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EDİTÖR
   MESAJI

Merhaba değerli 
okurlar;

Aralık sayımızda 
aramıza yeni katılan 
arkadaşlarla si-
zlere daha iyi bir 
dergi sunacağız. 
Yazarlarımızın da 
artmasıyla ek-
sik olan bölüm-
leri de doldurmuş 
durumdayız. 

Yani bu sayıdaki 
içerikler, öncekiler 
göre daha orantılı 
bir şekilde dağıldı. 
Ayrıca bu sayıda yeni 
ekimizin tanıtımı ile 
karşılaşacaksınız. 

Dergiye özel bir 
takvim yaptık. 

İlerideki sayılar 
için konuşmak ger-
ekirse, çıtamızı daha 

yükseğe çıkardığımızı 
söyleyebilirim. Der-
giyi daha fazla kişiye 
ulaştırabilmek için 
sizden tek isteğimiz, 
dergi iletişim 
bölümündeki sosyal 
ağ sayfalarımızı takip 
etmeniz. Bu sayıdan 
itibaren dergi ile il-
gili haberleri daha 
çıkmadan önce alabi-

leceksiniz.
Dergi için bu 

sayıda söyleyebi-
leceklerim bu kadar. 
Bir sonraki sayıda 
görüşmek üzere. 

Keyifle okuyunuz.

Mert
 Aykuteli

sosyal ağ 
facebook.com/totemdergisi

twitter.com/totemdergisi

dergi partnerleri 
Assassin’s Creed 1092

www.assassinscreed1092.com
Yazılım Sınıfı
www.yazilimsinifi.com

yazarlar
#Mert Aykuteli
iMinus2L@gmail.com

#Ömer F. Delibaş
ofdelibas@gmail.com

#Gökhan Uçar

adgk_@hotmail.com

#Melikşah Sagun

alone14164@gmail.com

#Hüseyin Serhat

facebook.com/crypeneuron

#Gürkan Ağyüz

gurkanagyuz@hotmail.com

#Zafer Özkan

hytrmx@gmail.com

#Büşra Gökalp

b_usragokalp@hotmail.com

#Kaan Uçar

kucar17@gmail.com

Ozan Çifçi 

ozancifci5@yahoo.com

Yeni yazarlarımızla,
    yeni bir sayı...

dergi iletişim
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Yazar: Mert Aykuteli

KONSOL            
 SAVAŞI

Yeni nesil konsollar arasındaki savaş devam ediyor. Uzun yıllar tartışılan XBox 360 
mı yoksa Playstation 3 mü sorusu artık mazide kalıyor. İki yeni konsol XBox One 
ve Playstation 4 arasında beklenen rekabet olmadı. Playstation 4 açık ara önde 
götürdüğü yarışta rekabetin olmayışının nedeni belliydi. Playstation 4 donanımsal 
olarak rakibini geride bıraktı. XBox One ise kaybettiği bölümü aksesuar ile önde 
götürme çabasında. 



MERAKLI 
  SORULAR

Kan neden 
   kırmızıdır?

Vücudumuzdaki her bir hücrenin oksijene 
ihtiyacı vardır. Hücrelerimize oksijeni bildiğiniz 
gibi kanımız taşır. Kanımız oksijeni havadan 
aldığımız nefesin sonucunda akciğerlerimizden 
alır. Bu noktalarda oksijeni hücrelere devreden 
kanımız, kalp tarafından emilerek tekrar oksijen 
depolayabilmesi için akciğerlerimize pompalanır 
ve çevrim böyle devam eder.

 Kanımızın içinde oksijen moleküllerini tutup, 
damarlarda taşıyarak, hedefe ulaşıldığında 
bırakan özel bir molekül vardır. Kırmızı kan 
hücrelerini, yani alyuvarları çevreleyen ve aslında 
demir içeren bir protein olan 

hemoglobin, oksijenle birleşerek bilinen parlak 
kan rengini oluşturur.

 Kanımız hücrelerde oksijeni terk edip, 
karbondioksiti alıp geri dönerken yani 
toplardamarlarımızda iken rengi koyu kırmızı 
hatta biraz mora yakındır.

Kurşun geçirmez cam ile normal cam ilk bakışta 
birbirlerinin aynıymış gibi görünür, ancak 
benzerlikleri burada biter. Sıradan cam tek 
kurşunla kırılıp paramparça olur. Kurşun geçirmez 
cam ise, camın kalınlığına ve ateş edilen silahına 
göre bir ya da daha fazla kurşuna dayanabilecek 
ve kırılmayacak niteliktedir. Peki cama bu özelliği 
ne kazandırır?

Değişik üreticiler, farklı kurşun geçirmez camlar 
üretiyorlar ancak temel olarak üretim biçimi, 
cam tabakalar arasına polikarbon malzeme 
yerleştirmek olarak tanımlanabilir. Bu süreç 
sonucunda normal camdan daha kalın cam 
benzeri gibi bir malzeme ortaya çıkar. Polikarbon 
sert ve saydam bir plastiktir. Oldukça sağlamdır. 
Kurşun geçirmez cam genellikle 7 mm ile 75 
mm arasındaki kalınlıklarda üretilmektedir. 
Kurşun geçirmez bir cam parçasına doğru kurşun 
atıldığında kurşun camın dış tabakasını deler 
ancak içerdeki polikarbon-cam malzemesinden 
yapılan lamine tabakalar kurşunun enerjisini 
soğurarak son tabakaya ulaşmasını 
engelleyecektir.

Soğuk bir günde yaktığımız ateşin başına 
oturduğumuzda hava çok soğuk olsa bile 
yüzümüz ısınır. Yani ateş yüzümüz ile kendi 
arasındaki havayı ısıtmadan direk yüzümüzü ısıtır. 
Benzer şekilde Güneş ışınları havayı ısıtmaz. 

Dünya’ya ulaşan Güneş ışınları yeryüzü tarafından 
emildiği için yer yüzeyi ısınır. Yeryüzüne temas 
eden hava da yeryüzünden itibaren ısınmaya 
başlar. Yani Güneş yeryüzünü; yeryüzü de havayı 
ısıdır. Bu nedenle, Güneş’e uzaklık ve yakınlık 
önemli değildir. Benzer şekilde mevsimlerin 
oluşumunda da güneşe yakınlık değil, 
bulunduğumuz noktaya gelen güneş ışınlarının 
dikliği önemlidir.

Neden
     ağlarız? 

Dünya’ya gözlerimizi ilk açışımızda ağladık, 
bebekken ağladık, çocukken bazı isteklerimiz 
olmayınca ağladık. Sonra büyüdükçe sebepsiz 
yere ağlamayı kestik. Stres, ayrılık veya 
yalnızlıktan ağlar olduk. Yani ağlamak neredeyse 
hayatımızın her döneminde var oldu. Ama 
bizde biliyoruz ki her gözyaşı dökmek ağlamak 
değildir ve insanlar gözyaşını 3 gruba ayırmıştır. 
Temel gözyaşı denilen grup su ve hafif tuzdan 
oluşur. Gözümüzün kurumasını önler. Diğer bir 
grup olan refleks gözyaşları ani durumlarda 
gözümüzü korur. Örneğin rüzgârlı bir havada 
gözümüze giren toprağın gözü tahriş etmemesi 
için gözümüz sulanır. Sıradaki grup olan duygusal 
gözyaşları ise bizim ağlamak olarak bildiğimiz 
türdür. Duygusal gözyaşları diğer gözyaşlarından 
farklıdır.% 25 daha fazla protein içerir ve tansiyonu 
düşürüp toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. 
Bununla birlikte duygusal gözyaşları vücudun 
iyileşmesine yardımcı olur. Bazı zararlı bakterilerin 
temizlenmesi yine bu gözyaşlarının sayesinde 
olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar duygusal 
gözyaşının kişiyi depresyondan uzak tuttuğunu 
gösteriyor Yani ağladığımızda sadece ağlamış 
olmuyoruz. Bir yandan rahatlarken, diğer yandan 
kendimizi depresyondan uzak tutuyoruz.

Kurşun geçirmez 
cam nasıl yapılır?  

Sıcaklık yerden 
yükseldikçe Güneş’e yaklaştığımız   
  halde neden azalır?

Yazar: Melikşah Sagun



NVIDIA
   GTX 780 Tİ
En hızlı tek işlemcili ekran kartı...

Yazar: Ozan Çifçi

GTX 780ti aslında GTX 780’in abisi gibi gözükse de aslında GTX Titan’ın abisi olarak piyasaya 
çıkıyor. En göz alıcı yanı ise GPU Tweak sonunda Nvidia’nın kendi programı ile Voltaj  ve saat 
hızları ile oynayabileceğiz! Eğer fazla bekletmeden en çok merak edilen bölümü teknik özelliklere 
gelirsek;
3GB GDDR5 bellek ile piyasaya çıkan kart aynı zamanda Directx 12.1 destekliyor. Kartın %25 daha 
fazla CUDA’sı bulunmakta ayrıca 925 Mhz’e kadar çıkan saat hızına sahip bir ekran kartı ayrıca 
içinde bulunan GeForce ShadowPlay kayıt aracı ile 4K görüntü kayıt edebilmenize izin veriyor. 
Ayrıca bellek hızı 6 Gbps olan kartta ayrıca DL-DVI-I,DL-DVI-D,HDMI ve Mini-Dp çıkışları bulun-
makta. Ve can alıcı yanı ise bu kadar aktif çalışan bir kartın yük altına sadece 250W’de çalışması 
yani full overclock ve tamamen yük altında iken sadece 250W harcıyor fiyatı ise kardeşi GTX 
Titandan düşük yani 699$.

AMD RADEON
     R9-290X
NVidia sonunda rakibini buldu...

Yazar: Mert Aykuteli

AMD, R9-290X ile son zamanlarda geride kaldığı bu yarışta rakibi NVidia’ geçmeyi hedefliyor.  
Radeon R9-290X, NVidia’nın son model grafik kartlarına yaklaşan, hatta bazı oyunlarda daha iyi 
performans veren tek işlemcili bir ekran kartı. 

Teknik özelliklerine bakacak olursak 4GB GDDR5 bellek li 512-bit veri yoluyla karşımıza çıkıyor. 
DirectX 11.2, OpenGL 4.3 desteğinin yanı sıra Mantle desteği ile birlikte oyun motorlarına destek 
sağlıyor. 5 Gbps bellek hızı ve 1 GHz’e kadar çıkan saat hızına sahip olan R9-290X ayrıca birçok 
AMD teknolojisini de destekliyor (Mantle, AMD Eyefinity teknolojisi, AMD App Acceleration, 
AMD CrossFire™ teknolojisi, AMD PowerTune teknolojisi, AMD ZeroCore teknolojisi, AMD 
HD3D teknolojisi). PCI-E 3.0 ara birimini kullanan kart üzerinde, DVI, HDMI, DisplayPort bağlantı 
birimleri var.



Battles modu ise 
farklı seçenekler 
sunularak bizleri 
düşmanlarla karşı 
karşıya getiriyor. 
Örnek vermek 
gerekirse, Heroes 
grubunu seçersek 
karşımıza gelecek 
olan kahramanları 
teker teker yen-
memiz gereke-
cek. Kısacası 
özelleştirilebilir 
bir mod olduğunu 
söyleyebiliriz.

Geldik benim favori 
olan oyun moduna. 
S.T.A.R.S Labs’ta 
size verilen görev-
leri yerine getir-
erek ilerliyorsunuz. 
Üstelik bunlar için 
özel hikayeler bile 
hazırlanmış. 
Örneğin Superman 
ile oynuyoruz. 
“Bize Louis’i kur-
tarmak için 5 
dakikanız var, şu 
hareketleri yaparak 
rakibinizi saf dışı 
bırakın.”

Karakterlere ge-
lince oldukça geniş 
bir listemiz var. 
Oyunda toplamda 
26 karakter var.
(Bazı versiyonlarda 
daha fazla)
Bu karakterlerin 
yanı sıra, karak-
terler için “Skin” 
bile seçebiliyoruz.  
Skin  seçerek, 
karakterimize 
farklı görüntüler 
sunabiliyoruz. Yani 
oyundaki Super-
man karakterine 
alternatif birçok 
karakter var. Bun-
lara Man Of Steel 
filmindeki karak-
ter de dahil. Aynı 
şekilde geçen 
sayıda tanıtımını 
yaptığımız Arrow 
dizisinin oyuncusu 
Stephen Amel’in 
oynadığı Kanunsuz 
karakteride buna 
dahil.

Oynanışa ge-
lecek olursak, 
hareketlerden 
tutun seslere ka-
dar her şey ye-
rli yerinde. Yalnız 
Doomsday karak-
terinin Batman’i 
tutup fırlatması 
normalken aynı 
işlemi Batman’in 
yapabilmesi biraz 
anormal kaçmış. 
Gerçi, Mortal Kom-
bat tarzı bir dövüş 
oyunu olduğuunu 
düşünürsek bu 
pek abartılacak bir 
durum değil.

Artıları:

Akıcı dövüş sis-
temi
Karakter çeşitliliği
Eğlenceli içeriği

Eksileri

Bazen grafik mo-
torunun yetersiz 
kalarak kasmalara 
neden olması.

