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Bu ay çok farklı bir dosya konu-
suyla karşınızdayız. Uzun zaman-
dır zihnimizi kurcalayan oyun 
ve sanat ilişkisini bu sayımızda 

incelemeye çalıştık. Çalıştık diyorum çünkü Türki-
ye’de gerek akademik gerekse sanatsal açıdan video 
oyunları üzerinde çalışma yapan kişilerin sayısı ne 
yazık ki yok denecek kadar az. Yine de Türkiye’de bu 
konu üzerinde Türkçe bir kaynak oluşturmak adına 
küçük de olsa bir katkı sağlamak istedik. Ümit edi-
yorum ki bu konuda daha çok yol kat edeceğiz.

Dosyamıza Can Sungur ve Kerem Hünal ile 
yapmış olduğumuz söyleşi ile başlıyoruz. Oyun 
dünyasının başlangıcından günümüze geçirdiği 
merhaleleri ve gelecekte nereye evrileceği üzeri-
ne doyurucu bir söyleşi sizleri bekliyor. Ardından 
ülkemizde video oyunları üzerine akademik ça-
lışmalar yapan ve makaleler yayımlayan ender ki-
şilerden olan Doç. Dr. Diğdem Sezen, oyunların 
sanat ile olan ilişkisini irdeliyor. Bendeniz video 
oyunlarında karşılaştığımız postmodern anlatım 
tekniklerini örneklerle açıklıyorum. Tamer Sağ-
can ise video oyunlarının bir sanat eseri değeri ta-
şıyıp taşıyamayacağı üzerine yazdığı denemesiyle 
yer alıyor. Cengiz Ferman da rol yapma oyunları-
nın ne olduğu ve bu tarz oyunların insana neler 
katabileceğini anlatıyor. Beril Özge Danacı, sana-
tın tanımından yola çıkarak video oyunlarının sa-
nat kategorisine girip giremeyeceğini inceliyor. 

Ömer Üzümcü, Gizli Umut; Mücahit Karapınar, 
Meva; Şevval Bozyel, Avucumdaki Çizgiler Kadar 
Çocuk Kalsam şiiriyle bizlerle. Gül Yıldır Ermiş, 
edebiyatın hayatımıza tesirini anlattığı denemesiyle 
yer alıyor. Merve Köken, Abdülmecid Efendi Köş-
kü’ndeki İçimdeki Çocuk Sergisi’ni kaleme alıyor. 
Çolpan Ay ise Mahir Şanlı’nın geçtiğimiz günlerde 
yayımlanan Evren, Yaratılış ve Köken Mitleri kitabı 
üzerine yazmış olduğu inceleme ile bizlerle.

Bu ay epey farklı ve bir o kadar da renkli bir sayı 
ile sizlerleyiz. Herkese keyifli okumalar dileriz… ]
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Sizce video oyunları ile sanat 
dalları arasında bir ilişki söz 
konusu mu?

Can Sungur: Elbette, sıkı bir 
ilişki söz konusu. “Dijital oyunlar sanat mıdır?” 
tartışması çok zamandır sürüyor ancak ben bu 
tartışmayı yüzeysel buluyorum. Dijital oyunlar 
tıpkı sinema filmleri gibi farklı farklı birçok sanat 
ve zanaat kolunun bir arada çalışması ile ortaya 
çıkıyor.

Örnek vermek gerekirse bu sene çıkan Death 
Stranding isminde bir oyun var. Dünyası bir tu-
haf, buraya emek veren konsept sanatçılılarının, 
modelcilerin, animatörlerin emeği insanı şaşır-
tacak derecede farklı bir vizyona sahip. Üstüne, 
Low Roar grubu ile çalışarak o soundtrackleri 
kullanmışlar, oyun yer yer bir albümün klibine 
dönüşüyor. Oyunun başrollerinde Mads Mik-
kelsen, Norman Reedus gibi aktörler yer alıyor. 
Onların performansları işin içine girdiği gibi o 
performansları üç boyutlu ortama taşıyan sanat-
çılar da var. Kısaca dijital oyunlar artık sanatlar 
bütünü bir iş.

Kerem Hünal: Oyun dendiği zaman, özellikle 
annelerin tüyleri diken diken oluyor. Haklılar da. 
Fakat yeni çağın “aptal kutusu” olarak olaya bak-
maktansa gerçekleri kabul edip “her şeyin fazlası 
zarardır”a geri dönmeliyiz. Video oyunlar sanatın 
tüm bileşenleridir. Heykel, edebiyat, müzik, re-
sim, mimari hatta aşk. Tüm bu sanatın an be an 

“Rönesans”ını tecrübe ediyoruz. Oyunlar yalnız 
sanat değil... Aynı zamanda içerisinde seçimler 
yapabildiğimiz bir deneyim

Video oyunlarının en yakın olduğu yahut en 
çok faydalandığı sanat dalı sizce hangisidir?

Can Sungur: Bu dönemde en çok görsel sa-
natlar. İlüstrasyon ile konseptler ortaya çıkıyor, 
üç boyutlu modellemeciler ve animatörler bu 
hayalleri canlandırıyor. Daha sonra bu hayaller 
“non-diegetic” başka tasarımlar içerisinde biz-
lere oynamamız için sunuluyor. Görsel iş yapan-
lar oyun sektörünün her aşamasında. Üç boyutlu 
oyunlarda bölüm tasarımı dediğimiz bir kol var; 
burada mimarlar, iç mimarlar tüm hünerlerini 
sergiliyorlar. Bundan sonrasında yazılım diye-
ceğim ama yazılım sanat mıdır ayrı bir tartışma 
konusu. Sonrasında da sinema disiplinleri; ani-
masyon, seslendirme, soundtrack besteleri, sine-
matografik göz…

Kerem Hünal: Dil… Anlama ihtiyacı ile ge-
lişen İngilizce öğrenimi. Küreseleşmenin dili. 
Dijital dünyanın lisanı. Elbet seçimlerle algımız, 
görsellerle gözümüz, müziği ile kulağımız bul-
macaları ve edebiyatı ile beynimiz, korkularımız 
ile reflekslerimizi geliştiriyor. Erkekler neden 
vurdulu kırdılı oyunları oynarken kızların ilgisi-
ni çekmez hiç düşündünüz mü? Erkekler avcıdır. 
DNA’larında kodlu katillerdir. Ben şahsen dijital 
bir kuklanın vurulmasını dışarıda sapanla bir ku-

Video Oyunları Yeni Bir 
Sanat Dalı Olabilir Mi?

Nasıl dinler, politik taraf lar ve askerlik gibi disiplinli ortamlar insanları farklı kabullerle dolu 
bir dünyaya sokup orada şekillendiriyorsa oyunlar da kendi aksiyomları ve dogmalarına sahiptir. 

O oyunun sıkı oyuncuları, sorgulamadıkları kabulleri yerine getirirken saatler geçirirler.
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şun ölmesine tercih ederim.

Video oyunları uzun bir süre daha sanat dal-
larından faydalanmaya devam mı edecek yoksa 
kendini sanatın bir dalı hâline mi getirecek?

Can Sungur: Şu anda bu durum iki hâliyle de 
mevcut. Bir sürü sanat dalından çokça faydalanıp 
sonra ortaya popcorn bir iş çıkartmak da müm-
kün. Mesela “Video Oyunları sanat mıdır?” den-
diğinde kimsenin aklına FIFA oyunları gelmez. 
Bu noktada kendi kendine bir dal olan “Game 
Design” ve “Game Psychology” giriyor. Oyun de-
diğimiz şey, insan zihni için çok başka ve farklı 
bir şey. Bütün bu sanat dalları ile insana dokunan 
bir eser çıkartabilen oyun tasarımcıları, bu sektö-
rün ciddiye alınmasındaki asıl emektarlar.

Kerem Hünal: Sanat, içgüdülerimizin yorum-
lanmasıdır... Kendi çerçevesinde duygu yaşatan 
şey, sanattır. Video oyunlarının yarın kendine ait 
bir sanat adı olsa da sanat sanattır.

Oyunların bir sanat eseri olup olamayacağı 
yaklaşık on senedir tartışılıyor. Sizce bu tartış-
mayı başlatan ve mihenk taşı olarak kabul ettiği-
niz oyun hangisi?

Can Sungur: Seksenlerde bilhassa Japonya 
ve Amerika’da arcade salonlarından evlere geçiş 
oldu, arcade salonlarından kalma çerezlik oyun-
lar bir süre daha insanları oyaladı. Sonrasında 
hem “medium”un gelişmesi hem teknoloji, hem 
de yaşlardaki olgunlaşma ile 90’ların başlarında 
“kafa açan” oyunlar çıkmaya başladı. Out of This 

World ve Chrono Trigger gibi oyunlar geliyor aklı-
ma. Bu dönem bu ve benzeri oyunlar gerek mü-
ziğiyle gerek anlattığı senaryolar ve çizdiği rüya-
larla insanları şaşırtan, kafalarını açan işler oldu. 
Burada bazı oyunlarda Japon kültürünün Ameri-
kan orta sınıfına sertçe çarpması da etken; küçük 
kitlelerce bilinen bilimkurgu senaryolarını daha 
geniş kitlelere taşıyabilmek de etken. O dönem 
insanlar güzelliklerine kapıldıkları bu “oyunlara” 
artık “oyundan fazlası” gözüyle bakmaya başla-
dılar. Hâliyle ilk akla gelen “sanat” adını yapıştır-
mak burada bir refleks olmuştur, yeri geliyor biz-
de de “yemek yapmak sanattır” deniyor. Şimdi de 
“oyun sanat mıdır?” hâlâ tartışılıyor. Bence artık 
geçmiş bir tartışma bu.

Kerem Hünal: “Canım bu da artık sanat ese-
ri!” dediğim birçok oyun oldu. Fakat bu bir günde 
bir oyunla olmadı elbet. Aynı canlılar gibi, uzun 
süre var olan her şey gelişir. Sanattaki evrim ve 
gelişim süresi yalnız hep daha iyi, hep daha ile-
ri demek değildir. Devamlı geriye dönüp nelerin 
başarılı olduğunu analiz edebildiğimizden, evrim 
teorisi sürecinden daha bilinçli olduğu kesin. Sa-
nat eserleri tüm tarihi boyunca kendi zamanında 
birçok “sanat eseri” oluşturdu, aralarda oluştur-
maya da devam edecek.

Günümüzde sanat eseri olarak sayılabilecek 
bir oyun var mı?

Can Sungur: İşte kişinin gözüne, ya da “Sanat 
nedir?” sorusunun cevabına bağlı. Çoğu insan 
görselliği ve müziği çok etkili, duygusal alt mesajı 
olan oyunlara sanat demeyi tercih ediyor. Bu kate-
goride Everything, What Remains of Edith Finch, GRIS, 
Journey ve Death Stranding çok beğendiğim oyunlar 
olarak ilk aklıma gelenler. Bu işlere bakıp “Oyun-
lar sanattır.” dememek mümkün değil. Öte yan-
dan ben daha düz oyunları dünyaya getirmek için 
harcanmış emeği de asla yok sayamıyorum. Ge-
çen senenin en çok satan oyunlarından Red Dead 
Redemption 2 mesela. Bu oyunda, iyi bir monitörde 
izlerken, iyi bir kulaklık ile dinlerken atınıza binip 
sakince sürün. Dijital zanaatkârlar/sanatçılar ade-
ta yaşayan bir Amerika kırsalı yaratmış. Bu nokta-
sı sanat mı yoksa zanaat mıdır, benden daha çok 
sanat konusunu bilenler karar versin.

Kerem Hünal: Belki on tane rahatça sayabi-
lirim. Mesela Saniterium bunlardan biri. Oyunlar 
tüm sanat yönlerinden oluştuğu için, oyunun 

^ Kerem Hünal
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içinde ne hissettiğime bakarım. Yalnız grafiklere 
ya da senaryoya değil.

Eğer video oyunları kendini sanatın bir dalı 
hâline getirebilirse eleştirmenleri tasarımcılar 
mı yoksa oyuncular mı olacak?

Can Sungur: Bu noktayı da çoktan geçtik as-
lında ancak oyuncu dediğimiz, kim daha çok 
reklam yapıyorsa ona para veren bir kitle, bütün 
hâliyle ciddiye pek alınmadığını söylemek lazım. 
Aralarda kendi zevkini kovalayan nadir “oyuncu-
lar” var. Sektörde ise tıpkı sinema/dizi dünyası 
gibi oyunlarda da iş kolları kendi ödüllerini veri-
yorlar ve iyi zevki olan oyuncular hangi ödülleri 
takip etmeleri gerektiğini biliyorlar. Demirin tun-
cuna, oyunun kötüsüne kalmak istemeyen okur-
lara tavsiyem, GDC konferanslarına çağırılan 
eserlerin sahiplerini ve BAFTA oyun ödüllerini 
takip etmeleri olur. Bu ikisi dışında sponsorluğu 
çok olan, hû çekeni çok olan ödülü kapıyor.

