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Oyunu TDK “Yetenek ve zekâ geliştirici, belli 
kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlen-
ce.” olarak tanımlamıştır. Dijital oyun kavramı ise 
bilgisayar, tablet, telefon gibi elektronik aletlerle 
oynadığımız oyunlarda kullanılıyor. Dijital oyun 
genellikle insanların bir ara yüz ile etkileşime 
geçtikleri çoklu ya da tek oyunculu çevrimiçi veya 
çevrimdışı oynanan renkli ve canlı görselliğe sahip 
yazılımlar bütünüdür. Macera, aksiyon, bulmaca, 
spor, strateji vb. gibi çok çeşitli türü olduğu için her 
kesime her yaş grubuna hitap etmektedir.
 
Bundan 15 yıl öncesine kadar eve girmeyen çocuk, 
ergen ve genç yetişkinler artık evden dışarıya 
çıkmıyor, çıksalar bile oyun salonlarına gidiyor 
diye şikâyet edilmeye başlandı. Eğlence anlayışı 
günümüzde yerini internete özellikle dijital oyun 
mecrasına hızlı bir şekilde bırakmış durumda. Daha 
doğdukları gün internetle birlikte dijital oyunlarla 
tanışan bebekleri ve kentin kucağında yetişmiş 
eğlence olarak dijital oyun anlayışına sahip insanla-
rı internetsiz düşünmek tabi ki olanaksız ama bu 
dijital oyunlar ne zaman bağımlılık haline gelir ne 
zaman bağımlılık adını alır bunlara bakalım.

Dijital oyun bağımlığı belirtileri nelerdir?
Dijital oyun bağımlılığı Amerikan Psikoloji Derne-
ğinin (APA) tanımlamış olduğu bağımlılık türleri 
arasında değildir.  Buna rağmen Mental Bozukluk-
ların Tanısal ve Sayımsal El Kitabının  (DSM) 
eklerinde kumar bağımlılığı referans alınarak ele 
alınmıştır. Örneğin video/internet oyunları çok zor 
olduklarında oyuncular pes ederek oyunu bırakır. 
Fazla kolay olduklarında ise oyuncuların başarılı 
güdülerini tatmin etmezler. Oyundaki başarı, kişi 
biraz daha çaba gösterirse kazanılacakmış gibi 
hissedilir. Bu özellikleriyle oyun bağımlılığı kumar 
bağımlılığıyla benzerlik gösterir.1

Son bir senedir kişinin günün büyük bir bölümünü 
dijital oyun oynayarak geçirmesi, günlük iş ve 
aktivitelerini aksatması, dijital oyun oynama davra-
nışı üzerinde kontrolün kaybedilmesi, daha önce 
zevk aldığı aktivitelerden zevk almamaya başlama-
sı, sürekli dijital oyunu düşünme hali, akademik 
başarının düşmesi, iş yaşantısında aksaklıklar hatta 
işin kaybı, eş ve insan ilişkilerinde sıkıntılar yaşama 
iletişimi kesme durumu, oynamadığı zamanlarda 
yoksunluk yaşama, kendine zarar verdiğini bildiği 
halde bırakamama, dijital oyunu bırakmak istedi-
ğinde her seferinde geri dönme, psikolojik (öfke, 
anksiyete ) ve fiziksel (ortopedi ağrıları, göz bozul-
maları gibi) sorunlar dijital oyun bağımlılığının  
belirtileri arasındadır.  Ayrıca bu kişiler de takıntı, 
oyun dışındaki dünyadan kopma, yaşam için temel 
ihtiyaçları bile asgari düzeyde karşılama belirtileri 
mevcuttur.

Kısaca birine bağımlı demek için sormamız 
gereken 2 soru vardır. Bunlar: oyun için harcadığı 
vakit nedir ve bu süre kişinin sosyal, psikolojik ve 
fiziksel hayatına nasıl etki ediyor. 

Dijital Oyun Bağımlılığının Sebepleri Nelerdir?
Her bağımlılık türünde olduğu gibi dijital oyun 
bağlılığında genetik etkenler önemli yer tutar. 
Bilinir ki ebeveynlerinde bağımlılık sorunları 
yaşayan bireyler bağımlılığa yatkın genlerle dünya-
ya gelirler.
 
Dijital oyunlar çevrimiçi oynandığında sosyalleş-
meyi sağlar. Kişi evinde de olsa yalnız bir yerde de 
olsa dijital oyun sayesinde dünyanın her yerindeki 
insanlarla iletişime geçebilir, sohbet edebilir, iş 
kurabilirler. Sosyal yalnızlığını kişi bu şekilde 
tolere edebilir.
 
