Toontown: Rewritten
Hazırlayan: Fatma Betül Aktürk
Çocuklarınızın İngilizceyi şiddet içermeyen, barışçıl bir oyunla öğrenmesini ister miydiniz?
Hem sizin hem çocuklarınızın oynayabileceği, ana dili İngilizce olan başka oyuncularla
iletişime gireceği bu oyunu ücretsiz olarak indirmeniz mümkün!
Walt Disney şirketi tarafından 2003’ de oluşturulan ve ücretli oynanan Toontown Online,
şirketin başka oyunlara yoğunlaşmaya karar vermesi sonucu 2013’ de kapatıldı. Bu kararı
haksız bulan eski oyuncularından bir takım gönüllü ise bir araya gelip oyunun sistemini
“tekrar yazdı” ve Toontown Rewritten açığa çıktı. Günümüzde kâr amacı gütmeyen bu oyuna
isteyen herkes ulaşabiliyor.
Oyunun içeriği
Yaş grubu: Daha çok okulöncesinden orta okul yaşlarına hitap ediyor. Oyunu nostaljik olarak
oynayan 20’li yaşlarda oyuncular da mevcut.
Toontown tek odaklı bir oyun değil, bir oyun içine entegre edilmiş birçok oyundan oluşuyor.
Doğum günü partileri, bahçecilik, araba yarışı, golf, robotlarla savaşma, balık tutma, mini
oyunlar (bulmaca, hafıza oyunları vb.) ve daha birçok alan mevcut.
Oyunda sadece hayvan karakterler bulunuyor. Eşek, fare, kedi, köpek hiçbir hayvan ayırt
etmeksizin karakter olarak seçilebiliyor. Karakterin cinsi, boyu, rengini, kıyafetini seçebilmek
benimsenmiş özel deneyim sunuyor, başka karakterlerin seçimlerini görmek, çocuğun farklı
seçimlere saygı duymasını sağlıyor.

Oyunun şiddet içermemesi: Oyun birçok bölümden oluşmasıyla birlikte, büyük bir kısmını
robotları alt etmek oluşturuyor, fakat alıştığımız tarzda bir savaş oyunu değil. Robotlara “şaka
yaparak” sinirden yok olmaları sağlanıyor. Surata turta atmak, üstüne piyano düşürmek bu
şakalara örnek verilebilir.

Chat sistemi: Oyunda yalnız İngilizce kelimelerin kullanımına izin var. Masum görünen ama
kötü amaçlı/uygunsuz kelimeler yazılması oyun tarafından engellenmiş. Şifreli bir kelime,
kötü söz, küfür yazdığı takdirde chat sistemi bu mesajı göndermeyi engelliyor.
Sık kullanılan cümle kalıplarıyla oluşturulmuş olan menüden cümleler seçilebiliyor, veya
kurallara uyan özgün cümleler oluşturulabiliyor.

Strateji planlama: savaş esnasında stratejik şaka kullanımı ve rakip alt etme kuralları ile plan
kuruluyor, farklı seçenekleri değerlendiriliyor. Ayrıca verilen görevleri tamamlanıyor,
ödüllere ulaşılıyor.

Takım çalışması ve oyunun amacı: amaç darda kalan masum hayvanlara yardım etmek. Bu
darda kalan karakterleri kurtarmak için ise takım çalışması/yardımlaşma kullanılıyor.

Sosyal bağlar: Diğer online oyuncular kişisel arkadaş olarak eklenebiliyor. Bu, güvenli bir
çerçevede sosyal çevre oluşturabilmeye imkan veriyor; çocuğun dünyanın her bir ülkesinden
arkadaşlar edinmesini ve onların kültürlerini tanımasını sağlıyor.
Kişisel Deneyim notu
Okulöncesi yaşlarımda tanıştığım Toontown’ın eğlendirici olmasının yanında bana özellikle dil
konusunda çok faydası olduğunu düşünüyorum. Beni İngilizceye ısındıran ve ilkokul-lise
yıllarımda sınıf arkadaşlarımdan bir adım önde olmamı sağlayan ana etken bu oyundu. Oyuna
herhangi bir İngilizce bilgisine sahip olmadan başladım, İngilizce bilen birinin oyunla
tanıştırması sonrası oynandığında dil bir sorun teşkil etmiyor.
Günümüzde benim çocukluğuma oranla bilgisayar oyunları ve bilgisayar oyunlarına ayrılan
süre fazlasıyla artmış durumda. Çocukların doğru oyunlara erişimi konusunda ise ciddi
kaygılar var; günümüzde okuma yazması olmayan, okulöncesi yaş grubu bile Youtube’u açıp
oyun videolarına tıklayabiliyor; bu videoların görüntülenme sayıları şaşırtıcı rakamlarda.
Çocuğu grafik yoğunluğuna boğulmuş, kötü davranışlar içerebilen ve yalnız beynini

uyuşturmaya neden olan, gelişimini desteklemeyen bu oyunlardan kurtarma yöntemi ise
bana kalırsa oynayacağı oyunları titizlikle belirlemek. Bilgisayar oyununa ayrılan süre ideal
tutulduğu sürece hem çocuk mutlu olacaktır hem de veliler.
Oyunu indirmek için: https://www.toontownrewritten.com/play

