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BB‹‹LLGG‹‹SSAAYYAARR OOYYUUNNLLAARRII VVEE ‹‹NNTTEERRNNEETT SS‹‹TTEELLEERR‹‹NNDDEE
SSAANNAALL fifi‹‹DDDDEETT ÖÖGGEELLEERR‹‹NN‹‹NN DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹

HHaassaann AAKKGGÜÜNNDDÜÜZZ**

BBeehhççeett OORRAALL****

YYuunnuuss AAVVAANNOO⁄⁄LLUU******

ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n amac›; internet cafe kullan›c›lar›n›n çeflitli de¤iflkenlere
göre tercih ettikleri bilgisayar oyunlar›n›n/internet sitelerinin türleri/tercih ne-
denlerine iliflkin görüflleriyle bilgisayar oyunlar› ve internet sitelerinin içerdi¤i
sanal fliddet ö¤elerine iliflkin alg›lar›n› belirlemektir. Araflt›rma, Diyarbak›r Bü-
yükflehir Belediyesi s›n›rlar› içinde kalan 116 internet cafeyi kapsamaktad›r.
Random yöntemiyle seçilmifl 72 internet cafede bulunan 224 kullan›c› araflt›rma-
ya kat›lm›flt›r. Verilerin analizinde % /yüzde, varyans analizi /one-way ve an-
laml›l›k testlerinden scheffé testi kullan›lm›flt›r. Araflt›rman›n bulgular›na göre
internet cafe kullan›c›lar›n›n en fazla savafl türü /%27.2 oyunlar›n› ve bu oyun-
lar› da en fazla zevk almak için /%42.0 tercih ettikleri saptanm›flt›r. ‹nternet ca-
fe kullan›c›lar›n›n bilgisayar oyunlar› ve internet sitelerinin içerdi¤i sanal fliddet
ö¤elerine iliflkin alg›lar›n›n orta düzeyde oldu¤u gözlemlenmektedir. Yine arafl-
t›rmada en çok girilen internet sitelerinin haber /%15.4, bahis /%11.2 ve sohbet
/%9.0 türlerinde yo¤unlaflt›¤› saptanm›flt›r. Kullan›c›lar, internet sitelerine daha
çok hoflland›klar› /%36.9 için girdiklerini belirtmifllerdir. 

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr: Bilgisayar oyunlar›, internet sitesleri, sanal fliddet,
de¤erler

GGiirriiflfl
‹nsanl›¤›n flimdilerde deneyimledi¤i yayg›n negativitelerden biri; bilgisayar

oyunlar› ve internet siteleri kanal›yla bilince nüfuz eden siber terör veya sanal fliddet
olarak tan›mlanabilecek enerjitik/psiko-sosyal kirlilik dalgas›d›r. ‹nsan bilincini ruh-
sal/zihinsel/eylemsel düzlemlerde terörize eden bu oluflumun ay›rdedici niteli¤i;
enerjitik bedenin kök çakras›ndaki masumiyet kalitesine yo¤unlaflmas› ve aç›n›n mer-
kezini bloke ettikten sonra, ayn› kökten beslenen di¤er ruhsal kaliteleri kolayl›kla
yozlaflt›rabilmesidir. Soyut ve örtülü yöntemlerle korku ve fliddeti büyüten siber te-
rörün k›sa/orta/uzun vadeli sonuçlar› ise ruhsal ba¤›fl›kl›¤›n› yitirmifl, fark›ndal›k ve
yön duygusundan mahrum oldu¤u için her türlü istismara aç›k hale gelmifl ve büyük
ölçüde çevre koflullar›n›n belirledi¤i tepkisel bilinç/daha do¤rusu bilinçsizlik formla-
r› y›¤›n›d›r (Akgündüz, 2005).

Siber terörün dünyada ve Türkiye’de yöneldi¤i/yo¤unlaflt›¤› öncelikli kitle,
yetiflmekte olan nüfus popülasyonu yani genç kuflaklard›r (Halis, 2001, 97-98; Sün-
bül, 2002). Bu durum, genç kitlenin depremselli¤i oldukça yüksek araç de¤erlere ve
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alt hazlara koflullanm›fl bilinç titreflim frekans› ve kiflilik kaliteleriyle iliflkilidir. Söz-
konusu frekansta titreflimi netice veren dipboyuttaki dinamikler ise dayatmac›/ d›fl-
lay›c›/ yarg›lay›c›/ayr›l›k bilincini besleyen/ korku ve tepkisellik de¤erlerine temel-
lendirilmifl yaflam felsefesi ve bilinç programlamas›d›r (Akgündüz, 2005). Demek
oluyor ki internet ve bilgisayar oyunlar› ekseninde yay›lan bilinç kirlili¤i ve buna
ba¤l› bireysel/toplumsal ödemler, kollektif bilincin aile/okul/iflyeri/medya/arka-
dafl grubu k›sacas› resmi ve sivil toplum örgütleri eksenininde gerçeklefltirdi¤i top-
lumsal bilinç programlamas›n›n do¤al sonuçlar›d›r (Ergün, 1998; Akbaba ve Altun,
1998; Oral, 2005; Sönmez, 1998,19). Bu ba¤lamda d›fl ve iç mihraklar›n  gençli¤i ka-
s›tl› olarak dejenere etti¤i varsay›m›na ba¤l› düzeltici denetim tepkiselli¤i, mevcut
problematik durumlar› çözmek/aflmak flöyle dursun, vaki negativitelerin nüfüzunu
art›r›c› ve insan auras›nda yeni çatlaklar oluflturarak negativiteyi büyütücü suç/ön-
lem döngüsünü pekifltirmektedir (Akgündüz, 2005; Akgündüz vd., 2005) Bu sosyal
tablo, çözümün ço¤u polisiye nitelikli tepkisel önlemlerde olmad›¤›; etkisel boyutta
bilinç dönüflümünün k›lavuzlanmas› ve haz/de¤er ç›tas›n›n yükselmesine ba¤l› ola-
rak kendili¤inden isteksizlik fark›ndal›¤› ile bilinci terörize eden kirlilik dalgas›na
karfl› ruhsal ba¤›fl›kl›¤›n art›r›lmas› noktas›nda temerküz etti¤i gerçe¤ini iflaretle-
mektedir. 

‹flte bu araflt›rma, de¤iflik psikolojik/sosyal/ekonomik/kültürel negativitele-
rin rutubetlendirdi¤i Diyarbak›r’da (Akgündüz vd., 2005; Türkdo¤an, 1990; Türkdo-
¤an, 1998, 262) siber terörün halihaz›rda deneyimlenen nüfuz kanallar›n›/yayg›nl›k
düzeyini belirlemeye ve toplumun bilinç geneti¤ini de¤ifltirme temelli dönüfltürü-
cü/etkisel e¤itim durufluna bilimsel bir alt yap› oluflturmak üzere gerçeklefltirilen s›-
n›rl› bir ölçme/de¤erlendirme çabas›d›r. Araflt›rmada siber terörün yol açt›¤› mevcut
tepkisel bilinç ödemlerini ölçmek amac›yla bilgisayar oyunlar› ve  internet siteleri ka-
nal›yla deneyimlenen sanal fliddet ö¤elerinin neler oldu¤u alt sorular›na/alt amaçla-
r›na cevap aranm›flt›r. Bu cümleden olarak araflt›rman›n konu/yöntem/ölçme arac›
ö¤elerine iliflkin temel varsay›mlar› flunlard›r:

* Bilgisayar oyunlar› ve ‹nternet siteleri, fliddet içeren duygular›n oluflumuna
ve bireysel/kolektif ölçekli bilinç ödemlerine/tepkiselliklere yol açmakta-
d›r.

* Veri toplama yöntemi, teorik projeksiyonlarla alan verilerinin yüzlefltirilme-
si anlam›nda hipotez testi için alandan  gerekli verilerin toplanmas›na elve-
riflli niteliklere sahiptir. 

* Ölçme arac› olarak gelifltirilen anket ve veri toplama ölçe¤inde kapsam ge-
çerlili¤i sa¤lanm›fl; araflt›rma evrenini temsil yeterlili¤ini haiz bir örneklem
oluflturulmufltur. 

Araflt›rmada konu, yöntem ve ölçme arac›na iliflkin s›n›rl›l›klar da flöyle sap-
tanm›flt›r;

* Araflt›rma, konuyla ilgili literatür taramas›, anket ve ölçek uygulamalar›yla
s›n›rl›d›r.

* Araflt›rma, veri toplama sürecinin gerçeklefltirildi¤i Nisan-May›s 2004 döne-
mine ait  kullan›c› görüflleriyle s›n›rl›d›r.

