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EDİTÖR
   MESAJI

Merhaba sevgili 
okurlar;

Dergimizin birinci 
sayısı ile karşınızdayız. 
Bu sayıyla beraber 
çıtayı her geçen 
gün yükselteceğiz 
ve sizlere keyifle 
okuyacağınız bir dergi 
sunacağız. Klişe sö-
zleri bir kenara bırakıp 
bu ayın dergi içeriğiyle 
ilgili konuşayım.

Derginin bu ay için 
içerik bakımından yet-
erli olduğunu söyleye-
bilirim. İçerik olarak 
olabildiğince güncel 
ve fazla ele alınmayan 
konuları seçmeye 
çalıştık. İlerisi için 
bu konuları daha 
fazla genişletmeyi 
düşünüyoruz. İçerik 
dışında yeniliklerden 
bahsedecek olursak, 
yazıların köşesinde 
yazarların profiller-

ini içeren bir çerçeve 
ekledik. Bu sayede 
yazarlara sormak 
istediğiniz sorularınız 
varsa sorabileceksiniz. 
Ayrıca dergiyi kendi 
sitesinde yayımlamak 
isteyenler olursa 
benimle iletişime 
geçebilir. Arayüz ve 
içerikleri geliştirmek 
için daha fazla gayret 
göstereceğiz. 

Göze hoş bir 
tasarım ve içeriği 
sağlam yazılarla 
devam edeceğiz. 
Daha fazla sözü uzat-
madan sizleri dergiyle 
başbaşa bırakıyorum. 
Bir sonraki sayıda 
görüşmek üzere.
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DAHA HIZLI
DAHA       MAVİ

Windows
Blue
Windows 8.1 
güncellemesinin 
kod adının Windows 
Blue olduğunu biliyor 
muydunuz?

Bugüne kadarki en zengin ve 
bütünleşik deneyimi sunmak üzere 
tasarlanan Windows 8.1’de uygulama 
ve servis sayısı önceki sürümlere 
nazaran arttırıldı. Xbox Video, Skype 
ve Bing vb. aracılığıyla genişletilen 
hizmet alanı ile birçok işlem tek çatı 
altında gerçekleştirilebiliyor.

Güncellenen yazılımda artık 
aynı anda dört adede kadar pencere 
yan yana yerleştirilebilirken, esnek 
pencere boyutları ve çoklu monitör 
desteğiyle verimde artış sağlanıyor. 
Diğer taraftan SkyDrive bulut enta-
grasyonuyla dosyalarınıza konum ve 
cihazdan bağımsız şekilde istediğiniz 
an erişebileceksiniz. SkyDrive Smart 
Files ise SkyDrive’daki dosyaları 
yine cihazdan bağımsız oluşturulup 
düzenleyebiliyor.

Yeni Windows’un en dik-
kat çeken özelliklerinin başında 
değiştirilen başlangıç ekranı 
geliyor. Bilgisayar ilk açıldında 
başlangıç ekranı ile masaüstü 
görünümü arasında seçim 
yapılabiliyor. Farklı simge boyutları 
sunulurken özlenen “Başlat” bu-
tonu da geri dönüyor. Üstelik ”Tüm 
Uygulamalar” sayesinde yazılımlar 
daha düzenli listeleniyor.

Baştan tasarlanan uygu-
lama mağazası sayesinde ihti-
yaca uygun içeriklerin keşfi 
kolaylaştırılıyor. “Kişiselleştirilmiş 
öneriler” seçeneği altında tercihler-
inize uyan yazılımlar yer alırken 
program güncellemeleri de otoma-
tik yapılıyor.

DAHA ZENGİN 
İÇERİK

WİNDOWS 8.1
İLE 
WİNDOWS 8
İŞLETİM 
SİSTEMİNİN
KULLANIMI 
İKİ
KAT
ARTMIŞ
DURUMDA

Windows 8 ve daha fazlası...
Microsoft’un yeni nesil işletim sistemi Windows 8’e dair ilk önemli gün-
celleme geldi. Yeni sürümde gerçekleştirilen altyapı iyileştirmeleriyle 
artık daha anlaşılır ve dinamik bir yapı sunuluyor.  Windows 8 sahip-
lerinin ücretsiz yükseltme yapabilecekken, 8.1 yüklü cihazlar da  artık 
mağazalardaki yerini alacak.

