
Pas   Geçmek

Pratik   Kurallar

Kazanan

Takımlardan biri bu haneye gelirse
sıra bir yetişme turunda demektir.

Oyun alanı üzerindeki bitiş hanesine ilk ulaşan takım oyunu kazanır.

Sıra sizdeyken bir soru kelimesini pas geçmeye karar verebilirsiniz. 
(Pas geçip geçmeyeceğine sadece anlatıcı karar verebilir.)

 • Kırmızı hanelerde – ‘pas’ derseniz kartı oyun alanının dışına, 
  diğer pas geçilmiş kartların üzerine koyun.

 •  Diğer hanelerde – ‘pas’ derseniz bir sonraki kelimeye geçin.

1. Sıra takımınızdayken soru kelimesini anlatması için bir oyuncu seçin. Bu oyuncu karşı  
 takımın yanına oturmalıdır. Not: Sırayla tüm takım üyeleri anlatıcı olmalıdır.
2. Karşı takımdan bir oyuncu kum saatini, bir diğeri de Tabu kuklasını alır.
3. Geldiğiniz hanedeki kategoriden bir kart seçin. (Başlangıçta Klasik Tabu oynamalısınız!)  
 O kategori için geçerli kurallara uyun. (Oyun kurallarını arka yüzden okuyun.) 
 2 dakikalık oyunlar için kum saatini ilk boşaldığında ters çevirin.

Oyunun  Amacı

Oyun alanı, 1 dakikalık kum saati, Tabu kuklası (içinde Tabu düdüğüyle!), 
102 kırmızı Klasik Tabu kartı, 50 yeşil 15 Kelime kartı, 50 sarı Tabu Çizgi kartı, 50 mavi 
Kuklalı Tabu kartı, 2 takım piyonu, 15 Kelime işaret piyonu ve çizim defteri.

İçindekiler

Takım arkadaşlarınıza kelimeleri 4 farklı şekilde – Klasik Tabu, 15 Kelime, Tabu Çizgi ve 
Kuklalı Tabu – anlatarak bitiş hanesine ulaşan ilk takım olmak.
Klasik Tabu ile başlayıp, daha sonra geldiğiniz hanelerin rengine göre değişik şekillerde 
oynayacaksınız. Takımınızın bildiği her kelime için oyun alanında bir hane ilerleyin. 
Takımınızın doğru bildiği kelimeleri unutmayın; her an hafızası daha kuvvetli olan 
takımın puan alacağı bir hafıza hanesine gelebilirsiniz!

Hafıza  Hanesi

Tabu Çizgi hanesi

15 Kelime hanesi

Klasik Tabu hanesi

Kuklalı Tabu hanesi

Hafıza hanesi

Başlangıç
hanesi

Bitiş hanesi

Oyuna  Hazırlık
Oyunu kurarken yardımcı olması için oyun alanının resminden faydalanabilirsiniz.
1. İki takıma ayrılın. Takımların oyuncu sayılarının eşit olması zorunlu değildir.
2. Oyun alanını düz bir zemine koyun.
3. İlk oyunda kartların köşesinde A yazan bölümlerindeki kelimelerle oynayın ve 
 oyun boyunca bu bölümden devam edin. Sonraki oyunlarda farklı bölümlerdeki 
 (B,C,D) kelimelerle oynayın ve oyun sonuna kadar aynı bölümden ilerleyin.
4. Kart destelerini ayrı ayrı karıştırarak oyun alanındaki yerlerine (kartlarla aynı renkte olan 
 köşeler) oynayacağınız yüzleri kapalı olarak koyun. (İlk oyunda A/B yüzü aşağıya bakacak.)
5. Takımınız için bir piyon seçin ve her iki piyonu da başlangıç hanesine koyun.
6. 15 Kelime işaret piyonunu 15 Kelime yolunun başındaki boş daireye koyun.
7. Tabu kuklasını, çizim defterini, bir kurşun kalemi (kutuya dahil değildir) ve kum saatini oyun 
 alanının yanına koyun.
8. Hangi takımın başlayacağına ve ilk kimin anlatıcı olacağına karar verin. Bir takımdaki 
 tüm üyeler sırayla anlatıcı olmalıdır.
Dilerseniz arka sayfadaki Pratik Kurallar bölümünü okuyabilir ya da 
tüm kuralları detaylı olarak öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

Kuklalı Tabu! 
Tabu kuklası ne yapıyor acaba? Kelimeleri takımınıza 

anlatmak için Tabu kuklasını kullanın.

