
Macera Oyunları ve Türleri Hakkında

Macera oyunları, oyuncunun bir kahramanın rolünü üstlenerek interaktif bir hikaye içinde oyuncuyu bulmaca 
(puzzle) çözmeye, araştırmaya ve düşünmeye yönelten oyunlardır. Genelde bu tür oyunları çok oyunculu 
dizayn etmek zor olduğundan ve çok oyunculu bir ortamın macera oyununun hikayesinin ve atmosferinin 
etkisini azalttığından tek oyunculu olurlar. Bilgisayar oyunlarının altın çağı olarak nitelendirilen 90larda 
bayaa popülerken, şu an piyasadaki içeriği daha az kompleks ama grafik ve dinamiklik açısından daha iyi 
konumdaki oyunlar ile karşılaştırıldığında arka planda kalmaktadır.

Türleri:
Yazı Macera? (Text - Based Adventure aka. interactive fiction)

İlk bilgisayar oyunları, text-based olmuştur. Bir hikaye içinde, oyuncu yazdığı komutlar ile karakteri 
yönlendirir. Örnek olarak; 

Anahtarı Al
Anahtarı Kullan
Anahtarı İncele 



Puzzle Macera

Bu tür macera oyunları, içerik, hikaye ve atmosferden çok puzzle çözmeye odaklıdır. Oyuncu, bir bölgeden 
bir diğerine geçerek, diğer macera oyunlarından farklı olarak eşya bulup-yerleştirme yerine, zeka oyunlarını 
ve bilmeceleri çözmeye çalışır. 

Görsel Roman (Visual Adventure?)

Görsel romanlar, en fazla doğu Asyada popülerdir. Oyuncu, 2D veya bazen 3D bir ortamda farklı karakterler 
ile konuşarak, eşya bulup-kullanarak, bir görevi yerine getirmeye çalışır. 



Grafik Macera ( Graphic Adventure)

En popüler ve sık görülen macera oyunu türü, oyun türlü medya ve grafik öğeleri ile hikayeyi oyuncuya 
tanıtır ve genelde grafiklere verilen önem ile farklı alt-tür oyunlarda geliştirebilir, genelde grafik oyunlarında 
oyuncu oyun içerisinde eşyalar toplayarak, puzzle çözerek ve bir takım önceden belirli görevleri yerine 
getirir veya getirmeye çalışır.

http://www.youtube.com/watch?v=hV1NBHL9Fa4



Farklı alt-türleri;

Sinematik Macera

Bu tür macera oyunlarında ise, oyuncu karaktere tümüyle hakim değildir, hikaye bir film gibi ilerlerken 
oyuncu hızlı kararlar vermek zorunda olup, doğru yerde doğru tuşlara basarak ilerler veya komutları vererek 
ilerler. Filmlerden farklı olarak, oyunda verdiğiniz her bir karar oyunun akışını değiştirir.

En iyi örneklerden biri, "Fahrenheit" . Oyun 2005 te çıkmış olup bir sürü ödül kazanmıştır. Bütün macera 
oyunlarından farklı olarak, hikaye oyuncuya bağlı olmayaraktan kendi halinde devam etmektedir, hikaye 
oyuncunun komutlarını beklemek zorunda değildir.

http://www.youtube.com/watch?v=H095eoc4K-0



İnteraktif Hikaye-Anlatımı / Anlatı Macera?

Bu tür macera oyunlarına dair şimdiye kadar bir kayıt bulunmamakta, ama 2012 de satışa sunulan "Dear 
Esther" macera oyunlarının veya belkide bilgisayar oyunlarının sadece oyuncunun oyunda ne kadar interaktif 
olup olamayacağı ile alakalı olmadığına yeni bir bakış açısı getirdi.

Oyunda mektup tarzında yazılmış bir roman, oyuncu ilerledikçe bir anlatıcı tarafından aktarılır. Oyun 
boyunca, oyuncunun fazla interaktif olanağı yoktur, çünkü oyun interaktiflik veya puzzledan çok, atmosfer 
ve hikayeye önem vermektedir.

http://www.youtube.com/watch?v=D7VJ4lP-05A