Windows işletim sistemler-
inin klasik başlangıç düğmesinin 
eski yerini aldığı Windows 8.1, 
başlangıç ekranında daha fa-
zla özelleştirme şansı sunuyor. 
Bilgisayarın açılışında başlangıç 
ekranı ya da masaüstü görünümü 
arasında seçim yapılabiliyor.

Windows 8.1’in bir diğer dikkat 
çekici yeniliği ise yeni Bing arama 
özelliği. Bu özellik sayesinde ister 
PC’de, ister bulutta ya da inter-
nette aranılan içeriğe çok daha 
kolay ulaşılabiliyor. 

Bu özelliklerin yanı sıra Windows 
8.1, daha fazla yerleşik uygulama 
ve servis, yenilenmiş Windows 
uygulama mağazası, iyileştirilmiş 
çoklu görev ve verimlilik gibi yeni-
liklerle kullanıcıların beğenisine 
sunuluyor.

Güncelleştirmeden sonra özelleştirilebilen “Başlangıç” ekranı.

ÇOKLU GÖREV 
DESTEĞİ

DAHA FAZLA
ÖZELLEŞTİR



MERAKLI 
  SORULAR

Cildimiz Suda Uzun Süre 
Kalınca Neden Buruşur?

 Eğer hücrelerinizin sahip olduğundan daha 
az yoğunlukta ya da az tuz çözeltisinin olduğu 
suya girerseniz, su osmos yöntemiyle vücuda 
emilir. Bu da derideki hücrelerin şişmesine 
neden olur. Hücreler alt tabakadaki dokulara 
bağlı olduklarından deri bu duruma uyum 
sağlayabilmek için buruşur.

Ayrıca suda kalan parmakların buruşması bizim 
için bir artıdır. Çünkü buruşmuş parmaklar 
ıslak cisimleri daha iyi kavramamızı sağlar. 
Parlaklarımızdaki kıvrımlar araba lastiklerinin yol 
tutmasına yardımcı olan tırtıklar gibi davranarak 
ıslak cisimleri tutmayı kolaylaştırır.

Sıcaklığı mutlak sıfır noktasından (0 Kelvin) 
büyük olan her cisim bir şekilde ışıma yapar. 
Isınan cisimlerin ışımasının nedeni atomlarının 
bir kısmını foton olarak salmasıdır. Demir 
bir çubuk yüksek sıcaklıklarda ısıtılırsa ısısı 
yükseldikçe koyu kırmızıdan parlak beyaza doğru 
renk değişimi olur. Isı enerjisinin ışık enerjisine 
döndüğü bu durum, akkor hale gelmek olarak 
tanımlanabilir. Sıcaklığın yükselmesi ile ışıma 
renginin değişmesinin sebebi, sıcaklığa bağlı 
olarak ışıma miktarının belirli bir dalga boyu 
aralığında maksimum olmasıdır. 

Örneğin sıcaklığı 1000 kelvin olan cisim her 
dalga boyunda ışıma yapısada en fazal kızılötesi 
bölgesinden ışıma yapar. Sıcaklık artarsa bu 
ışıma görünür ışık bölgesine doğru kayar. 
Örneğin sıcaklığı 10.000 Kelvin’in üstünde olan 
yıldızlar kısa dalga boylarında ışır, bu nedenle 
bize çoğunlukla soğuğu anımsatan mavi renkte 
gözükür. Güneş’imiz ise 6000 Kelvin sıcaklığı 
ile 550 nanometre dalga boyunda ışıdığı için sarı 
renkte gözükür.

Kanımız, aldığımız nefesteki oksijeni yakalamak 
ve onu hemoglobin denilen taşıyıcı moleküllere 
ulaştırmakla görevlidir. Eğer normal O2 
konsantrasyonundan daha yüksek bir havayı 
içimize çekersek, ciğerlerimizdeki oksijen 
kanımızın taşıma kapasitesini aşan bir orana 
yükselir.

 Bunun sonucu ise, fazla oksijenin ciğerlerdeki 
proteinlerin yüzeylerine tutunması ve merkezi 
sinir sisteminin operasyonlarına karışmaya 
başlamasıdır. Ayrıca, retinaya da hücum eder. 
Sanılanın aksine normal basınçta aşırı oksijen 
teneffüs etmek, asla oksijen zehirlenmesine 
sebep olmaz, fakat daha yüksek basınçta 
oksijeni 16 saatten fazla teneffüs etmek, geri 
döndürülemez akciğer hasarına ve nihayetinde 
ölüme sebep olur.