15 Kelime!   
15 ipucu kelime kullanarak olabildiğince

çok soru kelimesi anlatmaya çalışın!

Klasik Tabu! 
Soru kelimesini takım arkadaşlarınıza anlatın, ama Tabu 
kelimeleri kullanmayın. Yoksa karşı takım düdüğü öttürür!

Tabu Çizgi!  
Yaratıcı olun, soru kelimelerini 
çizerek anlatın! Konuşmak yasak!

15 Kelime yolu ve işaret piyonu

Orta alan

Tabu kuklası

Hafızanızı   Test   Edin
1. Hafıza hanesinde duran takımın oyuncularından birini anlatıcı olarak seçin. 
 Bu oyuncu orta alandaki kartları alıp karıştırsın.
2. Kartları alan oyuncu sadece 2 ipucu kelime kullanarak daha önceki ellerde 
 bilinmiş kelimeleri anlatmaya çalışmalıdır. İki takım da tahmin yürütebilir.
3. Oyuncular soru kelimeleri hatırlayınca hemen yüksek sesle söylerler.
 • Tahmin yanlışsa, herkes tahminde bulunmaya devam eder.
 • Tahmin doğruysa, takım piyonunu bir hane ilerletir ve anlatan kişi başka bir 
  kelimeye geçer (Bu kelime aynı kartta olabilir.)
4. Hafıza turu bittikten sonra kullanılan kartları oyun alanının dışına, kullanılmayan  
 kartları ise yine kapalı olarak orta alana koyun. Bu turdan sonra oyun alanında geride  
 olan takım, oyuna devam eder. 
 Önemli: Kartları orta alana oynadığınız yüzleri kapalı olacak şekilde yerleştirmeye dikkat edin.
5. Her iki takımdan da anlatılan soru kelimesini ilk hatırlayan oyuncu, tahminini söylemeden  
 önce Tabu düdüğüne (yani Tabu kuklasına) basmalıdır.
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Kum saati

Çizim defteri

4 Kelimeleri

          
          

          
    farklı şekilde

          
          

          
          

    anlatacaksınız…
Kelimeleri

          
          

          
    farklı şekilde

          
          

          
          

    anlatacaksınız…
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Takım piyonları

1. Hafıza hanesinde duran takımın oyuncularından biri anlatıcı olur. 
 Bu oyuncu orta alandaki kartları alıp karıştırarak elinde tutar.
 Önemli: Karıştırdıktan sonra kartların oynanan yüzlerinin aynı yönde olması gerekir.
2. Başka bir oyuncu kum saatini çevirir. Kartları elinde tutan oyuncu her karttan 
 doğru bilinmiş bir kelimeyi sadece 2 ipucu kelimesi kullanarak anlatmaya çalışır.  
 (Klasik Tabu kartlarında alttaki Tabu kelimeler de kullanılabilir.)
3. İki takımın oyuncuları da anlatılan kelimeyi tahmin etmeye çalışır.
 a. Tahmin yanlışsa, isteyen herkes tahminde bulunmaya devam eder.
 b.  Tahmin doğruysa, tahmini yapan takım piyonunu bir hane ilerletir.
4. Kartları elinde tutan oyuncu bir sonraki karta geçer.
5. Süre dolana kadar oyun bu şekilde devam eder.
6. Hafıza turu bittikten sonra kullanılan kartları oyun alanının dışına, kullanılmayan  
 kartları ise oynanan yüzleri kapalı olarak orta alana koyun.
7. Hafıza turundan sonra oyun alanında geride olan takım oyuna devam eder.   
 Oynayacak takımın piyonu hafıza hanesindeyse oyun bir sonraki haneden başlar.
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İÇLİ KÖFTE

