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BRİFİNG
Merhaba.
Bu döküman içerisinde, ücretli olarak oynattığım 
rol yapma oyunlarıyla ilgili detaylara ulaşabile-
ceksiniz. Mümkün olduğunca ayrıntılı bir anla-
tım gerçekleştirerek aklınıza gelebilecek soruların 
cevaplarını bulmanızı sağlayacağım; ama, yine 
de merak ettiğiniz şeyler olursa bana her zaman 
discord, sosyal medya ve e-mail yoluyla ulaşabi-
lirsiniz.

Shatargat Kimdir?

Bu bölümü, daha önce tanışıklığım olmamış kişi-
ler için ekledim.

İsmim Ekin Ergün. DRACONISM adı altında 
mümkün olduğunca düzenli olarak rol yapma 
oyunlarıyla ilgili içerikler üretiyorum. 2001’den 
beridir bu hobiyle uğraşmaktayım. 2010’dan 
beridir ilgisi, merakı olan insanlarla buluşma dü-
zenleyip hobiyi tanıtmaktayım. 2016 sonlarında 
Twitch üzerinden hem oynanış yayınları hem de 
anlatım yayınları yapmaya başladım ve 2018’de 
ciddi olarak dünya çapındaki RYO sektörünü 
takip etmeye ve daha fazla tanıtıcı içerik oluştur-
maya başladım. Bu konuda firmalardan destek 
de almaktayım. Şu anda YouTube kanalımdaki 
sistem anlatımları, anlattığım oyunların firmaları 
tarafından desteklenmektedir. Kanalımı kontrol 
etmek isterseniz: DRACONISM YOUTUBE

Favori iki oyunum, KULT: Divinity Lost ve Call 
of Cthulhu’dur. Buradan anlayabileceğiniz üze-
re, korku konsepti beni diğer türlerden daha çok 
cezbeder ve istemsiz olarak ne oynatırsam oyna-
tayım, biraz gizem veya korku sahnesi eklemeden 
duramıyorum. Korku türüyle ciddi bir alıp ve-
rememezliğiniz yoksa bunun sizi çok da rahatsız 
etmeyeceğini umuyorum.

2019 Eylülünden beridir ücretli oyun yönetici-
liği yapmaktayım. Esas olarak hedeflediğim şey, 
kendi kitaplarımı yazmak ve yayınlamak, bunun 
için ilk adımı da hobiye yeni başlayanlara yönelik 
olarak hazırladığım birkaç dökümanı kendi sitem 
üzerinden satışa çıkararak gerçekleştirdim. PbtA 
(Powered by the Apocalypse, veya diğer adıyla 
Apocalypse Engine) üzerinden tasarlamakta ol-
duğum özgün bir oyunum var, ama yeterli zamanı 
ayıramadığım için hala bekleme aşamasında.
Kendimle ilgili genel olarak söyleyebileceğim 

şeyler bu kadar, ama oyunuma katılsanız da 
katılmasanız da, her zaman için discordda soh-
bete muhabbete beklerim. Böyle basit bir PDF’ten 
okumak yerine direkt iletişime geçerek beni daha 
iyi tanıyabileceğinizi ve oyunuma katılıp katılma-
mak konusunda kendi sezgilerinizle daha iyi bir 
karar verebileceğinizi düşünüyorum.

Oyun Masası Kuralları

Gelelim önemli olan mevzuya...

Oyun masası özel bir ortamdır, en azından ben 
böyle olduğuna inanıyorum. Bu sebeple de in-
sanların bazı şeylerin farkında olması gerekiyor. 
Sırayla anlatmak gerekirse;

     • İnsanlar haftanın belli bir gününün belli bir 
saat aralığını bu işe ayırıyorlar. Bu yüzden herkes 
birbirine karşı sorumludur. Bu sorumluluk da 
oyuna zamanında gelmek, hazırlığını zamanında 
yapmak ve bir aksilik olduğunda geç olmadan 
ekibi bilgilendirmek gibi şeyleri barındırır.
     • Belirttiğim bu sorumlulukla birlikte gelen 
önemli bir husus daha var: takım çalışması. Takım 
çalışması demek “herkesin mümkün olan EN İYİ 
veya çıkarlar doğrultusunda EN DOĞRU ham-
leyi yapması” demek değildir. Birtakım zorlukları 
birlikte göğüs gererek aşmaya çalışmak, yeri gel-
diğinde birlikte olumsuzlukların içinde kalmak, 
yeri geldiğinde zafer heyecanını birlikte paylaş-
mak, yeri geldiğindeyse dram dolu çatışmalarla 
karakterlerin kişilik olarak farklılıklarını ortaya 
koymak; ama yine de içinde bulunulan serüvene 
birlikte dahil olmaktır.
     • Önceki maddeye bağlı olarak, oyuncuların 
birbirleri üzerinde baskı oluşturmasını istemi-
yorum. Karakteri için vereceği kararı yönlen-
dirmek, verdiği karardan dolayı yargılamak gibi 
şeyleri masamda görmek istemiyorum. Buna 
hakaret, dalga geçme, aşağılayıcı göndermeler-
de bulunmak da dahildir. Kişi tanıdığınız biri 
olabilir, sert laflarınızı kaldırabilecek biri veya 
kaldırabileceğini düşündüğünüz biri olabilir, ama 
oyun masasına geçildiğinde bu davranışların bir 
kenara bırakılması gerekir.
     • Uygunsuz bir davranış gerçekleştirildiğinde 
bir kez “uyarıyorum” derim, ikincisinde “uyar-
mıştım” derim. Etik sınırların zorlanmaya çalışıl-
ması hoş bir durum değildir.
     • Eğer benimle ilgili herhangi bir hoşnutsuzlu-
ğunuz olursa veya oyunda anlamadığınız şeyler 
olursa, oturum sonunda mutlaka benimle konuş-

