
 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ 
EKİM 2021 

 

 

SQUİD GAME İZLETMEK YA DA İZLETMEMEK 

“BÜTÜN MESELE BU MU?” 

 
 

Dijital platformda yayınlanan ‘Squid Game’ isimli dizi, son dönemde içeriği,  çocuk-genç  ruh sağlığına 

ve davranışlarına etkileri bakımından gündemde olmaktadır. Gerek çocuklarımızın Squid Game gibi 

popüler kültürün fantastik ürünlerine maruz kaldığı zamanlarda gerekse gerçek yaşamın zorlu 

hadiseleriyle karşılaştıklarında, onlara doğru ebeveynlik ve rehberlik yapabilmenin bakış açısını sizlere 

sunmak, bu yazının nihai hedefidir.  

Bizler deneyimle biliyoruz ki, Squid Game’den önce MOMO,Mavi Balina, Bloody Mary vb. vardı. 

Bundan sonra da isimleri farklı, şiddet-korku-cinselliğin türlü tonlarını içeren başka dalgalar karşımıza  

gelecek. Ama her zaman güncelliğini koruyacak sorumuz şu: Ebeveynler olarak çocuklarınızı sağlıklı 

bireyler olarak yetiştirebilmek için neye, ne kadar, neden ve nasıl izin vereceksiniz ya da neye, ne 

kadar, neden ve nasıl sınır çekeceksiniz? 

 

Yazımızda sırasıyla,  

 Korku-şiddet-cinsellik içeren yapımların neden ilgi çektiğine, 

 Squid Game’in verdiği mesajlara ve şiddetle bağlantısına, 

 Çocuk-ergen- gençlerin ve yetişkinlerin şiddeti yorumlama farklılıklarına,  

 Ebeveynlere önerilerimize yer vereceğiz. 

 

Squid Game özelinde ve bilinçli ebeveynlik genelinde okumanızı rica eder, keyifli okumalar dileriz. 

 

Klnk.Psikolog Yasemin Kabaoğlu - Psikolog Bahar Boylu 

 

Rehberlik Birimi 
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 Korku- Şiddet-Cinsellik İçeren Yapımlar Neden İlgi Çeker? 

İnternette ve dijital platformlarda yayınlanan korku,şiddet,cinsellik içeren yapımlar, insanların temel 

varoluşsal çatışmalarına hitap edecek şekilde kurgulanırlar. Duygusal çatışmayı iyi yakalarlarsa, duygu 

geçişinde zamanlamayı doğru kurarlarsa, şok edip rahatlatır ve sonra yine şok edici bir unsurla 

kendilerine bağlarlarsa yüksek oranda izlenirler. İşledikleri varoluşsal çatışmalardan en önemlisi 

insanın ‘yaşama arzusu’ ve ‘yok olma endişesi’ dir.  

Kahramanlar bir hayat içinde var olmaktadırlar.  Maceranın içine girme itkileri, ya hayatları için yeni 

bir anlam bulma ihtiyacından, ya zorluk ve yoksunluktan kaçıp kurtulma çabasından ya da daha fazla 

mutluluk arayışlarındandır. Bu güdülenmeler, onları riskli seçimlere ve beklenmedik durumların içine 

atar.  

Filmlerde, animasyonlarda, hikayelerde, mitolojide ve mitoslarda karşımıza çıkan bu kurgu, çocuk 

masallarında bile olmaktadır. Hansel ve Gratel masalını dinleyip rahatça uyuyabilen var mıdır? 

Çocuklar, fakirlik içinde yaşamakta, istenmedikleri evlerinden kaçıp yeni bir hayata başlama planları 

yapmaktadırlar. Güvende olacaklarını düşünerek (arkada ekmek kırıntısı ile izler bırakmak kadar basit 

ve işlevsiz bir çözüm yolu ile), bilmedikleri bir ormana girerler. Açlıktan, duygusal yoksunluktan ve 

yorgunluktan geldikleri için karşılarına çıkan haz kaynağı kurabiye evi görüp hemen tadına bakarlar. 

