araçlara ve bilgiye 

ulaşımının gittikçe kolaylaşması; firmaların, çeşitli kısıtlamalar altında da olsa, 

modlara ve üreticilere daha çok destek vermesi ve bünyesine katması, yalnızca oyun 

endüstrisini değil sayısal teknoloji üzerine temellenmiş bütün ortamları –ve sayısal 

teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanıldığı göz önüne alındığında 

geleceği- etkilemiş, köklü bir değişime uğratmıştır, uğratmaya da devam etmektedir. 

Şu anki hukuk sisteminin mod üreticilerinin haklarını korumak için çok az şey 

yapmasına ve hâlâ Diablo III (2012) için mod yapımını tamamen yasaklayan Blizzard 

gibi pek çok geliştirici firmanın mod yapımını desteklemede gönülsüz davranmasına 

rağmen (Altizer ve Meer’den aktaran Christiansen, 2014: 35) internetin özgürleştirici 

yapısı, modların günümüze kadar gelerek gelişmesini sağlayan hacker ruhunu taşıyan 

mod üreticilerine hizmet etmeye devam edecek ve önlerinde duran her engeli 

aşmalarını sağlayacak gibi görünmektedir. Simons’un da belirttiği üzere, “video oyunu 

oynama zamanı geçiyor; onlarla oynama zamanı geldi” (2007:632).  

 1.5.2. Mod Türleri 

Modlar hem oyunda neyi değiştirdiklerine göre, hem de ne kadar değiştirdiklerine göre 

sınıflandırılabilecekleri gibi, amaçlarına göre mod olarak sınıflandırılmayıp 

kendilerine has isimler de alabilmektedirler. Bu bölümde, olabildiğince kapsayıcı bir 

bakış açısıyla, mod olarak adlandırılsın ya da adlandırılmasın, bütün mod türlerinin 

kısa bir tanımı yapılacaktır. 

1.5.2.1. Oyun Dönüştürme Modları 

Oyun dönüştürme modları, oyunu kısmen ya da tamamen değiştiren modlardır. Bu tür 

modlarla oyuna yeni bir karakter, silah, mekân, bölüm,  var olan karakterlere yeni 

özellikler gibi unsurlar eklenebildiği gibi, oyunun mekanikleri değiştirilebilir, oyuna 

yeni kurallar eklenebilir.  

Oyun dönüştürme modlarından bazıları ise yalnızca görsel düzenlemeler yapmakta,  

örneğin kaplamalarını daha yüksek çözünürlüklü olanları ile değiştirmekte, 
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aydınlatmasını daha gerçekçi, ya da daha dramatik bir etki yaratacak şekilde yeniden 

tasarlayabilmektedir.  

Topyekûn dönüştürme modları ise var olan oyunları hem görsel hem yapısal olarak 

tamamen başka oyunlara dönüştürmektedir. Bir Half Life modu olan Counter Strike 

topyekûn dönüştürmenin en başarılı örneğidir. Skyrim mod projeleri Skywind ve 

Skyblivion ise daha önceki Elder Scrolls oyunları olan Morrowind ve Oblivion’u daha 

modern bir motor aracılığıyla yeniden tasarladıkları, bunu yaparken de var olan 

oyunun hikâyesini ve mekânlarını tamamen değiştirdikleri için hem bir yeniden yapım 

hem de topyekûn dönüştürme içerisinde ele alınabilirler. Mount & Blade (TaleWorlds, 

2008) için geliştirilen The Last Days modu, oyunu Orta Çağ’dan Tolkien’in Orta 

Dünya’sına taşımaktadır. Skyrim için geliştirilen benzer bir proje olan MERP (Middle 

Earth Roleplaying Project- Orta Dünya Rol Yapma Projesi) telif hakları nedeniyle 

Warner Bros. tarafından durdurulmuştur (Demosthenes, 2012).  

Bazı topyekûn dönüştürmeler oyunun amacını değiştirmekte,  kimi zaman eğlenceden 

ziyade bilim, mühendislik ve teknoloji uygulamaları hedeflenmektedir. Örneğin bir 

Doom modu olan Chex Quest, oyunu daha genç oyunculara hitap edecek şekilde 

şiddetten arındırmakta, Unreal Tournament modu olan Fablab ise yarı iletken üretimi 

ile uğraşan teknisyenlerin tehlikeli olabilecek madde serpintilerini tespit edebilmesi ve 

bu maddelere yapılması gereken müdahaleleri öğrenebilmesi için bir simülatör olarak 

kullanılmıştır. Bazı modlar ise oyunu, kendisinin bir parodisi haline dönüştürmeyi 

amaçlamaktadır (Scacchi, 2010: 4).  

Kimi modlar ise oyunun içeriğini ya da görsel düzenlemesini değil, oyuncunun, 

karakterin sağlığı, eşyaları gibi verileri takip ettiği kullanıcı ara yüzlerini 

değiştirmektedir. “Oyun ara yüzü, oyuncuya oyun ile ilgili bilgileri ya da oyun ile 

etkileşime geçebilmek için doğru araçları sağlayan bir sistemdir” (Llanos ve Jorgensen, 

2011:2) . Bu modlar, başka göstergeler ekleyebilir, göstergelerdeki bilgileri modifiye 

edebilir ya da sadece renk paletini, göstergelerin sınırlarını, kapladıkları alanları 

değiştirebilir. “Bu eklentiler oyun hakkında oyun deneyimini üst boyutlara 

taşıyabilecek ek bilgiler verdiği gibi, duyusal ya da algısal genişleme aracılığıyla 

oyuncunun, oyun dünyası içinde oyunun içine çekilme ya da her şeyi bilme hissini 
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artırmaktadır” (Scacchi, 2010: 3).  Kullanıcı ara yüzleri temel olarak iki şekilde 

karşımıza çıkmaktadır: anlatıdan ayrı ve bütünleşik. Anlatıya eklemlenmemiş klasik 

ara yüzler sistem bilgisini oyuncunun rahatça okuyabileceği şekilde ortada ara 

yüzlerdir ve genellikle strateji ve devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlarda 

görülmektedir. Bu oyunlarda ara yüzler işlevsellik odaklıdır ve ekranın büyük bir 

kısmı, kurgusal evrene eklemleme gereği duyulmadan, göstergelere, tıklanabilir 

düğmelere ayrılmıştır. Bütünleşik ara yüzler ise oyuncunun kurgusal evrene daha etkili 

bir şekilde dâhil olması amacı güdülerek, dolayısıyla sistem bilgisini veren her türlü 

araç, oyun dünyasının bir parçası haline getirilerek tasarlanmaktadır. Bu tip ara yüzler 

daha çok birinci kişi görüş açısı ile oynanan oyunlarda görülmektedir (Llanos ve 

Jorgensen, 2011: 2). Bununla beraber çoğu zaman iki yaklaşımı da birlikte kullanma 

yoluna gidilmektedir.  

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, 2015) için geliştirilen Immersive HUD 

modu, ekrandan bütün göstergeleri, yalnızca belli eylemler esnasında belirmesi 

kaydıyla, kaldırmaktadır. Skyrim için geliştirilen Paper Map modu ise, oyunun 

google’ın haritalarına benzeyen harita sistemini, eski oyunların papirüse çizilmiş gibi 

duran harita tarzıyla değiştirmekte, böylece oyun evreni ile uyum içerisinde olmasını 

sağlamaktadır. 

Machinima ve sanat modlarına geçmeden önce kısaca eklenti (add-on), DLC 

(Downloadable Content/İndirilebilir İçerik), yama ve ince ayar (tweak) 

kavramlarından bahsetmek faydalı olacaktır. Eklenti ve mod kimi zaman birbirleri 

yerine geçen terimler olsalar da, aralarında küçük ayrımlar mevcuttur. Temel ayrımın 

ise yapılan değişikliğin miktarında olduğunu söylemek mümkündür. Eklentinin 

oyunda yaptığı değişiklikler oldukça sınırlıyken –yeni silahlar eklemek gibi-, mod çok 

kapsamlı değişiklikler yapabilmektedir.  

DLC ise, geliştirici firmalar tarafından çoğunlukla ücretli olarak piyasaya sürülen 

modlara verilen isimdir. İnternetin günümüzdeki kadar yaygın olmadığı dönemlerde 

fiziksel kopyalar halinde genişleme paketi adı altında çıkarılan bu resmi modların en 

iyi örnekleri The Sims serisine gelen paketlerdir. Modların temelinde ticari kaygı 

gütmemek olduğundan  ‘genişleme paketi’ ‘DLC’ gibi isimler, modların geliştirici 
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firma tarafından piyasaya sürüldüğünü ve ücretli olabileceğini belirtmektedir. Yama 

kavramı kimi zaman tıpkı eklenti gibi, mod yerine kullanılsa da, genellikle geliştirici 

firma tarafından oyundaki birtakım sorunları onarmak için yayınlanan ya da oyunun 

bazı yönlerini geliştiren küçük boyutlu yazılımlardır. İnce ayar ise, oyunun normal 

olarak değiştirilmesine izin vermediği bazı ayarları değiştirmek için, genellikle 

dışarıdan herhangi bir program indirmeye gerek kalmaksızın, oyun dosyalarındaki 

değerler ile oynanmasıdır.    

1.5.2.2. Crack  

Crack, daha önce de bahsedildiği üzere, kopya koruması olan materyallerin 

korumasının crackerlar tarafından korumasının kaldırılması işlemidir. Cracklenmiş ve 

sayısal bir biçimde ulaşılabilir hale getirilmiş olan korsan yazılım, oyun, film, müzik 

ve benzeri içeriklerin toplamına warez denmekte, warezin yaratımında ve dağıtımda 

rol alan insanlar ise “sahne” ya da “warez sahnesi” olarak adlandırılmaktadır. 

Çeşitli kişi ve gruplardan oluşan sahne, yeni warezi daha hızlı bir şekilde üretebilmek 

için, her türlü teknolojik koruma aygıtını cracklemek, cracklenmiş warezin hâlâ 

çalıştığından emin olmak için testler yapmak gibi pek çok görevi paylaşmaktadır 

(Goldman, 2004: 4). 

Warez kelimesi yazılım kelimesinin kısaltılmışı olduğu gibi sonundaki harfin ‘s’ 

yerine ‘z’ olması, özellikle hackerlar arasında kullanılan ve harfleri, yerlerine 

geçtikleri karakterlere benzeyecek şekilde sembollerle ve sayılarla değiştiren elite 

(seçkin), ya da leetspeak’e gönderme yapmaktadır (Cortner, 2008).  

 

“’leet’ kelimesinin kendisi sıklıkla bu şekilde değiştirilmekte ve 1337 olarak 

kodlanmaktadır. Yazılım korsanları leetspeak’i çevrimiçi sohbet ve korsan 

yazılımların isimlerini gizlemek için uygulamaktadırlar. Örneğin, Super Spreadsheet 

2000 adlı bir program ‘-=Sup3r_Spr3ad5h337_2000=-’ Şeklinde yeniden 

isimlendirilebilir. Programın ismi hâlen insanlar için okunabilir durumdadır, ancak, 

çevrimiçi bir aramada, örneğin bir yazılım şirketi, yazılımının yasal olmayan 

 
 Software, çoğulu softwares, kısaltıldığında wares 
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kopyalarını tespit etmeyi denediğinde, ortaya çıkması muhtemel değildir” (Cortner, 

2008) 

 

Crack genel anlamıyla bir mod türü değil, daha ziyade oyunun kodlarında, oyuna 

yasadışı bir şekilde ücretsiz ulaşımını sağlayacak şekilde yapılan bir değişiklikse de, 

sonuç olarak orijinal oyunda geliştirici firma dışındaki kişi ve gruplar tarafından 

değişiklik yapıldığından ve cracklenmiş oyuna ücretsiz olarak erişim sağlandığından, 

mod türleri içinde yer verilmiştir.  

1.5.2.3. Bilgisayar Kişiselleştirme ve Konsol Hack 

Oyun modlarının dışında kullanıcılar bilgisayarlarını kendi ihtiyaçlarına göre 

maksimum hız ve performans için modifiye edebilmekte, kimi zaman da sadece 

bilgisayar kasasının görünümüyle ilgili değişiklikler yapabilmektedirler. Bu kozmetik 

değişiklikler, kişinin kimliğinin bir parçası, bir dışavurumu olarak değerlendirilebilir 

(Scacchi, 2010: 4).  

Konsol hack ise normal şartlar altında herhangi bir modifikasyona izin vermeyen oyun 

konsollarının, donanım ya da yazılımlarında yapılan modifikasyonlar olarak 

tanımlanabilir.  

Özellikle Xbox, standart PC donanımını kullanması, Microsoft’un PC mimarisini 

konsola uyarlaması, dolayısıyla var olan PC programlarının Xbox’a kolayca adapte 

edilebilmesi nedeniyle, hackerların ve korsanların hedefi haline gelmiştir. PC 

donanımı hakkında geniş ve derinlemesine bilgi sahibi olunması, Xbox’u hacklemeyi 

öğrenmek için gereken süreyi diğer konsollara nazaran oldukça kısaltmıştır (Huang, 

2003 : 4). 

Büyük ve küresel bir pazarı temsil eden oyun konsolu imalatçılarına meydan okuma 

niteliği de taşıyan konsol hackleme eylemi, oyun konsollarının potansiyellerini açığa 

çıkarma, kullanıcıların konsoldan sağlayabilecekleri faydaları artırma, örneğin Xbox’a 

Microsoft’un kapalı sistemi yerine açık kaynaklı Linux işletim sistemi yükleme, gibi 

işlemlere odaklanmaktadır. Pek çok şirket, fikir haklarını son kullanıcı lisans 

anlaşmalarıyla ters mühendislikten korumaya çalışsa da, ters mühendisliğin kanunen 
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yasak olmaması, bütün caydırma çabalarına karşın sistemlerinin en ince detaylarıyla 

nasıl çalıştığını öğrenmek ve diğerlerinin yardımıyla donanımsal yenilik yapmak 

isteyen kullanıcılara, konsollarını modifiye etmeye devam etme yolunu açık 

tutmaktadır (Scacchi, 2010: 4). 

1.5.3. Hack Kültürü  

Hacker terimi, zamanla anlamı özellikle Hollywood filmlerinin tek tipleştirmesi 

sonucu, değişse de, başlarda merak ve araştırma duygularıyla bilgisayarlar üstünde 

tutkulu bir şekilde çalışan kişiler için kullanılmaktaydı. Bilgisayarların donanımlarını 

modifiye eden ve kendi tasarımlarını uygulayan donanım hackerları ve en mükemmel 

kodu yazmaya çalışan yazılım hackerları olarak iki temel alana yoğunlaşan hackerlar, 

bulgularını ve sonuçlarını (hackleri) kendi aralarında sıklıkla paylaşmaktaydı. 

Hackerların bu paylaşımlardan elde ettikleri para değil, entelektüel meraklarının 

tatmini ve diğer hackerların heyecanı olmaktaydı. Donanım hackerları, donanımların 

gittikçe küçülmesi ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi sonucu uğraşlarından 

vazgeçse de yazılım hackerlığı varlığını sürdürmektedir (Huang, 2003: 4,5).  

Hacker hareketinin başlangıcı, Peter Samson ve arkadaşlarının 50’li ve 60’lı yıllarda 

MIT’teki EAM odasındaki bilgisayarları, daha sonra ise yine Samson, Kotok, 

Saunders ve Bob Wagner’in- ki kendilerine daha sonra TX-0 hackerları diyeceklerdi-, 

Lincoln Laboratuvarı’ndan MIT’e getirilen ve dünyanın transistörlü ilk 

bilgisayarlarından olan, IBM 704’ten çok daha gelişmiş TX-0’ı, başında hiçbir 

güvenliğin olmadığı saatlerde hiçbir izinleri olmaksızın kurcalamasına, böylece hayat 

tarzlarını bilgisayarlara adayacak şekilde değiştirmelerine kadar uzanmaktadır.  Aynı 

zamanda MIT’teki bir öğrenci organizasyonu olan Tech Model Railroad Club’ın 

(TMRC) üyeleri de olduklarından kendilerine TMRC hackerları da diyen bu grup ve 

kulübün diğer çekirdek üyeleri saatlerce oturup daha başka neler yapabileceklerini 

tartışmaktaydı. Zamanla kendilerine ait bir jargon geliştirdiler. Örneğin bir teçhizat 

çalışmadığında ‘kaybetmiş’, harap olduğunda ‘munged’ , ders çalışmakta ısrar eden 

 
 Electronic Accounting Machinery: Elektronik Hesap Makineleri 
 Mash Until No Good: İşe yaramaz hale gelene kadar ezilmiş 
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biri ‘araç’, bir projede ya da bir ürünün inşasında sadece bir görevi yerine getirmekten 

ziyade salt dâhil olmanın verdiği hazzı da içermesi ‘hack’ olarak adlandırılmaktaydı 

(Levy, 2010: 4-9). Dolayısıyla ilk olarak 1950’lerde bilim insanlarının teknik bir 

probleme getirilen zekice ya da oyunbaz çözümler için kullandıkları ‘hack’ kelimesi 

(Söderberg, 2008: 12) zamanla değişime uğramış ve günümüzde kullanılan haline 

dönüşmüştür. 

 

“…kampüse tepeden bakan kubbeyi yansıtıcı folyo ile kaplamak gibi, MIT 

öğrencilerinin düzenli olarak planladığı, karmaşık kolej şakalarını tanımlamak için 

uzun süredir kullanılan çok eski bir MIT argo kelimesi olan ‘hack’ten gelmiş olabilir. 

Ancak TMRC topluluğu kelimeyi kullandıkça, ciddi bir saygı ima etmeye başladı. Biri 

röleler arasındaki zekice yapılmış bir bağlantıyı ‘halis hack’ olarak tanımladığında, 

hack olarak nitelendirilmesi için becerinin yenilik, tarz ve teknik ustalıkla dolu olması 

gerektiği anlaşılırdı” (Levy, 2010: 10).  

 

1960’lar ise, telefon ağının otomasyona geçmesi ve önemli modifikasyonlara uğraması 

ile birlikte,  hackerlardan ziyade devasa ve karmaşık ulusal telefon sistemi araştıran 

phreakerların zamanı olmuştur. Telefon sistemini önlerinde hiçbir şablon olmadan 

anlamayı başaran phreakerlar aynı zamanda tasarımcılarının öngörmediği yenilikler 

de getirmişlerdir (Mollick, 2004: 20).  

‘Phreaking’in babası sayılan John Draper’ın bu konudaki girişimlerinin 1971 tarihli 

Esquire dergisinde işlenmesiyle birlikte geniş kitlelerce bilinir hale gelen phreaking 

terimi telefon şirketlerinin faturalandırma mekanizmalarını bozmanın birkaç farklı 

yolunu kapsamaktadır. Bu metodları kullanarak uzun mesafe aramalar ücretsiz bir 

şekilde yapılabildiği gibi aramaların kaynağının bulunması da engellenmekte, böylece 

phreaker yakalanmaktan kurtulmaktadır (Meyer,1989: 25) 

 
Telefon çılgını anlamına gelen ‘phone freak’ kelimelerinden türetilmiş bir terim, p ve h harflerinin 
yan yana geldiğinde f sesini verdiğinden,  phreak kelimesi de freak gibi okunmaktadır. 
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1980’lerde ise birbirlerine telefon ağları yerine daha büyük ve karmaşık bilgisayar 

ağlarının ortaya çıkmasıyla phreakerların sayısı azalmış, ikinci nesil hackerlar ortaya 

çıkmaya başlamıştır (Mollick, 2004: 26).  

Thomas, teknoloji ve teknik arasında ayrım yaparak hackerların kültürünün ve 

motivasyonunun teknoloji ile ilgili olduğunu belirtir. Teknoloji geniş, ilişkisel ve 

kültürel bir olgu, teknik ya da bilimsel olan ise (telefon, bilgisayar gibi) teknolojinin 

ürünleridir. Kültürel bir olgu olan teknoloji, insan ilişkileri hakkında bilgi verirken 

teknik sadece bu ilişkilerin hangi araçlar vasıtasıyla gerçekleştiğine odaklanmaktadır. 

Dolayısıyla hackin ne olduğu sorusunu cevaplayabilmek hangi stratejilerin 

uygulandığı, hangi araçların kullanıldığı, hangi hackin yapıldığı gibi hackerlığın 

araçlarına bakmak yerine, hack eyleminin vuku bulduğu bağlamı tanımlayan ilişkisel 

ve kültürel güçlere bakılmalıdır (Thomas, 2002: 9,10).  

Birinci nesil hackerlar olarak tanımlanabilecek olan altmışların hackerları, ahlaki bazı 

kodları benimsemişlerdi. Levy, hacker etiği adını verdiği bu kodları 6 başlık altında 

toplamaktadır: 

-Bilgisayarlara ve dünyanın nasıl çalıştığına dair sana herhangi bir şey öğreten her şeye 

erişim sınırsız ve tam olmalı.  

Hackerlar, bozuk olan ya da geliştirilmesi gereken şeyleri nasıl çalıştıklarını öğrenmek 

ve daha iyi bir hale getirebilmek için parçalara ayırmak, yeniden düzenlemek, 

tasarlamak isterler ve onları, herhangi bir kişi, fiziksel engel ya da kanun, 

hedeflerinden alıkoyamaz. 

-Bilgi ücretsiz olmalı. 

Bilginin ücretsiz paylaşımı, bilgi özellikle bilgisayar kodu biçiminde olduğunda, 

herkes aynı programın kendi versiyonunu yazması yerine tek bir programa katkıda 

bulunacağından ve ortaya programın en iyi hali çıkacağından yaratıcılığa imkan 

tanımaktadır. 

-Otoritelere güvenme, merkezsizleşmeyi teşvik et. 
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Ücretsiz bilgiye erişimi sağlamanın tek yolu hacker ve bilgi ya da bilgiye ulaşmasını 

sağlayacak araç arasına sınır koymayan açık bir sistemdir. Bürokrasiler keyfi kuralları 

olan hatalı sistemler olduklarından (makinelerin ve bilgisayarlar programlarının 

yürüttüğü mantıksal algoritmaların tersine) ve otoritelerini devam ettirmek için bu 

kurallara başvurduklarundan, hackerların yapıcı dürtülerini tehdit olarak 

görmektedirler.  

-Hackerlar, yaş, ırk, pozisyon gibi sahte ölçütlerle değil, hackleme kabiliyetleri ile 

yargılanmalıdır. 

-Bilgisayarda güzellik ve sanat yaratabilirsiniz. 

Hackerlara göre, program kodunun kendine ait bir güzelliği vardır. Örneğin, TX-0’ın 

sınırlı hafızası nedeniyle hackerlar programların çok az komutla karmaşık görevleri 

yerine getirmesini sağlayan yaratıcı tekniklere yönelmişlerdi. Program ne kadar 

kısaysa diğer programlar için kalan alan artmakta ve program o kadar hızlı 

çalışmaktaydı. Böylece zamanla program yazımında belli bir estetik oluşmuştur. 

-Bilgisayar hayatınızı daha iyi bir hale getirebilir. 

Özellikle TX-0 hackerlarının bütün davranışlarına yön veren bu bakış açısı, 

kendilerinden sonraki hacker nesillerini de etkilemiştir (Levy, 2010: 23-28).  

Voiskounsky ve Smyslova hackerların herhangi bir ödül kaygıları olmaksızın, 

yaptıkları işin her anlamda içinde olmaktan haz aldıklarını, bunun ise içe yönelik bir 

motivasyon olduğunu belirmektedir. Bir uğraşla, ödül gibi dışsal motivasyonların 

aksine, uğraş sadece ilginç ve zorlu olduğu için meşgul olma eğilimi olan içsel 

motivasyon hackerların karakteristik özelliklerindendir (2003: 173). 

Hackerların teknoloji ile olan ilişkisinin kültürel bir olgu ve aynı zamanda da gizliliğin 

evrimine karşı kültürel bir yanıt olduğu söylenebilir. 2. Dünya Savaşı’ndaki kod kırma 

süreci gizlilik ve ulusal güvenlik amacıyla makineler geliştirmeye odaklanan ilk 

bilgisayar uzmanlarını doğurmuştur ve bilgisayarların kökeni sırları koruma ve ortaya 

çıkarma ihtiyacında yatmaktadır. Enigma Makinesi’nin kodlarını kıran bilgisayar 

uzmanlarının en temel anlamıyla ilk hackerlar olduğunu söylemek de gerçeklerden 
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uzak bir iddia olmayacaktır. Enigma Makinesi’nin kodlarının kırılması dünyanın ilk 

bilgisayarı olarak adlandırılan Colossus’un geliştirilmesinin yolunu açmıştır (Thomas, 

2002: 12,13).  

1980’lerin hackerları olan 2. nesil hackerlar, Hacker Etiği ruhuna sadık kalsalar da 

kendi dönemlerinin politik, ekonomik ve kültürel bağlamı içerisinde bir bakış açısı 

geliştirmişlerdir. Tıpkı birinci nesil hackerlar gibi özgürlük ilkesini benimsemişler ve 

gizliliğe karşı durmuşlardır ancak gizlilik kavramına farklı yaklaşmışlardır. 60’ların 

hackerları saatlerini, Hacker Etiği’ni hem mümkün hem de görece güvenli kılan 

bilgisayar laboratuvarlarında geçirmekte, laboratuvarlarının dışındaki dünyaya karşı 

naif bir şekilde yaklaşmaktaydılar. 80’lerin hackerları ise kendilerini bu şekilde yalıtan 

ortamlara sahip değildi (Thomas, 2002: 15).  

Seksenlerin ortalarında, siberuzayın sağladığı anonimlik, kullanıcıların kendilerini 

özgür hissetmelerine ve eylemlerinden sorumlu tutulamayacakları yanılgısına 

düşmelerine neden olmuş (Guo, 2016: 31), bunun sonucu olarak bilgisayar suçluları 

ortaya çıkmış ve hackerlar, virüs yazan ve sistemlere sızan bu yıkıcı bilgisayar 

kullanıcılarından kendilerini ayırmak için onlara cracker demeye başlamışlardır 

(Himanen, 2001:viii).  

Levy’nin sözleri bu çerçevede anlamlıdır: 

“Eğer herkes bilgisayarlarla hackerların sahip olduğu aynı masum, üretken, yaratıcı 

dürtülerle etkileşime girebilseydi, Hacker Etiği toplumda müşfik bir dalga gibi 

yayılabilirdi ve bilgisayarlar gerçekten de dünyayı daha iyi bir hale getirebilirdi” (Levy, 

2010: 31). 

1990’lardan itibaren ise, hackleme yazılımlarının yaygınlığı, bilgisayarlara ulaşmanın 

kolaylığı gibi unsurlar yeni nesil hackerların ve hackleme yöntemlerinin önünü açmış, 

sadece hackleyecek bir sistem bulmanın bile başlı başına bir zorluk olduğu zamanların 

aksine, internet araştıracak milyonlarca arabağlantı sağlamıştır. Yaş aralığı ise kırklı 

ve ellili yaşlardaki hackerlardan, gençleri ve hatta çocukları kapsayacak kadar 

genişlemiş, sonuç olarak hacklemek terimi pek çok anlama gelebilecek şekillerde 

esnek bir kavram haline gelmiştir (Thomas, 2002: 80). 
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1.5.3.1.PDP-1 ve Spacewar! 

1961’de Kotok ve diğer TMRC hackerları yeni bir şirketin, MIT’e, TX-0’ın birkaç 

adım ötesinde ve dolayısıyla hackerların üzerinde çalışması için daha uygun 

bilgisayarı, PDP-1’i teslim edeceğini öğrendiler. Bilgisayar nihayet ulaştığında Kotok, 

özellikle çevirici programı beğenmedi ve diğerleri ile birlikte kendi sürümlerini 

yazmak istediler. Her bir hacker TX-0 programının bir kısmını aldı ve PDP-1 koduna 

dönüştürdü. Hacker Etiği’nin zaferi sayılabilecek olan bir projeye girişen altı hacker, 

dinlenmeden çalışarak, bilgisayar endüstrisinin haftalar, hatta aylarca 

tamamlayamayacağı bir işi bir hafta sonunda bitirmişlerdi. PDP-1’i TX-0’dan daha 

erişilebilir bulan Steve Russell, ki kendisi de bir TMRC üyesi idi, ve arkadaşları CRT 

monitör kullanarak ayrıntılı bir görüntüleme hacki ortaya koymak istiyorlardı. 

Sonunda bunu yapmanın en etkili yolunun görsel olarak etkileyici bir oyun olacağına 

karar verdiler (Levy, 2010: 39-47). 

Sonuç olarak ise ortaya, ilk ticari arcade oyunlarından Computer Space’in  (1971) 

ilham kaynağı ve çok büyük bir endüstrinin doğmasına ön ayak olan, video oyunu 

tarihinin en önemli oyunlarından biri kabul edilen Spacewar! çıkmıştır. Spacewar! en 

başta yalnızca bilgisayar laboratuvarlarında, seçilmiş bir grup öğrenci, bilim insanı ve 

teknisyen için erişime açıktı ve altmışların sonlarına doğru halk tarafından bilinir hale 

gelmiştir. Ticari bir ürün olarak düşünülmeyen Spacewar!’ın açık kaynaklı yapısı pek 

çok bilgisayar laboratuvarı ve platforma yayılmasını sağlamış, Steve Russell oyunun 

kodunu herkes için ulaşılabilir bir hale getirmiş, bu ise oyunun modifiye edilmiş 

onlarca sürümü ile sonuçlanmıştır (Monnens ve Goldberg, 2015: 124,125).  

Sonuç olarak Spacewar!, üretildiği yıllarda yalnızca küçük bir kesim tarafından bilinse 

ve tanıtım amaçlı bir proje olsa da, PDP-1 ile beraber Hacker Etiği’nin, ortaklaşa 

üretimin zirvesini oluşturmuş; daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere, mod 

 
 Cathode ray tube: Katot ışın tüpü: bir veya daha fazla elektron tabancası ile fosforesans ekran 
aracılığıyla görüntü oluşturan, eski bilgisayar monitörlerinde ve televizyonlarda kullanılan elektron 
tüpü 
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üretiminin ilk ve en önemli örneği haline gelmiş; video oyunu tarihinde bir köşe taşı 

olarak kendisine çok önemli bir yer edinmiştir.  

Sistemlerin nasıl işlediği ile ilgilenen, daha iyi işleyebilmesi için ne yapılması 

gerektiği üzerinde kafa yoran ve tasarılarını gerçekleştirebilmek için yapıları 

ayırabilecekleri en küçük parçalara ayırarak yeniden birleştiren, video oyunlarını ise 

yeteneklerini geliştirebilmek ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilmek için uygun bir 

zemin olarak gören hackerlar ise mod kültürünün oluşumu ve gelişimindeki en önemli 

aktörler olmaya devam etmektedirler.  
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   İKİNCİ BÖLÜM 

METİN İNŞASINDA OKUMA VE YAZMA EDİMİ 

ÇERÇEVESİNDE AÇIK YAPIT OLARAK VİDEO OYUNU VE 

MODLAR 

2.1. Açık Yapıt 

Umberto Eco’nun, okuyucu ve metin arasındaki ilişkileri incelediği 1962 tarihli Açık 

Yapıt adlı eseri, metinlerin ve sanat yapıtlarının çoklu okumalara açık yapılar olduğu 

ve anlamlarının sabit olmadığı savı üzerine kuruludur. Eco’ya göre sanat yapıtı, sonsuz 

sayıda okumaya olanak sağlar ve bu nedenle ‘kapalı’ değildir (Eco, 2001: 38). 

 

“Terminolojide bir kafa karışıklığı yaşanmaması için, ‘açık yapıt’ tanımını iyice 

kesinleştirmek gerekir… Estetik kuramcıları bir açık yapıtın ‘tamamlığı’ 

(completeness) ve ‘açıklığı’  üzerinde tartışmışlardır. Bu iki kavram, hepimizin bir 

sanat yapıtını algılama deneyimimizden aşina olduğumuz standart bir durumu 

anlatır: Sanat yapıtı, bir sanatçının bir dizi iletişimsel etkiyi, kendi yarattığı özgün 

kompozisyonu her izleyicinin kendine göre anlamlandıracağı şekilde düzenleme 

uğraşının son ürünüdür. İzleyici kendi akıl ve duygulanım kapasitesine bağlı olarak 

parçayı algılamasına dayanan uyaranla, bu uyarana verdiği yanıt arasındaki bir 

oyuna katılır. Sanatçı bu özel kompozisyonun onu kurguladığı formda alınması ve 

ondan haz duyulması amacını güderek izleyiciye bitmiş bir ürün sunar. İzleyici bu 

uyaranlar ve onların biçimlenimine kendi verdiği yanıtlar oyunuyla tepki gösterirken, 

yine de kendi varoluş durumunu, tanımlı bir kültüre göre şartlanmasını, beğenilerini, 

kişisel eğilimlerini ve önyargılarını işin içine katar. Böylece özgün yapıta vereceği 

anlam kendi özel ve kişisel bakış açısına göre şekillenecektir. Sonuç olarak sanat 

yapıtı, farklı açılardan izlendiği ve algılandığı oranda estetik değer kazanır… 

Öyleyse bir sanat yapıtı, biricikliği çerçevesinde, dengeli bir organik bütün olarak 

tamam ve kapalı; aynı zamanda da özgünlüğünü zedelemeden pek çok farklı biçimde 

algılanıp, yorumlanmaya elverişli olmasıyla açık yapıdadır” (Eco, 2001:9,10). 

 

İşte belki de tam bu nedenle aynı kitabı yıllar sonra yeniden okuduğumuzda, daha önce 

fark etmediklerimizi fark edebilir ya da yeni bir anlamlandırma sürecine dâhil 

olabiliriz. Eco'nun da belirttiği biçimde aslında bu yeniden yorumlamaya olanak veren 

değişiklik kitabın kendisinde değil, okuyucu kaynaklıdır. Bu süreç organiktir çünkü 

okuyucu, yaşamda sürekli öğrenmeye, tecrübe etmeye ve yeni estetik olgularla 

yüzleştiği sürece yeni anlamlandırmaları ve çıkarımları yapma yetisi ile donanacaktır. 
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Eco, en basit cümlelerin dahi, kişiden kişiye değişebilen anlamlarının olabileceğini 

belirtmektedir. ‘O adam Milano’dan geliyor’ örneğini veren Eco, Milano sözcüğünü 

hiç duymamış olan ve bunun bir kent adı olduğunu bilmeyen biri için iletinin 

yoksullaşacağını, ancak sözcüklerin tümünün anlamının bilinmesinin farklı 

dinleyiciler üzerinde aynı etkiye sahip olacağı anlamına da gelmediğini belirtmektedir. 

Milano’dan önemli haberler bekleyen biri için, cümle çok daha fazla şey ifade 

edecektir. ‘O adam Basra’dan geliyor’ sözcüğü ise bir kişide, dünya coğrafyasında 

bulunan bir yeri değil de, Binbir Gece Masalları’ndan tanıdığı bir yeri 

çağrıştırabilecektir. Böylece Basra kelimesi dinleyicide pek çok farklı duygu 

uyandıracaktır (2001: 45-47).  

 

“Ali Baba, haşhaş, uçan halı, odalıklar, harem, baharat, tatlandırıcılar, bin halifenin 

dilden dile dolaşan özdeyişleri, Doğu çalgılarının tınıları… Dinleyicinin kültürü ne 

denli sınırlı ya da hayal gücü ne denli coşkuluysa, tepkisi de o denli akıcı ve belirsiz 

olacak, sınırları silikleşip, aşama aşama kaybolacaktır” (Eco, 2001:47).  

 

Bir kent isminin bu denli çağrışımlar yapması, metinlerin birbirleriyle bağlantılı 

olmasının, yani metinlerarasılığın bir sonucudur. Sosyolog ve psikanalist Julia 

Kristeva, metinlerarasılık terimini ilk defa “Kelime, Diyalog ve Roman” adlı 

makalesinde kullanmış, metinlerin diğer metinlerden bağımsız olmadığını, aksine 

bütün metinlerin birbirleriyle ilişki içinde olduklarını belirtmiştir. Kristeva’ya göre, 

“… her metin bir alıntılar mozaiği olarak yapılanmaktadır; her metin bir diğerinin 

soğurulması ve dönüşümüdür” (Kristeva, 1986: 37).  

Dolayısıyla her metin, hem okurların kendi altyapıları çerçevesinde metne yükledikleri 

anlamlar, hem de diğer metinlerle olan sonsuz ilişkileri bağlamında açıktır. “… 

yapıtların yazarları tarafından yaratıldığı doğru değildir. Yapıtlar, yapıtlar tarafından, 

metinler, metinler tarafından yaratılır ve hep birlikte yazarlarının niyetlerinden 

bağımsız bir şekilde birbirleriyle konuşurlar” (Eco, 1985: 4).   

Roland Barthes, 1968 tarihli, Yazarın Ölümü adlı makalesinde, yazarın metin üzerinde 

bir otoritesi olmaması gerektiğini belirtmiş, metnin çoklu okumalara açık olması 

gerektiğini söylemiştir: 
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“Bir kez Yazar ortadan kalktığında, metni ‘deşifre’ etme iddiası anlamsız hale 

gelecektir. Bir metine bir Yazar vermek, metne sınır dayatmak, nihai bir gösterilen 

ile donatmak, yazımı kapatmaktır. Bu düşünce, yapıtın altında yatan Yazar’ı (ya da 

onun hipotezlerini: toplumu, tarihi, tini, özgürlüğü) keşfetmeyi kendine büyük bir 

görev edinebilen eleştiriye mükemmel bir şekilde uyar: bir kez Yazar keşfedilince 

metin ‘açıklanmış’, eleştirmen zafer kazanmış olur…Çoklu bir yazımda, gerçekten 

de her şey kendini gösterir, ancak hiçbir şey deşifre edilmez… yazım, durmaksızın 

anlam önerir ancak yalnızca onu buharlaştırmak adına: sistematik bir anlam 

serbestliği yaratır” (Barthes, 1968:5). 

 

Her yapıt açık olmakla birlikte, aynı derecede açık değildir. Örneğin trafik göstergeleri 

herkes için aynı şeyi ifade etmektedir. “Hayalperest bir sürücü tarafından fantastik bir 

şekilde yorumlandırsa artık o belli anlamı taşıyan, o belli trafik göstergesi olmaktan 

çıkar” (Eco, 2001: 10)   

Metinler arasılık kavramının okunması ya da açık yapıt olgusunun çalışılması 

esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de okuyucu merkezli 

etkileşimin tek boyutta gerçekleşmediğine dikkat çekmektir. Metinden kasıt asla 

sadece yazınsal düzlemde gerçekleşen bir olguya işaret etmez. Görsel düzenlemeler 

de metinler arası okumaların önemli bir referans noktasıdır. Estetik algının gelişimine 

hizmet eden önemli bir olgu olarak karşımıza yaşamın her alanında çıkarlar.  

Bir tablo ya da bir heykelin seyirlik nesneler olarak incelenmesinin ötesinde gündelik 

yaşamımızda da gerek şehir düzenlemesi, gerekse mimari yapılar ve bireylerin 

etkileşimde oldukları tüm gündelik eşyalarda kendini gösterir. Coğrafi koşullar, nüfus, 

gelenek görenekler, din ya da tüm inanç sistemine bağlı ritüellerde kullanılan nesneler 

toplumsal belleğe kazınır.  

Estetik algının oluşumuna hem yazın hem de görsel düzenlemeler hizmet etmektedir. 

Her ne kadar insanoğlunun var oluşundan beri doğal çevresi ile etkileşimi devam etse 

de Eco estetik algının kendini belirgin bir biçimde ortaya çıkarması ve açık yapıta 

hizmet etmeye başlaması için belirli bir tarihe özellikle işaret eder. 

 

Eco, günümüzde kullanılan anlamıyla açıklığın ilk yanının barok dönemin açık 

formlarında görüldüğünü belirtmektedir. Barok dönemde, rönesansın dengeli, sabit, 
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durağan yapısı reddedilmektedir ve hareket halinde olma, çeşitli bakış açılarına açık 

olma ön plana çıkmaktadır.  

 

“Barok anlayışında form dinamiktir, etkilerin belirlenimsizliğine doğru bir yöneliş 

vardır (katının boşlukla olan oyununda, ışığın karanlıkla etkileşiminde, eğrilerde, 

kırık yüzeylerde, eğim açılarının çeşitliliğinde), uzamın giderek genleşmesini telkin 

eder. Hareket ve yanılsama arayışı öylesine gelişmiştir ki, barok yapıttaki kütleler 

hiçbir zaman ayrıcalıklı, tanımlı bir ön görünüşe izin vermezler, izleyiciyi sanki 

sürekli bir değişim içindeymişçesine yapıtın her bir yüzeyini görebilmek için sürekli 

hareket etmeye yöneltirler” (Eco, 2001: 14). 

 

Michelangelo’nun Davud’u (1501-1504) ve Bernini’nin Davud’u (1623-1624) 

arasındaki farklara hızlıca bir göz gezdirmek, barok dönemdeki açık yapıt anlayışını 

net bir şekilde görmeye olanak sağlamaktadır. Genellikle bir olay vuku bulmadan kısa 

bir süre öncesini gösteren Rönesans dönemi sanatçılarının aksine Barok sanatçıları en 

dramatik noktayı, hareketin olduğu anı seçmektedirler. Michelangelo’nun Davud’u, 

Goliath ile savaşmadan önce sakin ve hareketsiz dururken tasvir edilmiştir, Bernini’nin 

Davud’u ise deve taş fırlatırken görülmektedir. “Rönesans sanatı bize durgun ve 

kusursuz bir bakış açısı sağlarken, Barok tarzı bizim katılımımızı ister; mimarisinin ve 

heykelinin etrafında ve içinde yürümek için cesaretlendirir ki pek çok hoş bakış 

açısının tadını çıkarabilelim” (Hill, 1980:12) 

Eco, perspektif kullanımının, çeşitli düzenlemeler aracılığı ile hangi nesneler üzerinde 

yoğunlaşılması gerektiğinin belirlendiği, izleyicinin tek bir bakış açısına zorlandığı, 

dolayısıyla eserin kapalılığını artıran bir unsur olduğunu belirtmektedir (Eco, 2001: 

12). Florenski, perspektifin doğasını ve tarihini irdelediği Tersten Perspektif adlı 

kitabında, perspektifin bir iktidara sahip olduğunu, perspektif taraftarları tarafından 

nesnelerin doğasını ifade ettiği ve sanatsal doğruluğun bir önkoşulu olarak görülse de, 

pek çok yorumdan biri olduğunu söylemektedir (Florenski, 2013: 51). “Resmin görevi 

gerçekliği kopyalamak değil, gerçekliğin mimarisine ve materyaline, aynı şekilde 

anlamına ilişkin daha derin bir kavrayışı sağlamaktır daha çok” (Florenski, 2013: 56). 

Dolayısıyla perspektif, belli bir bakış açısını dikte ederek anlamı sınırlandırdığından, 

perspektif kurallarının belli bir amaca yönelik olarak ihlal edildiği eserler, farklı 
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okumalara daha açık hale gelecektir. İmkânsız objeler, sonsuzluk gibi temalar üzerine 

çalışan ve matematiksel ilkeleri optik yanılsamalar yaratmak amacıyla kullanan M.C. 

Escher'in çizimleri, görsel sanatlarda açık yapıtın en başarılı örneklerini 

oluşturmaktadır. Schattschneider, insanların neden Escher'in çalışmalarını etkileyici 

bulduğuna dair verebileceği yanıtın kişisel ve son derece eksik bir yanıt olacağını ifade 

ederek devam eder: 

"Escher'in çalışmalarını bu kadar çekici yapan niteliklerin diğerlerine ilham veren ve 

onlara meydan okuyan nitelikler olduğuna inanıyorum.[...] Escher, boyun 

eğmemizin beklendiği 'kanunların' kesinliği ile oynayarak gözlerimize ve 

anlayışımıza meydan okumayı seviyordu.  Düzlem üzerinde çalışırken neyin iki 

boyutlu neyin üç boyutlu olduğu konusundaki algımızı karıştırabilirdi. Sadece bir 

boyutun diğerine hangi noktada dönüştüğünü merak ettirmekle kalmaz, aynı 

zamanda 'figür nedir? zemin nedir?' sorularını da sordurtur. Şekillerin kendi başına 

anlamsız olduğu ancak her birinin figür ya da zemin olarak birbirinin yerine 

geçebildiği,  iç içe geçen şekilleri kullanma biçimi, Escher'in alameti farikalarından 

biridir."  (Schattschneider, 2005: V,VI). 

 

Escher'in çalışmalarının gözün odaklandığı bölgeye göre değişmesi aracılığıyla 

izleyiciler üzerinde yarattığı yanılsamalar, bu çalışmaların bitmiş, kapalı bir yapıya 

sahip olmasına engel olmakta, onları sürekli devinen, açık yapıtlara dönüştürmektedir.  

 

2.1.1. Edebiyatta Açık Yapıt 

Açık yapıttan ve açıklığın derecelerinden bahseden Eco, Ortaçağ’daki Kutsal Kitap 

metinlerinin yalnızca harfi harfine değil alegorik, ahlaki ve gizemci olmak üzere diğer 

üç yönüyle de okunabildiğini, bu yapıtların, bir çeşit açıklıkla donanmış yapıtlar 

olduğunu belirtmektedir (Eco, 2001: 12). 