Hikaye 7/10
Oynanış 9/10
Grafik 8/10
Ses  9/10
Ortalama 8/10

INJUSTICE 
    GODS 
     AMONG US
Süper kahramanlar 
bizleri daha çok 
küçük yaştan beri 
etkilemiştir.
Superman,   
Batman, Won-
der Woman ve 
daha niceleri. DC 
Evrenindeki bir-
çok karakteri içer-
isinde bulunduran 
Injustice Gods 
Among Us oyunu, 
bizlere etkileyici bir 
deneyim yaşama 
fırsatı sunuyor.

Mortal Kombat 
oyunu ile dövüş 
oyunlarında bir ef-
sane olan Ed Boon  
DC Kahramanlarını 
birbirine düşürüyor.

Peki bunu tam 
olarak nasıl yapıyor 
diye düşünüyor 
olabilirsiniz. Çizgi 
romanlara aşina 
olanlar cevabı 
az-çok biliyor 
olmalılar. 
Superman’i 
tuzağa düşüren 
Joker yüzünden 
kahramanımız 
“Karanlık Taraf’a” 
geçiş yapıyor ve 
hikayemiz başlıyor. 

Tabii olaylar tam 
olarak bu şekilde 
gerçekleşmiyor 
fakat oyun  
 hikayesi hakkında 
pek spoiler vermek 
istemiyorum. 
Oyunda hikaye 
modu dışında bir-
çok eğlenceli mod 
mevcut.

Hikaye modu 
dışında, antre-
man modu, dövüş 
modu, Battles 
modu ve S.T.A.R.S 
Labs modu bulu-
nuyor. 
Hikaye modunu 
anlatmıştık, antre-
man modundan 
devam edelim. Bu 
mod bizlere karak-
terimizin güçler-
ini kullanmayı 
öğretmek için 
hazırlanmış.

Dövüş modu ise 
karakterlerimizi 
seçip dövüşmemizi 
sağlayan bir mod. 
Kısacası bildiğimiz 
versus modu.

 DAHA FAZLA KAZAN
Kazandığımız XP’lerle yeni karakter 
kostümleri, menü arka planları ve 
daha birçok içeriğe seviye atlayıp 
ulaşabileceğiz.

PC VERSIYONU
Mortal Kombat oyununun PC 
satışlarından sonra Injustice: Gods 
Among Us oyununun Ultimate Edition 
versiyonu 12 Kasım 2013 tarihinde 
piyasaya sürüldü.

Yazar: Mert Aykuteli



NE
 OYNADIK?

#1THE WALKİNG DEAD
      SEASON 2

#2JOURNEY OF A ROACH

Telltale’in yaptığı bugüne kadarki en güzel oyun 
niteliği taşıyan The Walking Dead’in ikincisi geli-
yor! Henüz çıkış günü belli değil ancak bu Aralık’ta 
çıkacak. Uzun zamandır bekliyorduk. Birinci sezon ve 
DLC’nin seçimlerinin de önem kazanacağı bu ikinci se-
zonda şaşırdığımız şekilde Clementine’ı oynayacağız. 
Bizler Omid veya Christa oluruz diyorduk, en kötü DLC 
karakterlerinden birisi. Yine beş bölümlük bir sezon 
olacak. Yayınlanan resimler heyecanı iyice artırdı. 
Clementine’ın başına bakalım ne gelecek?

Bu güzel oyunun yapımcısı Daedalic. Pek adı 
duyulmamış gibi duruyor ancak Daedalic Enter-
tainment oldukça güzel oyunlara sahip. Ve bu 
oyunların hepsi hikaye tabanlı puzzle. Bir nevi Telltale 
Games gibi ancak daha çok çizim gibi ve özgürce 
yapılmış. Journey of A Roach Daedalic’in son eseri. 
Nükleer savaş geçti ve dünya battı. Fakat hayatta 
kalan böcekler, karıncalar ve arılar var. Bir macer-
aya atılacaksınız, hamamböcekleri olarak elbette. 
Yapmanız gereken şey çiçeğe bir şey olmadan ele 
geçirmek ancak bu o kadar da kolay olmayacak. 
Arkadaşınızı kurtarmalı, sorunları halletmeli ve her 
şeyi tamamlayarak ilerlemeniz gerekiyor.

#3GAME DEV TYCOON

Simülasyon oyunları arasında en güzellerinden birisi 
olduğu kesin. Hiç kendi oyun şirketinizi 0’dan kur-
mak istediniz mi? Ben bayağı kurdum. Her güncel-
lemede daha da güzelleşen ve gelişen bu oyunda 
bir oyunun, aslında bir oyun şirketinin her şeyi sizin 
elinizde. Kendi oyunlarınızı, oyun motorlarınızı, 
konsollarınızı ve daha fazlasını yapın. Eleman alın, 
ofisinizi geliştirin ve kazanın. Ancak en önemli etken 
şu: İncelemeler. İncelemeleri ne etkiler hemen bah-
sedersek; oyun yapımında neye önem verdiğiniz, 
ekibinizin durumu, oyun seçiminiz ve daha fazlası.

#4ZOO TYCOON

#5STATE OF DECAY – BREAKDOWN

Klasik Zoo Tycoon dışında artık her şey değişiyor. 
Xbox 360 ve Xbox One için çıkan yeni Zoo Tycoon 
asla eskisi gibi olmayacak. Önce versiyon özel-
liklerine değinelim. Xbox’ta 65 tane hayvan var ve 
sadece tek oyunculu modu etkin. Bu üzücü oldu. 
Ancak Xbox One’da  15 saatlik ana hikaye, sınırsız 
para modu, 100’den fazla hayvan ve daha fazlası 
var. Gerçekten Xbox artık yeni konsoluna çalışıyor. 
Kinect’den de faydalanacak oyunda hayvanlarımız 
sesimizi tanıyabilecek. Kendi gergedanlarınızı besle-
mek istiyorsanız bu oyun ilaç gibi gelecek yani. Daha 
nice özellikler var. Güzel ve beklenen bir oyun oldu. 
Hayvanat bahçeniz artık daha güzel görünüyor ve bu 
heyecan kaçmaz.

State of Decay’in tam sürümü yeni çıktı derken bir 
de DLC geliyor. Çıkış tarihi 29 Kasım olarak göster-
iliyor. Eğer State of Decay’i tamamladıysanız bu DLC 
çok hoşunuza gidecek. Bu DLC’de artık otorite sizde. 
Kararlarınızı siz vereceksiniz, kendi kampınızı adım 
adım kuracaksınız. Zorlanacaksınız ve grubunuzu 
riske edemezsiniz. Sonuçlar kararlarınıza göre 
değişecek. Yeni silahlar ve karakterler içinde bir 
şeyler yapmanız gerekecek.

#6PROJECT ZOMBOİD

Zombilerin dünyasını bir de 2 boyutlu olarak yaşayın. 
Sandbox tipi bir oyun olan Project Zomboid’de 
olayımız her zamanki gibi hayatta kalmak. Ancak 
yapısı oldukça güzel. Evlere, dükkânlara girebilir, 
ağaç kesebilir, eşyalardan yeni şeyler yapabilirsi-
niz. Bunların oyunda size olan karşılıkları çok gü-
zel. Ve eğer bir eve girdiyseniz, uyumadan önce 
her yeri kontrol edin. Yoksa ölebilirsiniz. Oyundan 
sıkılmayacağınız kesin ki ben hiç sıkılmadım. Bazen 
ışıklar yokken tırsabilirsiniz o kadar. 

Yazar: Hüseyin Serhat



FORMULA 1 2013

Oyuna ilk girdiğimizde grafikleri ve oynanışı 
övme amacı taşıyan orta uzunlukta bir videoyla 
karşılaşıyoruz. Son model bir F1 aracı oturmuş bir 
ekrandan bu günlere nasıl geldiğini izliyor. Ardından 
genel bilgilerimizi girerek bir profil oluşturuyoruz. 
(Bu arada ülke seçim kısmında Türkiye’nin Asya 
Kıtası’nda bulunmasına tepki gösteriyoruz.)

Menü tasarımı önceki senelerden pek farklı 
sayılmaz. Gene sadeliğin ön planda olduğu klasik bir 
menü hazırlanmış. 

Oyunda bu sene Classics adı verilen bir bölüm 
var. Bu bölümden 80’lerin pilotlarını seçip onlarla 
yarışabiliyoruz.  Klasik araçların kullanılışı günümüz 
araçlarından gerçekçiliği sağlamak amacıyla biraz 
daha değişik tasarlanmış. Yola tutunmaları, hızları ve 
dönüşleri günümüz araçlarından oldukça farklı bir 
şekilde hazırlanmış. Örneğin bazı klasik araçlar pistte 
daha çabuk kayıyor.

Oyunda size oynanışı öğretmek amacıyla 
hazırlanmış bir mod bulunuyor: Genç Sürücü Testi. Bu 
modda F1’in oynanışı hakkında temel bilgileri alarak 
oyuna hazırlanacaksınız. Eğer önceki F1 oyunlarını 
pek oynamadıysanız ve de F1’le pek alakanız yoksa 
bu bölümde bol vakit geçirmeniz oldukça yararlı. 

Oyundaki atmosferden ve oynanıştan söz ede-
lim. Yarışa başlamadan önce kendi garajımızda son 
hazırlıkları yapıyoruz. Garajda hazırlık son birkaç F1 
oyununda eklenmiş bir özellik, ancak gayet güzel 
düşünülmüş bir şey. 

Yarışın sadece pistte yapılanlardan oluşmadığını 
gözler önüne seriyor. Bu bölümdeyken yarış strate-
jisini ayarlayabiliriz.  Örneğin hızlı bir araba mı yoksa 
kontrollü, yola tutunmakta sorunu olmayan bir 
araba mı istediğimizi buradan seçebiliyoruz. Oyun-
da bilindiği gibi çeşitli hava koşulları olduğundan 
planınızı bu doğrultuda yapmalısınız. Yağmurlu bir 
havada yağmur lastiği takmak yerine yumuşak las-
tik takarsınız yarış başladığı kendinizi pist dışında 
bulursunuz. Görüldüğü gibi çok çok ayrıntılı olmasa 
da bekleneni karşıladığını düşündüğüm bir strateji 
seçimi var. Hazırlıklarımızı bitirdikten sonra ise 
yarışımıza başlıyoruz. 

Yarışa ilk başladığımızda “KERS” adı verilen 
özelliği kullanmanızı tavsiye ederim. Bu özelliğin 
teknik tanımı ve yararını açıklayacak olursak: 
Araçların fren sırasında oluşturdukları ısı enerjisini 
kinetik enerjiye çevirerek araca fazladan hız ve güç 
sağlanmasıdır. Kalkışlarda da ilk başta tekerlerin 
ısıtılmış olduğu ve kalkış sırasında sıcaklığın daha 
fazla olduğu düşünülürse bunun size artısı büyük 
olacaktır. 

Oyunda ilk turu bitirdikten sonra bu sefer de 
“DRS” adı verilen özellik karşımıza çıkıyor. DRS’nin 
yararı ise; arka kanatların daha fazla açılmasını 
sağlayarak 10-20 kilometre fazladan hız sağlamak 
oluyor.

Babam sıkı bir F1 takipçisidir. Hiçbir yarışı kaçırmaz. Benim F1 sevdam da ta 2-3 yaşıma dayanır. Babam anlatır bana 2-3 
yaşındayken ne zaman yarış başlar elime küçük tabaklar alıp onları taklit etmeye başlarmışım. Şimdi 15 yaşıma geldim ve artık 
tabaklarla değil, gelişen teknoloji sayesinde yarış tekeri ile F1’i oynuyorum. Gelişen teknoloji, oyunları da geliştirmeye başladı. 
Bu teknolojinin en son ve harika ürünü F1 2013’ü oynadım ve işte izlenimlerim.