Gaziantep

Yemek

Kıyma

Dış

Kızartmak

Cami

Oruç

4. Takım üyeleri, tahminlere başlayın!
5. Süre bitince (ya da 15 Kelime hakkınız bittiyse!) durun.
6. Bildiğiniz her kelime için bir puan alın. Sıranız sona erdiğinde takım piyonunuzu  
 aldığınız puan kadar hane ilerletin. (Klasik Tabu oynarken karşı takım da piyonunu  
 kullandığınız her Tabu kelimesi kadar ilerletir.)
7. Oynanan kartların arasında takımınızın bildiği kelimelerin kartlarını kapalı olarak  
 orta alana koyun.
8. Bitiş hanesine gelen ilk takım oyunu kazanır!

OYUNCU12+ 4+
BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük 

parçalar. 3 yaşından küçük 
çocuklar için uygun değildir.

UYARI: 0-3
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15 Kelime
Sadece 15 kelime kullanarak mümkün olduğunca çok soru kelimesi 
anlatmaya çalışacaksınız. Bu yüzden kullanacağınız kelimeleri dikkatle seçin.

1. Karşı takımın yanına oturun.
2. Tabu kuklasını vakit kaybetmeden kullanmaya başlamanız için rakip 
 takımdan birinin kartınızı göstermesini isteyin. Bir diğer oyuncu da 
 süreyi tutar.
3. Hazır olduğunuzda mavi destenin en üstündeki kartı görmek isteyin. 
 İlk kelimeye bakın. Süreyi tutan kişi kum saatini çevirir.
4. Olabildiğince hızlı şekilde Tabu kuklasını kullanarak kartınızdaki ilk 
 kelimeyi anlatmaya çalışın. Oynadığınız yerde bulunan eşya ve 
 insanlardan da faydalanabilirsiniz. Örneğin “Sarılmak” kelimesini 
 anlatırken Tabu kuklası odadaki başka bir kişiye ya da size sarılıyormuş 
 gibi yapabilirsiniz.
5. Siz Tabu kuklası ile ipuçları verirken takım arkadaşlarınız da soru
 kelimesini bulmak için tahmin yürütür. İstedikleri kadar tahminde bulunabilirler.
6. Hazır olduğunuzda yeni bir kelime görmek istediğinizi söyleyin. Başka bir karta  
 geçmeden önce bulunduğunuz bölümdeki bütün kelimeleri anlatmaya çalışın. 
 ‘Pas’ diyerek bir sonraki kelimeye geçebilirsiniz.
7. Süreniz dolana kadar kelime anlatmaya devam edin.
8. Takımızın bildiği her kelime için takım piyonunu bir hane ilerletin.
9. Doğru bilinen kartları oynanan yüzleri kapalı olarak orta 
 alana koyun.
10. Takımınızın yanına dönün. Sıra artık karşı takımda.

A

Patlamış Mısır
Bıyık

Kurbağa

İpucu Kuralları

1. Çizim defterini ve kurşun kalemi (kutuya dahil değildir) alın.
2. Karşı takımdan bir oyuncu süreyi tutmak için kum saatini alır. İki dakika süreniz  
 olduğundan kum saati ilk boşaldığında hemen ters çevrilmelidir.
3. Hazır olduğunuzda sarı Tabu Çizgi destesinden bir kart çekin ve en üstteki 
 kelimeye bakıp karşı takımdan bir oyuncudan kartı sizin için tutmasını isteyin.  
 Kendi takımınızdan hiçbir oyuncu kartınızı görmemelidir.
4. Soru kelimesini mümkün olduğunca çabuk çizmeye çalışmalısınız. 
 Konuşmanız yasak!
5. Siz ipuçları çizerken takım arkadaşlarınız da soru kelimesini bulmak için tahmin  
 yürütür. İstedikleri kadar tahminde bulunabilirler.
6. Başka bir karta geçmeden önce kartın oynadığınız yüzündeki bütün kelimeleri  
 çizerek anlatmaya çalışmalısınız. “Pas” diyerek bir sonraki kelimeye geçebilirsiniz.
7. Süreniz dolana kadar çizmeye devam edin.
8. Takımınızın bildiği her kelime için takım piyonunu bir hane ilerletin.
9. Doğru bilinen kartları oynanan yüzleri kapalı olarak orta alana koyun.
10. Şimdi sıra karşı takımda.

