
Eleştirel düşünceyi güçlendirin ve güven oluşturun: Temel 
olarak aşağıdakiler geçerlidir: Çocuğunuzu, İnternet iletişimlerine 
karşı sağlıklı bir güvensizlik geliştirecek şekilde bilinçlendirin. Olası 
tuzakların sayısı büyüktür. Ayrıca, çocuğunuzun emin olamayacağı 
veya sıkıntı verici şeyler yaşayabileceği durumlarda yardımcı 
olacağınızı düzenli olarak hissettirin. Veya diğer yetişkinlere 
(örneğin arkadaşlara, amcalara veya teyzelere) güvenmeyi 
önerebilirsiniz. Bazen gençler için ebeveynlerine karşı zayıflık 
hissetmek utanç vericidir. 

Kurban sensin!
Bilgisayar oyunları ve iletişim riskleri
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BİLGİSAYAR OYUNLARI HAKKINDA BİLGİLER

BAĞLANTI ÖNERİLERİ

JUUUPORT - Siber zorbalık için danışmanlık platformu
Bire bir danışmanlık, sanal ortamda çatışma veya zorbalık gibi 
sorunları olan gençlere yardımcı olmaktadır.
www.juuuport.de
 
Oyunda alevlenmeler
Gençler hakkında çekilen bir video klibi oyunlardaki 
aşağılamaların sonuçları hakkında bilinçlendirmektedir.
www.games.jff.de/flames-in-games-ein-tutorial-zum-umgang-
mit-toxic-playern

Bilgisayar oyunları ve “Cinsiyet” konusunda daha fazla 
bilgiye www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar oyunları ve “Oyun Oynama Hakkı” konusunda daha 
fazla bilgiye www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.

DİĞER KONULAR HAKKINDAKİ BROŞÜRLER

Bana nickini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!
Bilgisayar oyunları ve veri konusu

Para Para Para!
Bilgisayar oyunları ve para konusu

Oyuncu kızlar ve oyuncu delikanlılar
Bilgisayar oyunları ve cinsiyet konusu

Tam alnının ortasından!
Bilgisayar oyunları ve şiddet konusu

Kurban sensin!
Bilgisayar oyunları ve iletişim riskleri

Oyun çağının yıldızları
Bilgisayar oyunları ve medya kültürü

Hadi oynayalım!
Bilgisayar oyunları ve oynama hakkı

Kapat şunu artık!
Bilgisayar oyunları ve zaman konusu
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PEKİ KONU NE?

Oyunlarda anonimlik: Sanal ortamdaki birçok iletişim 
hizmetinde olduğu gibi, çevrimiçi ağdaki bilgisayar oyunlarında 
karşılaştığınız insanlar, öncelikle oyuncu takma adlarının 
(yani nicklerin) arkasına gizlenmiştir. Bu da, birinin diğerinden 
yalnızca ortaya çıkarmak istediğini öğrenebileceği anlamına 
gelir. Oyuncuların kaç yaşında oldukları veya kadın ya da 
erkek olup olmadıkları muhtemelen bilinemez. Bu da oyuncu 
rolüyle eşleşen bir kimliğin geliştirilmesine hizmet eder (ayrıca 
“Cinsiyet” broşürüne de bakın) ve böylece oyun eğlencesini 
önemli ölçüde artırabilir. Aynı zamanda, kendi gizliliğinizi 
korumanıza da yardımcı olur. Ne yazık ki anonimlik aynı 
zamanda başkalarının aleyhine suistimale de izin verir. Çünkü 
oyuncuların, başkaları tarafından belirtilen gerçek yaş, cinsiyet 
vb. gibi bilgilerin aslında doğru olup olmadığını ya da sadece 
hayali olduklarını kontrol etmeleri kolay değildir. Buna karşılık 
sağlayıcılar ve polis, takma adın arkasında kimin olduğunu 
kolayca bulabilir.

AİLELER İÇİN TİPİK BİR DURUM

Bir baba kızının bilgisayar oyunundaki yazışmasını okuyunca 
dehşete düşer. Yazışma içeriğindeki kaba davranış tonunu ve 
saldırgan içeriği beklememiştir. Konu hakkında kızı ile konuşup 
garip isimlerin arkasında kimin olduğunu sorduğunda kızı gergin 
davranır ve her şeye karışmamasını söyleyip, arkadaşları ile nasıl 
konuşacağının kendi sorunu olduğu belirtir.

