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Önsöz 

Bu kitabı yazmamda önayak olan oyunlaştırma “guru” su Ercan Altuğ Yılmaz’a teşekkürü borç 

bilirim. Zira oyunlaştırma üzerine yazdığım ilk kitap onunla tanışmama sebep oldu ve zaman içinde 

onunla yaptığımız sohbetlerden birinde bana “Sen bu espor işinde baya iyisin. Bu konuda Türkçe 

kaynak neredeyse hiç yok. Neden bir kitap da bu konuyla ilgili yazmıyorsun?” dediğinde ben de 

kendime aynı soruyu sordum.  

Bilgisayar oynayan her çocuğun ebeveynleri aslında içlerinde benzer korkuyu yaşarlar. Bu korku 

çocuklarının geleceği ile ilgili endişeleri içerir. Çocuğu bilgisayar oynayan neredeyse her veli şu 

cümleyi düşünmüştür. “Çocuğum 30 yaşına geldiğinde bile bu oyunlar yüzünden ne doğru dürüst 

eğitim alabilecek, ne de düzgün bir işi olacak. Hayatı o ekranın karşısında kararacak.”  

Hemen söyleyelim. Hayır. Bu düşünce tamamen yanlış. Oyun, her çocuğun hatta bizlerin bile içinde 

olan bir eğlence anlayışı. Oyun oynayan kişilerin yaş ortalaması 8-9 ya da 13-14 değildir. 30-35 dir. 

Artık profesyonel oyunculuk diye bir meslek grubu var ve bu insanlar hatırı sayılır miktarlarda para 

kazanıyorlar.   

Çalıştığım okullarda velilerime her bilgisayar oynayan çocuğun bağımlı olmadığını, bazı gazetecilerin 

ve psikologların sırf para kazanmak uğruna bu konuyu çok kaşımaya çalıştığını, bağımlılığın çok daha 

farklı düzeylerde gerçekleştiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım.  Ne kadar başarılı oldum 

bilemiyorum ama çalıştığım okullarda espor kulübü kurmak istediğimi söylediğimde, yöneticilerim 

konuya hiç itiraz etmediler. En azından onları ikna edebilmişim diye düşünüyorum.  

Burada hemen bir parantez daha açmak istiyorum. Geçenlerde Kanada’da eğitim üzerine doktorası 

olan ve şu anda da eğitim danışmanlığı yapan bir arkadaşımla konuşuyordum. Bana şu cümleyi kurdu. 

“Bu yüzyılın başında yaratıcılık gereken meslekler bütün meslekler içinde %3’lük bir dilim içindeydi. 

Bugünlerde bu oran %30 civarında. Önümüzdeki yıllarda bu oran daha da artacak. Dolayısı ile 

firmalar yaratıcılık yönü gelişmiş insanları istihdam etmeye başlayacak. Bu durum bilgisayar 

oyunlarını çok etkili hale getiriyor. Kanada’da yaratıcılığı geliştirecek her türlü etkinlik eğitime dahil 

edilebilir.” 

Kitabın içeriği bilgisayar oyunları ile başlıyor olsa da aslında espor konusu ana başlığımız. Dünyada 

hızla gelişmekte olan bu sektör, diğer popüler spor dallarına göre daha bakir bir alan. İzleyici sayısı bir 

Real Madrid - Barcelona karşılaşması kadar olmasa da, müsabakaları her ülkeden izleyici bulduğu için 

hiç de azımsanacak bir dal değil. Şu an bütün ülkeler yeni buldukları gelir kapısı üzerine atlamış 

vaziyetteler. Şirketler sponsorluklar sayesinde takımları canlı tutmaya çalışıyorlar. Bütün dünyada 

espor karşılaşmalarının izlenme oranları artış gösteriyor. Amerika’da League of Legends turnuvası, 

tüm ülkede en çok izlenen final karşılaşmalarında üçüncü sırada yer aldı. Bu da sektörün gelirinin 

artışı demek. Nitekim 2019 TI (The International: DOTA2 oyununun en büyük turnuvası) turnuva 

ödülü, 1. olan takım için kişi başına 3 milyon dolar oldu. Bu miktar birçoğumuzun hayatı boyunca 

çalışsa da kazanamayacağı bir para.  
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Ülkemizde durum nedir? Maalesef bu konuda ilerlememiz biraz yavaş. Her ne kadar TESFED 

(Türkiye Espor Federasyonu) ile Milli Eğitim Bakanlığı beraber çalışma protokolüne imza atmış olsa 

da, sektörün kendisi Avrupa, Amerika ya da Asya gibi sektörlerle henüz kıyaslanacak düzeyde değil. 

Ancak hızla gelişmeye devam ediyor. En azından şunu belirtelim TESFED ve MEB’in beraber çalışma 

protokolü imzalandığı sırada Amerika’da da NACE ve NASEF, üniversiteler arası espor birliği 

kurmaya çalışıyordu. Yani henüz tren kaçmış değil.  

Bu kitabın amacı, hem ülkemizde gelişmekte olan bu yapıya bir göz atmanızı sağlamak, hem de 

çocuğunuza biraz daha yaklaşmanızı sağlayacak bilgileri size kazandırmak. Zira bir öğretmen olarak 

benim oyuncu olduğumu duyan hiçbir öğrencim bu bilgiye kayıtsız kalmadı. Öyle ya da böyle her 

öğrenci öğretmenleri ile “oyun muhabbeti” çevirmeye bayılır. Bunun sebeplerinden biri de bu 

muhabbeti kendi ebeveynleri ile yapamamasıdır.  (Sadece sözlü notu için değil yani) Kitapta sadece 

oyunlar değil, temel stratejileri, ve en önemlisi jargonu anlatmaya çalışacağım. Bu sayede akşam 

bilgisayar oynarken çocuğunuzun odasına girip ona küçük sürprizler yapabilirsiniz. Mesela çocuğunuz 

sizden “Evladım saat kaç oldu hala yatmayacak mısın?” tarzı klasik bir veli cümlesi beklerken, siz ona 

“O “hero” öyle mi kasılır? ADC olan adama AP kasmışsın, hem de bot gitmesi gereken adamla mid 

gitmişsin. K/D/A ne durumda? Ohoo bizim oğlan tam bir feeder olmuş da haberimiz yok. Olmaz ki 

canım!” dediğinizde onun suratında oluşacak ifadeyi düşünün. Üstteki cümleden hiçbir şey 

anlamadınız değil mi? Güzel, işte bunu değiştirmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım.  
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Giriş 

Eskiden sokak oyunları vardı. Körebeden başla, saklambaç, ebelemeceden devam et; zilyon tane oyun 

oynardık. Evet bu oyunların bizim çocukluktaki kişisel, sosyal, vücut gelişimimizde inanılmaz etkileri 

vardı. Peki ne oldu da bu oyunlardan vazgeçer oldu çocuklar? Neden bilgisayar başından bu çocuklar 

kalkmıyor? 

 

Öncelikle soruna birkaç açıdan bakmak lazım. Bunlardan ilki fiziksel. Evet eskiden deli gibi sokakta 

oyun oynanırdı ama, bugünkü sokaklarla o günlerdeki sokaklar arasında dağlar kadar fark vardı. Sokak 

arasında bile yüzle gitmeye çalışan yarışçı “Alırım anahtarını!” gençliği o zamanlar yoktu. Ara 

sokaklarda dilediğin gibi oynardın. Arada bir araba geçerdi, onda da yavaş geçerdi. Park mark olmasa 

bile boş arazi boldu. Topunu kapan orada dilediği gibi oynardı. Daha da önemlisi şehir bu kadar 

yüksek değildi. Şimdi 52 katlı apartmanların kuş kadar “bahçe düzenlemesi yapılmış” alanı var. 

Sıkıysa git orada oyna. Hemen bahçıvan, kapıcı, güvenlik görevlisi tayfasından biri gelip “Evladım, 

basma çimlere, çık oradan hadi bakayım!” diye çocuğa yol veriyor. Nerede oynayacaksın o topla? 

Evde oynasan alt, üst komşu var, yan tarafı var alayı hemen şikayetçi. E evde kırılacak bir sürü eşya 

var. Ne yapacaksın? Koy o topu kenara. 

 

Peki toptan vazgeçtik, mahalleyi geçtim, apartmandan arkadaşlarla aşağıda ip atlama, körebe falan 

oynasak? O da olmuyor. Niye? 

 

Şehirler giderek kalabalıklaşıyor. Bu da şehir hayatını giderek güvensizleştiriyor. Manyağı, sapığı, 

alayı burada. Özellikle şehir insanı, giderek daha paranoyak yaşamaya başlıyor. Özel güvenlikli 

sitelerde yaşama isteği, her ışıkta arabanın kapıları kilitli mi diye kontroller. Peki bunun için kimseyi 

suçlayabilir misiniz? Her gün haberlerde kap-kaç, darp, cinnet, cinayet gösterilen bir ülkede, özellikle 

kolluk kuvvetinden kimseyi bulmanızın mümkün olmadığı şehirlerde, insanların paranoyak bir hayat 

yaşamaları, her köşede bir hırsız, tecavüzcü görmeleri gayet normal. Bu durumda ailelerin çocuklarını 

“pamuğa sar rafa koy” tekniği ile yetiştirmeleri de gayet normal. “Aman evladım dışarı çıkma” “Aman 

evladım yabancı insanlara dikkat et” “Aman evladım 5 numaranın oğluna dikkat et, babası pek tekin 

biri gibi görünmüyor.” E iyi de bu çocuğun oyun oynamaya da ihtiyacı var. O ne olacak? İşte burada 

bilgisayarlar devreye giriyor. 

 

Bir kere bilgisayar için hiçbir yere gitmiyorsun arkadaş. Odandan bile dışarı çıkmıyorsun. Ailenin 

kafası rahat. “Oğlumu dışarda araba mı ezdi? Sapıklar mı dadandı? “Kurtlar vadisini” 

(Bugünlerdekinin adı “Çukur” muş) yeni seyretmiş tipler darp mı etti?” gibi kaygıları yok. Bilgisayarlı 

ortam güvenli. Olabilecek en kötü şey online güvenlik açıkları. Ama onun için de bir sürü koruyucu 

program var. 

 

Şimdi çocuk açısından bakalım.  Oyunlar o kadar çeşitli ki, ne ararsan var. Hele artık yeni oyunlarda 

olayın iyice içine girebilme imkanı da veriliyor. Evet mahallede top oynayamıyorum ama Ronaldo’ya 

gol pası veren adam benim be arkadaş. Ya da tam tersi, Ronaldo bana ara pası çıkartıyor, kaleci ile 

karşı karşıyayım, hop bi aşırtma; aman Tanrım seyirciler çıldırdı. 90+3 de takımı kurtaran golü ben 

attım. 

 

Daha mı büyük düşünmek istiyorsun? Al “Football Manager” seç kendine bir tane üçüncü ligden 

takım. Adam al, adam keşfet, sahayı büyüt, adamı takımdan kes, performanslarına bak. Aziz Başkan 

diye yırtınıyorsun ya, al sana Aziz Başkan’ın kendisi oldun. Hatta ondan daha da iyi durumdasın, 

çünkü o süper lig takımına liderlik ediyor. Sen diplerden aldın takımı nerelere getirdin. 
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Olmadı mı? Stresli bir gün müydü? Canın savaş falan mı istiyor? Açarsın Call of Duty, II. Dünya 

Savaşı’ndan başla, Amerika-Irak savaşına kadar istediğin savaşta asker ol. Kullandığın silahlar birebir 

yapılmış, görevler aynısı. Medal of Honor ilk çıktığında hala hatırlıyorum adamlar “Er Ryan’ı 

Kurtarmak” filminin sahile çıkartma sahnesini aynen yapmışlardı. Hani filmde gördüğün sahne var ya; 

tam ortasındasın. Oyun, gözünün önündeki adamın vurulmasıyla başlıyor. Hemen botun kenarından 

atlıyorsun, bin bir uğraşla sahile çık, çıktığında da eline mermiyi versinler ama tüfek yok.  Yerden 

tüfek kap, mevzideki Almanlara sık babam sık. Hatta istersen kendi arkadaşlarını eve topla, beraber 

multiplayer da aşağı mahalle ile “free for all” kapışın. Al bir “Rainbow 6” özel kuvvetlerle 

operasyonlara katıl, 4 arkadaş beraber 50 teröriste girin. Bir daha nerede eline silah alacaksın da ucuna 

susturucuyu takıp sessiz sessiz gidip terörist yuvası basacaksın. O mermilerden birini yesen omzuna, 

bitti hayatın. 

 

Daha kişisel bir şey mi lazım? Hitman takıl kardeş. Bir adamı öldürmenin elli yolu varsa, kafasında 

barkod ile dolaşan arkadaşımız 51 tanesini bilir. Çaktırmadan yaklaş, kıyafet değiştir, sessiz ol. 

Gerçekten iyiysen, sen binadan çıkana kadar hedefinin öldüğü anlaşılmaz. O güne kadar eline zehirli 

arı bile değmemiş olan sen, zehirli şırıngayı havada atıp adama saplayıp, bir de üzerine kıyafetlerine 

çöküyorsun. Filmlerde görürsün ancak. 

 

Geçenlerde Tomb Raider oynadım. Efsane oyundur. Adamlar o kadar iyi yapmışlar ki yenisini, yemin 

ediyorum, ana karakteri kendim oynattığım bir film izliyorum diye düşündüm. Acayip yerlere tırman, 

atla, zıpla, hopla, bulmacaları çöz; yürü be! Arkeoloji eğitimini geç, o kızı sağa sola koşuşturup duvar 

tırmandırırken sayısız kere öldüm. Gerçeğini yapmaya kalksam, 9 canım bile olsa kurtaramıyordum. 

Ama ekranda, gizli Japon Tanrıça’sını bulmakla kalmadım, onu öldürdüm. 

 

Ya da gerçekten uğraşıp kendim bir karakter yaratıp, onunla dünyada canımın istediğini yapmak 

istiyor olabilirim. Elfler yol arkadaşım olsun, sağlam büyüler yapayım diyebilirsin. Atara atar gidere 

gider bir felsefe ile oynayarak hiç görmediğin İzlanda’nın bilmemneresinden yakın arkadaşların 

olabilir. Onlarla beraber, mahallendeki arkadaşlarından fazla şey paylaşabilirsin. Al bir “World of 

Warcraft”, ya da “Elder Scrolls Online” maceranın tadını çıkar. 

 

Her gün galerilerde yalanarak baktığın, piyangodan para çıksa da şunlardan bir tane alsam dediğin 

arabaları mı istiyorsun? Al kardeş bir “Need for Speed”. Burada Bağdat Caddesi’nde gecenin bir 

yarısında insan hayatını hiçe sayıp dandik arabalarla yarışacağına, orada Ferrari olur, Bugatti olur, 

Porsche olur al diz kapının önüne. Katıl dilediğin yarışa, hatta polise kafa tut. Yapabilir misin bunları 

İstanbul trafiğinde? O polis “Alkol var mı arkadaşım” dediğinde, yapabilir misin oyunda çevirdiğin el 

freni numaralarını? 

 

Ya da al bir yarış simülasyonu. Adamlar birebir yapıyorlar artık. Olay öyle bir hale geldi ki, yeni nesil 

formula pilotları, oyunlarda derece yapanlardan seçiliyor artık.  

 

İstiyorsan polis ol. Polis kolejidir, akademidir falan gerek yok. Al “Sleeping Dogs”. Triad mafyasının 

ortasında gizli görevde polis ol. Hem bir taraftan mafyalık yap, hem de git üstlerine rapor ver. Bugün 

akademiye girmek istesen ne kadar eğitim lazım Allah bilir. Daha şark görevinden, masa başında 

yazacağın raporlardan falan bahsetmiyorum bile. 

 

Mafyanın ortasında patron mu olmak istiyorsun? Al Mafia serisinden bir oyun. En alttan başla, “Don 

Corleone” tadında bir mafya babası olana kadar yolun var. Burada ünlü mafya babalarının adamlarını 

sokakta görsen yön değiştirirsin, oyunda seni görünce yol değiştirsinler.   
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PES, Fifa falan zaten efsane. Buraya gelse maç bileti için babanın aylık maaşını isterler, sen kankana 

gidip “Al Barça’yı, ben de Manchester’i alıp canına okuyacağım” diyebiliyorsun. Al mal dediğin 

takımların kadrosundan bir kişi Türkiye’deki takımlara gelsin gazeteler yaza yaza bitiremez, sen 

performans düşüklüğünden adamı saha kenarına alıyorsun. 

 

Bak yeni VR muhabbeti çıktı. Artık ekranda da değil, doğrudan aksiyonun içindesin. Başlığı takınca 

Dünya değişiyor. Adamlar deneme mahiyetinde “Star Wars” için ışın kılıcını kullanabildiğin bir VR 

simülasyonu geliştirmişlerdi. Daha beta sürümünde ortalık “jedi” dan geçilmez oldu.  

 

Vel hasıl kelam, günümüz gençliği bilgisayar oynamasın da ne yapsın? Oyun firmaları günden güne 

grafiktir, sestir, oynanabilirliktir derken giderek çıtayı yükseltirken, şehr-i İstanbul’da (ya da bütün 

büyük şehirlerde) delilik almış başını yürümüşken, hele bir de günümüz hastalık tehlikesi bu kadar 

ciddiyken, çocuk ya da genç halimizle biz, güvenli odamızdan çıkmadan onca şeyi yapabiliyorken, ne 

işimiz var arkadaşım dışarıda, bana biri söylesin Allah aşkına. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Espor nedir? 

Öncelikle bilgisayar oyunlarını, oynayan kişi sayısına göre ikiye ayırabiliriz. Tek oyunculu (single 

player) ve çok oyunculu (multiplayer). Tek oyunculu oyunlar sizin bilgisayara karşı verdiğiniz 

mücadeledir ancak çok oyunculu oyunların oynanabilmesi için birden fazla kişiye ihtiyaç vardır. Çok 

oyunculu oyunlar, çevreye karşı, PvE (Player versus Environment) ve oyuncuya karşı PvP (Player 

versus Player) olarak ikiye ayrılır. Bilgisayara karşı oynanan oyunlar (tek oyunculu ya da PvE) espor 

değildir. Bilgisayar yapay zekaları her ne kadar çok gelişmiş olsalar da, hala insanın yaratıcılığını 

taklit edebilen bir bilgisayar üretilmedi. Bütün oyunlarda bilgisayarı yenmenin bazen çok zor da olsa 

bir yolu vardır. Bilgisayar size aynı durum için her seferinde aynı tepkiyi verecektir. Dolayısı ile karşı 

taktik üretmek mümkündür. Ancak insanın insanla mücadelesi yaratıcılık içerir. Bu yüzden de başka 

biri ile yapılan karşılaşmalar hem oynamak hem de seyretmek açısından daha keyiflidir.  

Birden fazla oyuncunun birbiri ile yaptığı mücadeleyi içeren oyunlar espor için aday sayılır ama o da 

tek başına yeterli değildir. Unutmayın ki, bu eğlence sektörünün bir parçası. Dolayısı ile seyircisi 

belirli bir seviyeyi geçemeyen oyunlar espor sayılmaz. Temelde, çok oyuncunun birbiri ile mücadele 

ettiği, bütün dünyada çok kişi tarafından oynanan ve/veya izlenen oyunlar espor kategorisine girer. Şu 

anda bu oyunların belli başlıları League of Legends (LoL), Defense of the Ancients (DOTA), Counter 

Strike- Global Offensive (CS-GO), Starcraft 2, Fortnite, Player Unknown’s Battleground (PUBG), 

Heartstone, Overwatch ve son dönemde çıkan Valorant olarak geçmektedir. Her yıl yeni oyunlar 

çıkmasına rağmen LoL, DOTA ve CS-GO oyunlarının bu sektörede 10 yıldan fazla zamandır 

oynandığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu üç oyunun oyuncuları bu işten paralar kazanıyor, ligleri 

kuruluyor, turnuvaları Dünya çapında izleniyor. Bu üç oyuna ait profesyonel takımların menajerleri, 

koçları, “gaming house” adı verilen takım çalışmalarının yapıldığı evleri, yayıncıları, teknoloji 

danışmanları var. Bugün artık espor sadece bilgisayar oyunu olmaktan çıkıp milyar dolarlık bir sektör 

haline geldi. Ve en önemlisi, bu sektör yeni yeni gelişmeye başlıyor. Yani hala bazı alanlar gelişmeye 

çok açık. Bu durum da sektördeki eğitimli iş gücü bulma konusunu azaltıyor. Hatta bazı meslek 

grupları için eğitimli iş gücü bulmak mümkün değil çünkü o mesleğe yönelik bir eğitim dünyanın 

hiçbir yerinde yok. Bu mesleklerin en popüleri espor koçluğu, ya da analistliği. Bu işin eğitimini veren 

hiçbir okul yok. Şu anda sektördeki koçların neredeyse tamamı eski turnuva oyuncuları. Analistlerin 

çok büyük bir çoğunluğu oyun oynamayı seven programcılar. Herhangi bir meslek dalı için, o konuda 

eğitim almış olmanız ilk şarttır. Ancak oyun sektöründe bu olmadığı için, meslek seçimi önce oyunu 

sevmek ve oynamak ile başlıyor. 
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Şekilde NASEF’in (North America Scholastic Esports Federation) Espor sektörünü genel olarak 

tanıttığı tabloyu görüyorsunuz. Bu tablodaki IT support (teknolojik destek), Web developer (web 

geliştiricisi), marketing (pazarlama), software developer (yazılım mühendisi) ve journalism 

(gazetecilik) meslekleri haricindeki alanların hiçbiri için örgün eğitim bulunmuyor. Yani bu sektörede 

oyuncu dışında da bir kariyere yönelebilirsiniz ve bunun için sadece kendinizi o alanda geliştirmeniz 

yeterli. 

Ben şahsen espor işinin 10 senelik bir zaman dilimi içinde futbol ya da basketbol ile eşdeğer öneme 

sahip olacağını düşünüyorum. Bugün nasıl bir spor kulübünde sporcuların dışında bir o kadar belki 

daha çok çalışan personel varsa, ileride de espor bu şekilde olacak. Şu anda bile belli başlı espor 

takımlarında çalışan spor psikologları, fizyoterapistler, özel aşçılar gibi oyunla ilgisi olmayan meslek 

gruplarını görebiliyoruz. Yakında bu alanlar daha da genişleyecek. Çünkü bu sektöre harcanan para 

artıyor. Bu miktarlar arttıkça yan mesleklerin de geliri artmaya başlayacak.  

Örneğin bugün takım koçları, oyunculara göre çok daha az para kazanıyorlar. Bugün ortalama bir 

DOTA ya da LoL oyuncusu primler hariç senelik 100.000$ civarında para kazanırken, ortalama üstü 

bir koç 30.000$ civarında para kazanıyor. (Bunlar senelik gelirler. Hemen bilgisayar başına geçmeyin) 

Ancak sektör büyüdükçe bu miktarlar artmaya başlayacaktır. Oyunculara ödenen paralar arttıkça, 

onları yönlendiren koçların, ya da analistlerin aldığı miktarlar da artacak, bizim Fatih Terim’in çok 

konuşulan maaşına gelecektir.  
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Espor gelirleri ne kadar? 

