
Herkese yeni, güzel, en ponçik yıllar 
en sevdiğim RPG okurları. Yeni bir yıl, 

yeni umutlar, yeni oyunlar ve pek tabii en 
sevileninden, yeni sınavlar... Yeni yıla girerken 
ben de size uzun süredir piyasada olan ama 
bu güzide yeni yıl ile birlikte bambaşka bir 
serüvene atılmaya hazırlanan, ilhamını işin 
kökünden alan Root.Work’un kurucusu Ceren 
Öztulca ile harika bir röportaj yaptım. Kendisi 
uzun süredir ülkemizde, diğer çalışmalarına 
ek olarak “Kutulu Oyun”0 geliştirmekte. Bu-
güne kadar birçok farklı projeye imza attı ve 
birçok imkansızlığın üzerinden gelerek yoluna 
devam etmeyi başardı. Şimdi gelin kendisiyle 
neler konuşmuşuz, bir de siz dinleyin...

Ertuğrul Süngü: Ceren selamlar. Na-
sılsın? Sen de yakından tanıdığım ve 
röportaj yaptığım insanlar kategorisi-

ne giriyorsun. Fakat biraz da okuyu-
cularımız tasın isterim. Kısaca bize 
kendinden bahsedir misin?
Ceren Öztulca: Selamlar. Yoğun bir üretim 
döneminin içerisinde, gayet enerjik, biraz 
yorgun ama çok keyifliyim diyelim. Röportaj 
için de biraz heyecanlı tabii. Ben Ceren 
Öztulca. Eğitimimi Enerji Sistemleri Mühen-
disliği ve Mekatronik, Robotik ve Otomasyon 
Mühendisliği üzerine tamamladım. Üretim 
serüvenim henüz üniversitedeyken başladı. 
2011’den bu zamana teknoloji alanında 
pek çok yenilikçi ve doğa dostu girişim-
lerde bulundum. Eco-Mat ve Eco-Dolphin 
bunlardan ikisi. Merak edenler olursa bu 
çalışmalarımıza web sitemiz üzerinden ula-
şabilirler. 2013’ten itibaren ise ağırlıklı olarak 
oyunlaştırma ve oyunlar üzerine çalışmalar 
yaptım ve devam ediyorum. Mühendis 
olmamın getirdiği teknoloji ve yenilik sevgim, 
oyunlara olan ilgimle birleşti diyebilirim. 
Bunların yanında zamanımın büyük bir 
kısmını atölyemde yeni şeyler tasarlayarak ve 
üreterek geçiriyorum. 

E.S: Ne kadar zamandır oyunlarla 
ilgilisin? 
C.Ö: Aslında oyunlar, kendimi bildim 
bileli hayatımda vardı, bunun için bir zaman 
belirleyebileceğimi sanmıyorum. Her şeyi 
oyunlaştırılabilir gören bir yanım var. Bir gün 
gezdiğim yerleri, keşfettiğim şeyleri kafamda 
oyuna çevirdiğim ve insanlar için faydalı hale 
getirdiğimi fark ettim. Hemen her şey bir oyun 
konusu, oyun malzemesi olabiliyormuş. Bu 
da benim “aha!” anım oldu. O zamandan 
bu yana oyunlar profesyonel hayatımın 
bir parçası. Son beş yıldır oyunlarla her 
zamankinden daha ilgiliyim diyerek sorunu 
cevaplayabilirim.