ÇOĞU EBEVEYN BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Ebeveynler, gençlerin kendi gruplarında uygun bir dil olarak kabul 
ettikleri bir çok şeyin çok sert ve uygunsuz olduğunu düşünüyor. 
Özellikle de karşı taraftaki kişinin kim olduğu ve niyetinin ne 
olduğu çoğu zaman tam olarak bilinemediği halde çocukların 
neden böyle bir düzeye düştüğünü anlamıyorlar.

ÇOĞU GENÇ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Gençler ebeveynlerinin internetteki iletişimlerine karışmalarını 
istemiyorlar. Ebeveynler oyun içindeki kuralların neye benzediğini 
ve burada insanların birbirlerine nasıl davrandığını anlamıyorlar. 
Bazen de dramatize ediyorlar.

Oyundaki anlaşmazlıklar: Çevrimiçi odalarda, sözlü taciz 
(alevlenme) ve dışlama nadir değildir. Oyunda işler çok ateşlidir, 
tabi bu nedenle bazen işler duygusallaşır. Gençlerin yaklaşık 
üçte biri bu tür anlaşmazlıklarla zaten temas ettiklerini söylüyor. 
(Sözde) anonimlik nedeniyle, sözlü saldırıyı önleme eşiği çok 
daha düşüktür. 

Oyunun kendi dili ve kuralları: İnternet ve çevrimiçi ağdaki 
bilgisayar oyunları, gençlik kültürü için kendi kurallarına, görgü 
kurallarına ve kendi diline sahip bir alan oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, günlük hayatta hakaret olarak kabul edilen ifadelerin 
oyunda daha az kötü olarak sınıflandırılabilir. Yüz ifadeleri ve 
jestlerin eksikliğinden dolayı, yanlış anlaşılmalar sık sık meydana 
gelir. Ayrıca, bilgisayar oyunları ciddi zorbalık vakalarına da 
neden olabilir. 

Hackleme, soygun ve tahrik: Ancak bilgisayar korsanları, 
soyguncular ile risk barındıran temasların kurulması veya cinsel 
tahrik gibi temaslar göz ardı edilemez, ancak bunların olasılığı 
alevlenme veya dışlanma ile karşılaşmaktan önemli ölçüde daha 
azdır. Özellikle de bilgisayar oyunlarında ön planda eğlence 
bulunur. Burada kişisel verilerin yayınlanması burada olağan 
dışıdır ve oyuncunun alarm zilleri çok daha erken çalar. 

NE YAPILABİLİR?

Adil bir birlikteliğin reklamını yapın: Oyundaki davranış 
biçimlerini konu edinin. Özellikle çevrimiçi ve çok oyunculu 
oyunlarda daima başka insanlar ile etkileşim söz konusudur. 
Bunlara kişi olarak saygı göstermek gerekir. Çocuğunuzu, oyun 
ve oyun topluluklarında adil ve iyi bir birliktelik konusunda 
cesaretlendirin.

Anonimlik ve mahremiyetin önemi konusunda farkındalık 
oluşturmak: Çocuğunuzda, kendi verilerinin dikkatli bir şekilde 
ele alınması konusunda farkındalık oluşturmanız önemlidir. 
Çoğu bilgisayar oyunundaki anonimlik çocuğunuzun her türlü 
müdahaleye karşı korunması için çok iyi ve önemli bir bariyerdir. 
İnternet ortamında karşıdakinin niyetinin ne olduğundan 
hiçbir zaman emin olunamayacağından, bu korumadan basitçe 
vazgeçmemesi gerektiğini açıklayın (ayrıca bkz. Veri konulu 
broşür).

Müdahale ve destek: Çocuğunuz tekrarlanan saldırıların kurbanı 
ise kesinlikle harekete geçmelisiniz. Hakaretler çoğu oyunda 
oyun sağlayıcılara bildirilebilir. Ancak, saldırıların ciddiyetine bağlı 
olarak, polise gidip bir şikayette bulunmak da mantıklı olabilir. 
Bilmeniz gereken ise siber zorbalığın nadiren yalnızca internette 
gerçekleşmesidir. Saldırganlar genellikle günlük hayattan 
kişilerdir, yani kurban sık sık oyun dünyasının dışında da sıkıştırılır. 
Günümüzde hızlı yardım öneren çok sayıda okul sınıfı ve gençlik 
grubu önlemi de bulunmaktadır.

Bilgisayar oyunları ve “Şiddet” konusunda daha fazla bilgiye 
www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.


