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ÖZ
Konsept, karakter, çevre ve mekan, arayüz tasarımları ile bilgisayar mühendisliğinin
hayata geçirdiği video oyunları, günümüzde sanat, tasarım, bilim ve teknolojinin bir
arada kullanıldığı dinamik bir ürüne dönüşmüştür.
Bu araştırmanın amacı, video oyunlarındaki tasarım sürecinin irdelenmesi ve bir
oyun uygulaması ile izlenebilecek bir kaynak oluşturmaktır. Teorik içeriğin
oluşturulması sırasında, tarihsel gelişim, türler ve tasarım süreçleri irdelenmiş,
değişik yapı ve içerikteki video oyun tasarımları incelenmiş ve uygulama çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Birinci bölümde ilk video oyunları ve platformlar üzerine içerik oluşturulmuş, İkinci
bölümde tasarım sürecinde birbirini takip eden basamakların incelenmesine yer
verilmiştir. Görsel tasarımların oyun başarısında ayırt edici bir özellik olması nedeni
ile, bu alandaki örnekler incelenerek uygulama bölümü için göz önünde
bulundurulması gereken faktörler belirlenmiştir.
Araştırmanın son bölümü

uygulama bölümü olup, sonuçlandırılan çalışmanın

analizlerine yer verilmiştir. Bu bölümde “Cyprimania”
karakter,

çevre-mekan

ve

arayüz

tasarım

isimli oyunun; konsept,

aşamaları

detaylı

bir

şekilde

açıklanmaktadır. Ayrıca, oyun tasarımı sırasında kağıt üzerinde yazılan, çizilen her
taslağın dijital ortama aktarılarak, kullanılan yazılımlar aracılığı ile süreç içerisinde
geliştirilmiş ve kullanım aşamaları ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Video oyun, grafik tasarım, çevre ve mekan tasarımı, arayüz,
karaktertasarım.
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ABSTRACT
Concept, character, background and location and interface design have been used
with the support of computer engineering in bringing this video game to life with
inspiration from our daily art, design and the production of science and technology it
has become a dynamic product.
The purpose of this research is examining the design period in video games and to
create a source in the game that can be watched. Along with theoric customary,
historical progress and different types of design have been developed as well as with
the construction of contents in the video game designs and applications have been
fulfilled.
In the first part, content was created by explaining the first video games and
platforms while the successive steps in the design process were examined in the
second part. The success of visual designs in video games have different uniqueness
which have been an important factor in this research of subject.
The final part of this study is the “application” section which includes the analysis of
the finalized study. In the "Cyprimania" game, the concept, the character, location
and background as well as the genera design of the game has been explained in
detail. In addition, on the side of designing the game, each paperwork and illustration
have been digitized using a software and all the stages in the game have been shown
in detail.

Keywords: Video game, graphic design, environment and space design, concept,
character design.

vi

İÇİNDEKİLER
KABUL VE ONAY .................................................................................................. i
BİLDİRİM ............................................................................................................... ii
TEŞEKKÜR
ÖZ

.......................................................................................................... iii

........................................................................................................................... iv

ABSTRACT

........................................................................................................... v

İÇİNDEKİLER ....................................................................................................... vi
GÖRÜNTÜLER DİZİNİ ....................................................................................... vii
BİRİNCİ BÖLÜM
VİDEO OYUNLARI
1.1. Oyun Kavramının Ve Video Oyunun Temel Özellikle ................................. 1
1.1.1. Oyun Kavramının Temel Özellikleri .................................................... 1
1.1.2. Video Oyunu Nedir? ............................................................................. 2
1.1.3. Video Oyunları Tarihsel Gelişimi ....................................................... 4
1.1.4. Video Oyun Aygıtları (Platformları) .................................................... 8
2.2. Video Oyun Türleri ....................................................................................... 12
1.2.1. Platform Oyunları (Platform Games) .................................................13
1.2.2. Strateji Oyunları (Strategy Games) .................................................... 14
1.2.3. Rol Yapma Oyunları (Role Playing Games) ...................................... 15
1.2.4. Macera Oyunları (Adventure Games) ................................................ 16
1.2.5. Simülasyonlar (Simulations) ............................................................. 16
1.2.6. Spor Oyunları (Sportand Racing Games) .......................................... 17
1.2.7. Eğitim Oyunları (Education Games) .................................................. 18
1.2.8. Çok Kullanıcılı Oyunlar (Multiplayer Games) ................................... 18
1.2.9. Eylem Oyunları (Action Games) ........................................................ 19
1.2.10. Birinci Şahıs Nişancı Oyunları (FPS) ............................................. 19
1.2.11.Üçüncü Şahıs Nişancı Oyunları (TPS)

............................................ 20

vii

İKİNCİ BÖLÜM
VİDEO OYUNLARDA TASARIM SÜRECİ ........................................................21
2.1. Genel Konsept Tasarımı

...................................................................... 21

2.1.2. Oyun Tasarım Sürecinde İzlenmesi Gereken Aşamalar ...................... 24
2.1.2.1. Oyun Fikri ........................................................................... 24
2.1.2.2. Beyin Fırtınası ..................................................................... 27
2.1.2.3. Prototip ve Fiziksel Prototip Oluşturma .............................. 27
2.1.2.4. Tasarım Belgesi Oluşturma ................................................ 29
2.1.2.5. Üretim ................................................................................. 29
2.2. Video Oyun Tasarım Aşamaları ................................................................... 29
2.2.1. Görsel Konsept Tasarımı ................................................................... 29
2.2.2. Akış Şemasının Oluşturulması (Flowchart) ....................................... 30
2.2.3. Oyun Tasarım Belgesi (Game Design Dokument) ............................ 31
2.2.4. Öykü Panosu (Storyboard) ................................................................ 32
2.2.5. Çevreve Mekan Tasarımı (Environmental And Space Design) ......... 33
2.2.6. Karakter Tasarımı (Character Design) .............................................. 34
2.2.7. Arayüz Tasarımı (Interface Design)

............................................... 37

2.2.8. Animasyon (Animation) ..................................................................... 38
2.2.9. Video Oluşturma ............................................................................... 40
2.2.10. Müzik ve Ses Efekt Oluşturma ........................................................ 40
2.2.11. Oyun Motorunun Hazırlanması ....................................................... 40
2.2.12. Test Süreci

...................................................................................... 41

2.3. Video Oyun Tasarım Sürecinde Yeralan Ekipler .........................................41
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIBRIS TEMALI OYUN TASARIMI ...................................................................42
3.1. Uygulama Çalışmasının Analizi ................................................................... 42
3.1.1. Oyun Fikri ......................................................................................... 43
3.1.2. Genel Konsept Tasarımı ..................................................................... 43
3.2. “Cyprimania” Oyun Öğeleri .......................................................................... 44
3.2.1. “Cyprimania” İçin Görsel Konsept Tasarımı ..................................... 44
3.2.2. “Cyprimania” İçin Akış Şemasının Oluşturulması ............................. 50
3.2.3. “Cyprimania” İçin Öykü Panosu ........................................................ 50
3.2.4. “Cyprimania” İçin Çevre ve Mekan Tasarımları ............................... 51

viii

3.2.6. “Cyprimania” İçin Karakter Tasarımları ............................................ 53
3.2.7. “Cyprimania” İçin Arayüz Tasarımları .............................................. 56
3.2.8. “Cyprimania” İçin Animasyon ........................................................... 63
3.2.9. “Cyprimania” İçin Müzik ve Ses Efekti .............................................. 65
3.2.10. “Cyprimania” İçin İntro Tasarımı ................................................... 65
SONUÇ

................................................................................................................. 68

KAYNAKÇA .......................................................................................................... 70
ÖZGEÇMİŞ

.......................................................................................................75

ix

GÖRÜNTÜ LİSTESİ

Sıra Numarası

Sayfa Numarası

Görüntü 1: Beş analitik düzlemin anlatımı görülmektedir ...................................... 3
Görüntü 2: Tic-Tac-Toe ekran görüntüsü ..................................................................5
Görüntü 3:

Tenis oyunu ekran görüntüsü ................................................................5

Görüntü 4: Uzay oyunu ekran görüntüsü

...............................................................6

Görüntü 5: Video oyun için üretilen bir prototip .......................................................6
Görüntü 6: Magnavox Odyssey oyun konsolları .....................................................6
Görüntü 7: Quake oyun ekran görüntüleri
Görüntü 8: Kişisel bilgisayar
Görüntü 9:

...........................................................7

.................................................................................8

Playstation oyun konsolu .......................................................................9

Görüntü 10: Xbox 360 oyun konsolu .........................................................................9
Görüntü 11: Wii oyun konsolu ...................................................................................9
Görüntü 12: Taşınabilir oyun konsolları ...................................................................10
Görüntü 13: PSP ve tablet oyun konsolları ................................................................10
Görüntü 14: 360 derece görüntünün elde edilmesinde VR teknolojisinin kullanımı 11
Görüntü 15: Project Ariana projeksiyon sistemi ......................................................11
Görüntü 16: Valerie, üçlü ekran dizüstü bilgisayar ..................................................12
Görüntü 17: Super Mario Brothers oyun görüntüsü ...............................................13
Görüntü 18: Henry Hatswarth oyun ekran görüntüleri

..........................................14

Görüntü 19: Dune oyun ekran görüntüleri ...............................................................15
Görüntü 20: Civilization oyun görüntüsü .................................................................15
Görüntü 21: Diablo III ekran görüntüleri ..................................................................15
Görüntü 22: Firewatch oyun ekran görüntüleri .........................................................16
Görüntü 23: Microsoft Flight Simulator 98‟ oyununun oyun içi görüntüsü .............17

x

Görüntü 24: Saha oyunları ekran görüntüleri ...........................................................17
Görüntü 25: Summer Brain Quest oyun ekran görüntüleri .....................................18
Görüntü 26: Leagueof Legend oyun ekran görüntüleri

..........................................18

Görüntü 27: Transformers: Devastation ekran görüntüleri .....................................19
Görüntü 28: Titanfall 2 ekran görüntüleri ...............................................................19
Görüntü 29: Assassin Creed Unity (ACU) ekran görüntüsü ....................................20
Görüntü 30: Legend of Zelda bir sahne

.................................................................22

Görüntü 31: Virtua Tennis 4 oyunundan bir alıştırma sahnesi ................................23
Görüntü 32: Satranç oyunundan bir sahne

............................................................23

Görüntü 33: Tom Raider: Lara Craft oyununda, karakterin zorlu hareketleri .........24
Görüntü 34: Sim Ant oyun ekran görüntüsü ...........................................................24
Görüntü 35: Süper Mario oyunu ekran görüntüsü ...................................................25
Görüntü 36: İnterstate’76 oyunundan ekran görüntüleri ........................................26
Görüntü 37: The Sims oyunu ekran görüntüleri ........................................................27
Görüntü 38: Star Wars film ve oyun afişi

..............................................................28

Görüntü 39 : Bir grup oyun tasarımcısı tarafından oluşturulan fiziksel
prototiplerin test edilmesi .......................-.................................................................28
Görüntü 40: Civilization, kutu oyunu ve video oyun görüntüler .............................28
Görüntü 41: Machinarium oyunu ekran görüntüleri

............................................30

Görüntü 42: Machinarium oyun konsept tasarımları

.............................................30

Görüntü 43: Akış şeması örneği

...........................................................................31

Görüntü 44: Diablo III oyununun öykü panosundan bir örnek

...........................33

Görüntü 45: Assassin Creed Unity oyunundan Paris sokak görüntüleri ..................33
Görüntü 46: Oyunda tasarlanan mekanların günümüzde varolan gerçek
mekanlarla ilişkilendirilmesi

...................................................................................34

Görüntü 47: Pac-Man oyunu ekran görüntüleri .......................................................35
Görüntü 48: İnsan mimiklerinin oyun içerisindeki karaktere aktarılması
Görüntü 49: Hayatın içinden insanların 3D modellenmiş görüntüleri

............35
.................36

xi

Görüntü 50: Oyun ekran görüntüleri

....................................................................36

Görüntü 51: WarCraft oyunu arayüz ekran görüntüleri

........................................37

Görüntü 52: Arayüz tasarımlarında harita kullanımı

.........................................38

Görüntü 53: Bir dinozor animasyonu örneği

.......................................................39

Görüntü 54: “mocap” yöntemi ile hareket yakalama görülmektedir ......................39
Görüntü 55: Diablo III oyunundan bir ara video sahnesi
Görüntü 56: 5 Bölge çizim eskizleri

.....................................40

...................................................................44

Görüntü 57: Hikaye doğrultusunda oluşturulan ilk çizimler ...................................45
Görüntü 58: Girne bölgesi için yapılan çizimler

.................................................46

Görüntü 59: Girne bölgesinde bulunan St. Andrew's Kilisesi için yapılan çizim ....47
Görüntü 60: Lefkoşa bölgesinde bulunan Girne Kapısı için yapılan çizim ..............47
Görüntü 61: Bitki çizimlerinin renk ve doku çalışmaları ........................................48
Görüntü 62: Deniz için dalga çizimlerinin renk çalışmaları
Görüntü 63: Son kavram çalışmaları

...............................48

......................................................................49

Görüntü 64: Akış şeması .........................................................................................50
Görüntü 65: Girne bölgesi için çizilen öykü panosu

.............................................51

Görüntü 66: Osmanlı Baldöken Mezarlığı için yapılan çizimler ............................51
Görüntü 67: Yapılan çizimlerin arkaplan üstüne yerleştirilmesi ............................52
Görüntü 68: Girne Kapısı için yapılan çizimler

.....................................................52

Görüntü 69: Yapılan çizimlerin arkaplan üstüne yerleştirilmesi ...........................52
Görüntü 70: Lüzinyan prensesi için yapılan ilk çizim

...........................................53

Görüntü 71: Lüzinyan prensesi için yapılan ikinci çizim

......................................53

Görüntü 72: Türk köylüsü için yapılan çizim

.....................................................54

Görüntü 73: Rum köylüsü için yapılan çizim

.......................................................54

Görüntü 74: Karakterin görüntü üzerine yerleştirilme denemesi ............................55

xii

Görüntü 75: Karakterin görüntü üzerine yerleştirilme denemesi

.........................55

Görüntü 76: Karakterin görüntü üzerine yerleştirilme denemesi

...........................56

Görüntü 77: Arayüz çalışması

..........................................................................56

Görüntü 78: Arayüz çalışması ve yan menü tasarımı .............................................57
Görüntü 79: Sandık arayüz tasarımı .........................................................................57
Görüntü 80: Harita arayüz çalışması