Ay olmasaydı
  ne olurdu?

Öncelikle Ay med-cezir hâdisesinden dolayı 
Dünya’dan her yıl yaklaşık 4 cm uzaklaşmaktadır. 
Yani bundan çok uzun yıllar sonra Ay, Dünya’dan 
koparak yok olacaktır. Ama korkmayın çünkü 
biz bu günleri muhtemelen göremeyeceğiz. Bu 
uzaklaşma ile beraber Dünya-Ay sisteminin 
açısal momentumunun korunması için Dünya’nın 
kendi etrafındaki dönme süresinin yılda 0.02 
milisaniye uzadığı tespit edilmiştir. Şu an 
yaklaşık 24 Saat olan Dünya’nın kendi ekseni 
etrafında dönme süresinin Ay olmadan önce 8 
saat olduğu arada geçen süre zarfında günlerin 
uzayarak şimdiki hâline geldiği belirlenmiştir. Ay 
olmasaydı Dünya üzerinde med-cezir hâdisesinin 
meydana gelmemesinden dolayı 1 Gün yaklaşık 
sekiz saat olurdu ki bu da Dünya’nın 3 kat daha 
hızlı dönmesi demektir. Bir gezegenin kendi 
ekseni etrafında daha hızlı dönmesi yüzeyindeki 
rüzgârların daha şiddetli esmesine yol açabilir. 
Meselâ kendi etrafında çok hızlı dönen Jüpiter ve 
Satürn’ün bir gününün yaklaşık 10 saat olduğu bu 
sebeple yüzeylerinde doğu-batı doğrultusunda 
Saatte hızı 500 km’ye varan sert rüzgârların estiği 
bilinmektedir. Bu gezegenlerin atmosferlerinde 
ve dönme yönlerinde bu şiddetli rüzgârların 
yol açtığı toz bulutları dünyadan teleskoplarla 
görülebilmektedir.

sıcak cisimler
 neden kırmızıdır?

Saf oksijen solumak
zararlı mıdır?



JPG, Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu tarafından 
profesyonel fotoğrafçılar için ortak bir resim biçimi 
olması için geliştirildi. Sıkıştırma programlarının do-
syalardaki fazlalıkları bulması gibi JPG formatında da 
resim bölümleri, piksellere ya da karelere küçültülüyor. 
JPG sıkıştırma yönteminin kötü bir yan etkisi bulunuyor. 
JPG olarak yapılan sıkıştırma işlemi kalıcı oluyor ve 
geri alınamıyor. Zaten JPG’in geliştirilmesinde fotoğraf 
düzenleme değil, büyük resimlerin küçük alanlarda sak-
lanabilmesi amaçlanmıştı. 

Gerçekten de JPG , sıkıştırma kapasitesi sayesinde 
internetin gayri resmi imaj formatı oldu. Tipik bir JPG 
yapılan ayarlara göre 2’ye 1 bir hatta 100’e 1 oranında 
sıkıştırılabilir. Henüz ortalıkta ADSL ve fiber optik ka-
blolar yokken JPG tek kullanışlı resim türüydü. 

Fazlalıklardan kurtularak resimlerin daha ufak boy-
utlarda saklanmasını sağlayan JPG, resimlerin kalitesinin 
düşmesine neden olduğundan doğal olarak herkese 
uygun değildir. Özellikle keskin hatalar sahip resimler 
ve tipografide (yazı tipi oluşturma tekniği ve sanatı) pek 
iyi sonuç vermez. Mümkün olan en yüksek kalitede de 
sıkıştırılsa JPG, resmin görünüşünü değiştirir 

Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu kalitenin 
azalması problemini çözmek için kayıpsız JPG teknoloji 
geliştirdi. Ancak yavaş bağlantı hızları ve yüksek kalite 
kayıpsız resimlere olan ilginin fazla olmaması nedeniyle 
JPG-LS standardı tutmadı. 

Fotoğrafçılıktan çok internet ile ilişkilendirilen 
GIF, JPG gibi eski bir resim biçimi. TIFF resim biçiminde 
olduğu gibi GIF’de de kayıpsız LZW sıkıştırma yöntemi 
kullanılıyor. Bu teknoloji ilk çıktığında oldukça patent 
sorunları nedeniyle oldukça tartışma yaratmıştı ama pa-
tentlerin süresi dolunca herkesçe kabul gören bir format 
oldu. 