YYöönntteemm

Araflt›rma Modeli: Araflt›rma, literatür taramas› ve anket uygulamas›n› içeren
betimsel bir modele dayand›r›lm›flt›r.

Evren ve Örneklem: Araflt›rma, Nisan-May›s 2004 tarihi itibariyle Diyarbak›r
Büyük fiehir Belediyesi s›n›rlar› içinde yer alan toplam 116 internet cafeyi kapsamak-
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tad›r. Araflt›rman›n örneklemi ise toplam 116 cafe içinden random/rasgele yöntemiy-
le seçilmifl 72 cafeden oluflmaktad›r. Veri toplama arac›, ulafl›lan cafelerde oyun icra
eden kiflilerin tamam›na uygulanm›flt›r. Bilgisayar oyunlar› için toplam 224 kifli, inter-
net siteleri için ise toplam 190 kifli  araflt›rman›n kapsam›na al›nm›flt›r. Ancak baz› an-
ketlerin eksikli¤i nedeniyle siteler için münhas›ran 134 kiflinin, bilgisayar oyunlar›
için ise 161 kiflinin görüflleri de¤erlendirmeye al›nabilmifltir.  

Verilerin  Toplanmas›: Veri toplamda ilk ad›m, ilgili literatürün taranmas› ve
gerekli notlar›n al›nmas› fleklinde gerçekleflmifltir. Teorik projeksiyonlar›n yüzlefltiri-
lece¤i alan verilerini toplamak üzere de internet cafelerde bilgisayar oyunlar› ve in-
ternet siteleri kullan›c›lar›na ait kiflisel bilgiler ile oyunlar ve sitelerin içerdi¤i olum-
suz duygular/sanal fliddet ö¤eleri olmak üzere iki bölümde duygu/tutum ölçümü
yapacak bir veri toplama arac› gelifltirilmifltir. Söz konusu araçta bilgisayar oyunlar›-
n›n/internet sitelerinin içerdi¤i olumsuz duygular›/sanal fliddet ö¤elerini ölçmeye
elveriflli bilinç blokajlar› hiyerarflisi enerjitik bedeninin izdüflümü olarak do¤al bilinç
kaliteleriyle simetrik bir düzen içinde ve veri toplama arac›nda yer ald›¤› flekliyle flöy-
le tablolaflt›r›labilir; 

Bilgisayar oyunlar›n›n içerdi¤i olumsuz duygular›/sanal fliddet ö¤elerini de-
¤erlendirme ba¤lam›nda toplam alt› gözlemcinin görüflünden yararlan›lm›flt›r. ‹nter-
net sitelerinin içerdi¤i olumsuz duygular/sanal fliddet ö¤eleri için ise site kullan›c›la-
r›n›n görüfllerine baflvurulmufl ve olumsuz duygu/de¤er ölçe¤i, Likert tipi beflli de-
recelemeye uygun olarak yap›land›r›lm›flt›r.  

Gözlemciler örneklem al›nan cafelere bizzat giderek, aktif olarak deneyimle-
nen oyunlar›n içeri¤ini incelemifl ve görüfllerini bilgisayar oyunlar› gözlem formuna
kaydetmifllerdir. Yap›lan gözlemler oyun adlar›na göre tasnif edilmifl; her gözlemci
izledi¤i oyun yada oyunlar›n içerdi¤i olumsuz duygular› beflli bir derecelemeye göre
puanlam›flt›r. Daha sonra 6 gözlemcinin ilgili oyuna iliflkin puanlar›n›n ortalamas›
al›narak, oyunun içerdi¤i olumsuz duygular›n düzeyi belirlenmifltir. ‹nternet siteleri-
nin de¤erlendirilmesi ba¤lam›nda ise yine gözlemcilerin cafelere giderek do¤rudan
deneyimlenen sitelerin içeriklerini izlemeleri ve her kullan›c› için ayr› bir veri topla-
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TTeeppkkiisseell DDoo¤¤aayyaa//KKoorrkkuu BBeenniinnee ÖÖzzggüü 
BBiilliinnçç ÖÖddeemmlleerrii

fiehvet/ fanatizm/yapayl›k/yön illüzyonlar›

Tatminsizlik ve yetersizlik illüzyonlar›

Otorite ba¤›ml›l›¤› illüzyonu

Tepkisellik/ olana aktif-pasif  direnifl  illüzyonlar›

Sevgisizlik / güvensizlik/ yetersizlik/ karamsarl›k
illüzyonu

Ba¤›ml›l›k/koflullanma/ önyarg› illüzyonlar›

Korku/fliddet/sald›rganl›k illüzyonlar› 

Cinsel fliddet illüzyonu 

Ayr›mc›l›k/bencillik/ rekabet illüzyonlar›

De¤iflik  kültürlere özenti ve sahiplenme illüzyonu

fiüphe illüzyonu

PPrrooaakkttiiff DDoo¤¤aayyaa//SSeevvggii BBeenniinnee ÖÖzzggüü 
BBiilliinnçç KKaalliitteelleerrii

Masumiyet/do¤all›k/yön duygusu ve fark›ndal›k
vizyonu

Tatminkarl›k ve yeterlilik vizyonu

Kendi kendinin efendisi olma vizyonu

Egoya direnifl/do¤all›k ve olan› kutsama vizyonu

Koflulsuz sevgi/güven/yeterlilik/do¤al nefl’e ve
flükran vizyonu

Koflulsuz sevgi, cesaret  ve  kutsama vizyonu

Koflulsuz sevgi/ do¤al çeflitlili¤i kutsama ve  flefkat
vizyonu 

Do¤al cinsel deneyim vizyonu 

Bütünün parças› olma/digergaml›k ve kendini aflma
vizyonu

Ulusal  kültürü içsellefltirme/farkl› kültürleri  kut-
sama vizyonu 

Teslimiyet/kutsama/ do¤al nefl’e vizyonu

                                     



ma arac›yla durumun belirlenmesi cihetine gidilmifltir. Kullan›c›lar site hakk›ndaki
alg›lar›n›, beflli bir dereceleme ölçe¤i ile gözlemciye yans›tm›fllard›r.  

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumu: Araflt›rmada veri çözümlemesi, SPSS
11.0 program›yla; bulgular›n yorumlanmas› ise frekans ve ortalama ölçütlerine göre
gerçeklefltirilmifltir.  Bu cümleden olarak bilgisayar oyunlar›n›n ve internet sitelerinin
içerdi¤i olumsuz duygular k›sm› için çok düflük/1, düflük/2, orta/3, yüksek/4 ve çok
yüksek/5 dereceleri kullan›lm›flt›r. Aritmetik ortalamalar›n yorumlanmas›nda ise
1.00-1.79 aras›ndaki ortalama de¤erler çok düflük, 1.80-2.59 aras›nda bulunanlar dü-
flük, 2.60-3.39 aras›ndakiler orta, 3.40-4.19 aras›ndakiler yüksek ve 4.20-5.00 aras›nda-
kiler çok yüksek derecede de¤erlendirilmifltir. Düzeylerin yer ald›¤› bu aral›klar, se-
çeneklere verilen en düflük de¤er olan 1 ile en yüksek de¤er olan 5 aras›ndaki seri ge-
niflli¤inin seçenek/düzey say›s›na bölünmesi ile elde edilmifltir.

BBuullgguullaarr vvee YYoorruumm

Bilgisayar oyunlar› ve internet sitelerinin içerdi¤i olumsuz duygular› belirle-
mek için yap›lan bu araflt›rmada elde edilen bulgular; bilgisayar oyunlar›n›n ve inter-
net sitelerinin içerdi¤i olumsuz duygular olmak üzere iki ana bafll›k alt›nda irdelen-
mifl ve iç yoruma tabi tutulmufltur. 

11.. BBiillggiissaayyaarr OOyyuunnllaarr››nnaa ‹‹lliiflflkkiinn BBuullgguullaarr

Bilgisayar oyunlar›n›n de¤erlendirilmesi için toplanan veriler; kullan›c›lar›n
çeflitli de¤iflkenlere göre tercih ettikleri bilgisayar oyunlar›n›n türleri ve tercih neden-
leriyle bilgisayar oyunlar›n›n içerdi¤i olumsuz duygulara iliflkin alg›lar› olmak üzere
iki alt bafll›kta çözümlenmifltir. Bu ba¤lamda bulgular, öncelikle kullan›c›lar›n tercih
ettikleri oyun türü ve oyunu tercih nedenine göre sunulmaktad›r.