https://youtube.com/draconism


malısınız. Sorunlar konuşmadan çözüme ulaş-
maz. Kendi kendinize bekledikçe veya kafanızda 
kurdukça, muhtemelen sorunlar devam edecektir.
     • Oyunlarda rolünü yapabileceğiniz karakter-
ler seçmeyi tercih edin. Hem sizin, hem de diğer 
oyuncuların oyundan alacağı keyfi arttıracaktır.

Bu maddeleri sıralamamın en büyük sebebi, 
oyunlarımda belli bir düzen ve sevgi-saygı çer-
çevesi olduğunu bilmenizi istememdir. Hobiye 
yeni başlıyor olabilirsiniz, başkalarıyla kötü veya 
dengesiz tecrübeler yaşamış olabilirsiniz. Ama ne 
olursa olsun düzgün bir davranış ve üsluba sahip 
olduğunuz sürece hor görülmezsiniz. Ayrıca, siz 
ne kadar ekstra zaman harcayıp kendinizi geliş-
tirmeye çalışırsanız, ben de elimden geldiğince 
size yardımcı olmaya çalışırım.

Oyun Ücretleri

Oyun ücretlerini Havale/EFT olarak, ilk otu-
rumdan önce topluyorum. Oyuna başladığımız 
haftaya göre de bir sonraki ay zamanı geldiğinde 
hatırlatma yapıyorum. Mesela içinde olduğumuz 
ayın ikinci haftasında oyuna başladıysak, bir 
sonraki ayın ikinci pazartesisinden oyun gününe 
kadarki zaman içerisinde ücretleri topluyorum.
Eğer oyun oturumu herhangi bir sebepten dolayı 
iptal olursa (belki iş durumunuz, sağlık duru-
munuz veya TR simülasyonunda olduğumuz 
için elektrik ya da internet kesintisi gibi), oyun 
oturumuyla birlikte ödemeler de bir hafta ileriye 
kayar. Eğer 1 kişi gelemiyorsa ama ekip oyuna 
devam etmek istiyorsa, normal seyrinde devam 
eder.

Ücretlendirmeyi şu şekilde gerçekleştiriyorum:

     • Bütün oyunlar, oyuncu başı aylık 200TL
     • Yüz yüze oynanması istenen oyunlarda bu 
ücretlerin üzerine 100TL daha eklenmektedir.

OYUNLAR
Oyunlar için aylık ücret dışında ödemeniz ge-
reken ekstra bir şey yoktur. Belki oyun esnasın-
da arkaplan müziği isterseniz Spotify Premium 
üyeliği almanız veya bir şekilde ayarlamanız iyi 
olabilir. Discord’da Spotify’da o an dinlenmekte 
olan şarkıları birlikte dinleme özelliği olduğu için 
en kullanışlı metottur, ama Premium hesap iste-
mektedir.

Online oyunlarda genellikle Fantasy Groun-
ds Unity, duruma göre de Foundry VTT veya 
Roll20 kullanıyoruz. Bunların hiçbiri için her-
hangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur.

Oynatabileceğim sistemlerin ve senaryoların 
listesi aşağıdadır:

Dungeons & Dragons
 * Tyranny of Dragons: Hoard of the Dragon 
Queen & Rise of Tiamat
 * Princes of the Apocalypse
 * Rage of Demons
 * Curse of Strahd
 * Storm King’s Thunder
 * Waterdeep: Dragon Heist & Dungeon of the 
Mad Mage
 * Tomb of Annihilation
 * Baldur’s Gate: Descent Into Avernus
 * Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden
 * The Wild Beyond the Witchlight
 * 3rd Party - Call From The Deep
 * 3rd Party - The Red Opera
 * 3rd Party - Rise of the Drow

Call of Cthulhu
 * Masks of Nyarlathotep
 * Horror on the Orient Express
 * A Time to Harvest
 * The Two-Headed Serpent
 * Harlem Unbound
 * The Children of Fear
 * Berlin: The Wicked City

ALIEN RPG
 * Destroyer of Worlds
 * Heart of Darkness



Vampire: The Masquerade
 * Fall of London

Runequest: Roleplaying in Glorantha
 * The Smoking Ruin & Other Stories

Trail of Cthulhu
 * Eternal Lies
 * Cthulhu City
 * Cthulhu Apocalypse
 * Out of Space
 * Out of the Woods

 Forbidden Lands
 * The Bitter Reach
 * Raven’s Purge
 * The Spire of Quetzel

Shadow of the Demon Lord
 * Freeport
 * Beyond the World’s Edge

İletişim

Oyunlar veya sormak istediğiniz herhangi bir şey 
için bana şuralardan ulaşabilirsiniz:

     • instagram: https://instagram.com/draconism
     • discord: https://draconism.com/discord
     • e-mail: admin@draconism.com

IBAN
    TR110006400000110062451709
                            Ekin Ergün - İş Bankası

https://instagram.com/draconism
https://draconism.com/discord
mailto:admin%40draconism.com?subject=
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