Kerem Hünal: Profesyonel bir oyuncu, bir 
oyunun tasarımından oyunun mekaniklerine 
kadar yorumlayabileceğinden daha kapsamlı bu 
konuyu ele alabilir. Oyunun oynanışı ve sanatıyla 
olan tutarlılığını tek kalemde değerlendirebilmek 
bir tasarımcıyı aşar diye düşünüyorum.

Video oyunları, oyunculara kültürel veya en-
telektüel bir katkı sunabilir mi?

Can Sungur: Çok! Burada genelde “İşte ref-
leksleri geliştiriyor. Tarih oynuyoruz, tarih öğreni-

yoruz” gibi yüzeysel örnekler verir başka insanlar, 
sinir olurum. Hâlbuki oyun, aslında çok güçlü bir 
eğitmendir. Game design, kökeni Huizinga’nın 
toplumsal, Caillois’in mekaniksel bakışına da-
yanan bir disiplin. Nasıl dinler, politik taraflar ve 
askerlik gibi disiplinli ortamlar insanları farklı ka-
bullerle dolu bir dünyaya sokup orada şekillendiri-
yorsa oyunlar da kendi aksiyomları ve dogmaları-
na sahiptir. O oyunun sıkı oyuncuları, sorgulama-
dıkları kabulleri yerine getirirken saatler geçirirler. 
Eğer futbol oyunu oynuyorsa farklı şekilde gelişir, 
futbol stratejisi oyunu oynuyorsa farklı türlü.

Kerem Hünal: Bir kitap düşünün, sonunda 
size hiçbir şey katmayacak bir vahşeti konu alsın. 

^ Death Stranding

^ Can Sungur
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Elbet vardır böyle kitaplar. Okurken midenizi ağ-
rıtabilir ya da zevk alabilirsiniz. Bitince keyif al-
mışsınızdır ama entelektüel bir katkı katmak ye-
rine zekâ seviyeniz düşmüş bile olabilir. Kitaplar 
dostumuzdur. Bu cümleyi bir daha düşünün ben-
ce. Dostumuzun olan klasikler olmasın? Oyunlar 
da bundan farksız.

Pek çok oyun türü bulunuyor. Bahsettiğimiz 
sanat çizgisine bu türlerin hepsi girebilecek mi? 
Hangi türler ya da oyunlar sanat eseri olarak gö-
rülecek, sanat çizgisi oyun dünyasında nasıl be-
lirlenecek?

Can Sungur: Benim buradaki kişisel görü-
şüm, ortaya çıkan son eserin hayranlık uyandı-
ran bir tarafının bulunması gerektiği. Stendhal 
Sendromu yaşamıyorsak bile o yolda bir çaba 
olmalı. Dediğim gibi, ben işin “game design” 
tarafına daha yatkınım, ancak son tüketiciye 
baktığımda “sanat” damgası her zaman hay-
ranlık ile beraber geliyor bu tarafta. Az da olsa 
bir heyecan, bir hayranlık duymadığı oyunu da 
zaten almıyor, oynamıyor, izlemiyor insanlar. 
Burada oyunların “ürün” olduğunu unutma-
mak lazım.

Kerem Hünal: Sanat çizgisinin bizler için ne-
rede olduğuna bağlı. İnsanlar bu yönlendirmele-
re kanmamalı. Neyin sanat olup olmadığını dikte 
eden toplumlar değil markalar olduğundan, in-

sanların kendi içlerine kulak vermelerini tavsiye 
ederim. Hangi oyun türleri sanat eseri olarak gö-
rülecek kısmına gelirsek oyun dünyası deneycile-
ri ile beraber belli ediyor zaten senelerdir. Biz bu 
“Rönesans”ın bir parçasıyız.

Video oyunları konusunda Türkiye hangi ko-
numda? Yalnızca tüketici miyiz? Bu alanda bir 
kültür birikimi bulunuyor mu? 

Can Sungur: Türkiye elbette öncelikle sadece 
tüketen ve tükettiğinden de nefret eden bir ülke. 
Çünkü oyunlar dolar bazlı fiyatlara sahip, kur en-
dişesi yüzünden güzel oyunlar raflarda 500 – 600 
TL gibi fiyatlarla satılıyor. Daha üç yıl önce 120 TL 
olan oyunların geldiği bu nokta yüzünden oyun 
tüketicisi aldıkları oyunlara içten içe bir “pişman-
lık duyuyor” ve gıcık oluyor.

Öte yandan, ülkemizde casual ya da ultra-ca-
sual olarak kabul edilen oyunlar konusunda bü-
yük yatırımlar alan, çok başarılı şirketler oldu. 
Bunlar işte şu tuvalette otobüste oynanan oyun-
lar. İş olarak tebrik etmekle beraber; kültürel etki 
açısından barda biranın yanına gelen bayat soslu 
mısır gibi bir şey bu oyunlar. Yersin yani, ikinci 
kâseyi de istersin ama öylesine bir şeydir.

Öte yanda “Özel harekât terörist vuruyor.” ya 
da “Kurt adamlar yeniçeri vuruyor.” tarzı oyunla-
rımız var, 8-13 yaş hedef kitlesi. Kumar benzeri 
unsurlar içeren, dar gelirli gençlerin bedavaya oy-

^ What Remains of Edith Finch
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nayabildiği, zaman israfı oyunlar. Faydadan çok 
zararları var, anti-tüketici bir “game design” ile 
sadece kullanıcılarına zarar veriyorlar.

Farklı üniversitelerde oyun tasarım fakülteleri 
açılıyor, elbette her üniversite gibi “sektöre adam 
yetiştirmek” ile “öğrenciyi geliştirmek” arasında 
bir çizgide görüyorum bu bölümleri. Oyun sek-
töründe istihdam büyüyecek, güzel bir zaman 
yatırımı.

Ülkemizde tek başına ya da küçük ekiplerle 
bağımsız oyun çıkartanlar var. Buralarda yurt dı-
şındaki nabzı takip edip “A, farklı bir şey olmuş.” 
diyebileceğimiz işler geliştiren belki 5-10 isim, 
stüdyo mevcut. Ben buralardan ümitliyim.

Kerem Hünal: Türkiye tüketim konusunda bir 
dev! Fakat AAA+ oyunlar henüz olmasa da üretici 
tayfamız ve ihracatımız milyonlarca dolarlık bir 
sektör hâline geldi. Oyun sektöründe bulunup ça-
lışmak isteyen on binlerce insan büyük şehirlerde 
iş bulabiliyor. Artık birçok üniversitemiz akade-
mik olsun eğitimlere yer veriyor. On sene önceye 
göre çıta yükseliyor.

Video oyunlarının bir ülkenin kültür aktarı-
mındaki rolü nedir?

Can Sungur: Çok, çok fazla. Özellikle Japon-
ya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri, 

tıpkı sinema, çizgi film ve çizgi romanları gibi 
oyunları ile de çok büyük kültür ihracatı yapıyor-
lar. Son yıllarda bu ihracata Kuzey Avrupa ülkele-
ri ve Polonya da katıldı.

Şunu da söylemek isterim; bu iş de yanlış anla-
şılıyor. “Vay, kültür ihraç ediyorlar!” diyerek kas-
lı yeniçeri oyunları yapmaya niyetlendi kimileri 
yıllarca, bakanlıklardan yatırımlar alındı; paralar 
yenildi, ortaya çıkan tek bir oyun bile yok. Ameri-
kan hükümeti de bir aralar “American’s Army” diye 
komik bir oyuna girişti, ciddiye alan olmadı. Bil-
diğimiz hikâyeler. 

Hâlbuki başarıyla kültür ihraç eden ülke-
lerdeki üretici “haydi propaganda yapıyoruz” 
diyerek samurayına cila vurmuyor. Kişi oyunu-
nu yaparken önce kendi tarihine, sokağına, in-
sanına, değerlerine bakıyor. Zaten olduğu kişi, 
yaşadığı kültür oyununa nüfuz ediyor. Mesela 
benim kanalda en keyifle oynadığımız serilerden 
birisi olan Yakuza oyunu, 1980’lerde Japonya’nın 
gece hayatı içerisinde geçiyor, mizahi bir üslup 
ile oranın insan hikâyelerine değiyorsun. Orada 
insanların değerlerini, kabullerini görüyorsun, 
bir nevi tanımış oluyorsun. Kız çocuktan niye ay-
rılmış, işletme neden iş yapmıyor, bu şef neden 
çırağından memnun değil… Bu küçük hikâyele-
rinin her birinin cevabı, Japon kültüründen dem-

^ Red Dead Redemption
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lenmiş cevaplar. “Şanlı Japon insanı” diye marş 
okumuyorlar.

Kerem Hünal: 80’ler çağından gelen bugü-
nün 35- 40 yaşındaki iş geliştiricileri müthiş bir 
Pop-kültür ile yetişti. Bunlardan biri de benim. 
Biz bir sonraki nesle güzel bir altyapı kurup dev-
retmeye hazırız. Çok güzel şeyler olacak. Zeki ve 
çalışkan bir nesil yükseliyor. Yalnızca başarısız 
olmaktan, korkmadan ilerlemeyi ve çabuk pes et-
memeyi zihinlerine kazımalılar.

Bu konuyla ilgili akademik çalışmalar 2000’le-
rin başından beridir yapılıyor. Ve yapılan bu çalış-
malarda oyunların sanat ile ilgili bağı hakkında 
tespitler yapılıyor. Sizce bugün de video oyunları 
sanatsal değer bakımından incelenebilecek ko-
numda mı yoksa tüketim ürünlerine dönüşmüş 
bir durumda mı?

Can Sungur: Sanatsal değer bakımından ince-
lemek, konusunda benim bilgim hiç yok. Atıp tut-
mak istemem. Ancak örnek vereyim, sevdiğim bir 
oyunun müzikleri Spotify listemde mevcut, görsel-
leri telefonumda arka plan, oyundan etkilenen di-
ğer illüstratörlerin yaptığı işleri ArtStation’da takip 
ediyorum. Popüler sinema ne noktadaysa, oyunlar 
popüler sinemadan bir adım ileride bu konuda.

Söyleşinin başından beri belirttiğim üzere ne 
tüketici ne sektör bu konuda akademiden bir ka-
rar da beklemiyor. 2019 senesinde artık “Oyunlar 

sanat mıdır?” tartışmasını çok anlamlı bulmuyo-
rum, bence akademisyenler de bulmuyordur. Bu 
dönemde artık, popüler oyunlar mı sanat, yoksa 
çok az bilinen, ismi de rahat telaffuz edilemeyen 
Norveçli oyun tasarımcısının annesini kaybetme 
süreciyle başa çıkışını anlattığı bu çiçek açtırma 
oyunu mu sanat, tartışması noktasındayız.

Kerem Hünal: “Hyper Casual” denilen hızlı, 
ucuz üretilmiş tuvalet oyunları... Tüketici tüke-
tiyorsa ne âlâ. İçinde sanat yok demek değil. Gi-
dip de bütçesi, iki yüz milyon dolara yapılmış bir 
oyunla karşılaştıramazsın herhâlde. Fakat kalite 
denen şey müşteri memnuniyetidir. Beni metro-
da bu oyun oyalıyor, o kadar basit değil bu işler. 
Candy Crush oyununu 9.2 milyon kişi oynamış. 
Bunun bir sebebi var. Çünkü şekerler kırılırken 
çıkan sesler ve renkler “seratonin” akabinde de 
“dopanin” olarak beynimize giden ödül kimya-
sallarıdırlar. Bu bağımlılıklar korkutucu olsa da 
başta dediğim gibi “her şeyin fazlası zarardır”a 
dönüş yapılmalı, argümanım burada başlıyor. 
Artık oyunlar ölü beyinlerle tüketilen uyuşturucu-
lar hâlini alınca da şu soru kaçınılmaz oluyor: Bu 
sanat mı şimdi? Biz tüketiciler olarak hiç olmazsa 
oyunlarımızı daha zarif oynarsak belki fikirleri 
değişir. Mesela dik dur, ekrana eğilme. Cihazlar 
bizi değil biz onları kullanmalıyız. İnsanı berdu-
şa çeviren oyunları gören hiç kimseyi “Bu bir sa-
nattır.” diye ikna edemezsin. ]

^ Journey
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Video oyunlarının sanat olup 
olmadığına dair 2000’lerin so-
nunda yükselen tartışmalar ar-
tık yorgun düşmüş gözüküyor. 

Özellikle 2005 ve 2010 arasında film eleştirmeni 
Roger Ebert, video oyunların “sanat ya da en azın-
dan yüksek sanat” olamayacağını iddia ederek bu 
konuda popüler ve kapsamlı bir tartışmanın önü-
nü açmıştı. Ebert’e göre oyunun temel bileşenle-
ri hedefler, kurallar, engeller ve interaksiyondu. 
Oyunda önemli olan tek şey kazanmak ya da kay-
betmekti. Dolayısıyla, bir futbol oyuncusunun, 
basketbol oyuncusunun ya da satranç oyuncusu-
nun sanatçı olduklarını iddia etmeleri ne kadar 
anlamsızsa, video oyunların da sanat olduğunun 
iddia edilmesinin anlamı yoktu. Sanatın, “fikirle-
rin ifade edilmesi” olarak özetlenebilecek retorik 
gücü, Ebert’e göre, oyunlarda bulunmuyordu. 
Ebert’in bu yorumu, geleneksel anlamda kart 
oyunları, spor oyunları, dans müsabakaları gibi 
oyunlar söz konusu olduğunda kısmen haklı sa-
yılabilirdi. Ancak video oyunların bir yeni medya 
olarak ifadesel gücünü görmezden geliyordu. 