EĞLENCE 9/10
OYNANIŞ 9/10
GRAFIK 7/10

ARTILAR
KLASIK MODU
GERÇEKÇI OYNANIŞ

EKSILER
GRAFIKLER PEK GELIŞTIRILMEMIŞ
KAZALAR VASAT

Oyunda son turlar hep en sıkıntılı zamanlar oluyor. Eğer 
ki ilk sıradaysanız, arkanızdaki araçla aranızda az bir 
mesafe varsa heyecan iyice artıyor. Bir yandan risk-
siz yarışmanız gerekirken diğer yandan risk almanız 
gerekiyor. Ancak eğer son turda ilk sıralara yükselme 
çabasındaysanız “Zafere giden yolda her şey mübahtır.” 
mantığı uygulanmalı.
Çevreyi incelediğimizde grafiklerin yeterli olduğunu fark 
ediyoruz. Pist detaylarına diyecek bir şey yok zaten, 
noktası virgülüne kadar gerçeğine bire bir tasarlanmış. 
Seyirci detaylarına gelecek olursak da eğer seyirci 
göremiyorsanız grafik ayarlarından seyircileri açın. 
Seyircileri genel olarak uzaktan gördüğümüz için düşük 
kalite, yüksek kalite farkı pek hissedilmiyor.
Diyelim ki acil bir işiniz çıktı ancak yarıştasınız. Hemen 
menüden yarışı save edin ve sonra kaldığınız yerden 
devam edin. Böyle bir sistemin getirilmiş olması gerçek-
ten iyi. Çünkü bazen yarışırken sıkılıp kapatabiliyorduk. 
Düşünülmesi iyi olmuş.
Oyun sırasında aracın durumunu öğrenebileceğimiz bir 
HUD var. Bu bölümden tekerlerin ısısını ya da benzin 
gibi şeyleri kontrol edip stratejiler belirleyebiliyoruz. 
Araçların kontrolünde geçen seneki oyundan nere-
deyse pek fark yok. Sadece klasik araçlar günümüz 
araçlarından farklı tasarlandığı için kontrolleri başlarda 
biraz yabancı gelebilir. Onun dışında geçen seneki oyu-
nun uzmanları kontrol konusunda bu sene pek sıkıntı 
yaşamazlar. 
Oyunun grafiklerine bakacak olursak geçen seneye 
göre pek fark yok diyebiliriz. Sadece yağmur modunda 
artık taneler iyice belirgin hale gelmiş ve de görüşümüz 
iyice sınırlandırılmış. 
Arabaların detayları gayet iyi. Benim favori aracım Ferra-
ri asil kırmızı rengiyle pistte adeta bir yıldız gibi parlıyor. 
Diğer araçların da renklerinde özen olduğu belli. 
Oyunda kazaların gerçekçiliği orta düzeyde. Hasar se-
viyesi iyi ancak kazaların oluş şekli pek gerçekçi değil 
gibi. 
Birkaç kelimeyle özetleyecek olursak F1 2013; geçen 
seneki oyunun üzerine küçük yenilikler koyulan bir 
oyun olmuş. Çok farklı bir şey beklemeyin. Klasik modu 
hariç geçen seneden pek farkı yok.

Yarış Sadece Pistten İbaret Değildir.

Eski Günleri Yad Edelim...

Yazar: Gökhan Uçar



BATMAN:
ARKHAM ORIGINS

 Ve oyunda sonunda Fast Travel var! Evet sonunda oyunda fast travel var ancak bunu tam 
anlamıyla kullanabilmek için Side Mission olan Enigma Tower’leri açmanız lazım onun dışında 
sadece 2 bölgeye götürebiliyor ve yazının sonunda size bir sürprizim var. Oyundaki kötü karak-
terleri sıralamak gerekirse, yine Joker var ve Bane, Copperhead, Firefly, Deathstroke, Deadshot, 
Killer Croc ve Electrocutioner olarak 8 suikastçinin yanında birde, The Riddler, Penguin ve Black 
Mask bulunmakta.

 Benim yıllardır beklediğim tek oyun serisi, Batman serisi. Aslına bakarsanız Asylum’u hiç 
oynamamıştım. İşte internette dolaşırken batman serisinin videosunu görüp oyuna başlamıştım 
gel gör ki Origins’i hiçbir oyun kadar beklemedim. 

 Asıl konuya gelirsek Origins ciddi anlamda güzel bir oyun olmuş, spoiler vermeden nasıl 
anlatılır bilemiyorum ancak, oyunun trailerında asıl kötü Black Mask gibi gözüküyor ancak değil. 
Spoilersız ancak bu kadar anlatabilirim. Oyunun inanılmaz geniş bir yan görev potansiyeli var. 
Yani Story Mode bittikten sonra oyunun %26’sı bitmiş oluyor. Gerisini siz hesaplayın. 
 Oyunda toplam olarak 13 kötü karakter var 11’i Story Mode’dan, geri kalan 2’si ise yan 
görevlerden.

 Ve sürprizin tam zamanı.

 Evet, oyunda Batcave var ancak Arkham Asylum’da da vardı ne farkı var derseniz; 
istediğimiz zaman girip çıkabiliyor olmamız! Evet artık Batcave Batman’in evi olarak var Batman 
Arkham Origins’de.

Yazar: Ozan Çifçi



PEARL HARBOR

Türk destanlarındaki dişi kurt “Asena”.

Tarih denince akla ilk gelen şeydir savaş. Belki de insanlığın var oluşundan beri savaşsız bir dönem 
geçmemiştir yaşadığımız şu gezegende. Bunun sebebi belki din, belki hırs, belki milliyetçilik, belki 
intikam... Fakat sonuç her zaman aynı. Birçok masum insanın ölümü.
 Hiroşima ve Nagazaki ise belki bunların arasında en dramatik olanı. Çünkü dünya tarihinde 
görülen tek nükleer saldırı bu iki şehre atılan atom bombaları. Bu saldırıların yaklaşık 200.000 
kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Tabi bu sadece o an için. Bir de sonraki etkileriyle ölenler var ki ne 
kadara ulaştığı bilinmez. Tabi bu olaylar durduk yere yaşanmıyor. Her ne kadar atom bombası abartı 
ve kabul edilemez bir olay olsa da ikinci dünya savaşı sırasında Japonya’nın da sütten çıkmış ak 
kaşık olduğu söylenemez.
 İnci Körfezi Saldırısı veya daha çok orjinaliyle anılan Pearl Harbor Saldırısı Japonların belki de 
sonuna yol açtı diyebiliriz. Büyük bir başarı elde edemedikleri gibi başta A.B.D. olmak üzere birçok 
ülkeyi de karşılarına aldılar. Ve aslında bu saldırıdan sonra tam manasıyla bir dünya savaşı başladı 
denilebilir.
 Japonya İmparator Meiji ile birlikte yükselişe geçmiş ve onun ölümünden sonra da buna 
devam etmek istemiştir. Bunun çözümü olarak da zengin ülke ve güçlü asker politikası izlemiştir. 
Ve bunları yapmak için de toprak genişletmek gerektiğine inanmışlardır. Çin-Japon savaşları da 
böyle başlamıştır. Hatta Japonya kendi desteği ile Mançukuo Devleti’ni kurdursa da dünyada doğru 
düzgün kimsenin tanımadığı bu devletin ömrü pek de uzun sürmemiştir. Japonya’nın bu saldırgan 
tavırları dünyada tepki görmüş ve bunun üzerine Japonya Milletler Cemiyeti’nden çıkıp “ABCD 
Kuşatması” (America, Britain, China, Dutch) adı altında milliyetçilik duygusunu artırmaya çalışmıştır. 
Sonrasında da 1939’da 1911’de imzalanan Amerika ile olan ticari anlaşmalarını iptal etmiş, Nazi 
Almanyası ve Faşist İtalya ile anlaşarak “Mihver Devletleri” arasına katılmıştır. 
Yani Japonya her geçen gün kendine olan tepkiyi ve baskıyı daha da artırmıştır. 1941’de Japonya’ya 
bir ultimatom verildi. Bu ultimatom sonrası Japonya tam manasıyla “ya tamam ya devam” ikile-
minde kaldı. Ancak “tamam” demenin hem Çin’den geri çekilmeyi içermesi hem de uluslararası ve 
halk gözünde prestij kaybetme olarak gözükmesi nedeniyle Japonya “devam” dedi.

Bu “devam”dan kimse Amerika’ya bir saldırı beklemiyordu tabi ki. Japonya ise Amerika’nın 
Pasifik’teki etkinliğini azaltmak hatta bitirmek için Hawaii Harekatı düzenleme kararı aldı. Yapılacak 
başarılı bir saldırının bir yıl zaman kazandıracağı düşünülüyordu. 7 Aralık 1941’de yapılan bu sürpriz 
saldırı doğal olarak kesin Japonya zaferi ile sonuçlandı. Fakat bu saldırıyla birlikte özellikle Amerika 
olmak üzere dünyada Japonlara büyük bir tepki oluşmaya başladı. A.B.D. anında karşı savaş ilanını 
duyururken ayrıca ülkedeki Japonlara karşı da nefret duygusu artıyordu. Hapse atılan ve zorluk 
çeken birçok Japon vardı.
 Ancak Japonya’nın geri adım atmaya niyeti yoktu. A.B.D. ile Japonya arasındaki savaşlar 
1945’e kadar sürdü. Normandiya Çıkartması ile birlikte aslında Japonya’nın yenilgisi kesinleşmişti. 
Fakat yine de Japonya teslim olmuyor ve önlerine sunulan anlaşmaları kabul etmiyorlardı. 
Direnişlerinin sonu çok da iyi olmamıştı.
 En başta da dediğim gibi tek nükleer saldırı ile sonlanmıştı savaş. Ve bu atom bombasının 
da bir hikayesi var. Hepinizin bildiği bir isim olan Albert Einstein Avrupa’daki atom bombası 
çalışmalarını A.B.D.’ye Leo Szilard’ın yazdığı mektuba imza atarak duyurur. Bununla ilgili sonraları 
“en büyük hatam” dese de “ama onlara söylemesem Almanlar bulacaktı” diyerek bir nevi kötünün 
iyisini seçtiğini söyler ve kendisini avutur. Evet belki de Almanlar daha önce bulsa o zaman ki Nazi 
politikasını da düşünürsek daha kötü sonuçlar olabilirdi.
 Einstein’ın bu uyarısından sonra Amerika “Manhattan Projesi” adı altında atom bombası 
yapımını başlatır. Zamanın ünlü isimlerinden Niels Bohr da bu ekibin içindedir. Manhattan Projesi 
1939’da başlar ve 6 Ağustos 1945’te de Hiroşima’ya atılan atom bombasıyla başarısını –her ne 
kadar uygun kelime olmasa da- kanıtlamıştır. Ardından 9 Ağustos’ta atılan bombayla da nükleer 
gücün etkisi tescillenmiştir.
 Japonya’nın tabiri caizse kaşınması sonucu gelişen bu olaylarda A.B.D.’nin yaptığı ahlaksızlık 
ise Japonların dışarda bulundukları en yoğun yerleri hesaplayarak bombaları atmaları. Açıktan 
açığa masumları öldürmek ve ırka karşı nefret içeren bir davranış. Hatta atom bombası atılması 
için hedef olarak seçilen 4 şehre atom bombasının hava olaylarından etkilenmesini önlemek adına 
hava saldırıları iptal edilmiştir. Fakat bunu “o bölgelere saldırı yapılmayacak” olarak duyuran Ameri-
ka, Japon halkının o şehirlere göç etmesine sebep olmuştur. 
 Bu atom bombalarının etkisi uzun süreçte Japonya için iyi olmuş gibi gözüküyor. Birbirlerine 
daha çok kenetlenen, daha milliyetçi ve daha çalışkan bir toplum olarak geri dönüş yapan Japonya 
şimdi de özellikle teknoloji alanı başta olmak üzere çok güçlü bir devlet.
 
    Şimdiden herkese güzel bir yılbaşı diliyorum, 2014’te görüşmek üzere..

Yazar: Ömer F. Delibaş



KENNEDY SUİKASTİ

Türk destanlarındaki dişi kurt “Asena”.

 22 Kasım 1963 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nin 35. Başkanı John Fitzgerald Ken-
nedy, Dallas’ta üstü açık arabasıyla halkı selamladığı sırada suikasta uğrar. Bu suikast arkasında 
günümüzde bile hala çözülememiş sorular bırakır.

  SUİKAST
 Dallas kenti başkanlık seçimlerinde rakip parti Cumhuriyetçilere oy vermişti. Kennedy de 
şehirdeki bu havayı değiştirmek için o gün Dallas’a gitmişti. Saat 12.30’da Kennedy üstü açık bir 
araba ile konvoy ile ilerlerken kendisine doğru ateş açıldı. Kennedy’ye bir kurşun isabet ettikten 
sonra bir başka kurşun daha ateşlendi ve bu kurşun Kennedy’nin kafasına gelip büyük hasar 
verdi. Silah seslerinin duyulmasından sonra büyük bir şaşkınlık yaşandı. Daha sonra FBI Ajanı 
Hill arabanın üstüne atladı kendini başkana siper etti. Başkan hastaneye götürüldü ancak yapılan 
müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Amerika Birleşik Devletleri’nin 35. Başkanı suikasta uğrayarak 
hayatını kaybetmişti.