Daha fazlasına sahip olma arzusuyla, cadının teklifini kabul ederek içeri girerler. Sonrasında 

yaşadıkları, masal masumiyetinden öte bir korku hikayesini andırır. Buna rağmen akıllarıyla, 

işbirlikleriyle ve biraz da acımasız kurnazlıkla cadıyı alt etmeyi başarırlar. Ormandan geriye 

döndüklerinde ise hayat artık başka bir anlam ifade etmektedir.Çünkü bu yaşadıkları deneyim onları 

değiştirmiştir.Artık hayata saf ihtiyaçlarla bakan çocuklar değil, kötülükle mücadele edip galip gelmiş 

yaralı kahramanlardır. İşte pek çok yerde karşımıza çıkan bu tip kurgular, insanın doğası gereği ilgisini 

çekmektedir. 

 Squid Game’in Verdiği Mesajlar Ve Şiddet Bağlantısı 

 Squid Game’in yaş sınırı olmadan tanınır olabilmesindeki ilk neden, hepimizin çocukluğunda tatlı 

anılar olarak varlığını koruyan oyunları öğe almış olmasıdır. Bu diziye bağımızın oluşması adına 

katılmış ilk unsurdur. Aynı zamanda yetişkinden bağımsız diğer yaşların da ilgisini çekebilmesi adına 

bir stratejidir.  

 Çocuk oyunlarında ve tüm oyunlarda  ‘kazanmak, kaybetmek, ödül ve ceza’ gibi kavramlar yaşanır. 

Dizinin vurucu ve şok etkisi yapan, dikkati çeken özelliği basit oyunların  ‘hayatta kalmak ve ölmek’ ile 

ilişkilendirilerek işlenmesidir. Kendi yaşamına devam edebilmek için başkasının ölmesi gerektiği 

mesajı temel bir ahlaki çelişkiyi ortaya koymaktadır. Artık hedef kazanmaktan öte yaşamda kalmak 

olmuştur. Dizide etap atlayabilmek, diğer yarışmacıların ölümle sonuçlanan elenmeleri sayesinde 

gerçekleşmektedir. Kan akıtma, yaralama, öldürme ve bunların ahlaki,vicdani, duygusal etkileri 

olmadan, yarışmacıların  yola devam etme durumu yine şiddet davranışının normalleşmesine ve 

sadece bireysel kazancın öne çıkarılmasına yol açmaktadır.  

Dizinin geldiği son noktada, ahlaki ve hümanistik açıdan yaklaşan ana karakterin, oyunun öl veya 

öldür olan ilkel mottosuna uymadan hareket etmesi ve diğergamlık göstermesi, yanı sıra sistemin 

kurucusuyla tanışarak sistemi ve kendi rolünü anlaması, sonrasında aldığı ödülü ilkesel kararla 

kullanmamaya karar vermesi dış dünyanın düzeninde insanın rolü,insanlık  ve değerleri üzerine çokça 

anlamlı mesaj içerse de, çocuk ve ergenin ulaşabileceği düşünme biçiminden çok, genç ve yetişkin için 

anlamlı olabilecek düzeydedir. 
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 Çocuk-Ergen-Genç ve Yetişkinlerin Şiddeti Yorumlama Farklılıkları 

Her yaş düzeyinin nörobiyolojik olarak bir düşünme düzeyi, yargılama ve muhakeme gücü, duygu 

kontrol becerisi, algıladığını davranışa dönüştürme farklılıkları olmaktadır. Br ağaç çiz dediğimizde 

bile, bir çocuğun, bir ergenin, bir gencin ve bir yetişkinin çizeceği ağacın biçimi, detayları ve kendisi 

için anlamı yaşa göre farklılıklar içerir. Aynı zamanda bireyin içinde bulunduğu kültürün kabulleri, 

içine doğduğu ailenin yaşam ve iletişim tarzı, davranışlara dair eğitimleri, eğitimin kattığı zenginlik de 

farklı sonuçlar doğurur.  

İlkel Beyinden Yeni Beynin Gelişimine Doğru Algılananlar Değişir 

İnsanın ilkel beyni hayatta kalmaya ve kendi  ihtiyaçlarını öncelikle gidermeye  programlanmıştır. Bu 

yapının hükümdarlığı, bebeklikten çocukluğa gitgide azalır. Ergenlikle birlikte duygu kontrolü ve 

erteleme gelişmeye başlasa da , 20’li yaşların sonuna doğru yeni beyin yani üst düzey bilişsel yapıların 

hüküm sürdüğü Frontal Lob daha aktiftir.  Yetişkinlikte ise izlenenlerin altındaki mesajlar daha 

anlaşılırdır. Doğru-yanlış, gerçek-sürreal, ahlaki ve değil ayrımları daha nettir. Davranış ve sonuçları 

önden hesap edilir ve duygu kontrolü sayesinde filtrelenerek uygun davranışa karar verilir. 