Video oyunların güncel sanat çevresi ile ilk 
karşılaşması 2000’lerin başına rastlar. Çağdaş 
sanatçılar tarafından video oyunların, birer esin 
kaynağı olarak görüldüğü ve işlenebilecek bir 
malzeme olarak kullanıldığı “oyun sanatı” (game 
art) örnekleri bu oyunların estetik ve yapısal özel-
liklerini temel almakla birlikte video oyunların 

sanatsal ifadeye olanak sağlayabilecek bir medya 
olarak değerlendirilmesi fikrinden ayrılır. Oyun 
tasarımcısı ve araştırmacısı Ian Bogost, büyük 
bölümü, ticari ve popüler oyunların çeşitli tek-
nikler kullanılarak modlanması ile oluşturulmuş 
“oyun sanatı” örneklerinin oynanmak için değil, 
müzeler ya da galeriler gibi sanat mekânlarında 
sergilenmek üzere oluşturulduklarını ifade eder. 
Sözgelimi, Cory Arcangel’ın 2000 tarihli yapıtı 
Super Mario Clouds, Brody Condon’un 2000 tarih-
li yapıtı Adam Killer, Anne-Marie Schleiner, Joan 
Leandre ve Brody Condon tarafından geliştiri-
len Velvet-Strike (2002), sırasıyla Super Mario Bros, 
Half-Life ve Counter-Strike gibi popüler oyunların 
mekaniklerinin ve görsellerinin modlanması 
ile oluşturulmuşlardır. Bu yapıtlarda sanatçılar 
oyunların interaktif yönlerini ya tamamen orta-
dan kaldırmayı seçmiş ya da oyunu oluşturan çok 
sayıda interaktif unsurdan yalnızca birini ortaya 
çıkaran yapılar oluşturmuşlardır. Bu çerçevede 
video oyunları, sanatçılar için çağdaş kültürün 
göz ardı edilemez unsurları olarak esin kaynağı 
olmuş olsalar da interaktivite ve oyunsal dene-
yim gibi ayırıcı niteliklerinden arındırılmışlardır. 
Alexander Gallow, bu örneklere benzer özellikler 
taşıyan yapıtları “karşı oyun” (countergaming) 
olarak adlandırdığı bir avant-garde hareketin ör-
nekleri olarak değerlendirir. Karşı oyun örneği 
yapıtlar anaakım oyun anlayışına muhalif, onu 
yıkmaya yönelik duruşları ile dikkat çekerler. 

Video Oyunları
ve Sanat İlişkisi Üzerine

Video oyunlarının sanat sayılıp sayılamayacağına ilişkin tartışmaların çerçevesi geçen 
zamanla birlikte dönüşmektedir.  Neyin sanat sayılıp sayılamayacağını ortaya koyacak 

kriterler her zaman belirgin olmasa da video oyunlarının sanatsal ifadeyi aktarmak 
için güçlü bir ortam olduğu f ikri artık marjinal bir sav olmaktan uzaktır.
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Ticari oyunların değiştirilmesi ile oluştu-
rulan oyun sanatı örneklerinden farklı olarak 
“sanat oyunu” (artgame) olarak adlandırılan 
yapımlar ise belirli bir kavramsal mesajı oyun 
oynama pratiklerini kullanarak aktarmaya ça-
lışırlar. Oyun araştırmacısı John Sharp sanat 
oyunlarını video oyunlarının sahip olduğu ku-
rallar, mekanikler, hedefler gibi deneyimsel ve 
biçimsel özellikleri diğer sanatçıların resim, 
film ya da edebiyatı kullandığı şekilde ifadesel 
amaçlarla kullanmaları sonucunda ortaya çıkan 
yapımlar olarak tanımlar. Bu bağlamda Rebec-
ca Cannon’ın deyimi ile sanat oyunları her şey-
den önce oyundurlar. Video oyunlarının diğer 
iletişim ortamlarından ayrıldığı ve ifadesel po-
tansiyeller açısından tanımlayıcı olan özelliği 
video oyunları aracılığıyla üretilen sanatsal an-
lamın temel olarak yazılımsal kurallar aracılı-
ğıyla oluşmasıdır. Özetle oyunlarda, ifade temel 
olarak oyuncunun oyun mekanikleri ile olan 
ilişkisinden doğar ve görsel, işitsel, metinsel 
öğeler ikincil değer taşır. Bir programlama mo-
deli kullanarak argümanda bulunma sürecini 
ifade ederken Ian Bogost, “prosedürel retorik” 
(procedural rhetoric) terimini kullanır: Prose-
dürel retorik herhangi bir şeyin nasıl işlediği 
hakkında bilgisayarın kural tabanlı ortamında 

prosedürler modelleyerek bir iddiada bulunma 
sürecidir. Bu bağlamda video oyunu tasarımcıla-
rı bunun bilincinde olsun veya olmasın yapıları 
gereği oyuncuları içine soktukları interaktif pro-
sedürler aracılığı ile tasarımlarını şekillendiren 
fikirleri oyuncularına aktarırlar. 

Prosedürel retoriği, içebakış, soyutlama, öz-
nel temsil ve güçlü bir yazarcıl ton ile birleştiren, 
Jason Rohrer’in platform oyunlarını andıran sa-
nat oyunu Passage örneğin, hayattaki seçimler 
üzerine bir oyundur ve gençlikten yaşlılığa haya-
tın, beraberliğin ve seçimlerin soyut bir temsili-
dir. Bogost’a göre oyun hayata dair bir soru orta-
ya atar ve cevap olarak bir deneyim ortaya koyar. 
Ancak bu cevap da kesin ve tanımlayıcı olmaktan 
uzaktır. Passage, grafikleri, ses, metin ve hatta 
hikâye gibi öğeleri toptan reddetmez. Öte yan-
dan, soyutlama adına yalın bir estetik kullanmayı 
seçer. Daha şiirsel ve dolaylı, metaforik bir anla-
tım kullanır ve oyuncuyu bir tür içebakış sürecine 
davet eder. 

Rod Humble’ın bulmaca türünü andıran an-
cak geometrik şekillerin iki boyutlu bir ortamda 
birbirleri ile olan ilişkileri üzerinden kadın erkek 
ilişkilerine yönelik göndermeler taşıyan 2007 ta-
rihli oyunu The Marriage, Daniel Benmergui’nin 
oyuncunun performansı yanında şiirsel bir met-
nin sözcüklerinin yerini değiştirerek oyunun akı-
şını ve anlam üretme sürecini değiştirdiği 2010 
tarihli şiir-oyunu Today I Die ve Jonathan Blow’un 
kazanma ve kaybetme olgularını da içeren ve plat-
form oyunlarını andıran yapısı ile ticari anlamda 
da başarı elde eden iyi-kötü, zaman ve algı kav-
ramlarını öyküsü yanında oyun mekanikleri ile de 
yorumlayan 2008 tarihli oyunu Braid tasarımcı-
larının kişisel çabaları ile stüdyo sistemi dışında 
geliştirilmiş ve gerek akademik gerekse de sanat-
sal çevrelerde takdir edilmişlerdir. 

Bogost, anaakım oyun tasarımcılarının sanat 
oyunları gibi kişisel ve oyuncunun kavramak için 
çaba sarf edeceği prosedürler yerine geleneksel-
leşen ve hemen kavranabilen oyun mekanikleri 
geliştirmeyi tercih ettiğini yazar. Bu eğilimin bir 
benzerini sinemada da sanat filmleri ve popüler 
sinema arasındaki ilişkide gözlemek mümkün-
dür. Sanat oyunu tasarımcıları anaakım oyunla-
rın dil ve temalarını yıkmayı veya kendi amaçları 
doğrultusunda yeniden yorumlamayı seçebilir-
ler. Bu oyunlar sosyal ve politik mesajlar iletecek 
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bir alan olarak görülüp toplumsal anlamda du-
yarlı bir sanatsal anlayışa yakın durabilecekleri 
gibi daha kişisel temalara yönelik fikir ve duy-
guları oyuncular ile paylaşmak için de kullanı-
labilirler. 

Video oyunlarının sanat sayılıp sayılama-
yacağına ilişkin tartışmaların çerçevesi geçen 
zamanla birlikte dönüşmektedir. Neyin sanat 
sayılıp sayılamayacağını ortaya koyacak kriter-
ler her zaman belirgin olmasa da video oyun-
larının sanatsal ifadeyi aktarmak için güçlü bir 
ortam olduğu fikri artık marjinal bir sav olmak-
tan uzaktır. Bunun en önemli nedeninin, her 
geçen gün görece yeni olan bu medyanın dilini, 
kompleks temaları, sistemik anlatıları aktarmak 
üzere etkili biçimde kullanan örneklerin ortaya 
çıkması olduğu söylenebilir. Son on yılda, eğ-
lence endüstrisi içinde anaakımın dışında bir 
pozisyon alarak bu yeni medyanın olanakları-
nı keşfeden,sınırlarını zorlayan, dünyada olup 
bitenleri, insani ilişkilerin ürettiği anlamları, 
ideolojileri, deneyimleri, bilgi vermek, eğitmek, 
ikna etmek, duygulandırmak, eğlendirmek gibi 
farklı amaçlarla bu medyuma özgü dil ve kon-
vansiyonları dönüştürerek aktaran örneklerin 
sayısı artmaktadır. Bosna Savaşı’ndaki Saraye-
vo Kuşatması’ndan esinlenerek modern sava-
şın siviller üzerindeki etkisini konu alan This 
War of Mine (2014), Ryan and Amy Green’in 12 
aylıkken kanser teşhisi koyulan oğullarıyla ya-
şadıkları üzerine temellenen otobiyografik oyun 
That Dragon Cancer (2016) ya da cinsiyet hoşnut-
suzluğu nedeniyle hormonal terapi gören Anna 
Anthropy’nin bu süreçteki deneyimlerini konu 
alan otobiyografik oyunu Dys4ia (2012), Suriyeli 
mülteci bir çift, Nour ve kocası Majd’in gerçek 
olaylardan esinlenen kurgusal hikayesini anla-
tan Bury Me My Love (2017) 
adlı video oyunlarında ol-
duğu gibi farklı temaları, 
authoryal ifadenin gücü ile 
birleştiren örneklerin sayısı 
artmaktadır. 

Oyunların sanatsal ifade 
için bir ortam olması fikri-
nin de ötesinde, oyunların 
sanatla bağı farklı ilişki 
ağları ile de biçimlenmek-
tedir. Son on yılda medya 

manzarasının oyunsallaştığından bahsetmek 
yanlış olmaz. Sanatla bütünleşen mekânlar ola-
rak müzeler de genç ziyaretçilere erişmek üzere 
koleksiyonlarını ve kurumsal anlatılarını oyun-
sal deneyimlerle ziyaretçilerine sunma çabası 
içine girmektedirler. Bir diğer deyişle müzelerin 
anlatı dünyaları olarak yaratmak istedikleri sa-
nat ve kültürel miras ile ilişkili deneyimler inte-
raktif, oyunsal anlatılar aracılığı ile ziyaretçilerle 
paylaşılmaktadır. Almanya ve Hollanda’nın Ren 
Nehri Bölgesi’nde yer alan, çağdaş sanat, tarih 
ve açık hava müzeleri gibi farklı türde müzeleri 
interaktif, oyunsal bir hikâye üzerinden trans-
medyal bir devamlılık ağı yaratarak birbirine 
bağlayan, Avrupa Birliği destekli Rheinland.
Xperiences (2020) projesi yada Napoli Arkeo-
loji Müzesi tarafından geliştirilen, farklı tarih 
çağlarından insanların yaşamlarıyla kesişen bir 
karakteri konu alanı anlatı temelli oyun Father 
and Son (2017) bu çerçevedeki örnekler arasında 
sayılabilir. 

Bir kültür olgusu olarak oyunun toplumsal 
işlevlerine odaklandığı Homo Ludens adlı kitabın-
da Johan Huizinga “oyun kültürden eskidir” diye 
yazar. Oyunlar hep vardı ve var olmaya da devam 
edecekler. Video oyunları öncelikle oyundurlar, 
ancak diğer yandan yeni medya manzarasını şe-
killendiren, dönüştüren bir iletişim aracı olarak 
günümüz anlatılarının kompleks bütünlüğünü 
ortaya koyabilecek zengin bir deneyime de imkan 
verirler. Ama bundan ibaret de değildirler. Video 
oyunları, bugün ve gelecekte de sanatla kurdukla-
rı farklı ilişkilerle, farklı ortamlarda, farklı hikâ-
yelerle, deneyimlerle karşımıza çıkmaya devam 
edecekler. Görünen o ki her yeni karşılaşmada 
heyecan duymayı, şaşırmayı ve tartışmayı sürdü-
receğiz. £
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Video oyunlarının yeni bir sanat 
dalı sayılıp sayılamayacağı ül-
kemizde daha yeni tartışılmaya 
başlansa da Batı’da 2000’lerden 

itibaren bu konu üzerinde çalışmalar yapıldığını 

görmekteyiz. Bu yazımızda oyunların birer sanat 

eseri olarak görülüp görülemeyeceği tartışmasını 

bir kenara bırakarak video oyunlarındaki post-

modern anlatım tekniklerine göz atacağız. 