 

“Ortaçağ insanı tam anlamıyla şeylerde Tanrı’ya ilişkin anlamlar, göndermeler, 

sezgisel gerçekler ve belirimlerle yüklü bir dünyada, sürekli olarak simgesel bir dille 

konuşan bir doğada yaşıyordu; bu doğada bir aslan yalnızca aslan, bir ceviz yalnızca 

ceviz değildi, efsanevi hipogrif aslan kadar gerçekti, çünkü aslan gibi o da var olup 

olmamasından bağımsız olarak daha üstün bir hakikatin göstergesiydi” (Eco, 2015: 

96). 
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Ancak yine de, anlamı daha önceden belirlenmiş ve sınırlandırılmış yorumlar 

arasından seçici bir okuma yapıldığından, bu tür bir açıklık, özgürlük ya da olası 

formların sınırsızlığı anlamına gelmemekte, tam tersine okuyucu, yapıtın yaratıcısının 

denetiminden kurtulamamaktadır. Gerçekten açık bir yapıt ise kendini okura 

dayatmaktan kaçınmalıdır. Kafka’nın yapıtları Eco’ya göre, açık yapıtın akla gelen ilk 

örneklerindendir (Eco, 2001: 13-17) 

“Anlam katmanlarının belirli bir düzende ve katı bir biçime üst üste yerleştirildiği 

Ortaçağ alegorisinin tersine, Kafka’nın yapıtları herhangi bir ansiklopedik bilgi 

tarafından güvence altına alınmamış, herhangi bir dünya düzeni anlayışına da 

dayanmamıştır. Kafka’nın kullandığı simgelerin farklı yorumları, ister varoluşçu, 

ister dinbilimsel, ister klinik, isterse de psikanalitik olsun, yapıtın yalnızca bir 

kısmını tek başına tüketebilir” (Eco, 2001: 17).  

 

James Joyce’un eserlerini ise açık yapıtın üstün örnekleri arasında gören Eco, özellikle 

Finnegans Wake’in “çarpıcı bir biçimde açık” olduğunu belirtir. “Her gelişme, her 

sözcük metindeki öbür gelişme ve sözcüklerle türlü ilişkiler kurabilecek durumdadır. 

Bir birimin anlambilimsel yorumunun seçimi, metindeki tüm birimleri nasıl 

yorumladığımıza kadar uzanabilir” (Eco, 2001: 18,19) 

Yapıtların, farklı yorumlara açıklığının yanında, yorumlayanın eserin yapımına 

katkıda bulunduğu, bu katılım olmaksızın tamamlanmadığı bir açıklık da söz 

konusudur. Katılımcının, esere katkıda bulunarak onu istediği gibi düzenlemesine 

olanak sağlayan bu tür yapıtlara hareketli yapıtlar adını veren Eco, hareketli yapıtların 

özellikle plastik sanatlar alanında kendine yer bulduğunu belirtir. Örneğin Bruno 

Munari’nin yapıtlarında, optik bir düzenek aracılığıyla plastik parçalarından oluşan bir 

kolaj, perdeye yansıtılmakta, ışığı polarize eden polaroid bir mercekten geçirilen ışık 

sayesinde bir kompozisyon elde edilmektedir. Döner merceği istediği gibi ayarlayan 

izleyici, eserin yapımına katılmaktadır. Caracas Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi 

binasının derslikleri hareketli panolarla kurulmuştur ve öğrenciler, işledikleri dersin 

konusuna göre dersliğin iç yapısını düzenlerler (Eco, 2001: 20-22). 

Eco'nun tanımladığı ve örnekleri gün geçtikçe artan açık yapıtlar, Kristeva'nın da işaret 

ettiği üzere metinler arası düzlemde zenginleşmekte ve kimi zaman bu özelliğinin çok 
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daha üzerinde bir anlamlandırmaya hizmet ederek başka sanat akımlarını 

müjdelemektedir. 

Toplumsal bir dönüşümü, kendi yöntemini kullanarak içinde bulunduğu gerçekliği 

yansıtan sanat yapıtları, daha sonraki toplumsal dönüşüm, buhran, siyasal 

değişiklikleri deneyimleyen bireylerin toplumsal belleklerindeki mevcudiyetlerini 

muhafaza etmekle kalmamış, yeni yaratımlara olanak veren referans noktaları olarak 

özgün eserlere kaynak teşkil etmişlerdir.  

Gündelik yaşam pratikleri incelendiğinde ise çağdaş çalışmaların yeni sorular sorarak, 

sanat yapıtının biricikliği tartışmaları ve bu tartışmalara getirdikleri yaklaşımlar 

çalışılmış, tekniğin olanakları yeniden üretiminin sanat yapıtlarının yaratım sürecine 

etkisi sorgulanmıştır. Sanat artık daha kolay ulaşılabilir bir niteliğe kavuşurken kimi 

zaman üzerimize giydiğimiz bir kıyafette, kimi zaman ise yemek yediğimiz tabakta 

bize göz kırpar hale gelmiştir. 

Bunun ötesinde günümüzde sıklıkla kullandığımız, tükettiğimiz eşyalar bile toplumsal 

bellekte yer edinmiş, mitolojik ve sanatsal göndermelerden nasibini almıştır. Bir kadın 

parfümü üreticisi, daha çok tercih edilmek, ürünü kullanana sağlayacağı faydayı 

güçlendirmek amacı ile güzellik tanrıçası Afrodit'i markasının adı yapmış ve kadını 

bir hikayeler zincirinin baş kahramanı yapacağına onu inandırmayı hedeflemiştir. 

Bu süreç, sinema ve reklam sektöründe de ivme kazanarak devam etmiştir. Burada 

dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Elbette tüm yapılan atıflar 

metinler arası bir yaklaşım içerebilir ama bu tüm yaratımların da açık yapıt olarak ele 

alınması anlamına gelmemektedir.   

Eco, sonuç olarak, açık yapıtlar hakkındaki temel düşüncelerini üç maddede 

toplamaktadır: 

 
1. “‘Açık’ yapıtlar hareketli olup, sanatçıyla birlikte yapıtı yaratmaya davet 

ederler. 

2. Bir üst düzeyde (türün tipi olarak ‘hareketli yapıt’ gibi), organik olarak 

tamamlanmış olmalarına rağmen, izleyicinin gelen uyaranın bütününü algılama 

edimi sırasında ortaya çıkartacağı iç ilişkilerin sürekli yaratılmasına ‘açık’ 

yapıtlar vardır. 
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3. Her sanat yapıtı, zorunluluğun açık ya da üstü örtülü poetikasının ürünü 

de olsa, sanal olarak sonsuz sayıda okumalar toplamına açıktır. Bu okumaların 

her biri yapıtta, belirli bir bakış açısına, beğeniye, kişisel bir performansa göre 

yeni bir canlılık sağlar” (Eco, 2001: 34, 35) 

 

Post-yapısalcılar, metnin, çeşitli okumalara açık yapısına, diğer metinlerle bağlantılı 

olarak sürekli değişen anlamına değinerek metni kendilerinden önce gelen 

kuramcılardan ve düşünürlerden daha farklı bir şekilde değerlendirmişler, hiper-metin 

gibi kavramların doğmasına ön ayak olmuşlardır. Bu çerçevede, önce post-

yapısalcılığa ve post-yapısalcılık içinde metnin nasıl ele alındığına değinilecek, daha 

sonra yapısökümü ve hiper-metin kavramları ele alınarak, video oyunları ve modların 

birer yapıt ve metin olarak nasıl okunabileceği tartışılacaktır. 

Açık yapıt olgusu birçok akademisyen ve kuramcı tarafından çalışılmıştır. Bu tez 

kapsamında tüm kuramcıların görüşlerine yer vermek mümkün olmadığından ve nihai 

hedef video oyunlarının bu çerçevede incelenmesini içerdiğinden özellikle post 

yapısalcılık, yapı sökümü gibi kavramlara değinilecek ve hipermetin olgusu 

incelenecek ardından bu yaklaşımlar çerçevesinde video oyunları okunacaktır. 

2.2. Yapısalcı ve Postyapısalcı Yaklaşımlarda Yazar, Okur, 

Yapısökümü 

20. yüzyıl başlarında, dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün düşünceleri çerçevesinde 

veöncelikle dilbilim alanında gelişen yapısalcılık, zamanla psikanaliz, felsefe gibi 

alanlarda da kendine yer bulmuştur. Yapısalcılara göre yapı,kendi başına anlamı 

olmayan, belli dizgeler içinde, diğer ögelerle kurdukları ilişkiler sayesinde anlam 

kazanan bir kavramdır. Tarihsel açıklamalara genellikle sırt çeviren yapısalcılar, 

açıklanacak olayın belli bir yapının içinde yer aldığını, anlamının ve değerinin o 

yapıdan kaynaklandığını ileri sürmekte, bireyi ve özneyi önemsiz saymaktadır (Onart, 

1973: 234-236). Örneğin her dilin, tarihinden ayrı olarak bir varlığı bulunmaktadır; 

konuşan kişinin ağzından çıkan sesler bütünü, bir sistem olarak, mevcut konuşulan 

haliyle dili inşa eder (Hawkes, 2004: 9). 
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Saussure, dil (langue) ve söz (parole) arasında bir ayrım yapar. Dil, bireysel değil 

toplumsaldır, münferit olarak üzerinde çalışılabilir ve dilsel göstergeler somuttur. Söz 

ise bireyseldir, göstergeleri seslerden oluşmaktadır ve konuşma eylemini detaylı 

olarak fotoğraflamak olanaksızdır çünkü en küçük kelimenin telaffuzu bile sayısız 

sayıda kas hareketi içermektedir (Saussure, 1959: 14,15). 

Yücel, yapısalcıların yapıtlarında saptanabilecek olan yönelimleri altı başlık altında 

toplamaktadır: 

“1. Ele alman nesnenin ‘kendi başına ve kendi kendisi için’ incelenmesi; 

2. Nesnenin kendi öğeleri arasındaki bağıntılardan oluşan bir ‘dizge’ olarak ele 

alınması; 

3. Söz konusu dizge içinde her zaman işlevi göz önünde bulundurma ve her olguyu 

bağlı olduğu dizgeye dayandırma zorunluluğunun sonucu olarak, nesnenin 

artsüremlilik içinde değil, eşsüremlilik içinde değerlendirilmesi; 

4. Bunun sonucu olarak, köken, gelişim, etkileşim, vb. türünden artsüremsel 

sorunlara ancak nesnenin elden geldiğince eksiksiz bir çözümlemesi yapıldıktan 

sonra ve bunların da dizgesel olarak ele alınmalarını sağlayacak yöntemler 

geliştirilebildiği ölçüde yer verilmesi; 

5. Nesnenin ‘kendi başına ve kendi kendisi için’ incelenmesinin sonucu olarak, 

‘doğaötesel’ değil, ‘özdekçi’ bir tutum izlenmesi; 

6. Bu yaklaşımın felsefel, siyasal ya da sanatsal bir öğreti değil, tutarlı bir 

çözümleme yöntemi olmaya yönelmesi, dolayısıyla düşüngüsel yaklaşımla fazla bir 

ilgisi bulunmaması” (Yücel, 2005: 16). 

 

Yapısalcı bilgi, değişime açıktır ancak bu açıklık, kendini tekrar eden şablonlarla 

sınırlandırılmıştır. Örneğin, uyanmak-işe gitmek- yemek yemek-uyumak şablonu 

kendini tekrar etmekte ve böylece her bir unsurun birbiriyle ilişkisi anlaşılabilmektedir. 

Uyumak-uyumak-oyun oynamak-uyumak gibi şablonlar tarafından sınırlandırılma 

olasılığı olsa da, bu durum normal şablondan bir sapmadır ve istisnaidir. 1960’larda 

başlayan ve çıkış noktası felsefe olsa da yazın, siyaset, sanat, tarih ve sosyoloji gibi 

pek çok alanı etkileyen bir hareket olan post-yapısalcılık ise sınırın kavranamaz bir 

şey olduğunu, sadece bozucu işlevi ve özdeki değişim aracılığı ile ele alınabileceğini 

savunmaktadır. Uyumak-uyumak-uyumak-içmek şablonunun bir sapma olduğu ancak 

uyanmak-işe gitmek-yemek yemek-uyumak şablonunun baskınlığı aracılığı ile 
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bilinebilir. Sınır, öze olan zıtlığı ile tanımlanamaz, kendi başına somut bir varlığı 

vardır. Sınır tanımlanamaz, ancak etkilerinin izi sürülebilir. Bu etkiler –dönüşümler, 

değişimler gibi- ise, ayrım olarak adlandırılmaktadır. Ayrım, yapısalcı anlamıyla, 

tanımlanabilir şeyler arasındaki ayrım değil, açık çeşitlemeler anlamında 

kullanılmaktadır. Sınırın işlevi, çekirdeği açmak onun değişmez bir doğru olduğuna 

dair algımızı değiştirmektir. Sınırın açık ve kavranamaz bir şey olması şeklindeki 

tanımı ise post-yapısalcılar arasında büyük farklılıklar oluşmasına neden olmuş, her 

biri farklı yerlerde farklı izlerin etkilerini gözlemlemişlerdir (Williams, 2005:1-3).  

 

Anlam kurma sürecini inşa eden post-yapısalcılık, metni ve metni yorumlayan 

okuyucuyu merkeze almaktadır. Metnin anlamının okuyucuya göre değişeceğini 

savunan post-yapısalcılığa göre metnin birden fazla anlamı bulunmaktadır (Sözen’den 

aktaran Berk ve Yıldırım, 2015:40-41).  

Michel Foucault, Gilles Deleuze, Judith Butler, Jean Baudrillard ve Julia Kristeva ile 

beraber post-yapısalcılığın başlıca isimlerinden biri olan Jacques Derrida’nın 

yapısökümü kavramı, önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

“Post-yapısalcı kuramın en önemli özelliklerinden biri de benliği yapısökümüne 

uğratmaktır. Bu anlamda söz konusu kuram birörnek ve durağan bir varlık ya da 

bilinç yerine, benlikler arasında geçen çok çeşitli ve bütünlüklü olmayan bir oyun 

anlayışını getirmeye çabalamaktadır. Okur da tıpkı metin gibi asla durağan değildir. 

Yapısöküm sayesinde ‘eleştiri’, ‘felsefe’ ve ‘yazın’ kategorilerinin tümü yıkılır, 

sınırları çiğnenir. Bundan böyle ‘metin’ diye adlandırılan yapıtlar, köktenci ve 

bitmez tükenmez bir anlamlar oyunu boyunca, değişmez bir anlam ve doğruluğun 

ötesinde açımlanırlar. Biçimce çözümlemeci, kendi içinde tutarlı olan eleştiri 

yazıları dahi, böylece şenlikli, oyuncul yazı parçaları olup çıkarlar” (Sarup, 2004: 

83). 

 

Derrida’nın bir okuma biçimi olarak tanımladığı yapısökümü, bir metindeki 

tutarsızlıkları ortaya çıkartmak ve eleştirmek ya da metin içindeki yapıların 

birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymak için kullanılmaktadır.“Yapısökümü bir 

şeye dışarıdan uygulanan bir yöntem ya da bir araç değildir. Yapısökümü olan ve 

içeride olan bir şeydir.” (Derrida, 1997: 9). 
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“Bazen de yapısökümcü analizler, yakın bir biçimde metinlerin biçimsel ve retorik 

özelliklerini çalışırlar, bunu yaparken amaç, söz konusu özelliklerin, metinde ortaya 

konulan argümanlarla nasıl bir etkileşim içerisinde olduklarını ve onları nasıl 

yorumladıklarını göstermektir. Yapısökümcü, bir metnin farklı parçaları arasındaki 

beklenmedik ilişkileri araştırır veya ilk bakışta çevresel/periferik olarak görünen, 

fakat çoğu zaman argümanı karışıklığa sevk etmeye veya onun altını kazmaya dönen 

[metni sıkı bir bütün olarakdüşünmemizi sağlayan] düşünüş tarzlarını gevşetir… 

Yapısöküm bütün metinlerin anlamsız olduğunu göstermez, fakat daha çok 

metinlerin, çoğulcu ve sıklıkla çelişik anlamlarla dolu/taşkın olduğunu gösterir.” 

(Balkin, 2004: 321). 

 

Derrida için dil sonsuz bir göstergeler zinciridir ve kelimeler, diğer kelimelerle 

taşıdıkları farklar aracılığıyla anlamlı hale gelirler. Asla nihai bir gösterilene 

ulaşılamaz ve anlam demirlenmiş değildir (Tredinnick, 2007: 174). Derrida da, diğer 

post-yapısalcı düşünürler gibi, metinlerin bitmediğini, kapanmadığını, yani açık 

olduğunu; alıntılarla ve diğer metinlerle iç içe geçerek genişlediğini savunmaktadır 

(Göksel’den aktaran Berk ve Yıldırım, 2015: 41). Daha önce de değinildiği üzere, 

Kristeva’nın “metinlerarasılık”  olarak tanımladığı bu kavram, yapısökümü ile birlikte, 

post-yapısalcılığın dayandığı temellerden bir diğerini oluşturmaktadır. 

Derrida’nın yapısökümü kavramını daha net anlayabilmek için kelimenin kökenine 

inmek, yani bir bakıma kelimenin kendisini “yapısökümüne” uğratmak, 

gerekmektedir: 

 

“Derrida’nın düşüncesini anlamaya çalışırken, öncelikle kavranması gereken 

kavramlardan ilki, … ‘sous  rature’ terimidir. Herhangi bir terime ‘sous rature’ 

deyişini yüklemek demek, önce bir sözcük yazmak, sonra üstünü çizmek, ardından 

da hem sözcüğü hem de üstü çizilmiş halini baskıya vermek demektir. Buradaki 

düşünce kısaca şudur: Sözcük eksik ya da daha çok yetersiz olduğundan, ama buna 

karşın sözcüğün okunabilir kalması da zorunlu olduğundan üstü çizilir… Bu işlem 

sayesinde hem üstü çizilmiş hali hem de hem de sözcüğün kendisi bir arada bulunur; 

nitekim sözcük tek başına yetersiz, ancak onsuz yapamayacağımızdan da gereklidir” 

(Sarup, 2004: 52).  

 

Derrida’nın dil üzerine geliştirdiği bu okuma biçimi, görsel-işitsel her türlü metne 

uygulamak mümkündür ve bu çerçevede video oyunları da metin olarak 
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değerlendirilebilir. Modlar, yapıları gereği orijinal oyunun varlığına ihtiyaç duymakta, 

ancak belli derecelerde yapısını değiştirmekte, bir başka deyişle üstünü çizmektedir; 

çünkü mod üreticisi tarafından orijinal oyun, yani orijinal metin, yetersiz/eksik 

bulunmuş, okur/oyuncu, düzeltme ya da ekleme yapma ihtiyacı hissetmiştir. Ancak 

tabii ki mod yapım süreci, bir kelimenin üstünü çizmekten çok daha karmaşık bir 

süreçtir.  

Mod üreticileri, geliştiricilerin dayattığı anlatılarla ve içeriklerle sınırlı kalmak yerine, 

yapılarını bozmakta, kendi istedikleri şekilde düzenlemekte ve yeniden birleştirmekte, 

yapısökümü yapmaktadırlar. 

Yapısökümü;metni okumayı, deşifre etmeyi, incelemeyi ve eleştirmeyi 

gerektirmektedir. Yapısökümcü bir okumayı tercih eden okuyucu, içeriğe dışarıdan 

bakan bir görgü tanığı konumunda da olsa kasıtlı olarak metne dâhil olur. Derrida’ya 

göre yapısökümcü okumada, bir okuyucu olarak yapısökümcü, metinle, yazarın 

öngöremediği bir ilişkiye girmeli, bir deşifreci olarak içeriğin açıklanmasında yazarın 

düşüncelerini tekrarlamak yerine, boşlukları ve kör noktaları tespit ederek 

tamamlamaya çalışmalıdır. Bir araştırmacı olarak, yazarın düşüncelerini dışavurmak 

için kullandığı yöntemleri tespit etmeli ve olay örgüsüne alışılmadık araçlar vasıtasıyla 

katkıda bulunmalıdır. Okuyucu ya da eleştirmen olarak ise metnin anlamının uçsuz 

bucaksız olduğunu kavramalıdır. Bütün bu işlevler ise sonuç olarak metnin içeriğini 

yapısökümüne uğratma amacı gütmektedir (Gnanasekaran, 2015: 213). 

Mod üreticisi, video oyununu deşifre eder, yazarın öngöremediği içerikleri yaratır, 

oyuna katar ve bir metin olan oyunu yapısökümüne uğratır. 

Yapısökümcü okuma ve yazma süreci yapısökümüne uğratılmayı bekleyen ikinci bir 

metin yaratmaktadır. Ayrıca hiçbir metin için tek bir doğru ya da güvenilir bir 

yapısökümcü okuma-yazma bulunmamaktadır, dolayısıyla her metnin sonsuz sayıda 

tamamlayıcı yapısökümcü metin barındırma olasılığı vardır ve yine bu tamamlayıcı 

metinlerden her biri yapısökümüne açıktır (Rolfe, 2004:274).  

Bir Half Life modu olan savaş temalı Counter Strike için geliştirilen Velvet Strike adlı 

mod, oyunu savaş karşıtı bir oyuna dönüştürmüş, yapısökümüne uğratılan bir oyunu 
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tekrar yapısökümüne uğratmış, metnin temasını tamamen değiştirmiştir. Böylece oyun, 

geliştiricilerin yani yazarların otoritesinden kurtulmuştur. “Yapısökümü yetki 

sahibi/otoriter metnin düşmanıdır” (Rolfe, 2004: 275).  

Yapısökümü, dilin kendi üstüne katlanarak geri dönüşlü ve karmaşık bir şekilde, 

yazarın bilinçli kontrolünün ötesinde anlam ürettiğini savunur ve metindeki boşlukları, 

tutarsızlıkları açığa çıkartmayı amaçlar; çünkü metin, belirli bir körlük içinde 

yazılmaktadır ve bu körlük yazarın yetiştiği çevre, eğitimi, okuma alışkanlıkları gibi 

pek çok unsurun birleşmesiyle oluşmakta, yazarı belli doğrultuda yönlendirerek, kimi 

noktaları görmezden gelmesine neden olmaktadır. Bir bakıma yapısökümü, metni 

yeniden yazmak için okumaktır (Crowley, 1989:7-9). 

Modların üretilme sebeplerinden bazıları, oyundaki boşlukları gidermek, söz gelimi 

daha yüksek çözünürlüklü kaplamalar üretmek, aydınlatmayı daha gerçekçi, ya da 

daha dramatik olacak şekilde yeniden ayarlamak, eksikliklerini hissettikleri birtakım 

mekanikler ilave etmek, oyundaki bazı hataların giderebilmek için yama yazmaktır. 

Video oyunları ve modların temeli, bütün yazılımlar gibi, kodlardır. Dolayısıyla 

yazılımlar, tam anlamıyla birer metindir ve bu metinler programlama dilleri 

kullanılarak yazılmaktadırlar. Ancak kod, doğal dillerden farklı olarak, birtakım 

değişikliklere yol açmaktadır. 

“Bir makinede çalışan kod, dile atfedildiğinden çok daha güçlü bir anlamda 

edimseldir. Dilin edimsel olduğu söylendiğinde, ‘uyguladığı’ eylemler, birinin ‘Bu 

yasama yılının açıldığını ilan ediyorum’ ya da ‘Sizi karı koca ilan ediyorum’ 

dediğinde olduğu gibi,  insanların akıllarında gerçekleşmektedir. Tabii ki 

zihinlerdeki bu değişiklikler davranışsal etkiler meydana getirebilir ve getirir ancak 

dilin edimsel gücü ne olursa olsun karmaşık dolayımlama zincirleri aracılığı ile 

gerçekleşen dışsal değişimlere bağlıdır. Buna karşıt olarak, sayısal bir bilgisayarda 

çalışan kod, makine davranışında değişikliklere neden olur ve ağ tabanlı bağlantı 

noktaları ve diğer ara yüzler aracılığı ile diğer dilleri başlatabilir… Kod, insan 

yazarlar ve okurlarla başlasa da, bir kez makinenin içine girdiğinde öncelikli 

okuyucusu makinenin kendisi olur. İnsanların erişebileceği bir görüntüleme ekranı 

oluşturulamadan önce makine kodu okumalı ve talimatlarını, insanların 

okuyabileceği mesajlar yazmak üzere kullanmalıdır. Bir kod parçası hakkında 

insanların ne düşündüğüne bakılmaksızın, kodun anlaşılabilir olup olmadığına son 

karar veren makinedir.” (Hayles, 2005: 49,50). 
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Yani bir video oyununun herhangi bir unsurunu değiştirmek, belli bir dil sistemini 

kullanmayı ve o dil aracılığıyla yazılmış bir metni okuyarak değiştirebilmeyi, 

düzenleyebilmeyi gerektirmektedir ve bilgisayar dili, kendine has özellikleri ile bunu 

mümkün hale getirmektedir. Elbette ki, yapısökümü, metinlerdeki tutarsızlıkları, 

boşlukları bulmayı, yazarın oluşturduğu anlamı parçalamayı amaçlar ancak sonuç 

olarak metinde somut bir değişiklik meydana gelmemektedir. Daha ziyade 

yapısökümü, mod yapımımın bir sürecidir. Daha önce de belirtildiği gibi, modlar, 

Eco’nun hareketli yapıt kavramına karşılık gelmektedirler ve yapıtın hareketli 

olabilmesi için önce yapısökümüne uğraması gerekmektedir. Yapısökümü, ileriki 

bölümlerde detaylı bir şekilde incelenecek olan sanat oyunlarının en büyük odak 

noktalarından birini oluşturmaktadır. 

Post-yapısalcılık, yazarı merkezden alıp yerine okuru koymaktadır, dolayısıyla bir 

yapıtın anlatısı ya metni incelenirken yazarın amacına odaklanılmamaktadır. Yazarın 

merkezden alınması metni yeni yorumlamalara açık hale getirmektedir. Her 

okuyucunun metin ile girdiği etkileşim farklı olacaktır. Ancak video oyunlarının yapısı, 

diğer yapıtların aksine metnin yapısını değiştirmeye imkân vermektedir. Eco, Açık 

Yapıt’ta tam da böyle bir yapıdan bahsetmektedir. Bir oyun, örneğin Fallout, bir ana 

hikâyeye ve pek çok yan görev ve bu görevlere bağlı küçük hikâyelere sahiptir. Bir 

oyuncu yalnızca ana görevleri bitirerek oyunu tamamlayabilir, başka bir oyuncu bütün 

yan görevleri yapabilir, bir başkası oyundaki ender silahları bulmayı kendine hedef 

edinebilir. Her birinin deneyimi birbirinden farklı olacaktır. Dishonored gibi kimi 

oyunlar oyuncuya görevleri çeşitli şekillerde bitirme imkânı tanımaktadır. Görevleri 

gizlilik içinde bitiren bir oyuncu ile şiddete başvurma seçeneğini kullanarak bitiren 

oyuncunun deneyimi aynı olmayacağı gibi, bu kararlar anlatıda kimi değişikliklere yol 

açacaktır.  

Ancak video oyunlarının anlatılarındaki bu çoklu yapı, her ne kadar okuyucunun 

metinle olan etkileşimini hiç olmadığı kadar artırsa da,yazar, otoritesini korumaya 

devam etmektedir. En nihayetinde, oyuncuların anlatıda yaşadığı farklı deneyimler –

her ne kadar kimi zaman oyuncular geliştiricilerin öngöremediği yollarla sınırları 

zorluyor olsalar da- oyunu tasarlayanların belirlediği çerçeveler içinde 
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gerçekleşmektedir. Yazarın konumunu değiştiren, otoritesini en şiddetli şekilde sarsan 

ise modlar olmuştur.  

Video oyunlarının çatallı ve hareketli yapısı, hiper-metin ve siber-metin kavramlarına 

değinilmesini gerektirmektedir. 

2.3. Hipermetin  

Hipermetin ve hipermedya terimleri Ted Nelson tarafından 1965 yılında ortaya 

atılmıştır ve dallara ayrılarak okuyucuya farklı yollar sunan bir metin biçimini 

etmektedir.  

 

     “’Hipermetin’ derken, dizisel olmayan yazımı- dallanan ve okuyucuya 

seçenekler sunan, en iyi okuma şeklinin etkileşimli bir ekran vasıtasıyla 

gerçekleştiği metni kastediyorum. Genel olarak anlaşıldığı üzere, bu, okuyuculara 

farklı patikalar sunan, birbirine linklerle bağlı metin yığınlarından oluşan bir 

dizidir.” (vurgu yazara ait) (Nelson, 1987: 2). 

 

Geleneksel metinler diziseldir ve belli bir sıralamaya göre okunması gerekmektedir. 

Hipermetinde ise metnin hangi sıra ile okunacağına karar veren belli bir düzen 

bulunmamaktadır. Hipermetin, okuyucuya çeşitli seçenekler sunar ve okuyucu, okuma 

süresincebu seçenekleri değerlendirir. Dolayısıyla yazar, okuyucuya, araştırılacak 

alternatifler vermek durumundadır. Geleneksel metinlerle karşılaştırıldığında, 

dipnotların benzer bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Dipnot işaretine ulaşan 

okuyucu, ana metni okumaya devam etmek ya da dipnota gitmek seçenekleri arasında 

kalır. Bu nedenle hipermetin kimi zaman genelleştirilmiş dipnot şeklinde anılmaktadır 

(Nielsen, 1995: 1,2). 

Hipermedya hipermetindeki metin kavramını görsel bildirim, ses, animasyon ve diğer 

veri biçimlerini kapsayacak şekilde genişlettiğinden ve hipermetin, herhangi bir yazılı 

metni diğer ortamlara başka bir metne bağlayabildiği kadar kolaylıkla 

bağlayabildiğinden, metnin tanımını genişletmektedir (Landow,1993: 4). Dolayısıyla 

çalışmada, hipermetin, hipermedyanın da yerine geçecek şekilde kullanılacaktır. 
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İnsanların bilgiyi organize etmesi ve bilgisayarla işlenmiş bilgiye ulaşması üstünde 

büyük bir etki yaratan bir yazılım teknolojisi olan hiper-metin, link adı verilen 

bağlantılarla diğer metinlere bağlanmaktadır ve bu metinler yalnızca yazılı metin ya 

da grafikleri değil, video, ses gibi diğer biçimleri de içermektedir. Hiper-metnin en 

önemli özelliklerinden biri ise okuyucuların var olan linkleri ve metni değiştirerek 

kendilerine ait yeni linkleri ve metinleri ekleyebilme olanağıdır. Böylece okuyucular, 

tüketicilerden ziyade üretken kullanıcılara dönüşmekte, asıl yazarın metnini kabul 

etmektense, kendi bilişsel sistemlerini yansıtan yapılar yaratabilmektedirler. Temel 

olarak kararsız ve düzenlemelere açık olan hiper-metin, değişime ve yeni materyaller 

eklenmesine olanak vermekte, ortaya çıkan yeni metin ise orijinalinden ayırt 

edilememektedir (Edwards, 1994: 230-232).  Bir metinden, linkler aracılığıyla diğer 

metinlere ulaşılan web, hiper-metnin en temel örneklerinden birini oluşturmaktadır. 

Video oyunları, hiper-metindir demek çok doğru bir tespit olmasa da, kimi zaman ve 

belki de giderek daha fazla, iç içe geçmektedirler. Örneğin, metne dayalı bir 

simülasyon oyunu olan Orwell (Osmotic, 2016), devlet tarafından, güvenlik 

tehditlerini saptayabilmek için tasarlanmış bir gözetim sistemini kullanan bir müfettişi 

konu almaktadır. Oyunda, potansiyel tehdit olarak saptanan kişilerin profilleri 

oluşturulmakta, haklarında ele geçirilen her türlü bilgi, profillerine aktarılmaktadır. 

Orwell adı verilen sistem, önemli olabilecek bilgileri müfettiş için işaretlemekte, ancak 

bu bilgilerin hangilerinin profile aktarılması gerektiğine müfettiş karar vermekte, 

alınan kararlar ise oyunun gidişatında, sınırlı da olsa, değişikliğe neden olabilmektedir.  

Ancak hiper-metin, yorumlamanın ve çoklu okumaların ötesine geçerek okuyucuların 

metni gerçek anlamda ve sınırsız bir şekilde değiştirmesine olanak tanımaktadır. 

“Hipermetin, anlamların ve çağrışımların potansiyel olarak sonsuz bir yeniden yazım 

içinde üst üste yığıldığı, yeniden yazılan parşömenlerin en mükemmelidir. Hipermetin, 

öz-yapısökümcü bir yazma şeklidir.” (Edwards, 1994: 242). Hiper-metin, tam 

anlamıyla post-yapısalcıdır ve Nielsen’in de belirttiği üzere, yazarın otoritesini yok 

etmektedir: 

 

“Hipermetin temel olarak yazarın, okuyuculara bir konunun nasıl sunulması 

geektiğine karar verme üzerindeki otoritesini yok eder.  Okuyucular açısından bu, 
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bilgiyi uygun gördükleri şekilde araştırmakta özgür olduklarından, hipermetnin en 

büyük avantajlarından biridir...İşiniz, okurlara emir vermekten onlar için olanak 

sağlamaya doğru değiştiğinde, yazarlık tamamen yeni bir boyut kazanmaktadır.” 

(Nielsen, 1995: 321). 

 

Hiper-metin, post-yapısalcı düşünürlerin metin tanımlamaları ile örtüşmektedir.  

 

“Bilgisayar yazılımı tasarımcıları Glas ya da Gramatoloji’nin sayfalarını 

incelediklerinde sayısallaşmış, hipermetinsel Derrida ile karşılaşırlar; ve yazın 

kuramcıları Yazınsal Makineler’i incelediğinde yapısökümcü ya da postyapısalcı 

Nelson ile karşılaşırlar… Yazın ile ilgilenen kuramcıların söylemleri, programlama 

ile ilgilenen kuramcıların söylemleri gibi, eşsiz bir örtüşme sergilemektedir.” 

(Landow, 1993: 2). 

 

Örneğin Barthes, bütün yazarların aynı zamanda okur olduğunu, ancak böyle bir 

yaklaşımla metnin yazarın otoritesinden kurtulabileceğini belirtmektedir:  

 

“Yazar, yapıtın sahibi ve babası olarak kabul görmektedir; bu sebeple yazın bilimi 

bize elyazmasına ve yazar tarafından beyan edilen anlamlara saygıgöstermeyi 

öğretir… Diğer yandan metin, Baba’nın tescili olmadan okunabilir… Metin, okuma 

ve yazma arasındaki mesafeyi bozacak bir girişime ihtiyaç duyar, ancak bu, okurun 

yapıta karşı olan öngörüsünü güçlendirerek değil ikisini tek ve aynı anlamlandırma 

pratiğine bağlayarak yapılmalıdır ”(vurgu yazara ait) (Barthes, 1986: 61, 62).  

 

Barthes’a göre okuma fiili, bir anlamda tüketmek demek olduğundan, oynamak fiilini 

kullanmak daha doğru bir yaklaşımdır. Oynamak kelimesini çok anlamlı bir şekilde 

kullanan Barthes, metnin, menteşeleri üzerinde oynayan bir kapı gibi oynak olduğunu 

söyleyerek, okuyucunun da metinle oynadığını belirtir. Okuyucu metin üstünde oynar, 

metni yeniden üretir, ancak bu yeniden üretim metnin basit bir taklidi değildir (Barthes, 

1986: 62).  

Barthes’ın “oynak metinler”, “metin ile oynayan okurlar” gibi tanımlamaları, tam 

olarak hipermetine karşılık gelmektedir. Hipermetin gerçekten de oynaktır, her 

okuyucu, linklerle örülmüş hipermetine yeni linkler ekleme ve linklerin içeriğini 
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değiştirme özgürlüğüne sahiptir, bu anlamda da metinle oynamaktadır. Video oyunları 

söz konusu olduğunda ise, okuyucunun gerçekten metinle oynadığı, bir oyuncuya 

dönüştüğü görülmektedir.  

Barthes, S/Z adlı denemesinde, metinleri yazılabilir metin ve okunabilir metin olarak 

ikiye ayırır. Yazılabilir metin, okuyucuyu tüketici olmaktan çıkartıp metin üreticisine 

dönüştürmeyi amaçlar, yazar ve okur arasındaki ayrımı kapatır; okunabilir metin ise 

bunun karşıtıdır, üretim değil üründür ve okunarak tüketilir (Barthes, 1996: 16,17). 

Barthes’ın ideal metindüşüncesi, bir hipermetin tanımlamasıdır: 

 

“Bu ideal betikte, ağlar çok sayıdadır ve hiçbiri ötekinin üstünde olmaksızın, kendi 

aralarında işlerler; bu betik gösterilenlerden oluşmuş bir yapı değil de gösterenlerden 

oluşmuş birgalaksidir; başlangıcı yoktur; tersine çevrilebilir; hiçbirinin kesinlikle en 

önemlisi olduğunu söyleyemeyeceğimiz birçok girişten geçerek varırız oraya; ortaya 

koyduğu düzgüler göz alabildiğineyayılırlar, bu düzgüler bir karara bağlanamazlar 

(Burada, anlam,zar atılması hariç, hiçbir zaman bir karar ilkesine uymaz); 

anlamdizgeleri bu kesinlikle çoğul betiği ele geçirebilirler, ancak dilinsonsuzluğuyla 

ölçüldükleri için sayıları asla sınırlı değildir.” (Barthes, 1996: 17) 

 

Foucault’ya göre metin bir alıntılar ağıdır ve birbiriyle sonsuz bir bağlantı içindedir:  

“Bir kitabın sınırları hiçbir zaman keskin hatlı değildir: başlığın, ilk satırların ve son 

noktanın ötesinde, içsel düzenlemesinin ve özerk biçiminin ötesinde, diğer kitaplara, 

metinlere, cümlelere yapılan atıflar sistemi içinde kaybolmuştur: ağdaki bir düğümdür.” 

(Foucault, 1972: 23) 

Derrida, link (liaison), ağ (toile), network (reseau) gibi hipermetni akla getiren 

terimleri sık sık kullanmakta, metnin açıklığına ve metinlerarası yapısına vurgu 

yapmaktadır (Landow, 1993:8). 

 

“…bir ağı kuşatan bir ağ, yüzyıllardır bir ağı çözüyor; ve de bir organizma gibi 

yeniden oluşturuyor, kesik izinin arkasında süresizce kendi dokusunu yeniliyor, her 

okumanın sonucu. Oyunda ustalaştığını düşünen, bütün iplikleri tek seferde gözden 

geçiren, ayrıca metne dokunmadan, ‘nesneye’ elini sürmeden, bazı yeni ipliklerin 

eklenmesini riskine atılamadan –ki oyuna dâhil olmanın tek yolu budur, birkaç 

parmağının kesilmesi- bakmak isteyerek kendini kandıran her eleştirinin psikolojisi 



 
89 

 

ya da anatomisi için her zaman depoda bir sürpriz vardır. Eklemek, burada, 

okumaktan başka bir şey değildir.” (Derrida, 1981:63).  

 

Post-yapısalcılara göre, sürekli genişlemelere ve yeniden tercümelere açık yapısıyla 

bütün metinler aslında hiper-metindir (Edwards, 1994: 241).  

Tıpkı hipermetin gibi, post-yapısalcılık da anlamı kelimeler, semboller, metinler 

arasındaki kurulan bağlar olarak tanımlar ve yazarların otoritesine, metinlerin 

kutsallaşmasına karşı bir başkaldırı niteliğindedir ( Edwards, 1994: 244).  

 

“Hipermetin, post-yapısalcı eleştirel teorinin teknolojisi olarak görülmektedir. Bir 

metnin içinde birçok metin; çeşitlemelerin ayırt edilemez bir şekilde 

tomurcuklanması; yazarın nihai bir şekilde tahtından edilmesi; temelde, bütün 

metinler arasındaki bağların sonsuz bir şekilde kendini üretmesi.” (Edwards, 1994: 

266). 

 

2.4. Sibermetin 

 

Video oyunu çalışmaları ve sayısal yazın alanlarında çalışan Espen Aarseth, 

hipermetnin, yeni bir yazma biçimi olduğunu ancak yeni bir okuma biçimi 

sayılamayacağını, metni linkler vasıtasıyla sıçramalı bir şekilde okumanın metin 

yaratmak ile aynı şey olmadığını belirmektedir. Hipermetnin, Barthes’ın tmesis 

kavramıyla yanlış bir şekilde ilişkilendirilebileceğini söyleyen Aarseth’e göre, 

okuyucunun paragrafları sınırlandırılmamış bir şekilde ve yazarın kontrolü dışında 

atlayarak okuması olan tmesisin aksine, hipermetinde okuyucunun linkleri, aynı metin 

parçaları ile tekrar ve tekrar karşılaşmamak için, dikkatli bir şekilde incelemesi ve 

değerlendirmesi gerekmektedir (Aarseth, 1997: 78). 

 

“Sadece çizgisel bir metin… özgür bir tmesis yolla okunabilir, çünkü okuyucu 

tamamen kendisi tarafından belirlenen paragrafları atlama konusunda özgürdür. Bu 

duruma zıt olarak, hipermetinde tmesis her zaman yazar tarafından şart koşulan 

topolojik sınırlılıklarla kısıtlı olacaktır. Hipermetnin, okuyucuyu stratejik linklere 
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dikkat etmeye zorlayarak ve metnin parçalanmasını ve patikalarını kontrol ederek 

tmesisi cezalandırdığını söyleyebiliriz. Okuyucunun, hipermetin labirentindeki taze 

linkleri arayan yönünü şaşırmış hareketleri (daha sonra ergodik çıkmaz diye 

isimlendireceğim durum) tmesis ile karıştırılabilir. Ne var ki bu, Barthes’ın ‘yazınsal 

kutsama’sı değil, daha ziyade okuyucunun yazınsal klostrofobisidir…” (Aarseth, 

1997: 78,79). 

 

Frasca, bilgisayarların yüksek derecede katılımcı deneyimler sunduğunu kabul 

etmekle beraber özellikle Landow başta olmak üzere hipermetin kuramcıları 

tarafından savunulan okuyucu-yazar görüşüne karşı çıkmakta, kullanıcıların yazarlara 

dönüştüğü düşüncesini abartılı bulmaktadır. Mod yapımına ve hatta orijinal motorun 

karakteristiklerini değiştirerek kendilerininkini yaratmasını sağlayacak şekilde 

programlama kodlarına erişime izin veren yapılarıyla video oyunlarının, oyuncuların 

tasarımcılara dönüşmesine olanak sağladığını belirtmekte; ancak mod üretiminin zor 

olduğunu, yüksek derecede beceri istediğini, bu sebeple de mod yapımının sıra dışı bir 

faaliyet olduğunu söylemektedir (Frasca, 2001: 52-54). Ancak Frasca’nın metninden 

günümüze kadar geçen sürede teknolojinin ilerlemesi, bilgi kanallarının artması ve 

oyunların mod yapımını gittikçe daha fazla de1steklemesi, mod üretimini sıra dışı 

olmaktan çıkartmış, aksine oldukça yaygın bir hale getirmiştir.  

Aarseth, metinlerarası ilişkiler, kelime ve anlamlar arasındaki oynak ilişkiler, yazarlık 

gibi kavramlar üzerinde duran ve metinlerin yalıtılmış yapılar olmaktan ziyade 

birbiriyle süregiden ilişkileri olduğunu vurgulamak için link (bağ), network (ağ) gibi 

kelimeler kullanan postyapısalcıların kuramlarının yeni bir metin biçimi gibi 

algılanmaması gerektiğini belirtmekte; bu tip yaygın kelimeleri kullandıklarından 

dolayı birbirine bağlanmaya çalışılmasının ve yapısökümünün bir “hipermetin 

kehaneti”gibi gösterilmeye çalışılmasının ironik olduğunu söylemektedir. “Bütün 

yapısökümcülerin bize söyleyeceği gibi, özdeş gösterenler özdeş anlamları garanti 

altına almaz” (Aarseth, 1997: 83,84). 

Eskelinen, Landow gibi geleneksel olarak nitelendirdiği hipermetin kuramcılarının 

hipermetni, postyapısalcıların fikirlerini cisimleştiren bir metin biçimi olarak 

yüceltmelerinieleştirmekte; linkleri metinlerarasılığın vücut bulmuş şekli olduğu 

yönündeki görüşlerinin yeteri kadar temellendirilmemiş olduğunu belirtmektedir: 
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“…linkler sıklıkla metinlerarasılıkla karıştırılsa da, linklerle gösterilemeyen 

metinlerarası ilişkiler ve geleneksel metinlerarasılıkla hiçbir ilişkisi bulunmayan link 

kullanımları mevcuttur. Her geleneksel metinlerarasılık kavramı nihai olarak 

okuyucuların ön görülemeyecek şekilde çeşitlenen yorum ve aktarım yeteneklerine 

bağlıdır ve bu boyut ne linklere indirgenebilir ne de onlarla tamamen ifade edilebilir. 

Diğer taraftan, çevrimiçi hipermetinler arasında somut bağlantılar (salt göndermeler 

yerine) kuran linkler hâlihazırda uzak basılı akrabalarından potansiyel olarak çok 

farklıdır,ikincisinin aksine sadece yorumlayıcı değildirler ve ayrıca süreli, değişmiş, 

koşullanmış, zincirlenmiş, gizlenmiş, rastgele hale getirilmiş, geleneğin hakkında 

hiçbir şey bilmediği karmaşık etkiler için katmanlanmış olabilirler.” (Eskelinen, 

2012:391).  

 

Hipermetin ve daha sonra gelen diğer kavramların, sayısal ortamlarla birlikte gelişen 

yeni yazma biçimini tam olarak karşılayamadığınısavunan ve “hiçbirinin metne 

fiziksel bir makine, okuyucuyu olduğu kadar kendini de manipüle etmeye muktedir bir 

cihaz olduğu bakış açısıyla yaklaşmadığını”  (Aarseth, 1997:24) söyleyen Aarseth, 

Norbert Wiener’ın Cybernetics: Control and Communication in the Animal and the 

Machine (1948) adlı kitabında ortaya attığı bir terim olan sibermetni ödünç alarak 

kendi düşüncelerini tanımlamak için kullanmıştır. 

“Sibermetin kavramı, metnin mekanik düzenlemesi üzerine odaklanır… ayrıca 

dikkatleri, okur merkezli kuramcıların dahi iddia edebileceklerinden daha bütünleşik 

bir figür olarak,  metnin tüketicisine ya da kullanıcısına çeker.” (Aarseth, 1997: 1). 