11..11 KKuullllaann››cc››llaarr››nn TTeerrcciihh EEttttiikklleerrii BBiillggiissaayyaarr OOyyuunnllaarr››nn››nn TTüürrüü

Kullan›c›lar›n, tercih ettikleri bilgisayar oyun türüne iliflkin görüflleri öncelik-
le e¤itim düzeyi de¤iflkenine göre çözümlenmifl ve elde edilen say›sal veriler Tablo
1’e yans›t›lm›flt›r.

Tablo 1 E¤itim Düzeyi ve Oyun Türü Aras›ndaki ‹liflkiler 

Tablo 1’deki nicel de¤erler incelendi¤inde, araflt›rmaya kat›lan kullan›c›lar›n
s›ras›yla  ilkö¤retim/%29.9, ortaö¤retim/%59.8 ve yüksekö¤retim/%10.3 ç›k›fll› ol-
duklar› saptanmaktad›r. Yine ayn› say›sal veriler çerçevesinde en fazla tercih edilen
oyun türlerinin s›ras›yla savafl /%27.2, spor /%22.8, strateji /%22.3 ve macera
/%18.3; en az tercih edilen oyun türünün ise zeka /%1.8 oyunlar› oldu¤u gözlemlen-
mektedir. ‹lkö¤retim /%32.8 ve yüksekö¤retim/%34.8 mezunlar›n›n savafl türü, orta-
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‹lkö¤retim Ortaö¤retim Üniversite Toplam

Oyun Türü N % N % N % N %

Savafl 22 32.8 31 23.1 8 34.8 31 27.2

Spor 12 17.9 35 26.1 4 17.4 51 22.8

Strateji 12 17.9 31 23.1 7 30.4 50 22.3

Zeka - - 3 2.2 1 4.3 4 1.8

Macera 15 22.4 25 18.7 1 4.3 41 18.3

Di¤er 6 9.0 9 6.7 2 8.7 17 7.6

Toplam 67 29.9 134 59.8 23 10.3 224 100

                                                            



ö¤retim mezunlar›n›n ise spor türü /%26.1 oyunlar› a¤›rl›kl› olarak tercih etmifl olma-
lar›; bilhassa ilkö¤retim mezunlar›n›n zeka oyunlar›n› hiç tercih etmemifl olmalar›
Tablo 1’den yap›labilecek öteki ç›kar›mlard›r. Kullan›c›lar›n oyunlar› tercih nedenle-
ri, literatür ve benzer araflt›rma sonuçlar›na göre düflsel ortamlar/meydan oku-
ma/merak (Kirriemuir, 2002)/rekabet/sosyal iletiflim/çeflitlilik/canland›r›c› etki/za-
man geçirmek/rahatlamak/stresden kaçmak misali seçeneklerde yo¤unlaflmaktad›r
(Shenny, 2001). Burada dikkat çekici husus; Güneydo¤u Anadolu Bölgesi ve Diyarba-
k›r’da yak›n dönemde deneyimlenen Büyük Toplum De¤erlerine yabanc›laflma olgu-
sunu h›zland›r›c› ayr›l›k illüzyonu/ayr›l›kç› fliddet/resmi-sivil toplum diyalektigi te-
melinde genç kufla¤›n korku beni ve tepkisel do¤an›n bir ifadesi olarak oluflturma ve
alma modunda fliddeti bir hayat üslubu ve ifade biçimi olarak yüceltmesi; bu ba¤lam-
da bilincinde dolaflan söz konusu negatif enerjiyi sanal boyutta savafl oyunlar›yla de-
neyimleme ve tatmin aray›fllar›na yönelmifl olmas›d›r. 

Oyun türleri alt bafll›¤›nda mercek alt›na al›nan bir di¤er nedensellik iliflkisi,
kullan›c›lar›n tercih ettikleri bilgisayar oyun türleriyle sosyo-ekonomik düzeyleri ara-
s›ndaki birlikte de¤iflim iliflkisidir. Konuya iliflkin say›sal veriler Tablo 2’ye flöyle yan-
s›m›flt›r;

Tablo 2 Tercih Edilen Oyun Türleri ve Sosyo-Ekonomik Düzey ‹liflkisi 

Tablo 2’deki verilere göre kullan›c›lar›n sosyo-ekonomik düzeyleri s›ras›yla
düflük/%18.8’, orta/%60.6 ve yüksek/%20.6 seçeneklerinde yo¤unlaflmaktad›r. Bu
ba¤lamda düflük sosyo-ekonomik düzeydeki kullan›c›lar en fazla savafl türü /%41.5
oyunlar›, orta sosyo-ekonomik düzeydeki kullan›c›lar strateji /%27.3 oyunlar›n› ve
yüksek sosyo-ekonomik düzeyde olanlar ise spor/%26.7 oyunlar›n› ilk s›rada tercih
etmektedirler. Dikkat çekici bir husus zeka oyunlar›n›n yüksek sosyo-ekonomik dü-
zeydeki kullan›c›lar taraf›ndan hiç tercih edilmemifl olmas›d›r. Ö¤renim düzeyinin
yükselmesine ba¤l› olarak savafl/strateji/macera türü oyunlar›n öncelenmesi, bilhas-
sa kolektif bilinç evriminin omurgas›nda yer alan Türk e¤itim sisteminin kal›c› de¤er-
lerden çok çat›flmac› ve uçucu de¤erlere matuf tersine iflleyen dönüfltürücü perfor-
mans›n› iflaretlemektedir. 

Kullan›c›lar›n yafllar›na göre tercih ettikleri bilgisayar oyun türleri ise Tablo
3’teki flu da¤›l›mda ifadesini bulmufltur;
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Düflük Orta Yüksek Toplam

Oyun Türü N % N % N % N %

Savafl 17 41.5 34 25.8 7 15.6 58 26.6

Spor 8 19.5 29 22.0 12 26.7 49 22.5

Strateji 4 9.8 36 27.3 9 20.0 49 22.5

Zeka 1 2.4 3 2.3 - - 4 1.8

Macera 5 12.2 25 18.9 11 24.4 41 18.8

Di¤er 6 14.6 5 3.8 6 13.3 17 7.8

Toplam 41 18.8 132 60.6 45 20.6 218 100.0

                          



Tablo 3 Tercih Edilen Oyun Türleri ve Kullan›c› Yafl› Aras›ndaki ‹liflki 

Yukar›daki say›sal veriler; kullan›c›lar›n %34.8’i 19-24 yafl kategorisi, %24.62s›
16-18 yafl kategorisi, %21.0’› 13-15 yafl kategorisi, %11.6’s› 25 ve üstü yafl kategorisin-
de yo¤unlaflt›klar›n› göstermektedir. Ayn› veri da¤›l›m›na göre 12 ve alt› /%38.9, 13-
15 /%36.2 ve 16-18 /%25.5 yafl kategorisinde olanlar›n savafl, 19-24 yafl kategorisinde
olanlar›n spor /%29.5 ve 25 ve üstü yafl kategorisinde olanlar›n ise strateji / %38.5 tü-
rü oyunlar› ilk s›rada tercih ettikleri saptanm›flt›r. Bu ba¤lamda kullan›c› yafl› yüksel-
dikçe savafl türü oyunlara daha az yo¤unlaflma oldu¤u, bu kabil yönelimlerin 12 ila
25 yafl aras›na y›¤›ld›¤› gözlemlenmektedir. Söz konusu bulgu temelinde ço¤unlukla
okul ça¤› nüfusunun negatif çevre enerjilerine ve istismara aç›k bilinç enfeksiyonlar›
tafl›d›¤› söylenebilir.

11..22.. BBiillggiissaayyaarr OOyyuunnllaarr››nn›› TTeerrcciihh EEttmmee NNeeddeennlleerrii

Bu alt bafll›kta kullan›c›lar›n bilgisayar oyunlar›n› tercih nedenleri öncelikle
ö¤renim düzeyi aç›s›ndan incelenmifl ve elde edilen veriler afla¤›daki tabloya yans›-
t›lm›flt›r/Tablo 4.