Özellikle dışarıyı tehlikeli olarak algılayan ve eve 
kapatılmış olan ebeveynlerin çocukları evde zama-
nın akmadığından şikâyetçi olurlar. Dijital oyunda 
zaman kavramı oldukça akışkandır. Oyun başında 
saatler geçiren bireyler sanki daha on dakika önce 
oturmuş gibi hissederler. Bu da dijital oyunu cazip 
kılan etkenlerden bir diğeridir.

Dijital oyunda muhataplar birebir karşılıklı olma-
dıkları için kendilerini farklı tanıtabilirler. Sahip 
olmadıkları hayallerindeki kişiyi canlandırabilirler 
ya da din, etnik köken, fikir açısından daha soyut 
bir ortam olduğu için yargılanmaktan daha uzaktır-
lar.

Sağlıklı olan her birey başarma ve işleri tamamlama 
duygusuna sahiptir ve bu duygular sevilir. Dijital 
oyunlar tam da insanlara bu duyguları tattırmak için 
tasarlanmıştır.   Kolaydan zora doğru tasarlanan ve 
seviyeleri geçtikçe başarma duygusunu çeşitli 
ödüllerle gösteren oyunların en büyük riski çoğu 
dijital oyunun sonu olmamasıdır. Kişi ne kadar 
vakit geçirirse o kadar oyunda yükselebilir bu da 
kişilerin aylarını, yıllarını bir oyun başında geçir-
mesine neden olabilir. Oyunda yükselen kişiler 
oyunu oynayan diğer oyunculardan saygı görürler 
hatta kendinden düşük seviyelerdeki kişilerin 
kaptanı olurlar. Bu da gerçek hayatta saygı yoksun-
luğu yaşayan bireyleri oyuna daha da bağımlı hale 
getirir.

Vücudumuz yer alan önemli bir kimyasal olan 
dopamin kişinin mutlu olmasını, yaptıklarından 
keyif almasını sağlar.

1- Medical Park (2020, Aralık 7). Oyun bağımlılığı nedir? Oyun bağımlılığı 
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 Dijital oyun oynayan kişiler de ilk başlarda dopa-
min salınımı fazla olur gerek oyunun tasarlandığı 
ortamdan, kullanılan renklerden, akış hızına ve 
olaylara göre değişen müziklerden sebep ve kişiler 
bundan haz alırlar. Zaten çoğu bağımlılık türünde 
haz almak önemli bir faktördür.

Bunların dışında önemli risk faktörlerinden bazıları 
şunlardır: depresyonda olmak, stresli yaşam koşul-
ları, ailevi sorunlar, akademik başarıda düşüklük, öz 
saygı yetersizliği, travmatik yaşantılar, yalnız 
hissetme, bir gruba ait hissedememe, iletişim sorun-
ları…

Dijital Oyun Bağımlılığı Nasıl Önlenir ve Tedavi 
Süreci Nasıl Olur? 
Ebeveynler tarafından alınacak bazı tedbirlerle 
dijital oyun bağımlılığı engellenebiliyor. Bunun 
için öncelikli şart iletişim. Çocuklarıyla iletişimleri 
kuvvetli olan anne babaların çoğu sorunları yaşanan 
olumsuzlukları önceden fark edip önlem almaları 
daha olasılık dahilinde. Çocuklarla oyun başında 
geçirilen zaman konusunda birlikte anlaşma 
yapmak da etkili bir yöntemdir. Zamanı etkili 
değerlendirmek için hobi, sanat, spor gibi etkinlik-
lere yönlendirip hem gelişmelerini sağlamak hem 
de enerjilerini atmaları için oyun başında geçirilen 
zamanı farklı etkinliklerle değerlendirmek de 
alternatif bir yöntemdir.
  
Bağımlılık tedavisine gelince eğer kişi bağımlılık 
koşullarını sağlıyorsa en kısa zamanda uzman bir 
hekimden randevu alıp gitmelidir ya da götürülme-
lidir.
 
Bağımlılıkların temelinde yatan genelde psikolojik 
sorunlar mevcuttur. Tedavi bu sorunların tanısı ve 
tedavisiyle başlar. Genellikle farmakolojik ve 
psikoterapi birlikte uygulanır. Bu konu da çeşitli 
araştırmalar yapılmıştır ve iki yönteminde birbirine 
üstünlüğü kanıtlanmamıştır.
  
Psikoterapi yaklaşımı olarak genellikler uzmanlar 
Bilişsel Davranışçı Terapiyi kullanırlar. Kişinin 
otomatik düşünceleri fark ettirilip alternatif yani 
daha sağlıklı düşüncelerle değişmesi amaçlanır, ara 
inançları ele alınarak temel inancına inilir. Çeşitli 
ev ödevleri ve davranış çalışmalarıyla terapi sistemi 
ilerler. Terapi sona erdiğinde kişi daha gerçekçi 
düşünce sistemine ulaşmış ve davranışları değişmiş 
olur.
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