Post ve modern kelimelerinin birleşmesiyle 

ortaya çıkan postmodernizm, genellikle moder-

nizmle kurduğu ilişki üzerinden tanımlanmaya 

çalışılmıştır. Kimileri modernizme tepki olarak 

doğduğunu söylese de kimileri de yalnızca mo-
dernizmden bir kopuş olarak görmektedir. (Öz-
sevgeç: 2017, 136) Peki, postmodernizm oyun 
dünyasını nasıl etkilemiştir yahut oyunları etkisi 
altına almayı başarabilmiş midir? Burada incele-
yeceğimiz konu oyun senaryoları özelinde olup 
postmodernizmin, video oyunlarının üzerindeki 
etkileri üzerine farklı okumalar veya çıkarımlar 
yapmak da mümkündür.

Üstkurmaca

Postmodern anlatım teknikleri içerisinde bel-
ki de en sık karşılaştığımız üstkurmaca, iç içe 
geçen girift bir hikâye anlatım tekniğidir. İnsana 

Video Oyunlarında 
Postmodern Anlatım Teknikleri

"The Wolf Among Us", neredeyse bütün karakterleri hâlihazırda var olan masallara ait olsa da 
kurguyu yeniden yorumlayarak yeni bir hikâye ortaya koyar.  Bu yeni hikâye masalları referans 

alarak kurgunun altyapısını daha sağlam bir zemine oturtur.
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adeta bir ayna tutan modernist yazarlar, gerçek-
çiliği temel alarak düz bir anlatım tekniği kulla-
nırlar. Oluşturdukları evrenin kurmaca yapısını 
hissettirmekten kaçınırlar. Postmodernist yazar-
lar ise bu noktada modernist yazarlardan ayrılır. 
“Gerek dış gerekse iç gerçekliği yansıtma amacı olmayan 
postmodernist roman kurmacanın içinde kalarak bu 
sanal evreni işlemeyi hedefler.” (Sazyek, 2002: 493) 
Postmodernist yazarlar oluşturdukları kurmaca 
evrenin içinde bir kurmaca evren daha oluştu-
rarak üstkurmacayı gerçekleştirmiş olurlar. Bu 
teknik genellikle ana kurmacanın içindeki bir ka-
rakterin yeni bir hikâye anlatması ile oluşturulur. 
Böylece ana hikâyenin içerisinde bir de çekirdek 
bir hikâye yer alır. İlk yıllarda video oyunlarında 
da düz bir çizgide ilerleyen modern hikâye örgü-
lerine rastlamaktayken ilerleyen zamanla birlikte 
oyunların da üstkurmacaya yöneldiği görmekte-
yiz. Burada verilebilecek en iyi örnek şüphesiz 
Call Of Duty: Black Ops serisidir. Call Of Duty: Black 
Ops’un ilk oyunu Alex Mason ve arkadaşlarının 
Fidel Castro’ya düzenledikleri suikast ile başlar 
ve oyunun akışı sonuna kadar tek bir kurmaca 
üzerinden devam eder. Call Of Duty: Black Ops II’de 
ise oyuna Alex Mason’un oğlu David Mason ile 
başlarken ana hikâyenin bir karakteri olan Woo-
ds’un geçmişi anlatması ile hikâyenin içinde yeni 
bir kurgu meydana gelir. Böylelikle kurgusal ev-
ren içinde ikinci bir kurgusal hikâye oluşturula-
rak üstkurmaca tamamlanmış olur. 

Metinlerarasılık

Yazarın diğer sanat eserlerinden etkilenerek 
kendi eserinde kullanmasına metinlerarasılık de-
nir. Aslında modern anlatım tekniklerinden biri 
olan metinlerarasılık, postmodernizm ile birlik-
te yeni işlevler kazanmış ve bu akım içerisinde 
kendine daha geniş bir yer bulmuştur. Modernist 
yazarların aksine postmodernist yazarlar “gerçek 
metinlerin söylem formatlarını az da olsa karmacı veya 
çoğunlukla bütüncül bir anlayışla metnine yerleştirir 
(pastiş); ya bir başka romanı/anlatıyı alaya almak veya 
okuru eğlendirmek amacıyla yeniden yazar (gülünç dö-
nüştürüm); ya da bir romanı/anlatıyı ana konu bağla-
mında kendi metninin temeli edinir (parodi).” (Sazyek, 
2002: 499) Kimi video oyunlarında bu anlatım 
tekniklerinden biri olan parodiyi görmekteyiz. 
Telltale Games tarafından yayımlanan The Wolf 
Among Us oyunu oldukça dikkat çekicidir. Kendi 

diyarlarından kovulan masal kahramanlarının gü-
nümüzde insanların arasında yaşamaya çalışma-
larını konu alan oyun yer yer kahramanların kendi 
masallarına da göndermeler yaparak başarılı bir 
parodi oluşturur. The Wolf Among Us, neredeyse 
bütün karakterleri hâlihazırda var olan masallara 
ait olsa da kurguyu yeniden yorumlayarak yeni bir 
hikâye ortaya koyar. Bu yeni hikâye masalları refe-
rans alarak kurgunun altyapısını daha sağlam bir 
zemine oturtur. Burada metinlerarasılığın oyuna 
en büyük katkısı üretim kalitesini arttırmaya yö-
nelik olmasıdır. (Bulut: 2018, 10)

Diğer bir başarılı parodi örneğini ise Metro 
2033’te görmekteyiz. Dmitriy Alekseyeviç Gluho-
vskiy’in 2007 yılında kaleme aldığı ödüllü romanı 
Metro 2033’ten yola çıkarak tasarlanan oyun farklı 
bir parodi örneğidir. Burada The Wolf Among Us’ın 
aksine bir kurgu değişimi yahut yapıbozumu ile 
karşılaşmayız. Bir romanın kurgu dünyasından 

^ Metro 2033
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ilham alan oyun bu dünyayı bize olduğu gibi 
yansıtır. Yüzüklerin Efendisi filminin oyunları da 
metinlerarasılık için iyi örneklerdir. Senaryonun 
akışı filmin çizgisinde ilerlerken oyunda filmdeki 
karakterleri kontrol ederiz. Burada kitap yerine 
film kelimesinin kullanmamın sebebi oyunların 
tamamıyla filmlerin olay örgüsü ekseninde ilerle-
mesinden kaynaklanmaktadır.

Game of Thrones, Harry Potter ve The Wal-
king Dead üzerine çıkan oyunları da metinlerara-
sılık bağlamında ele almak mümkündür. 

Tarihe ve Sıradan Bireye Yöneliş

Bir konu olarak tarihe yönelme modern edebi-
yatın da öncesinde görülmektedir. Peki, postmo-
dernistler neden ve niçin tarihe yönelmişlerdir? 
Onları, bu konuda kendilerinden öncekilerden 
ayıran nedir? Postmodernistler kedilerinden ön-
cekiler gibi tarihte yer edinmiş önemli kişilerle 
ilgilenmezler. Onların karakterleri genellikle ta-
rihteki sıradan insanlardır. “Günlük yaşamın sınır-
larına ve sıradanlığına ait olan, tarihin oluşumunda et-
kin olmayan ama zamanın akışında yaşayan insanlar-
dır.” (Işıksalan: 2007, 434) Video oyunları tarih-
teki sıradan insana çokça yer vermiştir. Özellikle 
Dünya Savaşlarını anlatan oyunlarda çoğunlukla 
sıradan askerlerin hayatlarına tanık olmuşuzdur. 

Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield gibi oyun-
lar bu konuda ilk akla gelenler. Bunların dışında 
Saraybosna Kuşatması’ndan esinlenilerek ortaya 
çıkarılan This War of Mine, savaş sırasında sıradan 
sivillerin hayatlarını, karşılaştıkları zorlukları ve 
hayatta kalma mücadelelerini anlatması bakı-
mından çok önemlidir.

Tarihin yanı sıra oyunların sıradan insan-
ları ele alması da başlı başına bir değişimi gös-
termektedir. Örneğin Yüzüklerin Efendisi’nin ilk 
oyunlarında filmdeki önemli karakterleri kontrol 
ederken The Lord of The Rings: Conquest’te sıradan 
karakterlerin ön plana çıkarıldığını görüyoruz. 
İlerleyen zamanlarda kendilerine ait evrenleri 
olan oyunların (ki bunlar çoğunluklar bir filmin 
yahut kitabın uyarlaması oyunlar) sıradan ka-
rakterleri tercih ettiklerine tanık oluyoruz. Yakın 
zamanda Respawn Entertainment tarafından ge-
liştirilen Star Wars: Jedi Fallen Order’da da benzer 
bir durumla karşı karşıyayız. Jediların düşüşü sı-
rasında sıradan bir padawan olan Cal Kestis oyun 
boyunca anakarakter olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak değinilmesi gereken bir konunun 
daha olduğunu düşünüyorum. Video oyunlarının 
gittikçe daha genel tabana hitap etmesi ve seçkin 
bir oyuncu kitlesi oluşturmak yerine çabuk tü-
ketilen pop kültürün bir ürünü hâline gelmesini 
postmodernizmin etkilerinden biri olarak gö-
rüyorum. Kerimov’un postmodernizmin estetik 
anlayışı üzerine kurduğu şu cümle bu konudaki 
temel noktamız olabilir. “Artık seçicilik değil, günde-
liklik; bütün değil parçalar ön plandadır.” (Kerimov: 
2011, 64) 
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£
Dijital oyunlar her ne kadar ku-
şak farkından mütevellit çoğu 
yetişkin için çocuk eğlencesi 
olarak görülse de esasında üze-

rinde durulmayan pek çok misyonu üstlenmiş, 
geçmişin anlayışında farklı birer süje olan pek 
çok unsuru kendi bünyesinde eritir hâle gelme-
ye başlamıştır. Oyun endüstrisinin genişlemesi, 
ekonominin pastasında büyük bir kâr dilimine 
sahip olması, eskiden çocukça eğlenceler olarak 
kabul edilen dijital oyunların, e-spor müsabaka-
larına evrilmesi de belki başka yazılarda incelen-
mesi gereken hususlar olmakla birlikte, işbu ya-
zıda konu dijital oyunların sanat eseri vasfı taşıyıp 
taşımadığıdır. 

Elbette, bu sorunun cevabını verebilmek için 
öncelikle doğru tanımların peşinde koşmak ge-
rekmektedir. Zira tanım, anlamı içerisinde ihtiva 
edebilse de çoğunlukla aynı tanımlar, farklı kişi-
ler için farklı anlamlar uyandırabilir. Sanat, daha 
doğrusu dijital oyunları birer sanat eseri olarak 
kabul edip edemeyeceğimiz noktasında tanım-
lanması gereken sanat ve eseri/ürünü nedir? İş-
levleri ne olmalıdır?

Böyle durumlarda en kolaycı olan yolu seçe-
rek, sözlük tanımından hâllice ilerlemek gerek-
tiğini düşünenlerdenim. Zira sanatın tanımı üze-
rine en çok tartışılan kelimelerden biri olduğu, 
felsefi bütünlüğü, psikolojik yansımaları, görü-
nümleri hakkında mutlak bir ortak görüş mevcut 

değil ne yazık ki. Sözlüklerimizin bize tanımla-
dığı üzere, “duygu, tasarı, güzellik ve benzerinin 
anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya 
bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratı-
cılığa” sanat diyoruz.

Genel geçer tanımlar doğrultusunda bir ese-
rin, sanat eseri olarak tanımlanması için belirli 
kıstasları karşılaması gerektiği söylenegelmiştir. 
Farklı tanımlamalardan ortak noktalar çıkartacak 
olursak bu kıstaslar şöyledir:

- Özgünlük
- Estetiklik
- Biriciklik
- Evrensellik-Bölgesellik
- Öznellik
- Kalıcılık 
Aynı zamanda genel sanat tanımından mül-

hem, kapsamı itibariyle ortada bir duygu, tasarı, 
güzellik vb. olmalı ve bunların hepsi, bir bölümü 
ya da sadece biri aktarılmalıdır. 

Dijital oyunlar kolektif çalışma ürünü yapılar 
olmaları itibariyle sanatın pek çok koluyla iç içe-
dir. Esasında dijital oyunlar, bir sanat kaygısın-
dan çok, tüketim esaslarına göre yönlenen resim, 
müzik, edebiyat gibi pek çok sanat dalıyla iç içe 
olsa da sanatın bu dallarında sunulmuş eserler-
den yola çıkarak tutarlı bir bütünlük oluşturma 
amacı taşımamaktadır. 