Sibermetin, hipermetini de kapsamakla beraber çok daha geniş bir kavramdır. Aarseth, 

sibermetnin yeni ya da devrimsel bir nitelikte olmadığı gibi klasik metinlerden de 

köklü bir ayrılık teşkil etmediğini belirtmektedir.  

“Sibermetin bütün metinsellik biçimleri üzerine bir perspektiftir, yazın 

çalışmalarının kapsamını, tamamen konu dışı nedenlerden ötürü bugün yazın alanı 

tarafından ötekileştirilen ya da alanın dışında olarak algılanan…görüngüleri de 

içerecek şekilde genişletmenin bir yoludur.” (Aarseth, 1997: 11). 

 

Hipermetnin, sibermetnin bir alt kümesi olarak görülmesi gerektiğini söyleyen 

Eskelinen, sibermetin kuramının, metni; ortamı, operatörü ve göstergeler zincirini 

içeren somut bir makine olarak görerek programlanabilir, ağ tabanlı ortamlara 
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tamamen farklı bir şeymiş gibi yaklaşmadığını,hipermetnin aksinesibernetik 

göstergelerin yapısına işaret ederek metinsel ortamın nasıl çalıştığına dair tam ve 

bulgusal bilgiler verdiğini belirtmektedir (Eskelinen, 2001). 

Metin kelimesini kısa şiirlerden karmaşık bilgisayar programlarına ve veri tabanlarına 

kadar çok geniş bir kapsamda kullanan Aarserth, siberle, metnin, dilsel göstergelerin 

üretimi ve tüketiminisağlayan mekanik bir araç, bir makine olduğu vurgusunu 

yaptığını belirtmekte, bu makinenin de bir operatöre yani insana ihtiyaç duyduğunu 

söylemektedir. 

 

“Filmin bir projektör ve ekran olmaksızın işe yaramaz olması gibi, metin de 

kelimelerin derlenmesi ve aynı zamanda da fiziksel bir ortamdan meydana 

gelmektedir. Makine, tabii ki, üçüncü bir şahıs, bir (insan) operatör olmadan 

tamamlanmış değildir ve metin, bu üçleme içerisinde yer alır. Bu üç unsurun 

arasındaki sınırlar net değil, akışkan ve saldırgandır ve her kısım diğer ikisinin 

koşulları ile tanımlanır. Dahası, her unsurun işlevsel olasılıkları diğer ikisininkini 

daha fazla sayıda gerçek metin üretmek için birleştirir.” (Aarseth, 1997: 13). 

 

Sibermetinde, mekanik parçalar arasındaki işlevsel farklılıklar estetik süreci 

belirlemekte tanımlayıcı bir rol oynamaktadır ve sibermetin, odağı geleneksel 

yazar/gönderici, metin/mesaj, okuyucu/alıcı üçgeninden metinsel makinedeki çeşitli 

parça ve katılımcılar arasındaki bağlantıya kaydırmaktadır (Aarseth, 1997:13) 

Cayley ise, her ne kadar sibermetni, hipermetne oranla daha kapsayıcı bularak 

benimsese de,  kendi ifadeleriyle “garipliğine ve uzunluğuna rağmen”çevrimiçi ve 

programlanabilir ortamda yazımifadesini tercih ettiğini belirtmektedir. Ayrıca Cayley, 

gramatolojinin bir uzantısı olarak programotoloji kavramını önermekte, 

programotolojinin, yazının programlama ile ilişkisine dair açık bir farkındalıkla,  

Derridacı anlamda bir yazma pratiği ve çalışması olarak düşünebileceğini 

söylemektedir (2002). 

Aarseth’in sibermetin çerçevesinde ödünç aldığı bir diğerterim, bir fizik terimi olan 

ergodiktir.  
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“Sibermetinsel süreç esnasında, okuyucu, semiyotik bir dizilim oluşturacaktır ve bu 

seçici hareket çeşitli ‘okuma’ kavramlarının izah edemeyeceği, fiziksel bir yapı 

çalışmasıdır… Ergodik yazında, okurun metni dikkatlice incelemesine izin vermek 

için kolay olmayan bir çaba gerekmektedir.” (Aarseth, 1997: 2). 

 

Aarseth ‘kolay olmayan (nontrivial) bir çaba’ derken, bir kitabın sayfalarını çevirmek 

gibi, metnin kendisinde bir değişime yol açmayan geleneksel okuma yöntemlerinin 

yerine, tıklamak gibi aktif katılımlardan bahsetmektedir (Frasca, 2001: 20). Bu tarz 

ergodik eylemler, mevcut hipermetin linklerinden seçim yapma, kurgusal bir dünyada 

aktif bir rol oynama gibi şekillerde karşımıza çıkabilmektedir (Koskimaa, 2007: 6). 

Ergodik metinlerin, çizgisel yazı kadar uzun bir geçmişi olduğunu ifade eden Aarseth, 

antik Mısır piramitlerindeki duvar yazılarının, tek bir duvarda olmak üzere iki boyutlu 

ya da duvardan duvara veya odadan odaya üç boyutlu bir şekilde birbirine bağlandığını, 

tapınağın sembolik mimarisinin bu metinleri çizgisel olmayan bir şekilde 

okunmalarına imkân verdiğini belirtmekte, (Gundlach’tan aktaran Aarseth, 1997:6), 

Guillaume Apollinaire’in 1966’daki sayfalarda herhangi bir okuma sırası olmadan bir 

resim oluşturan ve kaligram adı verilen şiirleri, Marc Saporta’nın 1962’de yayınlanan, 

sayfalarının iskambil kâğıdı desteleri gibi karıştırabildiği ve her bir kombinasyonun 

akıcı olacak şekilde yazıldığı Composition no.1 adlı romanı gibi pek çok güncel 

ergodik metin denemesinin de bulunduğunu söylemektedir (Aarseth, 1997:6,7). 

Sayısal teknoloji ise diğer ortamlardan daha güçlü ve esnek yapısı sayesinde, 

beraberinde yeni bir metin teknolojisini getirmiştir. Devasa metinler dünyanın farklı 

yerlerinden pek çok insan tarafından aynı anda taranabilmekte ve yüklenebilmekte, bu 

işlemler ise okumak ve yazmak olarak adlandırılan edimlere yalnızca yüzeysel olarak 

benzemektedir. Sayısal teknolojiningetirdiği yeni metin türleri arasında sayılan, 

bilgisayar dilleri ile yazılan programlar, okuma-yazma ediminin ne denli 

farklılaştığının örneklerini teşkil etmektedir. Öncelikle, programlar iki tür alıcı 

düşünülerek yazılmaktadır: makineler ve diğer programcılar. Bu ise sıklıkla birbiriyle 

bağdaşmayan, estetik açıdan bir çifte standardın doğmasına neden olmuştur: verimlilik 

ve anlaşılırlık. Okunamayan bir program anlaşılabilir olana göre görevlerini çok daha 

hızlı yerine getirebilmektedir. Kısa, basit programlar genellikle çizgisel bir yapıya 
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sahipken, uzun programlar birbirine bağlı parçalar, referanslar, kesitler arasında 

süreksiz bir şekilde ileri geri atlamalar içermektedir. Modern programlar, 

programcıların, programların içine makinelerin de anlayabileceği şiirler 

yazabilmelerini sağlamaktadır (Aarseth,1997:7).Yazılım sanatı ya da kod sanatı olarak 

adlandırılan sanat dalının yazınsal bir alt kolu olarak sayılabilecek olan bu tür 

çalışmalar, kodun sibermetnin önemli bir parçası olduğunun, kod ile metin arasında 

bir ayrımın olmadığının göstergesi olarak sayılabilir (Koskimaa, 2007: 6,7). Sayısal 

teknolojinin sağladığı bu imkânlar, metin kavramını köklü bir şekilde değiştirmekte, 

detaylı bir şekilde ele alınan hipermetin gibi yapılar için yeni kapılar açmaktadır. 

Örneğin, Micheal Joyce’un Afternoon: A Story (1990), okuyucuya araştırması için bir 

yazın labirenti sunarak bir hiperkurgu yaratmıştır. Yapay zekâ araştırmalarının 

ilerlemesi ise, konuşulabilen, basit bir örüntü eşleme algoritması ile insan müşterilerin 

verdiği bilgileri kullanarak onların durumlarını anladığına inandıran, Eliza gibi 

programlar ortaya çıkmıştır. 1963 yılında, Joseph Weizenbaum adlı, MIT’teki bir 

bilgisayar araştırmacısı tarafından yazılan ve bir psikanalisti taklit eden Eliza’dan 

sonra, 1976 yılındaki bir diğer önemli gelişme, William Crowther ve Don Woods 

tarafından geliştirilen ve çalışmada daha önce detaylı bir şekilde anlatılan Adventure 

adlı rol yapma oyunu olmuştur. 1980’de ise Roy Trubshaw ve Richard Bartle, 

Adventure’dan esinlenerek Multi-User Dungeon(MUD) adını verdikleri bir macera 

oyunu geliştirdiler. İlk MUD’lar oyunda ilerleme ve bulmaca çözme üzerine kuruluysa 

da, daha sonra geliştirilenler kullanıcılara kendi metinsel nesnelerini ve mekânlarını 

inşa etme imkânı tanıyordu; kullanıcılar kendilerini bir oyun yerine bir topluluğun 

üyesi olarak görüyor ve birbirleriyle rekabet etmek yerine iletişime geçiyorlardı 

(Aarseth,1997: 7,8). 

 

“MUD’lar, bir yazın olarak (metinsel bir ortam olarak değilse de) sürekli metin akışı 

ve kolektif sıklıkla anonim okur ve yazarlığı ile diğer her şeyden farklıydı. 

MUD’larda yaşam yazınsaldı, tamamen metinsel stratejilere dayanıyordu ve bu 

sebeple metinsel öz ifade ve öz yaratım için benzersiz bir deney ortamı sağlıyordu” 

(Aarseth, 1997:8). 

 
 Çok Kullanıcılı Zindan 
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Aarseth, ergodik adını verdiği yapıyı daha iyi açıklayabilmek için futboldan örnek 

verir. Futbol hakkında hikâyeler anlatılabilir ancak futbol maçı kendi başına bir hikâye 

değildir. Oyundaki eylemler anlatısal eylemler değildir, ergodiktir, ki bu da kişi, kişiler 

ya da mekanizmalar tarafından üretilen olaylar zincirine gönderme yapmaktadır. 

Futbol gibi bir oyunun tek bir seviyesi vardır ve o da ergodiktir; video oyunları 

ekrandaki ikonlar gibi tanımlamalarla birlikte ergodik bir yapıya da sahiptir. Ancak bu, 

video oyunlarının öykülenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Afternoon gibi bir 

hipermetin ise tanımlamalara (“Yüzü bir aynaydı”), anlatıya (“Lolly’i aradım”) ve 

okuyucuların seçimleri olarak ortaya çıkan ergodik bir yapıya sahiptir (Aarseth, 

1997:94-95). 

Oyunların anlatısal değil, Aarseth’in tanımlaması ile ergodik olması, ludolojistlerin 

temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Video oyunlarına dair iki yaklaşım olan 

narratoloji ve ludoloji ile bu yaklaşımların savunucuları arasında halen süren bir 

tartışma bulunmaktadır; ludolojistlerin, genel olarak oyunların ve özel olarak video 

oyunlarının drama, şiir gibi anlatılardan farklı bir biçimi olduğu (Murray, 2005:1), 

video oyunlarının öykü ya da anlatı olmadığı şeklindeki görüşleri, kendisi de bir 

ludolojist olan Eskelinen’e göre tamamen yanlış anlaşılmakta, oyunların anlatı ya da 

öykü içeremeyecekleri iddiasında bulundukları sanılmaktadır (Eskelinen, 

2012:211,212).  Narratolojinin video oyunları dışında daha geniş bir anlamı olduğunu 

ve bu sebeple narratolojist yerine Mateas tarafından önerilen narrativist terimini 

kullanmayı tercih eden Frasca da, ludolojistlerin, anlatıyı video oyunlarından tamamen 

dışladıklarına dair ciddi bir yanlış anlaşılma olduğuna inandığını belirtmektedir 

(Frasca, 2003). 

Ergodik metinlerle doğrudan ilgilenen tek önemli estetik kuramı Eco’nun Açık Yapıt’ı 

olduğunu söyleyen Aarseth, sibermetinlerin hareketli yapıtlar olsa da, Eco’nun tarif 

ettiği özelliklerle sınırlı kalmadığını ve çok daha geniş bir bakış açısı ile yaklaşılması 

gerektiğini belirtmekte veEco’nun kuramını yalnızca sanat eserlerine vurgu 

yaptığından yetersiz bulmaktadır (Aarseth, 1997: 51,52). 
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Ancak Eco, Açık Yapıt’ta, açıklığı her açıdan ele alır ve en basit cümlelerde bile bir 

açıklığın söz konusu olduğunu belirtir. Sanat yapıtları üzerinde durması, sanatın 

yoruma ve katılıma daha açık olmasından kaynaklanmaktadır. Eco, dinsel metinlerden 

ve edebiyattan da örnekler vermektedir ve bu çerçevede, basılı olsa bile, metin Açık 

Yapıt’ta önemli bir yer tutmaktadır. Eco’nun temel olarak sanat yapıtı üzerinde 

durması da bir eksiklik olarak görülmemelidir zira sanatın ne olduğu, neye sant, kime 

sanatçı dendiği oldukça tartışmalı bir konudur. İkinci olarak, Aarseth, Eco’nun açıktan 

kastının çoğunlukla yoruma açıklık olduğunu belirtmektedir (Aarseth, 1997: 51,52). 

Ancak Eco, açıklığı ikiye ayırdığını ve tamamlanması için okuyucunun katılımını 

gerektiren hareketli yapıtların, asıl üzerinde durmak istediği açık yapıtlar olduğunu 

söylemekte ve hareketli yapıtlar kavramına değinen Aarseth, kendisiyle çelişiyor gibi 

gözükmektedir. 

Hayles, sibermetin kuramının ve kuramın savunucularından olan Eskelinen’in bazı 

noktaları görmezden geldiğini ve eksik kaldığını belirtmektedir. Hayles’a göre Aarseth 

ve Eskelinen materyal kelimesini sürekli kullanmalarına rağmen, fonksiyona 

odaklanmakta, materyaller arasında bir ayrım yapmamakta, örneğin bilgisayar 

tarafından oluşturulan bir metinle basılı bir kitap arasındaki farkı belirtmemektedirler. 

Ayrıca sibermetin kuramı, metinsel pratiklerin çeşitliliğini anlama konusunda 

kuramsal bir sistem oluşturmada güçlü olsa da, bireysel metinlerin sağladığı olanakları 

aydınlatamamakta, örneğin kullanıcılar tarafından neden bir metnin bir diğerine oranla 

daha ilgi uyandırıcı ya da akılda kalıcı bulunduğu konusunda bir şey söylememektedir. 

Eskelinen’in, Aarseth’in takipçisi olarak ondan daha dogmatik bir tavır takındığını 

belirten Hayles,  Eskelinen’in, hipermetin ile ilgili her şeyi kötülediğini, sibermetni en 

üstün kuram olarak savunduğunu, Landow gibi alanında öncülük etmiş kuramcıları 

görmezden geldiğini belirtmektedir (Hayles, 2001).  

Sibermetin kuramı, sayısal teknolojiler ile değişikliğe uğrayan metinlerin ne gibi bir 

dönüşüm geçirdiğini hipermetin kuramının da yapmaya çalıştığı gibi açıklamaya 

çalışmakta, bunu yaparken de perspektifini genişletmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, 

çalışmanın önceki bölümlerinde değinildiği gibi video oyunlarının birebir hipermetin 

olmasa da, hipermetine yer yer benzerlik gösteren yapıları bulunmaktadır; Aarseth’in 
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önerdiği sibermetin kavramının ise sunduğu bakış açısıyla video oyunları ile daha 

yakın bir ilişki içinde olduğu söylenebilir. Kendilerine has mekanikleri, özellikle de 

anlatısına, görsel tasarımına, mekaniklerine müdahale edilmesine izin veren yapısıyla 

yazar-okuyucu arasındaki iletişimi ve geçirgenliği en çok artıran, yazarın otoritesini 

en çok sarsan metinlerin video oyunları olduğunu söylemek çok da abartılı bir iddia 

olmayacaktır. Ayrıca video oyunları ve dolayısıyla modlar, Aarseth’in en çok üzerinde 

durduğu noktalardan biri olan ortam, yani makine ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Her 

ne kadar artık gerekli bilgilere ulaşmak çok daha kolay olsa da video oyunu yapımı, 

belli düzeyde, şüphesiz ki birbirine linklerle bağlanan metinler yazmaktan daha fazla, 

bir teknik bilgi ve çaba gerektirmektedir.  

Eco, Açık Yapıt’ta temelini yalnızca sanat eserleri üzerine kurmuyor olsa da, tartışma 

çoğunlukla sanat yapıtları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, video 

oyunlarının açık yapıt olarak ele alınıp alınmayacağını görmek açısından çalışmanın 

bir sonraki bölümünde sanatın ne olduğu tartışmalarına girmeden, video oyunlarının 

en küçük birimi olarak tanımlanabilecek olan kodların nasıl sanatsal bir ifade aracı 

olarak kullanıldığı incelenecek, daha sonra ise video oyunlarının sanatsal değeri ve bu 

çerçevede ciddi oyunlar ve sanat oyunları üzerinde durulacaktır. 

2.5. Yazılım Sanatı 

Teknolojik gelişmeler, tarih boyunca pek çok alanı oluğu gibi sanatı da etkilemiş, tüp 

içinde hazır boyaların satılmasının ve fotoğrafın icadının, fotoğraf sanatının yanı sıra 

izlenimciliğe de ön ayak olması, videonun icadının video sanatını doğurması gibi, 

sayısal teknolojiler de sayısal sanat olarak adlandırılan ve pek çok dala ayrılan bir sanat 

alanının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ancak Cramer ve Gabriel’e göre sayısal sanat, 

yaratım süreci ve iç mekanikleri göz ardı edilerek tarihsel olarak kökleri video sanatına 

uzanan, analog ve sayısal ortamları kapsayan bir terim olan yeni medya sanatının bir 

parçası kabul edilmektedir ve bu yanlış varsayım yalnızca bilgisayar verilerinin 

ekranlarda görselleştiriliyor oluşuna dayanmaktadır. Bilgisayar grafikleri, sayısal 

metin gibi bilgisayar temelli üretimleri oluşturan ve idare etmek için kullanılan 

algoritmaların hem izleyiciler hem de sanatçılar için çoğunlukla görünmez olması, bir 

ve sıfırların görsel, işitsel ve dokunsal ortamlar olarak biçimlenmiş hallerine 



 
98 

 

odaklanılmasına neden olmakta ve bu görüşü güçlendirmektedir (Cramer ve Gabriel, 

2001).  Ancak yazılım sanatı olarak adlandırılan ve göz ardı edilen kodların kendisinin 

birer sanatsal ifade aracı olarak kullanılmasını temel alan sanat dalı, görünenlerin 

altında yatanların fark edilmesine olanak sağlamıştır. Bu çerçevede yazılım yalnızca 

işlevsel bir araç olmaktan öteye geçmekte, daha geniş bir kültürel ve teknolojik 

gelişimin dışavurumu olarak sanatın eleştirel gücünün sınırlarını genişletmektedir 

(Cox, 2010: 16). 

 

“Yazılım çalışır, aynı zamanda yazılımın üstünde çalışılır… yazılım sanatı, üretim 

ilişkileri ile bağdaşan aşikar zıtlıklar gösterme potansiyeline sahiptir… Örneğin, 

yazılım, çalışmayı reddederek (yürütülemez kod) ya da negatif modda veya sistemsiz 

bir şekilde çalışarak (kirli kod) … karışıklığa sebebiyet verecek şekilde hareket 

etmesi için programlanabilir. Bu olasılıklar yazılımın sadece işlevsel bir araç değil 

daha geniş bir kültürel gelişimin ve dönüşümsel olasılıkların ifadesi olduğunu açığa 

kavuşturmaktadır.” (Cox, 2010: 145).  

 

1998-99 yıllarında, Net Art çerçevesinde ortaya atılan bir terim olan ve program 

kodunun artık her zaman her yerde olan varlığına işaret eden yazılım sanatı, yazılımın 

günlük yaşantıyı gittikçe daha çok yapılandıran görünmez bir katman olduğu 

iddiasında bulunmaktadır.Yazılım sanatı, temel sanatsal materyali olarak program 

kodunu kullanabilmekte ya da yazılımın kültürel algısı ile ilgilenebilmektedir (Arns 

ve Hunger, 2005: 10).  

Sanatçının zaman içinde değişen ve görseller yaratan birinden temsili reddeden birine 

evrilen rolü, yazılım sanatının ya da sanat yazılımının ortaya çıkmasındaki etkenlerden 

birini oluşturmaktadır. Yaratılan ve sayısal veri haline getirilen sayısız görsel 

tarafından sarmalanmış bulunan toplumda sanatçı, artık görsel yaratmamakta, bilgi 

akışını kontrol etmekte ve yönlendirmektedir. Dolayısıyla sanatçı artık, bilgisayarlar 

ve ağlar aracılığı ile performansını gerçekleştirmekte, bu durum ise bilgisayarları açık 

algoritmalarla çalışan yapısına ters düşmektedir. Herkesi akılcı davranmaya iten 

teknoloji; sezgi, duygu gibi insanlara ait özelliklerin kaybolmasına neden olmuş, 

bilgisayarlar, yazılımlar, veri tabanları modern kültürün tanımlayıcı ögesi haline 

gelmiştir. Yazılımlar ve bilgisayarlar, bilgi işleme için özellikle pragmatik olarak 
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görülmekte; programcılar, akılcı tarafları diğer insanlardan daha baskın, pragmatik 

insanlardan oluşmaktadır. Yazılım sanatçıları, kesin algoritmalarla işleyen yazılımları, 

amaçlarının dışında kullanmakta, bu nedenle sanat yazılımlarına sezgisel yazılım da 

denmektedir (Goruinova ve Shulgin, 2002).  

Netscape ve Internet Explorer gibi tarayıcılarda çalışan sanatsal web sayfaları 

hazırlayan net sanatçıları, bir süre sonra tasarladıkları sayfaların yapısını gösteren 

yazılımları da sanatsal çalışmalarına dâhil etmiş, bazı net sanatçıları, web tarayıcıları 

üzerindeuğraşmaya başlamıştır. I/O/D’un Webs Stalker’ı bu çalışmaların ilk ve önemli 

örneklerinden birini oluşturmaktadır (Pold, 2005: 15).  

 

“Web Stalker,Web sitelerini düzgün bir şekilde biçimlendirilmiş sayfalar olarak 

resmetmek yerine onların içsel kontrol kodlarını sergilemiş ve link yapılarını 

görselleştirmiştir. Program, Web’i gelenekselanlamda okunmaz hale getirerek 

altında yatan kodu okunabilir yapmıştır. Kullanıcıların, sayısal göstergelerin içsel 

kod ve algoritmik biçimlendirilmeye keyfi bir şekilde bağlı olan bir dışsal ekran 

melezi olduğunun farkına varmasını sağlamıştır. Dahası, bu ekran başka bir kod 

tarafından oluşturulmaktadır: Web Stalker’ın kodu Web’in kodunu parçalarına 

ayırabilir, ancak bunu, onu başka bir ekrana, kodun kendisi gibi davranan bir ekrana, 

dönüştürerek yapar. Web Stalker, kendi ortamını eleştirel bir şekilde inceleyen bir 

Net Art ürünü olarak okunabilir. Aynı zamanda da gerçekliğin kodun kodu işlemesi 

yoluyla nasıl yazılım tarafından şekillendirildiğinin bir yansımasıdır.” (Cramer ve 

Gabriel, 2001). 

 

Web Stalker,netin normalde saklı olan aktivitesini açığa çıkartarak kullanıcı ile karşı 

karşıya getirmekte;kullanıcı ara yüzleri ortadan kalkarak, linkler gözler önüne 

serilmektedir.Böylece kullanıcı, bilgisayar aracılı iletişim ortamının gerçekten ne gibi 

olasılıklar barındırdığının bilincine varmaktadır. Ücretsiz yazılım prensiplerinin bu 

şekilde sanatsal bir amaca yönelik kullanılarak normalde filtrelenenlerinaçığa 

çıkarılması, tıpkı kübizmin gerçek nesneleri, sürrealizmin bilinçaltını resim uzamına 

dâhil etmesi gibi, müstehcen ya da kabul edilemez olarak görülen materyallerin sanat 

 
 Rational: Akılcı 
Non-rational: Nedensel olmayan, sezgisel 
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yapıtına eklenerek, geçici de olsa kültür ve toplum aracılığıyla şok dalgaları yayan 

avangart sanatın ruhunu taşımaktadır (Berry, 2002: 7).  

Füller’e göre ise Web Stalker sanattır, ancak yalnızca sanat değildir: 

 

“Proje her ne kadar modern sanatın içine yerleştirilmişse de, büyük ölçüde onun 

dışında da işler. Çok açık bir şekilde, en azından, bir yazılım parçasıdır. Bu çoklu 

konum, halen nesnenin özerkliği kavramının kölesi olmuş bir sanat dünyası 

tarafından nasıl anlaşılabilir? 

Karşı sanat her zaman, basitçe karşı çıktığı şeyin bir yan konumu içindeki anlamlı öz-

yerleştirmesi tarafından esir edilir. Alternatif olarak, sanat-olmayanın (non-art) detaylı 

üretimi her zaman bir seçenektir ama bu bağlam içinde değil… Bunun yerine, bu proje 

zaman zaman sızma ya da ittifak temelinde çalışan sanat ve diğer zamanlar onun 

tarafından dışlanmayı reddeden ve bu sebeple parçası olduğu şeyi yeniden 

şekillendirmeyle tehdit eden arasında bir bağ üretmektedir. Web Stalker sanattır. 

Dolayısıyla yeni bir olasılık ortaya çıkar. Sanatın kategorileri, karşı-sanat ve sanat-

olmayanın yanında başka bir şey yüzeye çıkar: sadece- sanat- değil.” (Füller, 2003: 

61).  

 

Netochka Nezvanova tarafından 1999’da geliştirilen Nebula.m81.autonomous ise 

internet verilerini rastgele bir şekilde seslere ve hareketli görüntü üreten ekranlara 

dönüştüren bir yazılımdır (Nezvanova, 2001: 93). Nezvanova’ya göre Nebula, resim, 

yapısalcılık ve yapı sökümü gibi avangart kuramlarda görülen kolaj tekniğini kapsamlı 

bir şekilde kullanmaktadır (Nezvanova, 2001: 95,96). 

“Url konumları tarafından kaynak verilen veri, rastgele modüller tarafından zaman ve 

frekans alanında değiştirilir. Operasyon türleri ve ilişkili parametreler tamamen 

yazılım ya da operatör talimatları tarafından belirlenebilir.” (Nezvanova, 2001: 96). 

Adrian Ward’ın Auto Illustrator’ü (2002-2003), Adobe’un Photoshop ve Illustrator 

programlarının ara yüzlerinin bir parodisidir ve sayısal sanat yapıtlarında sıklıkla 

görülen farklı ara yüzleri eleştirmektedir. Auto Illustrator, kullanıcı ile etkileşim 

vasıtasıyla otonom bir şekilde çizim yapmakta, örneğin “anlık sonuçlar üret” filtresi, 

yarı rastlantısal üretici prosedürlerine göre nesneler üretmektedir.Auto Illustrator, 

standart kullanıcı ara yüzlerini tercih etmekte, en ilginç işlevleri bile araçlar ve filtreler 

olarak görünmektedir. Auto Illustrator böylece, işlevselliğin, normalde her tür estetik 
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ve temsili seçeneği içerdiğini, ancak araç metaforunun altına gizlendiğinden 

kullanıcının bu seçeneklerden habersiz olduğunu;araç metaforunun sınırları içinde 

kaldığından hem yazılımın hem de sanatçının yaratıcılığının ve 

potansiyelininkısıtlandığını vurgulamakta; temsili ve estetik yapı olarak işlevsellik ve 

araç temelinde, sanatçı, araç ve sanat yapıtı etrafında dönen bir tartışma yaratmaktadır 

(Pold, 2005: 16,17).  

 

“Eğer herkesin sevdiği moda bir grafik etkiyi yeniden üreten bir eklenti 

sahiplenilebiliyorsa, bu durum grafik tasarımcısının üzerinde nasıl bir etki 

yaratmaktadır ve bundan dolayı, tasarımı üreten yazılıma nasıl yaklaşmak 

gerekmektedir? Tasarımcı kimdir? Kullanıcı mı, yoksa kodun yazarı mı?” 

(Ward’dan aktaran Pold, 2005: 17).  

 

Sayısal teknoloji aracılığıyla üretilen sanat yapıtlarından farklı olarak, sayısal 

teknolojinin temeli olan kodlara odaklanan kod sanatı ya da yazılım sanatı, rasyonel 

yapıları amacının dışında kullanarak, sanatı ve sanat yapıtı kavramını çok farklı 

boyutlara taşımıştır. Örneğin hem bilgisayarların hem de insanların anlayabildiği kod 

şiirleriyazın alanını etkilemektedir. Kimi yazılım sanatçıları ise kod şiirini kodun 

kendisi üzerine bir şey söylemediği, sadece var olan bir metni, bazı kelime ve gramer 

değişiklikleri yaparak başka bir metne çevirdikleri yönünde eleştirmişlerse de 

(McLean ve Ward’dan aktaran McKenzie, 2006:32), kod şiirinin yazın alanında görece 

yeni bir yönelim olduğu ve farklı uygulamalar açısından potansiyel 

barındırdığıyadsınmamalıdır. Hayles, yazın alanındaki çalışmaların sayısal alana 

doğru genişlemesinin, “yazın için yeni ufuklar” açtığını belirtmektedir (2008: 5). 

Yapay zekâ üzerine yapılan çalışmaların artan bir ivmeyle devam etmesi, sürekli bir 

devinim halinde olan sanat, sanatçı, sanat yapıtı gibi kavramların çok daha büyük 

değişikliklere uğrayacağını göstermektedir. 

Bu çerçevede Walter Benjamin’in, tekniğin olanakları ile yeniden üretilen sanat 

yapıtında auranın ortadan kalktığı ile ilgili görüşlerinin de yavaş yavaş geçerliliğini 

yitirmeye başladığı söylenebilir. Zira kod düzeyinde üretilen sanat yapıtlarının aurası, 

eğer aurası var ise, her zaman ve her yerde aynıdır.  
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“Sanat yapıtı müze mahzenine ait değildir, çalışan bir işlemciye aittir, bu işlemci her 

nerede konumlandıysa. Sanat yapıtı, fiziksel yapılardan azledildiğinde, erişim sorunu, 

izleyicinin yapıta erişimi olmaktan çıkar ve yapıtın, izleyicinin işlemcisine erişimine 

dönüşür.” (Candeira, 2005: 107). 

Kodlar dahi sanat yapıtına dönüşebiliyorsa, bu çalışma kapsamında video oyunlarının 

sanatsal değerini ve sanatsal ifade aracı olarak nasıl kullanıldıklarını da 

değerlendirmek gerekmektedir. 

2.6. Sanatsal ifade Aracı Olarak Video Oyunları  

Video oyunları, başlangıcından günümüze kadar genellikle bir eğlence aracı olarak 

görülse de, gerçekten eğlence ve kâr amacı ile piyasaya sürülen ticari oyunlarda bile 

pek çok sanatçı çalışmakta; istenilen dramatik etkiyi yaratabilmek için her oyunun 

yapısına uygun oyun motorları kullanılmakta; kimi oyunlar, etkileşime ve oyun 

deneyimine ağırlık verirken kimi oyunlar hikâye anlatmaya odaklanmakta;dolayısıyla 

video oyunları oyuncuya, pek çok sanat dalını içeren ve bunu yaparken kendine özgü 

araçlardan ve imkânlardan yararlanan bir deneyim sunmaktadır.  Video oyunlarının 

bütün bu özellikleri, sanatsal değerlerinden bahsetmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Ticari video oyunları ve sanat ilişkisi çerçevesinde metinlerarası yapı üzerine 

verilebilecek en iyi ve güncel örnekleriden biri Bioshock’tur (Irrational Games, 2007). 

Bioshock’un yaratıcı yönetmeni Ken Levine Rand’in çalışmalarından Aldous 

Huxley’e, Orson Welles’den Logan’s Run’ın romanına ve film uyarlamasına kadar 

etkilendiği pek çok kaynağı belirtmekte çekinmemiştir.  

Bioshock’un art decodan esinlenmiş olan sanatsal yapısı, metinlerarasılığı ve nostaljik 

görsel tarzın bilinçli kullanımını desteklemektedir.  Bioshock’un retrofütürizm olarak 

adlandırılan bu görsel yaklaşımı pek çok görsel referansın karışımıdır.  

(Warren,2012:22-24) 

Kristan Reed, Eurogamer sitesi için verdiği bir röportajda şunları söylemektedir: 

“Bioshock sadece oyun sektörünün gerçek sinematik potansiyalini keşfetmesinin bir 

işareti değil, bir oyunun pek çok eğlence sanatı formunu ustaca idare edebildiğinin 

ve bu ortamın ne kadar esnek olabileceğinin şimdiye kadar yapılmış en iyi tanıtımıdır. 
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Bu artık sadece güzel bir grafik motoruyla üretilmiş sıradan bir shooter değil, 

dünyanın şimdiye kadar tasavvur ettiği en sanatsal, ayrıntılı ve ikna edici oyununun 

içinde var olan ve açılan bir hikâyedir.” (Reed, 2007)  

 

Warren, Bishock’un yaratıcılarının, bilinçli bir şekilde başka kaynaklara görsel olarak 

atıfta bulunmaktan kaçındıkları takirde oyunun başarılı olamayacağını belirtmektedir.  

Ona göre oyunun başarısının büyük bir kısmı, aynı zamanda hem tanıdık, hem 

anakronistik hem de yabancı olan dinamik ve inanılır bir dünya inşa eden sunum 

tarzından gelmektedir.   

 

“Retrofütüristik görseller oyunun distopik çevresinin iki yanlılığını artırmaktadır. 

Mimari çürüme,  düşmanların yakın tehdidi, art deconun ve 20. Yüzyıl başlarındaki 

lüksün kapitalist cilasıyla tezat halinde olan görkemli atmosfer.”  (Warren,2012:25)  

 

1930 ve 40’ların Amerikası’nın kültürel temalarını ve mimari motiflerini kullanan 

oyun, Hearst, Hughes ve Citizen Kane’den esintiler taşımakta, sanatsal bir ifade 

üretmek için, dönem müziği, felsefi ve edebi göndermeler uyum içinde birleşmektedir. 

3 boyutlu grafikleri, metni, sesi, oyucunun zihinsel olarak etkileşime geçebileceği 

zengin bir su altı şehri yaratmak için kullanan Bioshock, estetik olarak zengin bir oyun 

dünyasının nasıl yaratılabileceğinin mükemmel bir örneğidir. Video oyunlarının 

estetik zenginlikleri, onları bir sanat biçimi olarak görme eğiliminin de en önemli 

nedenlerinden birini oluşturmaktadır. “Biochock, bir video oyunudur, ayrıca açık bir 

şekilde sanattır.” (Tavinor, 2009a: 92,94,95).  

Video oyunları pek çok sanat dalını kapsamakta; örneğin video oyunlarının anlatım 

araçlarından biri olan cutsceneler, oyunları sinemaya yaklaştırırkensinema da yavaş 

yavaş video oyunlarının dilini ve anlatım tarzını benimsemektedir.  

 

“Oyunlar çağdaş sinemayı artan bir şekilde etkilemekte, Koş Lola Koş’un çılgın 

temposunu tanımlamaya ve çok yönlü olaylar dizisini modellemeye yardımcı 

olmakta, John Malkovich Olmakiçin rol yapma metaforunu sağlamakta, Matrix’teki 

sayısal illüzyonlar ve gerçeklik arasındaki kaygan çizgiye duyulan ilgiyi teşvik 

etmekte, Memento’nun kalbindeki bulmaca çözme ve deşifrelemeye olan ilgisine 
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ikham vermekte ve hatta Titus’taki Shakespearyen trajedi hakkında yeni bir düşünüş 

şekli önermektedir.” (Jenkins, 2005). 

 

Oyunların en sinematografik olarak tanımlanabilecek parçası olan cutscene kullanımı 

oyundan oyuna değişiklik göstermektedir. Metal Gear Solid gibi kimi oyunlar 

cutsceneleri yoğun olarak kullanırken, Half Life gibi oyunlar da cutsceneleri oyuncuyu 

oyun deneyiminden uzaklaştırdığı düşüncesiyle, cutscene kullanımını tamamen terk 

etmekte ya da en aza indirgemektedir. Klevjer’e göre cutscene, oyuncuyu, oyun 

deneyiminden kopartmaz, aksine oyunun içsel bir parçasıdır. Cutscene’in araya 

girmesi, ergodik deneyimi askıya almaz, asla gerçek anlamda sinematik değildir ve 

oyunun ritmini etkiler. Cutscene, oyuncuya önemli bilgiler vermekle kalmaz, aynı 

zamanda oyuncuyu doğrudan arzulanan oyun deneyiminin içine bırakmak için gerilim 

ve durum yaratır (Klevjer, 2002: 195).Cutscene, her ne kadar sinemasal anlatımı 

kapsasa da, kendine özgü işlevleri ve işleyiş mekanizmaları bulunmaktadır. Örneğin 

genel olarak cutscene kullanmama yoluna giden Bioshock’un bir bölümünde, bir 

cutscene araya girerek oyuncunun kontrolünü ve özgürlüğünü elinden almaktadır. 

Böylece oyuncu, ayrıca oyunun antagonisti olan Ryan’ı, onun emirleriyle, kendi 

iradeleri dışında öldürmeye zorlanmakta ve oyunun kurgusal dünyasında bir piyon 

olduğunu fark etmektedir (Tavinor, 2009c: 103). Görüldüğü üzere burada cutscene, 

oyuncuya bilgi vermek, hikâyeyi aktarmak gibi amaçlarla değil, oyuncunun, oyundaki 

konumunu değiştirerek, iletilmek istenen mesajı güçlendirmek için kullanılmıştır. 

Oyunlar, cutscene dışında da çeşitli yöntemlerle sinemaya benzer görsel düzenlemeler 

kullanabilmektedir. Örneğin, Halo (Bungie, 2001) adlı oyunda, güneşe bakıldığında 

sanki oyuncu bir film kamerasını kontrol ediyormuş gibi lens parlamaları oluşur. Bu 

durum, kameradan bakmayan oyuncunun bakış açısına ters düşse de, sinemaya olan 

bu gönderme, oyunu bir belgeselmiş gibi sunarak gerçekliğin artırılmasını 

amaçlamaktadır (Smuts, 2005). 

Jenkins, aksiyon filmleri ile video oyunlarının estetiğinin iç içe geçtiğini; video oyunu 

estetiğininkimi film türlerinin doğuşunu doğrudan şekillendirirken, oyun 

tasarımcılarının Akira Kurosawa, James Cameron, John Woo gibi yönetmenlerin 
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kullandıkları teknikleri bilinçli bir şekilde özümsediklerini belirtmektedir. Video 

oyunlarının sessiz sinema ile de ilişkisi bulunmaktadır. Video oyunları da tıpkı sessiz 

sinema gibi dışavurum sanatına dayanmaktadır. Oyun tasarımcıları, karakterleri kısıtlı 

hareketlere, jestlere indirgemek durumundadırlar ancak böylece Mario ve Luigi gibi 

akılda kalıcı, güçlü duygular uyandıran karakterler yaratırlar. Sessiz sinema sanatı, bir 

anlamda atmosfer yaratma sanatıdır ve oyun tasarımcıları, fantastik ve dışavurumcu 

atmosferler yaratma konusunda sinemanın sınırlarının çok ötesine geçmektedirler 

(Jenkins, 2005). 

Limbo (Playdead, 2010) ve yerli bir yapım olan Monochroma (Nowhere Studios,2014) 

sessiz sinema estetiğini etkili bir şekilde kullanmaktadır. İki oyun da bulmaca çözmeye 

dayalıdır, side scrolldür ve Limbo tamamen siyah beyaz iken, Monochroma 

çoğunlukla siyah beyazdır. Hiçbir cutscene’in, diyaloğun, açıklayıcı metinlerin 

olmadığı bu oyunlar, tamamen oyun mekanikleri ve yarattıkları atmosferle 

hikâyelerini anlatmaya çalışmaktave bunu yapabilmek için oyuncunun dikkatini talep 

etmektedir. Özellikle Limbo’daki her bulmaca, yalnızca bölümü geçebilmek için 

aşılması gereken bir engel değil, aynı zamandahikâyeye katkı sağlayan bir anlatı 

unsurudur. Limbo’daki tekinsiz atmosfer, Alman dışavurumcu filmleri akla getirirken, 

mekân tasarımları ve bulmacalar oyuncuyu sürreal bir ortama bırakmaktadır. Aynı 

yolu takip edenMonochroma, Limbo’dan farklı olarak siyah beyazın yanında kırmızıyı 

ve sonlarda çok kısa bir süre için diğer renkleri, asgari düzeyde kullanarak renkleri de 

önemli bir anlatı unsuruna dönüştürmektedir. Limbo’ya oranla çok daha tanıdık 

mekânlarda geçen oyun, sonlara doğru distopik bir bilim kurguya dönüşmektedir. 

Müziklerin de oldukça ön planda olduğu Monochroma, sinema ile video oyumlarının 

nasıl iç içe geçtiğinin en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. 

NaissanceE (2014, Limasse Five) oyununun geliştiricilerinden Sedeno, Dr. 

Caligari’nin Muayenehanesi gibi Alman Dışavurumcu sinemanın önemli 

örneklerinden çok etkilendiğini ve renk kullanmaktan kaçındığını belirtmiştir. 

Sürrealist harekete de yakınlık duyan Sedeno, Salvador Dali’nin resimlerinin fizik 

yasalarını, doğal formları reddetmesi gibi, NaissanceE’nin de oyunların yapılma 

biçimini reddettiğini, bu sebeple renklerin yokluğu, keskin köşeli cisimler gibi 
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unsurlar kullandığını söylemektedir. Oyun geliştirmeye başlamadan önce sinemacı 

olmak isteyen Sedeno, video oyunu geliştirmenin, oyuncuların araştırabilecekleri bir 

dünya yaratmak gibi, film yapımcılarının erişemeyeceği yaratıcı imkânlar sunduğunu, 

bunun yanında, oyun geliştirmenin film yapımına göre daha maliyetsiz olduğunu ifade 

etmektedir (Sainsbury, Sedeno ile röportaj, 2015: 169,172). 

Oyun tasarımcıları, boş bir ekranla işe başlamaktadır ve tıpkı titiz bir yönetmen gibi, 

her unsuru dikkatlice seçmekte, hayal gücünü, duyguları kışkırtmayan, bir anlam 

içermeyen hiçbir şeyi oyuna eklememektedir (Jenkins, 2005). 

Çizim, resim, şekil verme, tasarım, mimari, video sanatı gibi pek çok sanatsal ifade 

aracını bir araya getiren video oyunlarının biçimsel ve niteliksel olarak en yakın 

olduğu ortam, Martin’e göre de sinemadır. İkisi de kitleleri çekmek için ağırlıklı olarak 

teknolojik gelişmelere dayanır ve reklam dünyasında yerleşiktir. Martin, teknolojik 

gelişmelerin sinema sanatını nasıl desteklediğine ilişkin ilk örneklerden biri olarak 

Wizard of Oz’u (1939, Victor Flaming) gösterir. Ticari bir yapım olan Wizard of Oz, 

filmin önemli satış noktalarını oluşturan yenilikçi özel efektleri ve Technicolor’un 

uygulanması ile çok büyük bir başarı elde etmiştir. Ancak filmin asıl başarısı rengin 

kullanılması değil, kullanılma şeklidir. Dorothy’nin siyah beyaz sıkıcı hayatı ve Oz’un 

renkli dünyası arasındaki tezatlık, rengin başarılı bir şekilde kullanımı ile elde edilmiş, 

renk, anlatıyı destekleyecek biçimde kullanılmıştır. Video oyunları, teknolojik 

gelişmeleri en uçlara taşımakta ve teknolojiden en üst seviyede faydalanmaktadır 

(Martin, 2007:204). 

Jenkins, Seldes’in 7 Canlı Sanat (1957) adlı çalışmasından yola çıkarak video 

oyunlarını yeni canlı sanat olarak tanımlamaktadır. Video oyunları yeni estetik 

deneyimlerin yolunu açmış, bilgisayar ekranını çok geniş kitleler tarafından 

erişilebilen bir laboratuvara çevirmiştir. Ayrıca oyunlar, pek çok sayısal sanat 

ürününün aksine halk tarafından oldukça benimsenmiştir (Jenkins, 2005).  

 

“Sanat… en yeni olanda var olmaktadır ve orası, oyunların tarihlerinin büyük bir 

kısmında bulundukları yerdir. Oyun tasarımcıları, hayal gücünü tetikleyen ve 

kalplerimizin hızlı bir şekilde atmasını sağlayan işler yaratıyorlardı. Ve bunu, miras 
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olarak alan modernist söylemin, yerleştirme ve hipermetin sanatçılarına sağladığı 

güvenli ağ olmadan yapıyorlardı. [Oyun tasarımcıları]Ne yaptıkları ve neden 

yaptıkları konusunda, oyunculara sundukları duygusal deneyimin niteliği olan 

‘eğlence unsuru’nu konuşarak açıklamak dışında, basit ve anlaşılır bir gerekçe 

sunamazlar.” (Jenkins, 2005). 