  SUİKASTTAN SONRA

Yazar: Kaan Uçar

     Ruby, Oswald’a ateş ederken

 SUİKAST HAKKINDA BAZI İDDİALAR
Suikasttan sonra ilk kurşunla son kurşun arasında yaklaşık olarak 5,5 saniye fark olduğu 
bulunmuştur. Suikastta kullanılan silah 1945 yılında üretilmiş mermilerin birer birer hazneye 
konulduğu kollu mekanizma ile çalışan bir silahtır. Böyle bir silahla 5,5 saniyede 3 el atış yapmayı 
FBI ajanları denemiş ancak başaramamıştır. Bu da ortaya birden fazla suikastçı olduğu iddialarını 
ortaya çıkarmıştır.
“Appointment in Dallas” isimli bir kitaba göre de suikastta komplo vardı. Bu iddiaya göre Oswald, 
bir komplonun içine sokulmuştu. Oswald, başkanın konvoyuna ateş edecek ama kasıtlı olarak 
atışını kaçıracaktı. Daha sonra da komplocular Kennedy’i öldürecekti. Suç da Oswald’ın üstüne 
kalacaktı.
Bir diğer iddiaya göre de kanıtlar yok edilmişti veya sahte kanıtlar ortaya çıkarılmıştı. Bu iddiaya 
göre de bazı kanıtlar yok edilmişti veya ortaya sahte kanıt veya fotoğraflar atılmıştı. Böylelikle de 
suikastın üstünün örtüldüğü düşünüldü.
Sihirli kurşundan bahsetmeden de olmaz. Bu teoriye “Single Bullet Theory (Tek Kurşun Teorisi)” 
denir. Bu teoriye göre 6,5 milimetrelik bir kurşun Teksas Kitap Deposu’nun 6. katından ateşlenir. 
Kurşun önce Kennedy’nin boynundan girip boğazından çıkar daha sonra ön koltuktaki Vali 
Connally’nin göğsünün ve bileğinin içinden geçip valinin uyluk kemiğine girer. 

Johnson yemin ederken. Johnson’ın solunda (Resmin sağ tarafında) Kennedy’nin eşi bulunmakta. 

Saat 12.37’de Lee Harley Oswald isminde biri Teksas Okul Kitaplarından dışarıya çıkıp oto-
büse binmişti. Ancak büyük bir trafik tıkanıklığı vardı bu yüzden de Oswald bir süre sonra oto-
büsten inmişti. Daha sonra bir taksiye binip evine gitmişti. Oswald daha sonra da Tippit isimli bir 
devriye polisini öldürmüştü. Saat 14.00’te yakalanmıştı. 24 Kasım Pazar günü Oswald, emniyet 
müdürlüğünden hapishaneye gönderilecekti. Polisler kendisini bir kalabalığın arasından geçirirk-
en Jack Ruby isminde bir kişi ortaya çıkıp Oswald’a ateş etti. Oswald, iki gün önce Kennedy’nin 
kurtarılmaya çalışıldığı hastaneye götürüldü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen o da hayatını 
kaybetti.

   Merminin muhtemel iki yörüngesini gösteren iki farklı resim

O gün Dallas’ta bu suikast olmasaydı, Kennedy’nin bu ziyareti birkaç gün haberlerde olacak sonra 
da unutulup gidecekti. Ancak bu suikast dünya tarihinde çok büyük bir iz bıraktı. Her ne kadar 50 
yıl önce yaşansa da yapılan araştırmalara rağmen bu suikast hakkında cevaplanamamış birçok 
soru bulunmakta.



AHMET
    BATMAN
Kahve tadında...

Yazar: Büşra Gökalp

 ELİF
    ŞAFAK
Gizemli yazar...

Yazar: Mert Aykuteli

 Ahmet Batman çok yeni bir yazar olmasına 
karşın genç yaştakilerin favorisi haline geldi bu 
günlerde. Şubat 2013’te çıkardığı SOĞUK KAHVE 
kitabıyla ünlenen yazar basit ancak herkesin 
duygularına tercüme olan cümleleriyle dikkat 
çekiyor. Diğer yazarların aksine yazdığı cümlenin 
nereye varacağını çok dikkatle tartmıyor fakat bu 
o yazarı daha samimi kılan özelliklerden biri. Ki-
taptaki bölümlerin hepsi 1-2’şer sayfadan oluşuyor 
bu da tek bir konuda çok fazla kalıp sıkmamasını 
sağlıyor. Ayrıca onu okuyup beğenen biri olarak 
da her bölümün altına yazdığı kısa ama yaratıcı 
cümlelerden bahsetmeden geçemem. Bu cümleler 
bölümün bir cümlelik özeti gibi olmakla beraber 
güzel ve akılda kalıcı özlü sözler gibi. Bir bayan 
olarak aşk, sevgi, terk edilmek gibi konuları bu ka-
dar dürüst anlatan bir yazar görmediğimi dürüstçe 
söyleyebilirim.Kendisi ne kadar kötü yorumlar alsa 
da aldığı iyi yorumlar da göz ardı edilemez. Yazar 
olmadan önce sosyal ağlarda paylaştığı yazılarla 
dikkat çektiğini ve sonra kitap çıkarmaya cesaret 
ettiğini söyleyen bir kitle olsa da kitap çıkarmaya 
cesaret etmesine çok sevinen daha büyük bir  
kitleye sahip.

 Zaten bir yazar olarak kötü yorumların onu etkileyemeyeceğini ikinci kitabı SABAH 
UYKUM’u yazarak kanıtladı. Aynı konsept ille devam ettiği bu kitapta daha çok terk edilmenin ve 
yalnızlığın ortaya çıktığını görebiliriz. Ancak yine de okuyanları gülümsetecek potansiyele sahip 
olan bu kitabı bir kahve eşliğinde okumanızı tavsiye ediyoruz.

 Elif Şafak. Son yıllarda edebiyatımıza en 
güzel eserleri sunan yazarlardan biri. Eserleri 
inanılmaz derecede sade ve anlaşılır. Hal böyle 
olunca yazılarında samimiyet ön plana çıkıyor. Bu 
sayede birçok okuru tarafından takdir edilmekte. 
Edebiyatımıza kazandırmış olduğu eserler son 
yıllarda daha çıkmadan konuşuluyor. Aslında 
bunun birçok nedeni var. Yazdıklarını büyük bir 
iştahla okuyor olsam da, şikayetçi olduğum gizem-
li bir yanı var. Çoğu kişi tarafından biliniyor aslında 
fakat yazılarında hala bunu yapıyor olmasını hiç 
hoş bulmuyorum. Kitaplarını okurken en roman-
tik, en duygusal anda birden aklınızı kurcalayacak 
politik yazılar okuyabilirsiniz. Bu yüzden eleştireni 
de çok, seveni de. Her ne kadar yazdıklarını, 
düşüncelerini sevsem de, çoğunu proveke amaçlı 
yazıyor olması beni bu düşünceden uzaklaştırıyor.
 Sizlere Elif Şafak’ın yazmış olduğu tüm 
kitapları okumanız. Ancak okurken yazmış olduğu 
politik kesimlere kulak asmamanız. Sadece bu 
şekilde yazdıklarından zevk alabilirsiniz. Doğru ya 
da yanlış düşünceye sahip olması hiç fark etmez, 
önemli olan sizlerin kitaplarından aldığınız haz.



     NE
    OKUSAM?
#1BEYAZ YAKALININ KEYİF DEFTERİ

Gerçek hikâyeler kurgudan 
çok daha tuhaftır, Dr. Gary Small 
da bunu gayet iyi biliyor. Psiki-
yatriyle ve insan beyni üstüne 
çığır açıcı araştırmalarla geçen 
otuz yıl içinde Dr. Small pek 
çok şey görmüş. Şimdi ofisinin 
kapılarını açmaya ve kariyer-
inin en gizemli, ilginç ve tuhaf 
hastalarını anlatmaya hazır.

Bu kitap bir psikiyatristin 
zihnine ve onun giderek gelişim 
gösteren mesleki yaşamına 
yapılan aydınlatıcı bir yolcu-
luk. Aynı zamanda bu branşın 
ve daha önce görülmemiş, 
tanısı koyulmamış çeşitli akıl 
hastalıklarının perde arkasına da 
bir bakış... Kitabı okurken kendi-
nizi, bizi insan yapan şaşırtıcı 
tuhaflıklar üstüne düşünürken 
bulacaksınız.

Sıkça komik, kimi za-
man trajik ve daima etkileyici 
Dr. Small, sizleri kariyeri içinde 
Boston’un kalabalık acil servis 

koridorlarından başlayıp ülke 
elitlerinin multimilyon dolarlık 
kayak localarına dek uzayan 
bir geziye çıkarıyor. Bu gezi 
sırasında birbirinden tuhaf gerçek 
karakterleri anlatırken, bir yandan 
da esrarengiz histerik körlükle, 
penisinin küçüldüğüne inanan 
bir adamla, gizli sürdürülen çifte 
hayatlarla ve ürkütücü derecede 
psikotik romantik arzularla baş 
ediyor. Akıl hocası kendi hastası 
olduğunda Dr. Small’un kariyeri 
ve kişisel hayatı tam bir döngüyü 
tamamlıyor ve Small’un kimsenin 
zihinsel araştırmanın ötesinde 
olmadığını anlamasını sağlıyor; 
kendisinin bile...

#2BİR PSİKİYATRİSTİN GİZLİ DEFTERİ

Gerçek hikâyeler kurgudan 
çok daha tuhaftır, Dr. Gary Small 
da bunu gayet iyi biliyor. Psiki-
yatriyle ve insan beyni üstüne 
çığır açıcı araştırmalarla geçen 
otuz yıl içinde Dr. Small pek 
çok şey görmüş. Şimdi ofisinin 
kapılarını açmaya ve kariyer-
inin en gizemli, ilginç ve tuhaf 
hastalarını anlatmaya hazır.

Bu kitap bir psikiyatristin 
zihnine ve onun giderek gelişim 
gösteren mesleki yaşamına 
yapılan aydınlatıcı bir yolcu-
luk. Aynı zamanda bu branşın 
ve daha önce görülmemiş, 
tanısı koyulmamış çeşitli akıl 
hastalıklarının perde arkasına da 
bir bakış... Kitabı okurken kendi-
nizi, bizi insan yapan şaşırtıcı 
tuhaflıklar üstüne düşünürken 
bulacaksınız.

Sıkça komik, kimi za-
man trajik ve daima etkileyici 
Dr. Small, sizleri kariyeri içinde 
Boston’un kalabalık acil servis 

koridorlarından başlayıp ülke 
elitlerinin multimilyon dolarlık 
kayak localarına dek uzayan 
bir geziye çıkarıyor. Bu gezi 
sırasında birbirinden tuhaf gerçek 
karakterleri anlatırken, bir yandan 
da esrarengiz histerik körlükle, 
penisinin küçüldüğüne inanan 
bir adamla, gizli sürdürülen çifte 
hayatlarla ve ürkütücü derecede 
psikotik romantik arzularla baş 
ediyor. Akıl hocası kendi hastası 
olduğunda Dr. Small’un kariyeri 
ve kişisel hayatı tam bir döngüyü 
tamamlıyor ve Small’un kimsenin 
zihinsel araştırmanın ötesinde 
olmadığını anlamasını sağlıyor; 
kendisinin bile...

Yazar: Mert Aykuteli

#3 GEYIKLI PARK
Falih Rıfkı Atay’ın Ateş ve 

Güneş adlı kitabında, bir subayın 
kendisine yönelttiği şu eleştiriyle 
Çanakkale direnişine hak ettiği 
değeri vermeyişimizin çok es-
kilere dayandığını görebiliriz:

“Siz gençler ne tembelsi-
niz? Hiçbir şey yazmıyorsunuz. 
Çanakkale’ye bir torpido şair ve 
ressam gitti. Daha bir kitap bile 
görmedik.”

Oysa Çanakkale’yi ziyaret 
ederek, izlenimlerini aktarmaları 
istenen sanatçı heyeti, 11 Tem-
muz 1915’te Sirkeci’den trenle 
yola koyulur. Davete, aralarında 
İbrahim Çallı, Enis Behiç, Ham-
dullah Suphi, Ömer Seyfettin, 
İbrahim Alaattin, Nazmi Ziya ve 
Mehmet Emin’in de olduğu on 
yedi kişi katılır. “Heyet-i Edebiye” 
olarak anılan grup, bir İngiliz 
zırhlısı tarafından tahrip edilen 
Namık Kemal’in Bolayır’daki 

mezarını da ziyaret etmeyi unut-
maz.

Davete katılamayanlar 
arasında öyle güçlü bir kalem 
vardır ki, eğer heyette o olsaydı 
Çanakkale Savaşı hakkında elim-
izde harika bir eser olabilirdi. An-
cak gidemez, çok önemli bir ma-
zereti vardır, ölüm döşeğindedir. 
Tevfik Fikret, başucunda duran 
Çanakkale’deki savaş alanlarına 
ziyareti içeren davetiyeye ba-
karak verir son nefesini…

Ve Sunay Akın, 
Çanakkale’den bindiği gemisi-
yle, dünyanın gizli kalmış pek 
çok kıyısına uğrayarak sürdürür 
yolculuğunu. Hiç anlatılmamış 
öyküler fısıldar kulağımıza, 
Geyikli Park subaya geç kalmış 
bir özürdür adeta. 

#4USTAM VE BEN
Öğrenme aşkıyla geçti 

ömrümüz, aşkı öğrenemesek 
de…

Tarihimizin en önemli 
ve çalkantılı dönemlerinden 
biri olan 16. yüzyılda İstanbul… 
Hindistan’dan gelen beyaz 
bir fil ve onun sırlarla dolu 
bakıcısı: Çota ile Cihan. Filbaz 
aynı zamanda bir üstadın 
çırağı. Ustası ise Sinan. Bu 
toprakların yetiştirdiği en 
büyük mimar.