Temel olarak 8-bit renk derinliğinde olan GIF, 256 
renkten oluşan bir renk paleti / tablosu kullanır. Bu 
renkler RBG renk skalası içinden seçilip bir renk tablo-
suna kaydedilebilir. Bunun yanında “Web Safe” paleti 
gibi renk paletleri de bulunmaktadır. Önemli bir nokta da 
Grayscale resimlerin doğal olarak 8-bit renk derinliğinde 
olmalarıdır; yani GIF olarak kaydedilmeleri idealdir. 

GIF’te JPG gibi kayıp yaşanmaz ama 8-bit renge 
dönüştürülmesi resmin piksel piksel gözükmesine, de-
forme olmasına neden olabilir. Bu kayıpsız format sayes-
inde GIF, vektörel grafiklerde, tipografide ve geometrik 
şekillerde kullanılabilir. 

GIF modern fotoğrafçılık için ya da resim depola-
mak için uygun değildir. Oldukça sınırlı renk paletleri 
ile JPG dosyalarından daha küçük olabilir ama genel 
resim boyutlarında JPG daha verimlidir. Günümüzde pek 
kullanım alanı kalmayan GIF, forumlarda yaşamaya de-
vam ediyor. Hareketli avatarlar ya da filmlerden yapılan 
ve sürekli tekrar eden hareketli resimler için kullanılır.

RESİM
FORMATLARI
En çok kullanılan resim formatları...

Bilgisayarlarda kullanılan çok sayıda resim biçimi bulunuyor. 
Kimileri artık kullanılmazken ya da sadece belli sektörlerin 
işine yararken genel kullanıcıların en çok karşılaştığı 3 
resim biçimi bulunuyor: JPG, PNG ve GIF. Bu resim formatları 
ilk bakışta birbirlerinden farklı gözükmeyebilirler. Ancak 
boyutlarından da görebileceğiniz gibi sıkıştırma düzeyleri, 
kaliteleri, kullanım alanları ile birbirlerinden ayrılıyorlar. 
İsterseniz bu resim biçimlerine bir göz atalım.

JPG (Joint Photograph-
ic Experts Group) 

JPG: Joint Photographic Experts Group
GIF: Graphics Interchange Format
PNG: Portable Network Graphics

GIF (Graphics Inter-
change Format) 

PNG (Portable Network 
Graphics)
 GIF’e alternatif olarak geliştirilen PNG, internette kullanmak için çok güzel bir resim biçimidir. 
Tarayıcılarda arkaplan olmadan şeffaf olarak kullanılabilmesi GIF’e tercih edilmesinin nedenlerinden 
biridir. Örneğin aşağıdaki 4 resimde TOTEM yazısı ve logosu aslında aynı; sadece farklı arka planlarla 
kullanılmış durumda.

PNG, GIF gibi 8-bit renk derinliği desteklerken JPG gibi 24-bit RGB desteğine de sahip. Ayrıca PNG formatı 
ile imaj kalitesinden ödün vermeden fotoğrafları sıkıştırabilirsiniz. PNG ile kaydedilen resimler, diğer for-
matlara göre biraz daha büyük olur ve bazı eski tarayıcılar da PNG’yi desteklemez.

Hangisini Kullanmalı? 
PNG, JPG ve GIF’in kalite, boyut ve renk derinliği alanlarındaki farklıkları, bu resim formatlar için değişik kullanım 
alanları yaratıyor. PNG kayıpsız, küçük resimler ve şeffaflık için uygunken büyük fotoğrafların depolanmasında pek 
de verimli değildir. 

GIF kullanımı alanları artık oldukça kısıtlıdır. Sadece hareketli avatar ve animasyon yapımında kullanıldığını söyleye-
biliriz. Bunların dışında küçük 8-bit renk derinliğinde dosyalar oluşturmak için kullanılabilir. 

İnternetin fotoğraf kralının hâlâ JPG olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her kayıtta kalite yaşanmasına da dikkat et-
mek gerekiyor. Kalite kaybı konusunda titiz değilseniz, JPG formatı ile büyük resimleri az bir kalite kaybı ile dosya 
boyutları küçük olacak şekilde saklayabilirsiniz.