 

Sanatı; duygusal kuvveti, güçlü ve anlık tepkiler uyandırma yeteneği üzerinden 

tanımlayan Seldes’in yüce sanatlar ve canlı sanatlar arasında bir ayrıma gittiğini, yüce 

sanatlar evrensel ve zamansız değerleri dışa vururken canlı sanatların anlık 

deneyimleri ve izlenimleri şekillendirdiğini belirten Jenkins, Pac-man gibi video 

oyunlarının bile güçlü duygusal etkiler uyandırabileceğini söylemektedir. Seldes, 

çağdaş popüler kültürün şok değerini, sanat dünyasının sakin düşüncelerini sarsmak 

için kullanarak sanat ile günlük hayat arasında bir bağ kurmak istemiştir (Jenkins, 

2005). Video oyunlarının gerçekleştirdiği de tam olarak budur. 

Video oyunları, sunduğu eğlencenin yanı sıra, oyunun uzamında yer alan sanat 

eserlerini, mimari yapıları görme ve hatta gerçek hayatta yapamayacakları şekilde 

onlarla etkileşime geçme imkânı sunmaktadır.  

 

“Video oyunlarının sunduğu taçtaki mücevher hayretin estetik duygusudur.  

Güzel bir şekilde tasarlanmış video oyunu, güzel sanatların da yaptığı gibi, hayret 

uyandırır, ama bunu eşsiz bir şekilde devinimsel olarak yapar. Video oyunları 

hareket etmek zorunda olduğundan, resimde değer verdiğimiz kompozisyonun oyma 

sanatı (lapidary balance of composition) gibi olan dengesini sunamaz; diğer taraftan, 

hareket edebildiğinden, mimariyi, fotoğrafların ve çizimlerin asla 

tamamlayamayacağı bir şekilde deneyimlemenin, onu yaratmaktan daha etkili bir 

yoludur. Eğer mimari donmuş müzikse, bir video oyunu sıvı mimaridir.”  (Poole, 

2007: 388,389). 

 

Dolayısıyla video oyunlarının en önemli özelliği, sundukları etkileşim ve oyuncuları 

oyunun içine çekme yetenekleridir. Oyunda yönettikleri kimliğine büründükleri 

karakterlerin çevreleri ile etkileşimi bir yana, oyuncunun oyun dünyasıyla, diğer bir 

deyişle sanat yapıtıyla girdikleri etkileşim üst düzeydedir. Jenkins bu durumu, “oyun 

uzamına hâkim olma” olarak adlandırmaktadır. Oyuncular, ekranda gerçekleşen 

eylemleri, oyuna bir katkısı olmasa bile taklit etmektedirler. Sinema, dev perdeler ya 



 
108 

 

da hareketli koltuklarla bile video oyunlarının küçük bir ekranda yaratabildiği denli 

içgüdüsel bir etki yaratamamaktadır (Jenkins, 2005). 

Kimi video oyunları, oyuncuya verdikleri seçenekler açısından çok sınırlayıcı olsa da, 

gittikçe daha fazla tasarımcı, oyuncuyu seçeneklerle baş başa bırakmaktadır ve Warren 

Spector’a göre oyundaki sanat burada yatmaktadır: 

 

“Oyundaki sanat, oyun dünyamıza ne koyduğumuz ile oyuncuların bu unsurlarla ne 

yapmayı seçtiği arasındaki gerilimde yatmaktadır. Bunu anlayan geliştiriciler –

sadece pahalı, karmaşık bir patika seç kitapları ya da bir sonraki çekimin ne 

olacağına karar verdiğiniz filmleri yapanlar değil- yeni sanat biçiminin sınırlarını 

genişletenler olacaklar.” (Spector’dan aktaran Jenkins, 2005). 

 

Tavinor, Oblivion’da, Cyrodiil’i özgürce araştırmanın merak uyandırıcı, duygusal ve 

estetik açıdan ödüllendirici bir deneyim olduğunu belirtmektedir. 

 

“Açık ortama ilk çıktığımda, özgürlük ve çevrenin genişliği biraz sersemleticiydi: ne 

yapmalıyım? Tam olarak ne yapabilirdim?Oyun ortamı gerçekten göründüğü kadar 

büyük müydü? (öyleydi.) Sadece zaman içinde –oyun kelimenin tam manasıyla 

yüzlerce saatlik oynanışa sahip- dünyayı ve macera potansiyelini araştırarak bu 

soruları cevapladım. Cyrodiil ayrıca tanışabileceğim insanların yaşadığı ve hatta 

güzelliğini deneyimlemek için tekrar ve tekrar döneceğim favori mekânların 

bulunduğu tanıdık bir yer haline geldi. Bu, sanatta yeni bir şey gibi görünüyor: 

oyuncunun, eylemlerinin ve estetik deneyimlerinin kurgusal bir dünyadaki temsili- 

video oyunları etkin bir keşifçi estetik sunuyor gibi gözüküyor.” (Tavinor, 2009b: 

2,3). 

 

Robles da video oyunlarının geçerli bir sanat biçimi olarak kabul edilmesi gerektiğini 

çünkü bir fikri, diğer hiçbir ortamın başaramayacağı düzeyde, yaratıcı bir şekilde 

dışavurma potansiyeline sahip olduklarını belirtmektedir. Bu eşsizlik ise, Oyunu, 

kendisine en yakın sanat biçimi olan sinemadan ve diğer sanat biçimlerinden ayıran 

etkileşimli yapısıdır. Oyuncu, video oyunu anlatısı ile etkileşim içindedir; anlatıyı 

şekillendirebilir, kendi eşsiz deneyimini yaşayabilir ve bu seviyede bir etkileşim, video 

oyunlarında sunulan sanatsal mesajlara yönelik üst düzey bir kavrayış getirmektedir 

(Robles,2014: 126, 127). 
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Sinema ve diğer sanat dallarını özümsemesinin yanısıra oynanış gibi temel bir unsura 

da sahip olan video oyunları, pek çok kültürel yönelimi bir araya getirerek, diğerlerine 

oranla daha bütünlüklü bir sanat biçimi ortaya çıkarmakta (Falcao ve diğerleri, 

2010:168) etkileşimin temel unsur olduğu oynanış ise sanat yapıtına şimdiye kadar 

sahip olmadığı bir özellik kazandırarak sanatın sınırlarını genişletmekte ve 

potansiyelinin açığa çıkmasını sağlamaktadır. 

 

“Bazı ortamlar gerçekliği durgun bir şekilde temsil ederler. Bir resim ya da heykel, 

gerçekliğin zamanda donmuş anlık bir fotoğrafıdır. Kimi ortamlar dinamiktir; zaman 

içinde değişiklikgösterirler. Filmler, müzik ve dans bu anlamda dinamiktir. 

Gerçekliğin değişen boyutunu daha zengin bir şekilde temsil edebilmektedir. Ama 

gerçeklikle ilgili en hayranlık uyandırıcı şey kendisi ve hatta [gerçekliğin] değişiyor 

oluşu değil, her şeyin birbirine bağlı olduğu, neden ve sonuçlardan oluşan karmaşık 

ağınnasıl değiştiğidir. Bu ağı en uygun şekilde temsil etmenin tek yolu izleyicinin, 

neden oluşturması ve etkilerini gözlemleyebilmesi için onun tüm girdi çıktılarını ve 

çatlaklarını araştırmasına izin vermektir. Bu sebeple, en yüksek ve bütünlüklü temsil 

biçimi etkileşimli temsildir. Oyunlar bu etkileşim unsurunu sağlarlar ve bu, 

çekicilikleri açısından elzem bir ögedir.” (Crawford, 1984:9,10). 

 

 

Portal (2007, Valve Corparation) adlı, uzamsal bulmacalar içeren oyun, üç boyutlu 

mekânınyaratıcı bir şekilde nasıl kullanılabileceğinin en başarılı örneklerinden biridir. 

Portal silahı adlı bir silah taşıyan oyuncunun, bu silahla uzamda geçitler yaratarak test 

odalarında ilerleyip çıkışa ulaşmaya çalışmasını konu alan oyun, oyuncu ilerleme 

kaydettikçe daha karmaşık ve zor bir hale gelmektedir. Tavinor’a göre Portal, 

Escher’in eserlerinin video oyunlarındaki yansımasıdır (Tavinor, 2009b: 5). Rowe’a 

göre ise, müzik ve sanat hakkındadır ve her iki konuda da hem öz bilinçli hem de öz 

gönderimseldir: 

 

“…Portal dünyası hakkında yapılacak olan müzik çalışması, her zaman, oyunların 

kendisi hakkında yapılacak olan bir çalışmaya dönüşecektir. Müziğin merceği 

aracılığıyla, her iki oyun da oyunun içine çekilme, semiyotik ve oynanış gibi oyun 

çalışmaları alanının doğasında olan ikilemlerin bazılarına işaret eder. Hatta oyunlar, 
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kendi öz gönderimselliklerindeki kimi sorunlara da işaret eder: tekrarlama, yansıtma 

ve paradoks. Oyuncu bir kez gözlemeye başladığında paradokslar her yerdedir. 

Fiziksel paradokslar, geçitlerin kullanımı ile meydana çıkar—en sevilenlerden biri 

bir odanın tavanına ve tam altındaki zemine geçit yerleştirmektir. Ardından, 

zemindeki geçide atlayarak aniden tavandaki geçitten ortaya çıkan oyuncu, sonsuz 

bir döngüye girebilir… Müzikal paradoks, Taret Opera şeklinde, son bölümde ortaya 

çıkmaktadır. Her iki oyunun altında yatan temalar oyunun bütün bölümlerinde 

kendilerini sergileme eğilimdedirler: bir fiziksel uzam teması aynı zamanda hem 

anlatıda hem müzikte kendini dışa vuracaktır. Portal ve Portal 2, özlerinde, kendi 

doğaları üzerine bir saplantıdır: video oyunu biçiminde döngüye girmiş tema ve 

çeşitlemeler.” (Rowe, 2013: 6). 

 

Rowe'un da belirttiği gibi Portal serisindeki şarkılar, özellikle Turret Opera ve Still 

Alive gibi kapanış şarkıları, oyunun anlatısına göndermelerde bulunur, ve hatta 

parodisini yapar.  Still Alive'ın,  GLaDOS'un ağzından söylenen sözleri, GLaDOS'un, 

son sahnede de görüldüğü gibi, yok edilemediğini belirtirken, oyuncunun oyun 

boyunca gösterdiği çaba ile de alay etmektedir:  

"Now, these points of data (Şimdi, bu veri noktaları) 

Make a beautiful line.  (Güzel bir dize oluşturuyor) 

And we're out of beta. (Ve betadan çıktık) 

We're releasing on time! (Zamanında piyasaya sürülüyoruz) 

So I'm GLaD I got burned! (Öyleyse yandığıma memnunum!) 

Go ahead and leave me (Hadi git ve beni terk et) 

I think I'd perefer to stay inside (Sanırım içeride kalmayı tercih edeceğim) 

Maybe you'll find someone else (Belki başka birini bulursun) 

to help you (sana yardım edecek) 

Maybe Black Mesa? (Belki Black Mesa?) 

That was a joke.Ha Ha. Fat chance! (Bu bir şakaydı. Ha ha. Biraz zor!)" 

 

Görüldüğü gibi şarkı aynı zamanda "beta testinden çıktık, zamanında piyasaya 

sürülüyoruz"  gibi sözlerle, dördüncü duvara yıkmakta, hatta başka bir Valve oyunu 

olan Half Life serisinde geçen Black Mesa'yı işin içine katarak, başka oyunlara da 
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gönderme yapmaktadır -bu durum aynı zamanda Portal ve Half Life serilerinin aslında 

aynı evrende geçtiğine dair teorileri de beslemektedir-. GLaDOS'un, "I am GLaD I got 

burned" dizesinde yaptığı kelime oyunu ise, oyun boyunca tanık olunan sarkastik 

karakterini bilinçli bir şekilde vurgulamaktadır.  Böylece müzikler, oyunun 

atmosferini desteklemekten ziyade, iç yapısını ortaya çıkartan yapıbozumcu bir araca 

dönüşmektedir.  

Yerli bir yapım olan Fabric de (Torreng Labs, 2016),sanal bir dünyada bulunan 

oyuncunun,3 boyutlu uzama yerleştirilmiş küp şeklindeki nesneler arasında bir silah 

aracılığıyla bağlantılar oluşturmak, gerektiğinde bu bağlantıları kopartmak, yer 

çekimini değiştirmek gibi mekanikleri kullanarak çıkış noktasına ulaşmaya ve bir 

sonraki seviyeye geçmeye çalıştığı, mekânsal bir bulmaca oyunudur. Portal serisine 

göre çok daha minimalistik bir yaklaşımı olan Fabric, her bölümden önce, siyah bir 

ekranda, bir seyir günlüğü şeklinde karakterin düşünceleri belirten küçük alıntılara yer 

vererek, hem oynanış mekanikleri hakkında ipuçları vermekte hem de oyunun 

hikâyesini gizemli kılmaktadır. Tıpkı Portal gibi, Fabric de, oyuncuya Escher’in 

paradoksal eserlerine benzeyen yapılar arasında dolaşma ve onları şekillendirme 

imkânı tanımaktadır. 

Geliştiricileri tarafından bir “ritm şiddeti” oyunu olarak tanımlanan bağımsız oyun 

Thumper (Drool, 2016) Philippo Marinetti tarafından yazılan ve 1909 yılında 

yayınlanan Fütürist Manifesto’nun ışığında makineyi, hızı, şiddeti yücelten, eski olan 

her şeyi reddeden fütürist sanatçıların elinden çıkmış gibi gözükmektedir. Fütüristlerin, 

dinamizmi, hızı tasvir etmek için genellikle başvurdukları kırmızı gibi canlı renkler ve 

geometrik şekiller soyut bir dünyada geçen ve oyuncunun bir uzay böceğini 

canlandırdığı hıza dayalı bir oyun olan Thumper’ın da temelini oluşturmaktadır.Öyle 

ki Luigi Russolo’nun 1913 tarihli “Bir Arabanın Dinamizmi” adlı tablosunun, 

rahatlıkla oyunun konsept çalışmalarından biri olduğu düşünülebilir. Drool’un kurucu 

ortaklarından Marc Flury’e göre Thumper  “müzik ve oyunu birlikte deneyimlemenin 

farklı bir yolu”dur (LeRay, 2015). Oyunculara sunulan fütüristik deneyim, VR ile 

desteklendiğinde ise yine Flury’e göre her şey “daha korku verici” olmaktadır (Flury, 

2017). 

http://www.gamasutra.com/view/news/254685/QA_The_rhythm_violence_of_Thumper.php
https://blog.eu.playstation.com/2017/02/27/how-thumpers-rhythm-violence-was-made-all-the-more-terrifying-thanks-to-playstation-vr/
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Ne var ki video oyunlarının pek çok sanat dalını içermesi, Tavinor’a göre video 

oyunlarına sanat olarak yaklaşmamız için yeterli değildir. Herhangi bir televizyon 

programının da sanat yönetimi, sanatla uğraşan insanların tasarımları bulunmaktadır 

ancak bu, o televizyon programının sanat ürettiği anlamına gelmez. Video oyunlarının 

da sanat sayılabilmesi için, estetik nitelik, duygusal doygunluk, dışavurum, yetenek, 

ustalık, üslup gibi ölçütlere sahip olması gerekmektedir. Oyunlar, gittikçe bu ölçütleri 

daha fazla barındırmaktadır. Trevor bu sebeple, her ne kadar oyun olarak hayranlık 

uyandırıcı olsalar da Donkey Kong, Pac-man, Spacewar gibi eski oyunların sanat 

niteliği taşımadığını belirtmekte, Spacewar’ı “huzurlu, sade, yabancı bir güzellik”  

olarak tanımlayan Poole’a (2007:38) karşı çıkmaktadır. “Eğer Spacewar güzelse… 

kazara öyledir ve sanat olarak bir işlevi yoktur” (Tavinor, 2009b: 173, 181, 191). 

Ayrıca video oyunları, sanat kavramına uzak kalan, kurallar, rekabet, hedef gibi 

kendilerine has özellikler barındırmaktadır. Tavinor, Bu özellikleri ile geleneksel 

sanattan kopan video oyunlarını, özgün sanat olarak tanımlamaktadır (2009b: 191,193).  

Koster’e göre “oyunların çoğunlukla eğlence amaçlı olması bütün oyunların aynı 

kadere mahkûm olacağı anlamına gelmez.”  (Koster, 2009).Pek çok oyunun sadece 

eğlence amaçlı olması, bu bölümde de vurgulandığı üzere ticari oyunların sanatsal 

değerleri üzerine tartışmalara yol açmış, sinemaya benzer şekilde sanat oyunları ve 

ticari oyunlar şeklinde ayrımlara gidilmiş, ciddi oyunlar ve sanat oyunları şeklinde 

tanımlanan oyunlar ortaya çıkmıştır. 

2.6.1. Ciddi Oyunlar 

Ciddi oyun, her ne kadar artık video oyunlarını kapsayan bir kavram olarak kendine 

yer bulmuşsa da,kavramın kullanımının çok daha eskilere dayandığını söyleyebiliriz. 

Örneğin, Rönesans döneminde yaşamış bir yazar olan Achille Bocchi, ciddi meseleleri 

şakacı bir tavırla ele alma gerekliliğini serio ludere, yani ciddi, ağırbaşlı oyun olarak 

adlandırmıştır (Manning, 2002: 154). Ciddi oyunu bugünkü anlamına en yakın olarak 

kullanan ise 1970’te yazdığı Serious Games adlı kitabıyla Clark Abt olmuştur. Soğuk 

savaş sırasında Amerika’da araştırma laboratuvarında çalışan Abt, oyunları eğitim için 

kullanmayı amaçlamış, askerler tarafından, soğuk savaş çatışmalarını çalışmak için 

http://www.raphkoster.com/gaming/games-as-art.shtml


 
113 

 

kullanılan T.E.M.P.E.R. adlı bir video oyunu geliştirmiştir (Djaouti ve diğerleri, 2011: 

26). Abt, ciddi oyunları şöyle tanımlamaktadır: 

 

“Oyunlar ciddi ya da gelişigüzel bir şekilde oynanabilir. Biz, ciddi oyunlarla, 

öncelikli olarak eğlence amaçlı oynanması niyetiyle değil açıkça ve dikkatli bir 

şekilde eğitim amacıyla tasarlanmış olmaları bakımından ilgileniyoruz. Bu, ciddi 

oyunların eğlenceli olmadığı ya da olmaması gerektiği anlamına gelmez. Ciddi ve 

erdemli eylemlerin ‘eğlenceli’ olamayacağı yönündeki Kalvinistik anlayışı 

reddediyoruz. Eğer eğlenceli bir eylemin sağlayabileceği olumlu eğitimsel sonuçlar 

varsa, buna ek olarak katılımcılara anlık duygusal tatmin yaşatıyorsa, öğrenmeyi 

kolaylaştırdığı kadar motive eden ve ödüllendiren, iyi bir eğitim yöntemidir.” (1970: 

9,10). 

 

Dolayısıyla ciddi oyunlar, kısaca, temel amacı eğlenceden ziyade eğitim olan oyunlar 

olarak tanımlanabilir. Ancak bu, Abt’in de belirttiği gibi, ciddi oyunlar olarak 

tanımlanan bütün oyunların eğlenceden yoksun olduğu anlamına gelmemektedir. 

Yalnızca, temel amaç farklıdır. Oyunlardaki engeller her ne kadar oyuncular için son 

derece ciddiye alınabilse de, ciddi bir amaç için değil, oyuncuları eğlendirmek için 

yaratılmışlardır. Ciddi oyunların ise oyunun müstakil amacından öte, oyuncuların 

gerçek hayattaki eylem ve düşüncelerini etkilemek, fikirler ve değerler aşılamak 

gibiamaçları vardır (Mitgutch ve Alvarado, 2012: 1) .Örneğin, Birleşik Devletler 

Ordusu tarafından geliştirilen America’s Army (2002), bir askere alma aracı olarak 

kullanılmakta;görev provası için ortam denemeleri, istihbarat eğitimi, ilk yardım 

eğitimi gibi pek çok amacı bulunmakta ve böylece askerlere görevleri için hazırlanma 

imkânı sunmaktadır. Askerin oyunu eğlenceli bulup bulmamasının bir önemi yoktur. 

Bir askeri canlandırmak isteyen herhangi biri için ise eğlenceli bir deneyim 

sunabilmektedir. Dolayısıyla ciddi oyunlar, video oyunu ortamını bir mesaj iletmek, 

bir şeyler öğretmek için kullanmakta ancak bunu yaparken eğlenceyi tamamen dışarıda 

bırakmayı amaçlamamaktadır. Ordu, uzun zamandır oyunları eğitim amaçlı 

kullanmaktaysa da, eğitimciler, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve sanatçılar kısacası 

iletecek bir mesajı olan herkes video oyunlarının kendisine has ortamından 

faydalanmaktadır (Michael ve Chen, 2006: 17,21-23,26).  
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America’s Army her ne kadar günümüzdeki ciddi oyunların başlangıcı kabul edilse de, 

çok daha önceki tarihlerde eğlence amacı taşımayan pek çok oyun geliştirilmiştir ve 

ciddi oyunların tanımına bakıldığında, araştırma amacı taşıyan bu oyunları da ciddi 

oyunlar sınıfına sokmak mümkündür. Ferranti tarafından 1951’de geliştirilen 

Manchester Mark 1 ve 1958’de IBM 704 için programlanan, bir insana karşı 

oynayabilen satranç oyunları buna örnek gösterilebilir (Djaouti ve diğerleri, 2011: 28). 

Ciddi oyunlar, geliştiricilerin değil oyuncuların niyetine göre tanımlandığından, 

evrensel olarak kabul edilen bir tanımını yapmak ise pek mümkün değildir. Bir shooter 

olan Doom, oyuncu, oyunu yalnızca eğlenmek değil, motor becerilerine ya da tepki 

süresini geliştirmek için kullandığında ciddi bir oyuna dönüşebilmektedir (Dörner ve 

diğerleri, 2016: 3). 

Iuppa ve Borst, ciddi oyunların neyi içerip neyi içermediği konusunda her ne kadar 

anlaşmazlıklar olsa da, genel olarak iki amaca yönelik tasarlandıklarını belirtmektedir: 

- Bilgi ve yeteneklerin transferi ve güçlendirilmesi 

- Sosyal ya dakişisel davranışların değiştirilmesini hedef alan ikna edici teknik ve 

içerik (2010:11). 

Sanal dünyalar yaratmayı ve yaratılan dünyalar içinde kimlik oluşturmayı, değerleri 

paylaşmayı ve sosyal pratikleri anlayabilmeyi mümkün kılan video oyunları, bu 

yönleriyle güçlü birer öğrenim aracına dönüşmektedirler (Shaffer ve diğerleri, 

2004:11). Dolayısıyla ciddi oyunlar, eğitim, sosyal iyileştirme çabaları, pazarlama gibi 

pek çok alanda gitgide daha fazla kullanılmaya başlanmıştır: 

“Ciddi oyunların uygulama alanları mesleki eğitim, afet ve ani tehlikelere hazırlanma, 

liderlik ve kriz yönetimi, ilköğretim ve orta öğretimden liberal sanat ve bilim, 

davranışsal ve sosyal değişim, pazarlama, işe alma, aktivist iknaya kadar uzanmaktadır” 

(Iuppa ve Borst, 2010: 12). 

Lacasa, Mendez ve Martinez, The Sims aracılığıyla ticari oyunların birer öğrenme 

aracı, yani bir ciddi oyun olarak nasıl kullanılabileceğini araştırdıkları çalışmalarında, 

ticari video oyunlarının, çocukların ve yetişkinlerin dijital bir okuryazarlık geliştirdiği 
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bir eğitim ortamına nasıl katkıda bulunabileceği üzerinde durmuşlar; çocukların 

simüle edilmiş kişiler ve ikamet ettikleri uzamlara karşı geliştirdikleri ilişkinin nasıl 

bir süreç izlediğini incelemişlerdir (2009: 109,121). “… The Sims’in, insanların belirli 

uzamlarda ve sosyal kurallara göre hayatını organize ettiği davranış biçimine bağlı 

reflektif süreci destekleyen batı toplumunun belirli modelleri ile nasıl bir ilişki içinde 

olduğunu değerlendirdik” (2009,121). Araştırmacılar, video oyunlarının eğitim için 

neden önemli olduğunu ise şöyle özetlemektedirler: 

 

“Öncelikle, çocukları ve gençleri motive eder çünkü video oyunları ‘eğlencelidir’ ve 

öğrenciler, okulun dışında oynadıkları oyunları keyifli anlarla ilişkilendirirler. İkinci 

olarak, bilinçli olarak yaklaşıldığında, eklemlenmiş olan birtakım bilişsel ve sosyal 

yeteneklerin kullanımını gerektirir; böylece, etraflarında, sınıfta hazır bulunan 

yetişkinlerin desteği olmadan zor olabilecek bir dizi bilişüstü eylem 

geliştirilebilir.Üçüncü olarak, ticari video oyunlarını ve ciddi oyunları oynamak 

iletişim kurma becerisini ve çocukların okul dışında kullandıkları çeşitli söylemleri 

içermektedir.” (2009: 108) 

 

Dolayısıyla, bir eğitim aracı olarak ciddi oyunlar, en baştan ciddi oyun olarak 

tasarlanabildiği gibi, var olan ticari oyunlar da belli bir amaca hizmet etmek için 

kullanılabilir. Obisidian tarafından 2006 yılında geliştirilen bir rol yapma oyunu olan 

Neverwinter Nights 2, bir ticari oyun olmakla beraber,bir veri tabanı dili olan ve veri 

tabanlarına veri depolamak, gerektiğinde bu bilgileri işlemek için kullanılan SQL’yi 

öğretmek amacıyla modlanarak ciddi bir oyuna dönüştürülmüştür(Soflano, 2011: 360). 

Aslen fantastik bir kurguya sahip olan oyun, mod sayesinde bir suç soruşturması haline 

gelmiş ve bu yapı, SQL’yi öğrenmeyi kolaylaştırmıştır: 

 

“Öğrenme sürecini oyunun hikâyesi ile harmanlayarak, oyunun sadece oyuncuları 

SQL’yi öğrenmek için değil, aynı zamanda oyuncular, öğrenme sürecini oyunun 

engellerinin bir parçası olarak gördüklerinden, oyunu bitirmek için de motive etmesi 

beklenmektedir. Dahası, oyun hikâyesi olarak gerçek hayattakine benzer bir suç 

soruşturması sürecinin kullanımı, oyuncuların öğrenme içeriklerinin eklemlenişini 

anlamasına yardımcı olabilir. Oyuncuların oluşturması gereken SQL sorgularının 

 
 Structured Query Language: Yapılandırılmış Sorgu Dili 
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karmaşıklık seviyesi, oyunun hikâyesi ilerledikçe artmaktadır.” (Soflano, 2011: 

362,363). 

 

Örneklerde de görüldüğü gibi ciddi oyunlar, eğitim için önemli birer araç olarak 

kullanılmaktaysa da, daha önce de değinildiği üzere tek amaçları bu değildir. Temel 

amacının eğlendirmekten öteye gitmesi, oyunun ciddi oyun kategorisine girmesi için 

yeterli bir sebeptir. Video oyunlarının, özellikle etkileşimli yapısıyla, pek çok farklı 

uygulamaya ve belki de hiçbir sanat dalının sunamadığı olanaklara kapı açan yönlerini 

sanatçılar da keşfetmekte gecikmemiş, video oyunlarını sanatsal bir ifade aracı olarak 

kullanmışlar; bu oyunlar sanat oyunları adı altında, ciddi oyunların bir alt türü haline 

gelmişlerdir.  

2.6.2. Sanat Oyunları ve Oyun Sanatı  

Sanat oyunlarını ticari oyunlardan ayıran Tiffany Holmes, sanat oyunlarını genellikle 

nüktedan, etkileşimli bir çalışma olarak tanımlar ve görsel sanatçının, kültürel 

stereotiplere meydan okumak, anlamlı bir sosyal ve tarihsel eleştiri yapmak ya da bir 

roman üslubuyla hikâye anlatmak gibi unsurlardan bir ya da daha fazlasını yapması 

gerektiğini belirtir ve devam eder:    

 

“Daha belirgin olmak gerekirse, sanat oyunları şunlardan en az ikisini içerir: zihinsel 

bir meydan okumada başarı deneyimi ya da kazanmak için tanımlanmış bir yol, 

bölüm dizilerince giden bir geçiş (hiyerarşik olabilir ya da olmayabilir), ya da 

oyuncuyu temsil eden bir merkezi karakter ya da ikon.” (Holmes,2003: 46). 

 

Sanat oyunlarının (ve de video oyunu sanatının), etkileşimli yerleştirme sanatının 

dallarından biri olduğu söylenebilir. Etkileşimli yerleştirme sanatı ise, izi Marcel 

Duchamp’ın 1917 tarihli Fıskiye adlı çalışmasına kadar sürülebilecek olan yerleştirme 

sanatının yeni bir biçimidir. Yerleştirme sanatçısı Jennifer Steinkamp, etkileşimli 

yerleştirme sanatının bilgisayar temelli teknolojilere dayandığını belirtir ve bu sebeple 

söz konusu sanat dalını, araç olarak sayısal teknolojileri kullanan yeni medya sanatının 

bir parçası olarak kabul eder. “Üç boyutlu bilgisayar grafikleri- isterseniz sanal 

gerçeklik de diyebilirsiniz- sanatçılar için yeni bir ortam. Bu kadar hünerli araçlarla 
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çalışmayı son derece mutluluk verici buluyorum. Sanat eserleri daha önce hiç 

deneyimlenmemiş bir şekilde yaratılabilir.” (Steinkamp, 2001: 112).Etkileşimli 

yerleştirme sanatı, genellikle kamusal alana yerleştirilen ve mekanik parçaların, 

görüntünün ve sesin hareketi gibi belli unsurlarının, çoğunlukla izleyicilerin eylemi ya 

da varlığı sonucunda, zamanla değiştiği yerleştirmeler olarak tanımlanabilir 

(Trifonova, Jaccheri ve Bergaust, 2008: 46). Örneğin, Jeffrey Shaw, Legible City 

(1989) adlı çalışmasında, New York ve Amsterdam şehir planlarını temel alarak, 

mimari yapıların yerini bilgisayar ortamında üç boyutlu metinler ile değiştirmiş, 

izleyiciye bisiklet pedalı ve bir kumanda vasıtasıyla bu metinler arasında dolaşma 

imkânı tanınmıştır. “Bu kelimeler şehrinin içinde bisikletle dolaşmak, bir okuma 

yolculuğudur, bir yön seçmek bir metin ve anlam seçimidir” (Rieser, 2011: 61). 

Kimi yönleriyle etkileşimli yerleştirme sanatı, Eco’nun hareketli yapıt kavramını 

hatırlatsa da, hareketli yapıt çok daha kapsamlı ve karmaşık bir yapıya sahiptir.Bu 

yapıyı tam anlamıyla karşılayabilecek olan ortam ise genelde sayısal ortam, özelde ise 

video oyunlarıdır. 

Sanatsal bir ifade aracı olarak video oyunları her ne kadar sanatçıların ilgisini çekmiş 

olsa da, video oyunları, güzel sanatlar camiası tarafından göz ardı edilmiştir: 

 

“Güçlü ve oldukça popüler etkileşimli sanat biçiminin, güzel sanatlar ‘avangardı’ 

tarafından fiilen görmezden gelinmesi gerçeği, muazzam bir ironi barındırmaktadır, 

özellikle de yapısökümcü avangardizmin iki anahtar önermesi a) izleyiciyi daha aktif 

bir katılımcı haline getirmek ve b) sanatı günlük yaşama dâhil etmek iken.” (Coulter-

Smith ve Coulter-Smith, 2006: 178). 

 

Sayısal sanat, katılımcılık unsurunu barındırsa da, günlük yaşama dâhil olmasının en 

etkin yollarından biri, milyonlarca kişinin başında saatler geçirdiği video oyunlarıdır. 

Örneğin, Burson’ın Human Race Machine (2000) adlı basit ve yaratıcı oyunu, verdiği 

sosyal mesajla, video oyunlarının insanların algılarında nasıl değişiklik 

yaratabileceğinin önemli bir örneğini teşkil etmektedir. Oyun, izleyicilerin yüzlerini 

bilgisayara aktaran ve başka bir ırka ait oldukları takdirde nasıl görüneceklerini 
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göstererek, kendilerine dair şimdiye kadar oluşturmuş oldukları kalıpları kırmasını ve 

kimliklerini araştırmalarını sağlamaktadır.  

 

“İnsan Irkı Makinesi’nin ayrıca ırkın insanlar arasında önemli bir genetik ayrımın 

göstergesi olmadığı mesajını ileten siyasi anlatı boyutu bulunmaktadır. İnsan Irkı 

Makinesi izleyicisinin deneyimi, izleyicinin kendi bireyselliğini değil, bir başkasının, 

seçkin sanatçı-yaratıcınınkini araştırdığı geleneksel sanatın deneyiminden farklı 

olarak oldukça bireyseldir” (Coulter-Smith ve Coulter-Smith, 2006: 180). 

 

Cory Arcangel’ın, Mario’dan bulutlar haricinde her şey çıkartarak bir yerleştirme 

olarak sergilediği Super Mario Clouds (2002) ise, bu yaklaşımıyla Mario’nun oyun 

değerine dair her şeyi reddetmektedir. Sharp’a göre bu tavır, Andy Warhol’un, pek 

çok ortamdan malzeme ve materyali çalışmalarına katmasını ancak yerleşik anlamları 

ve kullanımları reddederek birbirleriyle yer değiştirebilir bir şekilde kullanmasını 

andırmaktadır(Sharp, 2015: 32). 

Bu tarz çalışmalar, ya çok az oynanış unsuru içermekte ya da hiç içermemekte, 

dolayısıyla sanat oyunlarından ziyade, video oyunlarını birer sanat malzemesi 

niyetiyle kullanan çalışmalar şeklinde tanımlanabilecek olan, video oyunu sanatı 

başlığı altında ele alınmaktadırlar. İleride ayrıntılı olarak incelenecek olan machinima 

da video oyunu sanatının alt dallarından birini oluşturmaktadır.  

Rez (United Game Artists, 2002) adlı oyun, video oyunlarının çeşitli sanat dallarıyla 

nasıl iç içe olduğunun ve bu sanat dallarının video oyunlarının kendilerine has 

mekanikleri ile nasıl yeniden üretilebileceğinin başarılı bir örneğidir. Kandinsky’nin 

tablolarından esinlenerek geliştirilen, uçuş simülasyonu, dans ve FPS türlerinin bir 

karışımı olan Rez, yaratıcısı Mizuguchi’ye göre “ışık, titreşim ve sesin tamamen 

sinesteziye dalmış bir füzyonudur.” (Hermida, 2002). Düşmanların ölürken 

çıkarttıkları seslerin de fon müziğine katılmasıyla müziğin de oyunla iletişime geçtiği 

Rez, deneysel niteliği ve insanlığın başarılarına dair içerdiği sembolizmle oyunların 

sanata dönüşmesi adına atılan en büyük adımlardan biri olarak görülebilir (Martin, 

2007: 207).  Özellikle bağımsız yapımcılar, eğlenceden ziyade sanat yönüne ağırlık 

vererek, sanat oyunlarına büyük bir ivme kazandırmaktadırlar. 
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Martin’e göre de bağımsız oyun endüstrisi, video oyunu sanatı yaratmanın tek cevabı 

olabilir. Bağımsız oyunlar, popüler oyunların kopyalanarak birbirini tekrar eden 

ürünler üretilmesine yönelik döngüyü kırabilir ve böyle bir yönelim, eğlencenin temel 

odak noktası olmadığı ve satışlar tarafından belirlenmeyen bir video oyunu endüstrisi 

oluşturabilir (Martin, 2007: 207).  Gün geçtikçe sayısı artan bağımsız oyunlar, eğlence 

ve sanat arasındaki çizgiyi de gittikçe bulanıklaştırmakta, büyük bütçeli ticari oyunlara 

göre çok daha kısa süren bu yapımlar, büyük yapımların cesaret edemeyeceği çarpıcı 

görsel tasarımları ve güçlü anlatıları ile sanatı oyuncularla buluşturmaktadırlar.  

Güçlü bir anlatıyı,kendine has oyun mekanikleriyle güçlendiren,2 boyutlu grafiklere 

sahip savaş temalı bir hayatta kalma oyunu olan This War of Mine (11 Bit Studios, 

2014) adlı bağımsız yapım, Martin’in önermesini kanıtlar nitelikteki oyunlardan 

biridir. 1992-95 yılları arasında süren ve tarihin en uzun askeri kuşatması olan 

Saraybosna Kuşatması’ndan esinlenerek geliştirilen yapım, harabe olmuş bir şehirdeki 

üç sivilin hayatta kalma mücadelesini anlatmaktadır. Pek çok savaş oyunun aksine, 

oyuncuyu asker olarak konumlandırmayan, üç boyutlu ve gerçekçi grafiklerle 

oyuncuya savaşın heyecanını yaşatma yoluna gitmeyen This War of Mine, karanlık 

atmosferi ile savaşın siviller üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır.  

Şehirdeki pek çok yer gibi harabe olmuş ve sığınak olarak kullanılan bir evde başlayan 

oyun, oyuncuya çeşitli malzemelerle yatak, sandalye, soba, yemek pişirmek için ocak 

gibi eşyalar yapma imkânı tanımaktadır. Ancak hem bu eşyaları yapmak için 

kullanılacak malzemeleri hem de yemek, ilaç gibi ihtiyaçları toplayabilmek için 

geceleri yağmaya çıkmak, kimi zaman başkaları tarafından korunan yerlere gizlice 

girilmesi gerekmekte, kimi zaman ise bu yerlere sığınmış olan diğer insanların yemek, 

ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamamak konusunda oyuncunun ikileme 

düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca barınılan sığınak da saldırıya uğrayabildiğinden, 

yağmaya çıkıldığında en az bir kişi nöbette bırakılmalıdır. 

Oyun, The Sims gibi oyunların tüketime yönelik eşya alma, simlerin yeme içme gibi 

ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılama gibi mekaniklerini dönüştürerek, hayatta 

kalabilmek için temel ihtiyaçları en basit düzeyde karşılayabilmenin bile zor olduğu 

savaş ortamına aktarmakta, kuşatma altındaki bir şehirde hayatta kalabilmenin 
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zorluğunu yaşatmayı amaçlayarak oyuncunun savaş esnasında hayatları mahvolan 

siviller ile empati kurması sağlanmaktadır.   

Savaş karşıtı duruşuyla başarılı bir yapım olan This War of Mine, mod desteği ve 

oyuncuların kendi hikâyelerini yazabilme seçeneği de sunmakta, ayrıca Babel adlı 

seçeneği ile de çevirmenlerin oyuna destek verebilmesini mümkün kılarak, oyunun, 

dolayısıyla da mesajın, tüm dillere çevrilmesini, olabildiğince çok oyuncuya 

ulaşmasını amaçlamaktadır.  This War of Mine, özellikle, yağmaya çıkıldığında 

yaşattığı gerilim gibi unsurlarla eğlence amacını yerine getirse de, temel amacı savaşın 

getirdiği yıkımın altını çizmektir ve bu yönüyle, bir sanat oyunu olarak nitelendirilip 

nitelendirilemeyeceği tartışmalı olsa da, salt eğlence amacının dışına çıkarak sanat 

oyunları ile bir köprü kurduğunu söylemek çok iddialı bir önerme olmayacaktır. 

Sanatçı David O’Reilly tarafından 2017 yılında geliştirilen Everything adlı oyun ise, 

saf bir sanat oyunu olarak görülebilir. Viyana Kısa Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nü 

kazanan 11 dakikalık oyun içi görüntülerden oluşan kısa film, aynı zamanda Oscar’a 

da aday olmuş, böylece Everything, ilk defa akademi ödüllerine aday gösterilen video 

oyunu olarak dikkatleri üzerine çekmiştir (Batchelor, 2007).  

Karanlık bir ekran ve “ben neyim?” sorusu ile başlayan Everything, oyuncunun oyun 

dünyasındaki, bir kayadan dünyaya, samanyolu galaksisinden bir mikroorganizmaya 

kadar,  küçük büyük her varlığın yerine serbestçe geçmesine olanak tanımakta, küçük 

diyaloglarla varlıkların hayatlarına dair bilgiler edinmektedir. Başarılması gereken 

hedefler, aşılması gereken engeller barındırmayan oyun, varlıktan varlığa geçmek 

vasıtasıyla her varlığın yaşamı ve genel olarak hayat hakkında bir kavrayışa ulaştıran, 

her varlığın hem ne kadar önemli hem de ne kadar önemsiz olduğunun altını çizen ve 

her şeyin birbirine bağlı olduğunu vurgulayan varoluşsal bir serüven niteliği 

taşımaktadır.  

Viyana Kısa Film Festivali’nin jürisi, oyunun kısa film tadındaki videosu hakkında  

“…eğlendirici olmanın ötesinde güçlü bir şiirsel ve felsefi temaya sahip. Egomuzun 

yok olmasına ve dünya hakkında yeni bir bakış açısı kazanmamıza yönelik önemli bir 

politik söylemi de içeren, son derece eğitsel bir amaca hizmet ediyor.” (Kepplinger, 

http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-06-08-everything-is-the-first-video-game-to-qualify-for-an-oscar
https://www.viennashorts.com/nc/en/news/article/date/2017/06/06/vis-2017-triumph-fuer-us-doku-animationen-raeumen-ab/
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2017) şeklinde yorum yorum yaparak, David O’Reilly’nin, Everything ile eğlenceden 

çok daha fazlasını vadettiğini vurgulamıştır.  

Alexander Bruce tarafından 2013 yılında geliştirilen ve birinci kişi görüş açısıyla 

oynanan bir bulmaca oyunu olanAntichamber, oyuncuyu beyaz bir kâğıt üzerine 

yapılmış çizimler gibi gözüken bir mekân içinde keşfe çıkartmakta, zaman zaman 

oldukça çarpıcı bir şekilde kullanılan renkler sesler, sürekli bir değişim halinde olan 

ve paradoksal bir şekilde iç içe geçen uzamla birleşerek oyuncuya sürreal bir deneyim 

sunmaktadır. Oyunun yapısını net bir şekilde ifade eden tanıtım yazısı ise şu 

şekildedir:  

 

“Antichamber hiçbir şeyin kesin gözüyle bakılamayacağı, akıl almaz bir psikolojik 

keşif oyunudur. Koridorların birbirleri üzerine sarıldığı, uzamların kendini yeniden 

şekillendirdiği ve imkânsızı başarmanın belki de ilerlemek için tek yol olduğu 

Eschervaribir dünyayı keşfedin.” (HumbleBundle, 2013)  

 

Özellikle imkânsız nesneler üzerine çalışan sanatçı Escher’in bahsinin geçmesi, 

oyunun kendini nasıl bir temel üzerine oturttuğunun en önemli göstergesidir. 

Renklerin kullanımı ve tasarlanan objeler kimi zaman matematiği, renk kuramlarını ve 

psikolojiyi temel alarak geometrik formları, renkler arasındaki ilişkileri, örüntüleri 

beynin algılamadaki yetersizliğinden faydalanarak optik yanılsamalar yaratacak 

şekilde kullanan ve genellikle konuyu reddederek soyut çalışan Op Art sanatçılarının 

(Tuğal, 2012: 114) tasarımlarını hatırlatmakta, Eschervari mekânlarla birleşen bu 

tasarımlar, oyuncunun algısıyla oynamaktadır. Sürekli aynı yola çıkan ve bir yere 

varmayan sonsuz döngü içindeki farklı seçimler gibi kısımlarıyla, oyuncuların 

hayattaki seçimlerini sorgulatan ve gerçekliğe, fizik kurallarına yönelik algılarını 

bozan oyun, sanat oyununa verilebilecek başarılı örneklerden birini oluşturmaktadır.  

Birinci kişi görüş açısından oynanan bir keşif oyunu olan bir diğer oyun The Stanley 

Parable (Galactic Cafe, 2013) ise, Stanley adlı, işi verilen komutlar doğrultusunda 

bilgisayar klavyesinin tuşlarına basmak olan bir ofis çalışanının bütün mesai 

arkadaşlarının kaybolması üzerine, neler olduğunu araştırmasını konu almaktadır. Bir 

anlatıcının olayları anlattığı oyun, temel olarak seçimler, seçimlerin sonsuzluğu ve 

https://www.humblebundle.com/store/antichamber
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anlamsızlığı üzerine bir kıssaolarak görülebilir. Anlatıcı, daha oyuncu karar vermeden 

hangi kapıdan gireceğini, Stanley’nin ne düşündüğünü, nereye gideceğini 

söylemektedir. Oyunun pek çok sonu vardır ve aslında hiçbir sonu yoktur. Hikâye 

hiçbir zaman hiçbir yere bağlanmaz, oyun her bittiğinde aynı yerden tekrar başlar. 

Oyun, bir bakıma video oyunları üzerine bir alegoridir. Dördüncü duvar yıkılır ve her 

fırsatta oyuncunun, aslında bir oyun oynamakta olduğu yüzüne vurulur. Ancak Stanley 

karakteri ile de özdeşleşme sağlanır ve böylece oyuncu, bir oyun karakteri olarak 

sonsuz bir döngü içinde hapsolduğu hissine kapılır. Oyuncu, anlatıcının dediği her şeyi 

yerine getirirse, herkesin monitörlerde izlendiği bir Zihin Kontrol Merkezi olduğu 

ortaya çıkan ofisten kaçabilmekte, özgürlüğünü elde edebilmektedir. Ancak kontrolü 

ele geçirmeye çalışırsa, anlatıcı sinirlenmekte, bunun kendi oyunu olduğunu –başka 

sonlarda da birkaç kez vurguladığı gibi- ve Stanley’nin aslında hiçbir tercih hakkı 

olmadığını söylemekte, bütün binayı havaya uçurmaktadır.  

