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

AİLELER İÇİN TİPİK BİR DURUM

Bir anne, kendisi için fazlaca şiddet dolu sayılacak sahnelerin 
bulunduğu bir bilgisayar oyununu oynayan oğlunu seyretmektedir. 
Anne burada sadece son derece gerçekçi şiddetten rahatsız 
olmamaktadır. Ayrıca oğlunun, sanal karakterler olsa da, başkaları 
üzerine ateş ederken sahip olduğu neşe ifadesi de anne için 
endişe kaynağıdır.
 

ÇOĞU EBEVEYN BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Ebeveynler şiddetin bir sorun çözme aracı olmadığını ve genel 
olarak şiddetten kaçınılmasını gerektiğini çocuklarına anlatırken 
zorlanmaktadırlar. Artık birçok bilgisayar oyununda şiddet işin 
temelini oluşturmakta olup, bu nedenle ebeveynlerin eğitim 
beklentileri ile çatışmaktadır. Ayrıca oyunlarda gösterilen şiddetin 
genellikle çok gerçekçi olması da cabasıdır. Korkutucu ve rahatsız 
edici bir etkiye sahiptir. Çocukları böyle bir şeyi nasıl kendiliğinden 
oynamak isterler.

ÇOĞU GENÇ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?  

Henüz oyuna dalmışken oyundaki şiddetten şikayet eden 
ebeveynler rahatsız etmektedir. Burada söz konusu olanın şiddet 
olmadığını anlamamaktadırlar. Arkadaşlarla oyunda boy ölçüşüp 
kimin daha iyi olduğunu anlamak çok eğlenceli. Tabi ki heyecan ve 
aksiyon da bu işin bir parçası. Ayrıca, örneğin televizyonda hatta 
gazetelerde, her yerde daha kötüsü ile zaten karşılaşılmaktadır.

PEKİ KONU NE?

Temel olarak şiddetin dünyamızda ve kültürümüzde derin 
kökleri olduğu kabul edilebilir. Bu durum zaten akşam televizyon 
programlarında veya roman dünyasında görülmektedir. 
Almanya'da, bilgisayar oyunlarındaki şiddetin etkisi hakkında 
tartışmalar gerek ebeveynler arasında gerekse siyasette ve 
ekonomide hararetli şekilde sürmektedir. Şiddet görüntülerinin 
çocukların ve gençlerin gelişimi üzerinde nasıl bir etkiye sahip 
olduğu sorusu karmaşık olup, yanıtlanması kolay değildir. 

Bir yandan gençlerin oyun sırasında kurgu ve gerçek dünya 
arasında çok iyi ayrım yapabildikleri kanıtlanmıştır. Ancak 
çocukların bu ayrımı yapabilmesi henüz zordur. Diğer yandan 
davranışlar ve görseller çok ürkütücü etkiye sahip olabilir, 
özellikle de daha küçük oyuncuları korkutabilir ve şiddeti 
genel olarak anlaşmazlıkların basit ve uygun çözümü olarak 
gösterebilir. Kesin olan ise: Hiçbir şey etkisiz değildir, ancak 
sanal şiddet = gerçek şiddet gibi basit bir denklem de doğru 
değildir. Çocukların veya gençlerin kendi tecrübeleri nedeniyle 
şiddeti uygun bir anlaşmazlık çözümü olarak görmeleri 
durumunda ise bu kanıksama, bilgisayar oyunlarındaki şiddet 
yüzünden güçlenmektedir.    

Ebeveynler için önemli olan: Şiddet, bilgisayar oyunlarında 
bir merkezi öge olsa da gençlerin çoğu için şiddet değil, 
oyun hedeflerine ulaşmak önemlidir (örneğin, hayatta kalan 
son kişi olmak, esirleri kurtarmak, kahramanı oynamak ve 
benzeri). Bu şablonu hırsız ve jandarma gibi dijital olmayan 
oyunlardan da bilmekteyiz. Ancak bilgisayar oyunlarındaki şiddet 
görüntüleri, sunulan roller ve hikayelerin gerçeğe yakınlığı klasik 
oyunlardakine göre farklıdır.   

NE YAPILABİLİR?

Gençlerin korunmasına dikkat edilmeli: Çocuk ve gençlerin 
korunması için USK yaş işareti önemli bir role sahiptir. Söz 
konusu işaret, çocukların ve gençlerin, psikososyal gelişimini 
kısıtlayabilecek içeriklerden korunmaları içindir. Bu nedenle 
çocuğunuzun yalnızca kendi yaşı için onaylanmış oyunları 
oynamasına dikkat etmelisiniz. 