Doksanlı yılların önemli oyun firmalarından 
Lucas Arts’ın Monkey Island, Grim Fandango, Full 

Dijital Oyunların 
Sanat Eseri Vasfı

Esasında dijital oyunlar, bir sanat kaygısından çok , tüketim esaslarına göre yönlenen resim, 
müzik , edebiyat gibi pek çok sanat dalıyla iç içe olsa da sanatın bu dallarında sunulmuş 

eserlerden yola çıkarak tutarlı bir bütünlük oluşturma amacı taşımamaktadır.
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Throttle gibi macera tabanlı oyunlarındaysa belki 
de firmanın adından yadigâr kalan dürtüyle sanat-
sal izler çok daha yoğun gözükmektedir. İçerdiği 
sanatsal anlatım retoriğine rağmen yine de amaç 
ortaya bir sanat eseri çıkarmak mıdır yoksa piya-
sanın dinamiklerine uyum sağlamak mıdır? Bu 
sorunun cevabı net değildir. Zira son tüketici olan 
oyuncuların, dijital oyunları sanat eseri olarak 
görme eğilimi varsa da oyun yapımcılarının bu id-
diada bulunduğu pek söylenemez. Özellikle sanat 
eseri olma kıstasları açısından ele alındığında.

Gerçek Zamanlı Strateji (RTS), Birinci Şahıs 
Nişancı (FPS), Rol Yapma Oyunları (RPG) gibi 
nev’i şahsına münhasır pek çok alt türe ayrılan 
oyunlarda oyun-sanat ilişkisinden bahsedebil-
mek için öncelikli olarak bir hikâyesi olması ge-
rekliliği ele alınabilirse de sanatsal bakış açısın-
dan oyun içi dinamiklerin de dikkate alınması 
şarttır. 

Dijital oyunlar, pek çok dinamikten oluşur. 
Grafik, oynanabilirlik, varsa hikâye, müzik/ses-
lendirme sanatsal bağları kurgulamak açısından 
bir çırpıda aklımıza gelebilecek olanlardır. Oyun 
geliştiricileri, iyi bir oyun oynama deneyimi sağ-
lamak için resim sanatından grafiklerde, müzik 
sanatından oyun atmosferini oluşturmada, hatta 
bazen oyuna kimlik kazandırma noktasında, ede-
biyattan ise oyuncuları içine çeken hikâyeler kur-
gulamakta faydalanırlarken bütün bu unsurların 
hepsinde birer sanat eseri ortaya koyamamakta-
dırlar. Hâliyle bütünlük arz etmeyen dijital oyun-
ların, herhangi bir vasfının tek başına iyi olması –
örneğin yalnızca grafiklerinin çok iyi olması- onu 
sadece sanat eseri olarak tanımlamayı mümkün 
kılmayacaktır. 

Bilinen sanat dallarının, sunabileceği interak-
tif deneyimin şekli ve sınırları da farklı olduğun-
dan, örneğin bir tablonun içini dışarıdan gözlem-
lemek dışında göremeyeceğiniz, bir hikâyede yer 
alan karakterlerden birinin yerine interaktif an-
lamda geçemeyeceğiniz için sanat eserinin anla-
şılabilirliği veya muhatabı tarafından anlaşıldığı 
kadar sanat olarak adlandırması gibi bir durumla 
iç içe olması söz konusudur. Sanat eserinin an-
laşılması, dijital oyun dünyasında karşılığını oy-
nanabilirlik olarak bulmaktadır. Bir oyunun gra-
fikleri ne kadar mükemmel, müzikleri ne kadar 
hoş olursa olsun, oynanabilirliği olmaması onun 
görmezden gelinmesi için kâfidir.
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Sanattan beklentimiz nedir? Sanatçının sun-
duğu duyguyu, güzelliği, tasarımını benimsete-
cek yaratıcılığa sahip olup olmadığını deneyimle-
mek diye kendi cevabımı sunabilirim. Eğer dijital 
oyunları sanat eseri kabul edeceksek; bir tabloya, 
heykele bakan, kitabı okuyan, sinema filmini 
veya tiyatroyu izleyen insanın bu deneyiminin bi-
ricikliğini, oyuncunun oyuna dâhil olduğu andan 
itibaren yaşadığı interaktif deneyimle karşılaş-
tırmak zorundayız demektir. Buradaki interaktif 
deneyimin, sanat eserleriyle etkileşime girmekle 
ortaya çıkan deneyimden farklı olarak tüketilip 
harcanılabilir bir tecrübeye eşdeğer olması biri-
ciklik kıstası oyunlar açısından başka bir engel 
oluşturmaktadır. 

Çok daha önemli olan noktaysa sanatı, sanat-
çı bağlamında ele almak mecburiyetidir. Ressam, 
heykeltıraş, yazar ve diğerleri birinci elden kendi 
ürettiği duygu, güzellik gibi şeylerin aktarımını 
yapmaktadır. Öyleyse, dijital oyun bir sanatsa bu-
nun sanatçısı kim olacak sorusuna cevap vermek 
mümkün olmayabilir. Çünkü dijital oyunlar sayı-
ları bazen yüzleri bulan hatta geçen geniş toplu-
luklar tarafından tasarlanmaktadır. Kaldı ki pek 
çok farklı sanat dalını kendi bünyesinde soğura-
rak ortaya bir şeyler çıkartması da bunu göster-
mektedir. 

Hitap ettiği pazarla popülarite açısından ba-
kıldığında da sanattan ve sanat eserini meydana 
getiren sanatçıdan beklenen “yaratıcılık” çoğu 
zaman karşılanamamaktadır. Sanat eserleri ekse-

riyetle kalıcı, belirli bir yaratımın sonucu ortaya 
çıkmış özgün eserlerken dijital oyunlar çoğun-
lukla tüketilebilen, hatta zaman içerisinde yok 
olabilen eserler ortaya koymaktadır. 

Ortada tek bir sanatçı olmadığı gibi, oyun 
geliştirme ve yapım aşamasının ekip derinliği 
sebebiyle, öznel bir sanat dalına güdülenmiş kı-
sımlarda dahi farklı ekiplerle karşılaşılmaktadır. 
Örneğin, Witcher 3 oyununun geniş yapım ekibin-
de, sadece grafikleri yapan tek bir sanatçı veya tek 
bir ekipten bahsetmek mümkün değildir. Grafik-
leri bir bütün olarak görmek istediğimizde dahi, 
oyunun geçtiği sanal açık dünyanın grafik mo-
dellemelerini yapan ekiple, karakterlerin hareket 
grafik modellemelerini yapan ekiplerin farklı ol-
duğu yapılar söz konusudur. Burada her hâliyle 
bireysel bir sanatçı, bireysel bir yaratıcılıkla kar-
şılaşabilmek mümkün değildir.

Hideo Kojima, David Cage, Sam Houser gibi 
oyun tasarımcısı isimler her ne kadar belirli gü-
ruhlar açısından sanatçı kabul edilseler de esa-
sında oyun tasarımcısı olan bu ünlü isimler, ba-
şarılı kariyerleri neticesinde kurmuş oldukları 
oyun şirketlerinin CEO’ları, yöneticileri olarak 
tacir sıfatlarını korumaktadırlar. Üstüne üstlük, 
oyunu tasarlayan, yapan, yöneten isimler olduğu 
için “sanatçı” tabirini en çok hak edenler olarak 
gözükseler de bir dijital oyunun muhatabın-
da oyunu sanat olarak algılamasına sebep olan 
şeyler, çoğunlukla bu insanların tasarımlarının, 
başkalarının yazdığı kodlar, çizdiği desenlerin 

^ David Cage ^ Hideo Kojima
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aktarımı sonucu olduğu düşünülmelidir. Yani 
aktarımı yapan değil de aktarımın azmettiricisi 
konumundadırlar. 

Tam da bu noktada örneklemeler gereklidir. 
Oyun piyasasına henüz arz-ı endam etmiş Death 
Stranding adlı oyun, Hideo Kojima’nın sanatçı 
vasfı tartışmalarını pekiştirmektedir. Oyunun 
senaryosu, dinamikleri, oyuncuya vaat ettiği şey-
ler Kojima’nın hayal gücünün yansımaları olsa 
da aktarımı yapan bizzat kendisi değildir. Oysa 
oyuncuya aktarılan hikâye bir bilim-kurgu roma-
nı olarak ele alınıp yayımlanmış olsa anlatımı, öz-
günlüğü, biricikliği, estetikliği sebebiyle muhak-
kak edebiyat dünyasında büyük taşları yerinden 
oynatabilecek niteliktedir. 

Fakat iş kolektif olarak her unsuru bir araya 
getirmeye geldiğinde, bu vasıftan uzaklaşılmak-
tadır. Örneğin, oyunu bir bütün olarak sanat ese-
ri olarak görmeye iten şeylerin arasında yer alan 
“seçilmiş müzikler” Kojima’ya değil, farklı mü-
zisyenlere aittir. Güzel sanat eserlerini bir araya 
getirerek bir seçki oluşturmak, sanatçı tanımının 
içini doldurmaya yetmemelidir. 

Nihayetinde dijital oyunlar, tüketilmek için 
hazırlanan ürünlerdir. Bir sanat eserini tanımla-
yan genel kıstasları yukarıda sıralamıştım. Liste-
deki açılardan baktığınızda her dijital oyuna doğ-
rudan sanat eseri diyemeyeceğimiz açıktır. Zira 
oyun piyasasında yayınlanmış olan pek çok ürün 
daha en başta, özgünlük ve biriciklik kıstaslarını 
karşılayamamaktadır. Estetiklik, öznellik, evren-
sellik gibi kıstasları karşılayan belli başlı eserler 
olsa da özellikle popüler kültürün en yoğun ak-

tarım aracı olan oyunların çoğunda kalıcılık vasfı 
yoktur. 

Çoğu oyun için kalıcılık vasfının olmayışı-
nı gösteren temel ölçüt, oyun sektörünün mu-
azzam hızda ilerlemesiyle yakından ilintilidir. 
Bundan on yıl önce yapılmış oyunlar, pek çok 
oyuncu tarafından hatırlanmaz, hatırlansa dahi 
tekrar aynı deneyimi yaşama arzusu uyandır-
maz. Aynı zamanda yaşanan interaktif deneyim 
tüketilebilir ve sıklıkla tekrara düşen bir dene-
yim olduğundan sürekliliği sekteye uğratabilir. 
Oysa sanat eseri sayılan bir tablonun, heykelin, 
romanın kalıcılığını gösteren şey, eserin yıllara 
sâri olarak yorumlanıp, farklı şekilde ele alına-
bilmeleridir. 

Ulaştığımız noktada genel olarak dijital oyun-
ların sanat eseri olarak sayılmasının mümkün 
olamayacağını söylemek mümkündür. Kaldı ki 
oyun geliştiricileri dahi, oyunlarının içerisinde 
oyunun adıyla müsemma bir “Art of …” yani ayrı 
bir sanat bölümü oluşturarak, oynanan karak-
terlerin, varsa hikâyenin geçtiği yerlerin artistik 
bakış açısıyla çizilmiş görsellerini burada ayrıca 
pazarlamaya tabi tutmakta, oyunun sanatsal kıs-
mını sadece görsellerle sınırlamaktadırlar.

Sonuç olarak, özellikle yukarıda ele almış ol-
duğumuz kıstaslar uyarınca “Dijital oyunlar birer 
sanat eseridir.” diyebilmek mümkün değildir. 
Çünkü dijital oyun tanımı çok geniş olup bu pa-
yeyi hak edebilecek pek az sayıda oyundan bah-
sedebiliriz. Her halükarda dijital oyunlar, tek sa-
natçı tarafından aktarımı yapılmayıp çoğunlukla 
benzer oyun modelleri üzerinden yükseldiği için 
özgünlük, biriciklik kıstaslarını karşılayamayan, 
estetik dokunuşa, evrensel ya da bölgesel erişime 
sahip olsalar da öznellik kıstaslarına uyum sağ-
layamayan, çok yeni bir dal olduğu için de kalı-
cılıklarına dair çıkarımda bulunabilmenin henüz 
erken olduğu eserlerdir. 

Dolayısıyla tek seferde bütün dijital oyunların 
sanat eseri sayılmasının kabulü, günümüz sanat 
tanımı ve sanat eseri kıstasları doğrultusunda 
mümkün görünmemektedir. Elbette günümüz-
den yüz yıl sonra, teknolojinin hayatımıza getir-
diği hızlı devinimin; tanımlarımızı, anlayışımızı, 
kıstaslarımızı değiştirebilecek kudrette olması 
sebebiyle Pac-Man’in muazzam bir sanat eseri ol-
duğunu söyleyebilmek mümkün olabilir. 