Öncelikle oynanan her oyun için oyuncuların kazandığı miktarın farklı olduğunu açıklayarak 

başlayalım. Bir de oyuncuların sadece turnuva gelirleri değil, Twitch yayınlarından, sponsorlardan ve 

reklamlardan da gelir elde ettiğini unutmamak gerekir. Bugün www.esportsearnings.com sitesine 

bakarak oyuncuların ne kadar gelire sahip olduğunu görmek mümkün. Genel olarak bakacak olursak, 

DOTA 2, 1295 turnuvada toplam 219.807.000$ vererek rekoru elinde bulunduruyor. Bunun ardından 

CS-GO, 4487 turnuvada 90.293.647$ ile geliyor. Oyunculara bakacak olursak; 2019 DOTA 2 The 

International turnuvasının şampiyonu OG takımının kaptanı “N0tail”, 6.890.591$ ile en yüksek para 

kazanan oyuncu ünvanını elinde tutuyor. (Senelik gelir) Aslına bakılacak olursa DOTA 2 oyuncuları, 

en çok para kazanan oyuncular listesinde ilk 30 sırayı elinde tutuyor. En çok kazanan 32. oyuncu 

1.949.461$ ile “psalm” Fortnite oyuncusu. En çok kazanan CS-GO oyuncusu ise “Xyp9x” 1.746.591$ 

ile 40. sırada. LoL oyuncuları içinde efsane sayılan “Faker”, 1.254.240$ ile 65. sırada. (Ocak 2020 

değerleri göz önüne alınmıştır) 

Buradan LoL, DOTA’ ya göre daha az kazandırıyor diye düşünmeyin. Katıldığım panellerden birinde 

LoL’ün orta seviye oyuncuya, DOTA’ya göre daha fazla para kazandırdığı ile ilgili bir görüş ortaya 

atılmıştı. Yani DOTA oyuncuları en çok kazanan oyuncular arasında olabilir ama orta seviye bir 

DOTA oyuncusu, orta seviye bir LoL oyuncusuna göre çok daha az para kazanıyor. Bu da DOTA 

oyununu daha rekabetçi, LoL’ü ise daha dengeli bir hale getiriyor. 

Geçenlerde öğrencilerimden biri ile yaptığım bir sohbet esnasında öğrencimin aslında CS-GO 

sisteminde “Global Elite” seviyesinde olduğunu öğrendim. Bu seviye CS-GO oyunu içindeki en üst 

seviyedir. Kendisine Fransız takımlarından birinin yaptığı teklifi anlattı. İlk etapta takımla ısınana 

kadar haftalık küçük turnuva maçlarına çıkacak. Oynadığı maç başına primi 500€, eğer maçı 

kazanırlarsa fazladan bir de 250€ kazanacaktı. Kendisinin bu teklifi reddettiğini söyledi. 

Düşündüğünüzde her maçını kaybetse bile haftalık 500€, Türkiye şartlarında gayet iyi bir miktar 

yapıyor. (En az haftada bir maç yapılıyor) Reddetme sebebini sorduğumda cevap çok mantıklı 

gelmişti. “Hocam maçlarda iyi gidersek takım benden eve (gaming house) taşınmamı isteyecek. Fransa 

şartlarında önerdikleri miktar çok yüksek bir miktar değil.” 

Ancak Fransa’daki küçük bir takımın bile oyuncuya önerebilecekleri böyle bir rakam mevcut. Dolayısı 

ile, bir teklif ile karşılaştığınızda, onu Türkiye şartlarına göre değil, teklifi yapan takımın yaşadığı 

ülkenin şartlarını düşünerek cevap vermeniz çok önemli. 

 

 

 

 

http://www.esportsearnings.com/
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Esporun faydaları 

Espor düşününce aklınıza ilk etapta sadece bilgisayar oynayan çocuklar geliyor olabilir. Ama bu 

görüş, özellikle bilim camiasında çok hızlı bir biçimde değer kaybediyor.  Espor ile ilgili sadece 2020 

yılında 563 akademik makale yayınlanmış durumda. Bu makalelerin çok azı (41 tanesi) esporun 

olumsuz olabilecek kısımlarından bahsediyor.  

Yapılan çalışmalar o kadar çeşitli ki, sadece başlıklarını burada yazsak sayfalar dolusu yer tutar. Bu 

sebeple şimdilik sadece sayılarından bahsettim. Ama ben bu konuda etraflıca yapılmış bir bilimsel 

makale okumak istiyorum diyenler için, LUT Üniversitesi’nin “Espor’da profesyonellik, yetenek ve 

sağlıkta yararları ve muhtemel zararları” makalesinin linkini aşağıda veriyorum. Ne yazık ki Türkçe 

çevirisi yok.    

https://www.researchgate.net/profile/Ari_Happonen/publication/333036047_Professionalism_in_Espo

rt_Benefits_in_Skills_and_Health_Possible_Downsides/links/5cd80caa299bf14d958f21d0/Profession

alism-in-Esport-Benefits-in-Skills-and-Health-Possible-Downsides.pdf 

Ais Elektronik Kütüphane’nin 2018 de yayımladığı makalenin konusu espor aracılığı ile pozitif kişisel 

gelişim. 

https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=pacis2018 

 

Sadece o kadar da değil. Oyunlar ve yarattığı pozitif etkiler üzerine yapılan TED konuşmaları (Türkçe 

altyazı seçenekleri ile) linklerini de aşağıda bulabilirsiniz. Bu linkler, sadece Türkçe altyazı seçeneği 

olan konuşmaları kapsıyor. Eğer İngilizce sizin için problem değilse, konuyla ilgili daha fazla TED 

konuşması da bulmanız çok kolay.  

https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_massively_multi_player_thumb_wrestling 

https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_the_game_that_can_give_you_10_extra_years_of_life?lan

guage=tr#t-1150995 

https://www.ted.com/talks/gabe_zichermann_how_games_make_kids_smarter 

https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?language=tr 

Bu çalışmalar ve konuşmaların hepsi aslında bize tek bir şey söylüyor. Günümüz çocukları (ve 

gençleri) oyun oynayarak sosyalleşiyor, arkadaş buluyor ve iletişim kuruyor. Eğer biz de onlarla 

iletişim kurmak istiyorsak, onların dilinden anlamalıyız. İlla oyunları oynamak zorunda değilsiniz, 

ama en azından konuşulan dilden biraz bile anlıyor olmak, çocuğunuz ile olan iletişiminizi çok 

güçlendirecektir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde benim kişisel tecrübelerime dayanan örnekleri de 

bulacaksınız. Buna benzer tüm Dünya’da başka örnekler bulmak mümkün.  

Artık hazırsanız biraz daha derinlere inebiliriz. 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Ari_Happonen/publication/333036047_Professionalism_in_Esport_Benefits_in_Skills_and_Health_Possible_Downsides/links/5cd80caa299bf14d958f21d0/Professionalism-in-Esport-Benefits-in-Skills-and-Health-Possible-Downsides.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ari_Happonen/publication/333036047_Professionalism_in_Esport_Benefits_in_Skills_and_Health_Possible_Downsides/links/5cd80caa299bf14d958f21d0/Professionalism-in-Esport-Benefits-in-Skills-and-Health-Possible-Downsides.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ari_Happonen/publication/333036047_Professionalism_in_Esport_Benefits_in_Skills_and_Health_Possible_Downsides/links/5cd80caa299bf14d958f21d0/Professionalism-in-Esport-Benefits-in-Skills-and-Health-Possible-Downsides.pdf
https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=pacis2018
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_massively_multi_player_thumb_wrestling
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_the_game_that_can_give_you_10_extra_years_of_life?language=tr#t-1150995
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_the_game_that_can_give_you_10_extra_years_of_life?language=tr#t-1150995
https://www.ted.com/talks/gabe_zichermann_how_games_make_kids_smarter
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?language=tr
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Günümüzde oyun kuralları (Çocuğum bir türlü yemeğe gelmiyor) 

Bu başlık altında size çocuğunuzun neden yemeğe geç kaldığını, ya da saat tam 22:00 da yatağa 

girmediğini detaylı olarak anlatmaya çalışacağım.  

Öncelikle bilinmesi gereken önemli bir konu var. Güvenlik ve güvenilirlik. Hepimiz internetin öyle 

anti virüs programsız falan çok tehlikeli bir yer olabileceğinin farkındayız. Bu yüzden oyun firmaları, 

hem kendi bilgilerini hem de oyuncularının güvenliğini sağlamak için çeşitli yollara başvururlar. 

Bunlardan birincisi sizinle ilgili veriyi kendi server sistemlerinde tutmaktır. Yani siz bir online 

(çevrimiçi: oynayabilmek için internete bağlanmanız gereken) oyuna bağlandığınızda, oyun firması 

sizden rumuz (nickname) ve şifre ister. Kendi rumuz ve şifrenizi girdiğinizde sistem, sizinle ilgili 

bilgiye ulaşır ve bu bilgi doğrultusunda hareket edersiniz. Steam denilen oyun platformu tam olarak 

bunu yaparak bütün oyuncuların gönlünde taht 

kurmuştur. Tabii ki kurucusu da (Gaben) zengin 

olmuştur. Bu oyun platformu işi o kadar ünlü oldu 

ki, artık oyun firmaları kendi platformlarını 

oluşturmaya başladılar. Tabii Steam bunlar 

arasındaki en popüleri.  

Steam sisteminin yaptığını basitçe açıklamaya 

çalışayım. Steam, oyun üreticilerinin ve 

oyuncuların beraber girebildiği bir platformdur. Siz 

oyuncu olarak hiçbir ücret ödemeden Steam platformuna üye olabilirsiniz. Oyun üreticileri sizin için 

oyunlarını Steam mağazasına koyar. Oyunları dilediğiniz gibi inceleyebilir, videolarını seyredebilir, 

oynayan kişilerin yorumlarını okuyabilirsiniz. Oyunu satın almak istediğinizde Steam sistemi sizi 

kredi kartı ekranına yönlendirir. Tamamen güvenli bir ortamda alışverişinizi yaparsınız. Oyunu satın 

aldıktan sonra, oyun sizin kütüphanenize eklenir, oyunu istediğiniz zaman indirebilir, istediğiniz 

zaman silebilirsiniz. Bilgisayarınız mı bozuldu? Bütün oyunlarınızın son kaldığı yer Steam sisteminde 

zaten mevcuttur. Bilgisayarınız düzeldiğinde tekrar sisteme girer oyunu indirip, kaldığınız yerden 

devam edebilirsiniz. Oyundaki hesabınız mı hacklendi? Steam üzerinden hesabınızı geri alma şansınız 

var.  

Canınız tek başına oyun oynamak istemiyor mu? Steam, arkadaşlarınızın o sırada hangi oyunu 

oynadığını da size gösterebilir. Hemen gene Steam üzerinden arkadaşınıza mesaj atarak beraber 

oynama isteğinizi belirtebilirsiniz. Ya da “Bugün kafamı dinlemek istiyorum. Kimseyle uğraşamam” 

modunda mısınız? Steam sisteminde görünmez olup tek başınıza oyuna devam edebilirsiniz.  

Bunun gibi pek çok özelliği barındıran Steam sisteminde tabii ki kullandığınız bir rumuzunuz vardır 

(nickname). Bu rumuz her ne kadar değiştirilebiliyor olsa da, yine de size ait olduğu belli olur. Bu da 

oyuncu güvenilirliğini arttırmak için yapılmış bir eylemdir.  

Steam hesabınız sabit olduğu için, oyunlarda izin verilmemiş hileler kullanma, diğer oyunculara 

hakaret ya da kötü ve aşağılayıcı sözler sarf etme gibi durumlar, sizin oyundan süreli ya da süresiz 

banlanmanıza (ban yemek: oyundan atılmak) sebep olabilir. Bunun için herhangi bir oyuncunun sarf 
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edilen kötü söz esnasında ekran görüntüsünü kaydetmesi ve bunu oyundaki ilgili kişiye mail olarak 

atması yeterli olacaktır. (Bazı oyunlarda, oyunun içindeki menüde şikayet butonu bulunur) Bu tarz 

karşı tarafa hakaret ederek oynayan oyunculara “toksik” denir. Bazı oyunlar, kendi kalitelerini 

arttırabilmek için temiz oyun politikasını belirler. Bunun için oyun firmaları, toksik sayılabilecek 

oyuncuları kendi sistemlerinin dışına atarlar. Bugün espor sayılan oyunların tamamında kötü söz sarf 

eden oyuncular çeşitli cezalara çarptırılır ama ırkçı yorumlar yapan hiçbir oyuncu ban yemeden 

duramaz. Eğer yapılan yorum çok ağır ırkçılık içeriyorsa, oyuncu bir espor takımındaysa, takımdan 

atılır ve yiyeceği ban en az bir senelik olacaktır. Yani bir sene boyunca ban yediği oyuna giremez. 

Benzer kurallar oyunu terk etme durumları için de geçerlidir. Bazı oyuncular yenilmeye 

başladıklarında öfke ya da şımarıklıktan (bazen de teknik sebeplerden) oyundan çıkarlar. Bu durum 

diğer takım arkadaşlarını zor durumda bırakır ve oyunu onlar için çekilmez hale getirir. Bu tarz 

davranışa “leaver” (terk edici) denir ve bir leaver olarak uzun süre oyun dünyasında kalamazsınız. Zira 

hiç kimse “leaver” bir oyuncuya güvenemez. Çok sayıda oyunu terk ettiğiniz anlaşıldığında sistem sizi 

otomatik olarak oyundan banlayacaktır.  

Bu oyundan çıkma işi o kadar ciddiye alınır ki, bazı oyunlarda, oyunu terk etmeniz durumunda sistem 

sizi diğer oyunu terk eden kişilerle belirli bir oyun türünü oynamaya zorlar. Buna ceza havuzu denir ve 

ceza havuzundan çıkabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekir.  

Aynı durum arkadaşlarınız için de geçerlidir. Bilgisayar oyunları dünyası bu bakımdan çok 

acımasızdır. Sadece bir kere hata yapabilirsiniz. Bir oyundan çıktığınızda, eğer kritik bir maç 

esnasında çıktıysanız (klan maçı gibi) sistemin kendisi dışında beraber oynadığınız kişiler de 

rumuzunuzu hatırlayacak ve bir daha onlarla oynamak istediğinizde size izin vermeyeceklerdir.  

İşte bu yüzden bilgisayar oynarken hiçbir çocuk yemeğe zamanında gelemez. Oyunun ortasında siz 

onu yemeğe çağırdığınızda, çocuğunuzun önünde iki seçenek vardır. Ya yemeğe geç kalacak ve fırça 

yiyecek, ya da severek oynadığı oyundan ban yiyecek. Yani, çocuğunuz hayati bir tehlikeye maruz 

kalmadığı sürece o yemeğe geç gelecek ve yemeği soğutacaktır. 

Aynı şey yatma saati için de geçerlidir. Bir oyunun, hele online multiplayer oyunun (çok oyunculu 

çevrimiçi) ne zaman biteceğini kestirmek bazen çok zor olabilir. DOTA ya da LoL için konuşursak, 

ortalama bir oyun 30-40 dakika sürer. Ancak rakibiniz ile çok denk bir karşılaşma yaşanıyorsa, 1 saat 

süren oyunlar da olabilir. Eğer iki taraftan biri diğerine çok büyük üstünlük sağlamışsa 20 dakika da 

sürebilir.  

Diyelim ki saat 21:30 ve çocuğunuz yatma saatinin 22:00 olduğunu biliyor. Zaten bütün çocuklar 

yapıları gereği bu süreyi uzatmaya çalışacaktır ancak ortalamada düşüneceği şey tam olarak şudur. 

“Yatma saatine kadar bir oyun atılabilir. Zaten yarım saat sürer. En fazla 40 dakika. Çok da sorun 

olmaz.” Ve oyuna başlar. Eğer şanslıysa oyun yarım saat sürecektir. Ama hepimiz tecrübemizden 

biliyoruz ki o oyun yarım saatte bitmez.  

Dolayısı ile bu konuda çocuğunuz ile tartışmak istemiyorsanız, onun oyun kurallarına saygı duyun ve 

yatma saatini biraz geciktirmesine ya da yemeğe biraz geç kalmasına ses çıkarmayın. Diyebilirsiniz ki 
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“Bu oyun bitince yatağa!” Ama tabii ki sizi denemek isteyeceklerdir. “Anne bir oyun daha” “Baba 

lütfen, bak bütün ekip toplandık n’olur” gibi cümleler sizi yıldırmamalı. Çocuğunuz oyunu bitince 

yemeğe ya da yatağa gidecek. Oyunların kuralları varsa, evinizin de kuralları var.  

Bu tarz kurallara uyma çocuğunuzun espor sahnesindeki gelişimi için de önemli bir deneyimdir. Zira 

bugün birçok takım artık yetenekli ama asi oyuncular yerine görevi yerine getirebilecek oyunculara 

yönelmeye başladı. Takımların kendi içindeki uyumu o kadar önemli oldu ki, çoğu takım çok 

yetenekli ama asi oyuncularını takımdan çıkartıp, onun yerine belki yeteneği daha düşük, ama takım 

çalışmasına yatkın kişileri tercih ediyor.  

Mini sözlük 

Online: Çevrimiçi: İnternete bağlı olduğunuz duruma denir.  

Nickname ya da nick: rumuz: Herhangi bir oyunda kendinize seçtiğiniz isim. 

Banlanmak; ban yemek: Oyuna girişin, oyun firması tarafından engellenmesi durumu 

Toksik: Zehirli: Genelde oyun esnasında hakaret ya da aşağılayıcı terimler kullanan oyunculara verilen 

isim 

Leaver: Terk edici: Oyunun ortasında oyunu bırakan, dolayısı ile takımını yarı yolda bırakan kişilere 

verilen isim 

Klan: Birden fazla oyuncunun oluşturduğu amatör takım.  

Multiplayer: Çok oyuncunun aynı anda oynayabildiği oyunlara verilen genel isim.  

Online multiplayer oyun: Birden fazla oyuncunun, internete bağlanarak oynadığı oyunların genel adı 
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Espor Oyunları 

 

Oyunları açıklamaya başlamadan önce oyun türleri ile ilgili genel bir bilgi vermek sanırım daha yararlı 

olacak. Temelde espor sahnesinde oynanan oyunların büyük çoğunluğu MOBA, FPS, RTS ya da TPS 

olarak geçiyor. Tabii ki spor ya da kart oyunları da var. Şimdi bu türleri açıklayalım. 

MOBA Oyunları 

MOBA: Multiplayer Online Battle Arena kelimelerinin baş harfleri alınarak yapılan kısaltmadır. 

Türkçe, çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası anlamına gelir. Anlamı, beşer kişilik iki takımın 

oyuncuları, 100 civarındaki kahraman havuzundan birer kahraman seçer ve 5v5 savaşılır. Amaç karşı 

tarafın üssündeki ana binayı yok etmektir. Genelde 3 koridordan “creep” ya da “minion” denen küçük 

yaratıklar ilerler. Bu yaratıklar her iki takımın üssünden 30 saniyede bir çıkarlar. Bu yaratıkları 

öldürüp para kazanılır ve kazanılan para ile seçtiğiniz karakteri güçlendiren eşyalar alırsınız. Eğer 

karşı takımın kahramanını öldürebilirseniz daha çok para kazanırsınız. Ölen her kahramanın, 

seviyesine göre tekrar doğma süresi vardır. Yanınızda ölen her creep ya da kahraman size "experience 

points” (xp) tecrübe puanı kazandırır. Kazandığınız xp arttıkça seviye yükselip kahramanınızın 

özelliklerini güçlendirirsiniz. Kahramanınızın en az 4 yeteneği olur. Bu yeteneklerden 4. olana 

ultimate kısaltması olan “ulti” denir. Genelde her kahramanın en güçlü ya da önemli özelliği ultisidir.  

Ulti, kahraman belirli bir seviyeye gelmeden kullanılamaz. Genelde popüler olan 6-11-16. 

seviyelerdir. Ama oyun ve kahramanın yapısına göre değişiklik gösterebilir. Oyun bitince, karaktere 

kastığınız eşyalar da sıfırlanır. (kasmak: satın almak, para biriktirmek) Yani oyun bitip bir sonraki 

oyuna başladığınızda aynı karakteri seçmiş bile olsanız, kasmaya sıfırdan başlarsınız. Karşınıza gelen 

kahramana ya da takımınızın diğer kahramanlarına göre takımdaki rolünüz değişebilir. Yani bir 

oyunda oynadığınız bir kahraman ile takımın kurtarıcısı olabilirsiniz ama başka maçta aynı kahraman 

ile rezil de olabilirsiniz. Bu da MOBA oyunlarının zorluğunu ifade eder. Zira her kahramanın kendi 

özelliklerini bilmek yetmez. Karşınıza gelen kahramanın özelliklerini, güçlü ve zayıf yanlarını bilip 

ona göre hareket edilmesi ve eşya alınması gerekir. En popüler MOBA oyunları DOTA2 ve LoL’dür. 

MOBA: Multiplayer Online Battle Arena: Birden fazla oyuncunun, internete bağlanarak oynadığı 

belirli bir arenada savaşılarak oynanan oyun türü. 

Creep (minion): Genelde MOBA türü oyunlarda olan, oyun tarafından belirli sürelerde üretilip karşı 

takıma saldırması için gönderilen temel üniteler.  

Xp: Experience points: Tecrübe puanı: Oyunda bir aksiyon sonrası oynanan karakterin kazandığı 

tecrübe miktarı. Genelde xp, rakip takımın oyuncusu ya creep’i sizin yakınlarınızda öldüğü zaman 

kazanılır. 

Ulti: Ultimate: Bir karakterin en önemli ya da güçlü özelliği.  

Kasmak: Oyunda para kazanmak, ya da karakterin kazancının yüksek olması durumu. En çok “Ben bu 

oyun iyi kastım” ya da “Karşıdaki X çok kasmış” gibi cümleler duyulur.  
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DOTA 2 

Espor sahnesinde en popüler olmayan ama ödül ve oyuncu kazançları açısından en çok getirisi olan 

oyun DOTA 2’dir. Bu oyun klasik MOBA oyun tanımına girer. Temelde amaç karşı takımın üssünü 

yok etmektir. (Haritadaki sağ üst (dire) ve sol alt (radiant) köşeler) Bunun için 5 kişiden oluşan iki 

takım, kişi başı bir kahraman seçerek haritada karşılaşır. Oyunda para kazanabilmek için “creep” adı 

verilen her 30 saniyede bir kendi kendine oluşarak 3 farklı koridordan ilerleyen yaratıkları öldürmek 

gerekir. Şekilde DOTA2 haritası görülmekte. 3 koridor Mid (orta), top (üst) ve bot (alt) olarak ayrılır. 

Creep denen yaratıklar bu koridorlardan ilerler ve birbirleriyle karşılaşır. Haritada kare şeklinde 

görülen yapılar kuledir. Kuleleri yıkıp, karşı tarafın üssündeki ana binayı yıkan takım oyunu kazanır. 

DOTA Havuzunda yüzden fazla kahraman vardır. Her kahramanın en az 4 özelliği bulunur. 