Oyuncunun anlatıcıyı dinlemeyerek başka yola saptığı ve kendini öldürdüğü bir sonda 

ise başka bir kadın aanlatıcı devreye girer, “Müze Sonu” olarak adlandırılan bu sonda, 

oyuncu öldükten sonra, müze gibi tasarlanmış ve oyunun yapım aşamalarının, 

maketlerinin bulunduğu bir mekânda dolaşır. “Çıkış” yazan kapıdan girdikten sonra 

ölmeden önceki ana geri gönderilir ve anlatıcı oyunu gerçekten kazanmanın yolunun 

oyundan çıkmak olduğunu belirtir, çıkılmadığında da ölür ve oyun otomatik olarak 

yeniden başlamaz, ekran oyuncu oyundan çıkıp tekrar başlatana kadar siyah kalır.  

Oyunun pek çok sonundan belki de en ilgi çekici ve en çarpıcı olanı ise “Karmaşa 

Sonu” olarak adlandırılan sondur. Oyuncu, birkaç kez üst üste başka kapılardan geçer, 

anlatıcının da bir süre sonra kafası karışır, oyunu birkaç kere yeniden başlatan anlatıcı, 

hikâyeyi boş vermelerini, kendi hikâyelerini kendilerinin yazmaları gerektiğini söyler. 

Başka sonlarda gücün kendinde olduğunu ima eden anlatıcı burada aslında kendisine 

verilen rolü oynadığını belirtmektedir.  

Sonu olmayan bir hikâyenin hikâye sayılıp sayılmayacağı hakkında bir monoloğa 

başlayan anlatıcı, pek çok farklı kapı açar ve sonunda oyuncuyu kendisinin de 

 
ing.  Parable 
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tanımadığı, oyunla alakası olmayan bir yere çıkarttıktan sonra pes ederek son bir kez 

yeniden başlatır. Bu sefer Stanley ve anlatıcının son olarak girdikleri odada büyük bir 

ekran vardır ve ekranda Confusion Ending yazmakta, altında ise o odaya girene kadar 

anlatıcının neler yaptığı, oyunu düzeltmesi için ne yapması gerektiği yazmaktadır. 

Sonrasında ise hafızası silinecektir. Kendi hikâyesini yazdığını düşünen ancak 

hepsinin önceden belirlendiğini anlayan anlatıcı şaşırır, oyunu yeniden başlatmayı 

reddeder ama kendi kontrolü dışında her şey yeniden başlar.  

Oyunun bir bilgisayar monitörünün içinde yer alan menüsü, iç içe geçmiş sonsuz 

şekilde uzayıp giden bilgisayar monitörlerinden ve menüden oluşmaktadır, ayrıca 

yükleme ekranında yazan ve ‘End is Never The End is Never The End şeklinde uzayıp 

giden yazı da aslında oyunun sonsuzluğu konusunda ilk ipuçlarını vermektedir. 

Nihayetinde oyun, hem video oyunları –özellikle de oyuncuya pek çok seçenek sunan, 

ya da sunuyormuş gibi görünen oyunlar- üzerine bir taşlama, hem de gerçek hayatta 

yapılantercihlerin anlamsızlığı, modern köleler olarak sonsuz bir döngü içinde 

ofislerde sıkışıp kalan insanların özgürleşme çabaları hakkında sonu olmayan bir öykü 

olarak okunabilir. 

The Stanley Parable, Stanley ile özdeşleşip çaresiz bir şekilde anlatıcıya başkaldırmayı 

isteyerek, bu ölümüne atlamak bile olsa döngüyü kırmak isteyen oyuncunun sonsuz 

yolculuğudur ve rahatlıkla bir sanat oyunu olarak adlandırılan kategoriye dâhil 

edilebilir.  

The Stanley Parable’ın, 2013 yılında özerk bir oyun olarak yeniden yapılmadan önce, 

2011 yılında Half Life 2 için geliştirilmiş bir mod olduğu göz önüne alındığında 

modların da, sadece eklemlendikleri oyunu genişleten bir ek paketten ibaret olmadığını, 

aksine, mod üreticileri için bir yaratım ve ifade ortamı olduğunu görebilmekteyiz. Öyle 

ki, teknolojinin, sanatın ve eğlencenin kesiştiği bu ortam, sanat modları adı altında bir 

kategorinin de oluşmasına neden olmuştur.  

 
 Karmaşa Sonu 
 Son asla son değildir 
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2.6.3 Sanat Modları 

Oyunların mekanikleri ve estetik yapısı ile özgürce oynayabilmek, sanatçıları da, yeni 

bir ifade aracı olarak video oyunlarına ve mod yapımına yöneltmiş, sanat modları 

olarak adlandırılan modların doğuşuna ön ayak olmuştur. 

90’lı yıllarda, yeni medya sanatı ve bilgisayar oyunlarının bir kesişimi olan bu hareket, 

özellikle, dönemin popüler türü olan FPS’lerde kendine yer bulmuş, bu oyunlar, 

dönemin kültürel ve teknolojik değişimlerinin de hazırladığı zeminle birlikte, sanat 

eserleri yaratabilmek için modifiye edilmiştir (Cates, 2011: 158). Bilinen ilk örnek ise 

Japonya’dandır. 1993 yılında Takahiko Iimura Sony’nin System G adlı oyun 

teknolojisini kullanarak AIUEONN Six Featuresadlı, internette çevrimiçi olarak da 

erişilebilenetkileşimli bir CD-ROM geliştirmiştir.“AIUEONN Six FeaturesDoğu ve 

Batı’nın zaman ve mekân kavramları arasındaki farkı göstermek için dilin yapısını 

araştıran bir kelime oyunudur. Video yerleştirme şeklinde sergilenmiştir.” (Cannon, 

2007: 38). 

Çoğunlukla kavramsal olan sanat modlarının, tıpkı diğer kavramsal sanat eserleri gibi, 

çok katmanlı, sembolik çalışmalar olduğunu, kendisinden önce gelen benzer sanatsal 

çalışmalar ile olan ilişkisi ve sanatçının motivasyonunun anlaşılması ile daha yetkin 

bir hale geldiğini belirten Rebecca Cannon, sanat modlarının, bilgisayar oyunlarının 

sadece reflekslere dayandığı, hiçbir felsefi altyapıları olamayacağı yönündeki algıları 

kırdığını belirtmektedir:  

 

“Bilgisayar oyunlarının etkileşim, takım temelli problem çözme, el göz koordinasyonu, 

özgürleşmiş yazarlık ve rekabet (başlı başına bir ideoloji olarak) gibikarakteristik 

özelliklerinden politik, sosyal ve felsefi meselelere işaret etmek, için faydalanan sanat 

modları, bu genel algılara karşı çıkar.” (Cannon, 2007: 39). 

 

90’larda bir seri Quake modu ve bir Wolfenstein 3D modu yayınlayan JODI’nin (Joan 

Heemskerk ve Dirk Paesmans) çalışmaları sanat modları çerçevesinde ele alınabilecek 

ilginç örneklerdendir. Öncelikle JODI’nin bütün modları temel aldığı sistemlerden 
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daha az etkileşimli bir yapı sergilemekte, farklı bir deneyim yaratabilmek için 

işlevsellikten arındırılmaktadır (Blyth, 2015). Lisa Adang, JODI’nin modlarını Op 

(Optik) Modlar, Değiştirilmiş Hareket Modları ve Renk Bloğu Modları olmak üzere 

üçe ayırmaktadır. Optik modlarda siyah ve beyaz piksellerden oluşmuş güçlü 

chiaroscuro grafikler kullanılmaktadır (Adang, 2013: 30). Op Art akımı ile iç içe olan 

bu modları, Connor, psikedelik bir deneyim olarak tanımlamaktadır (Connor’dan 

aktaran Adang, 2013: 30). Değiştirilmiş Hareket modları, orijinal Quake oyununun 

grafiklerini sürdürür ancak kamera hareketlerini yöneten kodu değiştirerek uzamdaki 

hareketi, dolayısıyla kamera açısı ile birinci kişi görüş açısına yerleştirilen karakter 

arasındaki örtük ilişkiyi bozmaktadır. Renk Bloğu modları ise doku ile kaplı nesneler 

ya da ışıklandırmadan yoksun, tamamen düz renk düzlemlerinden oluşmaktadır. 

Quake’te, oyuncuya yön duygusu kazandıran ve atmosfer yaratan aydınlatma ve doku 

gibi unsurların yok edilmesi uzamdaki hareketi soyutlamaktadır (Adang, 2013: 33,37). 

Örneğin, Arena adlı modda, JODI, her şeye beyaz bir doku atamış, böylece düşmanları, 

önemli noktaları, sınırları birbirinden ayrılması imkânsız hale getirerek, oyuncunun 

bütün kontrolünü, gücünü elinden almış, duyulan ancak görülmeyen canavarlar 

tarafından avlanan kör avatarlara dönüştürmüş ve böylelikle oyuncuyu güçlü olarak 

konumlandıran video oyunu kurallarını ters çevirmiştir.   

JODI, bir röportajda geliştirdikleri modlar hakkında şunları söylemektedir: 

 

“Oyunu modifiye etmeye olan ilgimiz, hep soyutlama tarzında çalışmış olmamızdan 

ileri gelmekteydi. Oyunlar genellikle bunun tam tersidir. Bir anlatıları vardır ve 

oldukça figüratiftirler, örneğin Quake canavarları karikatür gibidir. İzleyici üzerinde 

dramatik bir etki yaratmak amacıyla çok figüratiftir, diyelim ki ateşle çevrilmiş 

çığlık atan bir canavar…Dolayısıyla, grafik olarak çok netler ve bizim genel olarak 

yapmak istediğimiz bu oyunların hikâyesinive figüratif kısımlarını silmekti.” (JODI, 

Hunger ile röportaj, 2007: 152). 

 

Çizgi ve kare gibi basit formlarla ve sadece siyah ve beyaz renkleri kullanarak yola 

çıktıklarını belirten JODI, bu formları, oyunun dinamiklerini inceleyebilmek amacıyla 

belirli kodlarla ilişkilendirdiklerini, böylece hem oyunları soyut formlarına geri 

 
 Rembrandt aydınlatma olarak da bilinen, ışık ve gölgenin tezatlığına dayalı bir aydınlatma biçimi 
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döndürdüklerini, hem de oyuncuları tünellerde, koridorlarda araştırma yaptıklarına, 3 

boyutlu bir uzamda ilerlediklerine inandıran üç boyut yanılsamasının nasıl 

yaratıldığını araştırma şansı bulduklarını ifade etmektedir (JODI, Hunger ile röportaj, 

2007: 152,156). 

Kodlar aracılığı ile gerçekleştirilen hilelerin, grafikler sebebiyle fark edilemediğini 

belirten JODI, oyun grafiklerden sıyrıldığında yanılsamanın da yok olduğunu ifade 

eder: 

 

“Onu [oyunu] kodun kombinasyonlarına ve kodun dinamiklerine indirgedik. 

Örneğin, bir canavar ya da bir düşman genellikle bir koridora girdiğinizde ya da 

belirli bir alanın yakınına geldiğinizde sizi fark etmeye programlanır. Dolayısıyla, 

figüratif yanılsamadan oluşan tamamen düzmece senaryoda, bütün bu kodlanmış 

‘davranışlar’  oyunu oynayan kişiye çok da aşikâr değildir. Ama beyaz bir uzamınız 

ve sadece siyah bir kareniz olduğunda ve bir süre hareket etmediğini gördüğünüzde 

ve ona yaklaştığınızda hareket etmeye başladığında, basit dinamikleri anlamaya 

başlarsınız.” (JODI, Hunger ile röportaj, 2007: 156). 

 

Bir sanatçının, oyun motoru kullandığı ilk örneklerden biri olan 1995 yapımı ArsDoom, 

o yıl düzenlenen Ars Electronica sergisinin görsel bir temsilidir. Oyunun geliştiricileri 

Orhan Kipcak ve Reini Urban, oyuncuya, elektrikli testere, silah ya da fırça kullanarak 

oyundaki sanatçıları öldürme ya da sanat eserlerini yok etme imkânı sunmaktadır 

(Blyth,2015).  

“Pek çok değerinin yanı sıra, ArsDoom ziyaretçi kavramını ve ziyaretçinin rolünü 

yeniden tanımlamasıyla hatırlanmaktadır: kullanıcı, müze yöneticisi ve aynı 

zamanda eleştirmen olabilir, hangi sanatçının kalacağına, hangisinin yok edileceğine, 

neyi koruyup neyi halkın gözleri önünden (dolayısıyla da hafızasından) sileceğine 

karar verebilir” (http://www.gamescenes.org/2009/11/interview-orphan-kipcak-

arsdoom-arsdoom-ii-1995.html)  

 

Bir Half Life modu olan Counter Strike’a eklenti olarak geliştirilen Velvet Strike ise 

militarist bir oyunun yapısını anti-militarist bir yapı ile değiştirmektedir.Velvet Strike, 

silahları, hedeflenen yüzeye kurşun yerine, aralarında oyundaki asker karakterleri 

homo-erotik yakınlaşmalar içinde resmedenlerin de bulunduğu grafitileri ateşleyen 

spreylere, bir sanat aracına dönüştürmektedir (Pearce, 2006: 77). Velvet Strike, böylece, 

http://www.gamescenes.org/2009/11/interview-orphan-kipcak-arsdoom-arsdoom-ii-1995.html
http://www.gamescenes.org/2009/11/interview-orphan-kipcak-arsdoom-arsdoom-ii-1995.html
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uzamın bir kısmını amaçlanandan başka bir şeye dönüştürerek o uzamı işgal 

etmektedir. Velvet Strike’ın bu yapısı, modun yaratıcılarının, Counter 

Striketopluluğundan tepki ve hatta tehdit içeren mailler almalarına neden olmuştur 

(Blyth, 2015).  

“Eğer bir video oyununun sadece bir VİDEO OYUNU ve bunun sahte bir dünya 

olduğunu anlamıyorsan, o zaman GİT VE BARBİE İLE OYNA” (Schleiner, Leandre 

ve Condon, 2002)  

Cannon, bu durumun, oyuncuların, modun amacın yanlış anlamış olmasından 

doğduğunu söylemektedir. Oyuncular, modun oyun eleştirmenleri ve spesifik olarak 

da oyunlardaki şiddeti eleştirenler tarafından yapıldığını düşünmüş, dolayısıyla Velvet 

Strike’ı oyunlarına ve topluluklarına bir saldırı olarak algılamışlardır, oyunun 

oyunculardan gelebileceği ihtimalini göz ardı etmişlerdir: 

 

“Velvet-Strike, Bush’un terörizme karşı açtığı savaşın başlangıcı sırasında 

şekillendirilmiş olsa da, hiçbir şekilde sansürü desteklemek ya da bilgisayar 

oyunlarının barındırdığı şiddete karşı çıkmak niyetinde değildi… Pek çok oyuncu, 

projeyi yaratıcı bir dışavurum içinde daha soyut bir egzersiz; oyunun kısıtlı 

semiyotiğinin sanatsal bir yapısökümü olarak değerlendiremedi.” (Cannon, 2007: 

48,49). 

 

Oyunun geliştiricilerinden Annie-Marie Schleiner ile bir söyleşi gerçekleştiren 

Jennifer Buckendorff, tepkinin sebeplerinden birinin oyun dünyasının altında yatan 

cinsiyetçilik olduğunu ifade etmekte, öfkenin güçlü bir araç olduğunu düşünen 

Schleiner’ın ise savaş karşıtı bir görüş belirtmekten daha fazlasını yapmak ve insanları 

kızdırmak için yangına körükle giderek oyunapembe oyuncak ayılar, seksek tahtaları 

fırlatan spreyler eklediğini söylemektedir (Buckendorff, 2004).  

 

“İnsanlar önce kızıyor. Sonra taraf seçmek ve kızgınlıklarının sebebini savunmak 

zorunda kalıyor. Daha sonra, eğer bir diyalog varsa, kararlarını değiştirebiliyorlar. 

Bu, cevap verdiğim öfkeli kesimden en az biri ile başıma geldi. Pofuduk, oyuncak 

ayı tarzı spreyler kadın ve çocuk çağrışımları yapıyor; bu tarz oyunların kuru, sert 

askerî dünyasından dışlanmış bileşenler. Ve mizahın huzur bozucu bir etkisi var.” 

(Schleiner, Buckendorff ile röportaj, 2004).  
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Velvet Strike’ın, Counter Strike topluluğundan tepki almasına karşın modern sanat 

camiasında ilgiyle karşılanması sanat modlarının ve de oyunlarının, her ne kadar 

tepkilerin bir kısmı yanlış anlaşılmadan ileri gelse de, ne denli güçlü bir etki 

yaratabileceğinin bir göstergesidir. Özellikle sanat modları, var olan bir oyunu 

kullandıklarından ve orijinal oyunu kayda değer ölçüde değiştirdiklerinden, 

yarattıkları farkındalık oldukça güçlü olabilmektedir. Tıpkı farklı sanat dallarının 

kendi içlerinde yine pek çok farklı dala bölünmesi gibi, sanat oyunları ve modları da 

kendi içlerinde ayrılmakta, türlerine göre amaçları, uğraştıkları meseleler, teknikleri 

ve etkileri de buna bağlı olarak değişmektedir.  

Video oyunlarının içindeki karakterlerin hareketlerinin ve/veya videoların belirli bir 

koreografi ve kurgu oluşturacak şekilde düzenlenerek,  bir film gibi yeniden 

oluşturulması ile ortaya çıkan machinima, sanat modları içinde kendine önemli bir yer 

edinmiştir.  

2.6.4. Machinima 

Makine animasyon ve makine sinema kelimelerinden türetilen bir kelime olan 

machinima,temel olarak kaydedilen oyun videolarının kurgu, seslendirme  gibi post 

prodüksiyon süreçlerinden geçerek bir filme dönüştürülmesiyle oluşturulmaktadır 

(Cannon, 2007:42).Sinema, animasyon ve video oyununun yeni bir melez tür 

oluşturmak üzere birleştiğinibelirten Picard’a göre machinima “sanat ve video 

oyunlarının nihayet bir araya gelmesine izin vermiştir” (Picard,2006).   

Genellikle oyun içi karakterlerinin oynatıldığı video oyunu sekanslarının kaydedilerek, 

kurgulanmasıyla elde edilen machinima, ayrıca diğer modlarda da olduğu gibi yeni 

haritalar, modeller, karakterlerin istenilen şekillerde davranmasını sağlayacak kodlar 

yazılarak detaylandırılabilmektedir (Stalker,2005: 42).  

Oyuncuların kendilerine bir ün sağlaması amacıyla DOOM ve Quake gibi ilk FPS türü 

oyunlardaki yeteneklerini diğer oyunculara göstermek istemesiyle başlayan 

machinima  (Picard,2006) aracılığıyla oyuncu bir icracıya doğru başkalaşım 
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geçirmekte ve “machinima filmleri, oynanışı performans, seyirci olma edimi, tahrip, 

modifikasyon ve oyuncu camiası aracılığıyla dönüştürmektedir”  (Lowood, 

2007:59,64).  

Machinima’nın demo kayıtlarından ayrıldığı ve bir filme dönüşmeye başladığı ilk 

örnek ise Quake oyuncularının hazırladığı 1996 tarihli Diary of a Camper olarak 

gösterilebilir. Film, önceki kayıtların aksine oyuncunun görüş açısından çekilmemişti 

ve bağımsız bir kameraya sahipti. Böylece izleyici, belli bir bakış açısına bağlı 

kalmayıp özgürlük kazanmış oluyordu (Lowood, 2007: 67).  

Machimanın, video oyununun kendisini bir sanat haline getirip getirmediği ise tartışma 

konusudur. Örneğin Tavinor, machinimanın kendi başına sanat olarak 

değerlendirilebileceğini, ancak machinimanın oyunun kendisi değil, oyunu meydana 

getirmek için geliştirilen teknolojiyi kullanarak üretilen geleneksel anlatılar olduğunu 

söylemektedir  (Tavinor, 2009b: 173). 

Hjorth ise machinimanın açık bir şekilde olmaktan ziyade dolaylı olarak siyasi 

eleştiriler için bir zemin oluşturduğunu belirtmekte, ayrıca çeşitli yöntemlerle oyunları 

yapısökümüne uğratarak oluşturulmuş olan stereotipleri alt üst ettiğini ifade 

etmektedir. 

“Oyuncular için ve oyuncular tarafından yapılan ilk machinimaların en temel 

örneklerinden biri Halo (2001) oyun motorundan uyarlanmış olan Red vs Blue 

(2003-günümüz) serisidir. Yaratıcıları FPS (birinci kişi shooter) oyun türünü ironi, 

metinlerarasılık, pastiş ve parodi gibi postmodern teknikler uygulayarak 

yapısökümüne uğratmışlardır. Halo’nun tipik FPS özelliklerini icra etmek yerine, 

Red vs Blueduyarlı, öze dönüşlü, neredeyse yeniçağ tipleri olmaya çalışan bazı 

karakterlerden oluşur- Halo’nun tipik hepsini vur rolünü oynayan avatarların bir 

antitezi. FPS’nin bu metinlerarası yapısökümü en çok Red vs. Blue’nun 

karakterlerin sadece şiddet ve video oyunları etrafında dönen stereotipleri 

açımlamakla kalmadığı, aynı zamanda ABD’deki kimlik politikaları etrafında 

dönen kurguları da açığa çıkartmak için bir platform olarak kullandığı 2006 

serisinde baskındır. “(Hiorth, 2013: 135). 

 

Carroll ve Cameron da, machinimayı yıkıcı bir biçim olarak tanımlamakta, 

oyuncularınvideo oyunlarının anlatılarını teknoloji aracılığıyla modifiye ederek ticari 
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oyunların kendini tekrarlayan yapısını bozduklarını belirtmektedir (Carroll ve 

Cameron, 2005: 4). 

 

“Machinima ekran temelli anlatıların rolünü icra eder ya da daha soyut anlarda 

büyüleyici, geçici duvar kâğıtları olarak sonuçlanırlar. Sonichima oyun temelli bir 

yapım çevresi içerisindeüretilen ses çalışmalarıdır. Sanat oyunu modları ve politik 

oyun modları oynanış ve ideoloji içerisinde yeni bir alan oluşturmak için ticari 

başarıyla daha az ilgilenirler. Üretimsel sanat modları sürekli olarak yenilenen sanat 

çalışmaları üretebilmek için oyun teknolojilerinin gerçek zaman kabiliyetlerinden 

faydalanırlar. Performansa dayalı müdahaleler oynanışın altında yatan işlevleri ortaya 

çıkarmak için oyun içi kuralları bozuma uğratır. Mekâna özel yerleştirmeler ve mekân 

bağlantılı modlar gerçek ve sanal dünyalar arasındaki benzerlik ve farkları 

karşılaştırarak bizi fantezinin gerçekliğinin içine daha da sürükler.” (Cannon, 2007: 

40).  

 

Her ne kadar machinima genel olarak interaktif bir yapıya sahip değilse de ve oyuna 

mı sinemaya mıdaha yakın olduğu tartışılsa da, sonuç olarak, machinima aracılığıyla 

oyunlar asıl amaçlarından sapmakta, oyuncu, geliştiricinin önceden tasarladığı oyun 

yapısını takip etmeyip, oyunun temel yapılarını ve kurallarını yaratıcı bir şekilde 

dönüştürebilmektedir (Kringiel, 2011: 263). Dolayısıyla, machinima video oyunlarına 

sinemaya olduğundan daha yakındır. Cannon, özellikle soyut machinima 

çalışmalarının ortaya çıkan ürün açısından video sanatına yakın durduğunu belirtmekte, 

ancak üretim tekniklerine bakıldığında harita oluşturmak, fare ve klavye kullanımı, 

kod hacklemek gibi video sanatı için oldukça karmaşık yöntemler içerdiğini 

söylemektedir (Cannon, 2007: 43). Machinima ve sanat modları, internet aracılığıyla 

hızla yayılıp, etkileşimli yapılarıyla oyunların yapılarını bozarak ve oyuncuların 

alışageldikleri algıları yıkarak ve tıpkı sanatın yaptığı gibi belli topluluklar üzerinde 

rahatsızlıklara neden olarak video oyunlarının sanatsal bir ifade aracı olarak 

kullanılabileceklerinin kanıtları olarak gösterilebilirler.  

Spesifik olarak sanat oyunu olsun ya da olmasın, video oyunlarının sanat dünyası 

tarafından gitgide daha fazla kabul gördüğü bir gerçektir. 2001’de San Francisco 

Modern Sanat Müzesi “ArtCade: Video Oyunları ve Sanat Arasındaki İlişkiyi 

Araştırmak” adlı bir sempozyum düzenlemiş, video oyunlarından esinlenen çeşitli 

sanat eserleri 1970’lerden o güne kadarki video oyunlarından yapılan seçkilerin 
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yanında sergilenmiştir. Güzel sanatlar programları, video oyunu tasarımının grafik 

boyutuna odaklanmaya başlamış, 2002’de National Network, en iyi kötü adam ve en 

iyi film uyarlaması gibi, video oyunlarına yönelik bir ödül gösterisi düzenleyeceğini 

duyurmuştur. Ayrıca, tıpkı yönettikleri filmlere imzalarını atan auteur yönetmenler 

gibi, sanatsal bir farklılık gösteren oyun serilerine damgalarını vuran video oyunu 

auteurleri mevcuttur. Örneğin, The Legend of Zelda ve Mario serilerinin yaratıcısı 

Shigeru Miyamoto, orijinal hikâyeler, karakterler ve karmaşık, büyüleyici tasarımlar 

yaratma yeteneği ile oyun dünyasınını en çok bilinen ve en önemli tasarımcılarından 

biri haline gelmiştir (Smuts, 2005)  

Etkileşim, oyun mekanikleri gibi oyuna ait özellikleri yaşam, ahlak gibi konular 

üzerine düşünmeye sevk edecek deneyimler sunmak için kullanan ve bunun içim 

alegori, mecaz, soyut anlatım gibi yöntemler kullanan sanat oyunları (Sharp, 2015: 49, 

51)sanatçının yüceltilmesininönüne geçecek ve gelenekselleşmiş değerli sanat eseri 

kalıplarının kırılmasını sağlayacak olan yapısökümcü bir sanat anlayışı sunmaktadır 

(Coulter-Smith ve Coulter-Smith, 2006: 180).  

Lowood’a göre ise video oyunlarının sanat olup olmadığı sorusu daha önemli 

konuların önüne geçmektedir. Ona göre asıl önemli olan, sanatsal dışavurum, 

bilgisayarların sunduğu yeni etkileşimli ortam ve video oyunları arasındaki karşılıklı 

etkileşimdir;oyunların kültürel, sanatsal ve sosyal dışavurum araçları olarak nasıl 

kullanılabilecekleridir (Lowood, 2007: 76).  

Her yeni sanat dalının yarattığı tartışmalardan, elbette ki video oyunları da payını 

almaya devam etmektedir. Ancak sanatçılar, kendilerini ifade etmek için bulabildikleri 

her yeni ortamı kullanmaktadırlar, video oyunları da buna dâhildir ve video 

oyunlarının sanat olup olmadığını tartışmak, sonu gelmeyen ve bir yere varmayan bir 

tartışma olacaktır. Tartışmalar süredursun, video oyunları insanlara yeni bakış açıları 

sunmaya devam etmekte, hem de bunu hiçbir sanat dalının başaramadığı bir 

yoğunlukla ve güçle yapmaktadır.  
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AÇIK YAPIT OLARAK VİDEO OYUNLARI: SKYRİM ÖRNEĞİ 

3.1. The Elder Scrolls 

The Elder Scrolls (TES) serisinin beşinci oyunu olan Skyrim, en büyük mod camiasına 

sahip oyunlardan biridir –yalnızca Nexus’ta bulunan mod sayısı bu çalışma esnasında 

54.671’dir-. 2011’den beri mod üreticileri tarafından sürekli yeni kaplamalarla, 

görevlerle, görsel ve oyun mekanikleri ile ilgili değişikliklerle güncel tutulan fantastik 

rol yapma (RYO) türündeki oyun, bitmek bilmeyen bir öyküye, bir deneyime 

dönüşmekte, oyuncular yaşanan deneyimi daha sürükleyici/kapsayıcı yapmanın 

yollarını aramaktadır.  

Modları desteklemesiyle bilinen Bethesda Software, 7 Şubat 2012’de yayınladığı, 

oyundan ayrı olarak çalışan bir yazılım olan Creation Kit (Yaratım Aracı) ile mod 

desteğini sürdürmüş, oyuncuların, Skyrim üzerindeki kontrolününün daha kapsamlı ve 

rahat olmasına olanak tanımıştır (http://en.uesp.net/wiki/Skyrim:Creation_Kit). Oyun 

üzerinde hangi modların ne gibi değişiklikler yaptığını ve bu değişikliklerin, oyuna bir 

yapıt olarak nasıl bir etkide bulunduğunu ele almadan önce, oyunun kendi iç 

yapısından ve serinin tarihinden kısaca bahsetmek, konunun daha açık bir şekilde 

anlaşılması açısından faydalı olacaktır.  

Skyrim, TES serisinin diğer oyunları gibi açık bir dünyaya sahip fantastik rol yapma 

oyunudur. Açık dünya, oyun evreninin, oyuncuyu gerçek bir dünya gibi saracak 

şekilde tasarlandığı, sözgelimi, şehrin içindeki hemen hemen bütün evlere girilebildiği, 

otellerinde kalınabildiği, iletişime geçilebilecek ve çeşitli yan görevler alınabilecek 

NPC’lerin bulunduğu bir yapıyı tanımlamak için kullanılmaktadır. Genellikle büyük 

boyutlarda bir haritaya sahip olan açık dünya oyunları, oyunun temel anlatısını 

oluşturan ana görevlerin dışında pek çok yan görev içermekte, keşfedilecek irili ufaklı 

çok sayıda mekân barındırmaktadır. A noktasından B noktasına giden yol çizgisel 

değildir ve iki nokta arasında başka pek çok noktalara uğranabilir. Tabii ki bu durum, 

 
 Non-Player Character: Oyuncunun kontrol edemediği ancak çeşitli etkileşimlere geçebildiği 
karakterler 

http://en.uesp.net/wiki/Skyrim:Creation_Kit
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oyunun haritasının limitsiz olduğu anlamına gelmez ancak genelde bu sınırlar, 

oyuncunun kendini özgür hissetmesini sağlayacak kadar geniş tutulmaktadır.  

Oyuncuların kendi karakterlerini yarattığı ve oyun boyunca –oyunun izin verdiği 

ölçüde- istediği gibi geliştirebildiği açık dünyaya sahip rol yapma oyunlarında, 

oyuncuların oyun evreni tarafından sarılma, kendilerini olabildikçe o evrene ait 

hissetmenin yollarını artırma arayışına girmesi ise kaçınılmazdır. Bethesda ise 

oyunculara, amaçlarına hizmet edecek çok geniş imkânlar sunmaktadır.“…Skyrim’in 

kendisini oyuncuya sunma biçimi, oyuncuyu yalnızca öyküyü, dünyayı, kuralları, 

oyunu deneyimlemek için değil, aynı zamanda bu unsurlarla oynaması ve oyunun tam 

bir katılımcısı ve eş-yaratıcısı olması için de baştan çıkartır.” (Simkins, Dikkers ve 

Owen, 2012: 13).   

MS-DOS için geliştirilen Arena (1994) ve Daggerfall (1996) oyunları ile birlikte RYO 

oyuncularının beğenisini kazanan Bethesda, özellikle serinin 3. oyunu Morrowind 

(2002) ile birlikte görsel tasarımı –serideki olayların gerçekleştiği Tamriel adlı kıtanın 

bir şehri olan Morrowind’in her biri kendine özgü mimarisi, giyimi, atmosferi olan 

şehirleri, bu şehirler arasında Silt Strider denilen devasa yaratıklarla yapılan 

yolculuklar gerçekten de bir RYO oyuncusu için nefes kesicidir- , mekanikleri ve 

anlatısı ile RYO türünü yeniden tanımlamıştır. İlk iki oyun ile birlikte zamanının diğer 

pek çok oyununu da gölgede bırakan grafikleri ile de desteklenen Morrowind, halen 

RYO dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biridir. Grafiklerini daha güncel hale 

getirmek için yapılanlar başta olmak üzere pek çok mod üretilmekte, kimi oyuncular 

ve eleştirmenler tarafından serinin en iyi oyunu kabul edilmektedir. Mod yapımına 

açık ilk TES oyunu olması, seri içinde kendine has bir yer edinmesinde de önemli bir 

rol oynamıştır. 

Dört sene sonra piyasaya sürülen ve başka bir şehirde, Cyrodiil’de geçen Oblivion –

adını, Cyrodiil’i,  boyutlar arası kapılar açarak tehdit eden Oblivion adlı boyuttan 

almaktadır-  ile Morrowind’inoyuncuları büyüleyen TES evrenini geliştirmeye ve 

genişletmeye devam eden Bethesda, özellikle, geliştirdiği Radyan Yapay Zekâ ile 

dikkatleri üzerine çekmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse, Radyan YZ, NPC’lerin kendi 

takvimlerinin olmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Böylece,örneğin, belli 
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zamanlarda uyumakta, yemek yemekte ve diğer NPC’ler ile etkileşime 

geçebilmektedir. 

“Oblivion’un oyun uzamındaki NPC’ler, oyuncu, diğer NPC’ler, sandalyeler, kitaplar, 

tarım aletleri ve silahlar gibi çevresel nesneler de dâhil olmak üzeretemas halinde 

oldukları hemen her nesne ile etkileşime geçmeyi seçebilirler.” (Zielke ve diğerleri, 

2009: 52). Diyalog sistemi de bu doğrultuda geliştirilmiş, böylece “NPC’lerin, bireyse 

NPC ve oyuncu isimlerinden havanın durumuna kadar her şeye dinamik olarak yorum 

yapabilmeleri mümkün olmuştur.” (Zielke ve diğerleri, 2009:52). 

Böylece Bethesda, oyunu görsel olarak geliştirmenin yanında TES evrenini, 

Tamriel’in sakinlerini, evreni dolduran ve gerektiğinde oyuncuya destek olan 

karakterler yerine kendi hayatları ve uğraşları olanyaşayan birer varlıklar göstermeye 

çalışarak da geliştirmiş; her ne kadar teknik imkânlarRadyan YZ’nin kullanımında 

birtakım kısıtlamalara neden olduysa da, rol yapma türüne yeni bir soluk getirmeyi 

başarmıştır. 

Morrowind’in kasvetli atmosferi ve genelde kahverenginin tonlarından oluşan renk 

paleti yerine, daha geniş bir renk yelpazesine ve canlı renklere sahip olan Oblivion, 

oyunculara hayat dolu bir evren sunmayı başarmıştır.  

Skyrim, hem görsel hem anlatısal olarak, hem de geliştirdiği yeni mekaniklerle, TES 

serisini bir üst noktaya taşımış, yalnızca oynayan değil üreten hayran kitlesini 

büyütmüştür.  

“Morrowind ardına kadar açık bir oynanış sunuyordu ancak oyunun dünyası 

oyuncunun karakterini yeteri kadar yansıtmasına izin vermiyordu. Oblivion bunun 

bir kısmını düzeltti ancak bunu yaparken dünyayı kurtarmak amacıyla belli bir 

senaryo dâhilinde [pre-scripted] düzenlenmiş görevler serisi arasına sıkışmış 

karakterlerin bulunduğu bir ana görev çizgisi uğruna yaptı. Motive edici olsa da, 

dünyayı kurtarmak özgürlüğü kısıtlar ya da sürükleyiciliği zedeler. Neden dünyayı 

kurtarmak varken araştırmaya zahmet edesin ki? Skyrim, oyuncuyu, Oblivion’da 

yaptığı gibi aksiyonun merkezine yerleştirirken bunu açık uçlu Morrowind oynanışı 

ile birleştirmeyi başardı. Bunu dünyayı sona erdirerek değil, oyuncuya dünyayı 

etkileyecek önemli seçenekler sunarak ve oyuncunun yaptığı bu tercihleri, 

oyuncunun karakterini çevreleyen NPC’ler ile olan etkileşimi ve görevler 

aracılığıyla yansıtarak yaptı. Sonuç daha önceki Elder Scrolls oyunlarının ve 

tartışmaya açık bir şekilde, o tarihe kadarki bütün oyunlardançok daha etkili, 

sürükleyici [immersive] bir rol yapma deneyimi oldu.” (Simkins, Dikkers ve Owen, 

2012: 14,15). 
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Efsanelerde adı geçen ve ejderhaların ruhlarını kendinde hapsedebilen Dragonborn 

karakteri etrafında dönen, tamamen kaybolduklarına inanılan ejderhaların geri 

gelmesini konu almasının yanında, Skyrim’de baş göstermiş olan bir iç savaşı da 

anlatarak oyuncuyu taraf seçmeye zorlayan –ki oyuncu ejderhalar konusunda da bir 

ikilemde bırakılacaktır- ve oyuncuyu Skyrim’i yalnızca görsel olarak değil, siyasi iç 

dinamikleri açısından da araştırmaya iten oyun, böylece nefes alan, yaşayan bir dünya 

oluşturmaya, gerçekten de diğer TES oyunlarından çok daha fazla yaklaşmayı 

başarmıştır.  

Radyan YZ’yi daha gelişmiş bir hale getiren Bethesda, Skyrim için Radyan Hikâye 

adını verdikleri, yan görevleri rastgele bir hale getirerek oyuncu deneyimini 

olabildiğince dinamikleştiren bir sistem geliştirmiştir. “Sizi bir dizi alakasız ve sıradan 

görevlerle boğmak yerine, görevleri; karakterinizin kim olduğu, nerede olduğu, 

geçmişte ne yaptığı ve şimdi ne yapıyor olduğuna göre uyarlıyor.” (Bertz, 

2011http://www.gameinformer.com/games/the_elder_scrolls_v_skyrim/b/xbox360/a

rchive/2011/01/17/the-technology-behind-elder-scrolls-v-skyrim.aspx, 2.11.2017)  

Oyuncunun, oyundaki eylemlerinin kaydını tutan Radyan Hikâye sistemi ile Bethesda, 

NPC’lerin bu eylemlere göre hareket etmesini sağlayarak, Skyrim deneyimini her 

oyuncu için olabildiğince farklı ve hayat dolu hale getirmeye çalışmıştır. 

Havok’un hareket teknolojisini kullanarak Oblivion ve Fallout 3’te görülen 

robotikhareketlerden kurtulan Bethesda, karakterlerin çok daha gerçekçi hareket 

etmelerini; yürümek, koşmak, savaşmak gibi çeşitli eylemler arasındaki geçişin çok 

daha akıcı olmasını sağlamış, Skyrim’deki canlılara çok çeşitli vücut hareketleri 

atayabilmiştir.Özellikle, oyunun en iddialı unsurlarından biri olan ejderhaların 

hareketlerinde büyük fayda sağlayan Havok sayesinde, onları Skyrim’in en güçlü ve 

tehditkâr varlıkları olarak sunmak isteyen Bethesda, kanat çırpma, ateş püskürtme gibi 

çeşitli animasyonlar üzerinde titizlikle çalışmıştır (Bertz, 2011). Havok’un esnek 

yapısı, mod üreticilerinin var olan karakter hareketlerini rahatlıkla geliştirmeleri ve de 

yenilerini eklemelerini sağlamıştır. 
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Bethesda, dünyanın her yerinden pek çok oyuncuyu bir araya getirmiş, mod üretimine 

verdiği destekle, 30 milyon kopya ile tüm zamanların en çok satan 10. oyunu olan 

Skyrim’i (Gamefreakshow, 2017) sürekli genişleyen bir evrene, hiç bitmeyen bir 

öyküye dönüştürmeyi başarmıştır.  

Oyun için üretilen modlar, yüksek çözünürlüklü kaplamalardan yeni modellere; ses, 

aydınlatma, müzik gibi atmosferi etkileyen ya da yeni animasyonlara ve yapay zekâyı 

geliştiren modlara, silah, zırh, büyü, ev gibi nesnelere, oynanışı değiştiren yeni 

mekaniklere; küçük bir evden şehirlere uzanan yeni mekânlara, tek bir görevden 

birbiriyle bağlantılı pek çok göreve ve hatta oyunu tamamen başka bir oyuna çeviren 

topyekün dönüştürmelere kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Özellikle yeni 

mekânlar ve yeni görevler, yukarıda sayılan pek çok eklentiyi de beraberinde 

getirdiğinden, modları kesin bir sınıflandırmaya tabi tutmak pek mümkün 

olmamaktadır. 

 

 Skyrim için en sık üretilen modları sınıflandırmak gerekirse aşağıdaki gibi bir 

tablo ile karşılaışmaktadır: 

1.Görsel yapıyı değiştiren modlar 

 -Aydınlatma 

-Kaplamalar, modeller (Oyunun grafiklerini günümüz oyunlarının kalitesinde 

tutabilmek için üretilen kaplamalardan, Skyrim içindeki pek çok yaratık, özellikle 

de ejderhalar için üretilen kaplamalar, ya da yeni ejderha modellemeleri) 

-Atmosfer(ses, aydınlatma gibi oyunun atmosferine etki edebilecek bütün unsurları 

kapsamaktadır) 

 -Arayüz 

2. Nesne Modları 

     -Silah, zırh 

    -Kitap, büyü 

https://thegamefreakshow.com/2017/06/01/top-10-best-selling-video-games-of-all-time-2017/
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3. Mekân, görev, karakter 

- Bu modlar küçük bir ev eklemekten bir şehir eklemeye, yine tek bir görevden 

birbiriyle bağlantılı pek çok görev eklemeye kadar gidebilmektedir. Yeni mekânlar ve 

karakterler yeni görevleri, yeni nesneleri ve kimi zaman yeni mekanikleri de 

beraberinde getirdiğinden, mod kapsamlı hale geldikçesınıflandırma yapmak 

zorlaşmaktadır.  

4. Yapay Zekâ-Animasyon 

 -NPC’lerin sahip olduğu yapay zekâyı geliştiren, onlara yeni animasyonlar ekleyen 

modlar bu başlık altında toplanabilir. 

5. Mekanik 

 -Oyunun mekaniklerini değiştiren ya da yeni bir mekanik ekleyen modlar.  

Çalışmada, incelenecek olan Skyrim modları, oyunun genel atmosferini, mekaniklerini 

ve anlatısınıen kapsamlı şekilde değiştiren modlardan, çok küçük bir parçasını 

değiştiren modlara kadar uzanmaktadır. Çok geniş bir mod havuzu içerisinden yapılan 

seçimlerde çeşitli platformlarda yapılan sıralamalarda sıklıkla önerilmesi ve indirilme 

sayısı etkili olduysa da, incelenen kimi modlar bu gibi unsurlara bakılmaksızın, 

çalışma çerçevesinde oyunun yapısında meydana getirdiği değişiklikler esas alınarak 

seçilmiş, Enderal gibi Skyrim’i tamamen farklı bir hikâyesi olan oyunlara dönüştüren 

topyekûn dönüştürme modları, çalışma modların bütün içinde nasıl bir etkiye neden 

olduğunu araştırdığından kapsam dışı tutulmuştur. 

3.1.1. Analiz 

3.1.1.1 Beyond Skyrim: Bruma (01.07.2017, Cyrodiil Development 

Team) 

“Beyond Skyrim, Skyrim’in sınırlarını açan ve komşu vilayetlerini hayata geçiren 

geniş çapta, birden fazla ekipten oluşan bir mod projesidir. Bir daha asla Skyrim’in 

sınırlarından geri dönmeyeceksiniz, bunun yerine ötesindeki diyarlara seyahat 

edebileceksiniz.” 
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Beyond Skyrim projesinin ana sayfasında yer alan bu tanıtım yazısından da 

anlaşılacağı üzere, Bruma,  bütün Tamriel’i hayata geçirme amaçlı büyük bir projenin 

ilk ayağıdır.  

 

 

Proje kapsamında yapımı planlanan diğer modlar şunlardır: 

-Cyrodiil: The Seat of Sundered Kings 

-Elsweyr: Sugar and Blood 

-Roscrea: Voices of Deep 

-Atmora: Expedition to the North 

-Iliac Bay: Tower of Dawn 

-Black Marsh: The Roots of the World 

Resim 1: Tamriel Haritası (https://3mgvd43kcscx1ru2dy3rvnub-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/12/tamriel_fullmap2.jpg) 
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-Morrowind: The Star-Wounded East 

 

Yeni harita başlığına dâhil olan Bruma, Tamriel’in başka bir vilayeti olduğundan, 

oyuncunun ilk seyahatinden sonra Skyrim haritasında bir okla belirtilir ve bu ok, 

oyuncuyu Pale Pass adlı, Cyrodiil’e açılan geçide götürmektedir.   

Mod, yeni görevler, NPC’ler gibi unsurlarla Skyrim’e yenilikler getirmekle birlikte, 

haritası bir önceki oyunun, Oblivion’un yeniden inşası üzerine kuruludur; ancak bu 

yeniden inşa, çalışmanın önceki bölümlerinde bahsi geçen Skyblivion gibi bir proje, 

bir yeniden yapım değil; oyunun sınırlarını genişletirken bir yandan da Skyrim’deki 

gelişmelerin Cyrodiil’e yansımalarının nasıl olabileceği ihtimali üzerine kurulan bir 

yan anlatıdır.  

Oyunlar pek çok farklı yolla kurgusal dünyalar yaratsalar da, bu dünyalar oyunculara 

yetersiz gelecektir; bu sebeple oyuncular, kendi kurgularıyla görünenin ötesini hayal 

eder ve kurgusal dünyalardaki boşlukları doldurur (Juul, 2005:121). 

“Kurgusal dünyalarda, kurgusal dünyanın tanımlanması ve aslında nasıl hayal 

edildiği arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Hamlet’in metni oldukça küçük bir 

dünya tasvir eder, çoğunlukla Elsinore’da bir kale ve yabancı ülkelere dair bazı 

                                                                                   Resim 2: Bruma Haritası 
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ipuçları. Aynı zamanda, Hamlet’in kurgusal dünyası gerçek dünya kadar detaylı ve 

büyük kabul edilir. Yapıt, oyun tarafından tasvir edilen gidişatı hayal etmesi için 

okuyucuya çağrı yapmakla kalmaz, aynı zamanda metni esas alarak Hamlet’in daha 

büyük dünyası üzerine çıkarımlar yapmaya da teşvik eder. Böylelikle okuyucu, 

kurgusal bir dünya hayal etmek için çok çaba sarf eder ve sonuç olarak farklı 

okuyucular ve farklı oyuncular kurgusal dünyaları farklı hayal edeceklerdir. 

