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Oyun aileme...



KİTABIN AMACI

Oyun Ailesi kitabı, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek 
ve bundan keyif almak isteyen ebeveynlere yönelik bir kitap. 
Evde ergenlik döneminde çocuklarınız varsa onlarla birtakım 
uyumsuzluklar yaşamanız çok olağan. Genç yetişkinlerle yapı-
lan konuşmaların çoğu; okul ve etkinlikler arasında ulaşımın 
ayarlanması, harçlık veya öğle yemeğinde ne yenileceğiyle ilgili 
problemlerin çözümü üzerine oluyor. Ebeveynlerin okulda bir 
gününün nasıl geçtiği hakkında çocuklarıyla konuşmaları; ço-
cuklarına dair bilgi almalarını, endişelerinin ortadan kalkması-
nı, heyecan verici bir paylaşım yapmalarını ve çocuklarının ba-
şarılarını öğrenmelerini sağlayabilir. Çocuklara ulaşabilmek ve 
onlarla iletişim kurmak bazen çok zor olsa da ‘zor’ olduğu için 
bunu yapmaktan kaçınmak da doğru değil. Bununla birlikte 
kulaklıklarını kulağına takarak “Beni yalnız bırak!” sinyalini 
veren biriyle düzgün bir iletişim kurmak tabii ki de zor. Bu 
nedenle konuşmanın doğal akışında gerçekleşmesi için çocuk-
larımızla yüz yüze iyi zaman geçirmemiz gerekiyor. Aranızda 
bir engel olduğunda çocuğunuzla doğru düzgün konuşmanız 
mümkün olamaz.

Özellikle de  sizden kaçmak için ellerinden geleni yapıyor 
gibi göründükleri o garip aşamaya ulaşmışlarsa çocuklarınızla 
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zaman geçirmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Benim çocuklarımla 
zaman geçirmek istemem, tek başına yeterli değil. Çocukların 
içinde bulundukları ruh hâli, evde yapılması gereken işler ve 
en sevdiğim içeceği buz gibi bir bardakta içmek isteyip isteme-
mem onlarla geçireceğim zamanı etkileyebilir. Günlük koşuş-
turma arasında çok meşgul ve gergin olduğumda çocuklarımla 
kaliteli zaman geçirmeyi özlüyorum. 

Elinizdeki kitap, kutu oyunlarını evinize getirerek çocuk-
larınızla yeniden bağ kurmanıza yardımcı olacak. Bir pazar 
günü öğleden sonra “aile zamanı” dediğinizde çocuklarınızın, 
kardeşlerini çağırarak oyun oynamaya gelmek yerine, üç saat-
lik bağımsız bir zamanı tercih etmelerini anlıyorum. Buradan 
hareketle ailecek oyun oynamanın gerçekleri hakkında müsaa-
denizle birkaç noktaya değineceğim: 

• Artık hiçbirimiz bozkırın ortasındaki ufak bir kulübede 
yaşamıyoruz.

• Canınız istemedikçe uzun süren oyunlar oynamak zo-
runda değilsiniz. Yalnızca yirmi dakikanızı alacak çok 
güzel oyunlar var.

• Aile üyelerinin tamamının yer aldığı bir oyun oynamak 
zorunda değilsiniz. Kimse oyun oynamaya zorlanma-
malıdır. 

• Oyun  oynamak için önceden zaman planlaması yap-
manıza gerek yoktur. 

• Ailecek oynanabilecek kutu oyunları, artık eskisinden 
daha çeşitli olduğundan önyargılarınızı bir kenara bı-
rakın. Günümüzde seçim yapabileceğiniz kutu oyunu 
sayısı çok fazla ve ne kadar kaliteli olduklarını gördüğü-
nüzde çok şaşıracaksınız. 