Black Flag oyununda kara 
ve deniz üzerinde olduğu 
kadar denizin altına da dalış 
yapabileceğiz. Tabii deniz 
altında bizleri bekleyen 
tehlikeler de olacak. Bunların 
sonucunda küçük ödül-
lerle karşılaşacağız. Köpek 
balıkları ve dalış çanının oyu-
na ayrı bir hava katacağından 
şüphe yok.

Bunlar hep Animus’ta 
geçecek kısımlar. Peki şimdiki 
zamanda neler oluyor? As-
sassin’s Creed III’ünü sonunu 
hatırlarsanız... Hatırlatıp 
spoiler vermek istemiyorum. 
Gerçek zamanda Abstergo 
Industries’de çalışan bir 
analizciyi oynuyoruz. Animus 
dışındaki oyun zamanında 
etrafınızdaki çeşitli teknolo-
jik cihazları hackleyip bilgi 
edinebiliyorsunuz. Oyun 
sırasında 5 kere Animus’tan 
çıkmanız zorunlu olacak 
ve 3-4 dakikalık kısa zo-
runlu görevleri tamamladıktan 
sonra tekrar Animus’a gire-
bileceksiniz. Fakat ben etrafı 
keşfetmeyi severim, hiçbir 
detayı kaçırmak istemiyo-
rum çünkü bu oyun harika 
diyorsanız 3-5 saat harcaya-
biliyorsunuz dışarda total. 
Ubisoft harika bir easter egg 
saklamış. Bu Animus-dışı 
oyunları sırasında özel bir şeyi 
tamamlarsanız Desmond’la 
ilgili daha önce bilmediğimiz 
bilgiler öğrenebilirsiniz.

Assassin’s Creed 4: Black Flag 
hem şimdiki nesil konsollara 
çıkan hem de yeni nesil konsol-
lara çıkacak bir oyun olduğu için 
grafik olarak büyük bir gelişim 
geçirmiş. Ben bu gelişmenin 
şimdiki nesil konsollarda 
olacağına pek inanmayanlar olsa 
da, Black Flag’i oynayanların ciddi 
bir şaşkınlık geçirdiğine emin 
olabilirsiniz. Hem koskocaman 
bir haritaya sahip olması hem de 
AC3’ten kat kat daha iyi grafikler 
sunması çok sevindirici oldu. 
Üstüne üstlük en kısa yükleme 
sürelerine sahip Assassin’s Creed 
oyunu olma unvanını da ele 
geçiriyor AC4.

Müzikler bakımından AC3 kadar 
olmasa da AC4’te iyi beste-
ler ortaya çıkarılmış. Korsan 
olduğunuzu sonuna kadar his-
sedebiliyorsunuz. Aynı şekilde 
seslendirmeler de önceki Assas-
sin’s Creed oyunlarının kalitesini 
korumuş.

Assassin’s Creed 4: Black Flag en 
ilginç düşünceler ve yeniliklere 
sahip AC oyunu oldu. Hikaye 
bakımından seriyle çok ilgisiz 
olsa da gizlilik üzerine durulması 
sayesinde AC4 suikastçı ve 
korsan olduğunuzu en derinden 
hissettiğiniz Assassin’s Creed 
oyunu oluyor. Tüm bunları bir 
kenara bırakırsak uzun zamandır 
korsanlar üzerine yapılmış bu ka-
dar kaliteli bir oyun görmemiştik.

NowGamer – 8/10

Joystiq – 4/5

GamesRadar – 4.5/5

OXM – 9/10

CVG – 9/10

Kotaku – Yes

Eurogamer – 9/10
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Gamespot – 9/10

Shacknews – 8/10

Videogamer – 7/10

IGN – 9.5/10

Gamestar Hungary – 9.2/10

GamersNET – 8/10

GameInformer – 8.25/10

BLACK
    FLAG

Assassin’s Creed IV: Black 
Flag oyunu, ben dahil büyük 
bir hayran kitlesine sahip. 
Seriyi oynayanların en çok 
hoşlandığı olay, suikastçılık. 
Black Flag oyununda 
önceki oyunlarda kalıplaşan 
suikastçı kavramından biraz 
dışarı çıkarak, ayrı bir hayran 
kitlesi daha olan korsancılık 
da işin içine giriyor. Gemi 
kullanmak, tayfamızı yönet-
mek,  deniz savaşları gibi 
olaylar herkesin hoşuna gider. 
Dolayısıyla hem suikastçı 
hem de korsan olabileceğiniz 
bir oyun herkes için old-
ukça heyecan verici.Oyun 
hakkında anlatacak o kadar 
çok şey var ki, o yüzden 
sözü fazla uzatmadan bu 
oyunda yönlendireceğimiz 
kahramanımızla başlayalım.