Elif Şafak’ın muaz-
zam hayal gücü ve zengin 
diliyle Osmanlı tarihinin 
derinliklerine doğru şaşırtıcı 
bir yolculuğa çıkıyoruz. 
Karşılıksız bir aşk, ik-
tidar kavgaları, yobazlığın 
ortasında yeşeren sanat ve 
beklenmedik bir ihanet…

Bir tarafta bilime ve 
öğrenmeye inananlar, bir 
tarafta gelişmeyi durduranlar...

Ustam ve Ben, tar-
ihi kişiliklerin, camilerin, 
kütüphanelerin, türbelerin, 
köprülerin resmigeçit yaptığı, 
rengârenk, canlı, sürprizlerle 
dolu bir dönem hikâyesi…

Öyle bir hayal dünyası 
ki içindeki konular ve 
tartışmalar günümüze dair de 
çok şey söylüyor. Uzun süre 
hafızalardan silinmeyecek, 
çok konuşulacak bir roman.

#5BERABER YÜRÜDÜK BIZ BU YILLARDA
“Beş gazetenin arşivinden 

460 bin sayfa taradım. Sırf arşiv 
taraması 1.5 senemi aldı. İsim 
Şehir Hayvan ve İsim Şehir Bitki 
gibi köşe yazılarımdan derleme 
değil... Sıfırdan yazıldı. 3 Kasım 
2002’de başlıyor. Bugüne kadar 
geliyor. Çıraklık, kalfalık, ustalık 
diye üç bölümden oluşuyor.” 

Bir tablo hayal edin.
Sanat eseri.
Miras. Size ait.
Tuvali, Türkiye coğrafyası.
Boyası, şehit kanı, alın teri.
Her sabah uyanıyorsunuz.
Gururla seyrediyorsunuz.
Ama, birileri her sabah  
sizden önce uyanıp o 
tablonun başına geçiyor 
ve orasına burasına minik
minik fırça darbeleri atıyor.
Her sabah bir minik fırça
darbesi.
Usta işi.
Küçük küçük değişiyor

tablo.
Aniden değil.
Milim milim.
Alıştıra alıştıra.
Yedire yedire.
Aradan yıllar geçiyor.
Tablo, o tablo olmaktan
çıkmış!
Komple değişmiş.
Dedim ya, kanıksamışsınız.
Bakıyorsunuz,  
bakıyorsunuz...
Tablo, hâlâ aynı tablo zan
ediyorsunuz.
Peki ne yapılabilir?
Fark, nasıl fark edilebilir?
Orijinal’in aslında ne kadar
değiştiği...
Ne hale getirildiği...
İlk bakışta nasıl
anlaşılabilir?
Tek çare var. Kıyas.
Tablonun ilk haliyle...
Son halini yan yana
koymalı.

Çok satanlar listesinden alınmıştır



 MÜZİK 
   HABERLERI

 

 MTV EMA 2013
Bu yıl ki ödül törenini Hollanda’nın Amster-
dam şehrinde gerçekleştiren MTV Miley 
Cyrus’ın “We Can’t Stop” eseriyle başladı. 
Robin Thickein - Iggy Azelia “Blurred 
Lines” performansı sergilediği gecenin 
sunuculuğunu LMFAO grubunun sevilen 
solisti Red Foonun üstlendi. Gecenin “En 
İyi Şarkı” ödülünü Bruno Mars kazanırken 
hemen ardından Katy Perry yeni şarkısı “Un-
conditionally” ile muhteşem bir canlı per-
formans sergiledi. “En İyi Hip-Hop” ödülünü 
vermek için sahneye çıkarak, ödülü sahibi 
Eminem’e teslim etti.

     MTV EMA 2013 Kazananlar Listesi

Yılın Şarkısı: Bruno Mars – “Locked Out of Heaven”
En İyi Video: Miley Cyrus – “Wrecking Ball”
En İyi Kadın Sanatçı: Katy Perry
En İyi Erkek Sanatçı: Justin Bieber
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı: Macklemore & Ryan Lewis
En İyi Hip-Hop Sanatçısı: Eminem
En İyi Rock Sanatçısı: Green Day
En iyi Pop Sanatçısı: One Direction
En İyi Elektronik Müzik Sanatçısı: Avicii
En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı: Thirty Seconds to Mars
En İyi Görüntü: Harry Styles
En İyi MTV Push Sanatçısı: Austin Mahone
En İyi Sahne: Linkin Park
En İyi Canlı Performans: Beyoncé
En İyi İngiliz Sanatçı: One Direction
En Büyük Fan Topluluğu: Tokio Hotel

Yazar: Zafer Özkan

 KATY PERRY’DEN ÇILGIN İTİRAF

 Çıkardığı şarkılar ile yıllardır milyonların sevgilisi olan 
Katy Perry “ I Kissed Girl” şarkısını yazarken nerden ilham 
aldığını yeni yaptığı bir röportajında bir kadına aşık olmak 
hakkında konuşurken; “15 yaşındayken, bir kadın arkadaşıma 
aşık olmuştum. Onun güzel olduğunu düşünmüştüm ve onun 
gibi olmak istemiştim. Kızın hayatımda çılgın bir etkisi vardı. 
Ama kıza hiçbir zaman nasıl hissettiğimi söylemedim. Erkek 
arkadaşıma (John Mayer) da söyledim. Eğer Scarlett Johansson 
benimle dışarı çıkmak isterse, çıkarım.” sözleriyle belli etti. 

 BRITNEY SPEARS’IN YENİ ALBÜMÜ

 8. Stüdio albümü olan “Britney Jean”i Aralık ayında 
yayınlayacak olan Spears, şarkı listesini Facebook ve Twit-
ter üzerinde paylaştı. Standart versiyonunda 10, deluxe 
versiyonunda ise ekstra 4 parçanın yer aldığı albümde; Will 
I Am, T. I. ve kız kardeşi Jamie Lynn ile beraber söylediği 
şarkılar yer alıyor. “ Work Bitch” klibiyle beğenileri toplayan 
Britney Spears, geçtiğimiz günlerde de yeni albümünden 
“Perfume” adlı yepyeni single’ı yayınlamıştı. Unutmadan 
hatırlatmak isterim ki Will I Am ve Anthony Preston 
imzasını taşıyan “Work Bitch” ülkemizdeki iTunes listeler-
inde de ilk sıraya yerleşmişti. 

     YOUTUBE MÜZİK ÖDÜLLERİ
 İlki bu yıl gerçekleştirilen ve her yıl gerçekleştirileceği açıklanan Youtube Müzik Ödülleri 
geçtiğimiz pazar gecesi sahiplerini buldu. Beğenilme, İzlenme ve Yorumlara göre belirlenen ödüllerin 
dağıtımı YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Aktör Jason Schwartzman ve Reggie Watts’ın 
sunduğu, Spike Jonze’un yönettiği gecenin en büyük ödülü “Yılın Sanatçısı” yeni albümü MMLP2 ile 5 
Kasım’da müzik marketlerde yerini alan olan Eminem’in oldu. Klasik Müziği DubStep ile harmanlayarak 
kemanı ile hayat veren Lindsey Stirling, Radioactive ile “Response Of The Year” (Yılın En Olumlu Tep-
kisi) ödülünü almaya hak kazandı. Gecedeki bir diğer ödül “YouTube Fenomen”i RED albümü ile 2013’e 
damgasını vuran ve yayınlandığı ilk günden beri en sevilen şarkıların zirvesindeki isim Taylor Swift’in “I 
Knew You Were Trouble” adlı şarkısı ve klibine gitti. İşte Youtube Müzik Ödülleri’nin kazananları: 
Yılın Sanatçısı: Eminem    Yılın Videosu: Güney Koreli grup Girls’ Generation
Yılın Fenomeni: Walk off the Earth, KRNFX En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Macklemore ve Ryan Lewis
En İyi Video Cevabı: Lindsey Stirling ve Pentatonix (Imagine Dragons – Radioactive)

 

 2013 VİCTORİA’S SECRET DEFİLESİ
Bu yıl Taylor Swift’in katılacağı 2013 Victoria’s Secret De-
filesi 10 Aralık 2013 Salı günü CBS’te yayınlanacak. Celeb-
rity Gossip’in haberine göre Swift, izleyenlerini Çarşamba 
akşamı büyüleyecek. Defilenin ilerleyen günlerde tel-
evizyon ekranından yayınlanmak üzere Çarşamba akşamı 
kayda alınacağı şu anda elimize geçen bilgiler arasında yer 
alıyor. Defilede sahne alacak diğer müzisyenler ise Fall Out 
Boy, Great Big Worl ve Neon Jungle olacak. 



 BLUES
Evet sevgili totem okurları yeni sayımızda 

BLUES   müziğin ortaya çıkışı, ilerleyişi ve 
bugünkü durumu hakkında size bilgi vermeye 
çalışacağım. Blues  müzik 400 yıllık geçmişi 
olan ve kökeni Afrika’ya dayanan bir müzik 
türü aslında… Çok ilginçtir ki  bu türün doğuşu 
Afrika’dan Amerika’ya köle olarak getirilen 
Afrikalıların tarlalarda söylediği şarkılardan 
doğmuştur. Bu şarkılarda özgürlüğü, birliği, 
beraberliği konu alan şarkılardı bunlar. Bir 
bakıma onların stres atma yöntemleri de denile-
bilir tabi…Daha sonra çiftlik sahipleri cumartesi 
geceleri bu işçilerin eğlenceler düzenlemelerine 
izin verdi ve blues yavaş yavaş oluşmaya başladı. 
Özgürlük için söylüyorlardı şarkılarını ve bu 
girişim sonuç da verdi. Köleliğin kaldırılmasıyla 
daha özgür bir ortamda ilk blues besteleri or-
taya çıkmaya başladı. Ancak beyazların ırkçılık 
yapması sonucu bu zenci kesim-ki bilirsiniz 
blues müzik yapanların çoğu zencidir- kuzeye 
yöneldi ve kültürel bir alışverişte bulundular. 
Gitar ve diğer enstrümanları çalmayı  öğrenerek  
özgürlüğün notalarını kulaklarımıza kazımaya 
başladılar. 

1909 yılında blues için altın bir sayfa açıldı. 
Özellikle Memphis şehrinde yeni kurulan blues 
gruplarından birinden belediye başkanı kendisi 
için şarkı yazmalarını istedi. Başkan seçimleri 

kazandı ve blues da böylece daha geniş bir 
kitleye yayılmaya başladı. Daha sonrasında ise 
bölgesel olarak anılmaya başladı. Bunun nedeni 
ise o bölgedeki gitaristlerin teknik farklılıklarıydı. 
Memphis Blues, Teksas Blues gibi türler 
oluşmaya başladı. Daha sonraki yıllarda blues ve 
caz müzik yakınlaştı. Oralara   pek girmeyelim 
girersek çıkamayız çünkü :D Şimdi isterseniz bi-
raz müzisyenlerinden bahsedelim biraz da… 1948 
yılında daha 23 yaşında iken yıllarca blues’un 
babası olarak bilinecek olan adam 4 yıl sürecek 
bir radyo programı sunmaya başlayacaktı. Din-
leyicileri ona Blues Boy diyeceklerdi biz onu 
B.B.King olarak tanıyoruz sevgili totem okurları 
:D  İlk parçası olan Three O’Clock Blue ile 
kulaklarımızın pasını siliyordu.

 2.Dünya Savaşı sonrası ise blues müziğin 
örneklerini İngiltere’de görmeye başladık. Blues 
türünden etkilenen gitaristler gruplar kurarak 
İngiltere’de de bu müziğin yaygınlaşmasını 
sağladı. Bunlardan biri de bugün de çok iyi 
bildiğimiz Rolling Stones dur. İngiliz blues gita-
risti demişken tabi Eric Clapton ı da söylemeden 
geçemeyeceğim. Tekniği ve  yorumuyla  insanları 
kendine hayran bırakarak ön plana çıktı.

 Benim aklıma blues müzik dendiğinde 
açıkçası Eric Clapton ve B.B.King  gelir. Eğer siz 
de birazcık da olsa blues a karşı ilginiz varsa  
bu adamları  dinlemenizi tavsiye ederim. 

 Bol müzikli günler, bir sonraki sayıda 
görüşmek üzere hoşça kalın...

Yazar: Gürkan Ağyüz

Eric Clapton               B.B.King



  KATY PERRY
Çoğu kişinin gözünce Pop müziğinin yeni kral-

içesi olacak kişi. Güzelliği ve şarkılarıyla tüm dünyayı 
kendine hayran bıraktı. 

Önce Katy ablamızın müzik hayatıyla başlayalım. 
Gerçek adı Katheryn Elizabeth Hudson’dır.  Müzik 
hayatına ilk olarak kiliselerde başladı. Babası bir 
kilisede görevliydi. 9 yaşında babasının çalıştığı 
kilisedeki koroya katıldı ve müzik hayatına böyle 
başladı.

17 yaşına kadar kilise korosunda Gospel Müziği 
söyledi. Bunu sevmesi ve iyi olmasından dolayı 
Hıristiyan okullarında eğitimine devam etti. Bu 
yıllarda Santa Barbara’da işinde iyi olan dansçılardan 
dans eğitimi aldı. Liseye giderken müzik alanındaki 
büyük hedefleri yüzünden okulu bıraktı. 