Tablo 4 Bilgisayar Oyunu Tercih Nedeni ve Ö¤renim Düzeyi Aras›ndaki ‹lifl-
kiler 

Tablo 4’deki say›sal da¤›l›m, kullan›c›lar›n oyun tercihinde zevk/%42.0, heye-
can-macera/%16.4, grup etkinli¤i/%10.5 ve  bofl zaman de¤erlendirme/%10.5 seçe-
neklerine yo¤unlaflt›klar›n› göstermektedir. Ayn› say›sal da¤›l›mda, zevk seçene¤inin
yüksekö¤renim/%45.5, ilkö¤renim/%43.1 ve ortaö¤renim/%40.9 düzeylerinde  yar›
yar›ya öncelenmifl olmas›, araç ve uçucu de¤erler temelinde düflük haz koflullanma-
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12 ve Alt› 13-15 16-18 19-24 25 ve Üstü Toplam

N % N % N % N % N % N %

Savafl 7 38.9 17 36.2 14 25.5 17 21.8 6 23.1 61 27.2

Spor 1 5.6 8 17.0 12 21.8 23 29.5 7 26.9 51 22.8

Strateji 4 22.2 7 14.9 13 23.6 16 20.5 10 38.5 50 22.3

Zeka - - 1 2.1 1 1.8 2 2.6 - - 4 1.8

Macera 5 27.8 11 23.4 12 21.8 12 15.4 1 3.8 41 18.3

Di¤er 1 5.6 3 6.4 3 5.5 8 10.3 2 7.7 17 7.6

Toplam 18 8.0 47 21.0 55 24.6 78 34.8 26 11.6 224 100.0

‹lkö¤retim Ortaö¤retim Üniversite Toplam

N % N % N % N %

Zevk Alma 28 43.1 54 40.9 10 45.5 92 42.0

Grupla Oynama 2 3.1 19 14.4 2 9.1 23 10.5

Heyecan-Macera 14 21.5 20 15.2 2 9.1 36 16.4

Bofl Zaman 7 10.8 13 9.8 3 13.6 23 10.5

Rahatlama 3 4.6 9 6.8 2 9.1 14 6.4

Merak 7 10.8 8 6.1 1 4.5 16 7.3

Di¤er 4 6.2 9 6.8 2 9.1 15 6.8

Toplam 65 29.7 132 60.3 22 10.0 219 100.0

                          



lar›na ba¤l› toplumsal bilinç programlamas› ve düflük profilli bilinç titreflimlerini
yans›tmas› bak›m›ndan oldukça manidard›r. 

Bilgisayar oyunlar›n› tercih nedenleri ikinci derecede kullan›c›lar›n sosyo-eko-
nomik düzeylerine göre incelenmifl ve çözümleme sonuçlar›  Tablo 5’e aktar›lm›flt›r; 

Tablo 5 Bilgisayar Oyununu Tercih Nedeni ve Sosyo-Ekonomik Düzey ‹liflkisi 

Tablo 5’teki verilere göre, düflük/%50.0 ve yüksek/%48.8 sosyo-ekonomik
düzeylerdeki kullan›c›lar, orta düzeye/%36.9 nispetle  bilgisayar oyunlar›n› tercihte
zevk seçene¤ini daha fazla öncelemektedirler. Söz konusu veriler de Tablo 4’teki iç
yorumu destekleyici bir ç›karsamaya imkan sa¤lamaktad›r.

Bilgisayar oyunlar›n›n tercihinde yafl de¤iflkenine iliflkin veriler Tablo 6’da yer
almaktad›r;

Tablo 6 Bilgisayar Oyununu Tercih Etme Nedeni ve Yafl ‹liflkisi 

Tablo 6’daki veriler, 16-18 yafl grubundakilerin %52.7’si, 19-24 yafl grubunda-
kilerin %42.1’i, 12 ve alt› yafl grubundakilerin %41.2’si, 13-15 yafl grubundakilerin
%34.8’i ve 25 ve üstü yafl grubundakilerin ise %32.0 oranlar›nda bilgisayar oyunlar›-
n› zevk almak için tercih ettiklerini göstermektedir. Konuya iliflkin literatür ve benzer
araflt›rma verileri, bu vadide stres/hofl vakit geçirme/çeflitlilik/rekabet/düflsel-
lik/sosyal iletiflimi deneyimleme nedenleriyle bilgisayar oyunlar›na talep yo¤unlafl-
mas›n›n ortaya ç›kt›¤›n› iflaretlemektedir (http://simge.metu.edu.tr/conferen-
ces/btie-pinar-asli-kursat.doc). Her halükarda bilgisayar oyunlar› fenomeni karfl›s›n-
da genç duruflun, bireysel/kollektif bilinç evrimi aç›s›ndan kal›c› de¤er tafl›mayan
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12 ve Alt› 13-15 16-18 19-24 25 ve Üstü Toplam

N % N % N % N % N % N %

Zevk 7 41.2 16 34.8 29 52.7 32 42.1 8 32.0 92 42.0

Grup Etkinli¤i - - 3 6.5 4 7.3 9 11.8 7 28.0 23 10.5

Heyecan 6 35.3 11 23.9 10 18.2 7 9.2 2 8.0 36 16.4

Bofl Zaman 1 5.9 5 10.9 2 3.6 11 14.5 4 16.0 23 10.5

Rahatlama - - 4 8.7 5 9.1 4 5.3 1 4.0 14 6.4

Merak 2 11.8 5 10.9 2 3.6 6 7.9 1 4.0 16 7.3

Di¤er 1 5.9 2 4.3 3 5.5 7 9.2 2 8.0 15 6.8

Toplam 17 7.8 46 21.0 55 25.1 76 34.7 25 11.4 219 100.0

Oyunu Tercih               Düflük Orta Yüksek Toplam

Nedeni N % N % N % N %

Zevk Alma 20 50.0 48 36.9 21 48.8 89 41.8

Grupla Oynama - - 17 13.1 5 11.6 22 10.3

Heyecan-Macera 9 22.5 23 17.7 4 9.3 36 16.9

Bofl Zaman 2 5.0 15 11.5 4 9.3 21 9.9

Rahatlama - - 10 7.7 4 9.3 14 6.6

Merak 3 7.5 10 7.7 3 7.0 16 7.5

Di¤er 6 15.0 7 5.4 2 4.7 15 7.0

Toplam 40 18.8 130 61.0 43 20.2 213 100.0

                          



tepkisel yaklafl›mlar ve tatmin edildikçe doyumsuzlu¤u art›ran güdüsel do¤aya ilifl-
kin ruhsal/zihinsel durufllarla bloke edilmifl görüntüsü oldukça manidard›r. 

11..33..  BBiillggiissaayyaarr OOyyuunnllaarr››nn››nn ‹‹ççeerrddii¤¤ii OOlluummssuuzz ÖÖ¤¤eelleerree ‹‹lliiflflkkiinn AAllgg››llaarr

Bu alt bafll›kta kullan›c›lar›n e¤itim ve sosyo-ekonomik düzeyleri ile yafllar›na
göre bilgisayar oyunlar›n›n içerdi¤i olumsuz duygulara iliflkin alg›lar› varyans anali-
ziyle/one-way çözümlenmifl ve elde edilen say›sal veriler Tablo 7’ye yans›t›lm›flt›r;

Tablo 7 Bilgisayar Oyunlar›ndaki Olumsuz Duygulara ‹liflkin Alg›lar

Tablo 7’deki veriler, kullan›c›lar›n e¤itim düzeylerine göre bilgisayar oyunla-
r›n›n içerdi¤i olumsuz duygulara iliflkin ortalama puanlar›n›n 2.88 ile 3.25 aras›nda
de¤iflti¤i, ancak ortalamalar aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤›n›
göstermektedir. Kullan›c›lar, ö¤renim düzeyinin yükselmesine ba¤l› olarak oyun içe-
ri¤indeki sanal fliddet ö¤elerine daha duyarl› yaklaflmaktad›rlar. Tablodan yap›labi-
lecek bir baflka ç›kar›m; kullan›c›lar›n sosyo-ekonomik düzeyleri ba¤lam›nda ortala-
ma puanlar› aras›nda gözlenen fark›n anlaml›l›¤›d›r. Uygulanan Scheffé testi sonucu
bu durumun orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeylerdeki kullan›c›lar›n puan orta-
lamalar›ndan kaynakland›¤› kanaatine var›lm›flt›r. Ayn› say›sal veriler, sosyo-ekono-
mik düzey de¤iflkenine göre orta düzeydekilerin orta/3.14, yüksek düzeydekilerin
ise düflük/2.59 oranda sanal fliddet ö¤elerine duyarl› olduklar›n› göstermektedir. Öte
yandan yafl de¤iflkenine göre bilgisayar oyunlar›n›n fliddet içeri¤i konusundaki du-
yarl›l›¤›n -Scheffé testi çerçevesinde- 16-24 yafllar aras›nda düflükten orta dereceye
do¤ru yükselifl trendinde seyretti¤i anlafl›lmaktad›r/2.53-3.29. K›sacas› bilgisayar
oyunlar›n›n fliddet içeri¤i konusunda genç durufl orta düzeyde bir duyarl›l›¤a sahip
gözükmektedir/3.02.