....................................................................58

Görüntü 81: Harita için oluşturulmuş ikon çalışmaları
Görüntü 82: Animasyon içeren Ana Menü

..........................................58

........................................................59

Görüntü 83: Animasyon içeren yükleme görüntüsü

.........................................59

Görüntü 84: Animasyon içeren seviye geçildi görüntüsü

......................................60

Görüntü 85: Oyun hamuru ile yapılan logo çalışmaları

......................................60

Görüntü 86: El yazısından vektörele çevrilen yazı denemeleri ...............................61
Görüntü 87: “mania” yazı tipine uygun CYPRI yazı tipi denemeleri
Görüntü 88: “CYPRI” yazısı için DIN Condensed Bold yazı tipi
Görüntü 89: Sonlandırılmış logo çalışması
Görüntü 90: Gemi çizimleri

..................62

........................62

........................................................63

...................................................................................63

Görüntü 91: Yapılan gemi çizimlerinin arkaplan üstüne yerleştirilmesi ................64
Görüntü 92: Bulut ve Güneş çizimleri

..............................................................64

Görüntü 93: Kıbrıs adası üzerinde bulunan bazı tarihi eserler .................................64
Görüntü 94: Oyun görüntüleri üzerinde hazine objelerinin düzenlemeleri ..............65
Görüntü 95: Oyun görüntüleri üzerinde hazine objelerinin düzenlemeleri
Görüntü 96: İntro için storyboard çalışması
Görüntü 97: İntro çalışmasından ekran görüntüleri

...........65

...................................................66
..............................................66

1

BİRİNCİ BÖLÜM
VİDEO OYUNUNLARI

1.1. Oyun Kavramının ve Video Oyunun Temel Özellikleri
Oyun, yaratıcılık ile duygusal ve kişisel gelişimi destekleyen bir eylemdir. Kişiye
zevk veren, eğlendiren, hayallere dayalı, haz duyarak ve gönüllü olarak yapılan
özgür bir etkinliktir. Oluşumu, kendi mekan ve zaman sınırlaması, belirlenmiş
kuralları ve düzeni içinde bir amaca sahip, gerilim ve mutluluk duyguları ile kişinin
kendi yarattığı dünyada gerçekleşmektedir. Suits’nun da (2012, 56) belirttiği gibi
oyun oynamak, gereksiz engelleri yenmek için gönüllü bir girişimdir.
İsteğe bağlı gönüllü bir eylem olarak yapılan bu etkinlikte, istenilen zamanda,
istenildiği kadar oynanabiliyor ve ertelenebiliyor ya da iptal edebiliyor olması
oyunun, görev yada ödev olmadığını göstermektedir.
“Oyun başlar ve belli bir noktada biter. Bir sonuca yöneliktir. Bir gelenek gibi süreklidir.
Yalnız süre bakımından değil fakat yer bakımından da sınırlanmıştır. Oyun alanı ritüel gibi, ya
fizik bakımından ya da uygunluk ve oyun kuralları bakımından belirlenmiştir: Oyun yeri, oyun
masası, tapınak, sahne, perde-gerelti, ayak topu alanı, vb. Bunlar bir çeşit yasak bölgelerdir,
dışarıdan içeriye belli kurallarla girilir, içeride de belli kurallar geçerlidir (And, 2012, 28) ”.

Hollandalı tarihçi Huizinga’nın da (2013, 16) belirttiği gibi oyunun kültürden önce
varolduğunu, yeryüzünde insana ait her şeyin başlangıcının oyun olduğunu ve tarih
boyunca hayatın her alanında kültürün temel öğesi olarak varlığını sürdürdüğünü
savunmaktadır. Huizinga’ya göre oyun; kurgusal olduğu bilinen ve gündelik hayatın
dışında yer alan, bununla birlikte oyuncuyu da tamamen içine çeken, gönüllü, özgür
bir eylem olduğunu söylemektedir.
1.1.1. Oyun Kavramının Temel Özellikleri
İster dijital ortamda, ister gerçek dünyada kurgulansın, tüm oyunların temel
özellikleri şunlardır:
• Oyun isteğe bağlı, herhangi bir baskı ve zorlama olmaksızın tamamen gönüllü
olarak yapılan bir eylemdir.
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• Oyuncu gerçek dünyadan bir süreliğine çıkar ve düzenini oluşturduğu kendi
dünyasına girer.
• Her oyunun kendine ait kuralları ve bir akışı vardır. Oyunun nasıl geçeceği
önceden belirlenemez, kurgulanamaz ve sonucu bilinemez.
• Başlar ve biter, tekrarlanabilir.
Fransız sosyolog Roger Caillois oyunlarda mutlaka bulunması gereken temel
özellikleri şu şekilde sıralar; Zevkli: Oyunlar eğlendirici karakteristikleri yüzünden
tercih edilir.
• Mustakil: Oyunların yeri ve zamanı belli ve sınırlıdır.
• Belirsiz: Oyunların sonucu başlangıçta belirsizdir.
• Verimsiz: Oyuna katılmak üretkenlik sağlamaz.
• Kurallara Bağlı: Oyunların günlük yaşamın dışında kalan bir kural dizisi vardır.
• Kurmaca: Oyunların yaşamdan farklı bir gerçekliği vardır (Binark, B-Sütçü,
Günseli, Fidaner, 2009, 97).
Roger Caillois’in sıraladığı bu özellikler tüm oyunlar için geçerlidir. Teknolojik
donanım ve yazılımların oyun oynama eylemine katılması ile gelişen video
oyunlarında da durum böyledir. Fark sadece video oyunlarının, birden fazla sanat
disiplinini ve teknolojiyi aynı zamanda kullanan bir yapıya sahip olmasıdır. Bu
yapının sürekli yenilenmesi ve değişmesi, büyük bir hızla yaygınlaşması, gündelik
hayatımıza ve sahip olduğumuz kültür içerisindeki etkisini giderek artırmaktadır.
Oyun türlerinin çeşitliliğinde meydana gelen büyük artış, kullanıcıların yaş ve
cinsiyet yelpazesindeki genişlik gözlendiğinde günümüzde geleneksel oyun oynama
biçimlerinin yerini video oyunlarına bıraktığı kolaylıkla söylenebilir.
1.1.2 Video Oyunu Nedir?
Video oyununun ne olduğunu açıklamadan önce ‘video’ ve ‘oyun’ kavramlarının
tanımlarına ayrı ayrı bakmak yararlı olacaktır:
Video, “video aygıtı ve video alıcısını kullanarak elde edilen elektronik görüntü ve
seslerin çeşitli yöntemlerle işlenmesi” dir (Özön, 2000, 751). Oyun ise “bilgisayar ya
da televizyon görüntülerinde izlenen ve katılınan bir elektronik oyun izlencesi” dir.

3

Bu iki tanım göz önüne alındığında; ‘video oyunu’ oyuncunun komutlarını işlemciye
dijital sinyaller şeklinde ileten, komutların işlenerek sinyallerin tekrar ekran aracılığı
ile oyuncuya iletilmesi döngüsü içinde gerçekleşen bir eğlence teknolojisi olarak
tanımlanabilir. Kullanılan arayüz, işitsel ve dokunsal olanaklar belirli hedefleri olan,
rekabete ve mücadeleye dayalı video oyunlarını tercih edilir hale getirmiştir.
Nitsch’a (2015, 16) göre üç boyutlu oyunlardaki yapıyı incelediği makalesinde beş
analitik düzlemden bahsetmektedir (Bkz: Görüntü 1).

Görüntü1: Beş analitik düzlemin anlatımı görülmektedir.
https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262141017_sch_0001.pdf [28.07.2015].

Nitsch (2015, 16)’e göre bu düzlemler;
1. Kural tabanlı alan: Fizik, ses ve oyun-seviyesi matematik bilminin kurallarına
göre tanımlanır.
2. Aracılı alan: Görüntü düzlemi alanı ve şekil gösterimi de dahil olmak üzere bu
görüntünün kullanımının sunulması ile tanımlanır.
3. Hayali alan: Hayal gücünde yaşayan, oyuncular tarafından mevcut görüntülerden
kendi anladıkları “hayali” boşluk olarak tanımlanır.
4. Oyun alanı (ya da boşluğu): Oyuncuyu ve video oyun donanımını içeren oyun
boşluğu anlamındadır.
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5. Sosyal alan: Etkilenen diğer oyuncuların oyun alanında (çok oyunculu bir alanda)
diğer oyuncular ile etkileşimini tanımlar.
Görüldüğü gibi, video oyunları yapı olarak karmaşık bir bütünü oluşturmaktadır.
Oldukça dinamiktirler. Kurgusal ve analitik yapıları arasında oluşan bağlantı ile
etkileşimi bünyelerinde barındırırlar. Bu sayede oyuncu, oyun sırasında tercih ettiği
eylemler ve bulunduğu etkileşimler sonucunda, oyunu kazanır veya kaybeder.
Yukarıda bahsedilen oyun tanımlarının ve özelliklerinin, hem geleneksel oyun ve
hem de video oyunları özelliklerinin bir çoğuyla kesiştiği görülmektedir.
Buna göre her iki oyun anlayışı da;
• Eğlendiricidir ve isteğe bağlıdır.
• Kendine ait bir dünya oluşturur.
• Zaman sınırlılığına sahip değildir.
• Kendine ait kuralları içerir.
• Tekrarlanabilir.
• Yaşamdan farklı bir gerçekliğe sahiptir.
1.1.3. Video Oyunlarının Tarihsel Gelişimi
Teknolojik gelişimlerin desteklediği video oyunları, kendi içlerinde oldukça iyi
tanımlanmış ve tasarlanmış sistemlere sahip olmalarına rağmen oldukça kısa bir
geçmişe sahiptirler. Günümüzde video oyun endüstrisinin gelişim ve tüketim hızının
artması ile birbirinden farklı çok sayıda donanım ve yazılım ürünleri ortaya çıkmıştır.
Dolayısı ile, oyun endüstrinin yıllar içinde nasıl geliştiğini ve büyüdüğünü görmek
için tarihsel bir sıralama oluşturulmuştur.
Video oyun mucidi olarak bilinen ve aynı zamanda mühendis olan Ralph Baer, 1951
yılında “televizyon setlerinde oyun oynama” fikri ile ilk video oyunu prototipini
oluşturmuştur. Hemen bir yıl sonra 1952 yılında A. S. Douglas “İnsan-Bilgisayar”
etkileşimi üzerine bir araştırma yapmış ve bilinen en eski bilgisayar oyunu olan TicTac-Toe’yu (Bkz. Görüntü 2) resimlemiştir (Pong-story 2017).
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Görüntü 2: Tic-Tac-Toe ekran görüntüsü www.pong-story.com/info.htm [2016].

Bundan altı yıl sonra, 1958’de elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde
kullanılan osiloskopu kullanan Willy Higginbotham bir başka bilgisayar oyunu
yaratmıştır. Basit bir tenis oyunu olarak tasarlanan bu oyun, el denetimleri
kullanılarak oynanmıştır (Bkz. Görüntü 3) (Pong-story 2017).

Görüntü 3: Tenis oyunu ekran görüntüsü
www.pong-story.com/info.htm [2013]

1961 yılında bir grup MIT (Massachusetts Institu of Technology) öğrencisi bir DEC
PDP-1 bilgisayarında vektör grafiklerini deneyerek bilgisayar oyunu yaratmışlardır.
(Bkz. Görüntü 4). İki rakip tarafından kontrol edilen ve

iki uzay gemisinin

birbirlerini yok etme mücadelesi olarak tasarlanan oyun, geniş yankı uyandırmıştır.
(Video Game History, 2017).
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Görüntü 4: Uzay oyunu ekran görüntüsü
www.pong-story.com/info.htm [2013].

1967-1969 yılları arasında ilk çok oyunculu, çok programlı video oyun sistemi için
bir prototip olan (Bkz. Görüntü 5) "Brown Box" oluşturulmuştur (Video Game
History, 2017).

Görüntü 5:Video oyun için üretilen bir prototip
http://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1302398 [2017].

Magnavox Odyssey şirketi, 1972'de olarak ev video oyun konsol ve oyunu tasarımını
(Bkz. Görüntü 6) piyasaya sürmüştür. İlk ev konsolu olan Odyssey; hokey, tenis
labirent oyunları oynanabilmekteydi (Ünal, Batı, 2011, 260).

Görüntü 6: Magnavox Odyssey oyun konsolları (ilk ev video oyunu)
www.pong-story.com/odyssey.htm, [2013].
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1970’li yıllarda Atari oyunu, popüler ev video oyunu olarak kullanılmaya başlandı.
1977 yılında ise

Atari 2600 oyun konsolu piyasaya sunulmuştur. 1980’lerden

itibaren, teknoloji alanındaki hızlı gelişim video oyun tasarımlarına da yoğun olarak
yansımıştır. Alexey Pajitnov tarafından 1985’de tasarlanarak geliştirilen Tetris, oyun
salonları ev bilgisayarları için piyasaya sürülmüştür (Pong-story 2013).
Aynı yıl Nintendo popülaritesi ve ticari başarısı önceki oyun konsollarından üstün
olan Nintendo Eğlence Sistemi'ni (NES) yayımladı. Daha sonra ilk taşınabilir konsol
avuç içi oyun cihazı 1989’da piyasaya sürülmüştür (Video Game History, 2017).
90’lı yıllara kadar iki boyutlu grafiklerle geliştirilen video oyunları için üçüncü
boyutun kullanılmaya başlanmasıyla, yeni bir oyun çağının kapıları açılmış oldu.
1995’de Sony firmasının Play Station oyun konsolunu ABD’de piyasaya
sürülmüştür.
1996 yılında id Software şirketi, Quake isimli oyunu kullanıcı ile buluşturdu. Bir
FPS (birinci şahıs nişancı oyunu) olan Quake (Bkz. Görüntü 7), internet üzerinden
oynanmakta ve bu özelliği ile dönemin in benzer birçok oyundan ayrılmakta idi.