• Kitapta bahsedilen fikirleri uygularsanız, oyun oyna-
mak aileniz için normal bir hâl alacaktır. Bir süre sonra 
çocuklarınız oyun oynamak için yanınıza gelmeye can 
atacaklar ve böyle davrandıkları için siz de hiç şaşırma-
yacaksınız. 
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Oyun Ailesi kitabını okuyarak çocuklarınızı kutu oyunları-
na bağlamanın gizli taktiklerini öğreneceksiniz. Oyun oyna-
maya karşı duyduğunuz sevgiyi yeniden keşfedeceksiniz, oyun 
süresi boyunca bir oyuncu ve kutu oyunları uzmanı olarak be-
cerilerinizi geliştireceksiniz. Barışçıl rekabetin dalgalı sularında 
nasıl hayatta kalabileceğinizi, tartışmalarla gözyaşlarını en aza 
indirmeyi ve oyunculuğu teşvik etmeyi öğreneceksiniz. Zaten 
evinizde var olan oyunları, ailenize daha iyi uyacak şekilde de-
ğiştirecek ve yeniden tasarlayacaksınız. Bütçenizi zorlamayan 
ve çocuklarınızın ilgisini çeken oyunlar bularak ailecek ke-
yif alabileceğiniz şeyleri keşfedeceksiniz. En önemlisi de tüm 
oyunların oyununu öğrenecek ve çocuklarla iletişim kurma us-
tası olacaksınız. 

Oyun Ailesi, bir oyun ansiklopedisi değildir. Her ne kadar 
size birçok farklı oyundan bahsedecek ve sizi ailenizin beğene-
bileceği oyunlara yönlendirecek olsam da oynamak isteyebile-
ceğiniz tüm oyunlar için başvurabileceğiniz bir referans kılavu-
zu işlevi görsün diye tasarlanmadı. Her yıl binlerce yeni oyun 
piyasaya sürülüyor ve bunların %1’ini bile oynamıyorum. 
Araştırma yapabilmeniz için zaten hâlihazırda olağanüstü kay-
naklar var. Ben de yalnızca sizi doğru yöne yönlendirecek ve 
nereye bakmanız gerektiğini söyleyeceğim. 

Kitapta bir kutu oyunundan bahsediyorsam bunu, önemli 
bir konuyu açıklamak için yapıyorum demektir. Benden, ku-
ralları anlatmamı veya ayrıntılı incelemeler yapmamı bekleme-
yin çünkü tüm açıklamaları burada vermem gerçekten müm-
kün değil. Kitapta kalın italik yazılan oyunlar hakkındaki 
tüm önemli bilgilere, ‘Ek’ başlıklı kısımdan ulaşabilirsiniz. 
Bahsedilen oyunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
oyun hakkındaki videoları izleyebilir ve oyunların kurallarıyla 
açıklamalarını okuyabileceğiniz blog yazılarına bakabilirsiniz. 
Son olarak şunu söylemek istiyorum: Ek bölüm, kutu oyunla-
rıyla ilgili her şey, bir referans olması için değil, kitapla alakalı 
fikir alışverişinin yapılabileceği bir alan olması için tasarlan-
mıştır. 
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NEDEN BEN?

Yakın zaman önce biri bana, kutu oyunlarının hangi bece-
rileri geliştirdiğini sordu. Benim için bu soru, bir kız karde-
şimin olmasının veya okula gitmenin hangi becerilerimi ge-
liştirdiğini sormakla aynı kapıya çıkıyor. Aslında önemli bir 
soru ama cevaplanması neredeyse imkânsızdır. Kutu oyunları, 
kendimi bildim bileli hayatımın bir parçası oldu, bu yüzden 
üzerimdeki etkileri hakkında objektif bir yargıya varabilmem 
pek mümkün değil. Oyunlar, her zaman alışılmış bir aktivite 
olarak hayatımda yer etti. Kutu oyunu oynamanın; başkala-
rıyla iletişim kurma, başarısızlığı yönetme, mevcut kaynaklarla 
yaratıcı çalışabilme, başarıya giden birden fazla yolu deneme, 
olasılık problemlerini çözme, değişen durumlara uyum sağla-
ma ve hızlı karar verebilme yeteneklerime büyük oranda katkı 
sağladığını bizzat tecrübe ettim. İkimiz arasında karşılaştırma 
yapabileceğim, hayatında hiç kutu oyunu oynamamış bir ver-
siyonum olmadığından, kutu oyunları hayatımda olmasaydı 
neye benzeyeceğimi hiç bilemiyorum ki oyunsuz bir hayat da 
istemiyorum zaten. 