Kahramanlar (ya da karakterler) yakın ya da uzak dövüşçü olmalarına göre ikiye ayrılabilir ama 
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turnuvalarda daha çok rollerine göre ayrılır. Aynı zamanda karakterler yapılarına göre üç ana özelliğe 

göre ayrılır. 

Strength: Güç karakterlerinin can miktarı atladığı her seviye başına artar. Bu karakterleri oyun sonuna 

doğru öldürmek daha zordur.  

Agility: Bu karakterler çeviklik özelliği ile öne çıkan karakterlerdir. Çeviklik oyunlarda vuruş hızı 

olarak kendini gösterir. Bu karakterlerin vuruş hızları oyun sonuna doğru çok yükseldiği için, 

çoğunlukla rakibe hasar vermede en etkili karakterler olurlar. 

İntelligence: Oyunda strength can sağlıyorsa, intelligence (zeka) özelliği de mana sağlar. Mana da 

sizin yeteneklerinizi kullanmak için gerekli özelliktir. Genelde büyücüler intelligence karakterlerden 

biri olur. Zira büyüleri için gerekli mana miktarı çok olacaktır. 

Karakterlerin özelliklileri, oyundaki rolünü belirlemek için önemlidir. Bir oyunda çok farklı roller 

görmek mümkündür.  

Carry: Taşıyıcı olan bu karakterler genel olarak oyunun başında kırılgan (çabuk zarar gören ya da 

ölebilen) olup, oyunun ortalarından sonra özellikleri bakımından çok güçlenme potansiyeline sahip 

karakterlerdir. “Carry” adı, bu karakterlerin oyunun sonunda karşı takıma büyük hasarlar verebilme ve 

takımı taşıyabilme yeteneklerinden dolayı verilir. Takımınızın Carry karakteri eğer iyi kasmışsa, (çok 

para ve xp kazanmışsa ve bu parayı uygun eşyalara harcamışsa) karşı takımla savaşa tutuştuğunuzda 

onlara büyük hasarlar verecek ve takımınızda sadece o kalsa bile oyunu kazanmanızı sağlayacaktır. 

Takımdaki belki de en büyük sorumluluk ona aittir. Çünkü her zaman olmasa da takımın kazanması ile 

kaybetmesi arasındaki çizgiyi “Carry” karakterinin oynama tarzı belirler.  
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Disabler: Bu karakter tipini tek kelimeyle anlatmak çok kolay değil. Daha çok yetenekleri sayesinde 

karşı takım oyuncularını etkisiz hale getiren karakterlere “Disabler” denir. Bu karakterler daha çok 

“stun” adı verilen ve rakibi hareketsiz kılan yeteneklere sahiptir. Bu da bir oyun stratejisidir. Karşı 

takıma doğrudan zarar vermek yerine, karşı takımı etkisiz hale getirerek takımınızın diğer 

elemanlarının onlara zarar vermesini sağlayabilirsiniz.  

Support: Adı üzerinde destek karakteri. Support, (namı diğer Sup) oyundaki en az etkili gibi görünen 

ama aslında oyunun çoğu zaman kaderini belirleyen karakterdir. Sup karakterlerin Carry kadar 

kasması beklenmez. Onlar daha çok “ward” denen ve size haritada belirli bir bölgeyi gösteren 

gözlerden alarak takımınıza görüş alanı sağlar. DOTA’da aynı anda alabileceğiniz gözlerin sayısı 

belirlidir. Dolayısı ile Sup gözleri nereye yerleştirmişse, orası görüşünüz dahilinde olacaktır. Sun-

Tzu’nun dediği gibi “Savaş alanını kontrol eden, savaşı kontrol eder” Bu yüzden turnuvalarda genelde 

takım kaptanları destek oynar. Bu sayede takımını ve savaşı kontrol eder. 

Destek karakterlerinin çoğunun aynı zamanda takım arkadaşlarını iyileştiren yetenekleri olur. Bu 

sayede savaş esnasında takımın korunması onlara emanettir. Özellikle takım savaşlarında Carry 

korunur. Zira o hayatta kaldığı sürece takımınızın bir şansı vardır. 

İnitiator: İnitiator karakterler tabir yerindeyse kavgayı başlatan karakterlerdir. Genelde kendilerini 

koruyabilecek ve karşı tarafa da zarar verebilecek özellikleri olur. En basit strateji şudur; İnitiator 

karakter ortaya atlar, yeteneklerini kullanabildiği kadar kullanır ve ölür. Ama o sırada sizin Carry 

ortalığı silip süpürür. 

Jungler: Oyunda creep denen yaratıkların ilerlediği 3 koridor olsa da, haritanın çeşitli yerlerinde 

ağaçların arasında yanına yaklaştığınızda göreceğiniz ve onlara saldırmadığınız sürece size 

saldırmayan “Neutral creep” denen yaratıklar vardır. Bazı karakterler, yetenekleri gereği bu 

yaratıklardan zarar görmez ya da az hasar görür. Ormancı denilen bu karakterler creep yoluna değil de, 

ormana giderek orada kasar. Bir koridorda ölen her creep yakında bulunan kahramanlara xp verir. 

Ancak verdiği xp yakında olan kahraman sayısına bölünür. Bir kahraman ormana geçtiğinde, 

takımdaki bir arkadaşını koridorda yalnız bırakarak onun daha çabuk seviye atlamasına yardımcı olur. 

Tabii ki koridorda tek kalan arkadaşının iki kahramana karşı dayanabileceğini varsayarak böyle bir 

hamle yapar. Bu sayede hem kendisinin hem de koridorda tek bıraktığı arkadaşının seviyesi rakibe 

göre daha hızlı artacaktır. Bu da oyunlarda kullanılan bir diğer stratejidir. 

Durable: Dayanıklı ya da diğer adıyla tank olan bu karakterler hem can hem de zırh bakımından diğer 

karakterlere göre üstündür. Dolayısı ile onu öldürmek zordur. Ancak bu karakterlerin verebileceği 

hasar miktarı da çok yüksek değildir. Dolayısı ile karşı tarafa zarar vermek yerine dikkatleri üstüne 

toplayarak karşı takımın ilgisini Carry’den uzaklaştırmaya çalışır. Genelde İnitiator karakterleri 

tanklardan seçilir. 

Nuker: Karşı takıma ani ve çok zarar verebilen karakterlere nuker denir. Bu karakterlerin bir ya da iki 

saniye içinde verebileceği zarar miktarı çok fazladır ama sürekli değildir. Daha sonra yapabilecekleri 

pek bir şey olmaz. Dolayısı ile nuker karakterler oyunun başı ve ortası gibi çok etkili olurlar. Oyunun 
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sonuna doğru herkesin canının çok olmaya başladığı dönemlerde verdikleri zarar o kadar yüksek 

olmaz. Bu yüzden ani saldırı stratejileri için iyi bir seçim olurlar. 

Pusher: Oyunu sadece rakip takımın oyuncularını öldürerek kazanamazsınız. Evet rakip kahramanları 

öldürmek size avantaj sağlar ama maçı kazandırmayabilir. Ana amaç, kulelerin ardındaki ana binayı 

yıkmaktır. Karşı takımın kulelerini sırayla alarak haritada daha çok kontrol sağlayıp, creep’lerin oyunu 

sizin için bitirmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için ittirici denilen karakterler birebirdir. Bu durumda 

rakip takım sizinle takım savaşı yaptığını düşünürken sizin takımın ittiricisi koridorlardan birinde 

gidebildiği kadar ilerler, alabildiği kadar kule alır. Bu durumda rakibin ya sizi durdurmak için savaştan 

çekilmesi ve kendi kalesini koruması, ya da savunmanızı kırarak sizden önce kuleleri almaya çalışması 

gereklidir.  

Escape: Yetenekleri arasında kaçmaya elverişli olan karakterlere kaçak denir. Bu karakterlerin kaçış 

yetenekleri sayesinde zor bir durumdan çıkma, ya da kullanma şeklinize göre sizin yanınıza gelme 

olasılıkları yüksektir. Eğer karşı takım kaçak bir karakter aldıysa, çoğu zaman “disable” alarak onu 

durdurmanız mümkün olur. 

Şimdi burada bir şeyi daha açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Oyundaki 119 karakterin (kahramanın) 

hepsi sadece bir özelliğe sahip değildir. Bir kahraman birden fazla role uygun olabilir. Yani siz, takım 

stratejinize göre ormancı bir Carry ile de oynayabilirsiniz, kaçak bir Carry de seçebilirsiniz. Ya da 

destek oyuncunuz aynı zamanda ormancı olabilir.  

Turnuvalarda kahraman seçimi de buna göre yapılır. Turnuvalarda bir takım ilk seçimi yaparken diğeri 

de hangi tarafta oynayacaklarını seçer. Kahraman seçiminden önce iki takımın da üçer kahraman 

banlama (banlanan bir kahramanı o oyunda kimse seçemez) hakkı vardır. Burası takımların ödevlerini 

yapıp yapmadıklarının anlaşıldığı yerdir. Bazı takımlar bazı kahramanlar ile oynamayı çok sever. Ya 

da belirli bir kahramana karşı oynamak istemez. Banlama kısmı ya en güçlü olan kahramanları 

banlamak için, ya sizin stratejinizi bozacak kahramanları banlamak için ya da karşı takımın imzası 

haline gelmiş kahramanları banlamak için kullanılabilir.  

Banlama fazından sonra ilk seçim yapacak takım bir kahraman, rakip takım iki kahraman ve ilk takım 

ikinci kahramanını seçer. Sonra tekrar bir banlama fazına geçilir. Bu fazda iki takım ikişer kahraman 

banlar. Bu evredeki banlamalar genelde takımların seçtikleri kahramanlara bakıp onların nasıl bir 

takım kuracaklarını tahmin ederek, stratejilerini bozmaya yönelik seçimler yapılmaya çalışılır. Bazı 

kahramanlar birbirleri ile sinerji içinde oynanabilir. Daha sonra ilki gibi iki kahraman seçimi ve son bir 

banlama fazına geçilir. Bu da rakibin seçtiği 4 kahramana bakarak beşinciyi tahmin edip, onu 

banlamak için kullanılır. Bu banlamadan sonra her iki takım da son kahramanını seçer ve oyun başlar.  
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DOTA, espor olarak en zor oyunlardan biri kabul edilir. Kahramanları tam anlamıyla öğrenmek, günde 

iki saat oynayan biri için yaklaşık bir yıl alır. Bu tarz oyunculara, oyuncu jargonunda “noob” denir. 

Yeni, işi bilmeyen anlamına gelir. Eğer bir noob olarak oyunda çok ölürseniz, o zaman da “feeder” 

ünvanına hak kazanırsınız. Feed İngilizce beslenmek demektir. Siz her öldüğünüzde sizi öldüren kişiye 

para kazandırırsınız. Buna da “farm” (kasmak kelimesi için kullanılır) adı verilir. Çok kez 

öldüğünüzde karşı takım sizin üzerinizden o kadar çok para kazanmış olur ki, onları durdurmak 

mümkün olmaz. 

Noob aşamasını geçmiş, belirli bir seviyeye gelmiş her oyuncu artık “ranked” (dereceli) adı verilen ve 

kendisine puan kazandıracak maçlara girebilir. Bu maçlarda kazanmanız ve K/D/A skorunuza göre 

(Kill/Death/Assist: Öldürme/Ölme/Asist) MMR denen puanınız yükselir. Bu puan, sizin oyuncu olarak 

nasıl olduğunuzu gösterir. Aynı zamanda maç yapmak istediğinizde sistem, sizin karşınıza sizin MMR 

puanınıza yakın oyuncuları getirecektir. Dolayısı ile dengeli bir oyun sağlanmaya çalışılır.  

Şekilde DOTA2 oyunundaki oyuncu ekranı ve açıklamaları görülmekte. Dikkat edilirse neredeyse her 

bir kısım oyuncuya ayrı bir anlam ifade etmekte. İşte rekabetçi oyunları zor yapan şeylerden biri 

budur. Neredeyse her oyun için benzer bir ekran mevcuttur ve oyuncunun o ekranda gördüğü her bir 

butonun, grafiğin, rengin bir anlamı vardır. Espor oyuncusu kararlarını o ekranda gördüğü değerlere 

göre ve çok hızlı bir biçimde vermelidir. 
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Mana: Karakterlerin özelliklerini uygulayabilmek için kullandıkları büyüklük.  

Ward: Oyunlarda belirli bir alanı bir süre görmenizi sağlayan eşya. 

Noob: Herhangi bir oyuna yeni başlamış. Oynanan oyun konusunda bilgisi çok az olan kişi 

Feeder: Sürekli öldüğü için karşı takıma çok para kazandıran oyuncu 

Ranked: Dereceli oyunlar. Bu oyunlardaki becerinize göre bir üst ya da alt kategoriye geçersiniz. 

DOTA2 oynayan çocuğunuzu şaşırtmak (biraz da sataşmak) için şu 

cümleleri kullanabilirsiniz 

1. Önce nerede oynadığına bakın.  

2. Haritanın sağ tarafında ise “Offlane mi oynuyorsun safe mi? Kule 

altından çıkma bari” (Harita yukarıdaki görselde sol altta üstünde 

minimap yazan kare) 

3. Haritanın sol tarafında ise “Carry mi oynuyorsun? Desene karşı takım 

kazandı.” 

4. Haritanın ortasında tek tabanca ise “Son vuruş konusunda iyi misin 

bari? K/D/A ne durumda?” 

Sonra çocuğunuzun suratındaki değişimi izleyin :)  
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LoL 

Dünya’nın en çok oynanan espor oyunudur. LoL de DOTA gibi MOBA tarzı bir oyundur ve oynanış 

açısından DOTA ile çok benzeşmektedir. Burada da üç koridordan gelen minyonları öldürerek para 

kazanmaya çalışır, paranız ile kendinizi güçlendirecek eşyalar satın alırsınız. Her ne kadar temel 

mantığı aynı olsa da LoL birçok bakımdan DOTA’dan ayrılır.  

Öncelikle LoL oyununda 130’dan fazla kahraman vardır. Dolayısı ile seçenekler ve olasılıkların sayısı 

artar. Ayrıca kahramanlar DOTA’da olmayan bir özelliğe göre de ayrılır. AP Attack Power yani büyü 

gücü, ve AD Attack Damage yani atak hasarı. Kahramanları bu özelliklerine göre de seçebilir ve 

dengeleri buna göre kurabilirsiniz. LoL’de aynı zamanda oyun başlamadan önce kahramanınıza ekstra 

özellikler veren belirli rün dizilimleri vardır. Bu rün dizilimi kahramanı oynama şeklinize göre 

değişiklik gösterebilir. Bazı rünler her 4 vuruş sonrası kahramanın canını doldururken, bazı rünler 

rakibe büyü isabet ettirdiğinizde ona fazladan hasar verebilir. Bu rün dizilimini hem seçtiğiniz 

kahramana göre, hem de rakibin seçtiği kahramanlara göre değiştirebilirsiniz.  

LoL’de DOTA’dan farklı olan bir başka olay da ejderlerdir. Oyunda hemen ilk seviyelerde 

öldüremeyeceğiniz kadar güçlü ama 6-7 seviye iken öldürebileceğiniz ejderhalar bulunur. Bir 

ejderhayı öldüren takım birtakım güçler kazanır. Ejderler dağ, bulut, okyanus, alev ve kadim olmak 

üzere beş tanedir. 35. dakikaya kadar kadim ejder çıkmaz. Diğer dört ejder rastgele çıkar. Peki bu 

ejderler kahramanlara ne tür özellikler katar? 

Dağ ejderi: İlk kez öldürüldüğünde kulelere ve canavarlara verilen hasarı %10 ikinci kez 

öldürüldüğünde %20, üçüncüde %30 arttırır. 
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Bulut ejderi: İlk kez öldürüldüğünde tüm takıma +15, ikinci kez öldürüldüğünde +30, üçüncü kez 

öldürüldüğünde +45 hareket hızı verir. 

Okyanus ejderi: İlk kez öldürüldüğünde tüm takımın eksik can ve mana değerinin %10’luk kısmını 

18 saniyede, ikinci kez öldürüldüğünde 12 saniyede, üçüncü kez öldürüldüğünde ise 6 saniyede 

yenilenmesini sağlar. 

Alev ejderi: İlk kez öldürüldüğünde tüm takıma %8 oranında, ikinci kez öldürüldüğünde %16 

oranında üçüncü kez öldürüldüğünde %24 oranında AP ve AD artışı sağlar.  

Kadim ejder: Kadim ejder öldürüldükten sonraki 120 saniye boyunca normal ve büyü ile yapılan 

saldırılar, hedefi fazladan 3 saniye boyunca, saniye başına 45 hasar ile yakar. (Önceden öldürülen her 

ekler için +45 hasar eklenir) Aynı şekilde kadim ejder öldürüldükten sonraki 120 saniye boyunca diğer 

ejder güçlendirmeleri %50 oranında artar. 

Ejder öldürme işine LoL jargonunda görev adı verilir. Bütün ejderler takıma “buff” adı verilen artı 

özellikler katacağı için ejder önü savaşlar ya da ejderi “çalma” çalışmaları da burada olur.  

Hemen çalma demişken bunun ne anlama geldiğinden de bahsedelim. Bütün MOBA oyunları “son 

vuruş” denen bir mekanik üzerine oynanır. Herhangi bir minyon ya da kahramana en çok hasarı veren 

değil, ölümcül vuruşu yapan son kişi onu öldürmüş sayılır. Dolayısı ile siz rakip takımın kahramanını 

köşede sıkıştırıp döverken, size “yardım” amaçlı gelen takım arkadaşınız bir vuruş kala o kahramana 

bir yetenek gönderip onu öldürürse, parayı o kazanacaktır. Bu duruma “çalma” adı verilir. Bazı 

kahramanların uzun mesafeden etki edebilen yetenekleri vardır. Örneğin rakip takım ejder öldürmeye 

çalışırken arkadan dolaşıp ejdere son vuruşu yaparak ejderi sizin öldürmeniz, oyun dünyasında takdir 
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gören davranışlardan biridir. Buna ejderi çalmak denir. Evet muhtemelen rakip takım sizi hemen 

oracıkta hacamat edecektir ama takımınıza bonus kazandırmış olursunuz. Zira siz en fazla 40 saniye 

sonra tekrar doğacaksınız ama ejderin takımınıza kattığı buff (avantaj) oyunda uzun bir süre sizin 

olacak. 

LoL oyununda (ve neredeyse bütün espor oyunlarında) “rank” adı verilen bir sıralama sistemi vardır. 

Kimse oyuna yeni başlarken Dünya sıralamasında olan biri ile karşılaşmak istemez. Bu durumun tersi 

de geçerlidir. Siz çok iyi bir oyuncu iken “noob” lar ile oynamak hiç de eğlenceli değildir. Dolayısı ile 

her oyunun kendi içinde bir sıralama sistemi vardır. DOTA için MMR (matcmaking rating), LoL için 

LP olarak adlandırılan bu puanlama sistemi temel olarak çok basittir. Maç kazandıkça puanınız artar, 

maç kaybettikçe azalır. DOTA sadece MMR kullansa da, LoL aynı zamanda derecelere isim de verir. 

Oyuna başladığınızda demir kategorisinden başlarsınız. Daha sonra sırasıyla bronz, gümüş, altın, 

platin ve elmas olursunuz. Elmas seviyesinden sonra “Challenger” seviyeleri gelir. Bunlar da master, 

grandmaster ve Challenger olarak geçer. Genelde espor oyuncuları en az “master” seviyesindeki 

oyunculardan seçilir.  

MOBA oyunlarında (aslında bütün oyunlarda) bilinmesi gereken önemli bir diğer kavram da “meta” 

denilen oyun oynanışındaki değişikliklerdir. Oyun üreticileri, oyunun sürekli aynı kalması halinde bazı 

kahramanların, haritadaki bazı bölgelerin ya da bazı açıkların kötüye kullanılabileceğinin farkındadır. 

Ayrıca her şeyin aynı olması, belirli bir süre sonra oyuncuları da sıkacaktır. Daha önce de belirtmiştik, 

espor genç nesle hitap eden bir dal. Bu yüzden oyuna dinamiklik katmak adına üreticiler, oyunda 

birtakım değişiklikler yapabilirler. Bunlar küçük değişiklikler olabileceği gibi, oyuna yeni kahraman 

eklemek gibi ciddi değişiklikler de olabilir. Örneğin bir kahraman eskiden seviye başına 20 can 

kazanırken yeni paketle bu değer 10’a düşürülmüş olabilir. Bu da o kahramanın yüksek seviyelerde 

canının beklenenden az olmasına ve kahramanın oyun sonuna uygun olmaması anlamına gelebilir. Bu 

durumda bu kahraman artık eskisi gibi seçilmeyecek, ya da seçen kişi kendini koruyabilmek için daha 

önce aldığı eşyalardan bir kısmını değiştirmek zorunda kalacak demektir. İşte bu tarz oyundaki 

değişikliklere meta denir ve oyun metasındaki değişiklikleri özellikle takım koçları çok iyi takip edip, 

bu değişikliklere uygun stratejiler üretmek zorundadır. Örneğin LoL’de son meta ile birlikte ormancı 

karakterleri çok daha önemli olmuş, oyunlardaki dizilimi tamamen değiştirmiştir. Önceden 1 

kahraman orta koridora, ikişer kahraman alt ve üst koridora giderken, şimdi orta ve üst koridor bir kişi, 

alt koridor iki kişi olarak değişmiş, ormancı olan karakter de ormanda kasarken koridorlara gelip 

“gank” adı verilen sürpriz saldırılarla rakibi gafil avlama tekniği revaçta olmuştur.   

LoL vs DOTA2 rekabeti, hala dünyadaki en çok tartışılan konulardan biridir. Her iki oyunun 

oyuncuları da kendi oynadıkları oyunun daha iyi olduğunu iddia eder. Bu tartışma biraz da Fenerbahçe 

- Galatasaray rekabeti gibidir. Biz tarafsız olarak olaya baktığımızda LoL oyununun bütün dünyada 

DOTA2’ye göre daha fazla oyuncu sayısına sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Riot Games 

(LoL oyunun sahibi olan firma) Valve’ye göre (DOTA2 oyununun sahibi olan firma) reklama ve 

turnuvalara daha fazla para harcıyor, yardımcı oluyor. Ancak DOTA2, LoL’e göre daha zor ve prestijli 

kabul ediliyor. Ayrıca üst seviye DOTA2 oyuncuları, diğer bütün oyunculardan daha fazla para 

kazanıyor. Buna karşılık orta seviye profesyonel oyuncularda LoL’ün gelir bakımından bariz bir 

üstünlüğü var.  
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Buff: Bir özelliğin artması durumu. Karakterin canını, büyü gücünü vb değerleri arttırma durumu. 

Gank: Birden fazla kişinin, rakip oyuncuyu tek yakalaması ve elemine etmesi durumuna denir.  

En çok duyabileceğiniz cümle “Aşağı gank gelin. Karşımdaki çok kasıyor” 

 

LoL oynayan çocuğunuzu şaşırtmak için şaşırtmak için şu adımları takip 

edebilirsiniz. 

1. Önce çocuğunuzun nerede oynadığına bakın. Ekranın sol altında küçük 

bir harita vardır. Orada oyuncuları görebilirsiniz.  