Görüntü 7: Quake oyun ekran görüntüleri
https://www.oldpcgaming.net/quake-review/ , [09.10.2017].

2000’li yıllar gerçekçi grafikler, farklı konsollar, sosyal ve popüler oyunların dönemi
olmuştur. Bu süre içerisinde video oyun endüstrisi büyük bir başarı yakalayarak
müzik, film, kitap ve DVD gibi diğer eğlence sektörlerini geride bırakmıştır.
(Türkiye ve Dünyada Dijital /Oyun Sektörü Hakkında Genel Rapor, (24.09.2017).
2000'lerin sonları ve 2010 başında, mobil oyunların yükselişi hız kazanmıştır. Mobil
oyunların detaylı sinematik grafikler için donanımsal kapasiteleri bulunmadığından,
kullanıcı için başkaca özellikleri ön plana çıkartılmıştır. Bu oyunların mekanikleri,
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eğlenceli arka planları ve öyküleri son derece çekici özellikler taşımaktadır. Mobil
oyun, 2013'ten itibaren neredeyse kendine ait olmayan bir pazardan17.5 milyar
dolarlık bir gelire ulaşmıştır (The Rise of Mobile Games: Factors Contributing to
Their Success, 07.10.2017).
1951’den başlayan ve günümüze değin çok hızlı bir gelişim gösteren video oyunları
özellikle tablet ve mobil telefon uygulamaları nedeni ile kullanıcı kitlesini de çok
büyük boyutlara taşımıştır. Özellikle son yıllarda görsel, işitsel ve kavramsal
tasarımlarının gelişimi, oyunların başka disiplinlerle olan ilişkilerini güçlendirmiştir.
1.1.4. Video Oyun Aygıtları (Platformlar)
Oyun platformları, “yazılım ve donanım özellikleri video oyunlarının doğru ve etkili
bir şekilde çalışması göz önünde bulundurularak üretilen ve geliştirilen aygıtlar”
biçiminde tanımlanabilir. Burada bahsedilen platform kavramı; hız, görüntü,
etkileşim ve ses olanaklarına sahip tüm dijital aygıtları içermektedir.
PC (Personel Computer) kişisel bilgisayarlar (Bkz. Görüntü 8), ihtiyaca göre
değiştirilebilen esnek yapıları ve daha ucuz olmaları nedenleri ile, (işletim sistemleri,
kontrolleri, ses üniteleri, ekran seçenekleri) günümüzde video oyunları için daha
tercih edilir bir platform olarak kullanılmaktadır.

Görüntü 8: Kişisel bilgisayar
http://mashable.com/2011/09/14/pc-consumer-trends/, [19.9.2017].

1994 yılında Sony firması tarafından Japonya'da piyasaya sürülen PlayStation
bulunan serisinin ilkiydi. Takip eden yıllarda Play Station 2 (2000), Play Station 3
(2006) ve PlayStation 4 (2014) (Bkz. Görüntü 9). Oyun konsolları kullanıcıları ile
buluşmuştur ( PlayStation, 20.7.2016).
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Görüntü 9: Playstation oyun konsolu,
https://www.playstation.com/en-us/explore/ps4, [19.9.2017].

Büyüyen pazar ve rekabet sonucunda Microsoft tarafından geliştirilen bir diğer oyun
konsolu Xbox, günümüzde popular oyun konsolları arasındaki yerini almıştır.2005
yılında piyasaya çıkarılan Xbox 360 konsolu (Bkz. Görüntü 10), PC’lerin işleyiş
yapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu durum, konsol için üretilen çoğu oyunun
PC’lere rahatça uyarlanmasına olanak sağlamaktadır XBOX ONE X, (24.12.15)

Görüntü 10:Xbox 360 oyun konsolu
https://www.xbox.com/en-US/xbox-one-xs, [19.9.2017].

Nintendo firması tarafından 2006 yılında piyasaya sürülen Wii oyun konsolu,
geliştirilen harekete duyarlı sensörler sayesinde kullanıcıya geniş hareket özgürlüğü
sağlamaktadır. Bu yenilik sayesinde oyuncu ekrandaki uygulamalarla yeni bir
oynanış şekli ve etkileşim içine girmektedir (Bkz. Görüntü 11).

Görüntü 11:Wii oyun konsolu,
https://www.nintendo.com/wiiu/what-is-wiiu, [19.9.2017].
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Son yıllarda taşınabilir oyun konsolları ve cep telefonları (Bkz. Görüntü 12),
bilgisayar donanımlarını küçük bir tasarıma sığdıran özellikleri ile kullanışlı birer
oyun platformu haline gelmiştir (Saunders, Novak. 2013. 108).

Görüntü 12: Taşınabilir oyun konsolları [Saunders, Novak,2013,:108].

Genel olarak bakıldığında, mobil platformlar (Bkz. Görüntü 13) ve cep telefonları
insanların yanlarında oyunlar taşıyabilmesini olanaklı kılarak, oyunları yaşamın her
anına ve alanına dahil etmiştir.

Götüntü 13: PSP ve tablet oyun konsolları
http://www.log.com.tr/nokianin-yilan-oyunu-windows-phonelu-telefonlarda-olmayacak, [04.01.2015].

VR (Virtual Reality/Sanal Gerçeklik) teknolojisi, meydana gelen oyun platform
çeşitliliğine verilebilecek bir başka örnektir (Bkz. Görüntü 14). Bu teknoloji 360
derece görüntü sunan, özel OLED ekran ve oyun seslerinin yerini tam olarak
belirlenmesini sağlayan gerçek 3-boyutlu ses teknolojisi sayesinde daha önce
imkansız olduğu düşünülen şekillerde ve yerlerde oyunun oynanmasına olanak
tanımaktadır (PlayStation, 2016).
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Görüntü 14: 360 derece görüntünün elde edilmesinde VR teknolojisinin kullanımı
http://www.digitalspy.com/gaming/feature/a799244/best-playstation-vr-games/?zoomable,
[09.01.2016].

Günümüzde, bilim ve sanatın video oyunlarındaki ortak etkisi ile hem oyun
üreticileri hem de oyun tüketicileri açısından yeni teknolojilerin geliştirilme hızı
artmaktadır. Buna verilebilecek en iyi örnek, video oyun için tasarlanmış dünyanın
ilk video projeksiyon sistemi olan Project Ariana’dır. Ultra geniş balık gözü
mercekleri ve gelişmiş işlem özellikleri sayesinde odanın tamamına genişletilen
(Bkz. Görüntü 15), monitörü , mobilya ve oda aydınlatması gibi çevresel faktörleri
otomatik olarak tespit edebilen

bir video projektörünü bu teknolojiye

örnek

verilebilir (Project Ariana, 2017).

Görüntü 15: Project Ariana projeksiyon sistemi
https://www.razerzone.com/project-ariana, [10.08.2017].

Dünyanın ilk otomatik üçlü ekran dizüstü bilgisayarı Valerie, 2017’ de tanıtımı
yapılarak gelişmiş oyun platformaları arasında yerini aldı. Devrim niteliğindeki bu
dizüstü bilgisayar (Bkz. Görüntü 16), oyuncuların hayal sınırlarını zorlayan özellikler
taşımaktadır (Project Valerie, 2017).
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Görüntü 16: Valerie, üçlü ekran dizüstü bilgisayar
https://www.razerzone.com/project-valerie, [07.07.2017].

1.2. Video Oyun Türleri
Video oyun türleri, oyunun genel niteliğinin bir tamamlayıcısı olarak açıklanabilir.
Oyun tasarımının doğasında olan ‘farklılıklar yaratma’ nedeni ile günümüzde
oyunlar bazen birden fazla türe ait olabilmektedir. Başlangıçta basit ve sınırlı
hareketlerin ve seçeneklerin oluşturduğu oyunlar, artık yerlerini daha karmaşık
yapılara, oyuncuya daha fazla hareket, özgürlük ve etkileşim sağlayan oyun
anlayışına bırakmıştır. Bu anlayış günümüzde hemen hemen bütün oyun türleri için
geçerlidir.
Apperley (2017), video oyunu türlerini tanımlayan dört yaygın terim hakkında
ayrıntılı bir görüş önermekte, her ne kadar alt dallara ayrılarak sayıları artsa da
temelde 4 başlık altında toplanabildiğini ileri sürmektedir.
1. Fiziksel dünya faaliyetlerini taklit eden “simülasyon oyunları”.
2. Oyun arabirimi aracılığı ile bilgi toplama, işleme, yorumlama ve erişime ihtiyaç
duyan “strateji oyunları”.
3. Oyuncu performansını ön plana çıkaran “aksiyon oyunları”.
4. Oyuncuların avatar (yani seçilen karakter) özelliklerinin işaretlendiği “rol yapma”
oyunları (Lee J. H, Karlova.N, Clarke R. I, Thornton. K and Perti. A, 2017, 127).
Oyun endüstrisinin oldukça hızlı gelişmesi ve yayılması devam ederken, birbirinden
farklı donanım ve platformlara uygun olarak tasarlanan oyunların bir çoğunun benzer
özellikler taşıdığı gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda, oyunların oynanış biçimleri
ve üzerinde oynandıkları platformlar da değişkenlik gösterebilmektedir. O nedenle,
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Apperley’nın dört başlık altında ele aldığı video oyunlarını çeşitlendirerek 11
başlıkta değerlendirmek isabetli olacaktır. Bu oyun türleri:
1. Platform oyunları.
2. Strateji oyunları.
3. Rol yapma oyunları.
4. Macera oyunları.
5. Simülasyon oyunları.
6. Spor oyunları.
7. Eğitim oyunları.
8. Çok kullanıcılı oyunlar.
9. Eylem oyunları.
10. Birinci şahıs nişancı oyunları.
11. Üçüncü şahıs nişancı oyunları.
1.2.1.Platform Oyunları (Platform Games)
Platform oyunları, oyuncunun seçtiği karakteri iki boyutlu bir düzlemde koşarak,
zıplayarak yada tırmanarak ilerletmesine ya da durdurmasına dayanır (Bkz. Görüntü
18). Video oyunları tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan platform oyunları,
ekranı sağa-sola veya aşağı-yukarı kaydırarak kahramanı çeşitli engeller üzerinden
geçirmek üzerine kurulmuştur. Oyun sırasında, oyuncu belirlenen noktaya ulaşmayı,
ya da bitirmesi gereken görevi tamamlamayı hedefler. ‘Super Mario Brothers’ bu
türe örnek verilebilecek en bilinen oyunların başında gelmektedir. Teknolojideki
gelişmelere ayak uyduran Super Mario, üç boyutlu grafiklerle yeniden tasarlanmıştır
(Bkz. Görüntü 17).

Görüntü 17:Super Mario Brothers oyun görüntüsü
http://unrealitymag.com/index.php/2009/02/23/ten-of-the-coolest-super-mario-64-hacks/,
[18.03.2016]
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Bir diğer örnek ‘Henry Hatswarth’ adlı platform oyunudur. Oyunun yaratıcı mekan
tasarımları ve akıcılığı onu platform oyunları arasında özel bir konuma getirmektedir
(Bkz. Görüntü 18).

Görüntü 18: Henry Hatswarth oyun ekran görüntüleri
http://venuspatrol.com/hatsworth-environments/, [05.02.2016].

1990’lı yıllarda üç boyutlu olarak hazırlanan mekan tasarımları ve animasyonlar,
aksiyon, macera ve rol yapma tabanlı oyunlarda kullanılmaya başlanmıştır. Ancak
günümüzde, özellikle küçük dijital aygıtlarda (psp, cep telefonu, tabletler...vb.)
platform oyunlarının yeniden tercih edilir duruma geldiği görülmektedir.
1.2.2. Strateji Oyunları (Strategy Games)
Strateji oyunlarında temel amaç, oyuncunun sahip olduğu birimleri, olayları doğru ve
etkili bir şekilde değerlendirmesi, konumlandırması ve oyunun sonuna ulaşmasıdır.
Her bir grubun (insan gücü veya nesne) ne kadar ve nasıl çalıştırılması konusunda
etkili ve kararlı düşünmeyi gerektiren bir oyun türüdür. Strateji oyunları gerçek
zamanlıdır. Yani, karşıdaki oyuncunun hamlesi beklenmeden oyun devam edilebilir.
Sıralı tabanlı strateji oyunlarında ise, oyuncular hamle yapabilmek için karşıdaki
oyuncunun hamlesini beklemek zorundadır.1965 yılında Frank Herbert tarafından
bilim kurgu romanı olarak yazılan ‘Dune’ serisi, 1992 yılında Cryo İnteractive şirketi
tarafından video oyununa dönüştürülmüş (Bkz Görüntü 19) ve ilk gerçek zamanlı
strateji oyunu olarak tarihe geçmiştir (Dune, 2015).
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Görüntü 19: Dune oyun ekran görüntüleri
http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/dune-2000.php[18.03.2016].

2016 yılında piyasaya sürülen ‘Civilization VI’, sıra tabanlı bir strateji oyunudur.
Bulunduğu dönem içerisinde başarılı görsel detaylara sahip olan oyun, oyuncuya
diplomasi ve stratejik hamle olanakları sunmaktadır (Bkz. Görüntü 20). Civilization,
(15.09.2016)

Görüntü 20: Civilization oyun görüntüsü,
https://civilization.com/news/entries/civilization-vi-fall-2016-update-now-live,[15.09.2016)].

1.2.3. Rol Yapma Oyunları (Role Playing Games)
Rol yapma oyunu, “oyun anlatıcısı” tarafından yönetilen bir grup oyuncunun
kurgusal bir ortamda üslendikleri rolü ve seçtikleri karakter ile oynamalarıdır.

