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ÖN SÖZ

Gelişen teknolojiler dahilinde dijital oyunları neredeyse hayatın her alanında 
görebilmemiz mümkündür. Hayat koşuşturmacası esnasında bireyler farklı amaç-
larla dijital oyunlara yönelebilmektedir. Dijital oyunlar çoğu zaman eğlence amaçlı 
kullanılabildiği gibi eğitsel ortamlarda öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve ko-
laylaştırmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Hatta toplu taşıma araçlarında in-
sanların kısa süre için de olsa ulaşacakları mesafeye gidene kadar mobil cihazları 
ile oyun oynadıklarına şahit olduğumuz olmuştur. Başka bir açıdan bakalım…Hiç 
kendinizi saatlerce platform fark etmeksizin bir dijital oyun oynarken buldunuz 
mu? Farz edelim ki cevabınız EVET… Peki hiç düşündünüz mü neden insanlar 
kendilerini oyun oynamak gereksiniminde hissediyor? Daha önemlisi bu dijital 
oyunlar nasıl tasarlanıp geliştiriliyor? Dijital oyunlar geliştirilirken hangi işlem 
basamakları takip edilmelidir? Ben de acaba kendi dijital oyunumu geliştirmek 
istesem nasıl doğru bir yol izlemeliyim? Yazılan bu kitapta bu sorulara birlikte 
yanıt arayacağız.  

Öncelikle söylemeliyim ki bu kitabın amacı dijital oyun mekaniklerinin man-
tığını aktarmak, dijital oyunlarda olması gereken fakat çoğu zaman göz ardı edilen 
dijital oyun bileşenlerini tanıtmak ve bir dijital oyunun tasarımından geliştirilme-
sine kadar izlenmesi gereken işlem basamaklarına değinip doğru bilinen yanlışlar 
hakkında kullanıcıları bilinçlendirebilmektir. Piyasada dijital oyunların baştan 
aşağı nasıl kodlandığını anlatan kitaplar bulabilirsiniz. Dijital oyunlar hakkında 
kuramsal bilgiler veren ve dijital oyun türlerine değinen kitaplara da rastlayabi-
lirsiniz.  Bu kitapta diğer kitaplardan farklı olarak özellikle dijital oyun geliştirme 
sürecinde ele alınması gereken unsurlar ve dijital oyun mekanikleri belirtilme-
ye çalışılmıştır. Her kesimden kitleye hitap eden bu kitabın özellikle dijital oyun 
geliştirmek isteyen meraklı araştırmacılara bir yol haritası olabileceği düşünül-
mektedir. Ümit ediyorum ki bu kitabı okuduktan sonra dijital oyunların hangi 
basamaklardan geçerek hayatımızda yer aldıkları konusunda size ışık tutmuş ola-
bilirim. Kitabımın, okuyan herkese faydalı olması dileğiyle…

Dr. Tansel TEPE

ORCID No: 0000-0003-3576-6172

Eylül, 2022
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Bir ortamda oyuncuların neler yapıp yapamayacaklarının belirli kurallar 
çerçevesinde belirlenip bir hedefe göre yapılan fiziksel veya zihinsel yarışma ak-
tiviteleri oyun olarak ifade edilirken; çeşitli teknolojilerle programlanıp kullanı-
cılara görsel bir ortam sunarak kullanıcı girişi yapmayı sağlayan oyunlar dijital 
oyun olarak tanımlanmaktadır (Ocak, 2013). Oyuncuların dijital oyunlardan ne 
istediğini bilmek dijital oyun tasarımcıları ve geliştiricilerinin üzerinde durması 
gereken önemli bir husustur.  Dijital oyun tasarımcıları tasarlayacakları oyunu ön-
celikle kendileri eğlenceli bulmalıdır. Böylece yapacakları işe inanarak oyuncula-
rın da geliştirilecek olan oyunu beğeneceklerini ümit edebilirler.  Dijital bilgisayar 
oyunları tasarlanırken daha önce yapılmamış ve oyuncuları heyecanlandıracak 
unsurlara dikkat edilmelidir. Eğer dijital oyun tasarımcıları sadece geçmiş yıllar-
daki başarılı oyunları taklit eden oyunlar piyasaya sürmeye çalışırsa muhtemelen 
oyuncular bu tarz dijital oyunları sıradan olarak görecek ve satın almayacaktır. 
Bunun yerine dijital oyun severler kendilerine orijinal gelebilecek yeni dijital oyun 
arayışlarında olacaklardır.