E.S: Ülkemizde dijital oyuna olan bakış 
her geçen gün değişiyor, gelişiyor. Fa-
kat kutulu oyun tüketimi ve üretimi bir 
hayli sınırlı. Acaba böyle bir işe girme 
kararını nasıl aldın? Hedefin neydi ve 
şu anda gelinen nokta itibariyle, Root.
Work’ü nasıl bir yerde görüyorsun?
C.Ö: Oyun her şeyden önce her yaştan 
insan için öğrenmenin temeli aslına bakar-
san. Öğrenme, gelişim ve yaratıcılık süreçleri 
açısından zengin ve son derece etkili. Bununla 
birlikte, oyunu oynarken bir paylaşım ortamı 
içerisinde olmak, temas etmek, iletişim kurmak 
gibi özellikler, kutulu oyunu benim için başka 
bir noktada tutuyor. Bir kutulu oyun oynarken 
başta kendimde olmak üzere, çocuklarda ve 
yetişkinlerde gözlemlediğim şey, oyunun insan 
hayatına, psikolojik ve sosyal olarak gerçek-
ten dokunabildiğiydi. Böyle olunca rotamı 
oyuna çevirmem uzun sürmedi.
Hedefim, yaratıcı ve yaşama dair farkındalık-
lar geliştiren oyunlarımın, insanlar ve yaşam 
alanlarımız için gerçekten katma değer yarat-
ması. Çünkü benim için her şey bir kutu içine 
girip oyuna dönüşebiliyor. Bunu neden insan-
larla buluşturmayayım? Örneğin “Motif” oyu-
nunu bir müze gezisi esnasında hayal ettim ve 
oyunlaştırdım. Bu oyun sayesinde müzedeki 
ögelerinden biri, müzeden çıkıp insanların 
hayatlarına bilgilendirici ve öğretici bir şekilde 
girmiş oluyor. Aynı müze gezisi bir başka 
oyunum olan Kayıp Pabuç’u da getirdi bana. 
Özellikle çocukların bu oyunlarla tanışıp, 
eğlenceli bir şekilde kültürel ve tarihi bilgiler 
edinmesi, bunların ilgi alanına dönüşebilmesi 
ihtimali, hedeflerimin uzun vadede ulaştığı yer 
olacak. Bu açıdan baktığımda, Root.Work’ü 
öğrenmenin, gelişmenin, dönüştürmenin ve 
hayata katkı sağlamanın kökünde görüyo-
rum. Zaten Root.Work ismi de, işin köküne 
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Ne Okudum?
Role -Playing 
Game Studies
Doktora çalışmam 
esnasında okuduğum 
bazı kaynaklar var ki 
“Ulan tam da ben bu 

konuda bir şeyler yazacaktım” de-
dirtiyor. İşte bu kitap da onlardan bir 
tanesi. Routledge tarafından basılan 
kitapta, rol yapma oyunları hakkında 
yazılmış birçok makaleyi bulmak 
mümkün. İşin daha da güzel (Ve 
benim için can sıkıcı kısmı), LARP’tan 
tutun da rol yapma oyunlarına psi-
kolojik bakış açısına kadar ilerleyen, 
birbirinden farklı başlığı altında 
bulunduran bir içeriğe sahip olması.

Ne dinledim?
Brymir
Havalar ile birlikte 
gelen Metal müzik 
yoğunluğunda, yola 
bu ay da Brymir ile 
devam ettim. 2006 

yılında LAI LAI HEI isimi ile bir araya 
gelen ekip, birçok metal parçayı 
coverlamıştı. Kazandıkları bir yarış-
manın ardından kendilerinden söz 
ettirmeye başlayan metal dolu grup, 
2006 yılı ile 2007 arasında ilk demo 
albümünü çıkarmayı başardı. Akabin-
de 2011 ve 2016 tarihlerinde yaptığı 
iki albümde de senfonik ve melodik 
death metal türüne önemli bir katkı 
sağlamayı başardı. 

Ne izledim?
Hakan: Muhafız
Sanıyorum bu ay 
farklı bir şey yazsam 
garip olurdu. Özel-
likle dizi tutkunlarının 
çok iyi bildiği üzere, 

ülkemizde üretilen bir dizi Netflix 
üzerinden yayına girdi. Genel olarak 
İstanbul’da geçen dizide, Hakan 
Demir isimli karakterin bir anlamda 
başından geçenleri izliyoruz. Oyuncu 
seçimi ve kurgu konusunda gayet 
iddialı olan dizi, pek tabii birçok 
eleştiri ile de karşılaştı. Tek seferde 
tüm bölümleri izlenebilen dizi, ülke-
mizin dizi sektöründe Avrupa kıtasına 
doğru attığı en iddialı adımlardan bir 
tanesi diye düşünüyorum. Yine de bir 
izleyin, sonra konuşalım.

inmemiz, ilhamımızı ve yaratıcılığımızı buradan 
almamızdan geliyor. Biraz tohum atmak gibi. 