Kutu oyunlarını seviyorum. Çocukluğumda da severdim, 
şimdi de seviyorum. Her oyunun, küçücük kutusunda koca-
man bir dünya saklamasını seviyorum. İster tarla planlaması 
ve ürün rotasyonu hakkında karar veren bir çiftçi ister patla-
yan bir yanardağdan kaçmaya çalışan bir avuç insan isterse de 
kendi medeniyetini yaymaya çalışan bir uzay kâşifi olsun, 
kendimi bu oyunların bulmacalarına ve dünyasına kolayca 
kaptırabiliyorum. Karar verme sürecindeki akışa kendimi bı-
rakıyorum ve en iyi şekilde karar vermeye çalışıyorum. Keşi�er 
yapmaktan ve yeni stratejileri test etmekten zevk alıyorum. 

Çocukluğumda arkadaşlarımın tamamının evinde kutu 
oyunları vardı ve onları düzenli olarak oynarlardı. Oyun aile-
si olmak, sıradan bir özellikti. Diğer yandan benim durumum 
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birazcık farklıydı, ailemde ömür boyu oyun düşkünü biri ol-
mamı sağlayacak birkaç şey daha yaşandı. Annem, Cambrid-
ge şehrindeki Homerton College’da matematik öğretmeniydi. 
Oyunlar aracılığıyla matematik öğretmeyi çok severdi. Kendi 
oyunlarını geliştirirdi ve geliştirdiği oyunları okulda öğrenci-
leriyle denemeden önce genellikle kız kardeşim ve benim üze-
rimde test ederdi. Annem, matematik becerisi geliştirmenin 
önemine inanırdı. Ayrıca çocukların matematiksel beceriler 
edinmelerinin ve matematiksel anlayışı geliştirmelerinin en 
kolay yolunun, matematiksel işlemlerin oyunların içine giz-
lenmesi olduğuna inanırdı. Anneme göre aritmetik, mantık, 
olasılık, şekil ve mekân özellikleri, kalıplar, ağlar, sistematik 
çalışma ve daha fazlası çocuklara oyunlarla öğretilebilirdi. Do-
layısıyla annem, yılda bir kez öğrencilerine kendi oyunlarını 
tasarlama ödevi verirdi. Öğrencilerin tasarladığı prototipler de 
değerlendirme süreci için evimize getirilirdi ve bu da oyunları 
birlikte oynayacağımız anlamına gelirdi. 

Babam çok çabuk sıkılırdı ve bununla başa çıkabilmek için 
iki strateji kullanırdı. Birinci stratejisi, günlük yaşantısına uy-
gun çok düzenli rutinler oluşturmaktı. Böylece sıkıcı bir görev 
bile verimli şekilde yapılırdı. Örneğin 1983 yılında, marketten 
alınması gereken ihtiyaçların, ekrana yazıldığında dükkânın 
raf düzenine göre listeleneceği bir bilgisayar programı yazdı. 
Program, bir şeyi unutup da geri dönmek zorunda kalınması 
durumunda harcanan zamanı azaltıyordu. Ayrıca alışverişin 
de en kısa zamanda enerji tasarrufu yapılarak tamamlanması-
nı sağlıyordu. Babam şimdi farklı bir şehirde yaşıyor ve farklı 
bir marketten alışveriş yapıyor olmasına rağmen programı hâlâ 
her hafta kullanıyor. Tesco, ara sıra ra�arın yerini değiştirmek-
te ısrarcı olduğundan programın yeniden yazılması gerekiyor 
tabii. Babamın ikinci stratejisi, hayatı oyunlaştırmaktır. En 
sevdiği takıntısı, “hayatı biraz daha ilginç kılmak” için rastgele 
oyununu oynamaktır. Oyun eğlenceli olabiliyor. O hafta ya-
pacağınız yemekleri veya o gün dinleyeceğiniz müzik CD’sini 
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rastgele seçiyorsunuz. Bazen sinir bozucu da olabiliyor. Üvey 
annem, bir keresinde aranacak aile üyeleri listesinde adı rastge-
le geldiğinde Norman Amca’sını aramak durumunda kalmış-
tı. Bazen bu durum hayatınızı ciddi anlamda zorlaştırabiliyor. 
Bir keresinde annem, �e Gazetteer of British Place Names’de 
(Britanya Yer İsimleri Listesi) rastgele seçtiği bir sayı Leicester-
shire’daki Swepstone köyüne denk geldiğinde bir hafta süren 
sıkıcı bir tatile maruz kalmıştı. Kırk üç yıl içinde ne annem ne 
de babam Swepstone’a tekrar gitti. Oyunların, hayatınızın bir 
parçası hâline gelmesinin yollarını bulmak iyidir. Öte yandan 
oyunun, tatil yapacağınız yeri belirlemesine izin vermeseniz 
daha iyi olur gibi! 