Bu doğrultuda dijital oyun tasarımcılarının üzerinde durması gereken soru-
ların başında “Oyuncular neden oyun oynar?” olmalıdır. Acaba neden insanlar 
diğer eğlence ortamlarında vakit geçirmek yerine dijital bilgisayar oyunları oynar? 
Dijital bilgisayar oyunlarını diğer platformlardan benzersiz yapan özellikler ne-
lerdir? Dijital oyun tasarımcıları bu sorulara yanıt arayıp dijital oyunların çekici 
olabilecek özelliklerini açığa çıkarabildiği vakit oyun severlerin beklentilerini kar-
şılayacak başarılı dijital oyunlar ortaya koyabilecektir. Rouse (2005) oyuncuların 
neden oyun oynamak istediklerini şu şekilde belirtmiştir:

•	 Oyuncular bir oyunda mücadele ister.
•	 Oyuncular oyun esnasında sosyalleşmek ister.
•	 Oyuncular dinamik bir yalnız deneyim ister.
•	 Oyuncular oyunlarda övünmek ister.
•	 Oyuncular duygusal bir deneyim ister.
•	 Oyuncular keşfetmek ister.
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•	 Oyuncular oyunda fantezi öğeleri ister.
•	 Oyuncular etkileşimde olmak ister.
Dijital oyunlardaki mücadele unsuru dijital oyunların sevilmesine neden 

olan önemli bir faktördür. Dijital oyunlar oyuncuları eğlendirmenin yanı sıra 
içinde bulundurduğu mücadele unsurundan ötürü aktif düşünmeye yönlendirir. 
Böylece oyuncular oyunun mekanizmasını çözmeye çalışırken hedefe farklı şekil-
lerde ulaşmaya çalışır. Dijital oyunlardaki mücadele unsuru kapsamındaki zorla-
yıcı faktörler sayesinde oyuncular öğrenme deneyimi kazanabilir. Çoğu zaman bu 
durumu bir çoğumuz deneyimlemiş olabiliriz. Kendimizi bir labirent oyununda 
düşünelim. Çıkış yolunu bulabilmek için türlü türlü kapılardan geçmemiz gereke-
bilir. Belki de seçtiğimiz kapılar bizi çıkmaz bir yola sürükleyecektir. Ama her çık-
maz yol sonucunda o kapıların yanlış bir yol olduğunu bir nevi mücadele ederek 
öğrenmiş oluruz ve doğru çıkışı bulup hedefe ulaşana kadar mücadeleye devam 
ederiz. Dijital oyunlardaki zorlayıcı faktörler ile oyuncuların problem çözme ve 
uzamsal düşünme becerileri gelişebilir. Oyuncular mücadele ederken zorluklara 
meydana okur. Böylece en profesyonel oyuncular bile dijital oyun oynarken istem-
siz şekilde öğrenme deneyimi kazanmış olur.

Birçok birey için oyun oynamanın birincil nedeni arkadaşları veya aileleri ile 
sosyal bir deneyim yaşayabilmektir. Bu sosyal deneyim sadece bilgisayar oyunla-
rı için değil her türlü oyun için geçerli olabilir. Örneğin bireyler Okey veya kart 
oyunları oynayarak da sosyalleşip eğlenmek isteyebilir. İnsanların bu tarz oyunları 
sevmelerinin nedeni birbirleriyle ortak faaliyetlerde bulunarak birlikte vakit geçir-
mekten keyif almalarıdır. Bu durumu dijital bilgisayar oyunları için de söylemek 
mümkündür. Oyuncular tek oyunculu (single-player) oyunları oynamaktan bü-
yük haz almasına rağmen sosyal oyun deneyimi yaşayıp dijital oyunlardan daha 
fazla zevk almak amacıyla çok oyunculu (multi-player) oyunları oynamayı tercih 
edebilirler. Belki de birçoğunuz benim gibi Half-Life veya Counter Strike (Şekil-1) 
gibi oyunları çocukluk yıllarından beri oynamış olabilirsiniz. Sizi bilmem ama be-
nim bu tarz oyunları oynarken çok oyunculu oyun deneyimi yaşayarak eğlendi-
ğim gerçeğini saklayamayacağım. Bu tarz oyunlarda daha çok hayatta kalabilmek 
için takım arkadaşlarımız ile gerek sesli gerekse de yazılı olarak iletişimde olabil-
mek büyük önem teşkil etmektedir. Oyunun en heyecanlı yerlerinde bile arkadaş-
larımızla iletişimde olabilmek oyuncuların dijital oyunlarda sosyalleşmek istedik-
lerinin bir kanıtıdır. Özellikle üç boyutlu sanal dünyalar ve rol yapma oyunları 
(role-playing games) ile oyuncular daha geniş kitleler ile sosyalleşebilmektedir. Bu 
tarz oyunlarda ise oyuncular hiç tanımadıkları insanlar ile tanışıp gerçek dünyada 
yerine getiremeyecekleri etkinlikleri sanal dünyalarda yaşamak isteyebilirler. Ayrı-
ca gerçek ortamdaki arkadaşları ile sanal toplantılar veya farklı etkinlikler düzen-