10 yaşındaki bir çocuğun izlediklerine verdiği anlamla, 15 yaşındaki ergenin ve 25 yaşındaki genç 

yetişkinin Squid Game ‘i izlerken verdiği anlam ve sonrasındaki davranışları bu nedenle farklıdır. 

Çocuklarla yapılan araştırmalar, sık sık şiddet içerikli görüntü ve mesajlara maruz kalan çocukların 

şiddete duyarsız hale geldiklerini, saldırgan davranışları kontrol etmede zorlandıklarını 

göstermektedir.  Ayrıca gelişimlerine uygun olmayan şiddet içerikli görüntü ve mesajlar, güvende 

hissetmek adına ihtiyaç duydukları inançlarda sarsıntı yaşatır. ‘Yaşam içinde adalet var. Benim 

alanıma kimse zorla giremez. Duygularım, bedenim, düşüncelerim değerli ve güvende. Zarar görmem. 

Başkası zarar görse bile zarar veren durdurulur, zarar vermek olağan değildir.’ gibi inanç sistemleri 

sarsılır. Kişi kendini korumaya almak için ya donakalır ve hissizleşir ya gizlenir ya da benzer biçimde 

şiddetle kendini güvene almaya çalışır. 

Ergen ve gençler için izledikleri bu içeriklerde dikkatlerini çeken unsurlar, güç, saygınlık, değerli 

hissetme, beğenilir olma, nüfuz kazanma ve zarar görmeyecek kadar dayanıklı olabilme çerçevesinde 

mesajlar taşır. İçeride biriken ve dışarıya çıkmaya hazır öfke varsa, şiddet sahnelerinde tatmin bulur. 

Oysaki, bu dönemde gelişmesini beklediğimiz değerler, anlayış, hoşgörü, sevgi, saygı, değer verme, 

empatik anlayış, eşit iletişim ve ilişki kurma, uygun problem çözme davranışları geliştirmedir. Kişinin 

kendini sevmesi ve doğal olarak başkalarını da kabul edip saygı duyması kazanım olmalıdır.  Bu 

içeriklerle beraber, şiddet dilinin ve davranışlarının normalleşmesi, bunun eğlenceli gelmesi ve 

ergeni-genci güçlü hissettiren bir rol modele dönüşmesi, kimlik arayışında olunduğu için de  

tehlikelidir.  

Grup içinde yaygın kabul görmesi, şiddete meyli olan kişilerin davranışlarını şiddete kaydırmakta, 

zorbaca davranışların artmasına neden olabilmektedir. Şiddete başvurmasa bile, başkalarının 

uyguladığı şiddete tanık olan kişilerin kurban olmamak adına şiddet davranışına ses çıkartmadığı da 

görülmektedir. Zorbalığın ve kurban oluşun dünyasını yansıtan bu ve benzeri içerikler, kişilerin gerçek 

yaşamda da bu rollere kolyaca girebilmelerini destekler. 

Her oyunun şiddet içermesi, şiddetin oyunlaştırılması, karakterlerin de şiddeti kabul etmesi ve olağan 

karşılamaya başlaması, şiddetin onlar için de bir mücadele şekli haline gelmesi çocuk ve gençlerin 

izlemesi için sakıncalı bir diğer yönünü oluşturmaktadır. 
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Yetişkinlikte, muhakeme becerisi, yargılama gücü, ahlaki ve hümanistik değerleri gelişmiş bir 

yetişkin için, yaşanan sahnelerin arkasındaki semboller, metaforik anlamlar, dünya düzenine ve 

insanlığın var oluş katmanlarına yönelik mesajlar dizide yakalanabilir. Ama bu düşünme becerileri 

gelişmemiş, yeterli duygusal olgunlukta ve ahlaki gelişmişlik düzeyinde olmayan yetişkinlerde şiddet 

içeriklerinin izlenmesi, davranışlarına negatif etkiler yükleyebilir. 