15 yaşına geldiğinde Rock müzisyenlerinden 
etkilenmesi dolayısıyla gitar çalmayı öğrendi. Aynı 
yıl kendi şarkılarını yazıp bestelemeye başladı ve ilk 
stüdyo albümünü yaptı.

Ünlü sinema oyuncusu Kate Hudson ile ismi çok 
benziyordu ve bunun kendisini gölgede bırakacağını 
düşünerek annesinin kızlık soyadı olan “Perry” 
soyadını kullanmaya başladı.

19 yaşında geldiğinde yeni bir albüm çıkarmak 
için hazırlanmaya başladı. Gospel müziği ile 
büyüdüğü için diğer müzik türleri hakkında pek 
bilgisi yoktu. Michael Jackson, Shakira gibi ünlülerle 
çalışmış biri olan Glen Ballard, Katy’e söz yazımında 
yardımcı oldu. Ballard’la birlikte oluşturduğu “Simple” 
isimli şarkı, Gezgin Pantolon Kardeşliği isimli filimin 
müzikleri arasında kendine yer edindi. Hemen sonra 
çıkardığı iki şarkı da Kelly Clarkson’ın “All I Ever 
Wanted” albümünde yer aldı.

2004 yılına geldiğinde Columbia Records adlı 
şirketle sözleşme imzaladı. Ancak şirket onu acemi 
bulduğu için pek önemsemedi.  Aynı yıl hazırladığı 
“Old Habbits Die Hard” şarkısı 2005’teki Altın Küre 
Ödülleri’nde En İyi Orijinal Şarkı seçildi ve basında 
kendinden söz ettirmeye başladı.

2007 yılında, tanınmaya başlayınca kendisine 
bir imaj oluşturmak zorunda olduğunu fark etti. 
Kasım 2007’de çıkarttığı “UR So Gay” şarkısı bir 
patlama yarattı. 2008’de çıkarttığı “I Kissed a Girl” 
Billboard Hot listesinin 7 hafta boyunca en üstünde 
kaldı. Böylelikle artık tüm dünya onu tanımış oldu.

Belki de şu anki ününe kavuşmasının en büyük 
nedeni: Teenage Dream. Mayıs 2010’da ikinci stüdyo 
albümü olan Teenage Dream için “California Gurls” 
şarkısını yayınladı. Şarkı, Billboard Hot 100’ün altı 
hafta boyunca zirvesinde kaldı. Bir süre sonra albüm-
le aynı adı taşıyan “Teenage Dream” isimli şarkısını 
yayınladı ve şarkı çok popüler oldu. İlerleyen zaman-
larda Amerikan Bağımsızlık Günü’nden bahsedilen 
“Firework” şarkısını yayınladı. Şubat 2011’de de 
Kanye West ile birlikte E.T şarkısını yayınladı. E.T’nin 
yakaladığı başarı sayesinde Billboard Hot 100 tari-
hinde ilk on sıralamasında 52 haftayla en uzun süre 
kalan sanatçı unvanını kazandırdı. 2011 Haziran’ında 
ise “Last Friday Night” şarkısını yayınladı. Ekim 
2011’de ise “The One That Got Away” şarkısını 
yayınladı. Şarkı diğerleri kadar popüler olamasa da 
çok sevildi. 

20 Mayıs 2012’de ise Wide Awake şarkısını 
çıkardı. Çoğu kesim tarafından bu şarkı Katy’nin kari-
yer zirvesi olarak görüldü.

Yazar: Gökhan Uçar

Katy Perry hayranlarına KatyCat denilmektedir.

Katy Perry Türkiye’de de sahne almıştır.

Wide Awake şarkısındaki sözleri nedeniyle 
İllüminati ile bağlantısı olduğu düşünülmektedir.

Twitter’de en çok takipçisi olan 3 kişiden biridir.

2013 Ağustos’unda Katy Perry, yeni albümü PRISM’i 
duyurdu. 12 Ağustos’ta “Roar” isimli ilk şarkı iTunes’ta 
yayınlandı. Aynı gün Youtube üzerinden Lyric vide-
osu da yayınlandı ve çok beğenildi. 5 Eylül 2013’de 
ise videonun klipi yayınlandı ve klip kurgusu ned-
eniyle çok beğenildi. 18 Eylül’de Youtube üzerinden 
Unconditionally’nin Lyric videosu yayınlandı. 24 Eylül’de 
ise Juicy J ile hazırladığı “Dark Horse” şarkısını çıkardı. 
Şarkı beğenildi ancak Katy Perry’nin Juicy J ile çalışması 
beğenilmedi. 30 Eylül’de ise Walking On Air isimli 
şarkısı Youtube’de çıktı. 20 Kasım Unconditionally klib-
inin yayınlanış tarihi oldu. 
 Katy Perry’nin tarzından biraz söz edelim. 
Aslında en çok sıra dışı giyim tarzıyla tanınır. Kliplerinde 
olduğu kadar günlük hayatında da değişik kıyafetler 
giyer. Özellikle de ilk stüdyo albümündeki giyimini 
“Lolita” filminden esinlenerek oluşturmuştur. Meyve 
veya değişik şekillerdeki kıyafetleri daha sık tercih 
etmektedir. Son albümü PRISM’in Roar şarkısında ise 
Tarzan benzeri kıyafetlerle, Unconditionally şarkısında 
biraz daha sade kıyafetler tercih etmiştir.
Katy Perry’nin aşk hayatı biraz karmaşıktır. Bir ara Gym 
Class Heroes’ın solisti Travie McCoy ile bir süreliğini 
ilişki yaşadı. 2008’nin sonlarında ise Matt Thiessen ile 
ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki bitince ünlü komedyen 
Russell Brand ile ilişki yaşamaya başladığı öğrenildi. 
2010 yılında ise Russell Brand ile evlendi. Ancak bu 
evlilik bir yıldan pek fazla sürmedi. Bir süredir de şarkıcı 
John Mayer ile ilişki yaşamaktadır.
Benim Katy Perry ile tanışmam Wide Awake’in çıkışıyla 
oldu. O dönemler yerli takılmaktan sıkılınca yabancı 
şarkılar aramaya başladım. Şansıma Wide Awake’i 
gördüm. Dinlediğim zaman çok sevdim ve hemen 
Katy’nin diğer şarkılarını dinlemeye başladım. Kısa bir 
süre sonra tüm şarkılarını ezberledim. Bu yaz da yeni 
albümünü duyurması benim için müthiş bir haber oldu. 
Şarkılar bir bir çıkmakta ben de ezberlemekteyim. Bir 
KatyCat olarak yeni şarkılarını meraklı bir şekilde bekli-
yorum.

Prism albüm kapağı

ROAR klibinden bir kare...



 YENİ
     DİZİLER

#1THE CRAZY ONES
Bir komedi dizisi olan The Cra-

zy Ones, Oscar ödüllü oyuncu Robin 
Williams’ın canlandırdığı çocuksu 
Simon karakterinin ve akıllı kızı 
Sydney’in reklam alanında adlarından 
söz ettirme çabasını anlatıyor. 

Dizinin giriş videosu oyuncuları 
tanıtıyor ve oldukça sade. Arkada 
çalan müzik ve video bana biraz 
ters düşmüş gibi geldi. Acel-
eci bir müzik yerine sakin tempoda 
ancak eğlenceli bir müzik tercih 
edilebilirmiş. 

Modern Family dizisinde 
olduğu gibi tek kamerayla çekilme-
kte olan dizi şimdilik istediği ilgiyi 
elde etmiş değil. Dizide tek kamera 
yöntemi kullanıldığından çekimin 
biraz daha özveriyle yapılması ger-
ekiyor. Kamera çekimleri iyi ancak 
dizi pek vasatın ötesine geçemi-
yor bence. Her bölümde verilmek 
istenen bir mesaj var ve mesajların 
veriliş şekli iyi kurgulanmış. Oyun-
culuklar konusunda bir şey demeye 
gerek yok; hepsi gayet iyi ancak 
dizi izlerken sıkıyor. Yapımcılar “Ofis 
dizisi yapalım ama Robin Williams 

olsun.” demişler. Robin Williams tek 
başına diziyi sırtlıyor ancak sena-
ryoda bazı bölümler ve şakalar hariç 
pek de iş olmadığından dizi beklenen 
ilgiyi alamıyor. Yeteri kadar kahka-
haya boğuluyoruz izlerken ama bir 
şeyler dizide eksik. Kim bilir belki de 
bana gülme efekti olmadığından ve 
How I Met Your Mother’dan sonra 
kesmediği için güzel gelmemiştir.

Bu arada dizinin ismi ne alaka 
diye araştırırken gördüm: TBWA 
isimli reklam ajansının Apple için 
hazırladığı dünyaca ünlü reklam 
“Think Different”ın başlangıcındaki 
replikten geliyormuş: Here’s to 
The Crazy Ones. İsim seçiminde 
anlaşıldığı üzere harika bir düşünce 
var.

#2AMERICAN HORROR STORY: COVEN
Aslında yeni bir dizi değil 

American Horror Story. Bu dizinin 
üçüncü sezonu ancak her sezon 
ayrı bir konuyu işliyor. Bu sezonki 
konumuz ise cadılar. Yani gene 
doğaüstü olaylarla karşı karşıyayız. 

Dizinin ilk sezonu başlarken 
bu kadar yoğun bir ilgi olacağı 
beklenmiyordu. Çoğu kişi dizinin 
sezon finalini bile göremeyeceğini, 
sezon ortasında iptal edileceğini 
düşünmüştü. Çünkü konu klişe 
bulunmuştu ve de bu kadar usta 
oyuncunun dizide karmaşıklığa 
yol açacağından endişe ediliyordu. 
Ancak öyle olmadı. Gerek hikây-
enin işlenişi, gerekse oyuncuların 
performansları diziyi çok iyi 
yerlere getirdi. Bunun sebebiyle 
ikinci sezon ve ardından üçüncü 
sezonda daha da yükselmekte 
olan bir heyecan bekleniyordu. 
Bakalım şimdiye kadar o heyecanı 
görebilmiş miyiz?

Üçüncü sezonda, ilk ve ikinci 
sezonda yer alan birçok oyuncu 
bulunuyor. Bu da oyuncuların 
diziye adapte olma sorununu 
ortadan kaldırmış gibi. Dizinin üç 

sezonda da giriş müziği görevini 
üstlenen gerilim dolu müziğimiz 
gene izleme ve gaza gelme sebe-
plerimizden biri. Müziğe eşlik eden 
giriş videosunun ürkütücü ortamı 
ve garip havası diziye ön hazırlık 
işlevi görüyor. 

Aşk ve cinsellik dizide 
gene var ama ikinci sezona göre 
şimdilik daha az oranda karşımıza 
çıkıyor. Çünkü bu sene hikâyenin 
işlenişinde aşk entrikalarından çok 
diyalog entrikaları tercih ediliyor. 

Açıkçası ilk ve ikinci sezona 
göre biraz daha kötü buldum bu 
sezonu. Önceki iki sezonda da 
bu sezona göre gerçeklik daha 
fazlaydı. Bu sezonda psişik yet-
enekler oldukça önemli bir yer tutar 
olmuş. İlk sezon hayaletleri, ikinci 
sezon uzaylıları görmüştük. Ama 
bu sezon cadı, yaratık, hayalet yani 
çoğu olağanüstü kavramı görüy-
oruz. Bu açığı senaryo şimdilik 
kapatıyor ama önceki sezonları 
değerlendirmeye kattığımızda bir 
adım geride gibi bu sezon.

Yazar: Gökhan Uçar

#3 THE BLACKLIST Polisiye dizileri arasına katılan 
dizimiz oldukça iddialı bir yapım. 
Dizinin konusu da ilgi çekici ve 
gizemli: Dünya’nın her yerinde aranan 
bir suçlu olan Raymond “Red” Red-
dington, gizemli bir şekilde teslim olur 
ve birlikte çalışmakta olduğu herkesin 
ismini vererek suç oranını azaltmayı 
teklif eder. Ancak bunun karşılığında 
istediği bir şey vardır: Hiçbir tanışıklığı 
olmayan FBI ajanı Elizabeth Keen ile 
tanışmak.

Gelelim yoruma. Polisiye 
dizilerde belirli bir çizgi yakalamak ve 
beğeni almak kolay değildir. Çünkü 
polisiye konulu çoğu dizi bu türe 
aksiyon ve bir tutam hikâye olarak 
yaklaşır. Ülkemizde de bunun birçok 
örneği var. Her sezon bolca çatışma 
ve sezon başı bir kötü adamla bir 
şey yapılıyormuş gibi gösterilir. Tabii 
hikâyede pek bir al beni olmayınca ya 
dizi elde patlar ya da öylesine çekilip 
durur. Sadece Türkiye’yi kastetmiyo-
rum, her polisiye dizisi bu riskle karşı 
karşıyadır. Ama The Blacklist bu paslı 
zinciri kırmış gibi. 