Bunun nedeni bütün kurgusal dünyaların noksan olmasıdır. Kurgusal bir dünyayı 

bütün yönleriyle belirten bir kurgu yoktur.” (2005: 122). 

 

Umberto Eco da bütün karakterleri ve o karakterlerin tüm özelliklerini anlatan bir 

metnin olanaksızlığından bahsetmektedir. Kırmızı Başlıklı Kız örneğini veren Eco, 

metnin, kızın bütün olası özelliklerini listelemediğini, küçük bir kız olduğunu 

söyleyerek, semantik açıklamalarımızı gerçek dünyaya ya da referans dünyamıza 

yönelttiğini belirtmektedir: 

“Bu, hem teorik hem de pratik nedenlerden ötürü gerçekleşir. Azami ve tutarlı bir 

olaylar dizisinin ana hatlarını, bütün karakterlerin ve onların özelliklerinin durduk 

yere oluştuğu varsayımını şart koşmadan hiçbir kurgusal dünya tamamen özerk 

olamaz. Gördüğümüz üzere, bir hikâye için, Raoul adlı (hayali) bir karakterin var 

olduğunu belirtmek, sonra da onu erkek olarak tanımlamak yeterlidir, metin dünya 

referansında erkeklere atfedilmiş özelliklere gönderme yapar. Kurgusal bir metin, 

sıkça okurun ansiklopedisinin dünyasıyla üst üste biner. Ama aynı zamanda, teorik 

bir bakış açısından bu üst üste binme bir zorunluluktur ve yalnızca kurgusal dünyalar 

için geçerli değildir.  

Tamamlanmış bir alternatif dünya inşa etmek ve hatta kendi gerçek dünyamızı 

tamamen inşa edilmiş olarak tarif etmek neredeyse imkânsızdır. Katı bir şekilde 

biçimsel bir bakış açısından bile tamamlanmış bir olaylar dizisini teferruatlı bir 

şekilde üretmek zor görünmektedir ve model bir gruba ya da kısmi bir tanımlamaya, 

bizim ‘gerçek’ dünyamızın bir parçası olan olası bir dünyanın indirgenmiş taslağına 

başvurmak daha uygulanabilir bir seçenektir.” (Eco, 1984:221). 

 

Aarseth, kurgusal dünyalar hayal gücüne dayanırken oyun dünyalarının, yalnızca 

bilgisayar aracılığıyla var olsalar bile, nesnel bir varlıkları olduğunu belirtmektedir.  

“Yine de, bir oyunda sunulan dünyanın sadece oyun dünyası olması zorunluluğu 

yoktur. Bir oyun iki türlü uzam içerebilir, ludik ve ekstra-ludik, oynanış bölgesi ve 

çevre, oynanmayan uzam. Bazı oyunlarda uzamın büyük bir kısmı ekstra-ludiktir, 

ludik uzamın çoğu statik manzara tarafından kuşatılmış koridorlar ve dar yörüngeleri 

içerir. Satranç gibi diğer oyunlarda ise ludik uzam bütün dünyayı kapsar. Yine 

diğerlerinde, oyuncular, oynanışın bir parçası olarak daha fazlasını inşa edip ludik 

uzamı genişletebilirler.” (2012:131). 

 



 
141 

 

Eco, olası dünyalara yapısalcı bir bakış açısıyla yaklaşıldığında ‘gerçek’ olarak 

bahsedilen referans dünyasının dahi olası bir dünya, başka bir deyişle kültürel bir yapı 

olarak ele alınması gerektiğini belirtir. Bir canavar tarafından yutulup da ölmemenin 

fantastik ögeler barındırdığı ve gerçek dünya ile uyuşmadığı söylense bile, bunu 

imkânsız olarak yargılarken yine kendi semantik ansiklopedimize başvurmakta 

olduğumuzu söyleyen Eco, Ortaçağ’dan bir örnekle bu iddiasını destekler: 

“Ortaçağ okuyucusu İncil’i okurken Yunus’un balina tarafından yutulduğunu 

okuduğunda, bu gerçeği kendi ansiklopedisi ile çelişkili bulmamıştı…Eğer a,  

Yunus’un zarar görmeden bir balina tarafından yutulabileceğine inanıyorsa, a’nın 

ansiklopedisi bu olasılıkla çelişmediği içindir. Ortaçağ’da yaşayan a, gerçek 

dünyada deneyimlediği hiçbir şeyin, ansiklopedik bilginin bu kısmıyla 

çelişmediğini söyleyebilir. Ortaçağ’da a’nın tek boynuzlu atları gördüğüne ikna 

olabileceğini unutmayalım. Ansiklopedisi görsel deneyimini öyle bir kalıba 

sokmuştur ki, günün doğru saatinde ve uygun atmosferik ve psikolojik koşullar 

altında, bir geyiği kolaylıkla tek boynuzlu atla karıştırabilir. Dolayısıyla a’nın 

referans dünyası ansiklopedik bir yapıdır.” (1984: 222-223). 

 

Eco, Hjemslev’in dil üzerine olan çalışmalarından yola çıkarak ansiklopedi kavramını 

geliştirir Olası dünyalar, oyun dünyaları gibi tanımlamaları kullanırken “dünya” 

kavramından biraz bahsetmek gerekmektedir. Dünya, Hristiyan dünyası gibi çeşitli 

düşünce biçimlerini, Sherlock Holmes’ün dünyası gibi hayali unsurları birleştiren, 

ayrıca tarihi, dönemlere bölmeye yardımcı olan bir kavramdır, Romantizm dünyası 

gibi. Özetle, dünya, birbirleri ile yakın bağı olan durumları, özneleri, nesneleri ifade 

etmek için kullanılmaktadır. Dünya kavramı üzerine kafa yoran düşünürler, dünyanın 

gerçekliğini sorgulamış, farklı olsaydı nasıl olurdu gibi sorulara cevap aramışlardır. 

Postmodern düşünce ise, geleneksel çizgisel anlatı ve bu anlatının dünya kavramıyla 

olan ilişkisine farklı bakış açıları getirmiş, yeni zaman- mekân ilişkileri ve çizgisel 

olmayan yapılar ortaya çıkmıştır.  Zamanın parçalanması, dijital ortamlardaki, 

özellikle video oyunlarındaki, çizgisel olmayan anlatı biçimlerinin ortaya çıkmasında 

da önemli bir rol oynamıştır. Uzam-zamandan bağımsız olarak hikâyelerin ünitelere 

bölündüğü modüler anlatılar, karakterlerin ve senaryoların büyük bir hiyerarşik sistem 

oluşturduğu veritabanı estetiği gibi parçalanmış anlatı örnekleri, video oyunları için 

önemli yapılar haline gelmiştir (Planells, 2017: 11-14). “Oyunun tasarımının kurgusal 

dünyası bir taraftan oyuncu için belli bir etkileşim olasılığı uzamına sahip olmalı –yani 
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doğrusalın yerine olası olanın geçirilmesi- ve buna uygun olarak bir parçalanma ve 

karakter ile senaryolar hiyerarşisi öne sürmelidir.” (2017: 14).  

Her kurgusal dünyada olduğu gibi, oyunların dünyası da tamamlanmış bir dünya 

değildir. Hayran kurgusu adı verilen kimi kısa öyküler, kısa filmler gibi kurgusal 

dünyalar, okurların-seyircilerin bu boşlukları doldurma çabalarının bir sonucudur. 

Ancak bu kurgular, her ne kadar ana metinle bağlantılı olsalar da metnin dışında 

üretilirler, başka bir deyişle ana metne yalnızca okuyucu-izleyicinin hayal gücü 

dâhilinde eklemlenirler,  metinle bütünleşmez, kaynaşmazlar. Modlar ise oyunun 

kendisine, ana metne eklemlenir ve kimi zaman ana metinle öyle başarılı bir şekilde 

kaynaşırlar ki, hangisinin orijinal oyun, hangisinin mod olduğunu anlamak güç bir hale 

gelir. Ya da, tıpkı bu dünya farklı olsa nasıl olurdu sorusuna yanıt arayan düşünürler 

gibi, oyuncular da kurulan oyun dünyasını imkânları ölçüsünde değiştirerek alternatif 

oyun dünyaları oluşturabilmektedirler.  

Modun ana metinde erimesi için ise oyunun mitolojisine, atmosferine uygun olması, 

yani lore friendly olması gerekir. Beyond Skyrim, bunu hedefleyen bir moddur.  

Gabriele Ferri, Eco’nun “model okuyucu” kavramını bilgisayar oyunlarına uygulamış 

ve buna “model oyuncu” adını vermiştir. Eco, model okuyucuyu şöyle açıklar: 

“Bir metni organize etmek için, [metnin] yazarı, kullandığı tabirlere anlam atfeden 

bir dizi koda güvenmek zorundadır. Metnini iletişimsel kılabilmek için, yazar, 

dayandığı kod birliğinin, olası okuyucusu ile paylaştığı kodlarla aynı olduğunu farz 

etmelidir. Bu sebeple yazar, [metni] anlamı kendi ürettiği şekliyle ele alarak 

yorumladığı varsayılan olası bir okuyucu modeli (bundan böyle Model Okuyucu 

olarak bahsedilecek) öngörmelidir.” (Eco, 1984: 7) 

 

Eco, her metnin kendi model okuyucusunu birtakım yollarla seçtiğini belirtir. Bunu dil 

kodları, belli bir edebi biçim ya da özel bir uzmanlık isteyen kodlar –örneğin kullanılan 

teknik terimleri bilmeyen okuyucu dışarıda bırakılır- aracılığıyla yapmaktadır. Pek çok 

metin, okuyucusundan belli bir ansiklopedik yeterlilik beklemektedir. Ancak iyi 

kurgulanmış metinler, bir yandan da bu yeterliliği, verdikleri bilgi parçaları ile 

yaratırlar (1984:7,8). 
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Ferri’ye göre, nasıl metinler okuyucudan bir bilinirlik talep ediyorsa, oyunlar da 

oyuncudan belli bir birikim talep ederler. Monkey Island 3 üzerinden örnek veren Ferri 

şu sonuca ulaşır: 

“Eğer Ampirik Oyuncu Monkey Island 2’ye aşinaysa, Wally’i tanımalıdır ve bu 

[tanıma] anlam etkileri üretmelidir(bilinen bir karakterle tanışma, farklı kıyafetinden 

dolayı şaşırma…) , 

Eğer Ampirik Oyuncu Monkey Island 2’ye aşina değilse, sistem tarafından 

[oyuncudan] işbirliği yapması ve oyun deneyiminden aldığı keyfin artması için, 

Wally’i tanıyormuş gibi yapması istenir. “ (Ferri, 2007: 470) 

 

Oblivion’u oynanamamış olan oyuncuya, Beyond Skyrim ile tamamen yeni bir 

deneyim sunulmakta, Cyrodiil’de yüzlerce saat geçirmiş olan oyuncular ise, aşina 

oldukları bir yere tekrar dönmenin hazzını yaşamaktadır. Henüz tamamlanmamış ve 

sadece belli bir mesafeye kadar yaklaşılabiliyor olsa da Imperial City’nin devasa 

kulesini görmek bile heyecan verici olabilmektedir. Dolayısıyla CDT, Beyond Skyrim: 

Bruma’yı tasarlarken, yalnızca Skyrim’i esas almamış, oyuncunun Oblivion 

deneyiminde edindiği kod hafızasından da faydalanmıştır. Geliştirici ekip, Cyrodiil’i 

yeniden tasarlarken, vilayetin son iki yüz yılda geçirdiği varsayılan değişiklikleri de 

yansıtmaya çalışmıştır.  

Umberto Eco, kapalı ve açık metinlerde model okuyucunun konumunu açıklarken, 

Superman çizgi romanı üzerinden örnek verir. Eco’ya göre, Superman çizgi romanları 

önceden belirlenmiş bir yol üzerinde ilerler, okuyucu üzerindeki etkisi dikkatli bir 

şekilde planlanmıştır. “’Hikâyenin’ her adımı, bir sonraki adımın tatmin sağlayacağı 

beklentisini oluşturur. Kalıplaşmış bir projeye göre yapılandırılmış gibi 

gözükmektedirler.” (Eco, 1984: 8). Öte yandan, açık bir metin, labirentvari bir yapıya 

sahiptir ve pek çok farklı okumaya açıktır. Ancak ne kadar açık olursa olsun, her türlü 

yorumu kabul etmez (Eco, 1984: 9). 

Metinlerin açık ya da kapalı olması, okuyucunun kodlara ne kadar hâkim olduğu ile 

de yakından ilişkilidir.  

“Nero Wolfe ile Archie Goodwin arasındaki ilişkiyi, Rex Stout’un anlatı evrenini yok 

etmeksizin, Oedipus mitinin sayısız varyasyonlarından biri olarak yorumlayacak 
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kadar zeki olmak mümkün. Kafka’nın Dava’sını önemsiz bir suç romanı olarak 

okuyacak kadar aptal olmak mümkün.” (Eco, 1984: 9,10).  

 

Bu çerçevede, Beyond Skyrim’in, bir metin olarak açık ya da kapalı olup olmadığını 

anlamak için, öncelikle modun yapısına bakılmalıdır.  

BS, başat bir hikâyeye sahip olmasa da, ana görev olarak ele alınabilecek yaklaşık on 

altı ve çeşitli NPC’ler tarafından verilen; genellikle bir şeyi bir yere götürme, bir 

mağarayı haydutlardan temizleme gibi daha küçük çaplı yaklaşık otuz iki tane 

görevden oluşmaktadır. Ana görevler, genelde Yüzbaşı Adius Vilius etrafında 

şekillenmekte ve oyuncu, Adius’un, Talos’a tapan bir grupla uzlaşma çabalarına 

yardım etmektedir.  

Adius, CDT’nin en çok üzerinde durduğu karakterdir. Elder Scrolls serisinde pek 

görülmeyen, karakter etrafında şekillenen bir anlatı yaratmak istediklerini belirten 

Linton Ineson, sonuç olarak ortaya Skyrim’deki karakterlere oranla daha katmanlı bir 

karakter yarattıklarını söylemektedir (Ineson, 2016). 

Modun geliştiricilerinden Linton Ineson, Fallout: New Vegas’ın (Bethesda, 2010) tüm 

zamanların en iyi RYO’larından biri olduğunu, BS’yi tasarlarken New Vegas’ın görev 

tasarımını örnek aldıklarını belirtmektedir (Bkz. Resim 1).  

 

“Hem ben hem de proje yönetmenimiz Rich, Fallout: New Vegas’ın büyük 

hayranıyız… İkimiz de oyunun doğrusal olmayan yapısına, görev tasarımındaki 

çeşitliliğe, zekâya ve Obsidian’ın, zekice gelişen karmaşık konular dokuma, böylece 

oyunculara, diyalog seçenekleri ve oyuncunun karakterinin yetenekleri, istatistikleri, 

avantaj sağlayan özellikleri, aynı zamanda genel oynayış tarzı ve rol yapma 

seçenekleri ile uyumlu çevresel etkileşimler, oyuncunun karşılaştığı durumlara çok 

çeşitli yollarla yaklaşma olanağı sunma yeteneğine büyük değer veriyoruz.” (Ineson, 

2016). 

 

Skyrim’de, Oblivion’un ilginç, akılda kalıcı karakterler ve öykülerinin eksikliğini 

hissettiklerini ifade eden Ineson’a göre, Skyrim bütün olarak bakıldığında çok güzel 

 
 Beyond Skyrim, bu noktadan itibaren BS olarak kısaltılacaktır. 
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bir oyun olsa da, dünyayı oluşturan bireysel anlatılar açısından yetersizdir. BS projesi 

ile bu eksiği gidermeyi amaçlayan ekip, özellikle oyuncu seçimi üzerinde durmuş; ana 

yan görev olarak tanımladıkları, oyuncu günlüğünde adı ve kendine ait günlük girdisi 

olan bütün görevlerin anlamlı tercihlere sahip olmasına dikkat etmiştir. Bu görevlerin 

dışında kalan “git-getir” görevlerini dahi oyuncunun bir bağ kurabileceği şekilde 

yapılandırmışlardır (Ineson, 2016). 

Görüldüğü üzere, BS ekibinin odaklandığı ana nokta anlatıdır. Her karakteri, her 

görevi olabildiğince anlamlı kılmaya, birbiriyle bağlantılı olacak şekilde kurgulamaya 

özen göstermişlerdir. Böylece oyuncuya bütünlüklü bir oyun deneyimi yaşatmayı 

amaçlamaktadır. Modları tasarlayan ekibin amaçlarından biri, yalnızca güzel bir öykü 

anlatmak değil, Elder Scrolls serisinin eksik buldukları yönleri geliştirebilmektir. 
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Resim 3: Fallout New Vegas’ın görev akışı tablosundan bir örnek (https://beyondskyrim.org/dev-diary-
quests-content-beyond-skyrim-bruma/) 

 

 



 
147 

 

Görev, oyuncunun kumarhanedeki Heck Gunderson ile konuşması yönündeki talimat 

ile başlamaktadır. İkinci aşamada Marjorie ile konuşulmasıyla birlikte görev ağacının 

dalları da oluşmaya başlar. Oyuncu bu aşamadan sonra alternatif görev olarak 

Mortimer ile konuşabilir. Mortimer ile konuşmak, oyuncuyu, aksi takdirde birkaç 

aşamadan sonra ulaşabileceği, “mutfağın ve sadece üyeler için olan kısımların 

anahtarlarını elde etmede yardım et” görevine götürür. Görev bu aşamadan sonra da 

pek çok dala ayrılarak seçenekler sunmaktadır. Bunların bazılarını tamamlamanın 

birden fazla yolu bulunurken, bazılarına yalnızca spesifik eylemlerle 

ulaşılabilmektedir. Kimi seçeneklerde, oyuncudan belli yetkinliklerini geliştirmiş 

olması beklenir. Örneğin, “Philippe’den kurtul ve ziyafet için yemek yap”  amacına 

ulaşabilmek için dört tane yol vardır ancak üç tanesi belli bir yetkinlik gerektirmekte, 

yalnızca bir tanesi “Philippe’i öldür ve tarifi ele geçir” seçeneği herhangi bir yetkinlik 

gerektirmemektedir. Görev tamamlandıktan sonra da oyuncuya seçenek 

sunulmaktadır, örneğin oyuncu Heck Bunderson ile konuşursa Mortimer’ı suçlayıp 

Beyaz Eldivenler adlı grubu Heck’ten koruyabilir ya da Beyaz Eldivenler’e suç atıp 

onları Heck’e teslim edebilir.  

Sadece tek bir görevin bile pek çok farklı sebep-sonuç ilişkisi sunması, oyuncuya hem 

büründüğü karaktere uygun yollar izlemesini sağlayarak oyunun RYO yapısını 

güçlendirir, hem de görevi tekdüzelikten kurtararak her seçeneğin sonucunun anlamlı 

olmasını sağlar. Böylece görev yerine getirilmesi gereken sıkıcı bir vazifeden, her 

adımında bir tercihin olduğu, oyuncunun, içinde çeşitli olasılıklar barındıran bir 

maceraya atıldığı hissini kuvvetlendiren bir sebep-sonuç ilişkileri ağına dönüşür.  

Görüldüğü üzere, oyunun anlatısını, kurallarından ve mekaniklerinden ayrı düşünmek 

olanaksızdır. Klasik anlatılarda söylem; hikâyenin anlatım biçiminden, kullanılan 

dilden, bakış açısı gibi etmenlerden kaynaklanırken oyunların söylemi 

mekaniklerinden ve etkileşimden yani ludik unsurlarından gelir. Oyun mekanikleri, 

oyunun çekirdeğini oluşturur. Görsel düzenleme, hikâye gibi bütün diğer etmenler 

mekaniklerin etrafında şekillenmektedir ve yalnızca mekanikler bile bir hikâye 

anlatmaya yeterlidir (Larsen ve Fog, 2016: 62-63).  
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Larsen ve Fog, mekaniklerin nasıl hikâye anlatabildiğini göstermek için Tetris’i analiz 

etmişlerdir: 

“Tetris, blokları üst üste yığma üzerine kurulu bir oyundur. Her tam blok çizgisi, 

blokları temizler. Hedef, yığın tepeye ulaşmadan önce mümkün olduğunca 

oynamaktır. Oyunu oynarken birkaç seçeneğiniz vardır (manipülasyon kuralları): 

Blokları döndürmek ve kenarlara doğru hareket ettirmek. Aşağı kendiliğinden iner. 

Hedef kuralı ideal senaryoyu tanımlar: Blok bırakmamak. Bunu yapmanın yolu 

blokları organize etmekten ve bir düzen tutturmaktan, böylece ‘duvarınızın’ 

bütünlüklü kalmasından geçmektedir. Bu hedefi ortaya koymakla, oyun neye değer 

verdiği hakkında bir beyan vermiş olur: Yapı ve düzen. Rastgele çeşitlilikte bloklar 

veriliyor ve sadece verimli bir şekilde düzenlerseniz hayatta kalabiliyorsunuz. Eğer 

hedef en uzun kuleyi oluşturmak olsaydı, Tetris oldukça farklı oynanırdı ve 

oyuncular gerçekten baştan sağma kuleler yapabilirdi. Burada, değerler farklıdır: 

Oyun yüksekliğe ve hızlı bir şekilde yapılandırmaya önem verebilirdi ki bu oldukça 

farklı bir anlatı olurdu. Burada temsil ya da geleneksel hikâye anlatımı hakkında 

bahsedilebilecek bir şey yoktur: Üst üste yığdıklarınız çeşitli şeyler olabilir, ama 

oyunun anlamı sadece ve sadece mekanikler aracılığı ile oluşur. Tetris’in içeriği 

yapının değerli olmasıdır ve söylemi oyun mekanikleridir ki bu da bize anlatıyı verir.” 

(2016: 63-64). 

 

Juul, kuralların ve anlatı kurgusu hem birbiri ile rekabet ettiğini hem de birbirini 

tamamladığını belirtir. Anlatı kurgusu (fiction) oyunun kurallarını anlamada önemli 

bir yere sahiptir.  

 

“Oyun tasarım sürecinde, tasarımcı kurgusal dünyanın hangi yönlerinin gerçekten 

oyun kurallarına eklemleneceğine karar vermelidir. Ardından oyuncu; oyunu, 

anlatı kurgusunun oyunu anlamada kendisine ipucu verdiği ve aynı zamanda 

kuralların anlatı kurgusunu hayal etme konusunda ipucu verebileceği iki yönlü bir 

süreç olarak algılar.” (Juul, 2005: 163).  

 

Skyrim, oyuncuya fantastik bir dünya sunmaktadır, daha önce açımladığımız dünya 

kavramı ekseninde, bu dünyaya The Elder Scrolls (TES) dünyası, ya da birbirine bağlı 

daha geniş bir yapıyı ifade etmek için The Elder Scrolls evreni diyebiliriz. Anlatının 

kurgusal yapısı tutarlı olmakla birlikte, kurallarda, mekaniklerde ve dolayısıyla da 

oynanışta değişiklikler olabilmekte, bu değişiklikler özellikle serinin eski oyuncuları 

tarafından kimi zaman beğenilmekte kimi zaman ise yadırganmaktadır. 

Mekaniklerdeki değişiklikler, oyundan alınan hazzı ciddi ölçüde etkileyebilmekte, 

ileriki analizlerde görüleceği üzere, mekaniklere yönelik modlar hazırlanabilmektedir. 
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BS’nin içeriği ise; oyuna yeni uzamlar, görevler, kurgular dâhil etmekle beraber 

mekanikleri ve kuralları değiştirmez. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, eklenen 

görevleri daha karmaşık bir düzeyde gerçekleştirmeyi hedefler. Bu da, oynanıştan 

alınan hazza doğrudan etki etmektedir.  

Oyun analizleri ve incelemeleri yapan Strat-Edgy Productions, “Morrowind vs 

Skyrim- More is Less” adlı videosunda bu sorunu ele almıştır. Strat-Edgy, 

Morrowind’in eski tıkla götür macera oyunlarına benzeyen ve anahtar kelimeleri 

bulma yolu ile ilerleyen derin ve karmaşık bir diyalog sistemine sahip olduğunu ancak 

oyuncuya bir seçenek vermediğini; bazı NPC’lerin verdikleri cevapları 

detaylandırdığını belirtmektedir. Oyuncu, bu yolla bazı ender anahtar kelimeleri 

bulabilmekte,  böylece oyunun anlatısı açılarak derinleşmektedir. Diyalog, sadece bir 

diyalog olmaktan çıkıp, çözülmesi gereken bir bulmacaya dönüşmektedir. Oblivion ve 

Skyrim’de ise diyalog sisteminin oyuncuya rol yapma illüzyonu veren seçeneklerden 

oluştuğunu ancak seslendirmenin de eklenmesiyle maliyet ve harcanan zamandaki 

artışın anlamlı diyaloglara girebileceğimiz NPC’lerde azalmalara yol açtığını 

belirtmektedir (Strat-Edgy Productions, 2016).  

BS, Skyrim’deki bu eksiği, NPC’lerle girilen en ufak diyaloğu, oyuncuya verilen en 

basit görevleri dahi anlamlı kılma çabasıyla gidermeye çalışmaktadır. Ayak işi olarak 

nitelendirilebilecek olan görevlerin RYO’ların temeli olduğunu, sıradan ve yüzeysel 

gözükseler de oyun tasarımı çerçevesinde varlıklarının gerekli olduğunu vurgulayan 

Ineson, Skyrim’in bu görevler ile ilgi çekici anlatılara sahip olan görevler arasındaki 

oranı iyi kuramadığını, BS’de bu oranı ayarlamaya çalıştıklarını ve en sıkıcı görevlerin 

bile merak uyandıran anlatılara sahip olmasına çabaladıklarını belirtmektedir (Ineson, 

2016).  

 

 ‘Bana dört tane aslankulağı getir’, diye gürler bir simyacı, ‘Şu an meşgulüm ama 

deneylerim için ihtiyacım var. Sana iyi öderim.’  

Ortalama bir ayak işi görevinin yapısını bu şekilde tarif eden Ineson, bu yapının 

anlatıyı eylemlere yüzeysel bir şekilde bağlasa da “oyuncuya ürününüze bir 30 dakika 
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daha yatırmak üzere yabana yapacağı bir sonraki yolculuk için makul gerekçeyi 

verecek kadar yeterli” olduğunu belirtmektedir. BS’de Skyrim’e oranla çok daha az 

olan bu tür görevlere ise ekibin yaklaşımı şu şekildedir: 

 ‘[Yaşlı Barnius] benim köpeğimdi. Köpekleri severim. Bir insanın sahip olabileceği 

en sadık dostlar. Birkaç yıl önce üşüttü ve öldü.’ 

‘Mezarına bir adak bırakmak istiyorum, hemen hanın arkasında. Sorun şu ki, etrafta 

dolaşacak ve malzemeleri toplamaya sağlığım el vermiyor. Yaban tehlikeli ve bir gri 

kurt ya da bir ogre ya da kim bilir başka neler tarafından öldürülmek istemiyorum.’ 

… 

Oyuncuya, Erlus’la yürüme ve açılış diyaloğunda bahsettiği adağı sunma fırsatı 

tanıdık. Bu sayede –NPC’nin bahsi geçen mezara yürüdüğü,  anma sözleri söylediği 

basit bir senaryoya bağlı sekans ekleyerek – ölü köpeği için adak bırakma fikrinden, 

anlamlı bir kurgusu ve neticesi olan gerçek bir mini anlatı oluşturduk. Bu, oyuncuya 

yaptıkları angaryanın bedelinin bir avuç altından daha fazla olduğu hissini verirken, 

biz yazarlara dünyayı ayrıntılandırma fırsatı tanıyor, görevin rastgele olmasını 

engelliyor…” (Ineson, 2016/). 

 

Aarseth her oyunun ve her hikâyenin dört unsurdan oluştuğunu belirtir: dünya, 

nesneler, eyleyenler ve olaylar. Bu dört unsur her hikâyede farklı oranlarda 

yapılandırılır. Hikâye anlatımı için en önemli boyut ise eyleyenler/karakterlerdir. 

Karakterleri zengin, derin ve ilginç olacak şekilde yaratmak, oyunda anlatıyı 

güçlendirmek için başvurulacak en etkin yoldur. Dünya ve nesneler oyun dünyasının 

ontolojik boyutları ile ilgilidir (Aarseth, 2012:132).  

Açık dünya oyunlarında öngörülemezliğin çok önemli olduğunu söyleyen ekip, tahmin 

edilebilen açık dünyaların araştırmaya ve içinde maceraya atılmaya değer olmadığını 

belirtmektedir.  

“Eylemlerinizin sonuçlarının, o seçimlerin yapıldığı göreve demirlenmiş olması (ya 

da bir görev zincirinden bahsediyorsak, sonuçlandıran göreve) işe yarar olsa da 

tasarım açısından kısır bir yaklaşım gibi gözükmektedir.”  (Ineson,2016) 

Skyrim’in rastgele karşılaşmaya dayalı bir sistem, yani belli noktalara gelindiğinde 

tetiklenen görevler içeren yapısı üzerinde çalışan ekip, yan görevlerde hikâyeleri 

tamamlanmış gibi görünen karakterleri geri getirmeyi, onları eşlikçi olarak kullanmayı 

ya da daha önce yapamadıkları şekilde oyun dinamiğine bağlayabilmeyi 

başarmışlardır.  
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“…oyuncuya, eylemlerinin sonuçlarının, seçim yapıldıktan saatler ve hatta günler 

sonrasına, büyük ihtimalle yapıldığı yerden kilometrelerce öteye, uzandığı hissini 

vererek her hikâye çizgisine bir katman daha öngörülemezlik… ve inanılırlık 

ekleyebildik.” (Ineson, 2016) 

 

Çevresel hikâye anlatımı, ekibin üzerine kafa yorduğu bir diğer konu olarak karşımıza 

çıkar. Zindanları tekdüzelikten kurtarmak için yollar arayan ekip, zindan içeren bazı 

görevleri anlatı ağırlıklı deneyimlere, çevresel görevlere dönüştürme yoluna 

gitmişlerdir. Rielle ve Frostfire Glade zindanları, bu yapının görülebildiği görevlerden 

ikisidir. 

Rielle zindanı, oyuncu zindanda ilerlediği esnada dirilen ve bundan rahatsız olan bir 

lich barındırır. Lich, oyuncu ile sürekli diyalog halindedir ancak akış bölünmez. Bunun 

tek istisnası, oyuncu lich’in odasına girdiğinde araya giren konuşmadır. Burada 

oyuncuya lich ile konuşma fırsatı tanımak isteyen ekip, yine de bunu tercihe bırakmış, 

isterse konuşmayı atlayıp hemen saldırma konusunda oyuncuyu serbest bırakmıştır.  

Her ne kadar bu yönde bir diyalog kullanımı her zaman tercih edilmemesi gereken bir 

kullanım olsa da, ekip, bu tür düşmanlara karakter eklemek için uygun olduğunu ve 

benzer yöntemlerin kullanılabileceğini belirtmektedir. Böylece daha ince alelade bir 

lich olan düşman, ismi, kendine has bir karakteri ve hikâyesi olan bir düşmana 

dönüşmekte, ganimetleri koruyan bir sağlık göstergesinden çok daha fazlası haline 

gelmektedir. Oyunun akışını da en azından önemli ölçüde bölmemesi, yöntemi 

oldukça kullanışlı hale getirmektedir.  

Frostfire Glade’de ise düşmanın odasına açılan geçide bilmeceli bir şekilde konuşup 

kapının mührünü nasıl kırabileceğine dair oyuncuya ipucu veren bir kapı ekleyen ekip, 

odaya bir de gizemli figür yerleştirmiştir. Oyuncu odaya girdikten sonra bir fırtına 

kopar ve gizemli figür, oyuncudan the Glade Guardian isimli düşmanı öldürmesini 

talep eder. Ayrıca, fırtınayı dindirmeye yardımcı olabilecek dua kitaplarını bulmak 

için araştırma yapması yönünde de teşvik eden bir görev başlar.  

Her iki durumda da, anlatılar tercihe bağlıdır (ilk örnekte oyuncu doğrudan düşmana 

saldırmakta ve ikincide, düşmanı öldürdükten sonra zindanı terk etmekte özgürdür), 
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yine de eklediğimiz görev-benzeri içerikler oyuncunun eylemlerini daha anlamlı kılar. 

“ (Ineson, 2016). 

A Stormcloak in Chains görevi, oyuncunun yaptığı seçimleri sürekli sorgulamasına 

neden olan görevlerden biridir.. Haritanın hemen başlarında bulunan kaleye 

girildiğinde bir mahkûmun konuşturulmaya çalışıldığını ancak başarılı olunamadığını 

öğreniriz. Oyuncu dilerse bu görevi üstlenebilir. Mahkûmu konuşturulabilir ya da 

serbest bırakılabilir. Serbest bırakılırsa Bruma’daki askerler tarafından düşman ilan 

edilir ve görüldüğü yerde saldırıya uğrar.  

Görev şeması şu şekildedir: 

Elçi Precilius Varro ile konuş – Yardım etme 

                                                 --Yardım et --- Bjarni Shatter Stone ile konuş 

                                                                                             Bjarni’yi serbest bırak--- 

Gardiyandan anahtarı al 

Kilidi maymuncukla aç         -----   Kaleden çık---- Gizlenerek çık 

                                                                          ----Diğer mahkûmları serbest bırak – 

Stormcloak desteğini çağır 

 Araziye çık                                 -----------Fort Pale Geçidi’nden Kaç—Bjarni2yi 

hayatta tut (tercihen) --- Dövüş bittiğinde Bjarni ile konuş 

 

                                                                                               Sorgula—Gardiyan ile 

konuş- Suç ortaklarının olup olmadığını ve varsa kaç kişi olduklarını öğrenmek için 

sorgulamaya devam et- Gardiyan ile konuş- Zindanda ne olup bittiğine bak- Elçiyi bul 

ve uyar- Mahkûm Penitus Oculatus ajanları tarafından götürülürken gözlemle ya da 

mahkûmu kurtar.  

 

https://beyondskyrim.org/dev-diary-challenges-consequence-non-quest-narrative/
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Görev, temelde çok fazla dala ayrılmaz. Ancak dikkat çekici olan aralara serpiştirilen 

diyalogların, oyuncunun verdiği kararı sorgulatma amacı taşımasıdır. Varro, en 

başından Bjarni’yi Penitus Oculatus’tan korumak istemektedir çünkü yöntemlerinin 

çok zalimce olduğunu düşünmektedir. Bjarni’nin akıl sağlığının çok yerinde olmadığı 

açıktır. Yapılacak olan tercihler kısıtlı olsa da, oyuncuya bu tercihlerin ağırlığı 

hissettirilir. Eğer Bjarni kurtarılırsa, Varro hayal kırıklığına uğradığını, Penitus 

Oculatus’un haklı olduğunu söyler ve üzgün olduğunu belirterek kılıcını çeker. Eğer 

Varro’ya yardım etme yoluna gidilirse, Penitus Oculatus ajanlarının Bjarni’yi 

götürmeye geldikleri ana tanıklık ettirilir. Varro, Bjarni’nin akıl sağlığının yerinde 

olmadığını, fazla bir tehlike arz etmediğini söyler ancak ajanlar ikna olmaz. 

Oyuncunun tekrar ikileme düşmesi sağlanır ve Bjarni’yi kurtarması için oyuncuya bir 

şans daha verilir.  

Skyrim’in nispeten düz giden görev yapısı, BS Bruma’nın görev tasarımına 

yaklaşımıyla değişime uğrar. Oyuncu, yeni haritada, yeni görevler yapmakla kalmaz, 

bu görevlerin bağlı olduğu anlatıların derinliği, bir oyundan ziyade yaşayan bir 

dünyada olduğu hissini kuvvetlendirir. Yapıt genişlemekle, hareketlenmekle kalmaz, 

derinleşir, canlanır. Bruma, Skyrim’i sürekli genişleyen bir yapıta, yaşayan bir 

organizmaya dönüştürmektedir.  

 

Bruma’nın genel yapısına bakıldığında şunlar gözlemlenmektedir: 

Anlatı: 

-Skyrim’in anlatısı genişletilmektedir. Bu genişleme, serinin kendi mitolojisi göz 

önüne alınarak, olası kurgular üzerinden ilerler. 

Görev Tasarımı: 

-Skyrim’in Radyan Yapay Zekâ temelinde rastgele karşılaşmalara dayalı sistemi 

güçlendirilerek ve görev ağacı detaylandırılıp kimi zaman bütün oyuna yayılarak daha 

bütüncül bir oyun deneyimi sunulmaya çalışılır. 

Görsel Tasarım 
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-Bruma, Oblivion temel alınarak oluşturulmuş olup, görsel tasarım açısından 

Skyrim’den farklılık göstermektedir. Gerek mimarisi, gerek kullanılan silahların, 

zırhların tasarımı bu farklılığın göstergeleri olarak karşımıza çıkar. Skyrim’de uzun 

saatler geçirmiş olan oyuncu böylece oyundan kopmadan farklı bir haritaya geçer. 

Oblivion’u oynamış olan oyuncuların ansiklopedisinden de yararlanan Bruma, yeni ve 

eski oyunlar/dönemler arasında bir köprü de kurmaktadır.  

Müzik 

İncelemenin dışında kalsa da, BS Bruma Skyrim’in kendi müziklerine ilaveten pek 

çok yeni müzik eklemekte, bu da atmosfere katkı sağlamakta ve yenilik/farklılık 

hissini artırmaktadır. 

Dijital göstergeler interaktiftir, yani diğer göstergelerden farklı olarak sabit değildirler, 

duruma bağlı olarak şekil ve form değiştirir, diğer göstergelerle etkileşime girerek 

onları etkilerler. Video oyunlarını ele aldığımızda, oyunun kahramanının yürümesi, 

koşması, zıplaması kendi durumundaki değişiklikleri, düşmanları öldürmesi, bir 

eşyanın yerini değiştirmesi diğer göstergeler üzerindeki etkilerine örnek olarak 

gösterilebilir (Andersen, 1997: 217). Bir yapıt, göstergelerden oluşan bir bütündür. 

Andersen, interaktif göstergelerden bahsederken, bu göstergelerin okuyucunun yani 

oyuncunun girdileriyle doğrudan bağlantılı göstergeler olduğunu belirtse de –oyunun 

kahramanı gibi- hemen hemen bütün bilgisayar göstergeleri doalylı da olsa 

kullanıcının girdisine bağlı olduğundan böyle bir sınıflandırma kısıtlayıcıdır.  Modlar, 

interaktif göstergelerden oluşan ve hâlihazırda değişebilen göstergeleri, tekrar 

dönüştüren, değiştiren, genişleten yapılar olup yine interaktif göstergelerden 

oluşmaktadır.  

Aktör göstergeler, dijital ortama özgü göstergelerden bir diğeridir. Konum, şekil 

değiştirebilir, diğer göstergeleri etkileyebilirler ancak, her ne kadar eylemlerini 

kullanıcının interaktif göstergeleri manipüle etmesine bağlı olarak değiştirebilseler de, 

doğrudan kullanıcı/oyuncu tarafından etkilenemezler (Andersen, 1997: 219). 

Oyunlardaki düşmanlar, ya da NPC’ler aktör göstergeler olarak sayılabilirler. Oyuncu 

ile ya da çevredeki diğer unsurlarla etkileşime girebilir, oyuncunun –interaktif 

göstergenin- kendileri girdiği etkileşime bağlı olarak davranışlarını şekillendirebilirler. 
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Aktör göstergelerin bu özelliği, oyunlarda NPC’ler ya da düşmanlar –özellikle bölüm 

sonlarındaki düşmanlar- söz konusu olduğunda, yapay zekânın ne kadar başarılı 

olduğu ile doğru orantılıdır.   

Denetleyici göstergeler, diğer göstergeleri değiştiren, ancak kendileri değişmeyen 

göstergelerdir (Andersen, 1997:221). Oyuncunun ilerlemesini engelleyen objeler, 

ilerlediğinde ölümüne sebep olacak alanlar –örneğin, yüzme mekaniğinin olmadığı 

oyunlarda deniz- denetleyici göstergelere örnek olarak gösterilebilir. Kimi denetleyici 

göstergeler, oyuncuyu bir yere çeken ya da sürükleyen hava akımları gibi, oyuncunun 

denetimini elinden aldığından, onu interaktif göstergeden bir aktör göstergeye 

dönüştürmektedir (1997:221). 

Kendisi diğer göstergeleri etkileyemeyen, ancak diğer göstergelerden etkilenen 

göstergeler nesne göstergeleridir (1997:225). Oyun içindeki hemen her nesne bu 

kapsama girebilir. Bu durum, oyunun izin verdiği etkileşim derecesine bağlıdır. 

Örneğin Dishonored (Arkane Studios, 2012)’da, kimi kapılar sadece anahtar 

yardımıyla açılabiliyorken, kimi kapılar, patlayıcı gibi uygun araçlar varsa ya da 

oyuncu, karakterini bu yönde geliştirebildiyse parçalanabilmektedir. Her iki durumda 

da kapı, nesne göstergesidir, ancak ikinci durumda sunulan etkileşimin derecesi daha 

fazladır.  

Diğer göstergeler ile hiçbir etkileşime girmeyen göstergeler ise düzenleme 

göstergeleridir (Andersen, 1997: 229). Sadece dekorasyon amaçlı olan bu göstergeler, 

oyunlarda genelde ağaç gibi çevresel unsurlardır. Dishonored’daki kapı örneğine 

dönecek olursak, bazı kapılar ile hiçbir etkileşime geçilememektedir ve düzenleme 

göstergesidirler.   

Aarseth, Andersen’in bu sınıflandırmasını sorunlu bulsa da toptan reddetmemektedir. 

“Andersen’in bilgisayar temelli göstergeler tipolojisinin bilgisayar oyunları gibi 

sistemleri titiz ve genel bir açıdan tanımlayabilmekte gerçekten faydalı olabilmesi için 

fazla esnek ve rastgele olduğu sonucuna varmak akla yatkın gözükmektedir. “ (Aarseth, 

1997: 39). Bilgisayar temelli göstergelerin değişken sistemler olduğun ve 

göstergebilimin yetersiz kaldığını belirten Aarseth, yine de Andersen’in bunu 

başarmaya oldukça yaklaştığını söyler.  
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Bu çalışmada da yeri geldikçe Andersen’in bu sınıflandırmasından faydalanılacaktır.  

Bruma, daha en baştan oyuncuya iki seçenek sunmaktadır: Sınır Kapısı ya da 

kaçakçıların Skyrim-Cyrodiil arasında gidip gelmek için kullandıkları Serpent’s Trail 

geçidi. Skyrim’deki iç karışıklıkların Cyrodiil’e de yansımaması için geçişler sıkı 

tutulmaktadır- oyuncu bu geçit aracılığıyla yolculuğuna devam edebilmektedir. 

Serpent’s Trail, silahlanmış kaçakçılarla ve tuzaklarla doludur. Oyuncu herhangi bir 

sebeple bu yolu seçtiği takdirde tehlikelerle yüzleşecektir. Modun sunduğu bu seçenek, 

oyun tasarımında benimsediği yolu da özetler niteliktedir: tercihlerin anlamlı sonuçlar 

sunması. Oyuncu, diplomatik bir yol benimseyip sınırdan geçebilir, ya da tehlikelerle 

yüzleşerek –ve sonucunda kimi ganimetler elde ederek- Cyrodiil’e ulaşabilir. Tercih 

ettiği yol, herhangi bir şekilde oyunun gidişatını etkilemese de, oyuncunun yönettiği 

karakterin kişiliğinin bir yansıması olarak, role bürünmesine yardımcı olur. Başka bir 

deyişle, interaktif göstergenin aktör göstergelerle olan ilişkisi –askerle ve düşmanlarla- 

oyuncunun interaktif gösterge ile ve oyun dünyası ile olan ilişkisini, algısını 

etkilemektedir.  

Mod pek çok yeni model, kaplama, görev ve NPC barındırmaktadır. Özellikle yerleşim 

yerleri –evler vs.- ve silah tasarımları Skyrim’dekinden oldukça farklıdır. Bruma’yı 

tanıtan bir oyuncu, tanıtım videosunda kendini gerçekten Cyrodiil’de hissettiğini, 

modun, Cyrodiil’in Skyrim’den ayrışan kültürünü başarılı bir biçimde yansıttığını 

belirtmektedir. Oyuncunun Cyrodiil hakkındaki bilgisi, yani ansiklopedisi sayesinde 

bu zihninde bir geri dönüş, bir heyecan yaratılabilmektedir. Oblivion’u oynamamış, 

dolayısıyla Cyrodiil’de hiç bulunmamış bir oyuncu için ise bu ayrışma, farklı bir 

haritaya geçmekten ibaret olacaktır. Zero Period Productions, Bruma’yı incelediği 

video serisinde, Oblivion’u çok sevdiğini, B.S. Bruma için bu sebeple çok 

heyecanlandığını belirtmektedir (Zero Period Productions, 2017). ManaBuilt adlı 

oyuncu, Snowstone Rest hanına girdiğinde, hanın tasarımının Oblivion hanlarına çok 

benzediğini ve bu tasarımı çok sevdiğini belirtmektedir (ManaBuilt, 2017). 

Çalışmanın önceki bölümlerinde bahsedildiği üzere modlar oyunların mekaniklerine, 

kurallarına müdahale edebilir, dolayısıyla oynanışı temelden değiştirebilir. Bruma, 

mekaniklere dokunmamakla beraber, görev yapısında ve anlatıyı aktarmada izlediği 

https://www.youtube.com/watch?v=sJOnHkrd4yE
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yol, oyuncunun evrenle daha anlamlı bir bağ kurmasını sağladığından, mekanikler 

üzerinde temel bir değişiklik yapmadan oynanışı değiştirmektedir.  

