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DİKKATLİ BAK
“Çocuğunun medya ile ne yaptığına DİKKATLİ BAK!” hareketi 
sanal ortamdaki idollerin büyüleyiciliği hakkında aydınlatmaktadır. 
www.schau-hin.info/artikel/influencer-idole-aus-dem-internet/

Act on - aktif ve kendi kararınla çevrimiçi ol
JFF Medya Eğitimi Enstitüsü’nün araştırma bölümü, Let's Play 
oyuncuları da dahil YouTube yıldızlarını araştırmaktadır.
www.act-on.jff.de > Ergebnisse aus der Forschung

Büyüleyiciliği anlamak: Çocuğunuzla birlikte Let's Play videolarına 
veya e-spor canlı yayınlarına bir göz atın ve heyecanını açıklamasına 
izin verin. Bu oyuncuda özellikle iyi olan nedir? Neden gençler 
arasında bu kadar popülerler? Let's Play videolarının nesi eğlenceli? 
Şu sıra favori olan yıldızlar ve yıldızcıklar kimlerdir? Tabii ki her şeyi 
sevmek zorunda değilsiniz. Fikrinizi rahatça söyleyin, ancak tercihleri 
ve rol modellerini peşinen kötülemeyin.

Oyun etkinliklerini birlikte ziyaret edin: Bugün, birçok büyük 
şehirde, çocuğunuzla rehberlik eşliğinde oyun oynayabileceğiniz 
eğitim teklifleri bulunmaktadır. Veya çocuğunuzla ve arkadaşlarıyla 
birlikte yaş grubu için ilginç olan bir etkinliği ziyaret edin, örneğin 
bir e-spor turnuvasına veya Gamescom gibi bir oyun fuarına gidin. 
Kendiniz de meraklı olun ve çocuğunuzun neye tutkuyla bağlı 
olduğunu anlamaya çalışın.

Oyun çağının
 yıldızları

Bilgisayar oyunları ve medya kültürü
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Bana nickini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!
Bilgisayar oyunları ve veri konusu
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ÇOĞU GENÇ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Film, müzik ya da spor yıldızlarının yanı sıra günümüzde İnternet 
yıldızları, YouTuberlar ve ünlü bilgisayar oyunu oyuncuları da 
sevilmektedir. İnternet sayesinde bunlara yaygın erişim mümkün 
olup, gençlerin kendi hayatına daha yakındırlar. Bu kişilerle 
yorum kısımları ve canlı sohbet ile doğrudan iletişim kurulabilir 
ve bu şekilde diğer hayranlarla da görüşülebilir. Buna ek olarak 
bunlar genellikle sizinle benzer yaşlardadır. Bu ise yıldızların 
kendi arkadaş gruplarının içinden de çıkabilecekleri hissini 
uyandırır. Kendi yaşamlarına dair bilgi vermeleri ve konuştukları 
konuların gençler için önemli olması nedeniyle büyük bir 
özdeşleştirme potansiyeli sunarlar.  

AİLELER İÇİN TİPİK BİR DURUM

Gençlerin odalarında eskiden genellikle müzik ya da film 
yıldızlarının posterleri asılıyken günümüzde ise e-sporcuların, 
YouTube yayıncılarının (YouTuberlar) ve bilgisayar oyunu 
karakterlerinin posterleri duvarlarını süslemektedir. Günümüzde, 
gazete veya televizyon gibi “normal” medya mecralarında 
neredeyse hiç göremediğimiz yeni yıldızlar veya yıldızcıklar vardır.