 Ebeveynlere Öneriler 

 Çocukların merak etmeleri doğaldır. Yaşıtlarından duymuşlarsa araştırmak isteyebilirler. Fakat 

bu dizi 18+ ibaresi ile yayınlanmaktadır. Ebeveynlerin her zaman ekrandaki bu içeriklerin 

başında yer alan ‘Akıllı İşaretlere’ dikkat etmelidir. Bu ibare, psikolog ve eğitimciler 

tarafından içeriğin izlendiği,çocuğun-gencin bilişsel,duygusal gelişimine uygun olmadığı 

anlamına gelmektedir. Çocuklarınıza da bu işaretlere dikkat ederek seçim yapmaları 

gerektiğini öğretmeniz ve izlediklerinizle örnek olmanız önemlidir. 

 İzlemek isteyen çocuğun bu ihtiyacını fark ettiğinizde, bu dizi hakkında neler bildiğini, 

arkadaşlarının neler anlattığını, neden merak ettiğini öğrenmekle işe 

başlayabilirsiniz.Sorgulamadan, merak eder şekilde konuşmanız önemlidir. 

 Merakını anlamakla beraber, bu dizinin yoğun şiddet içerdiğini, yetişkinler için hazırlanmış 

olmakla birlikte insani değerler ve ahlaki inançlar adına rahatsız edici içerikte  olduğunu 

anlatabilirsiniz. Daha keyif alabileceği alternatifleri beraber bulabilir,izleyebilirsiniz. 

 Diziyi izlemek isteyen çocuk ve ergenlerde bu dizinin vermeye çalıştığı mesajdan kısaca 

bahsedebilir, kazanmak-kaybetmek, kazanmanın insanlığın önüne geçmesi, bunun yaşattığı 

yaşama dair anlam ve mutluluk kaybı, umutsuzluk gibi felsefi sonuçları üzerine bilgi 

verebilirsiniz. 

 Dizide oyunların sadece dikkat çekmek için kullanıldığını aslında amacın oyunların oynanması 

değil, insanların birbirine zarar vermesini göstermek olduğunu anlatabilirsiniz. 

 Ortaokul çocuklarında, ‘Bunu izlemek yerine seninle dizide adı geçen misket, halat çekme gibi 

oyunları keşfedebilir, dışarıda bunları oynayabiliriz’ diyebilirsiniz. 

 Ergen veya genç sizin açıklamalarınıza rağmen izlemekte kararlıysa ve kendine ait 

telefonu,izleme imkanı varsa, önden bazı kesitlerini  (sizin belirlediğiniz ve sıkıcı dilimlerini) 

yanında az süreyle gösterebilir, o esnada anlatmaya çalıştığı şey hakkında konuşabilir, bu 

sayede içeriğin cazibesini azaltabilir ve diziye dair merakını giderebilirsiniz. 

 Yasaklamanın özellikle gençlerde etkili olmadığını, konuşmanın ve açık iletişimin, doğru 

olanın benimsenmesine katkı sağlayacağını her zaman aklınızda tutmalısınız. 

 Arkadaşları izliyor o izlemezse eksik kalır,dışlanır düşüncesi hatalı bir bakış açısıdır. Bu 

düşünceyle, küfretmesine, sigara içmesine, eve geç gelmesine de izin vermeniz gibi 

seçenekler ortaya çıkar. Çocuklarınızın nasıl bireyler olmasını istiyorsanız, bu bakış açısı ile 

kararlarınızı vermeniz gerekir.  

 İnternet erişimi olan teknolojik cihazların kullanımının ev içi ortak ve görünür alanlarda 

yapılmasını sağlamanız önerilir.  

 Evde olmadığınız zamanlarda erişilebilen ekran içeriklerine yaşa göre sınırlandırma 

getirmenizi önemle tavsiye ederiz. 

 Çocuk ve ergenlerin günde en fazla 1-1,5 saat kadar ekrana maruz kalmasını tavsiye ederiz. 

Fiziksel, duygusal, bilişsel sağlık açısından ekranın faydasından çok zararı vardır. 

 Çocuklarınıza dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığının ne demek olduğunu anlatmanız, 

örnekleri ile pekiştirmeniz tavsiye edilir. 

 Dijital takip sistemleri ile dijital ayak izlerini takip etmek de tedbirlerden bir diğeri olabilir. 