Çocukken kutu oyunu tasarımı ve oyunlaştırma benim için 
tanıdık kavramlardı. Evimizdeki kutu oyunlarının standart sü-
rümlerinden sıkıldığımızda, kız kardeşimle bunları biraz de-
ğiştirip daha ilgi çekici hâle getirirdik. Bil Bakalım Kim oyu-
nu için yeni karakter kartları hazırlar, yeni kurallar koyardık. 
Happy Families kart oyunu, büyük anneanneler, büyük yeğen-
ler ve kuzenlerinin çocuklarıyla çok daha eğlencelidir. Ayrıca 
klasik şifreleme oyunu Mastermind, beş veya altı sabitleyiciy-
le oynandığında çok daha zorlaşır. Diğer yandan annem, �e 
Great Game of Britain’ın evdeki kopyasında standart versiyon-
dakilerden çok daha tuhaf, olağandışı ve açıkçası iğrenç olay-
ları içeren bizim hazırladığımız özel kartların hâlâ kutuda dur-
duğunu söylüyor.

Railway Rivals en sevdiğimiz kutu oyunuydu. Annem 
oyunu, 1984 yılında bir matematik öğretmeni tarafından ya-
zılan makalede1 okumuştu. Öğretmen, oyunu düşük perfor-
mans gösteren öğrencileri için eğitim materyali olarak kulla-
nıyordu. Oyunun tasarımcısı David Watts da bir matematik 
öğretmeniydi ve oyunu kendi kendine piyasaya sürmüştü. An-
nem bir kopyasını satın almak için yanına koyduğu bir çekle 

1 Ne yazık ki kaynağı bulmayı başaramadım. 
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beraber öğretmene mektup yazdı. Oyun bir mukavva karto-
nun içinde teslim edildi ki hâlâ evimizde durur. Oyuna baş-
larken oyuncular, her şeyden önce silinebilir tahta kalemleriy-
le haritanın üzerindeki bir altıgenden diğerine çizgiler çizerek 
kendi demiryollarını inşa ediyorlar. Oyunun ikinci yarısınday-
sa oluşturdukları ray hattında trenlerini işletiyorlar. Kısa süre 
önce geniş ailemizdeki beş hanede küçük bir inceleme yaptım 
ve üç tane Güney İsveç, dörder tane Londra ve Kovboy temalı-
nın yanı sıra hiçbirimizin kız kardeşim Jenni’de olduğunu bile 
bilmediği J. R. R. Tolkien’in Orta Dünya’sının değerli bir kop-
yası da dahil olmak üzere toplamda 32 farklı Railway Rivals 
haritamız olduğunu keşfettim. Railway Rivals, yılın en iyi 
oyununa verilen prestijli bir Alman ödülü olan Spiel des Jah-
res’e 1984 yılında layık görülmesine rağmen dünya genelinde 
yaygınlaşmadı. Ödülü kazandıktan sonra en dikkatli oyunse-
verler tarafından dahi keşfedilmeyerek gözlerden uzak varlığını 
sürdürdü. O zamanların ailecek oynanabilecek kutu oyunla-
rından farklı olarak Railway Rivals’ın haritası, silbaştan yeni 
bir ray sistemi tasarladığınız için her oyun değişiyordu. Oyu-
nun sunduğu esneklik ve yaratıcılık, kutu oyunlarına karşı tu-
tumumu büyük ölçüde etkileyip değiştirdi. 