Görüntü 21: DiabloIII ekran görüntüleri,
https://eu.battle.net/d3/en/reaper-of-souls/, [11.11.2017].
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Oyunun başlangıcında seçilen karakter, oyundaki başarısı doğrultusunda gelişir,
güçlenir ve yeteneklerini geliştirir. Bu türe örnek olarak Diablo III’ü verebiliriz (Bkz.
Görüntü 21). Rol oynama oyunları oyuncunun birden fazla karakter içerisinden birini
seçmesine izin verir. Bu tür oyunlar aşağıda sıralanan özellikler içermektedir:
• Oyun boyunca güçlenerek ilerleyen karakterler.
• Hikaye, karakter ve diyaloglara önem verilmesi.
• Oyuncunun ihtiyaç duyduğu elemanları kolaylıkla bulabilmesi.
Bu tür oyunlar çoğu zaman çevrimiçi veya çevirimdışı olarak bir araya gelen
kalabalık oyuncu grupları ile oynanmaktadır (Saunders, Novak, 2013).
1.2.4. Macera Oyunları (Adventure Games)
Macera oyunları bir öykü etrafında ilerleyen, keşfetmek üzerine kurulu oyunlardır.
Oyuncu öykü örgüsünü izlemeye yöneltilir ve bulmacanın parçalarını birleştirerek
oyunda ilerlenmesi sağlanır.
Bu oyunların ilk örnekleri teknolojik kısıtlıklardan dolayı metin tabanlı olarak
üretilmişlerdir. 80'lerde oyun öyküleri, en başta ekranda yazılı olarak, sınırlı grafik
destek ile oyuncuya sunulmuştur. Günümüzde üç boyutlu ortama taşınan macera
oyunlarına ait temel özellikler, yani hikaye ve bulmacalar aynı şekilde kullanılmaya
devam etmektedir. Campo Santo tarafından geliştirilen ‘Firewatch’ oyunu (Bkz.
Görüntü 22), orman içerisinde keşif yapmak isteyen, doğanın içerisinde bulunmaktan
keyif alan, sakin ve güçlü bir öyküye sahiptir. (The Guardian, 2016)

Görüntü 22: Firewatch oyun ekran görüntüleri,
https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/08/firewatch-review-first-person-simulationadventure-game#img-2s, [05.11.2017].

1.2.5. Simülasyon Oyunları (Simulation)
‘Simülasyon’, mekan, durum ve yaşantının modeller aracılığı ile gerçeğine uygun
olarak türetilmesi olarak tanımlanabilir. Baudrillard (2003, 13) ise simülasyonu
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“gerçeğin modeller aracılığı ile türetilmesi” şeklinde tanımlamaktadır. Simülasyon
oyunları da, dünyanın fiziksel koşullarını bilgisayar ortamında yazılımlar
(programlar) aracılığı ile yeniden oluşturmaya dayanmaktadır. Genel yaklaşım,
deneyimlerin gerçekle birebir, aynı şekilde oyuncuya yaşatılmasını sağlamaktır.
Özellikle askeri eğitim, uçak ve gemi yönetimi, uzay araştırmaları, tıp eğitimi
alanlarında

sıkça

kullanılmaktadır.

Amaç,

eğitim

sırasında

karşılaşılacak

problemlerin neden-sonuç ilişkilerini, olası hataları, kullanıcıya ve çevreye
verilebilecek zararları en aza indirmektir. Bu oyun türüne ‘Microsoft Flight
Simulator’ örneği verilebilir (Bkz. Görüntü 23).

Görüntü 23: Microsoft Flight Simulator 98‟ oyununun oyun içi görüntüsü
http://www.mobygames.com/images/shots/l/9321-microsoft-flight-simulator-98-windowsscreenshotlondon-bridges.jpg, [26-08-2014].

1.2.6. Spor Oyunları (Sport Games)
Futbol, basketbol, golf, tenis vb., saha oyunları ile kayak, boks vb. diğer spor
dallarını içeren bu tür oyunlar, ani karar alma, refleks ve zamanlamaya dayalı olarak
inşa edilmektedir (Bkz. Görüntü 24). Bu oyun türüne FIFA 2018 örneğini verilebilir.
FIFA 18, Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir futbol simülasyon
video oyunudur (en.wikipedia, 2017).

Görüntü 24: Saha oyunları ekran görüntüleri
https://www.cnnturk.com/teknoloji/fifa-18-vs-pes-2018-bu-senenin-kazanani-hangisi [15.12.2017].
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1.2.7.Eğitim Oyunları (Education Games)
Eğitim oyunları kullanıcının yeni şeyleri öğrenmeleri sırasında problem çözebilme
becerilerini, karar verme yeteneklerini, yaratıcı güçlerini ve hızlı düşünebilmelerini
geliştirmeyi sağlamak amacı ile tasarlanmaktadır. Eğitsel oyunlarda öğrenenler
mevcut bilgi ve becerileri ile sanal ortamda kendilerine sunulan görevler
doğrultusunda mücadele ederek belirlenen hedefe ulaşırlar (Hakan Tüzün ve diğ.,
2011). Bu türün örnekleri arasındaki yer alan ‘Summer Brain Quest’, Fransız şirketi
Play Bac tarafından 2. ve 4. sınıf öğrencileri için matematik, fen ve sosyal bilimler
alanlarında üretilmiştir (Bkz. Görüntü 25).

Görüntü 25: Summer Brain Quest oyun ekran görüntüleri
https://cdn-rainbowresource.netdna-ssl.com/products/068081i01.jpg, [04.10.2017].

1.2.8. Çok Kullanıcılı Oyunlar (Multiplayer Games)
Son yıllarda internet teknolojisinin hızlı gelişmesi ile çok oyunculu oyunların
yaygınlığını artmaktadır. Bu türe verebilecek en iyi örneklerden biri olan ‘League of
Legend’ (Bkz. Görüntü 26) günde yaklaşık 12 milyon ve her ay yaklaşık 32 milyon
oyuncu sayısına ulaşabilmektedir. League of Legend, (01.11.2017).

Görüntü 26: Leagueof Legend oyun ekran görüntüleri,
http://na.leagueoflegends.com/en/news/game-updates/patch/patch-719-notes, [01.11.2017].

19

1.2.9. Eylem Oyunları (Action Games)
Harekete dayalı eylem oyunlarının en temel özelliği, el ve göz kordinasyonu ile hızlı
tepki ve karar verebilmedir. ‘Transformers: Devastation’ gibi bu oyunlar video
oyunları içerisinde en bilinen oyunlardan bir tanesidir. (Bkz. Görüntü 27).

Görüntü 27: Transformers: Devastation ekran görüntüleri
https://www.videogamer.com/games/transformers-devastation/screenshots?media=7c622122-99a34f25-8369-040d5c4ae2cd [01.11.2017].

1.2.10. Birinci Şahıs Nişancı Oyunları (First Person Shooter)
Birinci şahıs nişancı (First-person shooter FPS) oyunları, oyuncuyu merkeze alarak
karakterin kendi gözünden ve bakış açısından oynandığı bir oyun türüdür. Oyun
sırasında oyuncu seçtiği karakterle özdeşleşir. Mekan ve çevre, oyuncunun seçtiği ve
kontrol ettiği karakterin bakış açısından görünmektedir. Oyuncunun el-göz
koordinasyonu ve hızlı tepki verebilme yeteneği hareket gücünü artırır ve oyunun
temposu yükselir. ‘Titanfall 2’ oyunu bu türün popülar oyunlarından birisidir (Bkz.
Görüntü 28). Oyun Respawn Entertainment tarafından geliştirilmiş ve Electronic
Arts tarafından yayımlanmıştır Electronic Arts, ( 2017).

Görüntü 28:Titanfall 2 ekran görüntüleri,
https://www.pcgamesn.com/15-best-pc-first-personshooters, [03.06.2017].
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1.2.11. Üçüncüi Şahıs Nişancı Oyunları (Third Person Shooter)
Üçüncü şahıs nişancı (Third-Person Shooter TPS) oyunları, oyuncunun seçmiş
olduğu karakteri değişik kamera açılarını dışarıdan gösteren 3 boyutlu video oyunu
türüdür. Oyuncu seçtiği karakterin hareketlerini ve tepkilerini gözlemleyerek oyunu
devam ettirir. Öyküsünü zaman ve mekan ilişkisi ile güçlendiren ‘Assassin Creed
Unity (ACU)’, üçüncü şahıs nişancı oyun türüne başarılı bir örnek olarak verilebilir
(Bkz. Görüntü 29).

Görüntü 29: Assassin Creed Unity (ACU) ekran görüntüsü,
https://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris, [24.07.2017].

Yaklaşık 60 yıl önce ilk bilgisayar oyunların ve aynı zamanlarda geleneksel
oyunların ilk dijital uygulamaların ortaya çıkması ile oyun kavramı yeni anlamlar
kazanmaya başlamıştır (Ünal, Batı, 2011).
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İKİNCİ BÖLÜM
VİDEO OYUNUNLARINDA TASARIM SÜRECİ
Video oyunları oldukça karmaşık bir yapıya sahiptirler. O nedenle büyük ekipler
tarafından detaylı ve zorlu bir tasarım süreci sonucunda hayata geçirilirler. Bu süreç,
bir oyunun oyun evrenindeki yerini belirlemeyi, hangi kurallar çerçevesinde
oynanacağını, oyuncunun tüm bu sisteme dahil olup kendisinin oyun içindeki
varlığını nasıl sürdürebileceğini kapsamaktadır. Oyunun akışındaki sebep-sonuç
ilişkilerinin neden olabileceği durumlar ile olasılıkların ve oyuncu davranışlarının
hesaplanması, genel konseptin kurgulanması, çıkabilecek sorunların oluşturabileceği
aksaklıkların önceden farkına varılması,

projenin devamlılığı açısından oldukça

önemlidir. Küçük bir fikirden yola çıkıp büyük başarı yakalayan oyunlara
dönüşebilme

durumu,

geçmişten

günümüze

pek

çok

oyun

örneğinde

görülebilmektedir.
2.1. GENEL KONSEPT TASARIMI
Video oyun projelerinin amacı, iyi görsellerle donatılmış, uzun soluklu oynanabilen
ve popüler olabilecek bir oyun yaratmaktır. Dolayısı ile üretim aşamasının sağlıklı
olarak ilerleyebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için tüm sürecin birbirini takip eden
sistematik bir yapıda ilerlemesi gerekmektedir. Bu yapı içerisindeki ilk adım,
konsept tasarımın oluşturulmasıdır ve sırası ile aşağıdaki konular yer almaktadır:
• Oyunun ne ile ilgili olduğunu anlatan kısa bir açıklama ve genel bir tanım
içermelidir.
• Oyun içerisinde oyuncunun bir karakteri ve rolü varsa bunun kısa bir tanımı
bulunmalıdır.
• Oyun hangi türe ait ise yada hangi türleri içeriyorsa, oyunda bu özellikler yer
almalıdır.
• Oyunun hedef kitlesi belirlenmelidir.
• Oyunun hangi donanım ile oynanacağı ve oynanabilmesi için herhangi bir cihazın
(konsol, kamera, joystick ve klavye vb.) kullanılıp kullanılmayacağı açıklanmalıdır.
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• Oyunun üretimi için kullanılacak lisanslar belirtilmelidir.
• Oyunun tek oyunculu, iki oyunculu, çok oyunculu seçenekleri verilmelidir.
• Oyunun baştan sona ilerleyişi, seviyeleri veya görevleri ile ilgili fikirler ve
senaryonun genel bir özeti verilmelidir.
• Oyunun kendi dünyasındaki yeri belirtilmelidir.
Bu çalışma, oyunun üretim süreci içerisindeki koordinasyonu ve planlanması ile
ilgili tüm detayları içermektedir. Söz konusu detaylar içerisindeki en önemli
konulardan birisi,

tasarlanmak istenen oyunun hangi tür veya türlere dahil

olduğudur. Çünkü günümüzde bir çok oyun, birden fazla oyun türünü bir arada
barındırmaktadır. Bunun nedenlerinden biri, farklı hedef kitlelerinin ve yaş
gruplarının ilgilerini tek bir oyunda toplamaktır. Örneğin, Nintendo’nun piyasaya
sürdüğü ‘Legend of Zelda’ (Bkz. Görüntü 30) macera-aksiyon-bulmaca gibi bir çok
türü başarıyla birleştirmiştir.

Görüntü 30:Legend of Zelda bir sahne.
http://www.zelda.com/breath-of-the-wild/news/dlc-pack-one-available-now [12.10.17].

Ancak, oyunun hitap ettiği hedef kitleyi büyütmek amacı ile oyun yapısına ait
olmayan bir türü dahil etmeye çalışmak, yada iki türü birbirine karıştırmak kimi
zaman sonucu olumsuz etkileyebilmektedir. Eğer oyun eğlendirmek ve iyi vakit
geçirtmek amaçlı tasarlanıyorsa, hedef kitlenin hangi yaş grubuna ait olduğunun
bilinmesi çok önemlidir. Çünkü oyun küçük bir grup için değil, farklı coğrafyalarda
yaşayan

ve

farklı

kültürlere

ait

oldukça

büyük

gruplar

için

planlanıp

tasarlanmaktadır. Tasarlanan oyunun, oyuncu tarafından zorlanmadan oynanabilir,
oyundaki tüm detayların, akış ve özelliklerin doğru kavranabilir, kısacası kolayca
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ustalaşabilir düzeyde tasarlanması önemlidir. Bu sebepten dolayı bir çok oyun,
oyuncuya hazırlık şansı tanımaktadır. Bunlar kısaca:
1. Alıştırma Bölümleri: Oyuna başlamadan önce oyuncuya küçük alıştırmalar
yaptırmak bir yandan oyunun kurallarını öğretirken, diğer yandan oyunun tecrübe
edimesini sağlamaktadır. Spor oyunlarından tenis oyunun bu bölüme örnek olarak
verilebilir (Bkz. Görüntü 31).

Görüntü 31: Virtua Tennis 4 oyunundan bir alıştırma sahnesi.
https://www.youtube.com/watch?v=XcXu4CCoVSE (12.10.17)

2. Kurallar: Oyun, önceden belirlenen kurallardan oluşmaktadır. Dolayısı ile oyunda
varolan eylemle ve çözülmesi gereken olaylar, her zaman kurallara bağlı kalınarak
yapılmaktadır (Bkz. Görüntü 32). Satranç oyunun buna örnek olarak verebiliriz.