E.S: Root.work’ün ürettiği oyunlardan da 
biraz bahsedebilir misin? Sektör odaklı 
mı, yoksa proje üzerinden mi ilerliyor? 
C.Ö: Okuyucular için çok sevdiğim birkaç oyu-
numdan bahsedeyim. Bunlardan biri “Birlikte” 
oyunu. Bu oyunu tasarlarken mülteci çocukların 
hayatlarına dokunmak istedik. Farklı ülkelerden, 
farklı kültürlerden gelen mülteci çocukların, göç 
ettikleri ülkenin çocuklarıyla bir araya gelerek 
oynayabildikleri bir oyun bu. Oyun, çocukların 
oyun tahtası üzerinde ilerlerken birbirleriyle iş 
birliği yapmalarını, birbirlerine destek olma-
larını, sahip oldukları kültürü paylaşmalarını 
sağlıyor. Böylece birbirlerini yakından tanıma-
ları ve gerçekten “birlikte” olabilmeleri adına, 
onlar için bir alan tutmuş oluyoruz. Örneğin bu 
oyunu, bir çeşit sosyal sorumluluk projesi gibi 
konumlandırılabilir, değerlendirilebilir ve pek 
çok etkinlik için materyal oluşturabilir nitelik-
te tasarladık. Bir diğer oyunumuz ise, “Root 
Airlines”. Bir ülkenin önemli değerlerinden biri, 
kendi adıyla sahip olduğu bir havayolu malu-
munuz. Uçuşlar kimi zaman kolay ve keyifliyken 
kimi zaman da uzun, stresli ve yorucu olabiliyor. 
Özellikle çocuklar, gürültü, basınç gibi etkenlere 
maruz kaldıklarında yolculuk boyunca sıkıntı 
yaşayabiliyorlar. Bu süreci nasıl keyifli hale 
getirir, olumsuz etkileri nasıl en aza indiririz diye 
düşünürken Root Airlines doğdu. Uçuş esnasın-
da oynanabilecek bu oyun, ço-
cukların aileleriyle eğlenceli ve 
rahat vakit geçirmesini sağlıyor. 
Bütün bunların yanında içerik-
leri, oyunu oynayan herkesin, 
havayolu şirketinin ait olduğu 
ülkeye dair bilgi edinmesini sağ-
layacak nitelikte tasarladık. 
Bahsetmek istediğim bir oyun da 
“Evropa”. Bu da başta çocuklar 
olmak üzere herkesin oyna-
yabileceği bir oyun. Avrupa 
Birliği Yapısının, ülkelerinin ve 
süreçlerinin daha iyi tanıtılması 
için hazırladık. Oyun, Avrupa 
birliğine dahil olan 28 ülkenin, 
tüm kültürel ve tarihi özellikleri 

başta olmak üzere, sahip olduğu tüm ayırt 
edici özelliklerini oyunu oynarken öğrenme 
imkanı sunuyor. Tasarladığımız oyunlar için 
ihtiyaç odaklı demek daha doğru olabilir. 
İlham aldığımız nokta bazen sektörel bazen 
proje bazlı olabiliyor. Şöyle ki, hayal ettiğim 
bir tasarım, bir sektör için ihtiyaç karşılayıcı, 
boşluk doldurucu nitelikte olabiliyorken, 
bazen de direkt olarak proje üzerinden 
ilerleyebiliyor.  

E.S: Firmanın bundan sonra izleyeceği 
yol nedir? Üretim ve dağıtım Türkiye 
ile sınırlı mı kalacak, yoksa yurtdışına 
açılma gibi bir plan da söz konusu 
mu?
C.Ö: Analog çalışmalarımızla birlikte, dijital 
ve teknoloji alanındaki çalışmalarımıza da 
devam edeceğiz. Root.Work -röportajın ba-
şında bahsettiğim gibi- değer yaratma derdi 
olan bir firma. Haliyle Türkiye için bu değeri 
sağlamak istiyoruz elbette. Ancak hayalimiz 
ve rotamız yurtdışına da açılma yönünde. 
Çalışmalarımızı ve üretimlerimizi bu bakışla 
tasarlayıp geliştirmeye gayret ediyoruz. Viz-
yonumuzu geniş tutmanın, Türkiye için daha 
faydalı olacağı da aşikâr. 

E.S: Son olarak senin eklemek istedi-
ğin bir şeyler var mı? Malum bu soru 
sorulmadan röportaj bitirilmiyor.
C.Ö: Artık her şeyde dijitalleşiyor olsak da, 
bazı şeyler nostaljik görünmenin ötesinde bir 
değerde. Kutu oyunları bunlardan biri. Root.
Work olarak analog ve dijitali aynı önemde 
tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bizi yakından tanımak isteyenler hem analog 
hem dijital çalışmalarımızla tanışabilirler. 
Şimdiden sizinle tanıştığımız için çok mut-
luyuz. Bizi ağırladığınız için sana ve LEVEL 
Dergisi’ne çok teşekkür ederiz. Biz oyun 
oynamayı çok seviyoruz, sizler de katılmak 
isterseniz www.root.work 
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