Yukarıda gördüğünüz karak-
terin ismi Edward Kenway. 
Eğer serinin bir önceki 
oyununu oynamışsanız isim 
biraz tanıdık gelebilir. Ed-
ward Kenway; Assassin’s 
Creed III oyunundaki Connor 
Kenway’in dedesi, Haytham 
Kenway’in ise babası. Bu oyu-
na kadar tarih olarak sürekli 
ileriye doğru akan bir hikaye 
vardı fakat bu oyun için böyle 
bir durum söz konusu değil. 
Black Flag’de tarih olarak 
küçük bir geri dönüş var.

Oynayacağımız dönem ise 
1650-1750 yılları arasında, 
yani birçoğumuzun bildiği 
isimle Korsanlığın Altın Çağı.
Black Flag oyunundaki 
şehirlerden bahsedecek 
olursak üç ana şehrimiz var. 
Birleşik Krallığın yönetimind-
eki Kingston, İspanya’nın 
yönetimindeki Havana ve 
korsan kontrolü altındaki 
Nassau.

Üç ana şehir diye söyl-
edik ama mekan 
olarak sadece bu kadar 
olduğunu düşünüyorsanız, 
yanılıyorsunuz. Oyunda 
50’den fazla birbirinden farklı 
yerleşim mevcut. Bunların 
%60’ı karada ve geriye kalan 
%40’ı ise denizde. Kısacası 
ister karada, ister denizde 
gezmeye doyamayacağımız 
kadar yer keşfedebileceğiz.

Oynanış hakkında konuşacak 
olursak iki kelimeyle 
özetleyebiliriz. “Açık Dünya”. 
Black Flag’den önceki oyun-
lara göre açık-dünyayı daha 
yoğun olarak hissedeceksi-
niz. Yani ormanlarla, kalelerle, 
harabelerle ve küçük köylerle 
karşılaşırken buralarda ana 
hikayeyle hiçbir bağlantısı 
olmayan yan görevler 
tamamlayabileceğiz. Ayrıca 
gemimizle öylesine gezerken 

yanımızdan geçen gemilere 
kafamıza göre saldırabilecek 
ve yabancı gemilerin güver-
tesine atlayıp mürettebat 
ile savaşarak onların gemi-
sini ele geçirebileceğiz. Hala 
tatmin olmadıysanız gemi-
den öylece suya artistik bir 
dalış yapıp en yakın kıyıya 
yüzebileceğiz. 
Assassin’s Creed III’teki av-
lanma sistemi Black Flag’de 
de var ve üstüne bir de zıpkın 
eklenmiş. Yani artık suda da 
avlanabiliyoruz!
Gelelim çoğumuzun favori 
kısmına. Biricik gemimiz, 
Jackdaw. Assassin’s Creed III
oyununda biraz arka planda 
kalan gemimiz Aquila’ya 
karşın, Jackdaw Edward’dan 
sonra oyunun ana karakteri.

Jackdaw gemisine dair 
söylenecek çok şey olmasına 
rağmen onu oyundaki en 
yakın dostumuz olarak 
tanıtmamız hiç yanlış olmaz.
Ayrıca Jackdaw’i geliştirmek 
için oyunda birçok geliştirme 
ve silahlar mevcut. Kısacası 
Jackdaw, düşman gemileri 
için tam bir baş belası.

 KORSAN GİBİ DÖVÜŞ   YA
 KORKAK GİBİ ÖL!
Black Flag ile beraber geçmişteki suikastçı tarzı 
yaşamımız yeterli olmayacak. Savaşırken bir 
suikastçıdan fazlası olmamız, bir korsan gibi 
dövüşmemiz de gerekiyor. Sadece korsan ya da 
suikastçı değil, her ikisi birden olmamız gerekiyor. 
Bunu unuttuğumuz an, ölümümüze sebep olabilir.