2. Eğer üst koridorda ise “Ormancı gank gelmiyor mu?” diye sorun. 

Cevap evet geliyor ise “Ezemedin mi karşıyı? Bırak da adam mid e 

yardım etsin.” Eğer cevap hayır gelmiyor ise “Eziyor musun karşıyı? 

AP mi AD mi gittin?” 

3. Eğer orta koridorda ise “Alta (“bot”a da diyebilirsiniz) gank 

gidiyorsundur inşallah. Ezilmesin çocuklar. K/D/A ne alemde?” 

diyerek onu şaşırtabilirsiniz. 

4. Eğer alt koridorda ise “Carry mi sup mu oynuyorsun?” diyerek 

başlayın. Cevap carry ise “Umarım AD carry dir yoksa karşı seni 

ezecek.” diyebilirsiniz. Eğer cevap sup ise “Ping ward almıyor musun? 

Sağdan soldan gank gelecekler haberiniz olmayacak. Nasıl sup’sun 

sen?” diyerek ona sataşabilirsiniz.  
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FPS Türü Oyunlar 

 

FPS: First Person Shooter (Birincil bakıştan oynanan oyunlar) Bu oyunlarda siz dünyayı, bir 

karakterin gözlerinden görürsünüz. Yani ekranda iki el (elinizde silah varsa o silah) ve dünya görünür. 

Genelde ekranın ortasında + şeklinde bir imleç bulunur. Yapmak istediğiniz aksiyon ya da ateş etmek 

istediğiniz şey o artı işaretine gelince hedefte olur. Fare sayesinde sağa sola, yukarı aşağı bakarak ve 

klavyedeki WASD tuşları sayesinde ilerleyerek oyunu oynarsınız. FPS türü aslında bakış açısını ifade 

etmek için de kullanılabilir. Şimdi oyunlara bir göz atalım. 

CS-GO 

Listemizdeki ilk FPS oyunu olan CS-GO, aynı zamanda en eski olanıdır. 1999 yılından beri Counter-

Strike oyunu oynanmaktadır. Son haliyle Counter Strike- Global Offensive adını almış, oynanışında 

bir takım değişiklikler yapılmış, oyun daha dengeli bir hale getirilmiştir. CS-GO, beşer kişilik (1v1, ya 

da 2v2 de olabilir) iki takımdaki oyuncuların savunma ve saldırı stratejilerini uyguladıkları FPS 

türündeki bir oyundur. Maç, bir takımdaki kişi sayısı bitene kadar, hücum tarafın görevi tamamlaması 

veya savunma tarafının 2 dakika savunma yapabilmesi ile sonuçlanır. Her oyuncu oyuna eşit miktarda 

para ile başlar, kazandıkları paraya göre silahlarını daha güçlü ya da takımın stratejisine uygun olanla 

değiştirebilir. Diğer turnuvalardan farklı olarak CS-GO oyununda maç esnasında mola alınabilir. Bu 

molalarda koç takıma strateji anlamında müdahale edebilir.   

CS-GO oyunlarında her oyuncu özellik olarak birbiri ile aynı olduğu için, turnuvalarda karakter ban 

veya seçimi yapılmaz. Onun yerine harita ban veya seçimi yapılır. Toplamda oyunda 7 harita vardır. 
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En popüler oyun türü BO3 (best of 3) modudur. Bu modda her iki takım ikişer harita banlar, kalan üç 

haritada oyun oynanır. Bu haritalarda her biri 2 dakika süren “round” adı verilen turlar oynanır. 

Toplamda 16 “round” kazanan takım, oyunu kazanmış olur. 15 “round” sonra maçın devre arası olur. 

2-3 dakikalık bir ihtiyaç molası sonrası ikinci devre başlar. Maçın en fazla oynanabilecek “round” 

sayısı 30 olarak belirlenmiştir. 15-15 beraberlik durumunda maç uzatmaya gider.  

CS-GO rolleri, takımın hücum ya da savunmada olmasına göre değişiklik gösterir. Hücum demek 

takımınızın o eli kazanması için ya tüm rakip oyuncuları öldürmesi ya da belirli bir alana bomba 

koyması ve patlatması anlamına gelir. Savunma ise rakibin ya bombayı koymasını engellemek ya da 

bomba konduysa onu etkisiz hale getirmek demektir. Hücumda IGL rolü ile savunmada IGL rolünün 

işlevsellik bakımından farkları vardır.  
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IGL: (In Game Leader) Tam Türkçe karşılığı oyun içi lideri. Harita bilgisi en iyi olan kişidir. Takımı 

yönlendirir. Kimin hangi bölgeden gideceğine ve nasıl oynayacağına karar veren kişi IGL rolündeki 

kişidir. IGL, takım kaptanı olmak zorunda değildir. Takım kaptanı daha çok takımı motive edebilen 

kişidir. 

Entry fragger: Oyundaki en agresif oynama yapısına, aynı zamanda en iyi nişan alma kabiliyetine 

sahip olması gereken kişidir. Hücumda çatışmaya önden giren, savunmada ise rakibe yakın oyun 

oynayan kişidir.  

Lurker: Girişlerde entry fragger karakterine yardımcı olan kişi. Savunma kısmında ise arka saflardan 

takımına bilgi toplayan kişidir. Burada hemen bahsetmek gerekir, CS-GO oyununda sesler, diğer 

oyunlara göre çok daha önemlidir. Neredeyse bütün oyunlarda ses, oyunun atmosferi için önemlidir. 

Ancak CS-GO oyununda rakibinizin ayak sesleri sizin tarafınızdan duyulur. Kulağı ve kulaklığı iyi 

olan bir kişi rakibin hangi yönden geldiğini bile seslerden anlayabilir. Bu da takımınız için inanılmaz 

bir avantaj anlamına gelmektedir. Dolayısı ile “lurker” oynayan kişi, takımda kulakları en iyi duyan 

kişidir. Rakibe mümkün olduğu kadar yaklaşarak çıkardıkları seslerden onların geliş yönü, kişi sayısı 

gibi hayati önem taşıyan bilgileri takıma iletir.  

AWP : Nişancı. Aslında AWP pozisyonun adı değil, oyuncunun kullandığı tüfeğin markası. Bu tüfek 

oyundaki en güçlü tüfektir. O kadar güçlüdür ki AWP ile ayağınızdan bile vurulursanız, ölürsünüz. 

Ancak tüfeğin ağırlığı yüzünden yavaş koşma, tüfeğin her mermiden sonra tekrar doldurulması 

gerekliliği ve yavaş silah doldurma gibi dezavantajları vardır. Dolayısı ile uzun koridorları tutma 

görevi ona aittir.    

Support: Atılacak tüm bombalar ve patlayıcıyı taşıyan kişiye destek denir. Sis ve flash taktiklerini 

bilmesi gerekir. Hem hücum hem savunmada bombaları kullanma şekli ile takım için büyük önem arz 

eder. Burada da küçük bir parantez açalım, “Bomba atmanın nesi var, al fırlat işte” dediğinizi duyar 

gibiyim. Hemen yeni nesil bir karşılık vereyim “O öyle değil işte!”  

Örneğin bir koridora giriş yapacaksınız. “Lurker” rakibin koridorda olduğunu doğrulamış, “entry 

fragger” koridora önden Rambo stil atlamaya hazır. Herkes sizin sup olarak flash bombanızı bekliyor. 

Oyunda mantık olarak flash bombasına bakan kişi 2 ya da 3 saniyeliğine ekranda hiçbir şey göremez. 

Eğer attığınız flash yere düştükten sonra patlarsa sizin “entry fragger” oyuncunuz da bir şey göremez. 

O yüzden, flash bombanızı öyle bir şekil ve zamanlama ile atmalısınız ki, sizin “EF” koridora 

girdiğinde tam kafasının arka tarafında flash patlasın, ona bakan tüm rakiplerin ekranı kararsın ve 

“EF” rahatlıkla rakipleri etkisiz bıraksın. Bunu yapabilmek, zamanlama, koordinasyon ve etkili bir 

takım çalışması gerektirir. Bu yüzden “support” rolünde oynayan kişi çok önemlidir. 

CS-GO oyununda bir oyuncu, rekabetçi modunda kendini geliştirip, en üst sıralamaya (global elite) 

çıktıktan sonra turnuvalara hazır hale gelir. Her ne kadar “global elite” en üst rütbe gibi görünse de, 

aslında bu rütbe kişinin Espor sahnesine çıkmaya hazır olduğunu gösterir. Faceit gibi platformlarda 

“global elite” neredeyse başlangıç rütbesi sayılır.  
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CS-GO 

oyununun diğer 

oyunlara göre 

ciddi bir 

problemi vardır. 

Hile. Bütün 

oyunlarda hilesi 

ortaya çıkanlar 

içinde CS-GO 

hayatta kalmayı 

başarmış belki 

de tek oyundur. 

Zira hile, bir 

oyunu gerçekten 

severek 

oynayan ve ona 

vakit ayırmış 

kişi ile, oyuna 

hiç değer 

vermediği halde 

sadece başkalarından daha iyi skor yapmak isteyen kişileri aynı yere koyar. Önünde sonunda oyunu 

seven oyuncular, hile yapan oyunculardan sıkılır ve oyunu terk etmeye başlar. İşte bu, bir oyunun 

sonudur. Zira bütün firmalar aslında sadık oyuncu kitlesine daha çok değer verir. Çünkü o oyuncular 

oyunu oynanabilir kılar, oyuna para kazandırır, sadakat gösterir. Hile yapan oyuncular ilk zamanlar 

alışveriş yapsalar bile belirli bir süre sonra server sistemlerinde kimse kalmayınca yavaş yavaş oyunu 

terk ederler ve oyun biter. İşte bu yüzden bütün oyun firmaları hileye karşı bir tutum geliştirir ya da 

bunu kontrol etmenin yollarını arar. CS-GO oyunu, kod yazılımı itibariyle hileyi engelleyemez. Ancak 

hileyi dışarıda tutmak için firma, hilesi olmayan server sistemini parayla satar. Daha doğrusu server 

sistemine kayıt edilen bütün oyuncular bilgisayarlarının hile kodları için taranmasını kabul eder. Bu 

sayede temiz bir oyun oynanabilir. Satılan oyunun kendisi dışında “Faceit” gibi turnuva 

platformlarında hile içermeyen oyunlar oynamak mümkündür. CS-GO oyunundaki temiz oyuncuları 

delirten hile çeşitleri aşağıdaki gibidir.  

aim bot: Silahınız otomatik olarak rakibin kafasına nişan alır. Kafadan vuruşlar en zayıf silahlarda bile 

direk öldürür.  

wall hack: Duvarların arkasını görme yetisi kazandırıyor. Rakip saklandığını düşünüyor, ama siz tam 

da atılması gereken noktaya bombayı atarak takımınızın takdirini topluyorsunuz. 

anti aim: Size ateş edilmesini çok zorlaştıran bir uygulama.  
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trigger: İmleç rakibe denk geldiği anda silahınızı ateşlemeye yarayan hile. Böylece tetiğe basmak için 

uğraşmanıza gerek yok. Siz sadece etrafta dolanıp durun. İmleciniz rakibe her denk geldiğinde 

otomatik ateşleme yaparak rakiplerinizi rahatça etkisiz bırakabilirsiniz. 

CS-GO oyunu bu hile işinden o kadar dertlidir ki bugün Steam sisteminde iki tane CS-GO hesap tipi 

vardır. İlk hesap tipi bedava olan, belirli bir seviyeye kadar hileye izin verilen ancak hile 

kullandığınızda oyunda “trust factor” (güvenli oyuncu) denen özelliğinizin düşmeye başladığı hesap 

tipi. Diğeri de para vererek satın alınan ve hile yaptığınız anlaşıldığı anda oyundan banlandığınız 

“prime” hesap tipi. “Trust factor” (güvenilir oyuncu) özelliğiniz üç renkten oluşur. Yeşil, sarı ve 

kırmızı. Yeşil olan oyuncu temiz ve hile kullanmıyor demektir. Kırmızı ise birden fazla oyunda hile 

yaptığı kesinleşmiş demektir. Temel (bedava) hesap ile oynarken siz oyunda belirli bir seviyeye gelene 

kadar hilesi olan oyunlarda oynayabilirsiniz. Ancak güvenilirliği düşük oyuncular ile oynarken sistem 

size “Eğer düşük güvenirliliği olan oyuncuyu takımda tutmaya devam ederseniz rakipleriniz de size 

uygun gelecektir” diye uyarı mesajı verir. Yani sistem hile yapan oyuncuları, başka hile yapan 

oyuncular ile karşılaştırmaya meyillidir. Kendinizi temiz tutup belirli bir seviyeye kadar 

yükselebilirseniz hesabınızı gene bedava olarak “prime” seviyesine yükseltebilirsiniz. Bu sayede hilesi 

olmayan oyunlara girebilirsiniz.  

Buna rağmen profesyonel oyuncular bile hileye bulaşabilir. “OpTic India” takımından “forsaken” 

isimli oyuncu, turnuva esnasında hile yaparken yakalanmış ve VAC ban yemiştir. Hemen VAC ban ne 

demek ondan bahsetelim. Valve firması, oyunları temiz tutabilmek için “Valve Anti Cheat” yazılımını 

kullanır. Bu yazılım, siz oyun oynarken etkinleşir ve oyun esnasında arka planda çalışan yazılımları 

denetler. Eğer uygun olmayan bir yazılım bulursa bunu bildirir. Normalde evde oyun oynarken hileleri 

kullanmanıza kimse karışmaz. Ama uluslararası bir turnuvada bu işi yapıyorsanız, sonuçlarını göze 

almanız gerekir. VAC ban yiyen bir kişi ömür boyu oyundan banlanır. Nitekim turnuvada hile 

yapmaya çalışan Nikhil “forsaken” Kumawat ömür boyu CS-GO oyunundan banlanmıştır. VAC 

Ban’ın bir diğer özelliği, Valve Anti Cheat uygulamasını kullanan diğer oyunlardan da banlanıyor 

olmanızdır. Yani pratikte VAC Ban yiyen bir kişi, kolay kolay o hesapla Steam oyunlarına giremez.   

CS-GO oynayan çocuğunuzu şaşırtmak için şu adımları takip edebilirsiniz 

1. Önce hangi haritada oynadıklarını sorun. Size verilen cevabın önemi 

yok. Ona şu cümleyi kurabilirsiniz. 

2. “O haritada Lurker çok önemlidir. IGL işi biliyor mu bari?” 

Çocuğunuzun suratındaki ifadeye odaklanmak isteyebilirsiniz.  

 

 

 



33 
 

Overwatch 

 

Blizzard firmasının FPS türündeki oyunudur. Ücretinin özellikle ülkemiz şartlarına göre biraz yüksek 

olması sebebiyle turnuvalarına ülkemizde çok kolay rastlamamız mümkün değildir. (Şubat 2020 

itibariyle en düşük 87, en yüksek 150 liraya oyunu satın almak mümkün)  

Overwatch oyunun CS-GO gibi FPS oyunlarından farkı, Overwatch da oynanan her karakterin kendine 

göre ayrı bir özelliği olmasıdır. Yani bu bakımdan biraz FPS ile MOBA arasında bir yerde dururlar. 

Overwatch oyunundaki roller aşağıdaki gibidir. 

Carry: Hasarı yüksek ama canı az olan karakterlere carry denir. Tıpkı LoL ya da DOTA da olduğu 

gibi hayatta kaldığı sürece rakibe büyük hasarlar verebilen bu karakterler, hedef alınması zor olurlar. 

Bunun için hızlı ya da görünmez olmak, bir noktadan farklı bir noktaya ışınlanabilmek gibi koruyucu 

özellikleri olur. 

Support : Healer (şifacı) karakteri adı üzerinde kendi takım arkadaşlarını iyileştiren ve rakip takımın 

verdiği hasarı azaltan özelliklere sahip karakterlerdir. 
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Tank: Bu karakterler can olarak diğerlerinden daha fazladır. Sadece kendini değil, takım arkadaşlarını 

da koruyabilecek kalkan, ya da hasar engelleyici özellikleri, onları savaşta en ön saftaki kişi olmalarını 

sağlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Zula 

Her ne kadar oyunu oynayan kişi sayısı çok olmasa da (Dünya ile kıyaslama yaparsak) Zula bu 

kategorideki tek yerli yapım olduğu için onu pas geçmemiz mümkün değil.  

Zula da diğer FPS oyunları ile benzer özelliklere sahip. Ancak haritalar Kız Kulesi, Üsküdar sokakları, 

Gaziantep gibi olunca, oynaması daha ilginç oluyor. Tabii ki haritada Gaziantep’in tamamı yok. Ya da 

Üsküdar’ın tamamında oynamıyorsunuz ama gene de oyun oynarken tanıdık yerleri görmek hoş 

oluyor.  

Zula oyunu her ne kadar bedava oynanıyor olsa da, oyunda belirli bir seviyeden sonra silahları 

yükseltmek gerekiyor. Bunun için ise oyun sizden bir miktar para talep ediyor. Bu sebeple oyuncuların 

çok büyük bir çoğunluğu Zula’nın “p2w” bir oyun olmasından şikayetçi.   

p2w: Pay to win: Kazanmak için yetenekten çok cüzdan gerektiren oyunlara verilen isim. Örneğin 

oyundaki çok güçlü bir silah var. O silahı kazanmak için günlerce uğraşıp ve sonunda elde ettiniz. 

Ancak daha oyundaki basit hareketleri bile yapamayan birinin elinde de aynı silahı görürseniz, bütün 

hevesiniz kaçar.   
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Valorant

 

Son çıkan FPS türü oyunlardan olan Valorant, Riot Games’in oyun dünyasına bomba gibi düşürdüğü 

son oyunu. Oyun her ne kadar mart 2020 gibi beta testine geçmiş ve haziran 2020 de piyasaya çıkmış 

olsa da oynayan kişi sayısı her geçen gün hızla artmakta. Valorant’ın, yapısı gereği diğer FPS 

oyunlardan ayrılan birçok özelliği mevcut. İlk olarak tabii ki normal bir FPS oyunu gibi rakipleri 

elinizdeki silahlar ile öldürmeye çalışıyorsunuz. Oyunlar 5v5 şeklinde oynanıyor ve takımınızdaki 

herkes farklı bir karakter ile oynamak zorunda. Ancak bu oyunda oynadığınız karakterler, özellikleri 

bakımından farklılık gösteriyor. Bu da oyunu sadece yetenekliler değil, strateji bilgisi olanlar da 

kazanabilir demek.  

Temelde Valorant oyununda 4 harita ve 2 oyun modu mevcut. Oyuna girdiğinizde hangi tür oyunu 

oynamak istediğinizi belirtiyorsunuz ve sıraya giriyorsunuz. Oyun türleri “unrated” ve “spike rush” 

olarak ikiye ayrılıyor. Unrated oyunda CS-GO oyununda olduğu gibi hücum ya da defans olarak 

başlıyorsunuz. Hücum ekibi ya karşı takımı tamamen elimine etmek ya da belirlenmiş bölgelerden 

birine bomba kurup onun detone edilmesini engellemek zorunda. Savunma ekibinin görevi ise ya 

hücum ekibini elimine etmek ya da bomba kurulmuşsa detone etmek. Toplamda 13 puan üzerinden 

oynanan oyunlar genelde 30-40 dakika sürüyor.  

Burada bu oyunun neden herkes tarafından hemen sevildiğini anlatmalıyım. Oyunda oynadığınız 

karakterlerin özellikleri farklı.11 farklı karakter var ve hepsinin kendine has 4 yeteneği var. Bu 

yeteneklerden dördüncüsü karakterin “ulti” si. Tanıdık geldi mi? Hatırlarsanız aynı mekanik MOBA 

oyunlarında mevcut. İşte Valorant MOBA ile FPS türleri arasındaki köprüyü kuran bir oyun olduğu 

için iki türü de seven oyuncular bu oyunu oynamaya başladı.  
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Karakterlerin ilk 3 yeteneği tıpkı silahlar gibi her turun başında satın alınabilir. Ancak “ulti”yi 

açabilmek için 7 kişi öldürmeniz gerekiyor. Eğer turun sonunda hayatta kalırsanız kullanmadığınız 

yetenekler bir sonraki tura geçer. Şimdi isterseniz karakterlere ve özelliklerine bir bakalım. 

Breach: İnitiator (öncü) özelliklerine sahip bu 

karakter ile rakiplerinizin görüşünü kısa süreliğine 

de olsa bozabilir, duvarların arkasına deprem 

dalgası gönderebilirsiniz. Ultisi ise haritada çok 

uzun mesafelere kadar etki edebilen bir deprem 

dalgası yaratıyor.  

 

 Brimstone: Controller (kontrol) özelliğine sahip bu 

karakter ile sizin ve takımınızın daha hızlı ateş 

edebileceği bir alan yaratabilir, el bombası atabilir 

ya da rakiplerin görüşünü engelleyecek sis 

bombaları yaratabilirsiniz. Bu karakterin ultisi ise 

belirli bir alanı olduğu gibi havaya uçurmak. 
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Cypher: Bu karakter sentinel (destek) olarak 

geçiyor. Özellikleri daha çok bilgi alma üzerine. 

Cypher ile haritada farklı yerlere kameralar 

bırakabilir, tuzaklar düzenleyebilirsiniz. Ultisini ise 

ölmüş bir rakip üzerinde aktive ettiğinizde size 

diğer rakiplerin yerlerini haritada gösterir.  

 

 Jett: Duelist olarak geçen karakterlerin ilki. 

Duelist karakterler oyunda öldürme potansiyeli 

yüksek olan karakterlere verilen isim. Jett ile kısa 

mesafeleri hızla geçebilir, havada bir süre asılı 

durabilir, sis bombası kullanabilirsiniz. Ultisi ise 

kısa mesafelerde kullanmak için bıçaklar açar. 

Bıçaklar rakibe fırlatıldığında öldürür. 

 

Omen: Bir kontrol karakteri daha. Omen ile sis 

gibi kullanılan karanlık bombaları kullanabilir, 

rakipleri şaşırtmak için kısa mesafe ışınlanma 

yapabilirsiniz. Ultisi ile haritada istediğiniz yere 

ışınlanabilirsiniz.  

 

 

Phoenix: Duelist. Phoenix ile rakipleri kısa 

süreliğine kör eden ışık patlamaları kullanabilir, ya 

da alevden duvar yaratabilirsiniz. Ultisi ise 

kullanıldığında bulunduğunuz yeri işaretler ve 

öldüğünüzde işaretlenen yerden tekrar doğmanızı 

sağlar.  
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Raze: Benim favorim olan Raze karakteri de duelist 

olarak geçiyor. Ancak bu karakterin özellikleri daha 

çok patlayıcılar üzerine. Raze ile el bombası ve c4 

patlayıcı kullanabilir, hareket dedektörlü bir bomba 

ile rakiplerinizi görmeden öldürebilirsiniz. Ultisi ise 

resimde görülen geniş bir alan etki eden roketatar.   