Görüntü 32: Satranç oyunundan bir sahne
http://www.sheeparcade.com/download-games/addicting-puzzle-games/brain-games:-chess/tr [01-032014]

3. Beceri: Oyuncudan beklenen beceri, doğru hamleleri, doğru zaman ve doğru
alanlarda yapmasıdır. Beceri geliştirme konusunda Binark ve diğerleri Lara Craft’tan
şöye örnekleme yapar:
“Tom Raider: Lara Croft oyunlarında, oyuncu üçüncü şahıs olarak kontrol ettiği ana
karakterin başlangıçta, öğrenmesi çok kolay olan, “koşma” ve “ateş etme” becerisine ihtiyaç
duyar. Oyunun ilerleyen safhalarında ise bazı tuzaklardan kurtulmak için “havada burgulu çift
parende atıp karşıdaki uçurumun kenarındaki çıkıntıya tutunabilme” becerisini geliştirebilmesi
gerekir (Bkz. Görüntü 33) (Binark, Sütçü, Fidaner:114) .
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Görüntü 33: Tom Raider: Lara Craft oyununda, karaterin zorlu hareketleri görülmektedir.
http://okurtv.com/wp-content/uploads/tomb-raider-2013-screenshot10.jpg [01.03.2014].

2.1.2. Oyun Tasarım Sürecinde İzlenmesi Gereken Aşamalar
Doğru bir oyun tasarımının gerçekleştirilebilmesi için, ilk fikrin oluşturulmasından
üretilen video oyunun son test aşamasına kadar sırayla izlenmesi gereken bir çok
aşama vardır. Bu aşamalar sırası ile aşağıda gösterilmektedir.
2.1.2.1. Oyun Fikri
Oyun tasarımında ilk adım, oyun ile ilgili bir fikrin oluşturulmasıdır. Bu süreç
içerisinde, bakış açısının farklı olabilmesi önemlidir. Çünkü yaratıcılık ve farkındalık
yaratmak, oyunun başarısına katkı sağlayan en önemli faktörlerdir. Doğada ya da
etrafımızda gerçekleşen bir çok olay, gözlemlenen davranışlar, objeler ve tüm
bunların birbirleri ile olan etkileşimleri ve ilişkileri yaratıcı bir oyunun temelini
oluşturabilir. Bu duruma Will Wright’ın tasarladığı ‘SimAnt’ oyunu örnek olarak
verilebilir. (Bkz. Görüntü 34).

Görüntü 34: SimAnt oyunu ekran görüntüsü
http://www.giantbomb.com/simant-the-electronic-ant-colony/3030-15236/images/ [13.02.2016].
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“Örneğin karınca kolonileri. Bunlar sofistike kural dizileri etrafında organize olmuşlardır ve
koloniler arasında ve diğer böcek grupları arasında rekabette bulunmaktadırlar. Bir oyun
tasarımcı olarak Will Wright 1991 yılında karınca kolonilerinden esinlenerek “SimAnt”ı yaptı.
Will Wright oyunu yaparken karıncaların çarpıcı zeka düzeylerinden etkilendiğini ifade
etti”(T. Fullerton, 2008:9)

Fullerton (2008)’un belirttiği gibi bu açıklamasında, oluşturulan fikirlerin ve
geliştirilen içeriğin, etkili çevresel ve görsel tasarımlarla ifade edilmesinin, yaratıcılık
ve farkındalık yaratmak açısından ne denli önem teşkil ettiği görülmektedir.
Günümüz oyunlarının tür açısından çeşitliliği, içerik ve görsel tasarım anlayışı
bakımından farklılıkları, teknolojik gelişmelere rağmen yaratıcı fikir oluşturmadaki
zorluğu giderememektedir. Bir diğer deyişle, teknoloji alanındaki gelişmeler etkili
görsel tasarımlar oluşturma açısından çok büyük olanaklar sağlasa da, fikrin
oluşturulması, hayal gücü ve yaratıcılık başarının yakalanması açısından en etkin
unsurlardır.
Konuya ilişkin bir başka örnek, dünyanın en önemli oyun tasarımcılarından Shigeru
Miyamoto’un yaklaşımıdır. Miyamoto’nun yaratıcılığının temellerini çocukluğunda
yaşadığı maceralar, yaptığı çizimler, gezip gördüğü yerler, okuduğu çizgi romanlar
oluşturmuş; 1980 yılında ‘Donkey Kong’oyunu ve daha sonra yarattığı ‘Mario’
karakteri (Bkz. Görüntü 35) ile oyun piyasasında çok büyük bir başarı yakalamıştır
(T. Fullerton, 2008:9).

Görüntü 35:Süper Mario oyunundan ekran görüntüleri,
http://oyun.tamindir.com/super-mario-forever/ [03.02.2014].

Bir çok olayı ve kurguyu içinde barındıran kitaplar, filmler, televizyon dizileri ve
diğer eğlenceye yönelik medya oyun tasarımı için fikir oluşturabilmektedir. Örneğin,
Interstate’76 isimli oyunun çıkış kaynağı, aynı adı taşıyan70’li yıllara ait popüler bir
dizi filmidir (Fundamentals of gamedesing S/65) (Bkz. Görüntü 36) (Adams,
2010:65).
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Görüntü 36: İnterstate’76 oyunundan ekran görüntüleri,
http://www.ign.com/articles/2008/01/30/fond-memories-interstate-76 [01.03.2014].

Oyun dünyasında önemli bir yeri olan “The Sims” adlı oyuna (Bkz. Görüntü 37) ise
Christopher Alexander’ın ev tasarımlarının insan yaşamı üzerindeki etkisini anlatan
kitabı “A Pattern Language” ilham kaynağı olmuştur (Adams, 2010:65). Bu oyun,
serisinin ilk oyunu olarak Will Wright tarafından, strateji-hayat simülasyonu şeklinde
tasarlanmış ve 2000 yılında piyasaya sürülmüştür.

Görüntü 37: TheSims oyunu ekran görüntüleri,
http://www.torrent- oyun-indir.co m/the-sims-1-the-complete -collection-f ull-deluxe-torrent-indirgames-download.html [01.03.2014].

Son yıllarda video oyunlarında, yaşanılan dünyanın kurallarına uymayan olaylar,
karakterler, mekanlar vb. gibi fantastik konular üzerine kurgulanmış hikayeler
bulunmaktadır. Örneğin, George Lucas’ın kurgusal bir dünyayı, kurgusal
kahramanlarla aktardığı ‘Star Wars’ filmi, oyun tasarımcıları için ilham kaynağı
olmuştur. Aynı isimle oluşturulan video oyununda, hikayenin geçtiği dünya ve
karakterler oldukça yaratıcı ve farklıdır.
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Görüntü 38: Star Wars film ve oyun afişi
http://www.starwars.com/games-apps/lego-star-wars-iii-the-clone-wars [10.09.2014].

Üsteki, Star Wars film evrenindeki temel konsept yapısına bağlı kalınsa da, farklı
biçemde oyunlar tasarlanabilmektedir (Bkz. Görüntü 38).
2.1.2.2. Beyin Fırtınası
Beyin fırtınası; kişilerin bir araya gelip herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini
tartışmaksızın

açıklayarak

birbirleriyle

fikir

alışverişinde

bulunmalarıdır.

(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a4
e3e107ee5b7.48059070), (23.12. 2017). Bu yöntemin uygulanması düşünceleri
savunmanın gerekli olmadığı, düşüncenin niteliğinden çok niceliğinin önemsendiği,
imgelemin özgür bırakıldığı bir hava içinde gerçekleşir (Şenşekerci, Bilgin, 2008).
Dolayısıyla

gerçekleştirilen beyin fırtınası eyleminde bir çok kişi oluşturulan

fikirlerin yazılması ve kabataslak çizimlerle desteklenerek belgeler haline getirilmesi
oldukça önemlidir. Böylece, oluşan bir veya birden fazla fikir ve farklı bakış açıları
değerlendirilme olanağı bulmakta ve zengin, yeni, farklı oyun tasarımları ortaya
çıkabilmektedir.
2.1.2.3. Prototip ve Fiziksel Prototip Oluşturma
Prototip; “bir sistem modelinin oluşturulması sürecidir” (Mcclendon, Regot, Akers,
2017). Prototip, oluşturulan fikirlerin işleyen bir modeli olarak, üzerinde oyunun
geliştirilmesi ve aynı zamanda test edilmesine olanak sağlayan oldukça önemli bir
aşamadır. Burada amaç, kağıt üzerinde basit bir şekilde oluşturulan fikirlerin

28

anlaşılabilir bir biçime dönüştürmek ve üretime geçmeden önce neler yapılması
gerektiğini planlamaktır.
Fiziksel prototip ise, tasarımcıların anlatacağı içeriği, basit görsel malzemeler
kullanarak oynanabilir hale getirmek; yani kağıt, karton gibi malzemeler ve plastik
oyuncaklardan yararlanarak oyunu masa üstünde basit olarak düzenlemektir.
Böylece, oyun bir çok kez oynanarak ortaya çıkan sorunlar görülebilir ve gerekli
yerlerde değişikliklerin yapılabilmesi şansı sağlanmış olur. Özellikle macera, strateji,
bulmaca ve rol yapma oyun türüne ait tasarımlarda üretime geçilmeden önce fiziksel
prototipin denenmesi, sürecin doğru ilerleyebilmesi açısından oldukça önemlidir.
Aşağıdaki görüntülerde (Bkz Görüntü 39) bir grup oyun tasarımcısının oluşturduğu
fiziksel

prototiplerin

masa

üstündeki

düzenlemeleri

görülmektedir.

Oyun

tasarımcıları oyunu bir çok kez oynayıp pratik yapabilmekte ve aynı zamanda test
edebilmektedirler (Fullerton, 2008, 158).

Görüntü 39 : Bir grup oyun tasarımcısı tarafından oluşturulan fiziksel prototiplerin test edilmesi,
(Fullerton, 2008:158].

Örneğin, ‘Zindanlar ve Ejderhalar’ (Dungeons and Dragons) oyunu bir kağıt oyunu
sisteminden türetilmiştir. ‘Civilization’ oyunun kaynağı ise Francis Tresham
tarafından tasarlanan ve İngiltere de yayınlanan bir masaüstü oyunudur. Oyununu
Amerika versiyonu ise Avalon Hill tarafından yayınlanmıştır. Sid Meier tarafından
video oyununa (Bkz.Görüntü 40) dönüştürülmüştür (Civilization 1980).

Görüntü 40: Civilization, kutu oyunu ve video oyun görüntüleri,
http://ja.civilization.wikia.com/wiki/%E6%96%87%E6%98%8E%E3%81%AE%E6%9B%99
?file=Civilization_box_cover.jpg, [14.12.2017].

29

2.1.2.4. Tasarım Belgesi Oluşturma
Oluşturulan prototipler üzerinde oynanan oyunlardan elde edilen bilgiler ve
deneyimler yazılarak, oyunun tamamını anlatan bir doküman elde edilir. Bu belge
‘tasarım belgesi’ olarak adlandırılır; eksiksiz ve doğru olarak hazırlandığı taktirde
üretime geçilmesi aşamasında önemli bir adım oluşturur.
2.1.2.5. Üretim
Taslakların gerçek görsellere dönüştürülmesi ve yazılımlar aracılığı ile komplike bir
sistemin oluşturulması üretimin başladığı andır. Bu aşamada üretimi oluşturacak
tasarım ekibinin görev tanımları ve uygulama alanları çok büyük önem teşkil
etmektedir.
2.2. VİDEO OYUN TASARIM AŞAMALARI
Video oyunu bir bütünden oluşmaktadır. Tasarım aşaması, kendi başına anlam
taşıyan bir çok ögeden meydana gelmektedir. Bu ögeler sırası ile şunlardır:
2.2.1. Görsel Konsept Tasarımı
İlk video oyunlarının görsel tasarımları, yazılım ve donanım koşulları nedeni ile
karakterlerin ve çevre ve mekan tasarımlarının bir kaç karelik siyah beyaz çizimleri
ile başlamaktaydı. Günümüzde ise, oyunun genel atmosferi, karakterlerin ön
görünümleri yüksek kaliteli çizimler ve dijital ortamlarda üretilen çalışmalar ile
yapılmaktadır.
2009 yılında piyasaya sürülen ve bulmaca odaklı bir oyun olan ‘Machinarium’
konsept tasarımları ile farklılık yaratan bir örnektir. 19. yüzyılın buharlı endüstriyel
makinelerinden ilham alarak teknolojinin ve estetiğin birleştirildiği fantastik bilim
kurgu olarak tanımlanan Steampunk tarzındaki oyunun görsel tasarımları oldukça
etkileyicidir. Bu özellikleri ile oyun dünyasında büyük başarı yakalayan oyun,
Bağımsız Oyunlar Festivali 2009'da (Independent Games Festival, 2009) görsel sanat
dalında birincilik kazanmıştır Adı geçen oyunun tüm konsept çalışmalarının
tamamlandığı oyun ekran görüntüleri de verilmiştir (Bkz. Görüntü 41, 42).
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Görüntü 41: Machinarium oyunu ekran görüntüleri,
http://machinarium.net, [20,10,14].

Görüntü 42: Machinarium oyun konsept tasarımları,
http://www.deviantart.com/art/Machinarium-icons-262834043, [20.10.2014].