Neden olmasın? £ 
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Rol yapma oyunu; kurgusal bir 
evren ve evren içindeki kurgusal 
bir macerayı konu alan oyunlar-
dır. Bu oyunun oyuncuları olan 

kişiler de mevzubahis evren ve hikâyenin ana 
karakterleridirler. Hikâye, hikâyenin kahramanı 
olan oyuncuların oluşturduğu karakterin kişisel 
özellik ve yeteneklerine, aynı zamanda tercihleri-
ne göre şekillenir. Bu hikâyeyi ve karakterleri de 
yönlendiren bir hikâye anlatıcısı, yani Oyun Yö-
neticisi (Game Master) bulunur. Az önce, bahsi-
ni açtığım oyuncuların karakterleri konusundaki 
tercihler, yetenekler ve kişilik özellikleri, oyuna 
adını veren rol yapma ögesinin temelini oluştu-
rur ve bu nitelikler genelde karakter kâğıdı de-
nilen kâğıtlarda hazırlanır ve hem oynayan hem 
de oynatan tarafından kullanılır. Eğer oyuncular, 
yönettikleri kahramana aykırı davranırlarsa uyarı 
alırlar veya kazanacakları bir avantajı kaybetmiş 
olurlar. Ayrıca hikâye, oyun yöneticisi bitirene 
kadar ya devam eder ya da araya bir sürü iş-uğraş 
girer ve oyunu oynayan ekip dağılır. 

Rol yapma oyunlarındaki diğer bir önemli 
husus, zarlardır. Genel olarak, belli bir sisteme 
bağlı olan oyunlarda (Bu sistemlere yazının ileri-
sinde değineceğim.) birçok zar kullanılır. Bunlar; 
4, 6, 8, 10, 12 ve 20 yüzlü olan zarlardır. Ancak, bu 
oyun türüyle en çok anılan zarlar literatür adıyla 
d20 olarak bilinen 20 yüzlü zarlardır ve esasen 
oyunların genel mekanikleri de bu 20’lik zarlarla 

belirlenir. Genelde 20’lik zar kullanımı, bu oyu-
nu oynayan birçok kişi tarafından tercih edilse de 
oyundaki hikâye akışını etkileyen şans faktörünü 
oluşturmak için her zaman zarlara ihtiyaç duyul-
mayabilir. Örneğin; kullanacağınız bir madeni 
parayla, bir iskambil destesiyle veya çevirdiğiniz 
bir küçük bir çarkla dahi bu şans faktörünü oluş-
turabilir ve her bir örneği zarın yerine kullanabi-
lirsiniz.

Zarlardan bahsettim ama zarların sıklıkla 
neden kullanıldığına gelecek olursak rol yapma 
oyunu sistemlerinin ve bu sistemleri kendi me-
kaniklerinin şans faktörü olarak bu zarları tercih 
etmesinden kaynaklı, elbette. Peki, zarlar belli 
oyun sistemlerine ve bu sistemlerin mekanikle-
rine göre kullanılıyor da arkadaş, nedir bu sis-
temler diye soruyorsunuz. Hemen cevaplıyorum: 
Ülkemizde ve dünya genelinde en bilinen örneği 
Zindanlar ve Ejderhalar’dır (Dungeons and Dragons) 
desem, bu türe aşina olan herkes dediğimi onay-
layacaktır diye düşünüyorum. İlk defa 1974 yılın-
da başlayan ve yıllar ilerledikçe kendisini yenile-
yen bu oyun, genel itibariyle fantastik bir diyarda, 
envai çeşit yaratık ve insana benzeyen ırkın bir 
arada yaşadığı bir dünyada geçer. Oyunu oynayan 
karakterler, “Oyuncunun El Kitabı”ndan (Player’s 
Hand Book) kendi tercihlerine göre bir ırk ve bir 
savaşma/meslek sınıfı seçerler ve karakterlerini 
ikinci paragrafta bahsettiğim kâğıtlar üzerinde 
oluştururlar ve her karakterin kendisine ait bir 

Fantastik Bir Öykünün Kahramanı Olmak 
Rol Yapma Oyunları

Rol yapma oyunları; oyuncuların ve yöneticinin iç içe sosyal etkileşimde bulunarak hikâyeleri ve 
karakterleri yaşayarak oynadığı ve insana yeni ufuklar açan bir oyun türüdür. Tecrübeler her 

daim, gerçek hayatın içinden değil, gerçek hayat içinden oluşturulmuş sağlam ve tutarlı sanal 
dünyalardan da edinilebilir ve bu deneyimleme süreci, hiç beklemediğiniz kadar da keyif lidir.
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geçmişi, kusuru, bir bağlantısı ve dahil olduğu 
bir taraf (Alignment) -taraftan kastım; iyi, kötü, 
nötr ve bunların kendi alt kategorileridir- vardır 
ve oyuncular karakterlerinin rollerini yaparken 
bu sınırlar dahilinde hareket etmek zorundadır-
lar. Karakterlerin belli yetenek puanları vardır ve 
belli durumlarda bu yeteneklere göre zarlar atılır 
ve sonuç Zindan Efendisi (Dungeon Master, bu 
oyundaki oyun yöneticisinin özel adıdır.) tara-
fından söylenir ve bu durum böyle devam eder. 
Çeşitli düşmanlarla karşılaşılır ve oyuncular yine 
zarlara davranır, oyunun kurallarına göre bu sü-
reçler böyle sürer gider.

Diğer örneklere gelecek olursak da Karanlık-
lar Dünyası (World of Darkness), Fate Core, Star Trek 
Maceraları (Star Trek Adventures) ve H.P. Lovecraft’ın 
oluşturduğu kozmik korku dünyasında geçen Ct-
hulhu’nun Çağrısı (Call of Cthulhu) başlıca örnekler 
olabilir. Her biri oynanış olarak belli nüans fark-
larına sahip olsalar da temel de hepsi birbirine 
benzerlerdir. Nüans farkı dediğim noktaysa, tabii 
ki de oynanış mekanikleri ve kurallarıdır.

Örneğin, Karanlıklar Dünyası’nda kurt adam-
ların, vampirlerin ve bu iki türü avlayan avcıla-
rın arasındaki savaş ve entrikalara, günümüz 
şehirlerinin ücra sokaklarında tanıklık ederken 
Ctulhu’nun Çağrısı’nda, hiç alakanızın olmadığı ve 
karanlık-kan donduran gizemlerle dolu bir dizi 
olayı çözerken bulabilirsiniz kendinizi. 

Bunların dışında da birçok oyun ve mekanik 
bulunuyor elbette ama başka bir iki meseleye de-
ğinmek istediğim için, şimdilik en başlıcalarını 
bu yazıda anmanın yeterli olacağını düşünüyo-
rum, meraklıları yazdıklarımı veya diğer birçok 
oyunu araştırabilirler.

Burada değinmek istediğim noktaya gelir-
sek: Dilerseniz, kendi rol yapma oyununuzu, 
kendi hikâyelerinizi yazarak ve şans faktörünü 
kendiniz oluşturarak, basitçe tasarlayabilirsi-
niz. Buradaki tek ölçüt ise oyunu tasarlamak 
isteyenin hayal gücü ve sizin de bildiğiniz gibi 
hayallerin kesin bir sınırı ve ölçütü de yok, nice 
güzel fikirler ve eğlenceli işler ortaya çıkabilir 
diye düşünüyor insan.

Son olarak da rol yapma oyunlarının, kişiler 
arasındaki sosyal faaliyetlere ve bireysel yaratıcı-
lığa verdiği katkından bahsetmek istiyorum. Bi-
lindiği üzere bu güzide oyun türü, masaüstünde 
genel olarak kareli zindan tahtalarının üzerinde 

elde kâğıtlarla oynanan bir oyun, yani sosyal et-
kileşimin oldukça yoğun olduğu bir oyun türü. 
Oyun Yöneticisi ve oyuncular bu oyunu oynamak 
için sürekli iletişim hâlinde olmaları gerektiği 
gibi bütün oyuncular da birbirleriyle etkileşim 
hâlinde olmaları gerekir ki oyun ilerlesin. Aynı 
zamanda, oynanan oyun ister bir sistem veya me-
kaniğe olsun ister olmasın, oyunculara karşılaş-
tıkları bir sorunla yaratıcı çözümler geliştirme-
lerini sağlayan, aynı zamanda da oyunu yöneten 
şahsın da yaratıcı ve eğlenceli bir macera ortaya 
koymasına vesile olan bir oyun türüdür kısaca. 

Özetle, rol yapma oyunları; oyuncuların ve 
yöneticinin iç içe sosyal etkileşimde bulunarak 
hikâyeleri ve karakterleri yaşayarak oynadığı ve 
insana yeni ufuklar açan bir oyun türüdür. Tec-
rübeler her daim, gerçek hayatın içinden değil, 
gerçek hayat içinden oluşturulmuş sağlam ve tu-
tarlı sanal dünyalardan da edinilebilir ve bu de-
neyimleme süreci, hiç beklemediğiniz kadar da 
keyiflidir.

Peki, bir soru daha öyleyse: Rol yapma oyun-
ları, edebiyata olan katkısı ve etkisi nedir? Rol 
yapma oyunları edebiyatı etkiler mi? Aynı şekilde, 
edebiyatın rol yapma oyunlarına ne gibi bir katkı-
sı olabilir?

Bu soruları sırayla cevaplamak gerekirse ben 
rol yapma oyunlarının edebiyatla olumlu bir iliş-
ki içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 
tarz oyunlar oynanırken hâli hazırda bulunan 
bir senaryo yerine, yönetenin bizzat hazırladı-
ğı, el emeği göz nuru bir hikâye pek ala kaleme 
alınıp öykü veya roman olarak yazılabilir ancak 
bunların edebi değeri elbette tartışmaya müsait 
konumdadır. Ancak insanların kurmaca yetenek-
lerini ve hayal güçlerini beslediğini apaçık bir du-
rumdur. Örnek vermek gerekirse Yüzüklerin Efen-
disi kitaplarından tanıdığımız kıymetli çevirmen 
Çiğdem Erkal, bir rol yapma oyunundan ortaya 
çıkan Ejderha Mızrağı (Dragonlance) serisinin çe-
virmenliğini yapmıştır ve müellifler de Margaret 
Weiss ve Tracy-Laura Hickman’dır. Yazarlar bu 
kitapları, yaratıcılıklarını kullanarak Zindanlar ve 
Ejderhalar’dan yola çıkarak yazmış ve böylelikle 
oyunun çoklu evrenlerine bir yenisini daha ekle-
mişlerdir. Sonrasında çok çok uzayan, geçmiş ve 
geleceğe, genişleyen bir evren ve bir sürü devam 
kitabı gelmiştir. Merak edenler için ilk kitap olan 
Güz Alacakaranlığının Ejderhaları’nı tavsiye ederim. 
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Kitapların edebî değerine gelecek olursak 
-dediğim gibi bu tartışmalı bir konudur- bana 
kalırsa çok kuvvetli bir edebî özellikleri yoktur. 
Dil kıvraklığı ve tasvirler, rol yapma oyununda 
nasıl olması gerekiyorsa öyledir: Oyuncularda bir 
şeyler uyandıracak, abartısız ve pek de üslup kay-
gısı bulunmamaktadır. Yüzüklerin Efendisi gibi bir 
mihenk taşıyla karşılaştırmak düşünülmemelidir 
bile. Çünkü Tolkien’in anlatımındaki çekicilik ve 
güç, ne yazık ki bu kitaplarda çok da yer etmez 
ama yine de ilk soruya dönecek olursak evet, ede-
biyatla sıkı bir ilişkisi olduğunu inkâr edemeyiz.

İkinci soru ise birinci ile bağlantılı olarak 
evet diyebilirim çünkü kendimden örnek verecek 
olursam, yazdığım bir iki öykü, arkadaşlarıma 
oynattığım kısa bir oyun seansında doğaçlama 
olarak kurguladığım öykülerdi. Oyun bittikten 
sonra, hoşuma giden bu hikâyeleri kaleme aldım. 
Şu anda da arkadaşlara D&D 5e’de daha uzun bir 
hikâye oynatıyorum ve kocaman bir evren tasarla-
dım. İçinde envai çeşit ırk, yaratık, politik çatış-
ma entrika, tarihsel alıntılar taşıyor ve canlı bir 
dünya var, oynadığımız oyunun içinde. Bir örnek 
teşkil etmesi için hazırladığım harita şurada:

Son soru kaldı elimizde! Peki, cevabı mı ne 
mi? Diğer iki soruya, evet derken hafif bir muğ-
laklık olsa da buna kesinlikle evet diyeceğim! 
Çünkü yukarıda bahsettiğim oyunlar, her biri bir 
edebi eserden ve Doğu-Batı mitolojileri yani söz-
lü edebiyatlarından alıntılar ve esinlenmelerle, 
uyarlamalarla oluşmuş. Örneğin yine en bilinen-
ler, Zindanlar ve Ejderhalar, çıktığı 1980’li yıllarda 
oldukça popülerleşen Yüzüklerin Efendisi serisinin 
ivmesiyle ortaya çıkmıştır. Oyunda bulunan ırk-
lar da buna işaret eder bir yerde: Buçukluklar 
(Hobbit), Elfler (Orman ve Yüce Elfler), Cüceler, 
Orklar, Goblinler gibi envai çeşit canlı ırkı bu 
oyunun evreninde kendine bir yer bulmuştur. 
Karanlıklar Dünyası, Bram Stoker’ın Drakula’sı, 
Marry Shelley’in Frankenstein’ın Canavarı gibi go-
tik edebiyat ürünleri, çeşitli Avrupa-İngiliz vam-
pir, kurtadam mitlerinin bir araya gelmesiyle 
oluşmuştur.