 

Reyna: Bir diğer duelist ise Reyna. Ancak Reyna 

yetenekleri bakımından biraz farklı. Reyna ile 

karşı takımın uzaktan görüşünü bozan küreler 

kullanabilir, öldürdüğü rakiplerin canlarını kısa bir 

süre için kendinize ekleyebilirsiniz. Reyna’nın 

ultisi ise kendini bir süreliğine güçlü yapar ve 

diğer yeteneklerinin kullanımını güçlendirir.  

Sage: Sentinel olan bu karakter aslında oyundaki 

en önemli destek karakteri. Yetenekleri duvar 

örme, kendini ya da takım arkadaşını iyileştirme ve 

yavaşlatma bombası olan Sage’in ultisi, ölmüş 

takım arkadaşlarından birini canlandırmadır.  

 

Sova: İnitiator yani öncü olan Sova’nın da 

yetenekleri arasında öncü bir drone, şok ve yer 

belirleyici ok kullanmak var. Ultisi ise bütün 

haritada ilerleyebilen ve duvarları geçebilen, 

geçtiği yere zarar veren enerji oku. 

 

 

Viper: Controller (kontrol) karakteri olan viper, adından 

da anlaşılabileceği gibi zehir kullanan bir karakter. 

Yetenekleri arasında zehirli bomba ve zehir duvarı 

çıkartma olan viper’ın ultisi ise çok geniş bir alana yayılan 

zehirli bir bulut yaratmak. Bu alan içinde bulunan her 
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rakip zarar görüyor ve viper tarafından çok kolay görülebiliyor. 

Oyunun iki modu var demiştik. Biri “unrated” denen ve 13 tur sonra biten mücadele. Bu maçın bitmesi 

yaklaşık 40 dakika sürüyor. Ancak bir de zamanı olmayan, kısa süre oynayayım işim hemen bitsin 

isteyenler için “spike rush” isimli bir mod daha var. Kurallar aynı ancak “spike rush” modunda silah 

ya da yetenek satın almak için uğraşmıyorsunuz. Her turun başında ulti hariç bütün yetenekleriniz açık 

oluyor ve sistem herkese tek bir silah veriyor. 4 turu kazanan oyunu kazanıyor. Bu mod ise yaklaşık 10 

dakika sürüyor.   

 

Valorant oyununda aynı zamanda ince düşünülmüş detaylar var. Oyunun başında her karakter sizin 

oynamanız için açık değil. Oyunu bir miktar oynayıp xp (tecrübe puanı) kazanıp karakterleri 

açabiliyorsunuz. Ayrıca burada bir esneklik payı da bırakılmış. Bir karakteri açtığınızda (bu oyunda 

kontrat deniyor) isterseniz kazandığınız tecrübe puanları ile karakterin çeşitli özelliklerini 

kazanabiliyorsunuz. Bu özellikler sadece görsel olarak etkili. Silahların etkisinde bir değişiklik yok.  

Ancak Riot Games bu konuda çok akıllıca bir karar vererek kontratın son seviyesinde çıkan silahların 

(her karakterin silahı farklı) oyun mağazasında satılmayacağını önceden duyurdu. Daha önce de 

belirtmiştik, bir oyun p2w (pay to win yani kazanmak için satın al) olmaya başladığında kitlesini 

kaybetmeye başlıyor. Firma böyle bir hamle ile bu durumun önüne geçmeyi hedefledi. Oyuncularla 

yaptığım görüşmelerde herkes oyunda en çok bu özelliği sevdiğini söylemişti. Gerçekten karaktere 

zaman olarak yatırım yapan birinin, kimsenin satın alamayacağı bir objeye sahip olması oyuncuların 

çok hoşuna gitmişti.  
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Valorant oynayan çocuğunuzu şaşırtmak için ona “Sova oku ile A’dan 

B’ye atış yapamıyorsan, bu oyunu daha öğrenememişsin demektir” 

diyebilirsiniz 

Battle Royale türündeki oyunlar 

TPS: Third Person Shooter (Kuşbakışı oynanan oyunlar) Bu tarz oyunlarda seçtiğiniz karakteri sanki 

ensesinden bir metre yukarı çaprazda bir selfi çubuğundan bakıyormuş gibi görürsünüz. Fare 

hareketleri FPS türünde olduğu gibi bakış açısını değiştirir. WASD tuşları da hareketin yönünü 

belirler. Karakterinizi görmek ve 360 derece içinde farklı hareketler yapabilmek için TPS daha etkili 

bir türdür. Zira FPS oyunlarında bakış açınız kısıtlıdır. Bir aynaya denk gelmediğiniz sürece kendinizi 

göremezsiniz. Ancak TPS türünde kıyafetinizde yapacağınız değişiklik hemen görüş alanınız içinde 

olacaktır. Tabii ki iki türün de oynama türleri birbirinden farklıdır. Dizisi de çekilmiş olan Witcher 

TPS türünün en güzel örneklerinden biri olsa da Espor sayılmaz. 

Battle Royale: Bütün oyuncuların bir harita içinde birbirlerini avlamaya çalıştıkları oyun tipine “battle 

royale” denir. Bu isim aslında 2000 yılında vizyona girmiş Japon filminin ismidir. Film, lise 

öğrencilerinin bir adaya bırakılarak birbirlerini öldürmelerinin istendiği hikayeyi distopik bir tarzda 

anlatıyor. Bu sebeple belirli alanda rakipleri eleme esasına dayanan oyunlara filme ithafen “battle 

royale” deniyor. 
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Fortnite 

Fortnite TPS Battle Royale (third person shooter) oyun tipine aittir. Battle Royale oyun tipi, haritada 

her oyuncunun birbirini avlamaya çalıştığı, son kalanın oyunu kazandığı oyun çeşididir. Eğer takım 

halinde oynuyorsanız hayatta kalan son takım, oyunun birincisi olur. Oyunda kaçıncı olduğunuza göre 

puan toplarsınız ve puanları oyun içinde kullanılabilecek malzemeleri ya da silahları almak için 

kullanabilirsiniz.  

Fortnite oyunlarında 100 kişi oyuna uçan otobüs ile başlar. Bu otobüs haritanın bir ucundan diğer 

ucuna kadar uçar. Siz istediğiniz yerde otobüsten atlayarak altınızdaki adaya doğru serbest düşüşe 

geçersiniz. Belirli bir yüksekliğe geldiğinizde paraşütünüz kendiliğinden açılır ve yere inersiniz. 

İndiğinizde üzerinizde malzeme toplamaya yarayan bir kazma dışında bir şey yoktur. Etraftaki kasaları 

ve sandıkları açarak çeşitli silahlar, zırh iksiri, bandaj, balık oltası, silah yükseltme formülleri gibi 

farklı şeyler bulabilirsiniz. Oyundaki herhangi bir bina ya da yapıyı kazmanız ile kırarak malzeme 

toplarsınız. Bu topladığınız malzemeler ile siz de kendi yapılarınızı inşa edebilirsiniz. Kendi 

yapılarınız duvar, merdiven, çatı gibi çeşitliliğe sahiptir ve birleştirilebilir. Bu yapı kırılmadığı sürece 

içinde emniyette olursunuz. Ancak tabii ki kazmalı bir rakip kısa zamanda yapılarınıza imar affına 

uğramış arsaya girişen müteahhit muamelesi yapacaktır.  
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Fortnite oyununda oyunu eğlenceli ve farklı stratejilere açık hale getiren de biraz bu yapılardır. Sürekli 

merdiven inşa ederek Empire State binasına yakın bir yüksekliğe çıkabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz 

gereken bir şey var, binanızın temellerini yıkmayı beceren bir rakip, bütün binayı ya da merdiveni 

devirebilir.  

 

Şimdi muhtemelen herkesin aklına oyunda yüksek derece yapmak için basit bir taktik gelmiştir. Ben 

ilk defa Fortnite oynadığımda hemen aklıma gelmişti. Madem son kalan en çok puanı topluyor, 

kendime saklanacak güzel bir yer bulurum. Herkesin birbirini öldürmesini beklerim. En kötü ihtimalle 

ve çok büyük bir olasılıkla ikinci olurum. İşte bu çakal taktik uygulanmansın diye oyunda fırtına 

merkezi sistemi vardır. Bu sistem oyun başladıktan bir süre sonra dışarıdan içeriye doğru küçülen bir 

dairenin dışında kalan kişilerin canlarını azaltmaya yarar. Oyun başladığında haritanın tamamı fırtına 

merkezinin içindedir. 2 dakika sonra fırtına merkezi daralmaya başlar. Bir miktar daralır ve 2 dakika 

daha bekler. Eğer fırtına merkezi dışında kalırsanız uzun süre hayatta kalamazsınız.  

Bu fırtına merkezi olayı aynı zamanda oyunun heyecanını arttırmak için de kullanılır. Oyunun başında 

“noob” diye tabir edilen acemi oyuncular eleneceği için, belirli bir süre sonra fırtına merkezi içinde 

sadece usta oyuncular kalacaktır. Bu da oyunun hem oynanmasını hem de seyredilmesini eğlenceli 

hale getirir. 

Fortnite turnuvaları, normal maçlar gibidir. 100 kişi arenada karşılaşır ve son kalandan ilk elenene 

kadar oyuncular sıralanır.  
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Fortnite oyunun normal modunda birden fazla oyun tipi bulunur. Oyun bedavadır ama bu diğer 

modları (oyun tiplerini) oynamak için “premium account” denilen ve oyuna para ödenmesini 

gerektiren bir ekrana yönlendirilirsiniz. Battle Royale dışındaki oyun modları “Kreatif” ve “Dünya’yı 

Kurtar” modlarıdır. 

Kreatif mod oynadığınızda oyun size kendi adanızı oluşturma şansı verir. Daha sonra yarattığınız bu 

adada arkadaşlarınız ile oynayabilir ya da bu adayı yayınlayabilirsiniz.  

Dünya’yı kurtar modu ise co-op adı verilen bir moddur. Co-op oyunlar, arkadaşlarınız ile birlikte 

sistemin size gönderdiği düşmanları elimine etmeye çalıştığınız oyun tipidir. 

Fortnite, oyun pazarının telefonlara kaymasını önceden fark ederek, android ve iOS telefonlarda 

çalışan oyunları da yazmıştır. Yani siz Fortnite oyununu sadece bilgisayarınızda ya da konsolda değil, 

aynı şekilde telefonunuzdan da oynayabilirsiniz. Hatta son geliştirmeler ile telefona bağladığınız 

kumanda ile oyunu oynama şansınız var. Oyun, bir oyuncunun telefon ya da bilgisayardan girmesini 

ayırt etmez ve herkesi aynı haritaya koyar.   
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PUBG (Player Unknown’s Battle Grounds) 

PUBG de Fortnite gibi TPS Battle Royale bir oyundur. Ancak istenirse FPS bakış açısından da 

oynanabilir. Bu oyun da 100 kişinin girdiği ve oyun alanında birbirini elemeye çalıştığı bir oyundur. 

Gene oyuncular bir bölgede sabit kalmasın diye fırtına merkezi mekaniği bu oyunda da vardır. Ancak 

bu iki oyun arasında bir takım farklar mevcuttur. İlk olarak PUBG’de bina inşa edemezsiniz dolayısı 

ile bu oyunda kazma yoktur. PUBG, Fortnite gibi tek haritadan oluşmaz. 4 farklı haritası vardır. Her 

haritanın ayrı bir teması vardır. Oyun, kar, çöl, bataklık ve orman temalı haritalarda oynanır ve 

haritaya göre oynama stratejisi değişiklik gösterir. PUBG, silahların kullanımı (geri tepme vb) gerçek 

hayat uygulamalarına mümkün olduğu kadar yaklaştırılmaya çalışılmıştır. PUBG oyunu, Fortnite 

kadar hareketli bir oyun değildir. Bu yüzden daha stratejik ve daha sabırlı bir oyun stili gerektirir.  

Fortnite ve PUBG oyunlarının ikisinin de ortak olan bir başka özelliği de, iki oyunun da çok başarılı 

mobil uygulamalarının olmasıdır. Hatta bu iki oyunun mobil uygulamaları o kadar başarılıdır ki, mobil 

turnuvaları ve bilgisayar turnuvaları ayrı ayrı düzenlenir. Bu iki oyunun da mobil uygulamasının 

olması, oynayan kişilerin yaş ortalamasını da bir miktar düşürmektedir.  

Hile konusu bu iki oyun için de sıkıntılı süreçlerden biridir. En son dünyaca ünlü Fortnite  oyuncusu 

Jarvis Khattri, yan hesabından (turnuvalara katıldığı hesabı dışında bir hesap) hile kullanırken (aimbot) 
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yakalandığı için oyunun yapımcısı Epic Games tarafından sınırsız olarak oyundan banlanmıştır. 

(Kasım 2019) 

Benzer şekilde Tencent Games, PUBG Mobile oyununda hile kullanırken yakalanan oyuncuları 

listeyle ifşa ederek oyundan 10 yıl banlayacağını açıklamıştı. Sadece Eylül 2019’da 3500 oyuncu ban 

listesindeydi.  

Fortnite ya da PUBG oynayan çocuğunuza sataşmak için  

“Böyle olmayacak, sana istersen aim bot alalım. Kaç paraysa ben vereyim 

de bari biraz frag yap” diyebilirsiniz.   
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RTS Oyunları 

RTS: Real Time Strategy (Gerçek zamanlı strateji) Bu tarz oyunlar kuşbakışı haritaya bakmanızı 

sağlar ve belirli kaynakları uygun şekilde kullanarak binalar üretme, onlardan asker ya da tank gibi 

araçlar (fantastik temalı bir oyunsa yaratıklar ya da hayvanlar) üreterek karşı takımın üssünü yok 

etmeye çalışırsınız. Bu oyunların en popüler olanları Red Alert, Warcraft, Starcraft ve Age of Empires 

oyunlarıdır. Bu oyunlardan şu anda sadece Starcraft 2 espor sahnelerinde yer alıyor. Diğerleri biraz 

eski kaldı.  

Starcraft 2 

Starcraft2, Blizzard firmasının RTS (Real Time Strategy) türünde ürettiği bir oyundur. RTS oyunları 

haritadaki belirli miktar olan kaynakları kullanarak binalar ve üniteler inşa ederek rakibi elemeye 

çalıştığınız oyun türüne denir. Oyunda iki tür kaynağı (kristal ve yağ) kullanarak binalar inşa eder, bu 

binalardan çıkan askerler (tank, uçak vb) ile savaşırsınız. Taraflardan birinin haritada hiç ünitesi ya da 

binası kalmaması sonucu oyun biter.  
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Starcraft 2, oyununda, oynayabileceğiniz ve gerek yapısı, gerek üniteleri bakımından birbirinden farklı 

üç ırk vardır.  

Zerg: Uzaylı böcek şeklinde olan bu ırkın en önemli özelliği hızlı üretimidir. Normalde oyunda 

gelişmiş birimleri üretmek için, birbirinden farklı bina çeşitleri, farklı yükseltmeler gerekir. Ancak 

Zerg ırkı oyunun başında hızlı nüfus artışı özelliğiyle zayıf da olsa rakibe hızlıca saldırmaya yarar. 

Tabii ki oyunda ilerleyen zamanlarda farklı stratejiler üretmek mümkündür. 

Protoss: Diğer uzaylı ırkı. Üniteleri en pahalı olan ırktır. Ancak diğerlerine göre daha dayanıklıdır. 

Üretimi yavaştır. Oyunun uzaması durumunda çok etkili olabilecek üniteleri vardır.  

Terran: İnsan ırkı. Diğer ırklara göre daha dengeli bir dağılımı vardır. Ne Protoss kadar pahalı ne de 

Zerg kadar hızlı üretim kapasitesine sahiptir. Ancak savunmada diğer ırklardan daha üstündür. 

Dolayısı ile birçok oyuncu tarafından tercih edilir.  

Starcraft2 oyununu diğer espor oyunlarından özelliklerinden biri de hikaye modudur. Yani oyunu 

aldığınızda tek kişi (single player) oyundaki hikayeyi bölüm bölüm atlayarak öğrenebilirsiniz. Diğer 

espor oyunlarında bu özellik ya yoktur ya da çok zayıftır.  
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Starcraft oynayan çocuğunuza sataşmak için ona “Oyun başı “Zerg rush” 

mı yedin? Bu halin ne?” cümlesini kullanabilirsiniz. 

 

 

 

Kart Oyunları 

Şimdi tabi ki kart oyunları dediğimizde batak, pişti gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Bilgisayarda 

oynanabilen kart oyunları çok çeşitlidir. Bilgisayar animasyonları, yapay zeka gibi faktörleri de ortaya 

koyduğunuzda karşınıza çok çeşitli kart oyunları çıkabilir.  

Kart oyunlarının en önemli tarafı el-göz koordinasyonuna ihtiyaç duymamalarıdır. Temelde bütün kart 

oyunlarında siz ve rakibiniz destenizden kart çekerek ortaya koyarsınız. Bu işi sırayla yaparsınız. Bu 

ortaya koyduğunuz kartların kendine has güçleri vardır. Bu güçlere göre savaş alanında savaşırlar. 

Ölen ölür kalan sağlar ile rakibe saldırırsınız. Sizin ve rakibinizin canından hangisi önce biterse oyunu 

o kaybeder.  

Bütün kart oyunları “turn based” yani sırayla oynanan oyunlardır. Siz ortaya bir kart koyarsınız, sıra 

rakibinize geçer. O ortaya bir kart koyar, sıra size geçer.  

Kart oyunlarında ihtiyacınız olan iki şey vardır. Birincisi strateji yeteneği, diğeri de şans. Çünkü 

bahsedeceğimiz kart oyunlarının hepsinde siz destenizi kendiniz oluşturursunuz ama oyunda 

kullanılan kart sayısı destenizden azdır. Dolayısı ile desteden hangi kartların çıkacağına biraz şans 

karar verir. Aslına baktığınızda bizim masa başında oynadığımız kart oyunlarından pek farklı değil.  

Şimdi isterseniz bu oyunlardan hangileri espor kategorisinde olanlara bakalım. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

Hearthstone 

Blizzard firmasının oyunu olan Hearthstone, listemizdeki ilk kart oyunudur. Zira hala en çok oyuncuya 

sahip kart oyunu odur.  

Hearthstone oyununda amaç rakibin canını sıfıra düşürmektir. Bunun için oyunun başında destenizden 

elinize bir miktar kart açılır. Bu kartlardan uygun olanları kullanırsınız. İşiniz bittiğinde pas dersiniz ve 

rakibiniz de elindeki kartlardan uygun olanları oynar. Daha sonra “attack token” adı verilen saldırı 

sırası olan oyuncu, (eğer isterse) rakibine önüne açtığı kartlar vasıtası ile saldırır. Rakibiniz de 

savunmasını yapar. Saldırınız bittiğinde bir sonraki ele geçilir ve “attack token” yani saldırı sırası 

rakibinizde olur.  
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Destemizi oluşturduk, kendimize bir rakip bulduk diyelim. Oyun başladığında aşağıdaki gibi ekran 

göreceksiniz. Ekranın üst kısmı rakibinize, alt kısmı da size aittir. Her iki oyuncunun da 30 canı vardır. 

Oyuncular iskambil kağıdı sayılabilecek kartlarını birer birer ortaya atarak mücadele ederler. 

Oynadığınız destenizdeki kartları kendiniz seçersiniz. Deste her oyunda yeniden karılarak, kapalı 

olarak kenarda durur. Oyunun başında elinize 5 kart açılır. Her el, bir kart daha desteden elinize 

aktarılır. Kartı oynayabilmek için manaya ihtiyacınız olur. Mananız her turun başında 1 artar. Yani 1. 

turda 1 mananız vardır, ikinci tura başladığınızda 2 mananız olur. 3. turda 3 mana vb. Kartlarınızı 

ortaya sırayla açarsınız. Her ikiniz de mananızı bitirdiğinizde ya da ikiniz de pas dediğinde o tur 

geçilmiş olur. Her kartın kendine göre özelliği vardır. Bazı kartlar rakibin masadaki kartları üzerinde 

etkili olurken, bazı kartlar doğrudan rakibin can değerini düşürmeye yöneliktir.  

 

Şekilde Hearthstone kartlarından üç tanesini görüyorsunuz. Sol üstteki sayı, o kartı oynayabilmek için 

kaç manaya ihtiyacınız olduğunu söyler. Alttaki sayılar kartın hücum ve defans değerini gösterir. (sol 

alt hücum, sağ alt defans) Kartınızda hücum ya da defans değeri yoksa, o bir büyü kartı demektir. 

Kartlarınızın orta bölgesinde o kartın özelliği yazar. Eğer kartınız büyü kartıysa büyünün özelliği, 

“minion” (savaşçı) kartıysa kartınızın ek özelliği yazar. Büyü kartları, büyü yapıldığında kullanılmış 

olur. Bir daha kullanılamaz. Ancak “minion” kartları, kartınız hayatta kaldığı sürece ortada açık durur. 

Şekildeki ilk karta bakalım. Sol üstte mavi içinde yazan 5 sayısı, 5 mananız olduğunda bu kartın 

kullanılabileceğini söyler. (Yani 5. elde kullanılabilir. Hatırlarsanız her el mananız 1 artıyordu) Sol 

alttaki sarı içindeki 5 sayısı kartın hücum değerini söyler. Yani bu kartın karşısına defans değeri beşten 

küçük bir kart koyduğunuzda, o kartı yok eder. Sağ altta kırmızı içindeki 7 sayısı da bu kartın defans 

ya da can değerini söyler. Rakibinizde hücum değeri 7 olan bir kart yoksa, kartınız hayatta kalacaktır. 

Kartın ortasında yazan açıklama “Charge. Battlecry: Discard two random cards” yazısı, bu kartı 

oynamak için ek olarak ne yapmanız gerektiğini söyler. Örneğin bu kart “discard” özelliğine sahip. 

Yani kartı oynamak için mananızın yetmesinin yanı sıra, elinizdeki iki kartı da yakmanız gerekecek.  

Diğer yandan büyü kartları, oynamak için daha rahattır. Mesela ortadaki kart 1 manaya yapılan bir 

büyü. Kartın altında yazan “Destroy a minion. Your opponent draws two cards” yazısı, bu büyünün 

nasıl çalıştığını anlatıyor. Yani bu kart oynandığında bir “minion” kartını yok eder ve rakibinizin eline 
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destesinden iki tane kart çağırır . Üçüncü kart da başka bir büyü kartı. 3 manaya açtığınız bu kart, 

elinizdeki kart sayısı, rakibin kart sayısı ile eşitlenene kadar kart çekmenize yarar. Kartların 

yapabildiği şeyler çok çeşitlidir. Dolayısı ile destenizi ne kadar iyi şekillendirirseniz, rakibi yenme 

olasılığınız o kadar artış gösterir. 

Hearthstone oyun olarak diğer espor oyunlarına göre biraz daha bireysel ve durağandır. Sonuçta 1 

kişiye karşı olan bir kart oyunudur. Ancak oyuncu ve izleyici sayısı hatırı sayılır miktardadır. 