Araflt›rman›n birinci alt amac›na ba¤l› son ölçümleme, bilgisayar oyunlar›n›n
içerdi¤i olumsuz duygular hakk›nda görüfllere ulaflma çabas›d›r/Tablo 8. Ulafl›lan
veriler itibariyle  GTA-Vice City/2.27, Satranç/2.33 ve Red Alert/2.16 oyunlar›n›n
içerdi¤i olumsuz duygular›n düflük; Counter Strike/2.85, My Payne/3.00, F‹FA/2.73,
Recoil/2.83, Age of Empires/2.58, The House of Dead/3.33, Street Fighter/3.00 ve
Global Oparator/3.33 orta; Half Life/3.46, MOTO/3.94, Okey/3.83, Top Gun/4.00 ve
NBA/3.55 adl› oyunlar›n yüksek düzeyde olumsuz duygu ve fliddet enerjisi içerdi¤i
gözlemlenmektedir. 
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E¤itim Düzeyi

‹lkö¤retim
Ortaö¤retim
Üniversite

Toplam

39
98
20
157

2.88
3.03
3.25
3.02

1.12
1.10
0.92
1.12

F: 0.72
p>0.05

N Ortalama Stan. Sap. Sonuç

Sosyo-
ekonomik

Düzey

Düflük
Orta

Yüksek
Toplam

24
91
37
152

3.12
3.14
2.59
3.00

1.23
0.97
1.30
1.12

F: 3.37, P<0.05
Orta ve Yüksek Düzey

Aras›nda Fark Var

Yafl

12 ve Alt›
13-15
16-18
19-24

25 ve üstü
Toplam

11
20
41
63
22
157

2.66
3.09
2.53
3.29
3.25
3.02

1.01
1.11
1.12
1.12
0.88
1.12

F: 3.63
P<0.05

16-18 ile 19-24 Yafl Gruplar›
Aras›nda Anlaml› Fark Var.

                                  



Tablo 8 Bilgisayar Oyunlar›n›n ‹çerdi¤i Sanal fiiddet Ö¤eleri  

22..  ‹‹nntteerrnneett SSiitteelleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn BBuullgguullaarr

Araflt›rman›n ikinci alt amac›na tekabül eden internet sitelerinin içerdi¤i
olumsuz duygular; s›ras›yla kullan›c›lar›n tercih ettikleri sitelerin türü, tercih neden-
leri ve sitelerinin içerdi¤i olumsuz ö¤elere iliflkin alg›lar olmak üzere üç alt bafll›kta
irdelenmifltir.  

22..11.. KKuullllaann››cc››llaarr››nn TTeerrcciihh EEttttiikklleerrii SSiitteelleerriinn TTüürrüü

Kullan›c›lar›n tercih ettikleri site türleri ve bu siteleri tercih etme nedenleri;
e¤itim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve yafl de¤iflkenlerine göre incelenmifl ve elde
edilen say›sal veriler müteakip üç tabloya yans›t›lm›flt›r. Bu ba¤lamda öncelikle kul-
lan›c›lar›n e¤itim düzeyi ile tercih ettikleri site türleri aras›ndaki iliflki Tablo 9’daki  flu
nicel de¤erlerde ifadesini bulmaktad›r;

Tablo 9 Tercih Edilen Site Türü ve E¤itim Düzeyi Aras›ndaki ‹liflki 
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Oyun ‹smi Kullan›c› Say›s› (N) Duygu Yo¤unlu¤u

Ortalamas›

Counter Strike 34 2.85

GTA-City 12 2.27

Half Life 16 3.46

May Payne 2 3.00

Need For Speed 9 2.72

F‹FA 26 2.73

MOTO 6 3.94

Recoil 2 2.83

Age of Empires 8 2.58

Okey 6 3.83

Santranç 1 2.33

The House of Dead 2 3.33

Red Alert 2 2.16

Street Fighter 1 3.00

Top Gun 1 4.00

NBA 3 3.55

Global Operator 1 3.33

Di¤er 25 3.02

‹lkö¤retim Ortaö¤retim Üniversite Toplam

Site türü N % N % N % N %

Haber 5 13.2 18 16.5 6 14.6 29 15.4

Spor 2 5.3 6 5.5 3 7.3 11 5.9

Kumar-Bahis 4 10.5 16 14.7 1 2.4 21 11.2

Chat 2 5.3 13 11.9 2 4.9 17 9.0

Di¤er 25 65.8 56 51.4 29 70.7 110 58.5

Toplam 38 20.2 109 58.0 41 21.8 188 100.0

                               



Tablo 9’daki veriler incelendi¤inde kullan›c›lar›n s›ras›yla haber/%15.4,
spor/%5.9, kumar-bahis/%11.2, chat/%9.0 ve di¤er/%58.5 seçene¤i kapsam›nda
pornografi/yasad›fl› içerik tafl›yan site türlerini tercih ettikleri gözlemlenmektedir.
Elde etti¤imiz bulgular, Türkiye’de internet sitelerinin kullan›m›na iliflkin genel e¤i-
limlerle paralellik göstermektedir. Bilhassa pornografi/kumar/yasad›fl› içerikli site-
lerin -internet cafelerin çal›flma hayat›n› düzenleyen yasal hükümlere ra¤men- %75
nispetinde kullan›ma arzediliyor olmas›, resmi/sivil toplum yabanc›laflmas›n›n tipik
bir göstergesi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Deryakulu ve Eflgi, 2001,52; Ulusoy,
2004, Karahan ve ‹zci, 2001).

Kullan›c›lar›n tercih ettikleri site türleri ile sosyo-ekonomik düzey de¤iflkeni
aras›ndaki iliflki Tablo 10’a flu say›sal verilerle yans›m›flt›r;

Tablo 10 Tercih Edilen Site Türü ve Sosyo-Ekonomik Düzey Aras›ndaki ‹liflki 

Yukar›daki veriler, her sosyo-ekonomik düzeydeki kullan›c›n› %55.2 nispetin-
de porno¤rafi/kumar/yasad›fl› içerik tafl›yan siteleri temsilen di¤er seçene¤i üzerin-
de yo¤unlaflt›¤›n› göstermektedir. Tablodan yap›labilecek di¤er ç›karsamalar; düflük
/%24.1 ve orta/%15.1 sosyo-ekonomik düzeydeki kullan›c›lar›n ikinci derecede ha-
ber sitelerini, bilhassa düflük sosyo-ekonomik düzeydeki kullan›c›lar›n ise kumar/ba-
his/cahat türü siteleri öncelemifl olmalar›d›r. Mevcut bulgular  ço¤unlu¤u gençlerden
oluflan internet site kullan›c›lar›n›n, mevcut siyasal/sosyal düzenin de¤erlerine ya-
banc›laflma ba¤lam›nda  hayat› kutsama de¤il aktif/pasif direnifl modunda sonuç
odakl›/tepkisel/düflük haz koflullanmalar›na ba¤l› melonkoli kültürü/ayr›l›k illüz-
yonu/geçici araç de¤erler temelinde deneyimlediklerini göstermektedir.

‹nternet site kullan›c›lar›n›n yafl de¤iflkenine e¤ilimleri Tablo 11’e afla¤›daki
say›sal verilerle yans›m›flt›r;    

Tablo 11 Tercih Edilen Site Türü ve Yafl De¤iflkeni Aras›ndaki ‹liflki 

Tablo 11’e yans›yan veriler, kullan›c›lar›n bütün yafl düzeyleri itibariyle yine
en çok pornografi/kumar/yasad›fl› içerik tafl›yan siteleri temsilen di¤er seçene¤ine
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15 ve Alt› 16-18 19-24 25 ve Üstü Toplam

Site türü N % N % N % N % N %

Haber 6 24.0 4 7.7 12 20.0 7 13.7 29 15.4

Spor - - 5 9.6 2 3.3 4 7.8 11 5.9

Kumar-Bahis 5 20.0 4 7.7 6 10.0 6 11.8 21 11.2

Chat 3 12.0 5 9.6 7 11.7 2 3.9 17 9.0

Di¤er 11 44.0 34 65.4 33 55.0 32 62.7 110 58.5

Toplam 25 13.3 52 27.1 60 31.9 51 27.1 188 100.0

Düflük Orta Yüksek Toplam

Site türü N % N % N % N %

Haber 7 24.1 18 15.1 4 11.1 29 15.8

Spor 1 3.4 9 7.6 1 2.8 11 6.0

Kumar-Bahis 4 13.8 13 10.9 4 11.1 21 11.4

Chat 1 3.4 13 10.9 3 8.3 17 9.2

Di¤er 16 55.2 66 55.5 24 66.7 106 57.6

Toplam 29 15.8 119 64.7 36 19.6 184 100.0

                                     



yo¤unlaflt›klar›n› göstermektedir. Söz konusu bulgu da önceki tabloya ait iç yorumu
pekifltirir niteliktedir.