2.2.2. Akış Şeması Oluşturulması (Flowchart)
Akış şeması (flowchart), iyi tanımlanmış ve belirlenmiş kuralların mantıksal sırasını,
adımların birbiri ile bağlantısını, bir işlemden diğerine nasıl geçileceğini ve sonuca

31

hızlı bir şekilde nasıl ulaşılacağını anlatan basit bir şemadır. Bir akış şeması, bir
süreçteki faaliyetlerin sırasını yaygın simgeler kullanılarak gösterilmesidir. Bu
simgeler dikdörtgen, elmas, elips vb... Her bir simge bir kararı temsil eder
(Flowcharting, 2017).
Bir akış şemasının;
• Başlangıç noktası,
• Basit ve kolay algılanabilir olması,
• Ortaya çıkan sorunların çözümünün tespit edilmesi,
• Bitişi olmalıdır. (Bkz. Görüntü 43)

Görüntü 43: Akış şeması örneği

2.2.3. Oyun Tasarım Belgesi (Game Design Document)
Daha önce açıklanan (Bkz. Syf 32.) ‘tasarım belgesi oluşturma’ aşamasından daha
farklı olarak gerçekleşir. Tasarım belgesi sadece prototipler üzerinden elde edilen
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bilgileri içerirken, oyun tasarım belgesi tüm oyunun bütününü ve ayrıntılarını
kapsamaktadır.
Oyun geliştirilmeden önce tamamlanmış olsun ya da süreç boyunca güncellenmesi
devam etsede süreç açısından oluşturulması önemlidir (New York Film Academy,
2014) . Bir başka deyişle, ‘oyun tasarım belgeleri’ oyunun yer aldığı platformu,
hangi türe ait olduğunu, görsel tarzını (2B/3B), hikayesini, karakter tasarımlarını ve
teknik bilgilerini ayrıntılı olarak açıklayan, dokümandır. Bu belge, oyunun yapısını
sağlamlaştırmak ve daha iyiye ulaştırmak için süreç içerisinde zaman zaman
değiştirilebilir ve geliştirilebilir.
Bir oyun tasarım belgesinde olması gereken 6 önemli başlığı (Schell, 2008) şöyle
açıklamaktadır:
a) Tasarım: Oyunun amacı, hedef kitlesi, hikâyesi, türü, kullanılacak karakterlerin diyalogları
gibi önemli bilgileri içeren bölümdür.
b) Yazılım: Bu kısımda, oyunun teknik anlamda nasıl geliştirileceği ve hangi yazılımın ve
yazılım dilinin kullanılacağı belirtilmektedir. Görsel tasarımcılar bazen kullanılacak yazılımın
kendi taslakları ile ne kadar uyumlu olup olamayacağının farkına varmayabilmektedirler. Bu
nedenle, belgede yazılımın sınırlılıkları belirlenmekte ve olası gecikmeler önlenebilmektedir.
c) Yönetim: Oyunun bütçesinin, bitiş tarihinin belirlendiği ve iş planının yapıldığı bölümdür.
d) Hikâye: Oyunun senaryosunun yazıldığı bölümdür. Metin yazarı tarafından hazırlanan
senaryo hem görsel tasarımcı hem de yazılımcı tarafından yeniden ele alınabilmektedir. Çünkü
senaryonun her alanda uygulanabilirliğini sağlamak gerekmektedir.
e) Test: Biten oyunun kullanıcılar tarafından test edildiği ve alınan geri dönüşler
doğrultusunda yeniden düzenlemelerin yapıldığı bölümdür.

2.2.4. Öykü Panosu (Storyboard)
Oyun öykü panosu, sahneler arasındaki geçişi, hedeflerin düzeylerini gösterir ve
oyunun akışını tanımlar. Oyun için oluşturulan taslak çizimler, oyunda yer alan
karakterlerin, mekanların ve kamera açılarının belirlenmesi açısından önemlidir
(Bkz. Görüntü 44).
Sadece resim ve yazı kullanılarak oluşturulan öykü panoları, durağan yapıları nedeni
ile tasarımın ilk evresinde kullanılmaya uygundur. Diğer bir storyboard uygulaması
olan ‘animatik’ler ise öykü panolarına göre hem ses hem canlandırma teknilkerini
kullandıkları için daha etkili bir anlatıma sahiptirler. Ancak oyun tasarımında en
önemli araçlar, etkileşimli prototiplerdir ( Davis, 2011, 49 ).
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Aşağıda Billzard tarafından üretilen ‘Diablo III’ oyununda öykü panosu örneği
görülmektedir.

Görntü 44: Diablo III oyununun öykü panosundan bir
http://www.videogamesartwork.com/games/diablo-iii/storyboard-0 [28.03.2014].

2.2.5. Mekan ve Çevre Tasarımı (Environment And Space Design)
Çevre ve mekan tasarımları, tasarlanan oyunun en önemli grafik tasarım
süreçlerinden biridir. 3B oyun motorlarının yüksek çözünürlükteki görüntü desteği,
çevre ve mekan tasarımlarına olan katkıları, oyunun başarılı olmasında önemli bir
etkendir. 2B veya 3B olarak tasarlanan çevre ve mekan tasarımlarının artık sadece
bir arka plan olarak değil, öyküyü güçlendiren önemli bir faktör olarak etkisi bir çok
oyunda görülebilmektedir. Örneğin, ‘Assassin Creed Unity (ACU)’ oyununda Paris
şehrinin sokak görüntüleri (Bkz. Görüntü 45), bu teknolojiyi çok iyi düzeyde
kullanılarak üretildiğini görmekteyiz. (Andrew Webster, 2013)

Görüntü 45: AssassinCreedUnity oyunundan Paris sokak görüntüleri.
http://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris, [01.12.2017]
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Oyunda yer alan 3-boyutlu mekanlar gerçekleri ile ilişkilendirildiğinde, orjinallerine
sadık kalınarak büyük bir başarı ile modellendikleri görülmektedir (Bkz. Görüntü
46). Mekanların modellenmesindeki başarının, oyunun kalitesindeki başarıyı ve
popülaritesini doğrudan ve olumlu yönden etkilediğini söylemek olasıdır. Oyunun
öyküsü, mimarisi ve grafik öğeleri oyunun başarısına son derece önemli katkılar
yapmıştır. Sağlanan başarının etkisi son yıllarda çıkan Assassin Creed serilerinde de
görebilmektedir.

Görüntü 46: Oyunda tasarlanan mekanların günümüzde varolan gerçek mekanlarla
ilişkilendirilmesi,
http://bgr.com/2014/12/02/assassins-creed-unity-paris/, [24.10.2016].

2.2.6. Karakter Tasarımı (Character Design)
Karakter tasarımı, senaryoda belirtilen karakter/karakterlerin tasarımcılar tarafından
2B yada 3B olarak görselleştirilmesi sürecidir. Bu süreçte etkileyici ve güçlü
karakterlerin ortaya çıkması için ilk temel çalışma senaristler tarafından öykünün
detaylı bir şekilde anlatılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Böylece karakteri oluşturan
tüm öğelerin (konum, rol, amaç, kişilik ve görünüş) kendi içerisinde tutarlı bir bütüne
sahip olarak tasarlanması sağlanmaktadır.
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Video oyunlarında erken örneklere bakıldığında, karakterlerin detaylandırılması
konusunda kısıtlı davranıldığı görülmektedir. Bu durum, dönemin sahip olduğu
donanım

ve

yazılım

olanaklarının

teknik

kısıtlılığı

ve

sınırlılığından

kaynaklanmaktadır (Bkz. Görüntü 47). Örneğin, 1980 yılına ait Pac-Man oyunundaki
karakterler düşük çözünürlük nedeni ile pikselli olarak görünüyorlardı.

Görüntü 47: Pac-Man oyunu ekran görüntüleri,
http://pacman.com/en/, [19.10.2014].

Ancak teknolojideki hızlı gelişim donanım ve yazılım alanlarında da etkili olmuş, her
türlü detaylandırmaya olanak sağlayan çözümler üretilmiştir. Karakterlerin
mimikleri, dokuları, kendilerine özgü hareketleri ve duygu aktaran davranışları çok
daha gerçeğe yakın olarak tasarlanabilmektedir.
Özellikle son dönemde geliştirilen rol yapma, macera ve aksiyon oyunlarında
karakterlerin güçlü kişilikleri ve güçlü görünüşleri ön plana çıkmaktadır. 1998
yılında piyasaya çıkan ‘Half-Life’ serisinin ikincisi olan ‘Half-Life2’ oyundaki
karakter tasarımları bu gelişime örnek olarak verilebilir. Oyunun karakterlerine
bakıldığında, iyi analiz edildikleri ve doğru örgütlenmiş bir yapıda oluşturuldukları
görülmektedir (Bkz. Görüntü 48). Bu özellikleri ile, gerçek insan özelliklerine sahip
oldukları duygusunu yaratmaktadırlar (Valve, 2004:123).

Görüntü 48: İnsan mimiklerinin oyun içerisindeki karaktere aktarılması, [Valve, 2004:123].
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Karakter tasarımcıları, hayatın içinden, kendi yaşantılarından, çevrelerinden
gözlemledikleri karakterleri (Bkz. Görüntü 49) işleyerek oyun kahramanlarını
oluşturmuşlardır (Hodgson, 2004:124).

Görüntü 49: Hayatın içinden insanların 3D modellenmiş görüntüleri [Valve, 2004:124].

Tasarlanan karakterlerin oyun içindeki mekanlara yerleştirilmiş halleri görmektedir
(Bkz Görüntü 50).

Görüntü 50: Oyun ekran görüntüleri.
http://xeveyx.deviantart.com/art/Half-Life-2-Wallpaper-v-2-211068669,[14.12.2017].
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2.2.7. Arayüz Tasarımı (Interface Design)
Oyun arayüz tasarımı, görüntü üzerinde olan, bilgi veren, oyun ile doğru etkileşimde
bulunulmasını sağlayan tüm ögeleri kapsar. Kullanıcı arayüzü, oyun sırasında
oyuncunun birden fazla hareket seçeneğini kullanmak zorunda kalması ve ani
kararlar vermesi durumlarında önem kazanmaktadır. Saunders, Novak (2013,40)’ın
da belirttiği gibi arayüz,

oyun içerisinde

ne durumda oldukları konusunda

oyunculara verilen geri bildirimden sorumludur. Oyuncu; ne tür engelle
karşılaşıyor?, Puanı nedir?, Kaç sağlığı kaldı? gibi durum bilgilerini geribildirim
olarak verir (Bkz. Görüntü 51).

Görüntü 51:WarCraft oyunu arayüz ekran görüntüleri,
http://games.softpedia.com/get/Maps/gabbylemanse-Warcraft-3-Map-WarChasers.shtml,
[28.03.2014].

Video oyunları etkileşimli yapıları gereği yönlendirme ve geri bildirime ihtiyaç
duyan sistemlerdir. Oyuncu hızlı ve etkili bir şekilde ekrandaki bilgi göstergelerini
kullanarak ve kontrol ederek oyunda ilerleyebilmektedir. Bu yüzden, tasarlanan
arayüzün bütününde ara ekranlar ve menü sistemi içerisinde detaylı bilgiler
barındırmaktadır. Oyunda var olan bilgilere kolayca ulaşılabilmesi, oyunda ne
şekilde ilerleneceği ve kolayca algılayabilmesi arayüz tasarımının doğru şekilde
yapılmasıyla bağlantılıdır.
Pardew’e göre kullanıcı arayüz tasarımları içerisine giren ögelerden bazıları, oyunun
yüklenme sahnesi, seviye haritaları, kazanma ve kaybetme sahneleri, menü başlığı
altında elde edinilen yüksek puan, ses kontrol ve kaydetme ekranlarıdır (Pardew,
2005, s.190). Schell ise "Arayüz" birçok şey anlamına gelebilir. Bir oyun
denetleyicisi, bir görüntüleme aygıtı, sanal bir karakteri manipüle eden bir sistem,
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oyunun bilgi alışverişi sağlayan bir yapı şeklinde tanımlamaktadır (Schell, 2008:
223).
Karakterleri oyuncunun kontrol edebileceği herhangi bir oyunda, mekan bildirimi,
oyunculara nereye gidip gidemeyeceklerini göstermesi açısından önemlidir. Mekan
geribildirimi birinci ve üçüncü şahıs bakış açısından belirtilir, ancak serbest dünya
oyunlarında harita ve dönüm noktası gibi ek arayüz unsurları gereklidir.
Daha geniş bir ortamı olan oyunlarda ise, karakterlerin daha önceden nerede
bulundukları ve o an nerede olduklarını göstermek için mini haritalar kullanmak
yaygın bir yöntemdir. Birçok strateji oyununda mini haritalar oyuncuların kamera
görüntüsünü tıklayarak hareket ettirmelerini de sağlar (Bkz. Görüntü 52). ‘Call Of
Duty: Modern Warfare 3’ oyununda, sol üst köşede bir mini haritayı görülmektedir
(Saunders, Kevin Novak/Jeannie, 2013, 208).
Bütün bunların yanı sıra, arayüzü oluşturan her bir görüntü ögesinin (mekan, renk,
biçim, doku, ışık vs.) etkileşim içerisinde bulunması ve oyun konsepti ile uyum
içerisinde olmasıdır.

Görüntü 52: Arayüz tasarımlarında harita kullanımı, [Saunders, Kevin Novak/Jeannie, 2013:208]

2.2.8.Animasyon (Animation)
Animasyon, birbiri ile ilişkili ardıl görsellerin, belirli bir hızla arka arkaya ve belli bir
zaman içerisinde gösterimi ile oluşmaktadır. Animasyonların oluşumunda oyunun
yüzey nitelikleri, model ve sahne tasarımları, nesne ya da karakterlerin hareket
özelliklerinin belirlenmesi son derece önemlidir. (Bkz. Görüntü 53)‘de 3Boyutlu bir
yazılım ile yapılan animasyon görülmektedir.
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Animasyon, karakterlerin inandırıcılığını ve oyuncunun oyunun içine girmesini
sağlayan önemli faktörlerden bir tanesidir. Karakterin sahip olduğu hareketler,
oyuncunun karaktere verdiği komutlar doğrultusunda devreye giremektedir.

Görüntü 53: Bir dinozor animasyonu örneği
http://i.imgur.com/HwnEqxG.jpg [24.02.15].

Günümüzde video oyunlarında, oyuncunun hareketlerine ve kontrolüne bağlı olarak
animasyon odak noktası haline gelmiştir. Karakterin sahip olduğu hareket, sürekli
tekrar eden ve kendi içinde yinelenen bir yapıya sahiptir. Birbiri ile paralel gelişen
yazılım

ve

donanım

teknolojilerinin

ulaştığı

nokta

sonucunda,

gerçekçi

animasyonlara bir çok oyunda rastlanabilmektedir (Bkz.Görüntü 54). Bu
gerçekçiliğin nedeni, “motioncapture” ya da “mocap” denilen hareket yakalama
teknolojisidir (Motion-Capture, 2017).

Görüntü 54: “mocap” yöntemi ile hareket yakalama görülmektedir.
http://technabob.com/blog/2012/10/08/real-time-motion-capture-unreal-engine/
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2.2.9. Video Oluşturma
Videolar, öyküyü ve atmosferi destekleyen, hikaye anlatımını kolaylaştıran oyun içi
kısa filmlerdir. İlginç, çarpıcı ve merak uyandıran görüntüler ise ara videolar
şeklinde sunulur. Örneğin Diablo III oyununun sinematiğinde, Deckard Cain'in
yeğeni Leah, karanlık dünyanın iblisleri üzerine araştırma yaparken ara video olarak
yer alır ( Bkz Görüntü 55).