ÇOĞU EBEVEYN BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Oyun çağının yıldızları çoğu ebeveyne yabancıdır. Ebeveynler 
ne bunların isimlerini, ne de yüzlerini bilirler, ne için meşhur 
olduklarını da bilmezler. Bu rol modellerine olan hayranlığın 
oyun oynayanların oyunlar ile daha fazla zaman geçirmesine 
yol açacağından endişe ederler. Bunun yanı sıra kendileri oyun 
oynamak yerine, genellikle ekranın önünde oturup idollerinin 
oynamasını izlerler (örneğin, Let's Play videoları veya e-spor). 
Buna hayranlık duymak her zaman kabul görmez. Birçok ebeveyn 
çocuklarının başka idoller aramalarını ve değerli zamanlarını 
ayakları yere basmayan bilgisayar oyunu profesyonellerine 
hayranlık duymakla geçirmemelerini ister.

PEKİ KONU NE?

Oyunlar sadece oyun olmaktan daha fazlasıdır: Günümüzde 
bilgisayar oyunları artık tek başına kendini temsil etmeyip, 
renkli bir medya ve ürün dünyası ile bir bütün halindedirler. 
Gamescom (Avrupa'nın en büyük bilgisayar oyunu fuarı) gibi 
büyük fuarlar, oyun tutkunlarının oyun karakteri gibi giyindikleri 
cosplay etkinlikleri veya e-spor turnuvaları bulunmaktadır. Oyun 
konusunda medya ve internette de bulunacak çok şey vardır: 
YouTube'daki videoların yanı sıra filmler, dergiler, çizgi romanlar 
veya oyuncaklar. Çok başarılı İnternet yıldızları artık kendi ticari 
ürünlerini de sunuyor: Sevimli oyuncaklardan duş jeline kadar 
çok geniş bir ürün çeşitliliği.

E-sporların özel bir rolü var: Geçen zamanda burada, örneğin 
futboldaki gibi, profesyonel ligler, takımlar ve kulüpler (klanlar 
olarak adlandırılır) oluştu. Takımlar unvanlar, para ödülü ve 
sponsorluk sözleşmeleri için rekabet etmektedirler. E-sporlar 
genç oyuncular arasında büyük popülerliğe sahip. Örneğin, 
çok popüler bir bilgisayar oyununun Dünya Kupası finalinin 
oynandığı Hamburg'daki futbol stadyumunda tribünler tamamen 
doldu. Gençler, e-sporların gençlik kültürünün bir parçası 
olduğunu düşünüyorlar ve sahnenin yıldızlarıyla kendilerini 
özdeşleştiriyorlar. Özellikle idolleri ile aynı oyunu oynamaları 
durumunda heyecanlarını onlarla paylaşır ve ayrıca onlardan 
bazı teknikler de öğrenebilirler. 

Diğerlerinin nasıl oynadıklarını izleme: Gerçekten bir oyuna 
hakim olmak isterseniz oyunu tek başına oynamak yeterli olmaz. 
Diğer oyunculardan yararlanın ve birlikte geliştirin, slogan 
budur. Özellikle de bu nedenle eğlence amaçlı tasarlanan Let’s 
Play videoları çok popülerdir. YouTube'da, Almanya'nın dört bir 
yanından oyun meraklıları için bir platform sağlayarak Let's Play 
oyuncularının popülaritesine destek vermektedirler.

NE YAPILABİLİR?

Oyunlara gençlik kültürünün bir parçası olarak saygı duyun: 
Ebeveynlerin çoğu gençliklerini ve kendi ebeveynlerinin en 
sevdikleri grup, dizi veya çizgi roman için ne kadar az anlayış 
gösterdiklerini hatırlayabilirler. Bu aşamada, gençler kimliklerini 
çok daha fazla geliştirirler. Çocuğunuzun bilgisayar oyunları 
hobisine ve coşkusuna değer verirseniz ve ilgi gösterirseniz, bu 
gelişmeyle ilgili fikir edinebilirsiniz. Çocuklarınızın neden bilgisayar 
oyunu kahramanları için bu kadar tutkulu olduklarını ya da 
başkalarının oyunlarıyla ilgilendiklerini anlamanız zor olsa bile, bu 
yabancı dünyaya katılmaya çalışın.

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