Dizide diyalogların sıkıcı 
olmaması çok iyi. Konuşmalarda gü-

zel noktalara değiniliyor ve bölümde 
işlenecek konu hakkında bilgi verdiği 
için heyecanı arttırıyor. İkili diyaloglar-
da adeta Savaş Sanatı isimli kitaptan 
fırlamış gibi olan edebi konuşmalar 
bence dizinin en büyük artısı.

Aksiyon sahneleri genelde 
küçük bir zamana sahip ama yet-
erli düzeyde. He bölümdeki konu ve 
işlenişi aksiyona gerek bırakmıyor.

Dizide şimdilik tam olarak 
netleşmiş bir konu yok. Aslında ana 
konu olduğu düşünülen bir hikaye 
vardı geçen bölümde bu konu 
sonlandırıldı gibi. Rahat olun spoiler 
vermeyeceğim. Dizi şimdilik her 
bölümde ayrı bir olayı ele alıyor ancak 
yavaş yavaş bir konu oturacağını 
düşünüyorum.

Raymond Reddington ve 
Elizabeth  Keen’in dizide uyumu ve 
oyunculukları çok iyi. Birkaç sene 
sonra en iyi ikili ödüllerine aday gös-
terilirlerse pek şaşırmam.

Sağlam polisiye aradığım 
dönemlerde The Blacklist yağmur 
sonrası doğan güneş gibi geldi bana. 
Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. 
Pişman olmayacaksınız.

#4MOM
How I Met Your Mother’ın 

biteceği bu sene belki de onun yerini 
alacak birkaç potansiyel sahibi bir 
dizi. Konusu aslında biraz klişe: Kötü 
alışkanlıkları olan garson annemiz 
Christy iki çocuğunu kendi geçtiği 
kötü yollardan geçmeden yetiştirme 
çabasındadır. Ancak bunun için önce 
çocukların iyi bir örnek olmalıdır- ki 
bu en zorudur. Bulunduğu ortam 
onu çileden çıkarmaktadır. Bir 
yandan eski kocası, bir yandan 
ergenliğindeki kızı ve küçük oğlu, 
diğer yandan da genç kalma 
çabalarındaki annesi onun sinirini 
bozmaktadır.

Oyuncu kadrosu küçük ama 
oldukça deneyimli. Christy karakter-
ini Korkunç Bir Film serisinin Cindy’si 
Anna Faris oynuyor. Emmy ödüllü 
oyuncu Allison Janney ise Christy’nin 
annesi Bonnie’yi oynuyor. Diğer 
oyuncular arasında Breaking Bad’in 
“Badger”ı Matt L. Jones ve Nathan 
Corddry gibi oyuncular yer alıyor.

Dizi gülme efektli onu baştan 
söyleyelim. Yani bunun farkında 
olarak izleyin diziyi. Ama izlerken 
gülme efektini çok mu yapmışlar 
acaba diye düşündüm. Başka 
görüşleri de inceleyince bundan 
bir tek benim şikâyetçi olmadığımı 
gördüm. Diziyi izleyen çoğu kişi 
gülme efektlerinin baş ağrıttığından 
benim gibi şikâyet etmiş. Eğer siz 
de izlerseniz böyle düşüneceğiniz 
kanaatindeyim.

Sitcom dizilerinde güldürme 
çabası biraz daha ön plandadır ve 
izlerken genelde “Bakın güldürüyo-
rum sizi!” der adeta. Ama dizide bu 
biraz fazla abartılmış gibi. Sıradan 
diyaloglar bile alaycı bir konuşma 
stiliyle belirtliyor.

Dizi şimdilik bana vasat geldi 
ancak belki ileride bir şeyler yapacak 
hale gelir. Komedi dizisi arıyorsanız 
bir deneyin.

#5AGENTS OF S.H.I.E.L.D
İsmi tanıdık geldi mi? 

Evet evet, doğru tahmin etti-
niz. Tam da Marvel filmlerindeki 
S.H.I.E.L.D teşkilatından bahsedi-
yoruz. Marvel’ın sinema alanındaki 
başarısını tartışmamıza gerek yok. 
Şimdi ise Marvel’ı dizi dünyasında 
görüyoruz. Sizler için izlediğim diziler 
arasında beni en çok meraklandıran 
dizi bu oldu aslında. Bakalım Marvel 
sinemadaki başarı dizide yakala-
nabilecek mi diye düşünmeden 
edemedim.

Dizinin konusu sinema 
filmlerinden biraz daha farklı. Sabit 
olayın çevresinde dönmüyor dizi. 
Yenilmezler’de gördüğümüz Ajan 
Phil Coulson, S.H.I.E.L.D’e geri 
dönüyor. Amacı ise küçük an-
cak ölümcül bir ekip hazırlayarak 
New York savaşından arta kalan 
tehlikeleri sonlandırmak ve yeni 
tehlikelerin önüne geçmektir.

Dizinin atmosferinden söz 
edecek olursak sinemadaki ortam-
dan fark yok. Şu ana kadar çıkan 
her bölüm film tadında. Olayların 
ilerleyişi biraz daha hızlı oluyor ama 
büyütülecek kadar değil. Filmlerde 
ara sıra karşımıza çıkan küçük 

espriler ve komik anlar dizide yer 
ediniyor. 

Oyuncu kadrosu hakkında 
konuşacak olursak kadro gayet 
tecrübeli. Phil Coulson’u Clark Gregg 
oynuyor. Kendisi zaten Marvel 
yapımlarında gayet tecrübeli birisi. 
Bir aralar Two and a Half Men’de 
rol alan Ming-Na Wen; Melinda 
rolünde. Dizinin Leo Flitz’i Iain De 
Caestecker ise Assassin’s Creed 3’te 
Fillian McCarthy’in seslendirmesini 
üstlenmişti. Unutmadan söyleye-
lim Yenilmezler filminde rol alan 
How I Met Your Mother’ın Robin’i 
Cobie Smulders bir bölüm de olsa 
karşımıza çıkıyor.

Demir Adam, Kaptan Amerika 
muhabbeti sürekli yapılıyor ama 
henüz onları görmüş değiliz. Kim bilir 
belki de bir gün Demir Adam, Hulk, 
Kaptan Amerika dizide karşımıza 
çıkar ve dizi bambaşka bir boyut 
kazanır. Filmlerde yakalanmış olan 
nefes kesici heyecan, dizide henüz 
yakalanamadı ama bu güzel kon-
udan gayet güzel bir hikaye çıkabilir. 
Eğer Marvel hayranıysanız den-
emenizde yarar var.

Sonbahar’ın gelmesi, tatilin bitmesiyle beraber dizi sezonu açılmış oldu. Geçen sezon biten 
diziler özlendi, yayına tekrar başlayan dizilere kavuşuldu ve de yeni çıkan diziler arenada boy 
göstermeye başladı. Sizler için birkaç diziyi izledim ve işte izlenimlerim.



VİZYONDA
       BU AY

#1HOBBİT: SMAUG’UN ÇORAK TOPRAKLARI 
Misty Dağları’ndan 

başarıyla geçen Thorin ve 
beraberindekilerin Mirk-
wood ormanındaki zorlu 
maceralarına odaklanıyor. 
Yanlarında Büyücü Gandalf 
olmadan ormanı geçmek 
zorunda olan Hobbitler 
insanların yaşadığı böl-
geye ulaştığında Bilbo 
Baggins’in cücelerle olan 
anlaşması da son bula-
cak. Yalnız Dağ’a ulaşmak 
zorunda olan ekip ulu 
ejder Smaug’un saklandığı 
inine giden Gizli kapı’yı 
bulabilecekler mi? Peki 
güneye doğru gizli bir 
görev peşinde olduğunu 
söyleyen Gandalf nerede?

Tür: 
Fantastik ,  Macera
Yönetmen: 
Peter Jackson
Oyuncular: 
Martin Freeman
Richard Armitage
Ian McKellen
Cate Blanchett
Evangeline Lilly
Senaryo:
Fran Walsh
Philippa Boyens
Yapımcı:
Peter Jackson
Fran Walsh
Vizyon Tarihi:
13 Aralık 2013

#2DÜĞÜN DERNEK
Sivas’ın Esenyurt 

köyünde yaşayan İsmail’in 
oğlu Tarık bir gün yurt 
dışından çıkagelir. Önce 
her zamanki gibi bir mem-
leket hasreti gibi görünse 
de bu ziyaretin altındaki 
esas neden çabuk ortaya 
çıkar: Tarık görevli olarak 
çalıştığı Letonya’da Moni-
ca adlı bir kızla beraberdir 
ve aynı ülkede çalışmak 
için tek yol evlenmeleridir! 
Kendisinin olurunu almaya 
gelen oğlunu düğünsüz 
evlendirmemeye kararlı 
olan İsmail, Tüpçü Fikreti, 
Çetin’i ve köyün öğretmeni 
Saffet’i seferber ederek 
elde avuçta para yokken 
10 gün içerisinde sazlı-
sözlü bir düğün hazırlığı 
içerisine girer!

Tür: 
Aile ,  Komedi
Yönetmen: 
Selçuk Aydemir
Oyuncular: 
Ahmet Kural
Murat Cemcir
Rasim Öztekin
Devrim Yakut
Barış Yıldız
Senaryo:
Selçuk Aydemir
Yapımcı:
Necati Akpınar
Vizyon Tarihi:
6 Aralık 2013

Yazar: Mert Aykuteli

#3 SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN
Salim’in kimsesiz bir 

cenazeyi sevabına memleke-
tine götürmeyi kabul etmesiyle 
başlayan trajikomik macera, 
yol arkadaşı Nihal’in annesinin 
intikam için rehin alınmasıyla 
yeniden başlıyor. Her yerde 
hepsi birbirinden azılı 11 “kötü” 
adamın seri katili olarak aranan 
kahramanlarımız tanınıp yakalan-
mamak için kılık değiştirirler. 
Ancak işler düşündükleri gibi 
gitmez. Salim beladan kurtulmak 
için eline silah alınca da talihsiz 
serüvenler dizisi yeniden başlar. 
Nihal başı bir türlü beladan kur-
tulamayan Salim’den uzaklaşıp 
annesini tek başına kurtarmaya 
gider. Yaşadıklarından dolayı 
artık ne ölüden ne de ölümden 
korkan Salim ise ‘’Anca beraber 
kanca beraber.’’ der ve kader 
arkadaşını yalnız bırakmamak 
için peşine düşer. Artık; Azrail’in 
‘’Tek rakibim Salim.’’ diyerek kol 

gezdiği karayolunda “Kazara” 
ezilecek, “Tesadüfen” yakılacak, 
“Kaderin cilvesiyle” vurulacak ne 
kadar canlı varsa eninde sonunda 
Salim’le tanışmak zorunda kalır.

Tür: 
Komedi ,  Macera
Yönetmen: 
Ersoy Güler
Oyuncular: 
Ezgi Asaroğlu 
Murat Akkoyunlu
Metin Yıldız
Hüseyin Avni Danyal
Nazlı Tosunoğlu
Senaryo:
Ersoy Güler
Alper Erze
Yapımcı:
Ersoy Güler
Vizyon Tarihi:
13 Aralık 2013

#447 RONİN
47 Ronin adlı samuray 

çetesinin ustası öldürül-
ünce ekip dağılır ve ekipte 
yer alan herkes işsiz kalır. 
Rakip çetenin lideri Kira 
tarafından gerçekleştirilen 
bu suç elbette ki karşılıksız 
kalmayacaktır. 47 Ronin’in 
sadık elemanları Oishi 
ve Kai bir araya gelerek 
kanunsuz ve acımasız bir 
intikam planının peşine 
düşerler. Bu yolculukta 
yalnız olmayan ikilinin 
yanında, korkunç hesap-
lar peşinde olan Kira’nın 
yok olmasını isteyenler 
kalabalık bir grup yer 
alacaktır. 47 samuray 
savaşçısı, hayatlarını 

arkalarında bırakarak 
dünyanın en tehlikeli 
insanı Lord Kira’nın 
kalesine doğru ilerlemeye 
başlar.

Tür: 
Aksiyon ,  Dram 
Yönetmen: 
Carl Rinsch
Oyuncular: 
Keanu Reeves
Senaryo:
Chris Morgan
Walter Hamada
Hossein Amini
Yapımcı:
Erwin Stoff
Scott Stuber
Vizyon Tarihi:
20 Aralık 2013

#5DİNOZORLARLA YÜRÜMEK Patchi, büyük kardeşi 
Juniper ve diğer kardeşleri 
aynı sürüde doğmuş ve bir-
likte büyümüşlerdir. Patchi, 
bu dinozor çocukların 
arasında en çelimsiz ve 
güçsüz olanıdır. Ancak 
içerisinde bulunduğu 
şartlar onu her seferinde 
limitlerini test etmeye 
itmektedir. Babalarının 
izinden ve mirasından 
devam etmeye karar 
veren iki kardeş, en yakın 
arkadaşları, bir kuş olan 
Alex’i de yanlarına alarak 
Arctic North’a doğru yola 
çıkarlar. Bu içerisinde 
bulundukları doğal ortamın 
büyüleyici manzaralarını ve 
yaratıklarını keşfettikleri 

uzun bir yolculuktur. Varış 
noktasında ise kendilerini 
çok büyük bir sürpriz ve 
görkemli bir macera bekle-
mektedir.
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 DOCTOR WHO 
50TH ANNIVEARSY

 Doctor Who en çok beklediğim dizidir. Belki de 
buna sebep olan çok ara vermesidir ancak Doctor Who 
“bence” en iyi bilimkurgu dizisidir. 50 yaşına gelince 
de bir tanıtım bir makalesi yazmadan geçemezdim. 