Eco, açık yapıt ve hareketli yapıt gibi kavramları açıklarken, sanat eserleri üzerinde 

durur. Ancak bu kavramlar yalnızca sanat eserlerine uygulanamayacak –ve büyük 

ihtimalle kendisinin öngörmediği-  denli kapsamlıdır. Yapıt kelimesi sadece sanat 

eserini karşılamaz. İnşa edilen, üretilen her metin bir yapıttır. Bu çerçevede, video 

oyunu da bir yapıttır ve özellikle Skyrim gibi oyunlar, Eco’nun belirttiği her manada 

açıktır. Hem her oyuncunun oyun deneyimi farklıdır –sadece yorumlama olarak değil, 

yapılan tercihler, yaratılan karakter, görevlerin sıralaması, gidilen görülen yerler 

kapsamında da- hem de oyuncu oyuna kendi ürettiği bir metni katarak oyun dünyasını 

genişletebilmekte, kimi zaman ise geliştiricilerin eksiklerini kapatabilmektedir.   

Görüldüğü üzere BS Bruma, yalnızca Bruma haritasının bir yeniden yapımı değil, 

yeniden inşasıdır. Haritanın birebir kopyası yapılmamış, geliştiriciler kendilerinden bir 

şeyler katarak, haritayı yeniden inşa etmişlerdir.  
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Özüne oldukça sağdık kalarak kendi tasarımlarını ortaya koyan ekip, Oblivion’un canlı 

renklerden oluşan renk paletini de Skyrim’in gri, karanlık atmosferine uyacak şekilde 

değiştirmişlerdir. 

 

 

 

                                        Resim 4: Oblivion                                      Resim 5: Beyond Skyrim Bruma 

                                              Resim 6: Oblivion                                       Resim 7:  Beyond Skyrim Bruma 
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Böylece mod, sadece teknolojinin imkânları ile eskinin daha güzel bir kopyası 

olmaktan çıkmış, yeni bir bakış açısı ve atmosfer ile oyuna dâhil edilmiştir. 

Serinin eski oyuncularının oyuna yönelik en büyük eleştirileri, karakterlerin çok 

yüzeysel, yan görevlerin çok sıkıcı olduğu yönündedir. Super Bunnyhop adlı youtube 

kanalında, Morrowind ve Skyrim’in görev yapısını inceleyen bir oyuncu, 

Morrowind’in, oyunun mitolojisine ve felsefesine çok daha fazla önem verdiğini, 

oyuncuyu bunu araştırmaya yönlendirdiğini belirtmektedir. Morrowind, zaman zaman 

oyuncuyu ana görevlerden uzaklaştırmakta ve evreni araştırmaya itmektedir. Hızlı 

seyahatin de bulunmadığı Morrowind’de oyuncu Tamriel’in iç dinamiklerini, siyasi 

yapısını ve bütün bunların evreni nasıl şekillendirdiğini anlayabilmektedir. Skyrim ise 

ana görevleri hızlıca bitirme konusunda oyuncuyu zorlamaktadır (Super BunnyHop, 

2014). Beyond Skyrim Bruma, Morrowind’in sunduğu bu oynanışı ve oyun tasarımını 

Skyrim’in yapısı ile birleştirerek oyuncuya hem nostaljik hem de taze bir deneyim 

sunmayı amaçlamaktadır.  

BS projesinin çok küçük bir kısmını oluşturan Bruma, modun ne kadar geniş çapta 

olacağının bir göstergesidir. Elsweyr gibi kimi haritalar hiçbir seride yer verilmemiş 

bölgeler içerecektir ve bu haritalar oyunun içindeki metinlerden, tasvirlerden yola 

çıkılarak ve büyük oranda geliştiricilerin hayal gücüne dayanarak oluşturulmaktadır. 

Her harita ayrı bir ekip tarafından geliştirilmektedir.  Farklı tasarımlar, farklı fikirler 

birleşerek bir bütünü oluşturmakta, tamamlamaktadır. Skyrim, her metin gibi, eksik 

bir metindir, BS projesi, oyunun oyunculara tanıdığı imkânları sonuna kadar 

kullanarak, eksikleri yalnızca zihinsel anlamda değil, fiziksel anlamda da kapatmakta, 

tamamlamaktadır. Tamamlama çabası tabii ki hiçbir zaman bitmeyecektir, çünkü 

hiçbir metin, gerçek anlamda tamamlanamaz.  

Video oyunları belki de günümüzün teknolojisinin el verdiği ölçü de Eco’nun hareketli 

yapıt kavramının ulaştığı son noktadır ve BS projesi, bu yargının en belirgin örneği 

olan modlardan biridir. Çevre tasarımının, hikâye anlatıcılığının, görev şemalarının, 

oyun tasarımının, Skyrim’in eksikleri göz önüne alınarak geliştirildiği ve eklemlendiği 

BS, harita ve anlatı odaklı olmakla beraber çok geniş kapsamlı bir moddur. Çalışmanın 

kapsamında incelenecek olan sıradaki mod ise, oyunun mekaniklerini değiştirmektedir. 

https://www.youtube.com/watch?v=1wujJnlsJh4
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3.1.1.2. Frostfall Hyphermıa Campıng (Chesko, 2012) 

“Bu modun temel görevi yorucu olmaktan kaçınarak Skyrim’e derin, oyuncuyu 

kuşatan bir oynanış seviyesi getirmektir… Frostfall, güncel durumunuzu tespit 

etmek için konumunuzu, hava şartlarını, saati, yıpranmış elbiseyi ve daha 

fazlasını göze batmayacak ve oynanışın içine eklemlenecek şekilde tespit eden 

kapsamlı bir sistem kullanmaktadır.”  (Chesko, 2012). 

 

Frostfall, oyunun geliştiricisi Chesko tarafından yazılan tanıtım yazısında da 

belirtildiği üzere, Skyrim’de büyük oranda hüküm süren ancak yalnızca estetik bir 

unsur olarak kullanılan kışın ve soğuğun oynanışa etki etmesini sağlayan bir hayatta 

kalma modudur. Oyuncuya, zorlu koşullar altında hayatta kalma deneyimi sunarak 

gerçekçiliği, oyunun dokusuna zarar vermeden artırmayı hedefler.  

Frostfall’un Skyrim’de yaptığı değişiklikleri incelemeden önce, oyuna nasıl 

eklemlendiğine bakmak, mod geliştirilirken nasıl bir yol izlendiği hakkında bir ön bilgi 

sunacaktır. 

Modu etkin hâle getirdikten sonra ekranda bir mesaj belirir: 

“Düşüncelerde kaybolmuş bir şekilde, yaban hayatın son birkaç günde sana kendin 

hakkında ne kadar çok şey öğrettiğini hatırlıyorsun. Açık arazide hayatta kalma 

üzerine bilgece öğütlerle dolu, kaybettiğin bir kitabı anımsıyorsun. Bir hevesle çantanı 

açıyorsun ve Hayatta Kalanın Skyrim Rehberi’ni sana bakarken buluyorsun. Hep 

orada mıydı yoksa salt düşünce mi onu çağırdı? Sayfaları çevirirken bu düşünceyi bir 

kenara itiyorsun; sonra, bazı şeylerin asla kaybolmayacağını bilerek, dikkatli bir 

şekilde kitabı yerine yerleştiriyorsun.”  

 

Bu mesajın ardından 43 sayfadan oluşan kitap oyuncunun envanterine eklenir ve 

oyuncuya istediği zaman açıp okuma fırsatı sunulur.   

Mesaj, oyuncuyu Frostfall’a zihinsel olarak hazırlamaktadır. Bir kitap nasıl 

okuyucunun hayal gücünü harekete geçiriyorsa bu mesaj da oyuncunun hayal gücünü 

harekete geçirme amacı taşımakta, kendini bir süredir Skyrim’in zor koşullarında 

hayatta kalmaya çalışan, bitkin düşmüş ve bir rehbere ihtiyaç duyan bir yolcu gibi 

hissetmesini sağlamayı hedeflemektedir, ki bu durum, oyunun son derece güçlü, 

efsanevi kahramanı Dragonborn’un yarattığı imajla tezat oluşturmaktadır.  

https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/11163?tab=description
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Kitap, illüstrasyonlarla bezenmiştir ve modu anlatan bir kılavuzdan ziyade oyun 

evreninde var olmuş biri tarafından yazılan bir rehberin diline sahiptir. Bu biçimsel 

özellikler, modun oyuna eklemlemlenmesini kolaylaştırır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göstergeler yalıtılmış edilmiş bir şekilde var olmazlar ve birbirleri ilişki içindedirler. 

Hjelmslev, bunu vurgulamak için gösterge yerine gösterge fonksiyonu terimini 

kullanır. “Bir sınıf ve bileşenleri arasında, (bir zincir ve parçaları ya da bir paradigma 

ve elemanları arasında) ve bileşenler arasında (parçalar ya da elemanlar) karşılıklı bir 

fonksiyon vardır” (1963:33). Gösterge fonksiyonlarını ise içerik göstergeleri ve ifade 

göstergeleri olarak ikiye ayrırır. İçerik ve ifade birbirlerine bağlıdır, birinin var oluşu 

diğerine dayanır. “İfade olmadan içerik olmaz, ya da ifadesiz içerik; içerik olmadan 

ifade ya da içeriksiz ifade olamayacağı gibi.” (1963: 49). Hjelmslev, anlam ile içeriğin 

karıştırılmaması gerektiğini, anlamsız olarak görülen ifadelerin de bir içerikleri 

olduğunu belirtir (1963: 49).  İfade yazı, konuşma, mimik gibi pek çok şekilde ve kitap, 

sinema, radyo, televizyon gibi farklı ortamlarda karşımıza çıkabilir. İfade belli bir 

biçime sahiptir (bir cümleyi oluşturan kelimeler gibi) ve bir cismi vardır (insan sesi 

vs.). İçerik de biçim ve cisim olarak ikiye ayrılır (Mambrol, 2018).  

Frostfall kapsamında, rehberde yazanlar içeriktir. Oyuncuya nelere dikkat etmesi 

gerektiğini söyler. Tercih edilen dil, kullanılan kelimeler, bu rehberin sunumu ise 

                                                        Resim 8: Frostfall Kılavuzu 

https://literariness.org/2018/03/19/key-theories-of-louis-hjelmslev/
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biçimidir. Umberto Eco sanatın yalnızca duyguları harekete geçirmediğini aynı 

zamanda ek bilgi de ürettiğini söyler. İç içe geçmiş yorumlamalar işin içine girdiğinde, 

kodlar değişir ve kullanıcı, daha önce hesaba katmadığı yorum olasılıklarını 

düşünmeye başlar. “Tıpkı büyük bir labirent bahçe gibi, bir sanat yapıtı, sayısı birbirini 

kesen patikalarla artan pek çok farklı yolu izlemeye imkân tanır”  (Eco, 1976: 274,275).   

Eco’nun sanat yapıtı üzerine düşünceleri her türlü metne rahatlıkla uygulanabilir. 

Frostfall, hem bilgi vermekte hem de, sunumuyla okuyanın duygularını harekete 

geçirmeyi hedeflemektedir. Modun ismi dahi, oyunun kendi mitolojisi içinde var olma 

çabasının bir göstergesidir. Frostfall, TES evreninde Ekim ayına verilen isimdir ve 

frost (ayaz, soğukluk, buzlanmak) ve fall (güz, düşmek, çökmek) kelimelerinin bir 

araya gelmesinden oluşmaktadır. Ay adı olarak çevirirsek Ayazgüz gibi bir anlama 

gelmekle birlikte, soğuğun çökmesi olarak da algılanabilir. Böylece mod bir kelime 

oyunuyla hem amacını anlatır, hem de oyun ile ilgili çağrışımlar üretir. Anlam ve 

çağrışım arasındaki fark, Eco’ya göre pek çok yazarın iddia ettiğinin aksine tek anlamlı 

ve belirsiz ya da duygusal ve göndergesel anlam arasındaki fark değildir. Bir çağrışımı 

oluşturan şey onu meydana getiren çağrımsal koddur. “Bir çağrımsal kodun 

karakteristik özelliği ileri bir anlamın geleneksel olarak bir öncekine dayanmasıdır.” 

(1976: 55).  

 

 

                                                      Resim 9: Frostfall Ayarları 
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                                                         Resim 10: Frostfall Ayarları 

                                                               Resim 11: Frostfall Ayarları 

                                                              Resim 12: Frostfall Ayarları 
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Frostfall’un ayarlarına göz atıldığında, biçimsel ve içeriksel ayarların, Hjelmslev’in 

terimlerini kullanırsak hem ifade hem de içerik göstergelerine ilişkin ayarların 

bulunduğu görülmektedir.  Oyuncunun o anki durumunu gösteren göstergelerin 

ekranın neresinde duracağı, modun oyunu hangi seviyede etkileyeceği (oyuncu bu 

ayarlardan hızlı seyahati kapatabilir, dövüş ya da diyalog esnasında soğuğa maruz 

kalmayı durdurabilir), o an üzerinde bulunan zırh ya da kıyafetlerin soğuğu ne derece 

engellediği görülebilir ve moda ilişkin çeşitli görsel ve işitsel efektleri değiştirebilir.  

Oyuncunun zırhı/giysisi sadece estetik bir amaç taşımaz, darbelere karşı koruma sağlar, 

efsunlu ise çeşitli büyülere/etkilere karşı oyuncuyu korur ya da gizlice ilerlemesini 

kolaylaştırır. Ancak hava koşullarından bağımsızdırlar.  Skyrim’in sert hava koşulları, 

Andersen’in bilgisayar temelli göstergelere ilişkin sınıflandırmasını hatırlarsak, 

düzenleme göstergeleridir, oynanışa hiçbir etkisi yoktur ve estetik amaçlıdır. Frostfall, 

düzenleme göstergelerini yalnızca estetik amaçlı olmaktan çıkarır ve denetleyici 

göstergelere dönüştürür. Oyuncu artık, çevresine dikkat etmek durumundadır. Soğuk 

bir bölgede suya düşmek ölümüne sebep olabilir.  

Oblivion ve özellikle de Skyrim’e getirilen en büyük eleştirilerden biri, ana karakter 

Dragonborn’un, oyunun en başından itibaren önemli biri olması, oyuna belli bir olün 

dayatılması, sahip olduğu güçlerin oyuncuda bir gelişme ve başarı hissi 

oluşturmamasıdır. RYO türünün temeli olan rol yapma, bir role bürünme mekaniğine 

zarar vermektedir. Hugbox, “Bethesda’s Game Design is Insulting” başlıklı videoda, 

Bethesda’nın oyun tasarımının oyuncuya bir hakaret niteliğinde olduğunu belirtir. 

Özellikle Fallout serisi üzerinde durduğu videoda, Fallout 3 ile beraber oyunu 

geliştirmeye başlayan Bethesda’nın, oyunu gittikçe rol yapma temelinden ayırıp 

aksiyona ağırlık verdiğinin altını çizer. Oyun Bathesde’ya geçtikten sonra Obsidian 

tarafından geliştirilen Fallout: New Vegas’ın, ilk iki Fallout’tan sonra en başarılı 

Fallout olması, Obisidian’ın RYO kökenli bir firma olmasından ve oyunun rol yapma 

yönüne ağırlık vermesinden kaynaklanmaktadır. Orijinal Fallout oyunlarında oyuncu 

istediği role bürünüp iyi ya da kötü bir karakter olarak ilerleyebilirken, Bethesda 

oyunlarında iyi tercihler yapmaya zorlanmaktadır çünkü en başta öyle tanımlanmıştır 

(Hugbox, 2017). Frostfall, Dragonborn’u soğuktan dahi etkilenebilir bir karakter 

haline getirmekte, en başta biçilen “efsanevi Dragonborn” dayatmasını bir ölçüye 

https://www.youtube.com/watch?v=2kRRYgf54oM
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kadar kırmaktadır. Oyuncu modun ayarlarından hızlı seyahati kapatabilir, “soğuğa 

maruz kalma”  dövüş gibi belli durumlar için aktif/pasif hale getirebilir ve benzeri pek 

çok ayarlama ile oyunu daha zor hale getirebilir. Hızlı seyahati kapatmak özellikle 

önem arz etmektedir. Pek çok oyuncu hızlı seyahatin oyunun keşif duygusuna zarar 

verdiğini belirtmektedir. Hızlı seyahat imkânı TES serisinde ilk olarak Oblivion’da 

oyuncuya sunulmuştur. Daha önce ise oyuncu çevresini araştırarak, yazılı direktiflere 

dikkat ederek gitmesi gereken yere ulaşmaktaydı. Morrowind’de, Silt Strider adı 

verilen böcek benzeri devasa yaratıklar şehirlerarası ulaşım amaçlı kullanılmaktaydı. 

Hızlı ulaşım, Skyrim’in oyuncuyu hızlı bir şekilde ana görevleri yapmasını teşvik eden 

yapısı ile de birleşince açık dünyanın keşfini önemli ölçüde azaltmaktadır. Super 

Bunnyhop, oyunda geçirdiği 120 saat içerisinde Falkreath’e hiç gitmediğini belirtir 

(Super Bunnyhop, 2014).  Frostfall, hem Skyrim’in çetin coğrafyasını dekor olmaktan 

çıkartıp oyuncunun mücadele etmesi gereken bir etmen haline getirir hem de Skyrim’e 

eski oyunlardaki keşif ve macera hissini tekrar kazandırmayı amaçlar.  

 

         Resim 13: Frostfall Kullanıcı Arayüzü (https://www.youtube.com/watch?v=2EFJ_bwIKHQ ekran görüntüsü) 

Modun üç adet temel göstergesi bulunmaktadır: Isı Göstergesi, Maruz Kalma Sayacı, 

Islaklık Sayacı. Isı Göstergesi ortamın ısısı hakkında bilgi verirken, Maruz Kalma 

Sayacı oyuncunun vücut ısısının ne durumda olduğunu, Islaklık Sayacı ise yağmur ya 

https://www.youtube.com/watch?v=1wujJnlsJh4
https://www.youtube.com/watch?v=2EFJ_bwIKHQ
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da suya girme sonucunda ıslanma durumunu göstermektedir. Islaklık, vücut sıcaklığını 

da etkilemekte, soğuk bir bölgede ıslanmak oyuncunun aniden ölmesine neden 

olabilmektedir. Ekrandaki bu göstergeler non-diegetic, yani anlatı dışı göstergelerdir. 

Yalnızca oyuncu görebilir ve yorumlar, oyunun anlatısına eklemlenmez. Oyuncu 

isterse bu göstergeleri kapatabilir. Bu durumda, oyuncu soğuktan ne kadar 

etkilendiğini diegetic, yani anlatısal göstergeler yoluyla anlar. Görüntü bulanıklaşır, 

yavaş yavaş kararmaya başlar. Karakterin soğuktan etkilendiği oyunun içine 

eklemlenen görsel-işitsek göstergelerle ifade edilir. Oyuncunun istediği özelliklerini 

geliştirebildiği perk sistemine kendi perklerini ekleyen mod, bunu da yine Skyrim’in 

aksine anlatısaş yolla yapar. Kamp ateşi yakıldığında oyun içinde beliren sistemi 

kullanan oyuncu, başka bir ekrana geçmez. Böylece oyuncu, oyun evreninden bir 

kopuş yaşamaz.  

Frostfall, oyunun kurallarını değiştirmektedir. Kurallar, oyuncunun oyundan aldığı 

keyfi etkileyen en temel kaynaktır ve Juul’a göre yedi özelliği vardır: 

1. Kurallar oyuncunun ne yapıp ne yapamayacağını belirler ve herhangi bir 

ustalık gerektirmeden uygulanabilir. 

2. Oyun kuralları, oyuncunun eylemine cevap veren bir durum makinesi oluşturur. 

3. Bu durum makinesi, oyun boyunca olasılıklardan oluşan, dallanan bir oyun 

ağacı olarak görülebilir. 

4. Oyunların birden fazla çıktısı vardır ve oyuncu pozitif çıktıya ulaşmak için 

çaba göstermelidir. Negatif çıktıya ulaşmak –örneğin ölmek- pozitif çıktıya –

kazanmak- ulaşmaktan daha kolaydır. Oyuncunun pozitif çıktıya ulaşmaya 

çalışması bir zorlukla karşı karşıya kaldığı anlamına gelir. 

5. Oyuncunun, bu zorlukları aşmaya çalışırken oyunu oynama şekli oyunun 

oynanışıdır. Oynanış, oyuncunun oyunu oynayabildiği kadar iyi oynaması ve 

oyunun kuralları arasındaki etkileşimdir. 

6. Oyuncu, oyunu oynarken yeteneklerini de geliştirir ve belli zorlukları aşmak 

için yetenek ve yöntemle donanır. İyi bir oyun, oyuncuyu sürekli zorluklarla 

baş başa bırakır ve o zorlukları aşmak için yeni yetenekler talep eder. 

7. Her oyunun zorluğu farklı boyutlarda kendini gösterir ve her oyun farklı bir 

deneyim sunar (Juul, 2005: 56-56). 
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Skyrim’in kuralları, çevresel faktörlere dikkat etmeyi pek gerektirmez. Bu da zorluk 

seviyesini düşürür. Oyuncu bir süre sonra birbirinin kopyası zindanlardan sıkılacak,  

seviyesi yeterince yükseldiğinde düşmanlar eskisi kadar zorlayıcı olmayacaktır. Juul, 

Csikszentmhalyi’nin akış sisteminin, oyunlara olan ilgiyi büyük oranda açıkladığını 

söyler. Oyunun zorlukları oyuncunun yetenekleri ile uyuştuğunda bir akış 

oluşmaktadır. Oyun çok kolaysa oyuncu sıkılacaktır, çok zor ise bir kaygı durumuna 

girecektir. Oyuncunun yetenekleri geliştikçe, oyun da buna uygun olarak yeni 

zorluklar sunmalıdır (Juul, 2005:112).  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Skyrim, seviye atlamış oyuncuya yeterince zorluk sunamamakta, sonuç olarak sıkıcı 

olmaktadır. Frostfall oyunun mekaniklerini, kurallarını ve akışını değiştirir. 

Oyunculara sunduğu yeni zorluklar ve çevreyi daha önce kullanamadıkları şekilde 

kullanma yetisi, oyuncuları yeni stratejiler geliştirmeye yönlendirmektedir. 

Kıyafetlere eklenen sıcaklık ve örtü faktörleri zırh seçerken yeni bir unsuru düşünmek 

zorunda bırakır. Sıcaklık soğuktan korurken örtü ıslanmayı engeller. Soğuk bölgelerde 

buz büyülerine karşı oyuncu daha dayanıksız hale gelirken, ıslaklık ateşe karşı 

dayanıklılığı sağlar, ancak şok hasarına karşı açık hale gelir.  

Kural ve anlatı birbirleri ile yakından ilişkilidir.  “Oyun dünyasının bölüm tasarımı 

kurgusal bir dünya sunabilir ve aynı zamanda oyuncuların ne yapıp yapamayacağını 

                                                Resim 14: Czikszentmhalyi: Akış Şeması (1990:74) 
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belirleyebilir. Bu açıdan, oyunlarda uzam kuralların ve kurgunun bir birleşimi olarak 

çalışabilir.” (Juul, 2005: 163). 

Skyrim’in zorlu yaşam koşullarını bir zorluk unsuru olarak oyuna dâhil etmek, 

oyuncuya oyun dünyasını daha aktif bir şekilde hissetmesine, kendisini o koşullarda 

hayatta kalmaya çalışan bir maceraperest rolüne büründürmesine yardımcı olur. 

Oyuncuya soğukta ya da yağmurda uyması gereken kurallar getirerek uzamın 

oyundaki, anlatıdaki rolünü artırır.  

Eco’nun açık yapıt ve hareketli yapıt kavramları çerçevesinde Frostfall, bir yapıtın 

yapı taşlarının, katılımcılar tarafından nasıl değiştirebileceğinin bir örneğini 

oluşturmaktadır. Oyun bambaşka bir şey haline gelmemiştir –topyekün dönüştürme 

modları kapsamına giren Enderal gibi modlar çalışmanın kapsamı dışındadır- ancak 

oyunun geliştiricilerinin estetik bir unsur olarak tasarladıkları unsurları oynanışa etki 

eden aktif ögeler haline getirmişlerdir. Oyundaki pek çok elementi modun bu yapısına 

göre tekrar şekillendiren Frostfall, oyuna oyuncunun tercihlerini yaparken göz önünde 

bulundurması gereken koşullar ve seçenekler sunar.   

Skyrim, Frostfall ile birlikte oyuncuya orijinal oyunun sunamadığı deneyimleri sunan 

farklı bir yapıta dönüşür. 

3.1.1.3. Aydınlatma 

Bu başlık altında birden fazla aydınlatma modu incelenecektir. Böylece aydınlatmaya 

etki eden farklı farklı modların oyunda meydana getirdiği değişiklikleri daha net bir 

şekilde incelemek mümkün olacaktır. 

Aydınlatma, nesneleri algılamamızı sağlayan, onlara derinlik katan, üç boyutlu 

görünmelerini sağlayan en önemli unsurdur. Ressamlar iki boyutlu yüzeylere 

yaptıkları resimlerin üç boyutlu algılanması için perspektif ile beraber aydınlatma ve 

renkten faydalanmaktadırlar. Sinema, iki boyutlu perdede seyircileri filmin içine 

çekebilmek için aydınlatmadan büyük oranda faydalanır. Alexa Meade gibi sanatçılar, 

gerçek nesneleri ve insanları boyayarak, tam tersi bir etki yaratmayı, üç boyutlu 

nesneleri iki boyutluymuş gibi göstermeyi amaçlar. Ancak aydınlatmanın tek amacı 
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boyut katmak değildir. Aydınlatma dramatik etki yaratmak, dışavurum gibi amaçlarla 

sık sık başvurulan bir araçtır.  

 

            Resim 15:  Alexa Meade’nin bir çalışması (https://i.ytimg.com/vi/Gv1gfpIj7K4/maxresdefault.jpg)  

 

Aydınlatma, eserde başlı başına algılanan bir unsur olmaktan ziyade, izleyici 

tarafından hissedilir ve psikolojik bir seviyede işler. Kullanılan aydınlatmaya çok 

dikkat edilmese de ışığın etkisi hissedilir ve bilinçaltı düzeyde bu etkiye cevap verilir. 

Böylece aydınlatma aracılığıyla sahnenin atmosferi tasarlanır (Katatikarn ve Tanzillo, 

2017: 14).  

Aydınlatmayı etkili hale getiren ana unsurlardan biri ise renk tasarımıdır. Renk seçimi, 

renk uyumları, doygunluk, sıcak ve soğuk renklerin kullanımı, karşıtlık, parlaklık gibi 

ögeler arzulanan etkiyi yaratmak için bir araya getirilir.  

Doygunluk, bir renk tonunun canlılığını ya da donukluğunu ifade eder. Renk ne kadar 

doygunsa o kadar canlı gözükür, doygunluk ne kadar azalırsa o kadar solgunlaşır.  

Rengin değeri ya da parlaklığı ise içerdiği siyah miktarı ile ilgilidir.  

https://i.ytimg.com/vi/Gv1gfpIj7K4/maxresdefault.jpg
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Doygunluğu değiştirmek görseli nasıl algıladığımızı değiştirir, aşırı doygun renklerden 

oluşmuş görsellere uzun süre bakmak rahatsız edici hale gelebilir. Öte yandan 

doygunluğu azaltmak, esrarengiz, ürkütücü atmosferleri tasarlamada etkilidir 

(Bleicher, 2012: 65). 

Aydınlatma ve renk kullanımını etkileyen bir diğer önemli faktör ise sıcak ve soğuk 

renklerdir. Sıcak renkler yeşilin bazı tonları, sarı, turuncu ve kırmızından oluşurken 

soğuk renkler mavi, yeşil ve morun çeşitli tonlarını kapsamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Sıcak renkler uzamı seyirciye yaklaştırır ve renklerin uzamdan izleyiciye doğru geldiği 

izlenimini verirken soğuk renkler tam tersi etki yaratarak uzamı geri plana çeker. 

Atmosferik perspektif yaratırken renklerin bu özelliklerinden yararlanılır. Nesneler 

                   Resim 16: Renk doygunluğu ve değerleri 

Resim 17: Sıcak ve soğuk renkler (http://renketkisi.com/images/soguk-sicak-renkler-1.jpg) 
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izleyiciden uzaklaştıkça doygunlukları azalır, doku ve detay kaybederler (Bleicher, 

2012: 66,68). 

Özellikle sinema ve resim renklerin bu özelliğinden sıkça faydalanmaktadır. Böylece 

hem derinlik kazandırılır hem de gizemli bir atmosfer yaratılabilir. Özellikle bilim 

kurgu türündeki yapımlar soğuk renkleri sıkça kullanmaktadır. Böylece teknolojinin 

duygulardan arınmış yapısı vurgulanırken, seyrek kullanılan sıcak renklerle de 

karşıtlık yaratılır.  

Dolayısıyla renk, duygularla da iç içedir.  Goethe, 1810 yılında yayınlanan Renklerin 

Kuramı adlı kitabında, renkleri yalnızca fiziksel olarak inceleyen Newton’dan farklı 

olarak algı ve yorumlamanın renklerin ortaya çıkmasındaki önemini vurgulamıştır. 

“Renklerin psikolojik olarak karakterize edilmesi ve kişiye bağlı oluşum ölçütlerini 

temel almıştır” (Tuğal, 2012: 46,47). Sanatçının istediği etkiyi yaratabilmesi için 

gerekli renkleri iyi seçmesi ve kullanması gerekir. En basit üründeki renk kullanımı 

bile hayat boyunca edindiğimiz anıları, deneyimleri, algıyı etkileyen psikolojik 

altyapıyı tetikler. Dolayısıyla renkler hakkında teknik bilgiye sahip olmanın ötesinde, 

izleyici üzerindeki etkisinin de iyi anlaşılması gerekmektedir. Picasso’nun mavi 

dönemi, fiziksel ve zihinsel durumunun bir dışavurumudur. Konuları ve 

kompozisyonu mavi renk ile desteklemiştir (Bleicher, 2012: 40,60). Tabii ki bu, her 

mavi kullanımının aynı etkiyi yaratacağı anlamına gelmemektedir.  Renk kullanımı, 

kompozisyon ile desteklendiği gibi, sanatçının kendi yaşantısı çerçevesinde o renge 

yüklediği anlamdan ve içinde yetiştiği kültürden de ayrı düşünülemez.  

Renkler, pek çok kültürel gösterge gibi sonradan öğrenilebilmekte ve kültürden kültüre 

değişiklik gösterebilse de, bazı renkler doğuştan kodlanmıştır. Örneğin siyah ve sarı 

genellikle tehlike belirtir. Yaban arıları, eşek arıları, akrepler bu renkleri barındırır ve 

polis kordonları, pek çok tehlike işareti bu sebeple siyah sarı renktedir (Bleicher, 2012: 

40).  İnsanlığın doğadaki evrimi içerisinde binlerce yıldır gördüğü renkler, algısını 

şekillendirmiş ve nesilden nesle aktarılmıştır. Renkler o kadar güçlü göstergelerdir ki, 

belirli bir işaretin sadece rengini değiştirerek anlamı ve kullanımı değiştirilebilir.  

Amerika’da yapılan bir deney bunu çok net bir şekilde göstermektedir. Dur işareti 

kırmızı yerine yeşil yapıldığında, halen dur yazmasına rağmen sürücüler durmamıştır. 
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Yazıdan ve şekilden ziyade renge dikkat edilmiştir. Renklerin yalnızca psikolojik 

etkileri yoktur. Her rengin bir dalga boyu vardır ve bu dalga boylarının fiziksel etkileri 

olmaktadır. Örneğin kırmızı vücut ısısını ve kan basıncını, yükseltir, solunumu 

hızlandırır. Mavi ise tam tersi bir etki yaratır. Renkler nesneler hakkındaki algımızı da 

etkilemektedir. İngiltere’deki liman işçileri koyu renkli konteynırların çok ağır 

olmasından şikâyetçi olmuştur. Konteynırlar daha açık renkli olanlarla 

değiştirildiğinde ağırlıkları ve büyüklükleri aynı kalmasına rağmen şikâyetler 

kesilmiştir (Bleicher, 2012: 44,45,48).  

Renk ve renk teorisi hakkındaki bu anahtar kavramlar aydınlatma modlarının 

incelenmesinde faydalı olacaktır. 

Aydınlatma modları temel olarak iki kategoriye ayrılmaktadır: 

-Dış Mekân 

-İç Mekân 

Dış mekân ve iç mekân aydınlatmalarının temel işlevi aydınlatma olsa da, yeri 

geldiğinde değinilecek olan birtakım işlevsel farklar da barındırmaktadırlar. 

3.1.1.3.1. Dış Mekân 

 Dış mekân aydınlatmaları, yalnızca aydınlatmayı ve renkleri değiştirmemekte, 

genelde –çalışmanın dışında kalsa da- oyuna mevsimler, çeşitli hava olayları eklemek 

yoluyla atmosferi de ciddi ölçüde değiştirmektedir. İncelenecek olan modlar aşağıdaki 

gibi olup, oyuncular tarafından en çok tercih edilenler belirlenerek, orijinal oyunda en 

dramatik değişiklikleri yapanlar içerisinden seçilmiştir. 

 

-Obsidian (Dr. Mega Arindel, 2018) 

Skyrim’i karanlık ve gizemli bir atmosfere büründürmeyi amaçlamaktadır. 

-Natural and Atmospheric Tamriel (2017, Loo)  

70’e yakın hava koşulu ve pek çok yeni görsel efektle, daha gerçeğe yakın bir atmosfer 

yaratmayı hedeflemektedir.  
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-Aequinoctium (Arindel, 2018) 

Gerçekçi ve fantastik görünümler arasında bir denge tutturmaya çalışmaktadır. Her 

mevsim için ayrı hava koşulları ve atmosfer sunmaktadır. Temel olarak her mevsimin 

kendine özel bir görünümü olmasına odaklanmaktadır.  

-Vivid Weathers (2016, Mangaclub-Doodlezoid) 

Dördünün içerisinde en geniş kapsamlı moddur. Beş yüzün üzerinde hava koşulu efekti, 

yeni kaplamalar, hareketli sis, ses efektleri, yüz elliden fazla bulut kaplaması gibi 

eklemeler/değişiklikler yapmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Resim 18: Orijinal Skyrim 

                                                               Resim 19: Obsidian 
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Orijinal oyunun renk paletine bakıldığında yeşil ve kahverengi tonlarından oluştuğunu 

ve bu tonlarının desatüre olduğunu yani soluk tonlar görmekteyiz. Dağılımı 

incelendiğinde ise yeşil baskındır. Yeşil doğanın rengi olmakla beraber, hastalığı, 

kasveti, hüznü de çağrıştırmaktadır. İncilde geçen dört atlıdan birinin soluk yeşil 

olarak tarif edilmesinin nedenlerinden biri de budur. Goethe’ye göre de “mavi, mor ve 

mavi-yeşil renkler negatiftir (-), rahatsızlık ve gerginlik ile ilişkilendirilir. Sarı, turuncu, 

kırmızı-sarı ise pozitiftir (+) ve yaşam dolu olarak tanımlanır.” (Tuğal, 2012:22). Öte 

yandan Vivid Weathers sıcak renkler tercih ederek tam tersi bir atmosfer yaratmıştır. 

Ancak bu değişimi gerçekleştirirken Skyrim’in gizemli ve kasvetli havasını da 

                                                              Resim 22: Aequinoctium 

                                       Resim 20:  Natural and Atmospheric Tamriel 

 

                                                        Resim 21: Vivid Weathers 
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korumuştur. Vivid Weathers’ın Skyrim’de renkler aracılığı ile oluşturduğu değişiklik, 

Picasso’nun 1901 tarihli Tabutundaki Casagemas ve Casagemas’ın ölümü adlı 

tablolarını andırmaktadır.  

 

 

 

Casagemas’ın Ölümü tablosunda sıcak renkler kullanan Picasso, ölümün yeni 

gerçekleştiğini vurgular. Sıcak ışığın kaynağı olan mum, hayatın metaforudur. Diğer 

tabloya ise mavi ve yeşil hâkimdir.  Durgunluk, boşluk duyguları yaratır ve figürü 

izleyiciden uzaklaştırır (Bleicher, 2012: 49).  Obisidian ve Natural and Atmospheric 

Tamriel modları renk paletleri ve bu renklerin dağılımı açısından birbirine benzerdir. 

Ancak daha önce bahsettiğimiz diğer unsurlar devreye girer.  Obsidian düşük kontrast 

kullanır ve bunu yoğun bir sisle destekler. Düşük kontrast, görüntüyü yumuşatır ve 

daha rahatlatıcı bir atmosfer sunarken yoğun sis hem oyunun fantastik kurgusunu 

vurgular hem de uzak mesafeyi gizlediğinden ötürü uzam olduğundan daha büyük 

hissedilir.  

Natural and Atmospheric Tamriel’in renk paleti daha geniştir, renkler biraz daha 

canlıdır ve kontrast yüksektir. Sis yoktur. Oyunu daha gerçekçi bir görünüme 

ulaştırmayı hedefleyen NAT, geceleri daha karanlık yaparak –ki bunun oyundaki 

işlevsel önemine değinilecektir- , yeni ses ve hava efektleri ekleyerek, renkleri ve 

aydınlatmayı olabildiğince gerçeğe yakın tutarak amacına ulaşmayı hedefler.  

                           Resim 23: Tabutundaki Casagemas 
                         Resim 24: Casagemas’ın Ölümü 
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En büyük farkı yaratan ise Aequinoctium’dur. Renk paleti oldukça geniştir, sıcak ve 

soğuk renkler bir arada kullanılmıştır, canlı renklerdir ve kontrast yüksektir. Orijinal 

Skyrim’e tamamen zıt bir yaklaşımla geliştirilen mod, genel olarak kasvetli olan 

Skyrim’i, daha huzur dolu bir yer haline getirmektedir.  

3.1.1.3.2. İç Mekân 

Skyrim’de iç mekân aydınlatması sorunludur. Çok fazla ortam ışığı vardır ve bu ortam 

ışığının kaynağı belirsizdir. Her yerin aydınlık olması kontrastı ve derinliği yok 

etmekte, yeşil ağırlıklı renk paleti ise, özellikle han gibi mekânların sıcak olması 

beklenen atmosferini yok etmektedir. Bu durum mağaralarda, zindanlarda da 

geçerlidir. Pek çok düşmanla ve tuzakla dolu mağaraların aydınlığı, yaratılması 

amaçlanan korku ve gerilimin seviyesini kayda değer şekilde azaltmaktadır. Ayrıca 

oyundaki meşale, gece görüşü gibi araçları ve özellikleri tamamen kullanışsız hale 

getirmektedir. Yalnızca iç mekânlarda değil, dış mekânlarda da bu sorun devam 

etmektedir. Bu nedenle sadece geceleri daha karanlık yapmak için geliştirilen modlar 

mevcuttur. Yukarıda incelenen modların çoğu da yaptıkları diğer değişikliklerin 

yanında geceyi daha karanlık hale getirmektedir. 

Gecenin daha karanlık hâle gelmesinin, oyunun atmosferine ve oyuncunun karşısına 

çıkardığı yeni zorluklara, dolayısıyla da oyun deneyimine nasıl bir katkıda 

bulunduğunu küçük bir örnekle açıklamaya çalıştıktan sonra bu sorunu çözmek üzere 

geliştirilmiş modlar incelenecektir.  

Gecenin karanlığında elinizde meşale –ya da yolunuzu aydınlatan bir büyü- 

aracılığıyla bile minimum bir görüş mesafesiniz olduğunu ve çetin bir arazide yol 

aldığınızı düşünün. Ansızın bir ejderhanın sesini duyuyorsunuz. Göremediğiniz için 

sese odaklanıyor ve yönünü, yakınlığını kestirmeye çalışıyorsunuz. Ses yaklaşıyor ve 

ejderha görüş mesafenizin hemen kıyısında beliriyor. Kaçsanız da savaşsanız da zorlu 

anlar sizi bekliyor.  

Bu senaryoyu bir de neredeyse gündüz gibi aydınlık bir gecede yaşadığınızı hayal edin. 

Ejderhayı göreceksiniz. Kaçmanız da savaşmanız da çok daha kolay olacak. Sesler 

önemini kaybedecek. Özellikle Skyrim’i yeterince oynamışsanız ejderhayı öldürmek 
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de sizi pek zorlayan bir şey olmayacak. Gerginlik dolu anlar, sıkıcı bir ejderha öldürme 

rutinine dönüşecek. Skyrim’in orijinal sürümünde pek çok oyuncu ejderhaların bir süre 

sonra heyecan veren ve oyuncuya gergin anlar yaşatan bir zorluktan baştan savılması 

gereken bir rahatsızlığa dönüştüğü konusunda şikâyetçidir. Öyle ki, güçlerinden yapay 

zekâlarına, animasyonlarına kadar ejderhaları modifiye eden pek çok mod 

geliştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında incelenecek olan modlar Enhanced Lights and Efx (ELFX) ve 

Realistic Lighting Overhaul (RLO)’dur. İç mekân aydınlatmalarında renk paletlerinde 

değişiklik yapmaktan ziyade daha gerçekçi bir aydınlatma yaratarak sözü edilen 

sorunları giderme ve daha doyurucu bir oyun deneyimi sunma amacı güden modlar ele 

alınmıştır. ELFX ve RLO bu kapsamda en çok tercih edilen modlardır.  

ELFX (Anamorfus, 2012) 

Daha dramatik ve gerçekçi bir aydınlatmayı amaçlayan ELFX, kaynağı bulunmayan 

bütün ışıkları oyundan kaldırmaktadır. Ayrıca duman, volümetrik ışık gibi efektler 

eklemektedir. 

RLO (The Realistic Lighting Team, 2013) 

RLO’nun geliştiricileri modu “uç noktada gerçekçi” olarak tanımlamaktadır (The 

Realistic Lighting Team, 2013). Çok sayıda ortam ışığı, gölge oluşturan ışıklar 

eklemekte ve ELFX ile benzer şekilde az aydınlatılmış yerlerdeki ortam ışığını 

kaldırarak daha karanlık hale getirmektedir. Oyundaki kimi hataları da düzelten 

modun amacı “Skyrim sanki bu şekilde piyasaya sürülmüş hissi yaratmak ve oyunla 

pürüzsüz bir şekilde kaynaşan, Skyrim’in genel atmosferine uygun bir aydınlatma 

sunmak” şeklinde açıklanmıştır (The Reliastic Lighting Team, 2013). Dengeli bir 

aydınlatma hedeflenmektedir.  

İki mod, üç ayrı iç mekân üzerinden incelenecektir. Böylece farklı iç mekân 

koşullarında modların nasıl davrandığı gözlemlenebilecektir. 

 

https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/30450
https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/30450
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                                                              Resim 25: Zindan –Orijinal Skyrim 

 

                                                                     Resim 26: Zindan- RLO 

                                                                                Resim 27: Zindan-ELFX 
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Orijinal Skyrim’e bakıldığında oldukça aydınlık olmakla beraber yeşil tonların 

ağırlıkta olduğunu görürüz. Bu renk paleti oyunun geneline hâkimdir. Daha önce de 

değinildiği üzere, özellikle zindanların kaynağı belirsiz bir ortam ışığı tarafından bu 

derece aydınlık olması hem gerçekçi ve daha heyecanlı bir deneyim yaşanmasına engel 

olmakta, hem de oyundaki meşale gibi kimi araçları kullanışsız kılmaktadır. RLO, renk 

paletini biraz daha sıcak renklere doğru çeker ve ortam ışığını azaltır. ELFX ise daha 

ileri gider ve zindanı ilerideki odanın içindeki küçük bir ışık kaynağı dışında tamamen 

karartır. RLO daha gerçekçi bir aydınlatma sunmayı amaçlar, ancak ortam ışığı halen 

meşalesiz ilerlemek için yeterlidir. ELFX ise meşaleyi ya da gece görüşü gibi 

özellikleri zorunlu kılar. Bu çerçevede ELFX oyunun estetik yapısı dışında oynanışı 

da değiştirir. Frostfall gibi modları tercih eden oyuncular, istedikleri tarzdaki oynanışı 

ve atmosferi destekleyen ELFX’e yönelmektedir. Oyuncuların oyunu oynama biçimi 

o oynanışla en çok bütünleşen modlarım tercih edilmesine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla, birbirinden ayrı geliştirilen ve ayrı amaçlara hizmet ediyormuş gibi 

görünen modlar, bir bütünü meydana getirmektedir.  

 

                                                                         Resim 28: Sığınak- Orijinal Skyrim 

                                                                                    Resim 29: Sığınak- RLO 
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RLO renklerin doğygunluğunu azaltma yoluna giderken, ELFX genel olarak tam tersi 

bir yaklaşımla canlı renkler tercih eder. Bir sığınaktan alınmış ekran görüntülerine 

baktığımızda en büyük farkın arka plandaki açıklıktan gelen gün ışığında kendini 

gösterdiği fark edilmektedir. RLO, renkleri donuklaştırdığı gibi içeri giren gün ışığını 

da azaltır.  Sonuç daha fotorealistiktir. ELFX, gün ışığının canlılığın muhafaza eder ve 

ortaya daha dramatik bir aydınlatma çıkar. Arka planı yeşilden maviye çeker ve ön 

plandaki ateşin rengini canlandırır. Geride kalan kısımları ise karanlık hale getirerek 

yüksek kontrast yaratır. Ateşe ilave ettiği duman dramatik etkiyi güçlendirir.  

 

                                                  Resim 31: Dragonsreach- Orijinal Skyrim 

                                                                                                    Resim 30: Sığınak- ELFX 

 

                                                               Resim 32: Dragonsreach- RLO 
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                                                                Resim 33: Dragonsreach- ELFX 

 

Dragonsreach adlı mekânda ışık-gölge karşıtlığını çok net bir şekilde görebilirilz. RLO, 

hem renk paletini daraltmakta hem de renkleri soldurmaktadır. Daha gerçekçi bir 

aydınlatma amacı güder. ELFX ise ışık-gölge zıtlığını Caravaggio tablolarında benzer 

şekilde kullanmaktadır. Caravaggio, chiaroscuro yani aydınlık-karanlık adı verilen bir 

tekniğin barok dönemde yaygınlaşmasını sağlamış, pek çok ressamı etkilemiştir. 