Turnuvalarda genelde en güçlü kartlara sahip olan ve bu kartları uygun şekilde kullanabilen kişi, bir 

üst tura çıkabilir. Bu da oyunun en önemli handikapı sayılır. Çünkü oyun bedava olsa da, güçlü 

kartların çıkma ihtimalinin yüksek olduğu desteler parayla satılır. Bu yüzden son dönemlerde 

Hearthstone için “p2w” denmeye başlanmıştır. "P2w” oyuncular arasında kullanılan “pay to win” yani 

parayı veren düdüğü çalar lafının kısaltılmışıdır. Bu tabir, bir oyun için pek hayırlı değildir. Daha önce 

belirtmiştik oyun dünyası çok acımasızdır. Oyuncuların çok büyük bir çoğunluğu oyunu satın almak 

için para verilmesine karşı değildir. Neticede ortaya konan bir emek var. Ancak bütün oyuncular, oyun 

içinde satılan malzemelerle kazanmanın adil olmadığına, oyunun eşitlik ilkesini bozduğuna inanır. 

Çünkü oyunda yetenekli kişiler yerine parayı veren kişilerin kazanma olasılıkları artmaktadır. Bu 

yüzden genelde bu tarz “p2w” oyunlar oyun dünyasında çok uzun soluklu olmazlar.  Ancak 

Hearthstone oynanabilirlik bakımından o kadar iyidir ki 2014 yılından beri oyun sahnesindeki yerini 

korumaktadır. Hatta 2018 yılında Türk oyuncu Kaan “Fujitora” Çekli uluslararası şampiyonada Dünya 

birincisi olmuştur.  

Deck: Deste: Kartlarınızı içeren desteye “deck” adı verilir.  

 

Hearthstone oynayan çocuğunuza sataşmak için şu cümleyi deneyin “Yeni 

meta açıklandı biraz önce. Senin deck için satın aldığın legendary kartlar 

çöp olmuş.”  
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LoR (Legends of Runeterra) 

Riot Games firmasının kart oyunu LoR, oynanış mantığı bakımından Heartstone ile aynıdır. 

Destenizde 40 kart olur. Oyuna bu kartlardan 5 tanesi ile başlarsınız. Sonra sırayla “mananız” yettiği 

sürece ortaya kart koyarak rakibin canını azaltmaya çalışırsınız.  

Bu oyunda da Hearthstone oyununda olduğu gibi her “turn” mananız 1 artar. Elinizdeki kartlardan 

uygun olanları ortaya koyarak rakibinizin canını azaltmaya çalışırsınız. 

Aşağıdaki şekilde oynayabilmek için 3 mana isteyen kartlardan bir kısmını görüyorsunuz. (kartın sol 

üstünde yazan sayı) Şimdi bu kartlara bakalım.  

 

 

Birinci, ikinci ve dördüncü kartlar büyü kartları. Bu kartlar oynandığı anda etkisini gösterir ve ortadan 

kalkar. Ancak üçüncü kart bir “minion” (gerçi bu oyunda onlara “follower” yani takipçi deniyor ama 

olsun. Mantık aynı) Bu minion 2 vuruş gücüne sahip. (sol altta yazan turuncu içindeki rakam) Defansı 

(yani canı) da 2. (sağ altta yazan kırmızı içindeki rakam) Bu kartı ortadan kaldırmak için 2 veya daha 

büyük vuruş gücü olan bir kartı onun karşısına koymanız gerekecek. 

Kartların altında küçük renkli logolar görürsünüz. Bu logolar kartın hangi bölgeye ait olduğunu 

gösterir. Bir deck (deste) kurarken en fazla iki bölgenin kartlarını kullanabilirsiniz. Bizim örnek 

kartlarımızın ilk iki tanesi Frejlord, üçüncüsü Shadow Isles, son kart ise Ionia bölgelerine ait.  
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Bu şekilde ise LoR oyununun ekranını görüyorsunuz. Şimdi rakamlar ile verilmiş yerlerin ne anlama 

geldiğinden biraz bahsedelim.  

1: Hand: Eliniz. Bu kartları rakibiniz göremez. Yeterli mananız olunca istediğiniz kartı 

oynayabilirsiniz. 

2: Ally: Burası kartınız için manayı harcayarak kartınızı koyduğunuz yerdir. Şekildeki kart henüz 

savaş alanında değil. Dolayısı ile özel durumlar hariç bu kartı etkileyecek bir durum henüz yok.  

3: Battlefield: Burası kartların savaşmaları için konduğu yer. Kartınızı o yeşil bölgeye koyduğunuzda, 

onu ileri sürdünüz demektir. Rakibiniz, o kartın karşısına kendi kartını koymadığı sürece, o kartın 

vuruş gücü kadar canı azalacak demektir.  

4: Deck: Desteniz. İçinde 40 kart var. (şekildeki oyun için 34 çünkü kartların beş tanesi elinizde, 1 

tanesi alanda) 

5: Rakibiniz ile sizin bölgelerinizi ayıran çizgi. Alt taraf size, üst taraf rakibinize aittir. 

6: Komut yeri: İşiniz bittiğinde o mavi yuvarlağa basarak sırayı rakibinize geçirirsiniz. 
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7: Mana pool: O anki güncel mana değerinizi gösterir. Şu an 2 mananız var. Dolayısı ile bu el, 

elinizdeki kartlardan sol üstünde yazan sayı 2 veya daha düşük olanları oynayabilirsiniz. (Elimizdeki 

kartlara bakacak olursak sadece en sağdaki kart 1 manalık kart. Onu oynayabiliriz.) 

8: Attack token: Bu kılıç işareti, saldırı sırasının sizde olduğunu söylüyor. Eğer saldıracaksanız, “ally” 

kısmında duran kartlarınızı ortaya koymanız gerekir. İstemiyorsanız pas geçersiniz.  

9: Opponent hand: Rakibinizin eli. İçinde sizin için ne tür sürprizler sakladığını bilmek mümkün değil.  

10: Log: Bütün turlarda yapılan her hareketi, büyüyü, ölen kartlarınızı buradan takip edebilirsiniz. 

11: Eye: Bir hücum ya da defans sırasında, aksiyonunuzu gerçekleştirdiğinizde canınızın son 

durumunun ne olacağını size önceden gösteren kısım. Defans yaparken imleci oraya götürdüğünüzde 

size canınızın kaç kalacağını önceden söyler.  

12: Can değeriniz. Bu değer (şu an 20) sıfır olduğunda oyunu kaybedersiniz. 

13: Kartların hangi bölgeden olduğunu gösteren kısım. Bu sayede rakibinizin kartları hakkında bir 

miktar öngörüye sahip olursunuz.  

LoR şu anda espor turnuvalarında yer almasa da potansiyeli söz konusu. Zira oyun şu an hala beta 

sürümünde olmasına rağmen ben dahil çok fazla sayıda oyuncu kendini bu oyuna kaptırmış durumda.  

LoR oynayan çocuğunuzu şaşırtmak için şu cümleyi deneyebilirsiniz 

“Heimer deck dene. Ya da Shadow Isles, Demacia ikilisi de çok iyiymiş 

diye duydum.” 
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Gwent (Witcher Card Game) 

Witcher dünyası kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyüdü. Her ne kadar çoğumuz Witcher’ı 

Netflix dizisi olarak biliyorsak da, aslında “Geralt of Rivia” bir fantastik kurgu kitabından esinlenerek 

ortaya çıkmıştır. Ancak onu bu kadar meşhur eden dizi değil bilgisayar oyunudur. "Open World RPG” 

(ana hikayeyi takip etmek zorunda olmadığınız ve karakterinizi dilediğiniz gibi geliştirebildiğiniz 

oyun) türünde olan Witcher serisi (ama özellikle Witcher 3) oyuncular tarafından o kadar çok sevildi 

ki (oyunun satış rakamları da gayet yüksekti) Netflix bu kitleye hitap edecek bir dizi çekti.  

Gwent, Witcher 3 oyunu içinde oynayabileceğiniz bir kart oyunuyken, kitap, oyun, dizi derken bir de 

baktık ki espor sahnelerinde ortaya çıkmaya başladı.  

Henüz Gwent’i oynayan oyuncu 

sayısı Hearthstone ya LoR kadar 

yüksek değil. Ama gene de eski 

olduğu için espor sahnelerinde ve 

turnuvalarda gördüğümüz bir oyun.  

Gwent de sırayla oynana bir kart 

oyunu ama oynama mantığı LoR ya 

da Hearthstone gibi oyunlarından 

tamamen farklı. Amaç 3 tur (round) 

içinden iki tanesini kazanmak.  
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Oyunda kendimize 30 karttan oluşan bir deste yapıyoruz. Oyuna başladığımızda elimize rakibin 

görüşüne kapalı 10 tane kart açılır. Bu kartların güç değerleri sol üst tarafta yuvarlak içinde yazılıdır.  

Şekilde güçleri 0 ile 6 arasında değişen farklı kartları görebilirsiniz. (sol üstte yazan rakam) Bu 

kartlardan istediğinizi (bu sefer uygun olanı ya da mananızın yettiğini değil, istediğinizi) ortaya 

koyarak oynayabilirsiniz. Rakibin toplam gücünü geçecek kadar kart gücünüz olduğuna inanıyorsanız 

pas dersiniz. Pas dedikten sonra artık sizin için tur yani “round” biter. Rakibiniz sizin ortaya 

koyduğunuz toplam güç değerini geçer ve pas derse tur onun olur. İkinci tur (round) başlar. Ortadaki 

bütün kartlar yanar ve siz tekrar rakibin gücünü geçecek kartları ortaya koymaya başlarsınız.  

Şimdi oyunun zor kısmına geliyoruz. Gwent oyununda her tur size elinizden bir kart gelir. Ama oyun 

zaten 3 tur sonunda bitiyor. Dolayısı ile bu oyunda strateji, diğer kart oyunlarına göre biraz daha 

farklıdır. İlk turdan rakibinizin gücünü geçmek için bütün kartlarınızı harcarsanız, ikinci ve üçüncü 

turda kartlarınızın sayısı çok az olacağı için oyunu kaybedersiniz. Bu durum, ilk turda ne zaman 

bırakması gerektiğini bilmeyen her oyuncunun başına gelir.    

Örneğin şekilde gösterilen Gwent oyununda Mavi takımın (yani bizim) gücü 44, kırmızı takımın gücü 

42. Eğer biz bu durumda pas dersek, kırmızı takım ortaya 3 güce sahip bir kart koyup pas diyerek bu 

eli alır. İkinci el ise biz onu geçmeye çalışırız.  

Gwent daha önce de belirttiğim gibi kitlesi çok yüksek olmayan bir kart oyunu olmasına rağmen 

strateji bakımından diğerleri arasında ciddi farklar olduğu için sağlam bir kitlesi var. Ayrıca hayranları 

bakımından o kadar çok seviliyor ki Amazon gibi satıcılarda fiziksel (bizim 52’lik desteler gibi) 

kartları satılmakta. Yani desteniz varsa, arkadaşınız kendi destesini kapıp sizin evde pişti oynar gibi 

Gwent oynayabilirsiniz. 
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Gwent oynayan çocuğunuzu şaşırtmak için şu cümleyi deneyebilirsiniz 

“Nilfgaard deck çok anlamlı değil. Sen Redonia dene” 
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Spor Oyunları 

FİFA Serisi 

Futbol severleri bu tarafa alalım. Espor arenalarında gördüğümüz tek spor oyunu olan Fifa serisinin 

her sene yenileniyor olması, onu meta açısından vazgeçilmez kılıyor. Daha önce bahsetmiştik, 

oynadığınız oyun espor seviyesine gelmeye başladığında, küçük farklar sonuca çok büyük etkiler 

yaratmayı becerebiliyor. İşte EA Sports firması da, her sene yeni bir Fifa çıkartarak bu küçük (bazen 

de büyük) farkları kendileri yaratıyor. Zira her sene takımların oyuncu kadroları, oyuncuların 

performansları değiştiği için oyundaki meta da kendiliğinden değişiyor. Geçen sene keşfettiğiniz ucuz 

oyuncu, bu sene çok daha pahalı olmuş, ya da performanstan düşmüş olabilir. Bunun için EA Sports 

firması bütün Dünya’daki maçları izleyerek oyuncu performanslarını buna göre düzenliyor.  

Fifa turnuvaları ise oyuncuların kendi kurdukları kadrolar arasında yapılıyor. Oyun gerçekçiliğe o 

kadar yakın yapılıyor ki performansı düşüşte olan oyuncunuz, normalde koştuğundan daha yavaş 

koşabilir, ya da çektiği şutların isabet yüzdesi düşebilir.  

Fifa serisi oyunlar hem PC hem de Playstation da oynanabilir.   

Fifa oynayan çocuğunuzu şaşırtmak için bir cümle kurmanıza gerek yok. 

Bir oyun kolu alın. (fiyatları 20 liradan başlıyor) Oyun kolunu ona 

gösterip “Ben Barça ile oynarım yalnız” deyin. Çocuğunuz gerisini 

halledecektir  :) 
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Rocket League 

Arabalar ile futbol oynamak ister misiniz? O zaman Rocket League tam size göre bir oyun. Bu oyunda 

arabanızın iki katı büyüklüğündeki bir topu rakip kaleye atmaya çalışıyorsunuz.  

 

Aslında mantık olarak çok basit olan bu oyunun özellikle Amerika’da hatırı sayılır bir hayran kitlesi 

var. Oyunda 3v3, 2v2 ya da 5v5 gibi modlar mevcuttur. Ancak hem lig hem de turnuvalar 3v3 

üzerinden oynandığı için, 3v3 modu en popüler olanıdır. 

Oyunda kafesten yapılmış bir sahadaki tek bir arabayı yönetirsiniz. Oyunun başlangıcında top orta 

noktaya havadan bırakılır ve oyun başlar. Araçların hepsi eşit özelliklere sahiptir ancak ani hızlanmaya 

yarayan bir turbo kısmı da vardır. Yalnız turboyu açtığınızda yakıtınızı da harcarsınız. Sahada 

üzerinden geçerek tekrar yakıtı doldurabileceğiniz noktalar mevcuttur. Bu noktalardan çıkan yakıt 

miktarları da bellidir. Toplayabileceğiniz yakıt miktarı en fazla 100’dür. Yakıtınız bittiğinde aracınız 

rahatlıkla ilerlemeye devam edecektir ama turboyu kullanamazsınız.  

Oyunun fizik motoru oldukça başarılıdır. Aracınız ile topa hangi açıyla ve hangi hızda vurduğunuz 

topun gidiş yönünü ve hızını değiştirecektir. Aynı zamanda sahanın kendisi kafes gibi olduğu için 

topun dışarı çıkması mümkün değildir. Hava topları için araçların zıplaması da mümkündür. Eğer çok 

zorlarsanız aracınız ile duvara tırmanarak tavana kadar çıkabilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi 

oyunun mantığı çok basittir ama oynanışı oldukça zordur. Özellikle 3v3 oyunlarda, takımın 

konuşlanması ve birbiri ile uyumu maçın sonucu üzerinde çok önemlidir.  
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Maçlar 5 dakika üzerinden oynanır. Devre arası yoktur. Eğer 5 dakika sonunda maçta eşitlik varsa 

uzatmaya gidilir. Uzatmanın süresi yoktur. İlk golü bir takım atana kadar maç devam eder. Şimdiye 

kadar turnuva maçlarındaki en uzun uzatma 22 dakikadır.  

Rocket League oynayan çocuğunuzu şaşırtmak için “Double jump ile kafa 

golü atabiliyor musun bari?” gibi bir cümle kurabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

F1 Racing Esports 

Şahsen araba yarışı oyunundan espor olabileceğini düşünmezdim ancak F1 Racing Espor, araçların 

simülasyonu ve pistlerin gerçekçiği konusunda inanılmaz bir başarı gösteriyor. Hatta bu gerçekçilik 

seviyesi o kadar yüksek ki, bu espor oyununda derece yapan oyuncular gerçek F1 pilotu olmak için 

eğitim alabiliyorlar. Evet yanlış duymadınız. Artık F1 firmaları oyunda başarı gösteren oyuncuları 

pilot olarak işe alabilmek için espor platformunu kullanıyor.  

Bu oyun, şu an bütün espor platformlarında, oyuncularına gerçek iş imkanı sağlayan tek oyun olma 

özelliğine sahip. Herhangi bir oyuncunun turnuvalara katılabilmesi için 16 yaş alt sınırı geçmesi 

gerekiyor. Ancak 16 yaşın altındaki oyunular için veli izni ile katılım sağlamak da mümkün.  

F1 Esports, bu işi o kadar ciddiye alıyor ki, lige katılabilmek için sadece davet edilmeniz gerekiyor. 

Yani “Ben efsane araba kullanırım, haydi lige girelim” diyemezsiniz. Önce turnuvalarda kendinizi 

göstermeniz gerekiyor. Daha sonra sizi simülatörde deniyorlar. Ancak ondan sonra ligde yarışan bir 

espor oyuncusu olabiliyorsunuz.  

Simülatörde kullandığınız ekipman da F1 yarışlarında kullanılan ekipman ile birebir. Yani herhangi bir 

teknoloji mağazasından aldığınız direksiyon bu turnuvalarda işe yaramaz.  
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F1 Racing oynayan çocuğunuzu şaşırtmak için, eğer başarılı ise onu 

denemelere sokacağınızı söyleyin yeter. Başka bir şey yapmanıza gerek 

yok.  
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Her bilgisayar oynayan çocuk bağımlı mıdır? 

Öncelikle bağımlılığın tanımını yapalım. AMATEM’e göre bağımlılık bir maddenin yaşamı, sağlığı 

olumsuz etkilemesine ve kullanmaya başladıktan sonra kişinin kendini durduramamasına neden olan 

durumlara denir. Yani temelde kullanılan madde sağlığı olumsuz etkileyecek ve siz buna rağmen o 

maddeyi kullanmaya devam etmeyi durduramayacaksınız. Hepimiz keyif aldığımız şeylerin devam 

etmesini isteriz. “Ay çok eğlenceli, bu program hiç bitmesin” dediğiniz hiç olmadı mı? Ya da “Bu maç 

çok zevkli geçiyor” diyerek soluğunuz kesilene kadar maç yaptığınız hiç olmadı mı? Günümüz 

çocukları için artık yeni ortam internet ve ona bağlanma yolu da bilgisayarlar. Zaman değişiyor. Sizler 

için eğlenceli olan şeyler artık yok ya da yeni gençler için anlamlı değil. Evet ortamda hiç araba 

yokken tahtadan şekillendirip demiri bükerek direksiyon yaptığımız arabalar eğlenceliydi. Ama şimdi 

o arabanın Ferrari modelini, 1/50 ölçeğinde hem de uzaktan kumandalı olarak satın alabilirsiniz. Evet 

arkadaşlarınızla saat vererek sözleşmek, geç geleni beklemek eski kültürümüzün bir parçasıydı. Eve 

geç gelindiğinde “Neredesin evladım!! Babanla meraktan öldük. Geç içeri babana görünme şimdi çok 

kızgın!” diyen annelere ne oldu?  Cep telefonu çıktı mertlik bozuldu. Artık buluşmaya saatinde gitmek 

yerine “Kanka ben gelemiyorum, işim uzadı. Siz başlayın ben gelirken konum atarsın” diyaloğu daha 

popüler. Ya da “Evladım saat kaç oldu, neredesin?” demeye gerek yok. Birçok telefon ya da program 

yerini canlı olarak yayınlıyor. Hem de kime yayınlayabileceğine sen karar veriyorsun. Bunların ve 

benzeri durumların hepsini düşünürsek, günümüzde çocukların oyun alanlarının (kaldıysa) da 

bilgisayar ortamına kaymasından daha doğal olan bir şey yok.  
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Neyse, ne diyorduk? Evet bağımlılık. Çocuğunuzun bağımlı sayılabilmesi için birkaç kriteri geçmesi 

gerekiyor. Bunlardan birincisi bedensel ve/veya ruhsal sorunların ortaya çıkmasına rağmen kullanımın 

devam etmesi, diğeri de maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumudur.  O yüzden önce 

kendinize sorun, benim çocuğum yukarıdaki kriteri sağlıyor mu? Yani bilgisayar oyunları yüzünden 

yemeği geciktiren bir çocuk ile hiç yemeyen bir çocuk arasında fark yok mudur? (Daha sonra neden o 

yemeğe geç kalındığını da açıklayacağım) Bilgisayar oynuyorum diye zamanı unutan ya da uyumayı 

geciktiren bir çocuk ile hiç uyumayan çocuk aynı mıdır? Unutmayın gerçekten keyif aldığımız bir 

durumu uzatmak hepimizin istediği şeylerden biridir. Eğer çocuğunuz kendi ihtiyaçlarını görebiliyorsa 

sorun yoktur. Yemeğe gecikmek yerine hiç yemek yemiyorsa, ertesi gün öğlen uyanacak kadar geç 

yatmak yerine hiç uyumuyorsa, bilgisayar dışında bir zaman geçirmesi gerektiği zaman ciddi sorunlar 

baş göstermeye başlıyorsa, bir uzmana görünmekte fayda var ama cuma akşamından cumartesi sabaha 

kadar oyun oynayıp, cumartesi öğlen 13:00 gibi uyanan bir genç için henüz bir alarm durumu var 

diyemeyiz. Zira ben de öyleydim. Babam cuma akşamı “Yine mi bilgisayar başına oturuyorsun?” 

derdi. Daha sonra sabah kalkınca “Oğlum hala mı oynuyorsun? Gözlerin bozulacak. Yeter yat artık!” 

diyerek beni fırçalardı. Ben de gecenin (ya da sabahın) dördünde babama içerlemiş olarak yatağa 

geçerdim. Hala bilgisayar oynuyor muyum? Evet. Oyunu hayatımdan çıkarabileceğimi sanmıyorum. 

Muhtemelen çocuğunuz da çıkarmayacak. Ancak okul ve iş hayatı zamanla bana dengeyi kurmayı 

öğretti. Meraklanmayın zamanla sizin çocuğunuz da dengeyi kurmayı öğrenecektir.  

Önemli olan bir diğer husus da, oyun bağımlılığı ile espor arasında temelden kaynaklanan bir fark 

olmasıdır. Bağımlılık, kontrolün sizin elinizden kaybolması demektir. Halbuki bir espor oyuncusu 

kontrolü kaybettiği an, oyunu da kaybeder. Dolayısı ile espor oyuncuları arasından oyun bağımlısı 

birini bulmak çok kolay değildir.  

Ancak tabii ki bilgisayar ya da internet bağımlılığı sadece çocukların ya da gençlerin değil, biz 

yetişkinlerin de muzdarip olduğu dertlerden biri. Bugün Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 

Hastanesi’nde “internet bağımlılığı” adı altında bir bağımlılık tanımı var ve alkol ya da madde 

bağımlıları gibi tedavi imkanları var. Dolayısı ile bilgisayar bağımlılığı hafife alınacak bir durum 

değil. Ama daha önce de belirttiğim gibi bilgisayarda oyun oynamayı seven her öğrenci tedavilik 

değildir.  

Uluslararası durum nedir diye bir bakalım. Eğer Daphne Bavelier adını daha önce duymadıysanız 

YouTube’da ismi aratın ve oyunlar ile ilgili TED konuşmasına bir göz gezdirin. Kendisi bu konudaki 

en etkin bilim insanlarından biri. Bunun dışında İngiltere’de yayımlanan British Sports Association 

broşüründeki bilgilerden biraz bahsedeyim,  

Oyuncuların %54’ü oyunları, arkadaşları ile iletişim kurmak için kullanıyor. Bu iletişimi sadece oyun 

içi kulaklık mikrofon iletişimi gibi düşünmeyin. Okulda aynı oyunu oynayan öğrenciler arasında 

iletişim güçleniyor. Tıpkı aynı diziyi izleyen insanların o diziyle ilgili konuşması, ya da herhangi bir 

spor dalına meraklı insanların o spordaki gelişmeleri tartışmaları gibi.  