2  Dijital Oyunların Tasarım ve Geliştirme Süreçleri



leyebilirler. Her ne kadar gelişen yapay zeka teknolojileri insan hareketlerini taklit 
etmeye çalışsa da oyuncular çoğu zaman yapay zekadan çok daha öngörülemez ve 
zorlu olan insan rakipleri tercih edebilmektedir. İnsanların çok oyunculu oyunla-
ra ilgi duymasının sebebi olarak insan düşüncelerinin yapay zekadan daha üstün 
olması gösterilebilir.

Şekil 1. Counter Strike oyununda takım arkadaşları ile birlikte hareket edilir 

Bazı dijital oyun severler oyunlar esnasında sosyalleşmeyi severken diğer ke-
sim kendi başlarına vakit geçirebilecekleri dinamik bir deneyim tercih edebilir-
ler. Arkadaşları ile beraber birlikte oyun oynamaktan bıkınca veya birlikte oyun 
oynayacakları diğer oyuncular müsait olmadıklarında dijital oyun severler tek 
başlarına oyun oynamayı seçebilirler. Dijital oyunlar oyunculara insan tepkilerine 
benzer bir deneyim sağladığından ötürü oyuncular oyundaki nesnelerle dinamik 
bir etkileşime girmiş olur. Dijital oyunlar esnasında kontrol hep oyunculardadır. 
Dijital oyunlar insan etkileşiminin ilginç kısımlarını taklit ettikleri için bireyler 
sosyal olmayan fakat dinamik ve etkileşimli bir deneyim yaşamak adına dijital 
oyunlara yönelebilirler.

Özelikle çok oyunculu oyunlarda oyuncular saygı kazanmak amacıyla dijital 
oyunlar oynamaktadır. Akademik yaşamlarında veya çeşitli branşlarda yetenekle-
ri olmamasına rağmen dijital bilgisayar oyuncuları oyun oynama konusunda çok 
yetenekli olabilmektedir. Gerek tek oyunculu gerekse de çok oyunculu oyunlarda 
oyuncular en zor oyunları bile birkaç saatte bitirebildikleri ile övünmektedir. Atari 
oyunlarında oyuncuların en yüksek skoru üreterek isimlerinin birkaç harfini bile 
skor tablosuna yazdırma isteği insanları dijital oyunları tekrar tekrar oynamaya 
teşvik edebilmektedir. Sıradan hayatlarında övünecek çok şeyleri olmayan kişiler 
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arkadaşları veya oyun toplulukları arasında takdir edilmek için en iyi dijital oyun-
culardan birisi olma çabasında olabilir. Oyuncular zorlu dijital oyunlarda kendi-
lerinin birçok oyuncudan daha yetenekli olduğunu fark ettiklerinde büyük bir 
tatmin duygusu hissederek kendileri ile gurur duyabilir. Bu durum dijital oyuncu-
ların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır. 

Diğer eğlence türlerinde olduğu gibi, oyuncular bir dijital bilgisayar oyunu 
oynarken bir tür duygusal getiri arayışında olabilirler. Bu duygusal beklenti ak-
siyonlu oyunlardaki adrenalin artışı olabileceği gibi zorlu bir görevi bitirmenin 
vereceği haz da olabilir. Oyuncular zaman zaman dijital oyunlardaki karakterler 
ile duygusal bağ kurabilirler. Karakterlerin olaylara yaklaşımı karşısında empa-
ti kurabilir ve kendilerini oyuna iyice dahil olmuş hissedebilirler. Dijital oyunlar 
diğer medya türlerine göre bireylerde daha sürükleyici duygular uyandırmakta-
dır. Dijital oyunlarda oyuncuların tekrar eden başarısızlıkları sonucu elde ettikleri 
ümitsizlik duygusu başarı kazandıkça heyecan ve sevinç duygularına dönüşmek-
tedir. Dijital oyun tasarımcıları oyunlarda daha çok heyecan yaratabilecek, keşfe-
dilmemiş duygusal unsurlara değindikleri takdirde dijital oyunlar duygusal etki 
yaratma anlamında daha faydalı olabilecektir.