ASSASSİN YETİŞTİRMEK
Black Flag ile beraber Assassin’s Creed: Brotherhood’daki 
assassin yetiştirme sistemi de geri dönüyor. Kenway yeni 
tayfaları bünyesine alıp onları kaptanlığa kadar yükseltip 
yakaladığı gemilere atayabiliyor. Ama önceki oyunlarda 
olduğu gibi uzak menzilli assassinationlarda ya da açık 
dövüşlerde size yardımcı olmayacaklar. Ubisoft bunun 
nedenini oyuncuları “tembelleştirdiği ve stresli, mücadele 
gerektiren bölümleri kolayca geçtiği” için eski sistemi 
kaldırdıklarını belirtti.



    NE
 OYNAMALI?

#1AC IV: BLACK FLAG
Bu yıl benim beklediğim 

oyun sonunda çıktı. Hem 
gelecekte hem de tarihin 
gizli köşelerinde bir suikastçı 
olarak yaşadığımız sürük-
leyici serinin yeni macerası 
başlıyor. Bu seferde üçüncü 
oyundaki iki karakterimiz 
olan Haytham ve Connor’ın 
atası olan Edward Kenway’i 
oynayacağız. Bence dördüncü 
oyun serinin en heyecan 
verici ve sürükleyici oyunu 
olacak. Neden mi? Çünkü 
artık bir korsanız… Tarihin 
en zevkli dönemlerinden biri 
olan 1700lerin başına, yani 
“Korsanlığın Altın Çağı’na” 
gideceğiz! Ayrıca Ubisoft 
bize o kadar gameplay vide-
osu yayınlayarak verdi gazı. 
Bu oyunu almayan resmen 
hakaret etmiş olur denebilir. 
Bence yılın en güzel oyunu 
olabilir. Zaten oyunun hem 

ana senaryosu, yan görev-
leri, etkinlikleri derken öyle 
bir içine kitleneceksiniz ki 
bir daha çıkamayacaksınız. 
Korsanlığın ve kaçakçılığın 
dünyasına hoş geldiniz! 
Artık geminizin dümenine 
geçip korsan avcılarının 
gemilerini patlatabilir, balina 
veya köpekbalığı avlayabilir, 
tavernalarda takılabilir, suyun 
altında hazine sandığı araya-
bilir ve gerçek bir KORSAN 
olabilirsiniz. Ancak bilgisayar 
için bir ay daha beklemek 
gerekiyor. Fakat benim gibi 
konsol sahipleri artık kor-
san olabiliyorlar. Bu süreci 
geçirmenin en iyi yolu tarih 
bilginizi tazelemektir. Serinin 
önceki oyunlarını bitirmenizi 
tavsiye ederim. 

Dahası var...

#3 F1 2013
Yarış sporlarından benim gözümde en iyiler-
inden birisi Formula Bir’dir. Formula serisinin 
oyunları 1970ler’den beri yapılıyor. F1 serisi 
ise 2010’dan beri devam ediyor. Bu seride 
oyuncular gerçekten F1 yarışlarındaymış 
gibi hissediyor. İsterse arkadaşlarıyla 
isterse dünyanın öbür ucundaki başka bir 
oyuncuyla yarışabilmek bence bu serinin en 
güzel özelliği. 2013’te de bazı değişiklikler 
var. Ancak her zaman F1 serisinin gerçeği 
yansıttığı kesin. 2013 serisinde de 11 takım 
ve 22 yarışçı bulunuyor.  Ve ayrıca oyunlarda 
bazen görebileceğiniz farklı pistlerde yerini 
almış durumda. Ancak bu oyunun en yeni 
özelliği “Classic Edition” yani Klasik Sürüm. 
İşte Klasik Sürüm bizleri geçmişe götürecek. 
Formula Bir üzerinde yapılan eski oyunlarda 
bulunan bir çok şeye. Klasik Sürüm bizleri 
1980 ve 1990lar’ın Formula Bir alemine 
götürüyor. En zevkli olanı o dönemin gerçek 
havasını yaşamakta. Geçmişin F1 pistleri, 
yarışçıları ve arabaları artık sizin gözünüzün 
önünde. Ve ayrıca eski arabalarla yeni 
pistlerde coştururken yeni arabalar ile eski 
pistlerde kaydırmalar yapabilirsiniz.