 Aslında bunları yazmadan önce Doctor 
Who’nun tarihini yazmayı düşündüm ve çeyreğine bile 
gelmeden 150 satır tuttuğu için vazgeçtim.  Bu yüzden 
size kabaca Modern Seri’deki doktorları anlatacağım.

 9.Doktor: Christoper Eccleston

 Kendisi eğlenceli ve şakacı birisidir ama yeri geldiğinde 
de inanılmaz ciddi olabilmesiyle öne çıkar, ayrıca Modern 
Seri’nin ilk doktorudur. İlginç tarafı ise kendisinin ne sebeple 
rejenerasyon olduğu yada ne zaman yada nerede bilinmeme-
ktir hatta kendisinin Rejenerasyon sahnesi bile yoktur. Doc-
tor Who’nun tekrar başladığı ilk zamanlarda bunu bayağı bir 
kişi bende dahil şöyle yorumlamıştı “Niyeki yahu?” bu soru ilk 
zamanlarda çok mantıklıydı ancak son zamanlarda John Hurt 
denilen Doktor yüzünden olduğu ortaya çıktı. Yoldaşı Rose’dir.

 10.Doktor: David Tennant

 Ve evet birçok kişinin gelmiş geçmiş en iyi doktor diye 
yorumladığı 10.Doktor yani David Tennant! Kendisinin Sonik 
Tornavidası ve Tardisi 9.Doktor’un tardisi ile aynıdır. Ayrıca 
kendisi en zor durumlarda bile şaka yapan birisidir fakat ciddi 
ve zor durumda gereğinden fazla ciddi olur. Ayrıca bazıları ise 
kendisine mimik ustası der. İlk gözüktüğü bölüm Christmas 
Special 2x00’dır. Yoldaşları sırasıyla Rose Tyler, Martha Jones 
ve Donna Noble’dir. Ayrıca kendisi Modern Seride en çok  
special bölümde oynayan doktordur.

 11.Doktor: Matt Smith

 Ve en yeni doktor! Matt Smith Doctor Who tarihinin en 
genç oyuncusudur ayrıca David Tennant’dan sonra en çok 
sevilen 2.Doktor’dur. Kendisi hiçbir zaman ciddi görülmemiştir 
şimdiye kadar tek ciddi olduğu konu John Hurt konusudur ki 
bence hiçte ciddi olunmayacak bir konu değil, kendisi Modern 
Seri’de en çok Tardis değiştiren doktor’dur, yoldaşları sırasıyla
Amy Pond and Rory Williams, Clara Oswin Oswald.

Ve evet, size doktorları tanıttım şimdi sırada Tardis ve Sonic 
Screwdriver var onları da tanıttıktan sonra makalemiz bitecek.

 Sonic Screwdriver

 Sonik Tornavida ilk olarak 3.Doktor’da görünmüştür 
sonik dalgalar göndererek bir şeyle etkileşime geçer yani 
mesela anahtarı olmadan bir kapıyı açabilir bir arabanın 
kapısını açabilir en karmaşık sistemleri bile kapatıp aça-
bilir şöyle özetliyeyim 10.Doktor’un repliği ile “Zararsız, 
bu yüzden bunu seviyorum! Yaralamaz, zarar vermez, 
öldürmez ama size ne yaptığını söyleyeyim… Kapıları 
açmakta çok iyidir!” ve üstte de evrimini koydum size ilk 
sonik tornavidanın tasarımı bizim evdeki tornavidalara 
benziyor :)

   TARDIS (Time and Relative Dimension In Space)

 Dizinin en önemli 2.karakteridir, Tardis zaman ve uzay içinde zaman yolculuğu yapıp ışınlanabilir 
ayrıca canlıdır içindeki ruhun adı Metris’dir. Tardis dizide ilk olarak telefon kulübesi olarak göründü 
ve bulunduğu yere göre kamufle oluyordu (mesela Rome’de bir heykel) ama Doctor 1963’ten zaman 
yolculuğu yapınca Charmeleon Curciut bozuldu ve Polis Kulübesi şeklinde takılı kaldı, olsun biz onu 
böyle daha çok seviyoruz.
    Ayrıca 50.Yılda David Tennant ve Billie Piper geri dönüyor yani sevinebiliriz!

Yazar: Ozan Çifçi



ANNEYLE
     T ANIŞIN

 Son Sezonunda How I Met Your Mother

 Her şey Ted’in yakın arkadaşı Marshall’ın sevgilisi Lily’e diz çöküp evlenme teklif etmesiyle 
başladı. Barney’in Robin’e “Have you met Ted?” demesiyle de Ted’in hayatının kadınını bulmaya 
çalıştığı süreç başladı. Bunlar tam sekiz sene önce oldu. Ama bu süreçte Ted hala aradığı kadını 
bulamadı.
 
 9 Sezonda Neler Değişti?

 Ted Mosby: Ted Robin’den umduğunu bulamamıştır. Ayrıca Robin dışında daha birçok kadınla 
beraber olduğu halde hepsiyle ayrılmak zorunda kalmıştır. Ayrıca bir üniversitede öğretim üyeliğine 
başlar. Bundan sonra da birkaç ilişki yaşar. Ancak sonuç yine hüsran olur. Ted, aradığı kadının New 
York’ta olmadığını düşünüp Chicago’ya taşınmaya karar verir.
Barney Stinson: Sezonlar ilerledikçe Barney, eski kişiliğinin bir kısmını kaybetmiştir. Robin’le birlikte 
olup ayrılmışlardır. 7. sezon civarı Quinn’le ilişki yaşamaya başlar. Ardından ondan ayrılır ve tekrar 
Robin’le birlikte olmaya başlar. Robin’le evlilik sürecine giren Barney’nin gözü artık Robin’den başka 
kimseyi görmez. Ama davranışlarının birçoğu hala eskisi gibidir.
Robin Scherbatsky: Robin ilk sezonlarda insanlara bağlanmaktan kaçınan bir özelliğe sahipti. An-
cak geçen yıllar onu da değiştirmiştir. 7. Sezon civarı hiç hamile kalamayacağını öğrenir ve bu durum 
onu çok üzer. Daha sonra Barney’le evlilik sürecine girer. Ancak 8. Sezondaki bazı sahnelere göre 
kafasında bazı soru işaretleri vardır ve Barney’le evlenmek konusunda tereddütleri vardır.
Lily Aldrin: Lily oğlunu doğurduktan sonra Marshall ile beraber yaşamına çeki düzen verir. Çünkü artık 
bir çocukları vardır ve ona bakmaları gerekir. Bu yüzden de Marshall ile beraber, eskisi kadar dışarıda 
arkadaşlarıyla takılmazlar. Ayrıca Lily, Ted’in eski sevgilisi Zoey’in eski kocası Captain’ın yanında 
çalışmaya başlar. İşi gereği bir yıllığına Marshall ve oğluyla beraber İtalya’ya taşınması gerekir. Ancak 
bir süre sonra Marshall New York’tan gelen yargıçlık teklifini kabul eder. Lily’nin bundan haberi olmaz.
Marshall Eriksen: Çocuğu doğduktan sonra Marshall da eskisi kadar dışarıda takılmaz. Ayrıca 
çocukları yüzünden Lily ile uyku uyuyamaz hale gelirler. Bu da onların konuşulanları anlamamalarına 
yol açar. Lily ile İtalya’ya gitmeye hazırlanırlarken New York’tan kendisine bir telefon ulaşır. Telefonda 
yargıçlık başvurusunun onaylandığı ve istediği halde çalışmaya başlayabileceği söylenir. Marshall da 
bu teklifi kabul eder. Ancak bu İtalya planını suya düşürmektedir. Marshall bunu bir süreliğine Lily’ye 
söylememeye karar verir.

***Yazı dizi hakkında bilgiler içermektedir. Tavsiyemiz bütün 
bölümleri izlediyseniz bu yazıyı okumanızdır. En azından 8. Sezonu 
bitirmediyseniz, yazıyı şu an için okumayınız.***

 Anne Kimmiş?

 8. sezonun final bölümünün son sahnesinde yıllardır herkesin merak ettiği anneyi görmüştük. 
Anneyi canlandıran kişi, Cristin Milioti isimli bir aktris ve tiyatro sanatçısı. How I Met Your Mother’dan 
önce bazı yapımlarda oynamışlığı var. Dikkatli bakıldığında kendisinin Robin ve Lily’e çok benzediği, 
adeta ikisinin karışımı gibi durduğu gözlerden kaçmıyor. İnternetteki yorumlardan da anlaşıldığı üzere 
izleyicilerin bunu tespit etmesi uzun sürmemiş. Her ne kadar anneyi kendisinin oynayacağı belli olduk-
tan sonra tepkiler ortaya çıksa da, Cristin Milioti, şu ana kadar izleyicilere göre gayet başarılı bir perfor-
mans gösterdi.

 İleriki Bölümlerde Ne Olabilir?
 
 Şimdiye kadar anne ve Ted karşılaşmadı. Dizinin konsepti gereğince de son birkaç bölüme 
kadar karşılaşmayacakları tahmin edilebilir. Ama Barney ve Lily ise anneyle birbirlerinden bağımsız 
bir şekilde karşılaşmış ve diyalog yaşamış durumdalar. Ted’in arkadaş çevresinin Ted’den önce an-
neyle karşılaşacağını zaten senaristler söylemişti. Bu nedenle Marshall ve Lily de anneyle Ted’den 
önce tanışma fırsatı yakalayabilir. Ayrıca Marshall; Roma’ya taşınmaktan vazgeçmesinden dolayı, 
Farhampton’a ulaştıktan sonra Lily ile büyük bir tartışma yaşayacak gibi.

 How I Met Your Dad?

 Kısa bir süre önce CBS, diziye “spin off” olarak gelmesi planlanan “How I Met Your Dad” isimli 
dizinin pilot bölümünün çekilmesine onay verdi. Ama bu dizideki karakterler şu anki diziden farklı 
olacak ve farklı oyuncular rol alacak. İki dizinin tek ortak yönünün How I Met Your Mother’daki ünlü 
bar Maclaren’s Pub olacağı iddia ediliyor. Bakalım bu yapım ne kadar devam edecek ve bizi ne kadar 
tatmin edecek?

 Son Sözler
 
 Uzun soluklu dizilere veda etmek her zaman zor olmuştur. Çünkü o dizi ve o dizideki karakterler 
artık insanın bir parçası gibi olur. Hele ki televizyon tarihinde büyük bir yer edinip efsane yapımlardan 
biri haline gelen How I Met Your Mother’a veda edişimiz oldukça zor olacaktır. Her sezon finali çok 
etkileyici olan bu dizinin finali en az diğer sezonlar kadar etkili olacaktır. Hep beraber izleyelim, hep 
beraber görelim.

Yazar: Kaan Uçar



TOTEM
     TAKVİM

 Nedir Bu TOTEM Takvim?

 Yeni yıldan itibaren her sayımızda bulunacak olan bir takvim. Görünürden diğer 
takvimlerden farkı bulunmayan ancak içerisine girince farkını görebileceğiniz bir 
takvim.

 Ne Yapar Bu Takvim?

 Takvimin içerisinde birçok farklı türü birleştireceğiz. Daha anlaşılır konuşmak ger-
ekirse, takvimlerde bulunan “Tarihte bugün ne oldu?” kısmı yerine,  “Bugün ne olacak?” 
bölümünü getiriyoruz. 

 Neleri Kapsayacak?

 Aslında bunu açıklamak için erken fakat ben sizlere kabaca bahsedeyim. Örnek 
vererek açıklamak daha anlaşılır olduğu için bu şekilde anlatacağım. Etkinlikler başlığı 
atacağız ve bunun bir rengi olacak. Etkinlik tarihi ise takvim üzerinde denk gelen tarihe 
rengini vererek işaretlenecek. Yani bizler sadece takvimde günlerin almış olduğu renge 
bakarak, o gün ne tür de bir etkinlik olacağını basit bir şekilde anlayacaksınız.  Fuarlar, 
Müzik albümleri, Sinema Filmleri, Kitaplar ve daha birçok konuda gelişebilir.

 Nasıl Görünecek?

 Takvimin nasıl görüneceğine dair fikri hemen yan kısımda görmüş olmalısınız. 
Aşağıdaki resimde gördüğünüz ise, bu sayfada bulacağınız olaylar kısmı. Olaylar 
kısmında takip etmke istediğiniz etkinlikleri kolaylıkla görebilirsiniz. Evet bir yılın daha 
sonuna geldik, umarız yeni yılda tekrar görüşürüz. Bir dahaki sayıya kadar esenle kalın.