22..22.. KKuullllaann››cc››llaarr››nn ‹‹nntteerrnneett SSiitteelleerriinnii TTeerrcciihh EEttmmee NNeeddeennlleerrii

Bu alt bafll›kta kullan›c›lar›n internet sitelerini tercih etme nedenleri e¤itim dü-
zeyi/ sosyo-ekonomik düzey/yafl de¤iflkenlerine göre incelenmifl ve ulafl›lan veriler
ayr› ayr› tablolaflt›r›larak yorumlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Öncelikle kullan›c›lar›n e¤itim
düzeylerine göre internet sitelerini tercih etme nedenleri Tablo 12’ye afla¤›daki say›-
sal da¤›l›mla yans›m›flt›r; 

Tablo 12 ‹nternet Sitelerini Tercih Nedeni ve E¤itim Düzeyi Aras›ndaki ‹liflki 

Yukar›daki say›sal de¤erler, kullan›c›lar›n tercih nedenleri ba¤lam›nda ço¤un-
lukla hofllanma ve zevk/%36.9 seçene¤ine yo¤unlaflt›klar›n› göstermektedir. Dikkat
çekici bir baflka husus yüksekö¤retim/%12.2 ve ortaö¤retim/%4.6 düzeyi gençli¤inin
araflt›rma ve inceleme seçene¤ine oldukça düflük profilli e¤ilimidir. Söz konusu bulgu,
bofl zaman de¤erlendirme seçene¤ine yönelim mu¤lakl›¤›yla bir kez daha pekiflmifl ol-
maktad›r. Her halükarda tablodan yap›labilecek genel ç›karsama; gençli¤in insan bi-
lincinin tepkisel do¤as›na ait güdüsel zevk kapan›na k›s›lm›fll›¤› ve proaktif do¤an›n
sentetik durufllar› çözmesi karfl›s›nda bofl zaman de¤erlendirme tarz›nda belirsiz/bu-
lan›k  niyet ve düflüncelerle hayat› düflük profilde deneyimleme tepkiselli¤idir.  

Kullan›c›lar›n sosyo-ekonomik düzeylerine göre internet sitelerini tercih etme
nedenlerine iliflkin bulgular Tablo 13’te yer almaktad›r.

Tablo 13 ‹nternet Sitelerini Tercih Nedeni ve Sosyo-Ekonomik Düzey Ara-
s›ndaki ‹liflki
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‹lkö¤retim Ortaö¤retim Üniversite Toplam

Tercih Nedeni N % N % N % N %

Zevk 22 57.9 38 35.2 9 22.0 69 36.9

Bofl zaman 6 15.8 10 9.3 6 14.6 22 11.8

Chat 2 5.3 20 18.5 3 7.3 25 13.4

Kumar-Bahis 2 5.3 13 12.0 2 4.9 17 9.1

Haber 4 10.5 6 5.6 5 12.2 15 8.0

Araflt›rma-‹nceleme - - 5 4.6 5 12.2 10 5.3

Di¤er 2 5.3 16 14.8 11 26.8 29 15.5

Toplam 38 20.3 108 57.8 41 21.9 187 100.0

Düflük Orta Üst Toplam

Tercih Nedeni N % N % N % N %

Zevk 16 55.2 41 34.7 11 30.6 68 37.2

Bofl zaman 5 17.2 16 13.6 1 2.8 22 12.0

Chat - - 14 11.9 11 30.6 25 13.7

Bahis-Kumar 1 3.4 14 11.9 2 5.6 17 9.3

Haber 1 3.4 12 10.2 1 2.8 14 7.7

Araflt›rma-‹nceleme - - 7 5.9 3 8.3 10 5.5

Di¤er 6 20.7 14 11.9 7 19.4 27 14.8

Toplam 29 15.8 118 64.5 36 19.7 183 100.0

                                 



Yukar›daki veriler, hofllanma ve zevk alma seçene¤ini tercih eden sosyo-eko-
nomik düzeylerin s›ras›yla düflük/ %55.2, orta /%34.7’si ve üst /%30.6 kategorileri-
ne yo¤unlaflt›¤›n› göstermektedir.Tablodan yap›labilecek di¤er ç›karsamalar; üst ge-
lir grubuna ait gençlerin ikinci derecede chat seçene¤ine yo¤unlaflmas›; düflük gelir
grubuna ait kullan›c›lar›n da bofl zaman de¤erlendirme seçene¤ine e¤ilimli olmalar›-
d›r. Sonuç olarak Türk kolektif bilincinin ve k›r›lgan bir kesit olarak Güneydo¤u Ana-
dolu Bölgesi/Diyarbak›r gençli¤inin bireysel/kolektif evrime katk›s› hemen hiç bu-
lunmayan araç de¤erler ba¤lam›nda hayat› deneyimleme tepkiselli¤i bir kez daha
kendini göstermifl olmaktad›r.  

Tercih nedenlerine iliflkin alt bafll›kta son olarak kullan›c›lar›n yafl de¤iflkeni-
ne  göre tercih nedenleri ölçülmüfl ve elde edilen veriler Tablo 14’de sunulmufltur;

Tablo 14 ‹nternet Sitelerini Tercih Nedeni ve Yafl De¤iflkeni Aras›ndaki ‹liflki

Tablo 14’teki veriler, de¤iflik yafl kategorilerindeki internet kullan›c›lar›n›n  yi-
ne hofllanma ve zevk seçene¤inde yo¤unlaflt›klar›n› göstermektedir/ 15 ve alt›
/%68.0; 16-18/ %46.2; 19-24 /%26.7; 25 ve üstü/%24.0. Say›sal da¤›l›ma iliflkin bir di-
¤er saptama, kullan›c›lar›n ikinci derecede bofl zaman seçene¤ine yönelmifl olmalar›-
d›r. Söz konusu bulgular da genç popülasyonu determine eden kolektif bilinç ödem-
leri itibariyle önceki tablolara ait ç›karsamalar› teyit eder nitelikte gözükmektedir.  

22..33.. ‹‹nntteerrnneett SSiitteelleerriinniinn ‹‹ççeerrddii¤¤ii OOlluummssuuzz ÖÖ¤¤eelleerree ‹‹lliiflflkkiinn AAllgg››llaarr

Kullan›c›lar›n internet sitelerinin içerdi¤i olumsuz ö¤elere iliflkin duyarl›l›k
düzeyleri, e¤itim durumu/sosyo-ekonomik düzey/yafl de¤iflkenleri aç›s›ndan irde-
lenmifl ve topluca Tablo 15’deki flu say›sal da¤›l›m elde edilmifltir;   

Tablo 15 ‹nternet Sitelerinin fiiddet ‹çeri¤ine ‹liflkin Duyarl›l›¤› Yans›tan Alg›lar 
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15 ve Alt› 16-18 19-24 25 ve Üstü Toplam

Site türü N % N % N % N % N %

Zevk 17 68.0 24 46.2 16 26.7 12 24.0 69 36.9

Bofl Zaman 1 4.0 8 15.4 3 5.0 10 20.0 22 11.8

Chat 1 4.0 9 17.3 12 20.0 3 6.0 25 13.4

Bahis-Kumar 2 8.0 5 9.6 5 8.3 5 10.0 17 9.1

Haber okuma 2 8.0 2 3.8 5 8.3 6 12.0 15 8.0

Araflt›rma-‹nceleme - - 1 1.9 6 10.0 3 6.0 10 5.3

Di¤er 2 8.0 3 5.8 13 21.7 11 22.0 29 15.5

Toplam 25 13.4 52 27.8 60 32.1 50 26.7 187 100.0

E¤itim Düzeyi

‹lkö¤retim
Ortaö¤retim
Üniversite

Toplam

33
77
24
134

3.36
2.91
3.26
3.08

1.15
1.15
1.04
1.14

F: 2.21
P>0.05

N Ortalama Stan. Sap. Sonuç

Sosyo-
ekonomik

Düzey

Düflük
Orta

Yüksek
Toplam

25
81
26
132

2.79
3.26
2.72
3.06

1.17
1.11
1.10
1.14

F: 3.17
p>0.05

Yafl

15 ve alt›
16-18
19-24

25 ve üstü
Toplam

22
39
38
35
134

2.77
2.98
2.85
3.65
3.08

1.14
1.01
1.10
1.18
1.14

F: 4.36
P<0.05

25 ve Üstü Yafllar ile 15 ve Alt› ve
19-24 Yafllar Aras›nda

                          



Yukar›daki veriler, kullan›c›lar›n internet sitelerini tercih e¤ilimleri bak›m›n-
dan p>0.05 parametresi itibariyle manidar bir farkl›laflma göstermedi¤ini, buna mu-
kabil yafl de¤iflkeninde söz konusu farkl›laflmay› yans›tt›klar›n› iflaretlemektedir. Tab-
lodan yap›labilecek di¤er ç›kar›mlar; kullan›c›lar›n internet sitelerinin içerdi¤i olum-
suz ö¤elere iliflkin orta düzeyde duyarl›l›¤a sahip oldu¤u; bilhassa ilkö¤retim mezun-
lar›/3.36,  orta gelir grubuna ait kullan›c›lar/3.26 ve 25 yafl üstü grubun/3.65 dene-
yimledikleri psiko-sosyal kirlili¤i daha yo¤un alg›lad›klar› istikametindedir. Bütün
say›sal de¤erler ve ç›kar›mlar, genel olarak kullan›c› kitlenin yaratt›¤› deneyimin far-
k›nda olmayan, böylece internet sitelerinin çevresel nitelikli negatif etkilerine edilgen
al›c› konumunda yani kap›lma modunda aç›k olduklar› gerçe¤ini göstermektedir. 