USK’nın baklava dilimi şeklindeki renkli işaretlerini yalnızca 
piyasada satılan oyunlarda bulmazsınız. USK ayrıca, büyük 
uygulama mağazalarının da üyesi oldukları dünya çapında bir 
tedarik sisteminin bir parçasıdır. Burada yalnızca çocukların ve 
gençlerin karşılaşacağı olası tehlikeler ve kısıtlamalar hakkında 
bir form doldurmuş olan satıcıların uygulamaları yüklenmektedir. 
Buradan da USK yaş işareti otomatik olarak oluşturulmaktadır. 

Bazı uygulamalarda ve çevrimiçi oyunlarda farklı yaş işaretleri 
vardır ya da hiç yaş işareti yoktur. Bu durumda internette, 
oyunlar hakkında bilgi edinmeniz veya oyun içerikleri hakkında 
kendi fikrinizi oluşturmanızda yarar vardır.

Gençleri ve ortamı dikkate alın: Koruma uyarısı, daha 
büyük aile üyelerinin (örneğin kardeşlerin, ebeveynlerin) 
gençlere refakat etmesi veya birlikte oynaması durumunda 
da geçerlidir. Önemli olan ise çocuğunuzla iletişimi odak 
noktası haline getirmenizdir. Filtreleme yazılımı ile yapılan 
bir teknik koruma tek başına yeterli değildir. Ayrıca gençlerin 
arkadaşları ile birlikte, evde oynayamadıkları bilgisayar 
oyunlarını oynamalarının da önüne geçilemez. Bu nedenle diğer 
ebeveynler ile bu konu hakkında görüşmek faydalıdır. 
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büyük aile üyelerinin (örneğin kardeşlerin, ebeveynlerin) 
gençlere refakat etmesi veya birlikte oynaması durumunda 
da geçerlidir. Önemli olan ise çocuğunuzla iletişimi odak 
noktası haline getirmenizdir. Filtreleme yazılımı ile yapılan 
bir teknik koruma tek başına yeterli değildir. Ayrıca gençlerin 
arkadaşları ile birlikte, evde oynayamadıkları bilgisayar 
oyunlarını oynamalarının da önüne geçilemez. Bu nedenle diğer 
ebeveynler ile bu konu hakkında görüşmek faydalıdır. 
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Tam alnının ortasından!
Bilgisayar oyunları ve şiddet konusu

12-16 YAŞ GRUBU EBEVEYNLERI IÇIN
BILGISAYAR OYUNLARI HAKKINDA BILGILER

Şiddeti sorunsallaştımak: Şiddetin anlaşmazlık çözümü stratejisi 
olarak reddedilmesi gerektiği konusunda çocuğunuzu ikna edin. 
Şiddet toplumda kabul edilmiş değerlere aykırıdır. Aynı zamanda 
ise gençler günlük yaşamlarında ve dünyada çeşitli noktalarda 
şiddet ile karşılaşmaktadır. Yani çocuk ve gençlerin bundan 
tamamen uzak tutulması neredeyse imkansızdır. Bilgisayar 
oyunları burada şiddet konusunu tartışmak için iyi bir başlangıç 
noktası olabilir. Günümüzde artık oyuncuları ahlaki kararlar ile karşı 
karşıya bırakan ve örneğin merhamet veya intikam arasında karar 
vermeleri gereken oyunlar da bulunmaktadır. Böyle anları şiddet 
konusunu konuşmak için değerlendirebilirsiniz. Burada özellikle 
daha büyük gençlerin bilgisayar oyun oynamasını toptan bir 
yaklaşımla kınamamaya özen gösterin, çünkü gençler bu durumda 
savunma davranışları gösterirler ve onlarla artık açık bir konuşma 
yapmak çok zor olabilir.

BAĞLANTI ÖNERİLERİ

Eğlence yazılımı öz kontrolü (USK)
USK, Almanya'da bilgisayar oyunlarının denetlenmesinden 
sorumludur. Burada belli oyunların yaş sınırları hakkında bilgiler 
bulabilirsiniz.
www.usk.de 

“Dijital oyunların güvenli kullanımı” broşürü
Bavyera Medya Eğitimi Vakfı’nın bilgilendirme broşürü, diğer 
hususların yanı sıra gençlerin korunması hakkında ayrıntılı 
sorulara da cevap vermektedir.
www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de > Materialien

Bavyera danışma ağı
Bavyera Medya Eğitimi Vakfı, Bavyera Eyaletinde medya eğitimi 
konusunda uzmanların iletişim bilgilerinin bulunduğu geniş çaplı 
bir ağ sunmaktadır.
www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de > 
Referentennetzwerk

Bilgisayar oyunları ve “Cinsiyet” 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

games.jff.de adresinden ücretsiz indirilebilir.

Bilgisayar oyunları konusundaki Game Life ebeveyn bilgilendirme 
broşürleri, JFF Medya Eğitimi Enstitüsü ve Parabol Medya 
Merkezi tarafından, Bavyera Eyaleti, Aile, Iş ve Sosyal Işler Eyalet 
Bakanlığı'nın talimatı üzerine hazırlanmışlardır.
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