Annem, kaybetmeyi öğrenmemiz gerektiğini söylerdi. An-
nem de babam da kazanmak için oynardı. İlk birkaç oyun 
ev kuralları biraz esnetilse de oyuna alıştıktan sonra herkes, 
kendi başının çaresine bakmalıydı. Bu tutum sayesinde bir-
çok kez kaybettik. Her kaybedişimde bununla incelikle başa 
çıkamasam da en azından kazandığımda hak ederek kazan-
dığımı biliyordum. Ev kuralları sayesinde hepimiz eşit birer 
oyuncu gibi rekabet ettik. Annemle babam da oynamaktan 
en az bizim kadar zevk alıyorlardı. Anne babaların coşkusu 
çocuklara yansır. Kutu oyunlarından bu kadar çok zevk al-
mamı sağladıkları için onlara bir teşekkür borçluyum.

Evimize açılan bir kapısı bulunan bir ek dairede, çocuklu-
ğumda bizimle yaşayan harika bir büyükanneyle büyüdüğüm 
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Ellie Dix, öğretmendir. Pivotal Education’ın eski kurucu 
ortağı ve direktörüdür. Küçük yaşlardan itibaren kutu oyunla-
rına takıntılı olmuştur. Ellie, kutu oyunlarının; sorunları çöz-
me, başarısızlıkla başa çıkabilme ve başarıya giden birden fazla 
yolu deneme yeteneğini olumlu yönde etkilediğine inanmak-
tadır. Şimdi de ebeveynlerin, kutu oyunlarını aile hayatına da-
hil etmelerine yardımcı olmak için öğretim becerilerini, davra-
nış analizlerini ve oyun deneyimlerini kullanmaktadır.
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Dijital dünyada büyüyen gençlerin aileyle zaman geçirmeyi 
sevmeleri ve oyun gecelerinden yeni yetkinliklerle ayrılmaları 
konusunu ișleyen harika bir kitap!

Birçok ebeveyn, çocuklarının dikkatini çekmek için elektronik 
cihazlarla yarıșıyormuș gibi hisseder. Ailece geçirilen zaman, 
çocuklar büyüdükçe daha da azalmaya bașlar ve bir noktadan 
sonra ebeveynlerin elinden hiçbir șey gelmez. Günümüz 
ebeveynlerinin, çocuklarının teknolojiyle dengeli bir ilișki 
kurmaları konusunda kafaları karıșabiliyor.

Oyun Ailesi kitabında Ellie Dix, çocukları ve ailelerini kutu 
oyunlarının dünyasına davet ederek ebeveynlere yardım etmeyi 
amaçlıyor. Kutu oyunlarının faydaları saymakla bitmez. Oyun 
oynamak, hafıza gelișimini ve bilișsel yetenekleri; eleștirel 
düșünmeyi, kișilerarası becerileri, problem çözmeyi ve karar 
verme yeteneğini geliștirir. Ellie Dix, bu faydaları göz önünde 
bulundurarak ebeveynlerin, dolabın üstündeki bu tozlu kutuların 
potansiyelini nasıl serbest bırakabileceğini ve ortaya çıkan 
rekabetin yarattığı heyecanı yönlendirip nasıl birbirine bağlı bir 
aile olunabileceğini anlatıyor.

ÇOCUĞUNUZU EKRAN BAȘINDAN
GERİ ALIN!

ELLIE DIX
Çeviren: Reyhan Miray
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