Görüntü 55: Diablo III oyunundan bir ara video sahnesi.
http://www.dailymotion.com/video/xluyrg_diablo-iii-black-soulstonecinematic_videogames[10.10.2017]

2.2.10. Müzik ve Ses Oluşturma
Oyunun başlangıcından bitişine kadar kullanılan tüm, (nesne, canlandırma, hareket
ve duygu sesleri, karakterlerin konuşması, yönlendirme sesleri, komutlar,
seslendirmeler) sesler, ses tasarımcıları tarafından gerçekleştirilmektedir. Sesler ve
bestelenen

müzikler

profesyonel

müzik

insanları

tarafından

özel

olarak

gerçekleştirilmektedir.
2.2.11. Oyun Motorunun Hazırlanması
Oyun motoru, oyunla ilgili tüm kontrolden ve fonksiyonlarından sorumlu olan
komplike bir yazılımdır. Oyunun içinde bulunan görsellerin ve diğer öğelerin nasıl
ve doğru çalışacağını belirlemek, oyun motorunun gelişmişlik düzeyi ile doğrudan
bağlantılıdır. Kısaca bütün grafik ve ses bilgisini oyun motoru hesaplar, yönetir ve
ekrana yansıtır.
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2.2.12.Test Süreci
Oyunların başarılarında en önemli faktörlerden biri de, iyi bir test sürecidir. Hem
oyun

mekaniklerinin,

arayüzlerin,

animasyonların,

karakterlerin,

çevresel

tasarımların, ses ve grafik efektlerinin doğru ve etkili çalışması, hem de kullanıcı ile
doğru etkileşimlerin sağlanması sık ve doğru yapılan testlerin sonucunda
oluşmaktadır. Bir yandan oyunların gelişim ve üretim aşamaları devam ederken,
diğer yandan da test süreci ilerleyebilmektedir.
Video oyunlarının tasarım süreçleri genel olarak yukarıda sıralandığı şekilde, yetkin
bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Bu ekibin içerisinde grafik tasarımcı süreçte
önemli görevler üstlenir.
2.3. Video Oyun Tasarım Sürecinde Yer Alan Ekip Elemanları
Video oyun tasarımı bir ekip çalışmasını gerektirir. Salt oyun geliştiricileri değil,
tasarım, sanat, bilim ve teknoloji alanlarından bir çok uzman bu ekibin içerisinde yer
alır. ekiple. Bir oyun tasarımı ekibi içerisinde genel olarak şu

uzmanlar yer

almaktadır: baş tasarımcı, yazılım mühendisleri, teknik yönetmenler, programcılar,
seviye ve görev tasarımcıları, sanat yönetmeni, görsel/grafik tasarımcılar ve
sanatçılar, ses mühendisleri ve test ekibi.
Grafik tasarım ekibi ise genel olarak şu elemanlardan oluşmaktadır: Sanat
yönetmeni, görsel konsept tasarımcısı, animatör (canlandırma sanatcısı), çevre ve
mekan tasarımcısı, doku tasarımcısı, üç boyutlu model tasarımcısı, iki boyutlu model
tasarımcısı, arayüz tasarımcısı, storyboard tasarımcısı ve karakter tasarımcısı.
Grafik tasarım ekibinin sanatsal yeteneklere sahip olmalarının yanı sıra, sanatsal
yaratımı gerçekleştirebilecek teknik bilgiye de sahip olmalıları gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIBRIS TEMALI OYUN TASARIMI

3.1. Uygulama Çalışmasının Analizi
Çalışmanın uygulama bölümünde, platform oyun türü için bir oyun geliştirilmiştir.
Kıbrıs temalı tasarlanan oyun kapsamında oyunun genel tasarımı, hikaye kurgusu,
çevre, mekan ve karakter tasarımları üzerinde titiz bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu kültürel ve tarihsel zenginliklerin tüm dünyaya
tanıtılması fikri ile başlayan tasarım ve uygulama aşamalarında, benzer şekilde
üretilmiş sıradan, kendisini tekrarlayan tasarımlar içeren video oyunlarına karşı bir
çözümleme amaçlanmıştır.
Araştırmanın bu bölümünde tasarım sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve çözümler ele
alınmaktadır.
“Cyprimania” oyununda, oyuncunun birden fazla karakter içerisinden seçtiği
karakter ile Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu tarihsel ve kültürel zenginliklerini fark
edip toplaması beklenmektedir. Bunun için karakter ‘arka plan’ olarak adlandırılan
ve bir çok katmandan oluşan yüzey üzerinde karşılaştığı

engelleri aşacak ve

topladığı hazineyi bir sandıkta biriktirecektir. Oyuncu istediği zaman bu sandığına
ulaşabilmektedir. Oyun düzeyinin değişmesi, ancak düzey tamamlandıktan sonra
mümkün olmaktadır. Düzey değişimi haritadan takip edilebilmektedir. Oyun,
deneme

sürümü

olarak

tasarlanmış

ve

daha

sonraki

aşamalarda

nasıl

geliştirilebileceği düşünülmüştür.
Çalışmanın uygulama bölümü oluşturulurken, hikayenin içeriği, bölünmüş bir ada
olması nedeni ile, Kuzey Kıbrıs ile sınırlandırılmış, çevre ve mekan tasarımları buna
uygun olarak yapılmıştır. Politik nedenlerden dolayı Ada’nın Güney bölümüne
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geçilememesi, yapılan sınırlamayı zorunlu kılmıştır. Ancak, oluşturulan karakterler
ve mekanlar farklı coğrafyalarda bulunan ülkeler ve farklı oyun platformları için de
tasarlanabilir özelliklere sahip olabilme özelliği taşıyabilmektedir.
3.1.1. Oyun Fikri
Kuzey Kıbrıs’ın etkileyici kültürü, coğrafyası ve tarihi yapıları oyun fikrine ilham
kaynağı olmuştur.
3.1.2. Genel Konsept Tasarımı
Bu bölümde, tasarım sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için takip edilmesi
gereken basamaklar aşağıda sıralanmıştır:
• Oyun, binlerce yıllık medeniyete tanıklık etmiş, tarihi dokusu, kültürel mirası ve
büyüleyici doğal güzelliklere sahip Kuzey Kıbrıs’ın 5 farklı bölgesinde
geçmektedir.
• Oyunun “Turko”, “Luzi” ve “Greko” isimli karakterleri, farklı dönemlerde ada
üzerinde yaşamış halkları temsil etmektedir.
§

Turko, adada yaşayan bir Türk köylüsüdür. Kıyafetleri karakteristik
özelliklerini göstermektedir.

§

Greko, adada yaşayan bir Rum köylüsüdür. Kıyafetleri karakteristik
özelliklerini göstermektedir.

§

Luzi, Luzinyan döneminde yaşayan ada halkından bir karakterdir.

• Oyun türü olarak ‘platform oyun’ türü seçilmiştir.
• Oyunun hedef kitlesi türü, özelliği ve donanım özellikleri nedeni ile geniş
tutulmuştur.
• Seçilen oyun türünden dolayı, oyunun bir çok platform üzerinde oynanabilmesi
hedeflenmiştir (bilgisayar, tablet, telefon vs.).
• Oyuna sadece bir kişinin giriş yapabileceği ve oynayabileceği şekilde, tek
oyunculu (single player) oyun olarak belirlenmiştir.
• Oyuncu 5 farklı bölgede gezinirken zorlukları ve engelleri aşar, tarihi eserleri,
değerli eşyaları ve altınları hazine sandığında toplar, başarılı olduğu taktirde bir
sonraki aşamaya geçerek ödüllendirilir; başarılı olmadığı taktirde bulunduğu
bölümü baştan oynaması gerekmektedir.
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3.2. “Cyprimania” Oyun Öğeleri
Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, coğrafi konumu itibariyle Asya, Avrupa
ve Afrika'yı birbirine bağlayan merkezi bir bölgededir. Üç kıtanın kesiştiği bir
noktada Doğu'nun Batı'yla buluştuğu yerde Kıbrıs her zaman farklı ve çeşitli
uygarlıkların buluşma noktası olmuştur. Tarih boyunca birçok medeniyetin izler
bırakarak Ada kültürünü zenginleştirdiği, günümüze gelen eserlerde açıkça
görülmektedir. (Royal Museums of Art and History, 2013). Örneğin, Lusignan ve
Venedik dönemlerinde Lefkoşa ve Gazimağusa’da yer alan Gotik katedraller, Girne
bölgesinde bulunan Bellapais Manastırı günümüze kalan değerli mimari örnekler
arasındadır. Girne kalesi, Aziz Hilarion, Buffavento ve Kantara ortaçağ ve Rönesans
dönemi mimari özelliklerini taşıyan önemli yapılardır (Cyprus, 2018).
Dini, sivil ve askeri yapılarla çeşitlilik gösteren Osmanlı Dönemi (1571-1878) Türk
Mimarisi örnekleri de tarihi dokuyu zenginleştirmektedir (Turkan, 2016).
3.2.1. “Cyprimania” İçin Görsel Konsept Tasarımı
Hikaye oluşturulurken, yukarıda bahsedilen gerçek mekanların sahip oldukları
özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Oyun tasarımı oluşturulduktan sonra
konsept çizimlerine geçilmiş, mekan ve çevre tasarımları gerçekleştirilmiştir. Mekan
ve çevre olarak 5 bölgeye karar verilmiştir: Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa
ve İskele. Güzelyurt bölgesi oluşturulurken Lefke’ye ait görsellerde kullanılmıştır
(Bkz. Görüntü 56).

Görüntü 56: 5 Bölge çizim eskizleri.
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Hikayenin içindeki önemli obje parçaları, konsept çizimlerinin ayrıntılanması ile
geliştirilmiştir (Bkz. Görüntü 57). Gerçek görüntülerin desteği ile konsept
çizimlerine başlanmıştır.
2 Boyutlu olarak oluşturulan çizimler, son aşamaya kadar geliştirilerek ve yeniden
düzenlenerek oyunun gelişim sürecinde önemli bir kaynak oluşturulmuştur. Konsept
çizimlerin çeşitliliği görsel tasarımların arzu edilen kalitelideki sonuca ulaşmasını
sağlamıştır.

Görüntü 57: Hikaye doğrultusunda oluşturulan ilk çizimler
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Görüntü 58: Girne bölgesi için yapılan çizimler.

Konsept tasarımının ortaya çıkma sürecinde yapılan çizimler (Bkz. Görüntü 58)
görülmektedir. Hikayenin oyuna uyarlanması sırasında kullanılan teknik, süreç
içerisindeki ilerleme ve en son aşamada nasıl renklendiği (Bkz. Görüntü 59, 60)’ da
görülmektedir.
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Görüntü 59: Girne bölgesinde bulunan St. Andrew's Kilisesi için yapılan çizim.

Görüntü 60: Lefkoşa bölgesinde bulunan Girne Kapısı için yapılan çizim.

Renklendirme çalışmaları sırasında mekanın ve çevrenin içerisinde var olan
yapıların, bitkilerin, objelerin biçim, renk ve doku olarak nasıl görüneceği (Bkz.
Görüntü 61)’de izlenebilir. Görsel tasarımlar oluşturulurken Adobe Photoshop
programı kullanılmıştır. Bu süreç içerisinde söz konusu elemanların birbirleri ile
uyumu tüm süreç içerisinde belirleyici olmuştur.

48

Görüntü 61: Bitki çizimlerinin renk ve doku çalışmaları

Görüntü 62: Deniz için dalga çizimlerinin renk çalışmaları.

En arka planda bulunan katmanda yer alan deniz için (Bkz. Görüntü 62) karakterin
bulunduğu platform ile ilişkisinin görünüş ve düzenlemelerine ait çalışmalar
yapılmıştır. Bir kısmı bilgisayarda gerçekleştirilmiş̧ olan nesnelerin konum ve zemin
görünüş kararları için yapılan son kavram çizimleri (Bkz. Görüntü 63)
gösterilmektedir.
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Görüntü 63: Son kavram çalışmaları.
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Kahramanın tasarlanan arka plan görüntüsü önünde durması, zıplaması ve koşması
sırasında görsel bir kargaşanın oluşmaması için küçük animasyonların sürelerine ve
sayılarına dikkat edilmiştir. Var olan nesnelerin oyun görüntüsü üzerinde durma
biçimleri, sahip oldukları renk ve doku vb. gibi ögeler tasarım süreci boyunca
değerlendirilmiştir.
3.2.2. “Cyprimania” İçin Akış Şemasının Oluşturulması
Akış şeması basit ve kolay, anlaşılabilir, başlangıcı ve bitişi olan, ortaya çıkan
sorunları görebildiği bir şema olarak hazırlanmıştır. Özellikle grafik arayüzlerin
neler içereceği, nasıl düzenleneceği ve arayüzler arasında nasıl geçiş yapılacağı
konusunda çalışmalar yapılmıştır (Bkz. Görüntü 64).

Görüntü 64: Akış şeması

3.2.3. “Cyprimania” İçin Öykü Panosu
2 Boyutlu platform oyunu olan “Cyprimania”’nın hikayesi doğrultusunda, karakter
ve mekan ilişkilerinin sade bir şekilde tasarlanması ve kullanıcıya aktarılması
oldukça önem teşkil etmektedir. (Bkz. Görüntü 65)’de Girne bölgesi için yapılan
çizimler görülmektedir.
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Görüntü 65: Girne bölgesi için çizilen öykü panosu.

3.2.4. “Cyprimania” İçin Mekân ve Çevre Tasarımları
Mekan ve çevre tasarımları, her bir bölgenin kültürel ve tarihi yerlerinin belirlenmesi
ve konsept çizimlerin kurgulanması ile oluşturulmuştur. Gerçek mekan ve çevrenin
renk, doku ve biçimlerinin araştırılması sonucunda oluşturulan çizimler dijital ortama
aktarılmış, Photoshop programı ile görüntüler ve obje tasarımları bir araya getirilerek
sonuca ulaşılmıştır. 2 Boyutlu mekan ve çevre tasarımı, evlerin, tarihi mekanların,
ağaçların ve nesne tasarımlarının oyun tasarımının bütününe hakimdir. Böylece,
Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu değerlere vurgu yapılmıştır. (Bkz. Görüntü 66, 67, 68,
69)

Görüntü 66: Osmanlı Baldöken Mezarlığı için yapılan çizimler.
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Görüntü 67: Yapılan çizimlerin arkaplan üstüne yerleştirilmesi.