Dijital oyunlarda oyuncuları motive eden unsurlardan birisi yeni alanlar keş-
fetme ve yeni ortamlar görme arzusudur. Uncharted ve Last of Us (Şekil-2) se-
rileri gibi ilerlemeye dayalı dijital oyunlarda oyuncular farklı seviyelere gelerek 
yeni ortamları keşfetme eğiliminde olurlar. Dijital oyunlarda oyuncular sadece 
ortamları keşfetmekle yetinmezler. Farklı stratejiler deneyerek ve farklı kaynakları 
kullanarak dijital oyunlardaki tüm gizli kalmış özellikleri açığa çıkarma eğilimin-
de olabilirler. Hatta dijital oyunlarda karşılarına çıkan karakterlerin kişiliklerini 
keşfetme eğiliminde bulunabilirler. Dijital oyunlar oyunculara fantastik dünyala-
rın kapılarını açarak başka medya türlerinin kendilerine sağlayamayacağı zengin 
bir deneyim sunabilmektedir.

Şekil 2. Uncharted ve Last of Us oyunlarında oyuncular sürekli bir keşif  
arayışındadır
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Gerek romanların gerek filmlerin gerekse de dijital oyunların hikâye kısım-
larını oluşturan en önemli unsur fantezidir. Özellikle dijital oyunların heyecan 
verici ve ilginç aktivitelerle bambaşka dünyaları keşfetme özelliği fantezi unsu-
ru ile yakından ilişkilidir. Dijital oyunlarda oyuncular kendi dünyalarından daha 
görkemli bir dünyada vakit geçirmek istemektedir. Kitaplarda veya filmlerde oku-
yucular ve seyirciler karakterlerin sadece heyecan verici hayatlarını izleyebilirken 
dijital oyunlar ile oyuncular bu hayatları kendileri bizzat yaşayarak deneyimleye-
bilmektedir. Fantezi unsuru sayesinde dijital oyunlarda oyuncular, gerçek hayatta 
güvenli bir ortamda sosyal olarak kabul edilemeyen birçok faaliyeti gerçekleştirme 
imkânı yakalarlar. Örneğin Grand Theft Auto (GTA) serilerinde bir suçlu pozisyo-
nuna bürünüp banka soyabilir ve polislerden kaçabilirsiniz. Veya bir araba yarışı 
oyununda hız sınırlarını aşıp arabalara istediğiniz manevraları yaptırabilirsiniz. 
Ayrıca dijital bilgisayar oyunları, oyunculara kişiliklerinin günlük yaşamlarında 
saklı tuttukları yönlerini keşfetmeleri için iyi bir ortam sağlamaktadır. Fantezi 
unsuru kapsamında oyuncular kendilerini bir futbol takımın yöneticisi yaparak 
istediği stratejiler ve transferler ile takımını yönetebilmektedir. Yine bir ülkenin 
kralı konumunda olup tarihi olayların seyrini değiştirebilirler. Birçok bilgisayar 
oyuncusu açısından dijital oyunlarda rol oynamak ve hayal kurmak eğlencelidir. 
Heyecan ve çekicilik unsurları ile iyi tasarlanmış dijital oyunlar normal şartlarda 
deneyimlenmesi imkânsız olan fantastik dünyaları başkalarının gözünden görme 
imkânı sunmaktadır. 

Dijital oyun tasarımcıları oyuncuların dikkatini çekmek istiyorsa etkileşim 
unsuruna çok önem vermelidir. Dijital oyunlardaki etkileşim unsuru ile oyuncu-
lar başka hiçbir yerde elde edemeyecekleri bir deneyim yaşayabilmektedir. Oyun-
cular dijital oyunlardaki karakterler ve nesnelerle etkileşime geçerek kendilerini 
oyunun içindeymiş gibi hissedebilirler. Böylece oyuncular dijital oyunlardan keyif 
alabilir. Ayrıca oyun esnasında motivasyonu artan oyuncular dijital oyunları daha 
istekli şekilde oynayabilir.

Oyuncular Ne Bekler?

Oyuncuların dijital oyunların motive edici faktörleri barındırması bakımın-
dan oyunlardan beklentileri bulunmaktadır. Eğer bu beklentiler karşılanmazsa 
oyuncular hayal kırıklığına uğrayarak farklı dijital oyunları oynamayı tercih ede-
bilirler. Dijital oyunların beklentileri karşılayıp karşılamadığını belirlemek dijital 
oyun tasarımcılarının görevidir. Acaba dijital oyun tasarımcıları oyuncuları hayal 
kırıklığına uğratmamak için nelere dikkat etmelidir? Oyuncuların dijital oyunlar-
dan beklentileri nelerdir? Şimdi gelin bu beklentileri birlikte inceleyelim.
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