Uzun lafın kısası, alternatif edebiyat ve rol 
yapma oyunları arasında yadsınamaz mutualist 
bir ilişki vardır ve olmalıdır da. Oyunlar daha çok 
edebiyattan beslense de oyunların da yazına olan 
katkısı bir gerçektir ve unutulmamalıdır. £
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£
Günümüzde çoğu oyunun hikâ-
ye anlatmak konusunda kitap-
lardan farkı kalmadı. Grafikler 
ise neredeyse sinema filmi kali-

tesinde. Peki, oyunlar sanat eseri midir? Gelin bu 
konu hakkında biraz konuşalım.

Öncelikle Sanat Nedir?

TDK’nın Türkçe sözlüğünden aynen alıntı ya-
parak ve buraya sanatın tanımını koyarak başlamak 
istiyorum. “Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımın-
da kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonu-
cunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. 2. Belli bir uygarlığın 
veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak 
yaratılmış anlatım. 3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık.” 
Şimdi ise bu tanım çerçevesinde oyunları ele alalım.

İlk tanımdan başlayalım. Bazı oyunlar bize 
bir duygu ve tasarıyı aktarmayı hedefler mi? Evet. 
Bunların yanında güzellik kaygısı da taşır mı? 
Evet. Özellikle bazı oyunları tasarlamak için üs-
tün bir yaratıcılık gerektiği de açık bir gerçek. 
Gelelim 2. tanıma. Oyunlar, insan elinden çıkan 
neredeyse her şey gibi yaratıcısının benimsediği 
toplumdan izler taşır. Buna örnek olarak Mount & 
Blade’i göstermek hiç de yanlış olmaz diye düşü-
nüyorum. Bizim topraklarımızda yetişen gelişti-
riciler tarafından yaratılan bu oyunda kültürümü-
zün etkilerini görmek hiç de zor değil. 

Kabul Görmüş Sanat Dalları ve Oyunlar

Bildiğiniz gibi sanat olarak değerlendirilen 7 
dal var. Bunlar resim ve heykel, müzik, tiyatro, 

Video Oyunları Sanat Mıdır?
Bana göre her kitap ya da f ilm sanat eseri olamayacağı gibi her oyun da sanat eseri olamaz. 

Ancak harika hikâye anlatımı, graf ikleri, müzikleri ve atmosferi ile oyuncuyu kendine bağlayan 
oyunlara da sadece “oyun işte canım” deyip geçmek de büyük haksızlık .

^ Sistine Şapeli, tavan freskleri
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dans, edebiyat, mimari, sinemadır. İlk altı sanat-
tan farklı olarak sinema tüm bunları bünyesinde 
toplayarak karma bir sanat dalı oluşturur. Sine-
manın sanat olarak kabul görmesi de diğerlerine 
göre oldukça geç olmuştur. Bunun nedeni ise 
tahmin edebileceğiniz gibi diğer dallara nazaran 
sinemanın daha genç olmasıdır.

Bana göre oyunlar konusunda da sorun tam 
olarak bu. Video oyunlarının sanat olarak değer-
lendirilebilmek için ihtiyacı olan tek şey zaman. 
Oyunlar da tıpkı sinema gibi diğer sanat dallarının 
bir karışımı ile ortaya çıkan ürünler. Buna ek ola-
rak oyunların sinemaya göre önemli bir avantajı da 
var. Oyunda ana karakter sizsiniz. Koltuğunuzda 
oturup “O öyle mi yapılı?” demek yerine istediği-
niz eylemi oyunda hayata geçirebilirsiniz. Tüm 
bunları göz önüne aldığımız zaman 8. sanat ola-
rak video oyunlarını görebileceğimiz şahsi fikrim.

Sanat, Ne Kadar Sanat?

Aslında bu çok başka bir yazının konusu an-
cak yeri gelmişken biraz bahsetmek gerek. Son 
zamanlarda piyasaya çıkan birçok kitap ve sine-
ma filmi var. Hepsi de oldukça ilgi görüyor. An-
cak bir ürüne sanat diyebilmek için yalnızca yu-
karıda verdiğim tanıma uyması yeterli mi? Yani 
insana neredeyse hiçbir şey katmayan, vadettiği 
tek şey eğlendirmek olan kitaplar ve filmler de sa-
nat çerçevesinde değerlendirilebilir mi?

Bir de sanatın içerisine para kazanma amacı 
girdiğinde sanat olmaktan çıkacağı fikri var. Hiç 
de azımsanamayacak bir kesime göre sanat, sa-
natçının hislerini, bastırılmışlıklarını ve tüm fan-

tezi dünyasını bir şekilde dışarı vurabileceği bir 
yöntem. Bunun içine para kazanma isteği girdiği 
anda sanat, sanat olmaktan çıkıyor bu fikri savu-
nan kişilere göre. Bu konuya yine oyunları diğer 
sanat dalları ile kıyaslayarak yaklaşmak istiyorum. 

Sistine Şapeli’nin tavan fresklerini yapan Mi-
chelangelo bu muazzam görüntüyü ortaya çıkar-
tırken elbette kendi kişisel kaygılarını, arzularını 
ve görüşlerini açıkça olmasa da eserlerine aktar-
mıştır. Ancak Michelangelo bu muazzam eserler 
bütününü ortaya çıkartırken yalnız dışa vurum 
kaygısı taşımamış, yaptığı işten maddi gelir de 
sağlamıştır. Bu örneğe yukarıda bahsettiğim ki-
şilerin gözünden bakacak olursak Sistine Şape-
li’nin tavanında bulunan bu muazzam eserler bü-
tününün sanat değeri taşımaması gerekir. Ancak 
takdir edersiniz ki böyle bir manzara karşısında 
hayranlık ve takdir duymamak oldukça zor. 

Sonuç olarak bana göre her kitap ya da film sanat 
eseri olamayacağı gibi her oyun da sanat eseri ola-
maz. Ancak harika hikâye anlatımı, grafikleri, mü-
zikleri ve atmosferi ile oyuncuyu kendine bağlayan 
oyunlara da sadece “oyun işte canım” deyip geçmek 
de büyük haksızlık. Oyunların çok yakın bir gele-
cekte sinema ile aynı kaderi paylaşarak sanat olarak 
kabul edileceğini düşünüyorum. Ancak bu süreç hiç 
de kolay olmayacak. Geçmiş bize gösteriyor ki sine-
manın bir sanat dalı olarak kabul görmesi de hayli 
sancılı ve tartışmalı bir süreç sonunda gerçekleş-
miş. Ancak değişimin önünde hiçbir şey duramaz, 
bu bilgiler ışığında gönül rahatlığı ile diyebilirim ki 
video oyunlarının sanat dalı olarak kabul görmesi-
nin önünde elli yıldan daha az bir süre var. £

^ Mount & Blade
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Meva
Onmamış yaraları tıraşlayarak dikkat kesildiğim 
Ne çoklar anlatıyor 
Ağrıdan uyuşan rüyalarımı 
Lekesiz fotoğrafların
Ter ter 
Islanarak önüme konmasını 
Aksak saksağan sesleri 
Gizliden okutuyor 
Us zifiri zannediyor kımıltılı ateşi 
Sakın sakın sakın! 
Ter tekrar tellenmek için gelsede geri 
Omurganda tunç, sırtında kamçı izleri 
Son nefesinin kuvvetine doğurtarak sesini 
Peşi sıra gönder aşkının 
Etini mor desenler tutmadan çık meydana  
Ruzunun kıymetini
Şahikalara sezdir  
Eğer ki o akşam  
Maveranın türküsü    
Birlikte dinlenmiştir 
Eğer ki o akşam…  
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Meva, kulak ver bana 
Bugün; tüm zamanların tazeliğini
Uzak yıldızlarda bulduran 
Eğreti şavkı kurutan  
Canhıraş ötüşen kumruları 
Tenhada buluşturan gün 
Aksan türeyen renkli nakışlarında 
Ülküsünü gürlüğüyle besleyen   
Hale hale beliren coğrafyaları 
Leylek kanadında taşıyan düğün   
İşte Meva 
Tam da bugün yankı buldum sesimden 
Meva, sesime yankıyı bugün buldurdum 
Ellerim bugün ısındı 
Vardığım ferah diyarı
Aldığım derin nefesi 
Bugünüm saydı 
Ezgiler söze kandı
Gülle türkü okuduğum bakışlarında 
Ülkeme hoş gelen gizemsiz düğüm 
Merhaba bu gün merhaba Meva 

Kaç merhaba daha göndermeliydim bilmem
Aya pencere açıp 
Rengine umut sunan 
Ağustos gecelerinden 
Payesi sevda olana emirden ne dinletebilirdim? 
Isırığını aşka adamış gözler süzülürken çene kavislerinden 
Nazenin gülüşler gamze bitirirken 
Açtığım gönlümün yangınlarında ben 
Ruhuma sus payı ne verebilirdim? £
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Gizli Umut
Bir şüphe,
alazlı ok gibi saplandı yüreğime
gökten çekilen kızıl yeleleri asacaklar boynuma
hep ışıksızlığında gece yarılarının
bu gizli umudu yaşatacaklar.
Umutsuz yaşamları dalgın sözlerle üzerek
adımı ananlara hep kutsal bir ölüm sayıklayacağım
bu çirkef umudu, yaşayacağım.
Gökten beyaz çarşaflarla bir güneş çekiyordu adam
bir adam, kendinin ikiye ayırıyordu güllabilerin yokluğunda
durmadan paslı mahfazasında kımıldanarak
bu gizli umudu yaşayacaktır.
Gece öylesine uzanmış şirin meyvalarını yokluyor
biliyor nasıl kuduz köpekler gibi kudurur yoksunluk
dönence gün balığını kavrıyor avcuna
son kez gaflet uykusuna yatıracakmış ömrünü
çünkü bulut doğuracakmış ölümle anlaşıp
bu gizli umudu, yaşayacakmış. £
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Avcumdaki Çizgiler
Kadar Çocuk Kalsam
Müsaade istiyorum oyuncaklarımdan,
İpi serçe parmağıma düğümlü balonumdan,
Sekiz kalıyor ardımda,
Ellerinde çamurdan pastalarla
Altı’nın parmaklarında en yakın arkadaşının saç telleri
İki’nin diş sancısının mızmızlığı
Ürkerek yürüyorum büyüyeceğim yaşa
Sanki On Sekiz olunca,
Daha hızlı dönecek dünya...
Yedi küsüyor sobelendiği duvara
On Beş kalemi bir başka tutuyor artık.
Odadaki ayna yıllardır aynı
Benim geçen aynanın önünden
Zamansa benden geçer bazen karanlık.
Üç’ün ilk heceleri yuvarlanıyor ağzında
On Altı avlayıp o heceleri, 
Sayfalara saklıyor
Kulak tıkasa da On Yedi geçen yıllara
Söndürülmüş çok mum
Takvimden çizilmiş günler var. £
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£
Sosyal medyanın gücü ve haya-
tımızı ne kadar etkilediği ko-
nusunda çok ciddi bilgi sahibi 
değildim. Son dönemlerde gi-

dilen yerlerin, yenilen yemeklerin, sosyal ilişkile-
rin sosyal medyanın yönlendirmesiyle bir nebze 
şekillendiğini biliyordum ama hayat standartla-
rımızın sosyal medyadan bu denli etkilendiğini 
İçimdeki Çocuk sergisine gittiğimde fark ettim. 

14 Eylül- 10 Kasım tarihlerini kapsayan İstan-
bul Bienali bünyesinde yer alan duraklarından biri 
olan Abdülmecit Efendi Köşkü’nde yer alan İçim-
deki Çocuk sergisine daha önceki Kapı Çalana 
Açılır sergisinde yaşadığım güzel deneyim doğ-
rultusunda dahil olmak istedim. Altunizade’de 
bulunan Abdülmecit Efendi Köşkü, bir zamanlar 
sanatçı kimliği ile tanınan Abdülmecit Efendi’nin 
yazlık konutu olarak kullanılıyormuş. Tam ola-
rak mimarı bilinmese de Vallury tarafından inşa 
edildiği tahmin edilen bu eser Mısır Hidivi İsmail 
Paşa tarafından yaptırılmış ve Abdülmecit Efen-
di’ye hediye edilmiş. Köşk Abdülmecit Efendi’nin 
sanatçı kişiliğine uygun olarak dönemin sanatçı-
larının girip çıktığı bir etkinlik mekânıymış. Şim-
di ise sanatseverlerin(!) akınına uğruyor. Daha 
doğrusu öyle olduğunu umut etmek istiyordum. 
Çünkü bu gezimde edindiğim izlenimlerin beni 
biraz umutsuzluğa sevk ettiğini söyleyebilirim.