Görüntü 68: Girne Kapısı için yapılan çizimler.

Görüntü 69: Yapılan çizimlerin arkaplan üstüne yerleştirilmesi.
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3.2.6. “Cyprimania” İçin Karakter Tasarımları
Hikayenin temelde aynı kalması fakat süreç boyunca küçük farklılıkların oluşması,
karakterlerin sadece görevleri açısından farklılaşmalarına neden olmuştur. Mekan ve
çevre tasarımları ile konsept tasarımı aynı kalmıştır.
Kıbrıs adasında yaşamış farklı kültürlerin tarihi süreç içerisinde oyunda kullanılması,
karakterlerin oluşum aşamasına da yansımıştır. Karakterlerin özellikleri, ada
üzerinde egemenlik kurmuş Türk, Rum ve Lüzinyan halklarından etkilenerek hayali
olarak oluşturulmuştur. Bu etkilenme karakterlerin isimlerine ‘Türko’(Bkz. Görüntü
72), ‘Greko’(Bkz. Görüntü 73) ve ‘Lüzi’(Bkz. Görüntü 70, 71) olarak yansımıştır.
Karakterlerin kıyafetleri, yaşadıkları dönemlerden bire bir alınmıştır (Bkz. Görüntü
74). Luzi Lüzinyan döneminde Kıbrıs adasında yaşamış hayali bir prensestir.

Görüntü 70: Lüzinyan prensesi için yapılan ilk çizim.

Görüntü 71: Lüzinyan prensesi için yapılan ikinci çizim.
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Görüntü 72: Türk köylüsü için yapılan çizim.

Görüntü 73: Rum köylüsü için yapılan çizim.

Görüntü 74: Tüm karakterlerin bir arada görüntüsü.
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Karakterlerin görüntü üzerinde sahip olacakları büyüklükleri ile birlikte nasıl
görüneceklerine ilişkin denemeler (Bkz. Görüntü 74, 75, 76)’de izlenebilir. Bu
denemeler karakterin, koşması, zıplaması ve durması ve ekrandaki büyüklüklerin
ayarlanması ile ilgi olmuştur. Platformlar arasındaki zıplama eylemi ve mekan ile
olan ilişkisi nedeni ile karakterlerin boyları kısa tutulmuştur.

Görüntü 74: Karakterin görüntü üzerine yerleştirilme denemesi.

Görüntü 75: Karakterin görüntü üzerine yerleştirilme denemesi.
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Görüntü 76: Karakterin görüntü üzerine yerleştirilme denemesi.

3.2.7. “Cyprimania” İçin Arayüz Tasarımları
Arayüz tasarımları, oyun tasarım süreci şekillendikten sonra oluşturulmaya
başlanmıştır. Amaç, hikayenin ve konseptin görseller ile birlikteliğini ve oyunun
bütünlüğü sağlamaktır. Oyuncu ihtiyaç duyduğu anda sağ üstteki menü butonuna
tıklayarak istediği arayüze ulaşabilmektedir (Bkz. Görüntü 77, 78).

Görüntü 77: Arayüz çalışması
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Görüntü 78: Arayüz çalışması ve yan menü tasarımı.

Sandık ve harita arayüzlerinin oyun görüntüsü üzerine gelmesi, oyunun ağırlaşmasını
önlemek için düşünülmüştür. Böylece, başka bir ekrana gitmek yerine bulunulan
ekranda kalınarak oyuncunun arayüz ve oyun üzerindeki hakimiyeti sağlanmıştır.
(Bkz. Görüntü 79).

Görüntü 79: Sandık arayüz tasarımı.

Kahraman görevleri doğrultusunda topladığı her parçayı sandığında biriktirdiği için,
eksik olan parçalarını görebilmekte ve görevlerini takip edebilmektedir. Sandık
arayüzü buna uygun olarak tasarlanmıştır.
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Görüntü 80: Harita arayüz çalışması.

Kahramanın hangi bölümde olduğunu ve hangi bölümleri tamamladığını harita
üzerinde takip edebilmesi için, bir harita arayüzü tasarlanmıştır (Bkz. Görüntü 80).
Görev

tamamladığında

o

bölüm

renklenmekte,

böylece

diğer

bölüme

geçilebilmektedir. Ayrıca her bölüm için ikon tasarımları gerçekleştirilmiştir (Bkz.
Görüntü 81).

Görüntü 81: Harita için oluşturulmuş ikon çalışmaları.
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Sonuçlandırılan diğer arayüz tasarımları, ‘giriş’, ‘yükleme’ ve ‘görev tamamlandı’
arayüzleridir (Bkz. Görüntü 82, 83, 84).

Görüntü 82: Animasyon içeren Ana Menü

Görüntü 83: Animasyon içeren Yükleme Görüntüsü.
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Görüntü 84: Animasyon içeren seviye geçildi görüntüsü.

Seviyenin tamamlanması, karakterin bulunduğu bölümün sahip olduğu tüm
hazinenin toplandığı anlamına gelmektedir. Görevin başarıyla tamamlandığını
oyuncuya bildiren arayüz görülmektedir.
Oynanan bölümün tamamlandığını işaret etmek için, toplanan altınlar ve tarihi
eserler ekranın üstünde gösterilmiştir. Böylece, oyuncunun

oyun içerisindeki

durumunu kolayca kontrol etmesi sağlanmıştır.
Arayüz tasarım süreci içerisinde logo tasarımı, sürecin son aşamasında tasarlanmıştır.
Görsel tasarımların tamamlanarak bir sonuca ulaşılması ile birlikte logo tasarımları
için isim, ve eskiz çalışmalarına başlanmıştır.
Tasarım aşamasında farklı malzemeler ile denemeler yapılmıştır. Daha sonra bu
denemler dijital ortamda sonlandırılmıştır. Görüntü 85’de görülen logo denemesi
oyun hamuru ile yapılarak Photoshop yardımı ile denemeler yapılmıştır.

Görüntü 85: Oyun hamuru ile yapılan logo çalışmaları.
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Daha sonra kalem ile çizilen ve Adobe Illustrator programı ile oluşturulan bir başka
logo çalışması Görüntü 86’de görülmektedir. Bu çalışma oyunda kullanılan görsel
konsept tasarımlarını destekleyecek şekilde oluşturulmaya çalışılmıştır.

Görüntü 86: El yazısından vektörele çevrilen yazı denemeleri.

Dijital ortamda sonlandırılan “Mania” yazı çalışmalarındaki renk kullanımları deniz,
kumsal ve yeşillik olarak düşünülmüştür. Bir sonraki deneme tamamen dijital
ortamda oluşturulmuştur. “Mania” yazısını destekleyen bütünü oluşturacak yazı
karakteri denemeleri yapılmıştır (Bkz. Görüntü 87).
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Görüntü 87: “mania” yazı tipine uygun CYPRI yazı tipi denemeleri.

Böylece oyunda kullanılan temayı destekleyebilecek ve kullanılan yüzeyde
algılanabilecek olan “CYPRI” yazısı için DIN Condensed Bold yazı tipi seçilmiştir
(Bkz. Görüntü 88).

Görüntü 88: “CYPRI” yazısı için DIN Condensed Bold yazı tipi.

Logo tasarımı sonlandırıldıktan sonar arayüz üzerinde denenerek renk, doku ve font
seçiminin uyumu ve etkisi gözlemlenmiştir. (Bkz. Görüntü 89).

63

Görüntü 89: Sonlandırılmış logo çalışması.

3.2.8. “Cyprimania” İçin Animasyon
Oyun, kurgusu gereği bir çok katmandan oluşmaktadır. Bu katmanların bazı
bölümlerinde bir çok küçük animasyon bulunmaktadır. Süreç içerisinde bu
animasyonlar grafik arayüz üzerinde denenmiştir (Bkz. Görüntü 90, 91, 92).
Oluşturulan animasyonların süreleri ve sayıları oyunun yavaşlamasına neden
olmaması için sınırlı sayıda ve boyut olarak küçük tutulmuştur. Animasyonların
karakter ile arasındaki boşluk ve konumlar hesaplanarak uygulanmıştır.

Görüntü 90: Gemi çizimleri.
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Görüntü 91: Yapılan gemi çizimlerinin arkaplan üstüne yerleştirilmesi.

Görüntü 92:Bulut ve Güneş çizimleri.

Kıbrıs adasında bulunan tarihi objelerin (Bkz. Görüntü 93, 94, 95), karakterin
zıplayarak toplanması sırasında, objelerin küçük animasyonlarına yer verilmiştir.

Görüntü 93: Kıbrıs adası üzerinde bulunan bazı tarihi eserler.
(Karageorghis. 2000, 34, 43, 52, 72, 78, 101)
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Görüntü 94: Oyun görüntüleri üzerinde hazine objelerinin düzenlemeleri.

Görüntü 95: Oyun görüntüleri üzerinde hazine objelerinin düzenlemeleri.

3.2.9. “Cyprimania” İçin Ses ve Müzik
Kullanılacak sesler ve müziğin Kıbrıs adasına ait şarkıların yorumlanması ile
oluşturulmasının görsel tasarımı tamamlayacağı düşünülmüş; uygulama bu şekilde
gerçekleştirilmiştir. Kuzey Kıbrıs’ın halk türküsü olan “Dillirga” türküsünün
enstrümantal şekli kullanılmıştır. Müzik After Effects programında görüntü üzerine
bindirilmiştir.
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3.2.10. “Cyprimania” İçin İntro
“Cyprimania” oyununu ve oyun kimliğini tanıtan kısa bir animasyon, Photoshop ve
Aftereffect programlarında çeşitli efektler kullanılarak oluşturulmuştur.

Görüntü 96: İntro için storyboard çalışması
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Görüntü 97: İntro çalışmasından ekran görüntüleri.

Bu animasyon ile izleyicinin oyun hakkında bilgi edinmesi amaçlanmıştır. Bkz.
Görüntü 96, 97)’ de intro için yapılan storyboard ve ekran görüntüleri görülmektedir.
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SONUÇ
Tezin araştırma bölümünde kaynak araştırması yapılmış, bu yeni alan ile/konu ile
ilgili İngilizce ve Türkçe yayınlar taranarak teorik alt yapı oluşturulmuştur.
Video oyun uygulamasına geçilmeden önce, oyun hakkındaki tüm düşüncelerin
tamamlanıp

geliştirilmeye

başlanması,

oyunun

genel

konsept

tasarımının

oluşturulması açısından önemli bir aşama olarak değerlendirilmiştir. Birbirine bağlı
bir çok yapının doğru sıra, doğru zaman ve belirlenen sınırlamalar içerisinde bir
araya getirilerek yapılandırılması sonuca olumlu katkılar sağlamıştır. Ancak, kimi
kaynaklar da hikâyenin, görsel tasarımın ve yazılımın, üretim sürecinde bir arada
geliştirilmesi gereken öğeler olarak görülmemesinin uygulama aşamalarında
aksaklıklara neden olabileceği, sürecin olumsuz etkilenebileceği düşünülmüştür. Bu
nedenle, genel konsept tasarımına sadık kalınarak görsel tasarımın oluşturulması,
süreç açısından uygun görülmüştür.
Oyun tasarımında (hikâye, grafik arayüz, animasyon ve müzik dışında) yazılım
aşaması sürecin dışında bırakılmasıdır. Bu yüzden, oyunun tam anlamıyla etkileşimli
bir yapı olarak inşa edilmesi söz konusu olmamıştır. Ancak, görsel tasarımcının
yazılım konusunda yoğun bir bilgiye sahip olmaması, tasarımın niteliğine olumsuz
bir etkide bulunmamaktadır. Çünkü, oyun tasarımlarında farklı disiplinlerin
uzmanları bir araya gelmeli ve her birimin sorumlu olduğu alanda yetkin olması
gerekir. Bu durum sonucun niteliğini belirleyen en önemli etkendir.
Süreç için önemli bir diğer sonuç ise, hikâyenin sahip olduğu vurgunun görsel
tasarım ile anlatılabileceğidir. Yapılan araştırmanın uygulama kısmında oluşturulan
oyunun kurgusunda, Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler
vurgulanmıştır. Oyun, benzer şekilde üretilmiş rutin, kendisini tekrarlayan konsep
tasarımları içeren video oyunlarına karşı, Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya tanıtılması fikri
ile oluşmuştur. Ancak oyunun görsel tasarım sürecinde Kıbrıs adasının bölünmüş bir
ada olması tasarımcıya sınırlılıklar getirmiştir. Bu nedenle, oyunun mekânsal ve
grafik arayüz tasarımlarının oluşturulması sürecinde sadece adanın Kuzey kısmı ile
sınırlı kalınmıştır.
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Video oyun tasarım süreci içerisinde birbirini takip eden basamakların, oyun
akışındaki sebep-sonuç ilişkilerini değerlendirme konusunda önemli bulgular olduğu
tespit edilmiştir. Yeni bir alan olmasına karşın video oyununun kullandığı
teknolojinin sürekli kendini geliştirmesinin, süreci hem yazılımsal hem de
donanımsal olarak önemli şekilde etkilediği görülmüştür. Oyunların büyük bir
bölümünün görsel tasarımdan oluşması nedeni ile bu etkinin güçlü yansımasını
birçok oyunda izlenebilmektedir.
Oyunun görsel tasarımları, gerçekte var olan çevre ve mekânlardan yararlanılarak,
ama hayali bir dünya içerisinde oluşturulmuş; gerçekleştirilen arayüzler tez içerisinde
yapılan analizlerle değerlendirilmiştir. Özgün bir düşünsel tavır ve özgün tasarımlar
gerçekleştirip uygulamak yürütülen ve sonuçlandırılan çalışmanın temelini
oluşturmuştur.
Oyun endüstrisine yansıyan teknolojik gelişmeler, video oyunlarının geniş kitleler
tarafından kullanılması gerçeği düşünüldüğünde; “Cprymania” oyununun ada
sınırlarının dışına çıkarılmasının öncelikle sosyal ve kültürel açılardan büyük yararlar
sağlayacağı düşünülmektedir.
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