Kullandığı teknikte, konu genelde tek bir ışık kaynağından gelen ışıkla aydınlanır ve 

yüksek bir kontrast hakimdir.  “Caravaggio’da parlayan bir ışık, figürlerini yakalar 

ancak etraflarındaki mutlak karanlık izleyicinin gözünü zorlayacak şekilde figürleri 

adeta yutmak ister.” (Öndin, 2018: 37).   

Aziz Matta’nn Çağrılışı (1599-1600) adlı tablosu,  chiaroscuro tekniğinin en başarılı 

örneklerinden birini oluşturur.  

                                                      Resim 34: Aziz Matta’nın Çağrılışı  
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Caravaggio, İsa’yı kompozisyonun merkezine koymak yerine gölgeye saklamıştır. 

İzleyici ile İsa arasına ise Aziz Petrus girmiştir. Gölge ve ışık aracılığıyla sahneyi 

gizem ve gerginlik ile yükleyen Caravaggio, İsa’yı da gözlerden gizlemiş, izleyicinin 

arayıp bulmasınu istemiştir (Öndin, 2018: 49,50).  

Hollandalı ressam Gerrit van Honthorst,  Caravaggio’dan etkilenmiştir ve “karanlık 

koyu atmosferlerin mum ışığı veya meşale ile aydınlatılmasını tercih eder.” 

(Öndin2018:182). Samson ve Delila (1615) adlı çalışmasında ışık kaynağı olarak mum 

ışığı kullanan Honthorst’un resimde kullandığı ışık-gölge karşıtlığı ve figürlerin 

ifadelerine kazandırdığı gerçekçilik, Caravaggio’dan ne denli etkilendiğinin kanıtıdır 

(Öndin, 2018: 182).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Resim 35: Samson ve Delila   
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Işığın ve gölgenin sunduğu imkânlar, ressamlara bambaşka kapılar açmış, yeni anlatım 

olanakları sunmuştur.  

“Çizginin, sınırlayıcı olarak değerden düşmesiyle, gölgesel imkânlar başlar. O 

zaman, sanki resim her köşesi esrarlı bir hareketle canlanmış gibidir. Kuvvetle 

kendini belirten kontur, görüntüyü tespit eder ve şekli hareketsiz bir hale koyarken, 

gölgesel tasvirin kendiliğinde, görüntülere yer çekiminden kurtulmuş, uçuşan bir 

karakter verme vardır: Şekil kımıldamaya başlar, ışıklar ve gölgeler bağımsız 

elemanlar olur, yükseklikten yüksekliğe, derinlikten derinliğe birbirini arar ve 

birbirine bağlanırlar: Tüm, durup dinlenmeden akıp giden, hiç sonu gelmeyen bir 

hareket kazanmıştır. Hareket, ister alev alev ve şiddetli olsun, ister sadece hafif bir 

titreşme ve ışıldama olsun: göz için sonuna erişilmez bir şey olarak kalır.” (Wölfflin, 

1990: 32). 

 

Aydınlatma işlevsel olmasının yanında sanatsal dışavurumun da en güçlü 

araçlarındandır.  İnsanlık sanatla uğraşmaya başladığından beri ışığı anlam yaratmanın 

bir ögesi haline getirmiştir. Kiliselerde aydınlatma ilahi bir atmosfer yaratmak için 

kullanılmış, Ortaçağ resimlerinde yine ışık ve renk dini hikâyelerin bir parçası 

olmuştur. Rönesansta perspektif ve ışığın olanakları araştırılmış, Barok dönemde 

ışığın dramatik kullanımı zirveye ulaşmıştır.  Günümüzde sinema başta olmak üzere 

görsel sanatlar ışık ve gölgenin sunduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmaktadır. 

Video oyunları da farklı değildir. Ancak video oyunlarının etkileşimli yapısı ışığı daha 

da önemli kılmaktadır. Oyunları daha gerçekçi kılmak amacıyla bilgisayarların ve 

konsolların gücünün de artmasıyla birlikte dinamik aydınlatma, gerçek zamanlı ışın 

izleme gibi teknolojiler oyunlara entegre edilebilmektedir.  Skyrim örneğinde 

gördüğümüz gibi, kimi zaman aydınlatma oyuncuları tatmin etmemekte, özellikle 

fantastik kurgular söz konusu olduğunda farklı oyuncular farklı tarzlar tercih 

etmektedir. Mod geliştiricileri, hem oyundaki aydınlatma sorunlarını çözmüş, hem de 

kendi sanatsal arkaplanlarını ve tercihlerini diğer oyuncularla paylaşma fırsatı 

bulmuştur. Ayrıca aydınlatma modları, estetik amaca hizmet ettiği varsayılan 

unsurların dahi anlam yarattığını dolayısıyla oyuncunun oyun deneyimini etkilediğini, 

dolaylı da olsa oynanışı değiştirebildiğini gözler önüne sermektedir. Aydınlatma 

modları böyece oyunların sanatsal değerinin de görünür hale gelmesini sağlamaktadır. 

Ağırlıklı olarak sanat yapıtları üzerinde duran Eco’nun izleyicinin katılımıyla sürekli 
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yeni anlamlar üretebilen sanat eseri yani hareketli yapıt düşüncesi video oyunlarından 

net bir şekilde karşılığını bulmaktadır. 

3.1.1.4. Sivil Savaş 

İncelenecek olan son modlar, oyunun yan hikâyesi olan ve Tamriel’in siyasi yapısı 

etrafında dönen Sivil Savaş ile ilgilidir. Sivil Savaş, sadece Skyrim değil genel olarak 

Tamriel’in ve Elder Scrolls serisinin politik yapısının üzerine temellenmektedir. . Sivil 

Savaş hikâyesi, oyuncuları da taraf seçmeye zorlar ve onlardan bir duruş 

sergilemelerini talep eder. Sivil Savaş ya da İmparatorluk tarafından isimlendirilen 

haliyle Stormcloak İsyanı, Yüksek Kral Torygg’in Windhelm jarlı Ulfric Stormcloak 

tarafından öldürülmesi ile tetiklenmiş –temeli daha da gerilere dayansa da-, Ulfric ve 

milislerinin yani Stormcloak’ların hapsedilmesi ile başlamıştır. İmparatorluk ve 

elflerden oluşan Üçüncü Aldmeri Yönetimi arasında imzalanan Beyaz Altın Paktı, 

öldükten sonra tanrılığa yükseldiği düşünülen Talos’a tapmayı yasaklamaktaydı. 

Aldmeri Yönetimi Thalmor Meclisi tarafından yönetiliyordu ve Skyrim’de, Talos’a 

tapmayı yasaklamak amacıyla pek çok ajan göndermişti. İsyancıların amaçlarının 

arasında İmparatorluk Birlikleri’ni Skyrim’den temizlemek, Talos yasağını kaldırmak, 

Thalmor ajanlarını sürmek ya da infaz etmek, Ulfric Stormcloak’u Skyrim’in yüksek 

kralı yapmak ve Skyrim’i Aldmeri Yönetimi ile bir savaşa hazırlamak yer almaktaydı. 

Stormcloaklar ismi İmparatorluk tarafından isyanı küçümsemek ve sanki bu isyan 

sadece Ulfric ve güç peşinde koşan adamlarını kapsıyormuş izlenimi vermek için 

yaratılmıştı ancak gerçekte Skyrim’in büyük bir kısmını kapsıyordu. İsyankârlar ise 

ismi benimsediler ve ortak bir amaç etrafında birleşmenin sembolü olarak kullandılar.  

Tamriel’in çoğunda hüküm süren İmparatorluk Birliği ise Skyrim’i barış içerisinde 

tutma çabasındaydı. Her ne kadar İmparatorluğun büyük kısmı Beyaz Altın Paktı’nı 

onaylamasa da ve Aldmeri Yönetimi’nden hoşlanmasa da İmparatorluk ve Yönetim 

arasındaki barışın devam etmesi için Thalmor’un şartlarına boyun eğmek zorunda 

kalıyorlardı. Skyrim’in varlıklı kesimi genelde İmparatorluğu destekliyordu. Ulfric’in 

gerçek motivasyonunun Skyrim’in Yüksek Kralı olmak olduğuna inanıyorlardı. 

 
 Jarl (yarl): İskandinav soylusu. Oyunda, Skyrim’in her bir vilayetinin başındaki yöneticilere verilen 
ünvandır. 
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Ayrıca Aldmeri Yönetimi ile olası bir savaş durumunda İmparatorluk’un şansının da 

daha çok olduğunu düşünüyorlar ve bu sebeple İmparatorluk’u desteklemeyi daha 

doğru buluyorlardı (https://elderscrolls.fandom.com/wiki/Skyrim_Civil_War).   

Görüldüğü üzere oyun bize, görece karmaşık bir politik anlatı da sunmaktadır. Bunu 

siyah-beyaz şeklinde net çizgilerle ayırmaz. Her iki tarafın da kendince haklı nedenleri 

vardır. Oyuncu, Dragonborn olarak hangi tarafı seçeceğine karar vermelidir. Burada 

ise oyuncunun kendi siyasi görüşleri, yaşantısı, felsefesi devreye girer. Örneğin, tarih 

ve savaş sanatı ile ilgili içerikler üreten ve kimi zaman oyunları ve filmleri tarihi 

gerçekliğe uygunları yönünden inceleyen Metatron takma adlı youtuber, 

Stormcloakları tercih etmeme nedenlerini şöyle açıklamıştır:  

-Ulfric Stormcloak’un Nord olmayan ırklara ve özellikle elflere karşı ırkçı tavırları ve 

kendisinin Elder Scrolls oynarken genelde elf olarak oynaması 

-İmparatorluk’u seçtiğinde Skryrim’in başkenti Solitude, Stormcloaklar’ı seçtiğinde 

Windhelm’in savaşın ana şehri olması ve Windhelm’deki Kara Elflere karşı ırkçı 

tutumdan ötürü şehirden hoşlanmaması 

- İmparatorluk askerlerinin ekipmanlarının estetik olarak ve gerçek zırhlara uygunluk 

olarak daha başarılı görünmesi 

-Whiterun jarlı Balgruuf’u karakter olarak sevmesi ve Stormcloaklar’ı seçtiği takdirde 

Whiterun’ı istila edip Balgruuf’u tahtından indirmek zorunda kalacak olması. 

Metatron bu noktada daha önce Stormcloaklar’a katıldığını ancak bu noktaya 

geldiğinde önceki bir save noktasından yine İmparatorluk’a katılarak devam ettiğini 

söyler. Çünkü oyun, oynanmaya başlandığı andan itibaren oyun olmaktan çıkar, sihirli 

çemberin içine girilir.  Rol yapma başlar. Oyun içinde yarattığınız karakter ile birlikte 

bütün diğer karakterler de ete kemiğe bürünür. 

-Oblivion’dan beri İmparatorluk için savaşması ve bunun yarattığı nostalji. Ayrıca 

Dragonborn’un ejderhaların gücüne sahip olmasının, İmparatorluk’un başındaki 

Septim soyu ile benzerlik göstermesini de yine İmparatorluk için savaşmak adına bir 

neden olarak belirtir (Metatron, 2015).  
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Bu, oyuncuların taraf seçerken nelere dikkat ettiğni gösteren bir örnektir sadece. 

Ancak oyun, bu iç savaşı ve oyuncunun tercihlerinin sonuçlarını aktarmada yetersiz 

kalmaktadır. Öncelikle, oyuncu hangi tarafı seçerse o taraf kazanmaktadır –eğer savaş 

sona ermeden Season Unending görevi yapılırsa, iki taraf arasında bir barış antlaşması 

imzalanmaktadır-, yani savaşı kaybetmek mümkün değildir. Bu da gerçekçi bir savaş 

deneyiminin, dolayısıyla gerilimin ve bu gerilimden duyulacak hazzın ciddi ölçüde 

azalması demektir.  

Skyrim, her yapımda olduğu gibi geliştirme aşamasında pek çok değişiklikler 

geçirerek piyasaya sürülmüştür. Geliştiriciler, tasarladıkları kimi görevlerden, 

akıllarındaki fikirlerden vazgeçmek durumunda kalmıştır. Bunun nedeni oyunun 

anlatısının ve yapısının şekil değiştirmesi, tasarının artık o yeni biçime uymaması 

olacağı gibi, zaman ve bütçe sıkıntıları da olabilmektedir. Bazı fikirlerin eksik kaldığı, 

sonradan çıkartıldığı anlaşılabilmektedir. Tıpkı bir filmde, kurgudaki eksiklerin 

anlaşılması gibi. Sivil Savaş da bu tip görevlerden bir tanesini oluşturmaktadır. 

Oyuncular, Skyrim’i bu kadar büyük çapta etkilemesi gereken bir savaşın çok küçük 

çapta gerçekleştiğini belirtmektedir. Gerçekten de oyunun kodlarının içinde, 

neredeyse bitmiş ve Sivil Savaş’ı çok daha geniş ölçekte ele aldığını gösteren dosyalar 

bulmuşlardır. Sivil Savaş aslında daha çok görev, karakter, savaş ve mekanik 

içermektedir. Skyrim ve Fallout ağırlıklı içerik üreten TheEpicNate315 takma adlı 

youtuber, oyuncuya ulaşan Sivil Savaş’ın, “bir avuç kale çarpışması ve birkaç 

kuşatmaya indirgenmiş” olduğunu ve olması gerekenin bir gölgesi haline geldiğini 

söyler (TheEpicNate315, 2019).  

Oyundan, zaman kısıtlamaları ile kesilmiş olan içerikleri oyun ile tekrar bütünleştiren 

iki mod geliştirilmiştir: Civil War Overhaul ve Open Civil War (OCW). Civil War 

Overhaul ileride bahsedilecek olan nedenlerden ötürü geliştiricisi tarafından 

kaldırıldığından çalışmanın dışında kalmaktadır. Sivil Savaş’ı daha bütünlüklü bir hale 

getirdiğinden OCW ile beraber Diverse Skyrim modu da ele alınacaktır.  

3.1.1.4.1. Open Civil War (Simtam, 12.02.2017) 

Orijinal oyundan kesilmiş savaşları ve görevleri oyuna geri getiren mod bunun yanında 

savaşa yeni mekanikler getirmekte, Sivil Savaş’ı basit çarpışmalardan sıra tabanlı bir 

https://www.youtube.com/watch?v=E3iQoua1sIc
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strateji oyununa dönüştürmektedir. Whiterun’daki ilk muharebeden sonra, orijinal 

sürümde toplam beş muharebe yaşanırken, OCW’de oyuncu, fethettiği her yer için bir 

şehirde muharebe kazanmak zorundadır. Düşmanın da oyuncunun savunduğu şehirlere 

saldırı düzenleme ihtimali vardır ve oyuncu bu saldırıyı geri püskürtmek zorundadır. 

Orijinal Sivil Savaş çizgisel bir yapıya sahiptir. OCW ise oyuncuyu bir savaşa komuta 

ediyor gibi hissettirir. Oyuncu, Dragonborn olarak, hangi bölgeye taarruz 

düzenleneceğine karar verir ve sırasını da kendi düzenler ve hatta isterse doğrudan 

bölgenin başkentine taarruzda bulunabilir. Düşman yani yapay zekâ da aynı şekilde 

davranabilmekte, kısa süreliğine de olsa oyuncunun planlarını bozabilmektedir. 

Ayrıca muharebeler orijinal Sivil Savaş’ın aksine kaybedilebilmektedir ve asker gücü 

sınırsız olmadığından bunun çok sık tekrarlanması ileriki muharebelerin kazanılması 

zorlaşmaktadır.  Zira OCW ile beraber, artık sıradan bir kalede az sayıdaki düşman 

askeri ile çarpışmak yerine, başkentlerde büyük muharebelere girip şehrin jarlını 

tahtından indirmek gerekmektedir. Hangi şehirlere saldırılacağına karar vermenin 

yanısıra oyuncu, birlikleri de yönetebilmekte, hamlelere karar vermektedir. Bu 

seçenek, ekran dışı savaş seçeneği olup, Skyrim’i bir strateji oyununa 

dönüştürmektedir. Bulunduğu şehirleri korumak da zorundadır ki, bu da orijinal 

Skyrim’de olmayan içeriklerden bir diğeridir.    

Çalışmanın bu bölümündeki amaç, teker teker modun yaptığı değişiklikleri irdemelem 

değil, daha ziyade neden bu değişikliklerin yapıldığı ve Sivil Savaş’ın nasıl bir anlam 

taşıdığını incelemektir. 

Modun, kesilmiş içeriklerden oluşturulması ve geliştiricilerin yapmak niyetinde olup 

da yapamadıkları içeriği oyuna ve oyunculara tekrar kazandırabilmesi modun en 

önemli noktasıdır. Başka herhangi bir metinde bu mümkün olmamaktadır. Sinemayı 

ele alalım, yönetmenin filme koyulması düşünülen ancak koyulmayan sahneleri daha 

sonra kamera arkası olarak yayınladığını düşünelim. Öncelikle, bu görüntüler ham 

görüntüler olmayacaktır, dolayısıyla üzerlerinde herhangi bir renk düzenlemesi 

yapılamayacak, üstelik de düşük çözünürlüklü olacaktır. Bu parçalardan izleyiciler 

filmi tekrar kurgulasa ve hatta yayınlayabilse de, orijinal filmin içinde bir değişiklik 

yapılmamış olacaktır ve ne kadar iyi kurgulanırsa kurgulansın, sonradan kurgulandığı 

anlaşılacaktır.  Video oyunlarında durum farklıdır. Üretilen modlar tamamen pürüzsüz 
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bir şekilde orijinal yapımın içerisine eklemlenebilir. OCW özelinde ise bu, asıl 

geliştiricilerin yapmak isteyip de yapamadıklarını hayata geçirmek olmuştur. Bu, iki 

nedenden ötürü önemlidir. Birincisi ve en önemlisi, oyuncular artık, üreticinin asıl 

niyetini kodlarda bulabilmekte, kullanabilmektedir. Bu, sanat yapıtları çerçevesinde 

önemli bir adımdır. Üretilenin bir oyun değil, sanat eseri olduğunu düşünelim. 

Sanatçının pek çok fikri denediğini, vazgeçtiğini, ya da yarım bırakmak zorunda 

kaldığını farz edelim. Normal şartlarda sanatçının kafasında neler olduğunu bilmek 

kolay değildir, tabii ki taslaklara ulaşmak, buradan birtakım çıkarımlar yapmak 

mümkündür. Ancak, dijital bir sanat eseri söz konusu olduğunda iş kolaylaşır. 

Sanatçının bütün denediği fikirlerin aynı OCW’de olduğu gibi kodlarda bulunduğu 

düşünülürse, sanatçının pek çok fikri diğer sanatçılar tarafından görülebilir, yeniden 

yaratılabilir ve o sanat eseri pekçok sanatçının zihninden geçerek başka biçimlere 

bürünebilir. Ancak orijinal fikre sadık kalınması sanatçı ve izleyici arasındaki sınırın 

ve hatta sanatçı ve sanat eseri arasındaki sınırın da bulanıklaşması demektir. Eco’nun 

hareketli yapıt düşüncesinin böylece oyunlarda mükemmel bir şekilde vücut bulduğu 

görülmektedir. 

İkinci nokta ise, modun yapılma amacına ilişkindir. OCW, oyuncuların Sivil Savaş’ı 

yetersiz bulmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Sivil Savaş’ın gerginliği, yoğunluğu 

hissedilmemekte, politik olarak çok daha büyük çapta bir etkiye sahip olması gereken 

bir olay, önemsizleşmektedir. Mod geliştiricileri, oyunun yan anlatısındaki büyük bir 

eksiği kapatmakta, böylece yeni zorluklarla da oynanış değerini artırmaktadır. 

Frostfall da aynı işlevi yerine getiriyor gibi görünse de oldukça farklıdırlar. Frostfall, 

oyunun geliştiricileri tarafından hesaba hiç katılmamış yeni mekaniklerden oluşmakta, 

oyuna yeni zorluklar katsa da oyunu düşünülen hale değil bambaşka bir forma 

dönüştürmektedir. Oyunun temel anlatılarına bir katkısı yoktur. Frostfall mekaniklere 

müdahale ederek dolaylı olarak anlatıyı etkilerken OCW anlatıya müdahale eder ve 

desteklemesi için mekanikleri değiştirir.  

Çalışma kapsamında ele alınacak olan son mod Diverse Skyrim ise, oyunun sosyo-

politik yapısının Sivil Savaş’ı uyumlu hale getirmektedir. 

3.1.1.4.2. Diverse Skyrim (Cemn, 2017) 
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Skyrim, her ne kadar Tamriel’in Nordik bir bölgesi olsa da, diğer ırkları da görmek 

oldukça mümkündür. Ancak Skyrim içerisinde bulunan pek çok grupta –gardiyanlar 

gibi- bu ırkların temsili görülmemektedir.  

Modun geliştiricisi Cemn, bu durumu şöyle belirtmektedir: 

“Bazen, sürekli aynı düşmanlarla çarpışıyormuşum gibi geliyor. Neredeyse bütün 

Vampirler Elf, J’zargo gerçekten Skyrim’de büyü yeteneğine sahip tek Khajit mi? 

Ayrıca, Birlik’e katılmak üzere Solitude’e doğru yola çıkan o Kara Elf’e ne oldu? 

Oyun içindeki metinler Orkların asker olarak Skyrim’de ve bütün imparatorlukta 

hizmetleri dolayısıyla Ork ırkının kabul edilmesine neden olacak kadar değerli 

olduğunu belirtmesine rağmen neden İmparatorluk Birlik’inde hiç ork yok?” (Cemn, 

2017). 

 

Mod, oyunun Skyrim’deki ya da gruplardaki ırk dağılımına dikkat ederek, çeşitliliği 

artırmaktadır. Örneğin,  Vampirler ataerkil olduğundan, üst seviye bütün Vampirler 

erkek ve neferler çoğunlukla kadın olarak bırakılmıştır.  

Bu dağılım, İmparatorluk Birlik’ini ve Stormcloaklar’ı da etkilemektedir. Örneğin 

İmparatorluk Birliği halen ağırlıklı olarak Nordlardan oluşsa da, Stormcloaklar 

tarafından toplumdan dışlanmış hisseden Kara Elfler de artık Birlik’te 

görülebilmektedir. Ayrıca askerlerin arasında artık kadınlar da görülebilmektedir. 

Stormcloaklar’ın arasında yalnızca politik sebeplerden ötürü İmparatorluk’a karşı 

cephe almış Redguardlar görülmektedir ancak oyuncu istediği takdirde 

Stormcloaklar’ı yalnızca Nordlardan olşturacak seçenek verilmektedir.  

Mod, küçük çapta bir değişiklik yapıyor gibi görünse de, temsil sorununa 

değinmektedir. Pek çok oyuncu, Skyrim’de farklı ırkları canlandırmaktadır. Bazı 

oyuncuların sürekli tercih ettiği ırklar bulunmaktadır. Örneğin yukarıda da değinildiği 

üzere Metatron, Elf olarak oynamaktadır. Oyuncular canlandırdıkları ırkların oyunun 

evreni içerisinde temsil edilmesini istemektedirler. Bu durum, aslında gerçek 

yaşantıdaki temsil sorunlarının bir izdüşümüdür.  

Civil War Overhaul (CWO) OCW’ye pek çok açıdan benzeyen, Sivil Savaş’ın kesilen 

içeriğini oyuna ekleyen bir moddur. Ancak geliştiricisi Apollodown, modu politik 

sebeplerden ötürü bir mesaj ile beraber kaldırmıştır.  Mesajda şunlar yazmaktadır: 

https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/81462
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“Bütün modların 9 Kasım’a kadar saklı kalacaktır.  Ülkemin ve internetin karanlık 

köşelerinden nefret çığlıklarının yükseldiği bir zamanda, sandığımı bir şey için 

kullanacağım 

#SiyahiHayatlarÖnemlidir 

#LGBTHakları 

#TransGüzeldir 

#FoxHaberYalanları 

#WallStreetiİşgalEt 

#BütünKadınlaraEvet 

ve… 

#Onunlayım” 

 

Geliştirici, Stormcloaklar’a farklı ırklar eklemiş, yapıları gereği sadece Nordlardan 

oluşması gerektiğini düşünen kimi oyuncular ise bu değişikliği eleştirmiştir. 

Apollodown bu eleştirilere “Trump destekçileri”, Klu Klux Klan üyeleri” gibi sert 

yanıtlarla cevap vermiştir. 2016 yılının ekim ayında kaldırdığı modu 9 Kasım’da tekrar 

kullanıma açmış ancak Ocak 2017’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinin hemen 

ardından bir daha kullanıma açmamak üzere geri çekmiştir. Bu eylem, Trump’a karşı 

bir protesto olmakla beraber modun –aşırı- politik okumalarının da bir sonucudur 

(Wheeler, 2019).    

Görüldüğü gibi modlar sanatsal bir dışavurumun yanında tıpkı bir sanat eseri gibi 

politik bir duruş sergilemenin de aracıdır. Bu duruş kimi zaman, Apollodown 

örneğinde olduğu gibi aşırıya kaçabilse de, bu durum geliştiricinin mod aracılığıyla 

tavrını ortaya koyduğu gerçeğini değiştirmemektedir.  Gerçek hayattaki temsil 

sorunları oyunun siyasi yapısında karşılığını bulmakta, geliştiriciler oyun evrenini bir 

dışavurum aracı olarak kullanmaktadırlar. 

 

 
 Bu etiket 2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton’ı desteklemek için oluşturulmuştur.  
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SONUÇ 

Metin, göstergebilimciler için verimli bir çalışma alanı olagelmiş;  metin kavramının 

tanımının genişlemesi; her türlü görsel, işitsel, yazınsal yapıtın metin olarak kabul 

edilmesi, farklı göstergebilimsel yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Roland Barthes, reklamları mercek altına alarak görsel metinlerin göstergebilimsel 

analizinde önemli bir adım atmış, Metz sinemanın göstergebiliminin kurucularından 

olmuştur. Hjelmslev görsel göstergelerin öneminden bahsetmiş, anlam yaratmanın 

önemli bir aracı olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte metnin anlamı ve aitliği 

konusunda da tartışmalar yaşanmış. Barthes, Yazarın Ölümü adlı makalesinde, metnin 

okuyucuya ulaştıktan sonra yazarla olan bağının koptuğunu ifade etmiştir. Pierce, 

Barthes, Hjelmslev gibi isimlerden beslenen Umberto Eco, görsel göstergeler 

temelinde sanat yapıtları üzerine çalışmış; göstergeleri anlamlandırmada kişisel 

kültürel altyapının etkilerini araştırmış ve yapıtın açıklığı-hareketliliği kavramını 

ortaya atmıştır.  Açık Yapıt adlı kitabında bu düşüncesini dedetaylı bir şekilde masaya 

yatıran Eco’ya göre, her yapıt bir anlamda açıktır. Her birey, kendi kültürel ve 

entelektüel arkaplanı çerçevesinde bir yapıtı yorumlar ve ona anlam yükler. Ancak 

hareketli yapıtlar farklıdır. İzleyicinin katılımı olmadan tamamlanmazlar. Hareketli 

yapıtlarda izleyici, katılımcıya dönüşür ve yapıt sürekli dönüşüm geçirir.  

Sayısal teknoloji ise hem metin hem sanat yapıtı kavramında değişiklikleri de 

beraberinde getirmiştir. Hipermetnin yapısı, postyapısalcı düşünürlerin metin, anlam 

ve anlamın değişkenliği üzerine düşüncelerinin odağı haline gelmiştir. Barthes’ın 

Yazarın Ölümü düşüncesi, internet ve hipermetin gibi gelişmelerle daha da gerçeklik 

kazanmaya başlamıştır.  

Kodlama dahi bir sanatsal ifade aracı olarak kullanılmaya başlanmış, sanatçılar ve 

bigisayar teknolojisinin takipçileri interneti gelecek ve özgürlük ile bir tutmaya 

başlamışlardır. Amaçları, ters mühendislik yaparak sistemlerin işleyişini ve o 

işleyişteki kusurları görmek, düzeltmek yani bir yapısökümü yapmak olan hacker’lar 

kendi etik kurallarını oluşturmuş, internet üzerinden bir birliktelik geliştirerek kendi 

etik kuralları doğrultusunda eylemlerini gerçekleştirmeye başlamışlardır.  
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Geliştirilmeye başlanan video oyunlarına cracker’lar (hacker’lar kendilerinden farklı 

bir konuma yerleştirmek için böyle isimlendirmiştir) video oyunlarının girişlerini 

kendi isimleri, tasarımları ve müziklerinin belirdiği girişlerle cracklemeye başlamış, 

hem yaratıcılıklarını göstermişler hem de diğer hackerlar arasında ün salmaya 

çalışmışlardır.   

İnternetin metnin yapısında getirdiği değişiklikleri ve metnin bu yeni formunu 

tanımlamak için hipermetin ile birlikte pek çok yeni terim üretilmiş, Aarseth bu 

terimlerin hepsini kapsayan ve ilerisine giden sibermetin kavramını geliştirmiştir. 

Sibermetin, video oyunları dâhil makinenin ürettiği her türlü metni kapsamaktadır. 

Aarseth’e göre hipermetin, bilgisayar dili ile oluşturulan birimlerden biridir ve çok 

kapsayıcı değildir. Örneğin bir video oyunu, hipermetinsel bir yapı kullanabilir ama 

kendisi bir hipermetin değil daha fazlasıdır. Sibermetindir. Bilgisayar göstergelerini 

çözümlemek için çabalar olduğunu ve bu çabaların bir dereceye kadar başarılı 

olduğunu belirten Aarseth, bilgisayar göstergelerinin değişkenliği ve sürekli 

birbirlerinin yerine geçebilirliği yüzünden bunu tam anlamıyla başarmanın 

zorluğundan da bahseder.  

Video oyunları, kendine has ludik yapısıyla yeni araştırmalara kapı açmış, sunduğu 

anlatı olanakları onu yeni bir hikâye anlatma aracı konumuna da getirmiştir. Böylece 

ludoloji ve narratoloji tartışmaları da baş göstermiş, bu tartışmalar pek çok yeni 

incelemenin de önünü açmıştır.  

1993 yapımı Doom, oyun dünyasının geleceğini şekillendirmiştir. Oyunun kodları 

ücretsiz olarak yayınlanmış, oyuncuların modifikasyonlar yapmasına izin vermiştir. 

Başta hackerlar olmak üzere kod yazmayla ve oyun yapımı ile ilgilenen oyuncular 

tarafından büyük bir heyecanla karşılanan bu gelişme, mod kavramının da doğmasını 

sağlamıştır. 

Oyunlar üzerinde istenen değişikliğin yapılmasını sağlayan modlar, oyuncuların yeni 

eşyalardan yeni bölümlere, yeni mekaniklere kadar oyunun her unsuruna müdahale 

etmesine olanak sağlamıştır. Böylece mod geliştiricileri, yaratıcılıklarını ortaya 

koyabilecekleri ve dahası, çalışmalarını internet üzerinden diğer oyuncularla 
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paylaşabilecekleri bir ortama kavuşmuştur. Bazı modlar birden fazla kişinin çabasını 

gerektirmiş, böylece kollektif çalışmalar ortaya çıkmıştır.  

Video oyunlarının ve modların yaygınlaşması oyuncuların yanısıra sanatçıların da 

dikkatini çekmiştir. Video oyunlarını yeni bir ortam olarak benimseyen sanatçılar, 

oyunların etkileşimli yapısından faydalanarak özgün çalışmalara imza atmışlardır. 

Böylece sanat oyunları, sanat modları, machinima gibi video oyunlarını sanatsal 

amaçlarla kullanıldığı türler ortaya çıkmıştır.  

İnternetin yaygınlaşması ile genişleyen katılımcı kültür, farklı kültürlerden, 

inançlardan insanların ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesini sağlamıştır. 

Gerek sadece sanatsal amaçlarla, gerekse bir oyun modu için bir araya gelen sanatçılar 

ve oyuncuların ürettiği çalışmalar birbirlerinden etkilenmiş, oyun ve sanat gittikçe iç 

içe geçmeye başlamıştır. Oyun yapımı için gereken araçlara ve teknik bilgiye 

ulaşmanın giderek kolaylaşması bağımsız yapımcıların önünü açmış,  giderek 

aynılaşmaya başlayan oyun endüstrisindeki kısır döngü kırılmaya başlamıştır. 

Mod geliştiricilerinin ürettiği modlar oyunlara farklı bir estetik biçim, farklı bir 

oynanış getirmekle beraber oyundaki birtakım sorunları da ortadan kaldırmakta, 

oyunun kaplamaları zamanına uygun yüksek çözünürlüklü kaplamalarla değiştirilerek 

daha modern bir görünüme de kavuşturulmadır. Dolayısıyla oyunların ömrü uzamaya 

başlamış, geliştiricilerin bir kısmı oyunla beraber sunduklar araçlarla mod yapımına 

aktif bir şekilde destek vermeye başlamıştır. 

Bu şirketlerin en büyüklerinden bir tanesi olan Bathesda, özellikle Fallout ve The Elder 

Scrolls (TES) serileri ve bu oyunlara verdiği mod desteği ile büyük bir başarıya 

ulaşmıştır. 2011 yılında piyasaya sürülen TES V Skyrim için halen modlar 

geliştirilmekte, oyun güncel tutulmaktadır.   

Çalışma kapsamında ele alınan modlar dört çerçevede ele alınmıştır: anlatı, mekanik, 

estetik, kesilmiş içerik. Bu kapsamda incelenen modlar şunlardır: 

Anlatı: Beyond Skyrim Bruma 

Mekanik: Frostfall 
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Estetik: Obsidian, Natural and Atmospheric Tamriel, Aequinoctium, Vivid Weathers, 

ELFX, RLO 

Kesilmiş içerik: Open Civil War, Diversed Skyrim 

Seçilen modlar, indirilme sayıları ve popülerliklerine göre belirlenmiştir.  İncelemeler, 

Eco’nun açık yapıt üzerine temellendirdiği düşüncelerin yanısıra, görsel 

göstergebilimi bilgisayar göstergeleri ve bilgisayar oyunları üzerine çalışan Hjelmslev 

ve Aarseth, Andersen, Juul gibi kuramcıların düşüncelerinden yararlanılmıştır.  

İncelenen ilk mod olan Beyond Skyrim Bruma, büyük bir projenin ilk ayağının 

tamamlanmış bir bölümünü oluşturmaktadır.  Skyrim’e yeni bir harita ekleyen, bu 

haritayı TES IV Oblivion’u ve oyun içi metinleri temel alarak oluşturan ekip, 

oyuncuların yalnızca yeni bir haritaya geçmesini istememiş, tamamen yeni bir 

coğrafyayı deneyimlemesini arzulamıştır. Yeni bir harita ile beraber yeni bir anlatı da 

ekleyen BS Bruma, bu anlatıyı Tamriel’in siyasi yapısı üzerine temellendirmiştir. 

Böylece oyuncular hiçbir kopukluk yaşamamakta, sanki mod, en başından beri bir 

parçasıymış gibi hissetmektedirler.  

Geliştirici ekip, modu tasarlarken görev yapısı üzerinde de durmuştur. Yan görevleri 

dahi oyuncunun belirli bir hikâye ile bağlantı kuracağı bir şekilde daha anlamlı hale 

getirmeyi hedefleyen ekip, Skyrim’in bu konuda başarısız olduğunu görevlerin bir süre 

sonra oyuncuyu içine çeken birbiri ile bağlantılı anlatılardan ziyade, sıkıcı, içi boş ve 

kendini tekrar eden angaryalara dönüştüğünü belirtmektedir. Ekip bunun üstesinden 

gelebilmek için görevleri duygusal olarak tatmin edici kılmaya çabalamış, oyuncunun 

tercihlerini yaparken sebep ve sonuçlarını düşünmelerini sağlaamaya çalışmıştır.  

B.S. projesi, bir evrenin oyuncular tarafından nasıl genişletilebileceğinin, haritalar ve 

anlatılar oluşturulurken, oyunun mitolojisi ve geçmiş oyunların tasarımları temel 

alınarak nasıl yeni tasarımlar ve anlatılar geliştirilebileceğinin bir örneğidir.  

Frostfall ise anlatıya dokunmamakta ancak oyunun mekaniklerinde köklü değişiklikler 

yapmaktadır. Oyun içinde sadece estetik bir öge olan iklimi, başlı başına bir dikkat 

edilmesi gereken bir unsur haline getirmektedir. Bundan böyle oyuncu bulunduğu 

bölgenin hava koşullarına göre stratejiler belirlemek zorundadır. Juul, oyunun ilgi 



 
195 

 

çekici olabilmesi için oyuncuların sürekli yeni zorluklarla karşılaştırılması gerektiğini 

söyler. Frostfall, bu şartı yerine getirerek oyunculara yeni deneyimler sunmaktadır. 

Mekaniklerin bu şekilde değişmesi, dolaylı yoldan anlatıyı da etkilemektedir. Mod, 

herhangi bir hikâye eklemese de mekanikleri yani kuralları değiştirerek oyuncunun 

Skyrim’i daha tehlikeli, daha çetin bir yer olarak algılamasına neden olmakta, böylece 

dolaylı olarak oyunun anlatısını etkilemektedir.  Juul da oyunun anlatısının kurallar 

tarafından belirlemebileceğini belirtmektedir.  

Frostfall, estetik yani pasif ögelelerin aktif engeller haline geldiği, böylece oyuncuların 

yeni stratejiler geliştirmek zorunda kaldığı, dolayısıyla oyun deneyimini değiştiren bir 

mod olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Estetiği değiştiren moslarda ise aydınlatma ve renge bakılmış, bu ise iç ve dış olarak 

ikiye ayrılmıştır. Aydınlatma, hem cisimlerin derinlik kazanabilmesi için temel bir 

şarttır hem de görsel sanatlarda dramatik etki yaratmanın en güçlü araçlarından biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Aydınlatmayı ve renk yelpazesini değiştirerek aynı 

sahneye çok farklı anlamlar yüklemek mümkündür.  

Aydınlatma modlarında renk paleti, dağılımı, renklerin doygunlukları arasındaki 

farklar gibi unsurlar üzerinde durulmuş, saptanan farklılıkların oyunun atmosferinde 

ne gibi değişiklikler meydana getirdiği açıklanmaya çalışılmıştır. Renk paletleri 

http://www.palettefx.com/ sitesi aracılığı ile dökümlenmiştir. İç mekân 

aydınlatmalarında ise bunlara ek olarak Skyrim’deki iç mekân aydınlatma sorununun 

nasıl çözüldüğü incelenmiştir. Aydınlatmada meydana gelen değişiklikler kimi zaman 

oynanışı da etkilemektedir. Örneğin ELFX, zindanları çok karanlık bir hale getirmekte, 

Skyrim’in orijinal aydınlatmasında meşale, gece görüşü gibi araçlara gerek duymayan 

oyuncu, bunları kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu da bizi Forstfall için değindiğimiz 

konuya geri döndürmektedir. Estetik bir unsur, oynanışı etkilemekte, oyuncu yeni bir 

zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Frostfall ile arasındaki fark, Frostfall’un var olan 

estetik unsurları bir zorluğa dönüştürmesidir. İncelenen aydınlatma modları böyle bir 

amaç gütmez, var olan estetik unsurları değiştirir, yaptıkları pek çok değişiklikten 

bazıları ise oynanışa etki edebilir. Ancak bu modların oyun mekaniklerine etki etmek 

gibi bir amaçları yoktur.  

http://www.palettefx.com/
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Aydınlatma modları, oyunların sanatsal bir dışavurum aracı olarak 

kullanılabileceğinin örneklerini sunmaktadır.  

Son olarak kesilmiş içerik modlarından en geniş kapsamlı olanı Open Civil War ve bu 

modla bağlantılı olarak Diverse Skyrim ele alınmıştır. Open Civil War, oyun içinde 

olması planlanan ve büyük oranda bitmiş ancak birtakım kısıtlılıklardan dolayı oyuna 

eklenmesinden vazgeçilmiş içeriklerin oyuncular tarafından kodların içinden 

bulunması ile oluşturulmuş bir moddur.  

Tamriel’in siyasi gelişmelerinin Skyrim’deki sonucu olan Sivil Savaş, oyuncular 

tarafından çok yetersiz bulunmaktadır. Savaşın gerilimi yeterince hissedilmemekte, 

kaybetme tehlikesi olmadığından ve çarpışmalar çok küçük bölgelerde küçük 

birliklere karşı yapıldığından savaş sıkıcı bir hale gelmektedir. Bu durum evrenin 

inandırıcılığını, oyun deneyimini etkilemektedir. Open Civil War’da önemli olan 

nokta modu oluşturan parçaların zaten oyunun dosyaları içinde var olması ancak oyuna 

eklenmemiş olmasıdır. Oyuncular, oyunu en başta tasarlandığı haline getirmeyi 

başarabilmiştir.  

Sivil Savaş, Tamriel’in ırklarını da karşı karşıya getirmekte ancak bu durum oyundan 

hissedilmemektedir. Bu kapsamda Diverse Skyrim bir eksiği kapatmakta, oyunun yan 

anlatısını oyun evreniyle, oyun içindeki anlatılarla uyumlu hale getirmektedir. Open 

Civil War ve Diverse Skyrim temsil sorununa de değinmektedir. Gerçek hayatta nasıl 

ki her grup kendisinin temsil edilmesini istiyorsa, bu oyuna da yansımaktadır. Bir 

bakıma modlar, kişilerin siyasi görüşlerinin de bir yansıması haline gelmekte, politik 

duruşlarını bir oyunun içinde de olsa sergilemelerine yardımcı olmaktadır.  

Bu kapsamda, Eco’nun açık yapıt ve hareketli yapıt üzerine düşünceleri ile video 

oyunlarının yapısının örtüşmekte olduğu görülmektedir. Tıpkı hareketli heykeller gibi, 

oyuncular sürekli parçaları değiştirebilmekte, oyunu bambaşka biçimlere 

sokabilmektedir. Dahası, yeni parçalar eklemektedirler. Böylece oyun, bitmeyen, 

sürekli genişleyen bir yapıta dönüşmektedir. Eco, ağırlıklı olarak sanat yapıtlar 

üzerinde durur. Gerek sanat oyunları ve macihinimada gördüğümüz gibi, gerekse asıl 

inceleme konumuz olan Skyrim’in aydınlatma modlarında gördüğümüz gibi, oyunlar 

da birer sanatsal dışavurum aracı olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisi, ilk 
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günlerinden itibaren sanatçıların ilgisini çekmiş, yeni bir ortam olarak hevesle 

karşılanmıştır. Video oyunlarının giderek gelişmesi ve yaygınlaşması, sayısal 

teknolojileri kendileri için yeni bir ortam olarak gören sanatçıların ilgisini çekmiş, 

eğlence amaçlı geliştirilen oyunları bir sanat malzemesi olarak kullanmaya 

başlamışlardır. Modların giderek yaygınlaşması oyuncuların da oyunlara kendi bakış 

açılarını, zevklerini yansıtmalarını sağlamıştır.  

Oyunların yalnızca biçimini değil içeriğini, mekaniklerini, anlatısını da değiştirmeye 

olanak sağlayan modlar sayesinde sürekli genişleyen ve kimi zaman biçim değiştiren 

oyunlar, devasa anlatılara dönüşmektedir. Oyuncular yalnızca var olana yenilikler 

eklememekte, var olanı geliştirmekte, düzeltmektedir. Bethesda, oyunlarında pek çok 

hata barındırmasıyla nam salmış bir şirkettir. Bu hatalar çoğunlukla mod geliştiricileri 

tarafından düzeltilmektedir.  

Modlar, katılımcı kültürün en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Kimi zaman 

dünyanın dört bir yanından geliştiriciler birleşmekte, Beyond Skyim gibi çok büyük 

projelere imza atabilmektedir. Video oyunları ve modlar bu çerçevede, tıpkı sinema 

gibi, kollektif bir şekilde yazılan metinlerdir ki kod yazımı işin içine girdiğinden, 

yazma eylemi burada birebir algılanabilir. Ortaya çıkan ürün sinemanın aksine 

etkileşimli bir yapıya sahiptir ve çoğu zaman sinemanın unsurlarını da kapsar. Öyle ki 

sinema ve oyun dili iç içe geçmeye başlamıştır.   

Oyunların bu açık ve esnek yapısı, sayısal teknolojilerin gelişmesi, bilgiye ve araçlara 

eskiye nazaran çok daha rahat ulaşılabilmesi ile birlikte yalnızca oyun dünyasında 

değil, sinema gibi sanat dallarında da köklü değişiklikler meydana getirme 

potansiyeline sahiptir. Sinema ve oyun dillerinin iç içe geçmesinin yanında, Cine 

Tracer (Matt Workman, 2018) gibi sinematografi simülatörleri sayesinde sinemanın 

aşamaları simüle edilebilmektedir.  

Video oyunları ve modların potansiyeli bu çalışmanın sınırlarını aşmakla ve daha 

kapsamlı çalışmaların yapılmasını gerektirmekle beraber, oyuncuların aktif birer 

üreticiye ve hatta kimi zaman sanatçıya dönüşerek var olan ürünü parçalarına ayırıp 

yeniden inşa ettikleri ve bu kapsamda oyunların sürekli hareket halindeki açık yapıtlar 
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oldukları görülmektedir. Umberto Eco’nun Açık Yapıt’ı video oyunlarında tam 

anlamıyla vücut bulmaktadır.  

Oyun çalışmalarının yeni yeni yapılmaya başlandığı ülkemizde, halen yeteri kadar 

kaynak bulunmamaktadır. Gerek oyun tasarımı gerekse oyun endüstrisine odaklanan 

çalışmaların yapılması, ileri okumaların yapılabilmesi açısından faydalı olacaktır.  
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