2017 senesinde Kapı Çalana Açılır etkinliğin-
den edindiğim izlenimle hem sergiyi hem de köş-

kü detaylı olarak tekrar göreceğim için oldukça 
heyecanlıydım. Çünkü bir dönem önemli kişile-
ri bünyesinde barındırmış tarihi yapıların içeri-
sinde ben de kendimi o atmosferde hissettiğimi 
söyleyebilirim. Buna bir de ülkemizden ve dün-
yadan birçok sanatçının eserini görecek olmanın 
heyecanını ekleyince mutluluğum kat be kat arta-
rak Altunizade’ye ulaştım. Ancak köşkün yanına 

İçimdeki Çocuk Sergisi
Burası yetişkinlerin çocukluk günlerine yıllar sonra yetişkin gözüyle bakabileceği bir yerdi. 

Üstelik yer yer ürpertici eserlere de rastlamak mümkündü. Çünkü hepimizin geçmişinde 
korkuların yattığı gerçeği ile yüzleştirmek istemişlerdi sanatçılar bizi.
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ulaştığımda bu heyecan yerini şaşkınlığa bıraktı. 
Çünkü sergiye ulaşmaya çalışan kalabalık köşkün 
bahçesinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Şaş-
kınlığımı kısa sürede atıp sergiyi görmeye gelen 
kalabalığın arasında buldum kendimi. Sıranın 
ilerlemesi oldukça sıkıntılıydı ve çok uzun sürdü. 
Yanımızdan sergiyi görüp gidenlerin söylediği 
“Ayaklarınıza yazık, boşa beklemeyin.” gibi ifa-
deler de cabasıydı. Üstelik sırada önümde veya 
arkamda yer alan kişilerin tek derdi o atmosferde 
olmak değil eserlerle birlikte çekilecekleri sosyal 
medya fotoğrafları idi. Sürekli olarak konuştuk-
ları mevzu nasıl poz vermeleri gerektiği idi. Sıra 
ilerlerken kulak misafiri olduğum bu durum canı-
mı ne kadar sıksa da tam bir saat kırk dakika son-
ra köşkü gördüğümde mutlu hissettim kendimi. 
Sarı ve kahverengi tonlarla bezenmiş köşk sonba-
hara çok yakışıyordu. Üstelik serginin en popüler 
eseri zürafayı da arkadan görmüştüm. Sonunda 
menzile ulaşmış sayılırdım. Pencerelerden görü-
nen eserler ise bu sergiye çocuklarıyla gelenleri 
hayal kırıklığına uğratacak cinstendi. Çünkü is-
mindeki “çocuk” ifadesinin etkisiyle henüz okul 
çağında bile olmayan çocuklarını getiren ebevey-
nler bu serginin kendi çocukluklarına ve çocuk-
luk travmalarına yönelik bir sergi olduğunu içeri-
ye girdiklerinde anladılar. Yetişkinlere yönelik bir 

sergide saatlerce bekleyen çocukların kendilerini 
bir masal diyarında bulmadıkları aşikârdı. Burası 
yetişkinlerin çocukluk günlerine yıllar sonra ye-
tişkin gözüyle bakabileceği bir yerdi. Üstelik yer 
yer ürpertici eserlere de rastlamak mümkündü. 
Çünkü hepimizin geçmişinde korkuların yattığı 
gerçeği ile yüzleştirmek istemişlerdi sanatçılar 
bizi. Kişiliğimizi oluşturacak travmalar hep ço-
cukluk dönemlerinde yaşanır. Hayal gücü ise en 
üst boyuttadır. Bu sergide en çok dikkat çeken de-
tayların bu konu üzerinde yoğunlaşılmıştı. Hayal 
gücünün üst düzeyde olduğu dönemde gerçekte-
ki olayları bile kendi zihnimize göre yoğurur ona 
göre biçim verdiğimiz düşünülürse sanatçılar bu 
konuyu en iyi yerlerden yakalamıştı. Sergideki 
eserler de bu hayal gücünün bir izdüşümü olarak 
karşımıza çıkmıştı. Köşkün tabanını kaplayan se-
ramik karolarda gezinirken bile ne kadar şanslı 
olduğumu hissedebiliyordum. Hem tarihi bir 
mekândaydım hem de birçok sanatçının eserleri-
ni bu mekânın dokusuyla görebiliyordum. İstan-
bul büyük bir şehir olmanın hakkını bu sentezler-
le en iyi biçimde veriyordu. Hem tarihi bir şehir 
hem de büyük bir metropol olan bu kent kültür 
sanat etkinliklerini tarihi doku ile bütünleştiri-
yordu. Eserleri incelediğimde ise çocukluğuma 
gittim. Arkadaşlarımla geçirdiğim günleri, yara-
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mazlık yaptığımda aldığım tepkileri, yatağımın 
altında var olduğunu sandığım canavarı, ne kadar 
küçük şeyleri gözümde büyüttüğümü ve sonsuz 
oyun evrenimi düşündüm. Çocukluk bütün bun-
ların birleşimiydi ve sergideki sanatçılar bütün bu 
evrenlerden kendilerinde oluşan algıyı yansıtmış-
lardı. Ancak saatlerce sıra bekleyen toplulukta bu 
farkındalığı sağlamışlar mıydı? Öyle olduğunu 
ummakla beraber fotoğraf çekilme çılgınlığın-

dan sıyrılıp üst katı da gezdim. Beni çok güzel 
geniş bir salon karşıladı ve o geniş tavanları iş-
lemeli salonun etrafına serpiştirilmiş odalardaki 
eserler. Üst katı da gezip “içimdeki çocuk”u biraz 
daha ürperttikten sonra bahçeye çıktım ve biraz 
hava aldım. Serginin bahçede devam eden geri 
kalan kısmına bakarken uzayan kuyruğa gözüm 
takıldı yine. Farkındalık sahibi insanların bu sı-
rada beklediğini umarak oradan uzaklaştım. £

£
Hayatın karmaşıklığı karşısında 
hayatı sarmalayan bu kelime ka-
dar hiçbir şeyi büyütmedim ne 
yaz gecelerinde ne de kış güne-

şinde. Yazarları, şairleri büyüten de o değil miydi? 
Hakikatin gökyüzünü aydınlatan bir anahtar gibi 
açıyordu benliklerimizi. Yalnız kaldığımda çağır-
dığım ve yalnızlığımı unuttuğumda da aradığım 
kırk kilidin ardı açık kapı.

İnsanın dille ruhunun dehlizlerini kurcalama-
sı çok eski zamanlara uzanır. İnsanın oluş ve va-
roluş çabası felsefeden bilime kadar akan coşkun 
bir şelale gibi. İmkânın sınırları içinde insanın 
kendini anlatabildiği belki de ruhunu arındıra-
bildiği kutsal topraklar. Hiçbir insanın gözyaşına 
dokunamayan ellerin şiirin sesiyle irkildiğini his-
sedebiliyor musunuz? Bir çocuğun sarılışındaki 
huzuru harflerin göğsünde duyabiliyorum. 

Hayatımız köyde, şehirde, karada, denizde ya-
zıldıkça kuruluyor, kuruldukça sahileşiyordu. İnsa-

nın öyküsünü hayata bulayan başka bir deprem var 
mıydı? İnip inip çıktığımız, kayalıklara zincirlendi-
ğimiz, evrilerek dönüştüğümüz ve tarihin mitos-
larında yıkandığımız o efsunlu rüzgârıyla dilimizi 
öpen dudaklar yaşamımızın anlam tanecikleriydi.

Kör caddelerde aralanan bir perde oluveriyor 
birdenbire, tüm haşmetiyle dökülüyor roman 
sahnesine, ışıkların altında uçuşuyor imgeler, 
kozasında saklıyor emzirilmeyi düşünceler, elini 
kolunu sallayarak giriyor uçsuz bucaksız evlere, 
insanı insana hatırlatan bir tek cümle. 

Alev alev yanan insanı ruhundaki hastalıklara 
rağmen dinleyen, yargılamayan, kabul eden ve bu 
sebeple kendisiyle bağlarını mühürleyen gönül… 

Tozlu rafların arasından aldığım kitapların 
değerini ömrüm yettiğince sakınacağım. Anla-
tıların sırrını çözdüğüm her an yeniden yeniden 
ruhum doğuyor. Bir kere öldüğümüz dünyada 
defalarca bizi doğuran edebiyatın köklerinden 
ayrılmadan yaşamak. İşte bütün bildiğim bu. £

Edebiyatla Yaşamak
Hayatımız köyde, şehirde, karada, denizde yazıldıkça kuruluyor, kuruldukça sahileşiyordu. 

İnsanın öyküsünü hayata bulayan başka bir deprem var mıydı?

Bir kelimeden bir uçurtma yaptım.
Hayat beni kavradı. 
Dağların ümidi, ölümün dirimi,
yazgının isyanı edebiyat…

“Dil, varlığın evidir.”
M. Heidegger
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Türkiye’de hep göz ardı edilen 
mitoloji gün geçtikçe kendine 
yer açmaya devam ediyor. Ma-
hir Şanlı’nın hazırladığı Ötüken 

Neşriyat’tan çıkan Evren, Yaratılış ve Köken Mitleri 
kitabı mitoloji alanındaki kaynak eksikliğini gi-
derme açısından önemli bir yer tutuyor. 

Kitabın giriş bölümünde mitoloji kelimesinin 
kökenine değinen Şanlı aynı zamanda mitolojik 
hikâyelerin neden ve nasıl ortaya çıktığını anlatı-
yor. Ayrıca mitolojinin tarih, psikoloji gibi bilim 
dallarıyla da bir bağlantısı olduğuna değiniyor. 
Kitapta Türk-Altay, Yunan, Mezopotamya, Fin, 
Kızılderili, Maya, İskandinav, Çin, Japon, Slav, 
Hint, Fars, Mısır, Kelt, Maori olmak üzere on beş 

farklı medeniyetin yaratı-
lış hakkındaki mitolojik 
hikâyeleri yer alıyor. Bu 
noktada mitleri oluşturan 
eski insanların, hayata 
karşı olan bakış açılarına 
dair çıkarımlar yapmak da 
mümkün. “Örneğin Japon 
mitolojisine baktığımızda 
denizlerle ilgili birçok anlatı 
karşımıza çıkar. Su perileri, 
su altındaki saraylar, balı-
ğa dönüşen insanlar… Sonra 
devasa dalgalar, depremler, 
su baskınları, kaybolan ba-
lıkçılara rastlarız. Ada toplu-

munun sorunları, merakları, umutları mitlerinde bir bir 
arz-ı endam eder. İskandinav mitolojisine baktığımızda 
ise sertliği olanca şiddetiyle hissederiz. İklimin insnala-
rın karakterlerine, insanların karakterlerinin ise hikâ-
yelerine yansıdığına şahit oluruz. Ynan mitolojisi ise 
diğer örneklere göre daha nahif kalır. Felsefi bakış açısı, 
doğayı ve insanı bu bağlamda anlama çabası, insani 
zaafların tanrı ve tanrıçalardaki tezahürü mitlere yön 
verir.” Peş peşe sıralanan bu hikâyeler milletlerin 
birbiri ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını da 
okura göstermiş oluyor. Özellikle Kızılderili ile 
Türk-Altay mitolojisindeki benzerlikler oldukça 
dikkat çekici. Şanlı, bu benzerliklerin her zaman 
akrabalık ilişkisi kurmak için yeterli olamayaca-
ğını Japon ve Yunan mitolojisindeki benzerlikleri 
örnek vererek açıklıyor. Ayrıca Evren, Yaratılış ve 
Köken Mitleri’ni serinin ilk kitabı olarak nitelendi-
ren Şanlı, mitolojiye yabancı insanlara da ulaşma 
niyetiyle mitolojinin çıkış noktası olan yaratılış-
tan başladığını söylüyor. Kitapta yer alan yirmi iki 
mitin biri dışında (Fin Yaratılış Miti) hepsini ken-
di anlatış tarzıyla yeniden yorumlayan yazar pek 
çok kaynaktan karşılaştırmalar yaparak en doğru 
hikâyeye ulaşmaya çalıştığını anlatıyor. Aynı mit-
lerin birden çok varyantının da bulunduğunu söy-
leyen Şanlı, bu konuda oluşabilecek karışıklıklar 
için okurları önceden uyarıyor.

Son olarak ülkemizde bu alanda bulunan 
yayın eksikliğini gidermek adına iyi bir çalışma 
olan bu serinin diğer kitaplarını da heyecanla 
bekliyoruz. £

Evren, Yaratılış ve Köken Mitleri
Peş peşe sıralanan bu hikâyeler milletlerin birbiri ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını 
da okura göstermiş oluyor. Özellikle Kızılderili ile Türk-Altay mitolojisindeki benzerlikler 

oldukça dikkat çekici. Şanlı, bu benzerliklerin her zaman akrabalık ilişkisi kurmak için yeterli 
olamayacağını Japon ve Yunan mitolojisindeki benzerlikleri örnek vererek açıklıyor.