İngiltere’de velilerin %71’i, bilgisayar oyunlarının, çocuğunun yaşamında pozitif etkisi olduğunu 

düşünüyor. Bu durumu kendi tecrübem ile biraz açıklamaya çalışayım. Çalıştığım okulların birinde 

sosyal olarak çok da becerikli olmayan öğrencilerden biri, espor kulübüne dahil oldu. Kendisinin bu 
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konuda yetenekli olduğu hemen ortaya çıktı. Kısa süre içinde sınıfta konuşmaktan çekinen öğrencinin 

yerine kendine güvenen, fikrini söylemekten geri kalmayan bir öğrenci ortaya çıkmaya başladı. 

Öğrencinin arkadaşları ile ilişkisi gelişirken, okul takımına seçildikten sonra popülaritesi de benzer 

oranda artış gösterdi. Tabii ki bunların hepsi bir gün içinde olmadı. Ancak 1 sene içinde bu 

değişimlerin hepsini bizzat gözlemledim. Burada önemli olan şeylerden biri de daha önce 

bahsettiğimiz gibi denge. Ben kendi kulüp ve takım çalışmalarımda hiçbir zaman akademik başarıyı 

oyunların önüne koymadım. Kendi öğrencilerimin hepsine derslerindeki başarı, belirli bir değerin 

altında kaldıklarında yaptırımlar getirdim. Bu, sadece öğrencilerin akademik başarısını önemsediğim 

için değildi. Aynı zamanda dengeyi sağlamayı öğrenmeleri de içindi. Eğer öğrencilik hayatlarında bu 

dengeyi kurmayı öğrenemezlerse, hayata atıldıklarında da başarılı olma şansları olmadığı için. İşte bu 

yüzden bilgisayarı yasaklamak, ya da benzer engelleyici çözümler üretmek yerine çocuğunuza dengeyi 

kurmayı öğretmenin daha önemli olacağını düşünüyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaratıcı çözüm derken ne kastettiğimi anlatayım. Öğretmen olarak veli görüşmelerinde hatırı sayılır 

bir miktarda velim, çocuklarının bilgisayar karşısında geçirdiği süreden rahatsız olduğundan bahsetti. 

Birçoğu bu durumu kontrol altında tutabilmek için bilgisayarı ortadan kaldırmış. Ancak pratik 

çözümler üretenleri de gördüm. Bilgisayarın tamamını kaldırmak çok zor diyerek sadece güç 

kablosunu ortadan kaldıran annenin fikri, benim favorimdi. Bunun dışında benzer şekilde sadece 

klavyeyi ortadan kaldıran da vardı. Mouse kaybedip her gün sakladığı yeri değiştiren anneler ile 

tanıştım. Kadınlar söz konusu olduğunda yaratıcılık sınır tanımıyor. Eğer çocuğunuz dengeyi kurmayı 

başaramıyorsa tabii ki ona bunu öğretmek için birtakım önlemler almamız gerekiyor. Ancak benim 

inancım mantıklı yaklaşıldığında her gencin dengeyi kurmayı başarabileceği yönünde. 
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Esporda kadının yeri 

Espor genel olarak erkek egemen bir toplum. Her ne kadar Dünya’da oyun oynayanların yarısına 

yakını kadın olsa da, espor söz konusu olunca işler biraz değişiyor.  

Normalde hiçbir espor turnuvası kadınları dışlamaz ama rekabetçi oyun seviyelerinde kadın oyuncuları 

üst sıralarda bulmak çok mümkün değil. Her ne kadar özellikle Uzakdoğu Asya’da sadece kadınlar 

için turnuvalar düzenlense de, bu takımların sayısı çok fazla değil.  

Kadın oyuncuların çok büyük bir çoğunluğu bu işten Twitch platformunda “streaming” denen yayınlar 

ile para kazanıyor. Bunlar dışında bu sektörde gazeteci ya da “shoutcaster” olarak gelir elde eden 

kadınlar da var.  

Bu örneklerin bence en önemlilerinden biri Jorien “Sheever” van den Heijden. Kendisi üst düzey 

sayılabilecek bir DOTA oyuncusu iken, şu an neredeyse bütün DOTA turnuvalarında yorumcu ve 

spiker olarak görebileceğimiz bir sima.   

Tabii ki kadınlardan kurulmuş profesyonel takımlar da mevcut. Bu konuda bence ülkemiz için en ümit 

verici gelişme Beşiktaş Spor Kulübü’nün sadece kadınlardan oluşan CS-GO ve LoL takımlarını 

kurmuş olmasıdır. Takımların kariyerine devam edip edemeyeceğini bilemem ama, bu konuda 

Dünya’da sayısı az olan kadın takımlarından birinin de Türkiye’de olması bence bizim için bir gurur 

kaynağı.  
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Bu arada hemen belirtmeliyim, Beşiktaş CS-GO kadın takımı temmuz 2019 tarihinde İspanya’da 

yapılan DreamHack Showdown turnuvasında Dünya birincisi olarak 50000$ ödülü de kazanmıştır. 

 

 

 

 

 

Benzer şekilde 2018 yılında İstanbul Wildcats takımı, LoL turnuvalarında kadınlara şans verdi. 

Zeynep Su “Sylchasie” Kaykılmaz, Sena “Chibi" Aladağ, Alara “Alaracle” Taşkesen, Elif Naz “Risus” 

Boğa profesyonel bir LoL turnuvasına katılan ilk kadın oyuncular oldular. Zeynep Su, halen İstanbul 

Wildcats LoL takımı kadrosunda diğer iki kadın esporcu ile birlikte yer alıyor.  

Bu arada bahsetmeden edemeyeceğim. Çalıştığım okulda diğer espor takımlarının yanı sıra, sadece 

kızlardan oluşan bir DOTA2 takımımız mevcut. Henüz turnuvalara katılacak kadar tecrübeli 

sayılmayız ama Türkiye’deki ilk lise kadın espor takımı olduğumuzdan eminim.   

Gördüğünüz gibi, esporda kadın oyuncular çok nadir. Dolayısı ile gelecek için çok büyük potansiyele 

sahip. Eğer kızınız espor a ilgi duyuyorsa, hiç önünü kesmeyin.  
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Espor ve Eğitim 

Biz eğitimcilerin görevi nedir? Öğrencilerimizi geleceğe, istediği meslek grubuna, hayata hazırlamak. 

Bunu yaparken her tür materyal, test, bilgi, konuşmacı, video, kitap gibi seçenekleri kullanırız. 

Öğrencilerimizin o mesleğe ait her türlü veriye sahip olduğundan emin olmaya çalışırız. Her zaman 

yeni teknolojilerden, tekniklerden ve buna benzer detaylardan faydalanmaya çalışırız.  

 

Şimdi günümüze bakacak olursak eğitimin geldiği yer son yıllarda biraz değişti. Normalde eğitim 

dediğimiz uygulama, konuyu bilen bir kişinin sesini yüksek tondan tutup diğerlerine aktarması ile olur. 

Ancak son 15-20 yıl içinde özellikle internet sayesinde bilgi paylaşımının çok hızlı artması sebebiyle 

bu durumun pek bir ayrıcalığı kalmadı. Özellikle Youtube gibi her şey için kullanılabilen video 

platformları, edx, coursera gibi profesyonelce hazırlanmış eğitim siteleri sayesinde bugün bilgi her 

yerde ve neredeyse ücretsiz. Dolayısı ile yabancı dili olan bir kişi için hangi konuda isterse istesin 

eğitim almak çok kolay olmaya başladı. Okula gitmek gibi bir zorunluluğu da yok. İnternetin çektiği 

her ortamda bir bilgisayar ile istediğiniz konuda eğitim alabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki öyle ya da böyle 

biri anlatıyor sen de dinliyorsun. Fark nerede? Hemen bahsedeyim. 

 

Bilgi yayılımının bu kadar hızlı olması başka bir durumu tetikledi. Dünya eskisine göre çok daha hızlı 

gelişmeye başladı. Bugün teknolojinin kendini yenilemesi için geçen süre yaklaşık 10 seneye kadar 

düştü. Ancak bizim eğitim sistemimizde (bizim derken Dünya’da kullanılan eğitim sisteminden 

bahsediyorum) öğrencinin okumayı öğrenmesi ve üniversiteyi bitirmesi arasındaki süre en az 15 sene. 

Düşünün, sürücüsüz araçlar 1990 yıllarında sadece bilim kurgu filmlerinde olurdu. Şu anda Tesla 

araçları içinde uyuya kalan sürücülerin videoları internette dolaşıyor. Yani eğitim sistemi artık 

teknolojinin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bugün, 15 sene önce tahmin etmemizin mümkün olmadığı 

meslekler ortaya çıkıyor. (drone operatörlüğü gibi) Dolayısıyla bu kendiliğinden ortaya çıkan meslek 

gruplarına öğrenci hazırlayan bir eğitim kurumu da yok. Şu anda eğitim kurumları bu tarz durumlarda 

o konunun uzmanları ya da o konuda tecrübeli kişileri eğitmen olarak işe alıp kurs verdiriyorlar ya da 

sertifika programı açıyorlar.  

 

Bunlardan niye bahsediyorum? Çünkü artık öğretmenin de rolü değişti. Eskiden öğretmen sınıfta bilgi 

sahibi olan tek kişiydi. Artık değil. Bu yüzden de öğretmenler ve hatta eğitim, bilgi iletiminden 

tecrübe iletimine geçmeye başladı. Yani artık sınıfta öğretmen fizik formüllerini göstermiyor, 

uygulamaları ya da soru çözüm tekniği gösteriyor. (Tabii ki formülleri de gösteriyoruz ama 

yoğunlaştığımız şey soru çözümü olmaya başladı) 

 

Peki espor nedir ve eğitimin neresinde duruyor? İşte biraz önce bahsettiğim mesleklerden biri de espor 

oyunculuğu, koçluğu, analistliği... Ben kimim? İsmim Emre Ede, özel bir kurumda fizik öğretmenliği 

yapıyorum, ama aynı zamanda okulun espor kulübü (evet kurulması için ben önayak oldum) ve espor 

takımlarının koçuyum. Aynı zamanda oyuncuyum (eskisi gibi değil ama DOTA da hala sizi 

terletebilirim) 

 

Öncelikle bir ayrımdan bahsetmek istiyorum. Her bilgisayar oyunu espor değildir. Mesela candy crush 

espor sayılmaz. Bir bilgisayar oyunun espor sayılabilmesi için birkaç öğe içermesi gerekiyor.  

Bu öğelerin ilki belirli bir sayıdaki oyuncunun bu oyunu oynaması gerekiyor. Neticede bilgisayar 

oyunları eğlence sektörünün bir parçası ve bütün bu sektör, kitlelere hitap etmeye çalışır. O oyunu ne 

kadar çok insan oynuyor ve daha da önemlisi izliyor ise, o kadar iyi. Dolayısı ile eğer elinizdeki 

oyuncu sayısı az ise, espor sayılması çok zor. 

İkinci öğe ise insan faktörü. Yani oyununuz insanların birbiri ile karşılaşmasını içeriyor olmak 

zorunda. Bilgisayara karşı mücadele öğeleri de içerebilir ama espor da amaç kendi takımınız ile karşı 
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takımı yenmeye çalışmak. Her ne kadar bugün yapay zekalar oyunlara girecek kadar popüler ve 

becerikli olduysa da hiçbir yapay zeka hala, insanın yaratıcılığı ve hayal gücüne sahip değil. Düşünün 

futbol ligi maçları robotlara karşı olsa kaç kişi onları seyrederdi? Hatta bu konuyu işleyen nike 

firmasının bir reklam serisi de var. Merak edenler bakabilir. (Youtube’da “Nike Football:The last 

game full edition” yazın ve eğlenceli 7 dakika geçirin) 

 

Biz küçükken oynadığımız bilgisayar oyunları ailemizden fırça yememize sebep olurdu, ancak 

günümüzde iyi oyuncular özellikle Twitch denilen streaming sağlayıcısı sayesinde (canlı video 

paylaşımına “streaming” deniyor) giderek artan miktarda paralar kazanmaya başladılar. Bugün popüler 

oyuncuların her birinin sadece turnuva gelirleri yok. Reklam ve Twitch gelirleri de hatırı sayılı 

düzeyde. Bu da başlı başına bir sektör demek. Özellikle son 5 sene içinde üst seviye oyuncuların 

kazandıkları paraların milyon dolar seviyesine çıkmasıyla, artık oyunculuk ciddi getirileri olan bir 

meslek haline geldi. Ve yazının başında da bahsettiğimiz gibi bunu kimse beklemiyordu. Ben bundan 

20 sene önce babama sabahlara kadar oynadığım bilgisayar oyunundan para kazanacağımı söylesem 

onunla alay ettiğimi 

söylerdi. Bugün 

oynadığım o oyun bana 

uluslararası bir tecrübe 

kazandırma şansına 

sahip. Bu işin ne kadar 

büyüme potansiyeline 

sahip olduğunu 

Amerika’da yapılmış 

konuyla ilgili sunumdan 

bir slayt alarak ifade 

edeyim.  

 

 

Gördüğünüz gibi oyun sektörünün 4 bacağı var. Stratejistler, (analistler, teori üreticileri ve koçlar) 

içerik üreticiler, (yazılımcılar, “streamer”, yayıncılar, gazeteciler, sanatçılar) girişimciler (web 

geliştiricileri, pazarlama, iş geliştiricileri, kurumsal sponsorluklar) organizatörler (IT desteği, genel 

müdürler, organizatörler) Yani lisede espor ile uğraşan bir öğrencinin önündeki meslekler de mevcut. 

Daha da önemlisi, yazılım ya da IT gibi bölümler haricinde hiçbirinin bir okulu ya da sertifika 

programı yok. Yani ben oyunu uluslararası düzeyde oynayamıyorum o zaman bırakayım demenize 

gerek yok. Oyuna bağlı başka işlere de bakabilirsiniz. Bir öğrencim oynadığı oyunda profesyonel 

olmak yerine koçluk yapmayı tercih etti. Şu anda halen lise öğrencisi olduğu için her kapı kendisine 

açık değil ama okulu bitirdiği anda (evet liseden bahsediyorum) uluslararası iş imkanı var. Zira eğer 

isterse Dünya’nın en genç koçu olacak. (Ben bu yazıyı yazdıktan kısa bir süre sonra gerçekten 

Dünya’nın en genç koçu oldu.) 

 

Bugün bütün Dünya‘daki üniversiteler tıpkı sporculara verdikleri burslar gibi espor bursları vermeye 

başladı. Bu bursların şu anda büyük bir çoğunluğu kısmi burs; ancak akademik başarı ile tam bursa 

dönüşebiliyor. Ama sektör o kadar hızlı ilerliyor ki espor oyuncularının tam sporcu bursu alması çok 

uzak değil. Amerika’da “NACEsports” ve “Tespa” adı altında ülkedeki bütün üniversitelerin bağlı 

bulunduğu kurumlar açılmaya başlandı. Bu sayede üniversite düzeyinde lig oluşturup tıpkı NBA ya da 

NFL gibi profesyonel liglerin altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ülkemiz de konuya kaba tabiriyle 

“boş değil.” TESFED (Türkiye Espor Federasyonu) ile Milli Eğitim Bakanlığı Kasım 2019 içinde 

protokol imzaladı. Bu protokole göre Türkiye’de esporun geliştirilmesi ve bu bağlamda önemli 

adımların atılması için bu iki kurum işbirliği içinde olacak.  
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Son olarak söylemek istediğim şu. Bir öğretmen olarak benim görevim öğrencilerimi hayatlarında ne 

yapmak istiyorlarsa, ona hazırlamak. Espor da bir meslek olarak ortaya çıkmış durumda. Dolayısı ile 

bu konuya başımı çevirme lüksüne sahip değilim. Elimdeki tecrübenin hepsini ortaya koyamazsam, iyi 

bir öğretmen sayılmam.  

 

Şimdi dilerseniz bu durumu daha detaylı inceleyelim. 
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Esporun Yan Dalları 

Bugün her ne kadar Espor sadece bilgisayar oynayan çocuklardan ibaretmiş gibi görünse de aslında 

arka planda çalışan ve sayıları giderek büyüyen bir ekip var. Her yeni başlayan sektör gibi, bu 

sektördeki işlerin bir kısmı için örgün eğitim yok. Sadece tecrübeli insanların artık oyunculuğu bırakıp 

yan dallara kayması ile oluşmuş işler var. Aşağıda espor ekosistemindeki bugün varolan işlerin 

listesini görüyorsunuz. İsterseniz o işlere biraz daha detaylı bakalım. 

Bu işlerin başında takım koçluğu geliyor. Koç olacak kişi hem oyunu hem de takım çalışmasını biliyor 

olmak zorunda. Bir koç her zaman yönettiği takımdaki oyuncular kadar oyunu iyi oynamak zorunda 

değildir. Zira 24, 25 yaşlarından sonra refleksler zayıflamaya başladığı için, bir oyuncunun, oyuncu 

olarak kariyeri bu yaşlarda biter. Ancak hala oyun bilgisi, strateji yeteneği, rakip takımları tanıma 

konusunda bilgisi sağlamdır. Bu sayede emekli oyuncumuz, herhangi bir takıma koç olarak rahatlıkla 

geçebilir ve kariyerine bu şekilde devam edebilir. Sonuçta oyun bilgisi ve takımı motive etme becerisi 

olduğu sürece yaşlanmak onun için bir problem değildir.  

Strateji kısmından devam edecek olursak analistlik mesleğini görüyoruz. Analistler şu anda bile Espor 

sektöründeki vazgeçilmez elemanlar olarak isimlerini duyurmuşlardır. Bugün profesyonel çalışan her 

Espor takımının en az iki tane analisti olur. Bu kişiler bilgisayar programlama becerilerini de 

kullanarak rakip takımdaki oyuncuların istatistiklerini analiz eder, ve seçtikleri oyun stilini baştan 

belirlemeye çalışır. Bu konuda da oldukça başarılıdırlar. Bu istatistikler her koç için o kadar önemlidir 
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ki, bugün LoL için sadece oyuncu istatistiklerini bedava tutan siteler mevcuttur. Bu siteye girip, 

oyuncunun rumuzunu (nickname) yazdığınızda, size oynadığı tüm oyunları, karakterleri, K/D/A 

(öldürme/ölme/asist) oranlarını, kazanma kaybetme yüzdesini verecektir.  

Sadece bu yüzden oyuncuların yaptığı antreman maçlarına “scrimmage” ya da kısaltma adıyla “scrim” 

denir. “Scrim” maçlarında oyuncular turnuva oyunu oynar gibi maç yaparlar, ancak maçın sonucu belli 

olduğunda (çoğu oyunda maçın sonucu maç bitmeden belli olur) oyuncuların hepsi oyundan çıkarlar. 

Böyle oyunlar oyun server sisteminde “bozulmuş oyun” olarak görünür ve bu oyunlarla ilgili 

istatistikler kayda alınmaz. Espor takımları rakiplerine oyun bilgisini vermek istemediği için normal 

maçlarda oynamak yerine “scrim” atmayı tercih ederler.  

“Scrim” maçları ayarlamak, profesyonel bir takım için o kadar da kolay değildir. Sağdan soldan 

toplanmış oyuncularla oluşturulan takımlar, profesyonel takımlara rakip olamaz. Aynı zamanda 

“scrim” maçı esnasında kullanılan stratejiler konusunda iki takım da ağzını sıkı tutmak zorundadır. 

Kendi stratejiniz ile ilgili rakiplerinizin bilgili olmasını istemezsiniz. Bu sebeple piyasada “scrim” 

takımları mevcuttur. Genç oyuncular için bu takımlar profesyonel seviyeye geçmek için de bir 

basamak oluşturur. “Scrim” maçları esnasında kendini gösterebilen bir oyuncuyu menajerler kaçırmak 

istemeyecektir.    

Strateji kısmından sonra içerik üretici kısmına geçiyoruz. Burada “software developer” işi, bugün 

bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği denen işten farklı değildir. Bilgisayar 

programcılığı sadece şirketler için program yazmak değildir. Aynı zamanda oyunlar için de program 

ve kod yazılması gereklidir. Bir oyunu, oyuncudan başka kim daha iyi yazabilir? Ancak bir oyuncu, 

başka bir oyuncunun ne istediğini, neye önem verdiğini, neleri yapmaktan keyif aldığını bilir. Dolayısı 

ile oyun firmalarının çoğu, oyuncu programcıları bünyesine katmak ister.  
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İçerik üretimindeki en önemli diğer işler ise “shoutcaster” ve “streamer” grubudur. Aslında 

“shoutcaster” dediğimizde böyle havalı duruyor. Bu kişilerin yaptığı işi, bizim İlker Yasin’in efsanevi 

“Ağlamak istiyorum sayın seyirciler” repliği gibi düşünebilirsiniz. Evet. Maçı seyirciye anlatan 

kişilere “shoutcaster” denir. Bu iş için hem ciddi seviyede oyun bilgisi hem de heyecanlı bir anlatım 

tarzı gerekir. Her karakterin özelliğini, kullandığı yeteneğin adını ve o karakteri kullanan oyuncuyu 

bilmek gerekir. Zira maç anlatırken “X oyuncu q yeteneği ile rakibi sersemletti” diyemezsiniz.  

Burada hemen bir parantez açıp “q” yeteneğinin ne olduğunu anlatayım. Özellikle MOBA tarzı 

oyunlar için (DOTA2, LoL) karakterlerin yetenekleri sırasıyla q,w,e,r tuşlarına adreslenmiştir. Bu 

yeteneklerin bir ismi de vardır ama çoğu oyuncu bu isimlerin tamamını bilmez. Örneğin DOTA2 

karakterlerinden “Earthshaker” ın q harfine adreslenmiş yeteneğinin adı “Fissure” olarak görülür. 

“Shoutcaster” maçı anlatırken “Earthshaker şimdi “q” ile rakibini sıkıştırdı” gibi bir cümle kuramaz. 

Bunun yerine “Earthshaker kullanan X oyuncu “fissure” ile rakibini sıkıştırdı” cümlesini kurmak 

zorundadır. Yani maçları 

anlatabilmek için bile 

oyundaki her karakteri ve 

yeteneklerinin isimlerini 

bilmek gerekir.    

“Streamer” denilen kişiler 

bizim Youtube 

videolarından çok iyi 

bildiğimiz “Evet arkadaşlar, 

kanalıma hoş geldiniz” 

kişileridir. Ancak bu işi 
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daha profesyonelce yaparlar. Genelde en popüler yayın kanalı Twitch adı verilen platformdur. Bu 

platform sadece belirli bir izleyici sayısını geçmiş kişilere para vermez, aynı zamanda yayın yapan 

kişiye izleyenlerin para bağışı yapmasını da sağlar. Dolayısı ile uluslararası yayıncılar çok ciddi 

miktarlarda para kazanabilir. Bugün Twitch gelirleri konusunda 7 milyon takipçi ile “Tfue” isimli 

Fortnite oyuncusunu lider olarak görüyoruz. Kendisi aynı zamanda profesyonel olarak da Fortnite 

oynuyor ama Twitch yayınlarından da hatırı sayılır miktarlar kazanmakta.  

