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İÇİNDEKİLER
260 Tabu Kartı •Kart Kutusu • Tabu Düdüğü • Kum Saati • 
Puan Defteri • Oyun Değiştirme Zarı 
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Sinema
Oyuncu

Dizi

Balık

Ünlü

Uzak Doğu

Rol

FİGÜRAN

1. OYUNA HAZIRLIK

2. OYUNUN AMACI

1 İKİ TAKIMA AYRILIN. 
Şekilde gösterildiği gibi oturun; 
böylece karşı takımı daha iyi 
gözleyebilirsiniz.

2 KARTLARINIZI KARIŞTIRIN
 •  Oyuna başlamadan önce hangi renkteki kelimeleri 

anlatacağınıza karar verin. Renkler herhangi bir 
zorluk seviyesinin belirtmemektedir; sadece her 
oynayışınızda bir önceki oyunun kelimelerini 
oynamamanız için size kolaylık sağlar. Bir sonraki 
oyunda farklı bir renk seçip oynayabilirsiniz.

 •  Aynı renkteki kartları aynı yöne bakacak şekilde 
dizin. 

 •  Bir deste kart alın ve seçtiğiniz renk altta 
kalacak şekilde kartları kart kutusuna 
yerleştirin.  

Tabu kelimelerini kullanmadan ve kurallara uyarak takım arkadaşlarınıza soru kelimesini 
anlatmak!
Aman dikkatli olun, yoksa diğer takım düdüğü çalar!

ÖRNEK: 

“FİLMDE KÜÇÜK,

       AZ GÖRÜNEN

              
  İNSAN…”

Soru kelimesi
Takımınıza 
anlatmanız gereken 
kelime.

5 Tabu kelimesi
Kullanmamanız gereken 
yasak kelimeler.
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3. OYUNA BAŞLAYIN!

SIRA SİZİN TAKIMA GELİNCE

1 Aranızdan kelimeyi anlatacak birini seçin ve kart kutusunu ona verin.

2   Diğer takımdan bir kişi kum saatinin ve düdüğün sorumluluğunu alsın.
 •  Düdüğü alan oyuncu anlatıcının yanında oturur ve karta bakar. Anlatıcı Tabu 

kelimelerinden birini kullanırsa ya da kurallardan birini çiğnerse düdüğü çalar!

3   Diğer takım kum saatini çevirir çevirmez anlatıcı hızlı bir şekilde:
 • En üstteki kartı çeker.
 •  Oyuna başlamadan önce kararlaştırdığınız renkteki kelimeyi Tabu kelimelerini 

kullanmadan anlatmaya çalışır.
 •  Pas geçtiği veya kuralları çiğnediği için düdük çalınan kartları bir kenara bırakır. 

 •  Kart çekmeye ve yeni soru kelimelerini takımına anlatmaya devam eder.

4   Süre sona erince anlatmayı bırakın. Takımınızın sırası sona erer.
 •  Takımınız doğru tahmin ettiği her kart için 1 puan kazanır.
 •  Pas geçtiğiniz veya düdük çalınan her kart için karşı takım 1 puan kazanır.

5 Şimdi sıra diğer takımda!

Bir takım soruyu bilmeye çalışırken diğer takım da düdüğü ve kum saatini alır.

KEYİFLİ BİR OYUN İÇİN BU KURALLARA DİKKAT!
Anlatıcı aşağıdaki kurallardan birine uymadığında düdüğü çalın!
•  Kartın üzerinde yazılı kelimelerin herhangi bir bölümü kesinlikle ipucu olarak kullanılamaz! Örneğin soru kelimesi 

“HANIMELİ” ise “hanım” veya “el” diyemezsiniz.
•  Birleşik kelimeleri, örneğin “Oyunbozan” kelimesini “oyun” ve “bozmak” şeklinde bölerek anlatamazsınız.
•  Kartın üzerinde yazılı HERHANGİ bir kelimeden türetilen kelimeler ipucu olarak kullanılamaz. Örneğin Tabu 

kelimeleri arasında “içmek” varsa “içki” veya “içecek” diyemezsiniz.
•   Tabu kelimelerini takım üyeleri söylese bile anlatıcı bu kelimeleri kullanamaz.
•  İşaret dili kullanılamaz. Örneğin “alkış” kelimesini anlatmak için ellerinizi birbirine vuramazsınız.
•  Patlama veya motor sesi gibi ses efektleri kullanılamaz; şarkı melodisi mırıldanarak veya şarkı sözleri söylenerek 

anlatılamaz.
•  Soru kelimesinin ses veya kafiye bakımından benzediği kelimeler ipucu olarak kullanılamaz. 

Örneğin “Künye”yi anlatmak için “Fünyeye benziyor” diyemezsiniz.
•  Eğer açılımları karttaki kelimelerden biriyse veya bu kelimelerden türetilmişse kısaltmalar 

kullanılamaz. Örneğin “televizyon” yerine “TV” diyemezsiniz.
•  Türkçe dışında herhangi bir yabancı dili kullanarak kelime anlatamazsınız. Buna şarkı ya da 

film adları dahildir. Örneğin “Buz Devri” ni anlatırken “Ice Age” diyemezsiniz.
•  Soru kelimesini anlatmak için onunla bağlantılı marka isimlerini kullanamazsınız. Örneğin 

“Motosiklet”i anlatmak için “Harley Davidson” diyemezsiniz.
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4. KAZANAN

5. OYUN DEĞİŞTİRME ZARI

Oyuna başlamadan önce kaç tur oynayacağınızı (her bir oyuncunun kaç kez anlatıcı olacağını) 
veya oyunun süresini kararlaştırın. Oyunun sonunda en çok puana ulaşan takım oyunu kazanır! 
Puanların eşitliği durumunda oynamaya devam edin.

Ben bu oyunun ustasıyım diyorsanız Tabu’yu bir de Oyun Değiştirme Zarı ile 
oynamayı deneyin. Kum saati çevrilmeden önce zarı atın!

TEK BAŞINA
Sıra sizdeyken takımınızdan sadece bir kişi anlattığınız soru kelimeleri için tahminde 
bulunabilir.  

İKİ KAT SÜRE
Süre dolduktan sonra kum saatini bir kere daha çevirin ve oynamaya devam edin.

HEYKEL
Soru kelimelerini anlatırken hiç kıpırdamadan oturun. Anlatacağınız kartları diğer 
takımdan bir oyuncu çeksin. Kelimeyi anlatırken hareket ederseniz Tabu kurallarına 
uymamış sayılırsınız ve karşı takım düdüğü çalar.

HERKES OYUNA
Anlattığınız soru kelimelerini her iki takım da bilmeye çalışsın. Her takım bildiği 
kelime başına 1 puan alır. Süre sona erince sıra karşı takıma geçer.  

KLASİK OYUN
Hiçbir şey yapmayın. Klasik kurallara göre oynayın.

© 2013 Hersch and Company.
© 2013  Hasbro. Tüm hakları saklıdır.    

Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont 
İsviçre ☎+41 324210800. 
Temsilci Firma Bilgileri: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. İngiltere.

Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. 
Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎+90 2164229010. 
info@hasbro.com.tr 

Lütfen ileride başvurmak için bu bilgileri saklayınız. Renkler ve içerik gösterilenden farklı olabilir.

Bu oyunda geçen tüm üçüncü partilerin ticari markaları ve özel isimleri izin alınmadan 
kullanılmıştır ve ne ticari markaların sahipleri ne de ismi geçen üçüncü partiler bu isimlerin 
kullanımı için onay vermiş, sponsor olmuş ya da lisans vermiştir.

www.hasbro.com.tr
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