Klasik Tabu

Sıra size geldiğinde anlatmaya kırmızı
bir haneden (veya         hanesinden)           
başlıyorsanız oynayacağınız oyun:

Sıra size geldiğinde anlatmaya yeşil bir haneden 
başlıyorsanız oynayacağınız oyun:

Sıra size geldiğinde anlatmaya sarı bir haneden 
başlıyorsanız oynayacağınız oyun:

Sıra size geldiğinde anlatmaya mavi bir haneden 
başlıyorsanız oynayacağınız oyun:

1
DAK

1
DAK

2
DAK

2
DAK

Soru kelimesini anlatmak için takım arkadaşlarınıza
Tabu kelimeleri kullanmadan ipuçları vermelisiniz.

• Anlatıcı ‘evet’ ve ‘hayır’ dışında hiçbir kelime kullanamaz.

• Anlatıcı ses efekti yapamaz ve şarkı söyleyemez.

Ayrıca Tabu Çizgi’de;

• Anlatıcı çiziminde yazı ve rakam kullanamaz.

Tabu Çizgi ve Kuklalı Tabu 

İpucu Kuralları   

Takımınızın tahmin etmesini sağlamak için şöyle diyebilirsiniz:
“Eskiden olurdu…”
“Devleti yönetirdi.”
“Kraliçenin eşi.”

Üzgünüz, bir kuralı ihlal ettiniz…
“Kral” Tabu kelime olduğu için “Kraliçe” 
kelimesini kullanamazsınız!

Biip!!! A
KRAL

Ülke
Asil

PrensSaray
Aile

1. Karşı takımın yanına oturun.
2. Karşı takımdan bir oyuncu kum saatini ve düdük olarak kullanmak üzere
 Tabu kuklasını alır. Karşı takım süreniz dolduğunda size haber verir.
3. Hazır olduğunuzda bir kırmızı kart çekin. Süreyi tutan kişi kum saatini çevirir.   
 Takımınızdan kimseye kartınızı göstermeyin.
4. Takım arkadaşlarınıza karttaki soru kelimesini bulabilmeleri için olabildiğince hızlı  
 şekilde ipuçları vermeye başlayın. Alttaki Tabu kelimelerini kullanmamalı ve ipucu  
 kurallarına uymalısınız. Eğer kural hatası yaparsanız, karşı takım düdüğü öttürür.  
 Bu durumda bir sonraki karta geçmelisiniz.
5. Siz ipuçları verirken takım arkadaşlarınız da soru kelimesini bulmak için tahmin  
 yürütür. Yanlış tahminler için ceza verilmez.
6. Takımınız kelimeyi bildiğinde kartı yüzü kapalı olarak oyun alanının yanına bırakın  
 ve yeni bir kart çekin.
7. Zor bir kartı pas geçebilirsiniz. Pas geçtiğiniz ve ipucu kurallarını ihlal ettiğiniz  
 kartları oyun alanının yanında ayrı bir yere koyun.
8. Süreniz dolana kadar kelime anlatmaya devam edin.
9. Takımınızın bildiği her kelime için takım piyonunu bir hane ilerletin. Söylediğiniz 
 her Tabu kelimesi için de karşı takım piyonunu bir hane ilerletir.
10. Oynanan kartların arasında takımınızın bildiği kelimelerin kartlarını kapalı olarak  
 orta alana koyun.
 Not:  Kartları orta alana son anlatılan kelimenin olduğu yüz yere bakacak şekilde  
 koymaya dikkat edin.
11. Takımınızın yanına geri dönün. Sıra artık karşı takımda.