SSoonnuuççllaarr vvee ÖÖnneerriilleerr

SSoonnuuççllaarr

‹nternet cafe kullan›c›lar›n›n çeflitli de¤iflkenlere göre tercih ettikleri bilgisayar
oyunlar›n›n/internet sitelerinin türleri/tercih nedenlerine iliflkin görüflleriyle bilgisa-
yar oyunlar› ve internet sitelerinin içerdi¤i sanal fliddet ö¤elerine iliflkin alg›lar›n› be-
lirlemeyi amaçlayan bu araflt›rmada iki alt amaca ba¤l› olarak ulafl›lan ara sonuçlar
k›saca flöyle özetlenebilir;

Bilgisayar Oyunlar›na ‹liflkin Ara Sonuçlar
• Araflt›rmaya kat›lan kullan›c›lar›n %59.8’i ortaö¤retim, %29.9’u ilkö¤retim

ve %10.3’ü ise yüksekö¤retim mezunlar›ndan oluflmaktad›r/Tablo 1. 
• ‹nternet cafe kullan›c›lar›n›n %60.6’s›n›n orta, %20.6’s›n›n yüksek ve

%18.8’inin ise düflük sosyo-ekonomik düzeyde olduklar› saptanm›flt›r/Tab-
lo 2. 

• Kullan›c›lar›n büyük ço¤unlu¤unun 13-24 yafllar› aras›nda oldu¤u, 12 ve al-
t› yafl grubunda olanlar/%8.0 ile 25 ve üstü yafl grubunda/%11.6 olanlar›n
di¤er yafl gruplar›na göre kat›l›mlar›n›n düflük oldu¤u gözlemlenmifltir. Yafl
gruplar› dikkate al›nd›¤›nda internet cafelerde bilgisayar oyunu oynayanla-
r›n en fazla 19-24 yafl grubunda/%34.8 yo¤unlaflt›¤› belirlenmifltir. Öte yan-
dan internet cafelerde savafl türü oyunlar› daha çok 12 yafl ve alt›nda olan
grubun tercih etti¤i görülmektedir/Tablo 3. Bu sonuç, baz› internet cafe sa-
hiplerinin yasal yafl s›n›rlamas› olan 18 yafl genelge hükmüne  uymad›klar›-
n› göstermektedir. 

• Tablo 6’daki bulgular, 12 ve alt› yafl grubundaki kullan›c›lar›n bilgisayar
oyunlar›n› zevk almak için tercih ettiklerini göstermektedir. Tablo 3 ve Tab-
lo 6’daki bulgular birlikte de¤erlendirildi¤inde ise 12 ve alt› yafl grubunda-
kilerin en fazla savafl türü oyunlara/%38.9 yo¤unlaflt›klar›,  üstelik bu terci-
hi zevk alma nedenine ba¤lad›klar› ibretle müflahede edilmektedir. Tablo
7’deki bulgular da ayn› sonucu destekler niteliktedir. Öte yandan tablo 7’de-
ki bulgular, 16-18 yafl grubundan sonra bilgisayar oyunlar›n›n içerdi¤i
olumsuz duygulara iliflkin duyarl›l›¤›n giderek zay›flad›¤›n› göstermekte-
dir. 

• Kullan›c›lar›n bilgisayar oyunlar›n›n fliddet içeri¤ine iliflkin duyarl›l›klar›
ba¤lam›nda sosyo-ekonomik düzey de¤iflkeni ve yafl de¤iflkeni itibariyle
farkl›l›klar gözlemlenmifl bilhassa 16-18 yafl grubunda konuya iliflkin önem-
senmesi gereken bir duyars›zl›k ödemi saptanm›flt›r/Tablo 7.

• Yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip kullan›c›lar›n ilk s›rada spor türünü
tercih ettikleri ve oyunlar›n fliddet içeri¤ine oldukça duyars›z olduklar› be-
lirlenmifltir/Tablo2. Alt gelir grubunun savafl türü oyunlara yo¤un e¤ilimi
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ve fliddet içeri¤ine duyars›zl›¤› da oldukça dikkat çekici patolojik durufllar-
d›r/Tablo 2,7.   

• Kullan›c›lar›n yafllar›na göre bilgisayar oyunlar›n›n içerdi¤i olumsuz duy-
gulara iliflkin ortalama puanlar› aras›nda anlaml› fark gözlenmifltir. Yeniden
vurgulamak gerekirse internet cafe kullan›c›lar›n›n yayg›n durufl format›;
yo¤un fliddet içerikli savafl ve pornografi türü oyunlar ve buna karfl›n ol-
dukça edilgen düflük profilli duyarl›l›k yani bilinçsizlik formu veya duruflu-
dur/Tablo 3,7.

‹nternet Sitelerine ‹liflkin Ara Sonuçlar

• Kullan›c›lar›n tercih ettikleri internet sitesi türüne göre da¤›l›mlar›n›n sa-
vafl/pornografi negativitelerini içeren di¤er seçene¤inde yo¤unlaflt›¤› sap-
tanm›flt›r. ‹kinci s›rada haber türü ve üçüncü s›rada ise kumar/bahis türü si-
telerin tercih edildi¤i görülmektedir / Tablo 9,10,11. 

• Araflt›rmada elde edilen di¤er önemli bir bulgu da bilgisayar oyunlar›nda
oldu¤u gibi kullan›c›lar›n hofllanma ve zevk almak için internet sitelerini
tercih etmeleridir. Kullan›c›lar›n ikinci s›rada chat yapma ve üçüncü s›rada
ise bofl zaman de¤erlendirmek amac›yla internet sitesini tercih ettikleri göz-
lenen bulgular aras›nda yer almaktad›r. Kullan›c›lar›n çok az k›sm›n›n arafl-
t›rma ve inceleme yapmak amac›yla internet sitesini tercih ettikleri gözlen-
mifltir /Tablo 12, 13,14. 

• ‹nternet sitelerinin içerdi¤i olumsuz ö¤elere iliflkin kullan›c› alg›lar›n›n orta
düzeyde oldu¤u saptanm›flt›r. Kullan›c›lar›n yafllar›na iliflkin puanlar› ara-
s›nda gözlenen fark›n p<0.05 düzeyinde anlaml› oldu¤u, bu oran›n yafllar›
25 ve üstü grupta yer alanlar ile 15 ve alt› ve 19–24 yafl gruplar› aras›nda yo-
¤unlaflt›¤› görülmüfltür. Son olarak araflt›rma bulgular›, ilkö¤retim mezunu,
orta sosyo-ekonomik düzeyde olanlar ile yafllar› 25 ve üstü olanlar›n inter-
net sitelerinin fliddet içeri¤ine iliflkin alg›lar›n›n daha düflük oldu¤unu gös-
termektedir/Tablo 15.