 

Aslında “streamer” olarak bilinen en ünlü kişi 14 milyon takipçi ile “Ninja”dır ancak kendisi ağustos 

2019 tarihi ile Microsoft ile anlaşmış ve Twitch platformunu terk etmiştir.  

Takipçi sayıları size bir şey ifade etmiyorsa durumu şöyle anlatayım; Riot Games resmi Twitch 

kanalının 4 milyon takipçisi var. (Riot Games LoL oyunun yapımcısıdır ve hala LoL Dünya’da en çok 

oynanan MOBA oyunudur)  
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Fandom art, daha çok işin 

sanatsal ve eğlenceli kısmıdır. 

Oyun sever kişilerin kendi 

becerileri ile gerek komik, gerek 

zeki, gerekse etkileyici resimler 

ya da çizimler yaparak 

ekosisteme katkı yapmasıdır. Bu 

ürünlerin en iyilerini kapüşonlu 

trikolarda desen olarak görmek 

mümkündür.  

Gelelim bu işin idari kısmına. 

Her takım aslında bir ticari 

işletmedir ve her ticari işletme 

uygun şekilde yönetilmezse batar. Dolayısı ile girişimciler, iş geliştirme uzmanları, pazarlama, 

sponsorluklar bu kısımda yer alır. Bu bölümü çok açmaya gerek duymuyorum çünkü zaten bugün bile 

bu saydığım işleri yapan çok fazla insan var. Oyun ekosistemi hakkında bilgi sahibiyseniz, ve takımı 

siz idare etmek istiyorsanız bu işlerden biri tam size göre demektir.  

Son kısım da organizatörlerin olduğu kısım. Tabii ki Espor turnuvaları internetten yapılıyor ama 

finaller için biraz da gösteriş lazım. O yüzden birçok espor turnuvasının finali için büyük 

organizasyonlar yapılır. Maçların yapılacağı salonun kiralanması, turnuvaya uygun hale getirilmesi, 

teknik destek, hakemler, biletlerin satışı gibi pek çok iş, bu sektörün bir parçasıdır. Bu işin 

büyüklüğünü merak edenler için Youtube’a girip “2019 LoL Finals opening ceremony” yazarak 

gösterinin tadını çıkartabilir.  

Sadece bu kadar da değil. Riot Games her sene oyunu ile ilgili yeni ve izlemesi çok keyifli videolar 

yayınlar. Örneğin bu seneki benim izlerken hala keyif aldığım bir video. İzlemek isteyenler Youtube’ a 

“LoL 2020 cinematic warriors” yazsın. Geçen seneninki de izlemesi çok eğlenceli olan “Awaken” idi. 

Eğer bu işe biraz bile ilginiz varsa bu videoları izlemenizi şiddetle tavsiye ederim.   

Bu arada hemen belirtelim, bu bahsettiğim işler, bugün var olan işler. Bunların yanı sıra bu sektörde 

başka işler de var. Merak ediyorsanız LinkedIn sayfanızı açın ve iş arama kısmına “esports” yazın. 

Aranacak alan olarak sadece Avrupa’yı bile seçseniz, karşınıza tonlarca iş ilanı çıkacaktır. Ben sadece 

meraktan bunu denedim, sadece son 24 saat içinde verilen ilanlara baktığım halde bir ay boyunca her 

gün ilan kutusuna otuzdan fazla iş ilanı geldi. Bu iş ilanları arasındakilerin hiçbiri oyuncu ilanı değildi. 

Programcılar, analistler, menajerler, organizatörler, koçlar hatta aşçılar için bile espor takımlarında iş 

imkanı bulmak mümkün.  
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Tabii ki yukarıda bahsettiğimiz işler 

dışında da işler var. Örneğin 

DOTA2’nin şampiyon takımı “OG” son 

şampiyonluğunu kutlarken sahnede 6 

kişi vardı. 5 kişi oyuncuydu ama altıncı 

kişi kimdi bilmiyordum. Biraz 

araştırınca, sonuncu kişinin takımın 

psikoloğu Mia Stellberg olduğunu 

öğrendim. Oyuncular zihinsel olarak 

turnuvalara hazırlanmak için bir 

psikolog hem de espor alanında 

uzmanlaşmış bir spor psikoloğu 

tutmuşlardı. Takım için onun varlığı o kadar önemliydi ki, şampiyonluğu kutlamak için sahneye 

çağrılmıştı.  

Bunun dışında neredeyse her espor alanında var olan Fnatic takımı, gaming house bünyesinde 

profesyonel aşçı çalıştırıyordu. Oyuncularının sadece pizza ve hamburgerle beslenmesi takım 

yönetiminin hoşuna gitmeyen bir durum olmalı ki, böyle bir çözüm yoluna gitmişler.  

Görüldüğü gibi, espor kariyerinde bir oyuncunun sadece oyun oynamak ve ondan sonra da kariyerinin 

bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Eğer isterse, kendisi kariyerine başka yönde devam edebilir 

ve senelerce çalışabilir.  

Benim gördüğüm, şu anda espor kariyerlerinin büyük çoğunluğunun örgün bir eğitimi yok. Sadece 

tecrübenin kazandırdığı eğitim var. 

Zaman içinde bu durum değişecek. 

Daha çok okul espor alanına 

yöneldikçe, daha çok üniversite espor 

bursu vermeye başladıkça, espor ile 

ilgili örgün eğitim programları ortaya 

çıkmaya başlayacak. Bugün bile 

Bahçeşehir Üniversitesi, “espor 

psikolojisi” sertifika programını 

başlatmış durumda. Zamanla bu tarz 

sertifika programları da yetmeyecek ve 

bölümler açılmaya başlanacak.  

Çok uzun olmayan bir gelecekte espor, çok büyük kitlelerin para kazandığı bir sektör olacak. Şu anda 

bile öyle diyor olabilirsiniz ama futbol ile karşılaştırıldığında espor çok küçük ölçekli kalır. Bugün 

üçüncü ligde oynayan ismini bilmediğimiz bir oyuncu zorlanmadan evini geçindirecek kadar parayı 

kazanabilir. Ancak espor sektöründe böyle bir oyuncu ayda birkaç yüz dolar kazanabilir.  Bugün 

futbolda top toplayıcılık bile bir meslektir. Teknik direktörün yanında hücum koçları, defans koçları, 

kaleci antrenörleri gibi pek çok detay mevcuttur. Şu anda bu tarz detayların hiçbiri espor sektöründe 

yok. Ama hızla gelişmeye devam ediyor. Gelişim oldukça, ihtiyaç artacak ve sektör de büyüyecektir.  
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Esporda Orta ve Yüksek Öğretimin Yeri 

Bugün Espor dediğimizde bilgisayar oyunlarından bahsediyoruz. Evet kitabın başında da belirtmiştik, 

her bilgisayar oyunu Espor değildir ama bir çok velinin ve öğretmenin gözünde durum bu. Bu önyargı 

kırılmadan ülkemizde bu sektörün gelişmesi çok kolay değildir. Tabii ki ülkemizde bu konuyla ilgili 

olumlu gelişmeler vardır. Örneğin TESFED (Türk Espor Federasyonu) ile Milli Eğitim Bakanlığı 

Kasım 2019 da bir protokol imzalayıp, esporun önemini dile getirmişlerdir. Aynı zamanda Şubat 2020 

de TESFED, Avrupa Espor Federasyonu’nun kurucu üyelerinden biri olmuştur. Yani görüldüğü gibi 

gelişme hızla devam etmektedir.  

Bugün Türkiye’de Riot Games sayesinde LoL Türkiye Ligi varlığını sürdürüyor. Hatta üniversite 

bazında Akademi Ligi bile bugün ülkemizde mevcut. Bu iki ligin, ve ligde oynayan takımların 

kendilerine göre sponsorları mevcut. Tabii ki şu an yolun çok başındayız. Hala takımların büyük 

çoğunluğunun sponsorluk anlaşmaları olmadan hayatta kalması zor gibi görünüyor. Nitekim Bursaspor 

yıllar önce kurduğu DOTA2 takımını gelirlerin yeterli düzeyde olmaması sebebi ile kapattı. Ancak 

sektör büyümeye devam edecek.  

Amerika’da her geçen gün daha çok üniversite, klasik spor takımlarının yanında espor takımları da 

kurmaya başladı. NASEF bünyesi altında üniversite takımları toplanarak, TESPA gibi organizasyonlar 

ile turnuvalar düzenleyerek sektörü geliştirmeye başladılar. Şu an hala “Ivy League” adı verilen üst 

düzey akademik üniversiteler, espor programlarına burs vermiyor ancak prestijli üniversitelerden 

Purdue Üniversitesi şubat 2020 itibariyle espor programını başlattığını açıkladı ve eylül 2020 için 

öğrenci alımlarına başladı.  

Şahsen görüştüğüm Amerika’daki üniversite koçlarının bir kısmı lisedeki oyuncuların oyun videolarını 

kaydetmesi ve bu videolardan bir portfolyo dosyası oluşturmasının onun üniversitede burs alma 

şansının önünü çok açacağını belirtmişti. Hatta bu iş için kullanılan https://www.ncsasports.org sitesi 

ile oyuncular, koçlar ve menajerler aynı platformda buluşabiliyor. Üniversite koçları buradan 

aradıkları tipte oyuncuyu bulmaya çalışıyorlar.  Hala üniversiteler espor alanındaki oyunculara tam 

burs ya da spor bursu vermiyor ama akademik başarıyı destekleyen espor aktivitesi, bir öğrencinin tam 

burs almasını sağlayabiliyor.  

Amerika’daki üniversitelerden hangilerinin espor alanında faaliyet gösterdiğini görmek isterseniz 

https://nacesports.org adresine girip “school directory” kısmına göz atabilirsiniz. Bu sitede espor 

programı olan bütün Amerikan üniversitelerini ve bu üniversitelerde hangi oyunların takımları 

olduğunu görmek mümkün.  

Amerika ve Avrupa, espor konusunda hızla gelişmeye devam ediyor. Espor yaz kamplarında 

öğrenciler ister bireysel, ister takım olarak çalışmalara katılabilir, profesyonel koçlar eşliğinde 

oynadıkları oyun konusundaki becerilerini arttırabilirler.  

Bu kampların en popüleri olan Julian Krispy Camps and Programs sitesine 

https://jkcp.com/program/esports-summer-camp/ adresinden ulaşarak detaylı fiyat ve tarih listesine 

bakabilirsiniz.  

https://www.ncsasports.org/
https://nacesports.org/
https://jkcp.com/program/esports-summer-camp/
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Amerika’da lise düzeyine inildiğinde NFHS (National Federation of High School Associations) Ulusal 

Lise Birliği artık esporu resmi bir spor olarak tanımaya başladı. Bu da Amerika’da lise seviyesinde 

eyalet bazında ve ulusal şampiyonalar düzenlenmeye başlandığını söylüyor. Bu turnuvalar PlayVs 

organizasyonu sayesinde gerçekleştiriliyor. https://www.playvs.com sitesinden de detayları 

incelemeniz mümkün. Henüz ülkemizde bu tarz organizasyonlar olmasa da, kısa zamanda 

başlayacağını tahmin ediyorum. Zira TESFED ilk liseler arası espor turnuvasını Kasım 2019 tarihinde 

başlattı. Kendi tasarladığım turnuvalar dışında da Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konuya meraklı 

öğretmenler eşliğinde kıpırdanmalar başladı.  

Orta öğretimde esporun yeri biraz daha farklı. Her ne kadar üniversite seviyesine gelene kadar bir 

öğrencinin rekabetçi seviyede belirli bir düzeyin üzerinde olması beklense de, bir çok oyun için küçük 

yaştaki oyuncular yeterince tecrübeli sayılmaz. Gerçi İngiltere’den Kyle Jackson profesyonel Fortnite 

kariyerine 13 yaşında başladı ama şimdilik o bir istisna. Oyuncular genelde 18-19 yaşlarında 

profesyonel olmaya hazır hale geliyorlar ve 24-25 yaşlarına kadar kariyerleri devam ediyor. Refleksler 

bu yaşlardan sonra zayıflamaya başladığı için genelde en fazla 30 yaş gibi espor oyuncusunun kariyeri 

bitiyor. Ancak ondan sonra profesyonel takımlara koçluk, danışmanlık gibi başka işlere yönelerek 

sektör içinde kalmaya devam ediyorlar. 

 Bugün ülkemizde Riot Games sponsorluğunda yürütülen akademi liginde, lise öğrencileri bile yer 

bulma şansına sahip. Çalıştığım okuldaki öğrencilerimden Emre “Arkhe” Akpınarlı, Fenerbahçe espor 

takımının koçlarından biri. Kendisi aynı zamanda Dünya’nın en genç profesyonel takım koçu 

ünvanına sahip. Emre ile 2019 yılında 10. sınıfı okurken konuşmaya başlamıştık ve esporun bir kariyer 

olabileceğinden bahsetmiştim. Bana oyuncu olarak kariyerin çok zor olduğunu, okul ile birlikte 

götürmenin onu zorlayacağını söyledi. Ben de ona “Niye sadece oyuncu olmayı düşünüyorsun? Takım 

koçu da olabilirsin” dedim. “Hem profesyonel oyuncu kadar antrenmanlara vakit harcamak zorunda 

olmazsın, hem de strateji bilgisi gerektirdiği için kendini geliştirirsin.” Bu fikir çok hoşuna gitti ve 10. 

sınıfın kalan zamanında koç olabilmek için neler yapması gerektiğini araştırmaya, ve ligdeki diğer 

koçlar ile temasa geçmeye başladı. Okul dönemi biterken bana muhtemelen seneye bir takımda koçluk 

yapabileceğini, görüşme yaptığı kişilerin neredeyse hepsinin kendisi ile çok ilgilendiğini anlattı. Yaz 

bittiğinde Fenerbahçe ile anlaşmasını yapmıştı bile. Ona kitapta ismini kullanıp kullanamayacağımı 

sorduğumda bana gönderdiği mesajı size aynen yazacağım.  

“Siz geçen sene okula gelmeseydiniz ne espor ne de oyunlarla ilgim olurdu bu kadar. Hafta sonları 

kafa dağıtmak için oynadığım oyundan para kazanmamı sağlayan etmenlerin en büyüğü sizsiniz 

hocam”   

Bugün Emre’nin sadece yeni başlayan bir kariyeri değil, Fenerbahçe taraftarlarından oluşan bir hayran 

kitlesi de var.  

Bence veli ya da öğretmen olarak hepimizin en önemli sorumluluklarından biri, sorumlusu olduğumuz 

çocuğumuz ya da öğrencilerimizi doğru bilgilendirmek. Çocukların çok büyük bir çoğunluğu sadece 

ekranda gördükleri meslekleri tanıdıkları için onu isteyecektir. Ama arka planda kalan ve çok daha 

etkili olabilecekleri işleri göz ardı edebilirler. Veli ya da öğretmen olarak diğer yolları da 

gösterebilirsek bir gencin gerçek potansiyelini ortaya çıkartmış oluruz.  

https://www.playvs.com/
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Espor konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar 

Hiçbir spor tamamen sütten çıkmış ak kaşık değildir. Her sporun kendisine göre olumlu ve olumsuz 

yanları vardır. Benim şahsi fikrim bir kişinin kariyer seçmeden önce bu olumsuz tarafları da bilerek işe 

başlaması ve kendisini nelerin beklediğini bilmesi yönündedir. Örneğin bugün futbolcu olmak 

istediğinizde, bacaklarınızın çok güçlü olması gerektiğini bilirsiniz. Ama buna karşılık vücudunuzun 

kalan kısımları o kadar gelişmiş olmak zorunda değildir. Basketbolcular her zaman uzun oyunculardan 

seçilir. Bugün futbol ya da basketbol kariyerine başladığınızda sakatlıklar en büyük tehlikedir. Espor 

kariyerleri de başka olumsuzluklar taşıyabilir. Şimdi bunlara bir bakalım.  

Bence olumsuz durumların başında oyunların eskimesi geliyor. Espor sektörü her zaman gençlere 

hitap eden bir sektör. Dolayısı ile değişim bu sektördeki en önemli sorun. Evet CS-GO, DOTA, LoL 

gibi oyunlar yıllardır varlığını sürdürüyor ve meta değişiklikleri ile eskimeyi önlemeye çalışıyorlar 

ama neredeyse DOTA ve LoL kadar eski “Heroes of Newerth” kısaca HoN artık bitmeye yakındır ve 

üreticisi S2 Games, 2019 şubattan sonra oyuna yeni yama çıkartmayacaklarını açıklamıştır. Her ne 

kadar HoN, Güneydoğu Asya ülkelerinde çok popüler olsa da, bugün espor arenalarında görmemizin 

zor olduğu oyunlardan biridir. Çünkü ekosistemi bu tarz uluslararası organizasyonların masraflarını 

karşılamaya yetmemektedir. Dolayısı ile bir HoN oyuncusu, kısa zaman içinde kendine başka bir oyun 

bulmak zorundadır. Bunun gibi bilgisayar oyunlarında popüler olamamış birçok oyun mevcuttur. 

Nitekim, bir gün bu kitapta bahsettiğimiz oyunlar da yerini yenilerine bırakacak. Tabii ki 5v5 arena 

karşılaşmalı oyunlar hep kalacaktır ama yine de başka oyunlar şimdikilerin yerini alacaktır. Halbuki 

futbol, basketbol ya da başka bir spor dalında böyle bir durum yoktur. Bu sporların insan hayatından 

uzun tarihleri vardır.  

Devam edecek olursak yoğun çalışma 

saatleri, oyuncuların eğitim alma 

sürelerini kısıtlamaktadır. Profesyonel bir 

takıma girmiş oyuncunun çoğu zaman 

“gaming house” adı verilen eve taşınması 

gerekir. Bu evde oyuncular sabah kalkıp 

beraber kahvaltı eder, koçların verdiği 

strateji çalışmalarını yapar ve oyun 

oynarlar.  Eğer takım bir ligde oynuyorsa 

oyuncular neredeyse her hafta sonu bir 

maça çıkar. Bunun yanı sıra takım, ulusal 

ya da uluslararası turnuvalara katılacaksa, 

çalışma programı ona göre düzenlenir. Bu 

da bir oyuncunun profesyonel hayat ile eğitim hayatını beraber götürmesini zorlaştırır. Oyuncuların bir 

kısmının, profesyonel kariyerleri için eğitim hayatlarını bıraktıkları, bilinen bir gerçektir. Tabii ki her 

zaman böyle olması beklenmez. Bugün ülkemizde “ünilig” denilen Riot Games sponsorluğunda 

devam eden Üniversite Ligi mevcuttur. Bu ligde oynayabilmek için öğrencinin lige katılan 

üniversitede öğrenci olması ilk şarttır. Bu sayede bir espor oyuncusu hem akademik hem de 

profesyonel kariyerini aynı anda devam ettirebilir. Benzer şekilde Amerika’da NACEsports aynı 

görevi üstlenmiştir.  
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Oyuncu sakatlıkları tabii ki bu spor dalındaki etkilerden biridir. Ancak espor, futbol ya da basketbol 

gibi fiziksel güç gerektirmediği için oyuncuların sakatlıkları biraz daha farklıdır. Örneğin “karpal 

tünel” sendromu oyuncular arasında bilinen rahatsızlıklardan biridir ve mouse klavye ile para kazanan 

biri için önemli bir sorun oluşturur. Oyuncular uzun süre sandalyede oturarak antreman yaptığı için bir 

takım dolaşım bozuklukları da uzun zaman içinde kendini gösterebilir ama bunu önlemek için 

neredeyse bütün espor takımları sabahları fiziksel idmanlar ile oyuncularının vücutlarını dinç tutmaya 

çalışır.  

Sonsöz 

Sonuçta özellikle covid-19 salgının arttığı ve evde kalmamızın hayati önem taşıdığı bu günlerde, 

gençlerin evden yapılabileceği eğlencelerin başında bilgisayar oynamak yatıyor. Bir veli ya da 

öğretmen olarak bunu engellememiz mümkün değil. Ancak desteğimiz sayesinde gençler dengeyi 

kurmayı öğrenebilir, ve eğlendikleri bu aktivitelerini belki ileride karlı bir işe dönüştürebilirler.  

Bu konuyla ilgili yıllar önce Sondan Durukanoğlu Feyiz ile Sabancı Üniversitesi yemekhanesinde 

biraz konuşmuştuk. (O zamanlar Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısıydı. Şimdi Kadir Has 

Üniversitesi rektörü) Ben ona öğrencilerimin büyük bir çoğunluğunun tablet ve bilgisayara çok 

yöneldiğini, bunun algılarındaki gelişimi engellemesinden korktuğumu anlatmıştım. Bana gayet 

sakince “Ben öyle düşünmüyorum” demişti. “Her çağın bir gereksinimi var. Bizim çağın olmayabilir 

ama bu çocukların çağında bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlara hükmedemeyen kişilerin 

geçerliliği olmayacak. Evet oyun belki bunun basit bir formu ama gene de çocukları teknoloji ile 

buluşturuyor.” Yemekten sonra içilen çaylar eşliğinde sohbete devam etmiştik ama genel olarak o 

konuşma sonrasında oyun oynayan öğrencilerime baktığımda, hepsinin bir sistem analisti kadar 

olmasa da bilgisayarlardan, donanım ve yazılım ile ilgili bazıları yüzeysel, bazıları çok detaylı 

sistemlerden anladığını gördüm. Daha da önemlisi, bilgisayarda bir problem olduğunda neredeyse 

hepsi temel olarak ne yapması gerektiğini biliyordu. (Hayır, bilgisayarı kapatıp açmaktan 

bahsetmiyorum) O zaman aslında oyunların gücünü fark etmeye başlamış oldum. 

Son olarak, bu kitabı yazarken yardım aldığım öğrencilerden biri ile yaptığımız diyalog aslında kitabın 

amacı ile ilgili her şeyi özetliyor. Öğrencim akademik olarak okulun en iyi öğrencilerinden biri. 

Notları her zaman yüksek, sosyal, çeşitli komitelerde çeşitli görevleri var, kısaca anlatmakla bitmez. 

Aynı zamanda okulun CS-GO takımının lideri. Ancak kendisi ile konuşurken bana kendi ailesinin bile 

bilgisayar oyunlarının onun önüne geçtiğini düşündüklerini anlattı. Kitap üzerine konuşurken “Baban 

sana “Sizin IGL işi bilmiyor. Dust haritasında Lurker mid gitmez” dese ne yaparsın?” diye sordum. 

Yüzünde ağlamaklı bir ifade oluştu ve “Hocam herhalde boynuna atlardım! Ondan böyle bir tepki 

geleceğini tahmin bile edemiyorum.” diye cevap verdi. İşte ebeveyn olarak çocuklarımız için bu kadar 

önemliyiz. Ve bu yüzden bizim desteğimiz onlar için her şeyden daha önemli. 