1. Karşı takımın yanına oturun. (Kendi takımınızdan kimse kartınızı görmemelidir.)
2. Karşı takımdan bir oyuncu süreyi tutmak için kum saatini alır. İki dakika süreniz  
 olduğundan kum saati ilk boşaldığında hemen ters çevrilmelidir.
3. Hazır olduğunuzda yeşil 15 Kelime destesinden bir kart çekin ve en üstteki 
 kelimeye bakın. Süreyi tutan kişi kum saatini çevirir.
4. Takım arkadaşlarınıza karttaki soru kelimesini bulabilmeleri için olabildiğince hızlı  
 şekilde ipuçları vermeye başlayın. Bu oyunda kullanmamanız gereken Tabu   
 kelimeler yok, ancak soru kelimesinin herhangi bir kısmını söylemek yasak.
5. Soru kelimesini anlatmak için kullandığınız her kelimeden sonra karşı takım
 15 Kelime yolundaki işaret piyonunu bir hane ilerletir. 15 ipucu kelime hakkınız
 bittiğinde karşı takım sizi uyarır.
6. Siz ipuçları verirken takım arkadaşlarınız da soru kelimesini bulmak için   
 tahminlerini yüksek sesle söyler. Tahmin sayısında bir kısıtlama yoktur.
7. Başka bir karta geçmeden önce kartınızın anlattığınız bölümündeki bütün   
 kelimeleri anlatmalısınız. Pas geçebilirsiniz, ancak her “pas” 15 kelime hakkınızdan  
 birini götürür.
8. Süreniz dolana ya da 15 Kelime yolunun sonuna gelene kadar kelime anlatmaya  
 devam edin.
9. Takımınızın bildiği her kelime için piyonunuzu bir hane ilerletin.
10. Oynanan kartların arasında takımınızın bildiği kelimelerin kartlarını kapalı olarak 
 orta alana koyun.
11. Takımınızın yanına dönün. Sıra artık karşı takımda.

A

Bardak
Araba

Yumurta

A

B

               Bebek         Kaşınmak           Bungee jumping

Afternoon

Storm

Soru kelimesiSoru kelimesi

Tabu 
kelimeler

Patlamış 

Mısır?

Sinemada 

yenir.

İPUCU:

CEVAP:

Bungee jumping!

•  Kartın üzerinde yazılı hiçbir kelimenin herhangi bir bölümü, ipucu 

 olarak kullanılamaz. Örnek: Eğer soru kelimesi “Kral” ise, “Kraliçe” kelimesi

 ipucu olarak kullanılmaz.

• Kartın üzerinde yazılı herhangi bir kelimeden türetilen kelimeler 

 ipucu olarak kullanılamaz. Örnek: Eğer Tabu kelimeleri arasında “içki” 

 varsa,  “içmek” yada “içecek” kelimeleri ipucu olarak kullanılamaz. 

• İşaret dili kullanılamaz. Örnek: “Saç” kelimesini anlatmak için başınızı 

 işaret edemez veya “alkış” kelimesini anlatmak için ellerinizi çırpamazsınız.

• Soru kelimesini anlatmak için hiçbir ses efekti (örneğin motor sesi, 

 kuş sesi, vb.) yapılamaz ve şarkı söylenemez. 

• Soru kelimesinin ses ya da kaf iye bakımından başka bir kelimeye benzediği      

söylenemez. Örnek: Eldiveni anlatmak için “Merdivene benziyor.” denemez.

• Türkçe dışında herhangi bir yabancı dil kullanılarak kelime anlatılamaz. 

 Buna şarkı ya da f ilm adları da dahildir.

• Eğer açılımları karttaki kelimelerden biri ise ya da bu kelimelerden türetilmişse,   

kısaltmalar kullanılamaz. Örnek: “Televizyon” yerine “TV” kısaltması kullanılamaz.

• Oyuna başlarken bileşik kelimelerin bölünerek anlatılmasına izin 

 verilip verilmeyeceğini kararlaştırmanızı öneririz. 

 Örnek: “İmambayıldı” kelimesinin “İmam” ve “Bayılmak” 

 kelimeleri ayrı ayrı anlatılabilecek mi?

Takım arkadaşlarınıza soru kelimelerini 
çizerek anlatacaksınız. İçinizdeki sanatçıyı uyandırın!

Tabu kuklasını kullanarak takım arkadaşlarınızın 
soru kelimesini bulmasını sağlayın. 

Kuklalı TabuTabu Çizgi
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