Ça¤dafl yaflam ve bu yaflam format›n›n Türkiye yorumunda her bireyin do-
¤umdan gençlik ça¤›na kadar resmi/sivil toplumun kurumsal araçlar›/aile-okul-ça-
l›flma hayat›-din kurumu-yönetim kurumu-serbest zaman kurumlar›-medya vd. ta-
vassutunda deneyimledi¤i ruhsal/zihinsel/eylemsel durufllar; ço¤unlukla birlik/di-
gergaml›k/uyum karfl›t› etnik-dinsel-ideolojik alt de¤erler, alma-tutma temelli bencil
davran›fl/iliflki modelleri, ac›nd›rma/yayg›n karamsarl›k/melankoli yüklü hayata
direnifl kültürü, okullar›n yükledi¤i denetimsiz bilgi-beceri enerjisini alt de¤erler ve
düflük haz koflullanmalar› ba¤lam›nda kullanmaya güdüleyen hile kültürü, yine for-
mal e¤itim sisteminin korku temelli ve  bencilli¤i besleyen do¤aya ayk›r› de¤er telkin-
leri, bilhassa din kurumunun afl›lad›¤› cezaland›r›c› ve öfke yüklü metafizik bir güç
karfl›s›nda suçluluk psikozu yaratan telkinler ile  nefsini ve formal dünyay› yads›n-
mas› gereken düflmanlar olarak gösteren de¤erler, kendine yetersizlik ve güvensizlik
girdab›nda geçmifle öykünme/gelece¤e özlem döngüsünde yaflamay› pekifltiren sos-
yal parametreler; k›sacas›  korku temelli/sonuç odakl›/ ayr›l›k bilinciyle besle-
nen/tepkisellik-fliddet-sald›rganl›k-yads›ma-yarg›lama-bast›rma-d›fllama içerikli de-
¤erler/davran›fl/iliflki modelleridir.  Her koldan böylesine negatif de¤er ve düflünce
sa¤ana¤› ile bloke olan bireysel bilinçler, do¤al olarak kendilerini ifade/gerçeklefltir-
me amac›yla örtülü aray›fllara yönelmekte; bu ba¤lamda sanal dünyan›n sundu¤u
imkanlar›, örtülü aray›fl›n vazgeçilmezleri olarak alg›lay›p bu teknolojiyi tepkisel bi-
linç titreflimlerinin karfl›l›¤› olan cinsel fliddet/savafl içerikli sanal oyunlar› deneyim-
leme istikametinde kullanmaktad›rlar. Söz konusu tablo Türk sosyal bünyesinin ru-
tubetli ve k›r›lgan uzuvlar›nda katlamal› oranlarla karfl›m›za ç›kmakta ve  çevrimsel
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olarak Güneydo¤u Anadolu Bölgesi/Diyarbak›r örne¤indeki di¤er negativitelerle
besleme/beslenme etkileflimi göstermektedir. 

Yukar›daki saptamalar ›fl›¤›nda araflt›rma sonuçlar›n›n  flafl›rt›c› bir yönünün
olmad›¤›; bilakis insan bilincine yüklenen de¤erlerin aç›¤a ç›kma do¤all›¤›n› yans›tt›-
¤› söylenebilir. Tabiat›yla birey ve toplum olarak bu vadide rastlanan yayg›n kirlilik-
ten ürkmemek gerekir. Çünkü vaki kirlenme, münhas›ran insan do¤as›yla çeliflen ve
kal›c›l›¤› olmayan sentetik blokajlar/bilinç enfeksiyonlar›ndan ibarettir. Böyle bir du-
rum karfl›s›nda toplumun dönüfltürücü proaktif do¤as›n› temsil yeterlili¤ini haiz stra-
tejik durufl; kullan›c› ve kulland›r›c›y› yarg›lamak/d›fllamak de¤il; sevgi ile dönüfltü-
rerek kapsamak yani bu negativiteye kanal olan kitlenin özben kaliteleriyle uyuflma-
yan bilinç blokajlar›ndan kurtulmalar›n› ve do¤allaflmalar›n› k›lavuzlamakt›r. Söz ko-
nusu dönüfltürücü/e¤itsel/total duruflun difli ucu her bireysel bilincin yüksek de¤er-
lere programl› ruhsal kaliteleri, erkek ucu ise bu içsel bilgeli¤i aktiflefltirmek üzere
do¤allaflmaya k›lavuzlayacak dönüfltürücü/çevresel e¤itim etkisidir. Gerçekte nega-
tiviteye kanal olan her insan ve kitle davran›fl diliyle imdat ça¤r›s› yapmakta, sevgi ve
flefkat açl›¤›n› hayk›rm›fl olmaktad›r. Bu ba¤lamda -sevginin yegane dönüfltürücü
güç oldu¤u vizyonuyla- yine sevgiyi ifadenin en etkili yolu olarak e¤itim ve buna
ba¤l› bilinç dönüflümünün hem mevcut ödemlerin ortadan kald›r›lmas› hem de po-
tansiyel  ödemlerin kayna¤›nda kurutulmas› itibariyle etkisel yegane strateji oldu¤u
aflikard›r.  

ÖÖnneerriilleerr

Yukar›da iflaret edildi¤i flekliyle yüzleflme/drama kontrolü/aflma alt süreçle-
rini içeren stratejik/total e¤itim durufluna esas teflkil edebilecek  durumu iyilefltirici
öneriler k›saca flöyle s›ralanabilir; 

• Sanal fliddet ba¤lam›nda vaki yang›n› söndürmek üzere acilen olumsuz
duygu ve fliddet yüklü programlar klasik  polisiye yöntemlerle  kullan›m d›-
fl› b›rak›labilir. Yaln›z buradan do¤an bofllu¤un cebri icra karfl›s›nda negati-
viteyi alevlendirip daha örtülü ve y›k›c› aray›fllar› kamç›lamamas› için res-
mi ve sivil toplum iflbirli¤i ile pozitif de¤er ve tutumlar› afl›layan  alternatif
oyun ve siteler,  dengeleyici unsurlar olarak kullan›ma arz edilmelidir. Kul-
lan›ma arz edilecek sanal materyallerin de¤er ve duygu içeri¤i, sirkülasyon
halindeki  mevcut negatif de¤erlerin panzehiri mahiyetinde sevgi temelli,
birlik/digergaml›k bilincini pekifltiren, uyum kapasitesini gelifltiren, do-
¤al/kültürel çeflitlili¤i kutsama enginli¤ini afl›layan, kendine güvenme-
yi/sevmeyi  ö¤reten, bütünün parças› olma bilinciyle baflkalar›n›n bireysel
evrim deneyimine flefkatle yaklaflmay› önceleyen ruhsal/zihinsel/eylemsel
durufllar olmal›d›r.

• Sanal fliddet konusunda resmi ve sivil toplumun fark›ndal›¤›n› güçlendir-
mek üzere üniversiter düzeyde sürekli e¤itim programlar› haz›rlanmal› ve
yürürlü¤e konmal›d›r. Polis teflkilat›-jandarma teflkilat›-üniversiteler iflbirli-
¤iyle gerçeklefltirilecek bu kabil kitlesel bir ayd›nlanma, aile/okul/kitle ile-
tiflim vas›talar›n›n mütemmim çal›flmalar›yla desteklendi¤inde; hem sanal
fliddetin kolektif bilinçte afl›lmas›n› ve etkisizleflmesini hem de sanal tekno-
lojinin insan ve yurt sevgisi bilincini afl›lama istikametinde kullan›lmas› far-
k›ndal›¤›n› yaratm›fl olacakt›r.. 

• ‹nternet cafe ve oyun yerlerinin ayn› zamanda e¤itim ortam› oldu¤u düflü-
nüldü¤ünde,   bu kabil iflletmelerin en az ön lisans mezunu kimseler taraf›n-
dan özel bir e¤itim ve kurs  sonras› aç›labilmesi/iflletilebilmesi  gereklili¤i
aflikard›r.  Bu konuda hem resmi hem de sivil toplumun duyarl› ve etkin bir
durufl gelifltirmesi ve sürdürmesi beklenir. 
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CCOOMMPPUUTTEERR GGAAMMEESS AANNDD TTHHEE EEVVAALLUUAATTIINN OOFF
FFIICCTTIITTUUOOUUSS VVIIOOLLEENNCCEE EELLEEMMEENNTTSS IINN IINNTTEERRNNEETT SSIITTEESS

HHaassaann AAKKGGÜÜNNDDÜÜZZ**

BBeehhççeett OORRAALL****

YYuunnuuss AAVVAANNOO⁄⁄LLUU******

AAbbssttrraacctt

The purpose of the study; under different variables, why internet cafe
users pick up different types of websites  and computer games they prefer and
investigates affects of such types of  games and websites. The investigations is
condacted for 116 internetcafe in province of Diyarbak›r manicipulate area. Ran-
domly chosen 224 sample in 72 cafe are used in the study. To analyzing the da-
ta, %, varyans analyze/one-way and signifcant test of scheffe are used. The fin-
ding of the research shows that war type of game is the most prefered one
/27.2% and the reason is to have fun /42%9. The user ideas about the negative
effects of these types of games is average size. The most preferable side they pre-
fer is the news side /15.4%, bet side/11.2% and chat/9%. Their answer why
they prefer is that becasue they like it/36.9%.

KKeeyy WWoorrddss:: Computer games, websites,, violent on websides and com-
puter games, values
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