#7 DEMOCRACY 3
Demokrasi 3 adı üstünde 
demokrasiyle alakalı 
bir oyun. Öncelikle çok 
eğlenemeyebilirsiniz. 
Başarısızlığa alışarak oynamak 
zorunda kalabilirsiniz. Ancak 
eğer bir cumhurbaşkanı veya 
başbakan mı olmak istiyorsunuz? 
Doğru yerdesiniz. Oyunda bir ülke 
seçiyorsunuz ve o ülkenin belli 
durumları var. Bu durumlara göre 
ülkede iyi bir yönetim kurmaya, 
halkı huzur içinde yaşatmaya 
çalışıyorsunuz. Ancak bu o kadar 
da basit değil. O yüzden stratejik 
olarak zor. Bazı konularda bazı 
seçimler yapmanız gerekiyor. 
Bunların etkileri de var. Ülkeyi 
öyle rahat bırakırlar mı? Terörizm, 
Hırsızlık, Cinayet ve benzeri 
suçlar, İşsizlik, Salgın ve daha 
fazlası da olacak. Aynı zamanda 
ekonomiyi iyi bir durumda tut-
arken halkla ilgilenmeli, yerinizi 
korumalısınız. Kendi partinizi 
en üstte tutmanız gerekiyor 
bu en önemlisi. Yani birçok 
etkenimiz var. Peki siz nasıl bir 
cumhurbaşkanısınız?

#4 WRC 4: FIA RALLY CHAMPIONSHIP 

Dünya üzerinde gerçekleştirilen rallileri 
bence oyunlara yansıtan iki muhteşem 
oyun serisi var. Birisi çok sevilen ve 
ölen bir rallici olan Colin MacRae’nin adı 
üstünden yapılan Colin MacRae’s Dirt 
serisi ve diğeri de WRC serisi. En başta 
Dirt serisini oynamanızı daha sonra 
da WRC’yi oynamanızı tavsiye ederim. 
Bunlara ilave olarak bir çok yarış oyunu 
var. NFS: Shift, Nascar 2013 gibi. Her biri 
genelde farklı şeyler üzerinde geçiyor 
ve sizlere farklı farklı heyecanlar veriyor. 
WRC’nin bu oyunu ise 2013 FIA Dünya 
Ralli Şampiyonası üzerinde geçiyor. 
Ayrıca bu oyunda WRC,2,3 ve Junior 
WRC arabaları da bulunuyor. Oh ne gü-
zel diyeceksiniz. Bence de çekinmeden 
diyin. WRC kısaca bir efsane artık. Ve 
bu oyunda “Events” diye ikinci bir moda 
var. Orada da değişik eventler var yani. 
Keşfedin bence. Durmayın.

#8 STATE OF DECAY 
Son zamanların popüler kitlelerinden 
birisi de zombiler! Zombilerle ilgili bir 
sürü dizi, film ve oyun var. Ancak State 
of Decay beni ayrı bir sardı. Başlangıç 
hep aynı: “Bir anda kendinizi zombi 
felaketinin tam ortasında buluyor-
sunuz.” Evet. Bu oyunun güzel yani 
simülasyon olması. Yani her şey 
sizde. Ana görevlerin dışında, dışarıda 
hayatta kalmak kolay değil. Öncelikle 
diğer hayatta kalanları bulmalısınız. 
Onları ikna etmelisiniz. Daha sonra 
bir barınağa ihtiyacınız var. Etrafta 
ise bir sürü potansiyel alan var. Ve 
en zoru sizin otoriteniz gerekiyor. 
Yani her şey doğaçlama. Aranızdan 
birisi bir anda zombi olabilir ya da 
hastalanabilir. En kötüsü tamamen 
yorulabilir. Yemeğe, suya, ilaçlara, 
silahlara, ekipmana ihtiyacınız var. 
İnsanlar için bunları bularak kendi 
gücünüzü artırıyorsunuz. Daha sonra 
onların güvenliğini sağlıyorsunuz. 
Etrafta zombilerin yayıldığı noktalar 
var. İnsanların öldüğü noktalar ve 
kaynakların tükenmeye başladığı nok-
talar var. Bunları onlardan önce bulun. 
Yabancılara ne kadar güvenebilirsiniz? 
Ordu artık kendi başınıza olduğunuzu 
söylüyor. Silahınız, yemeğiniz her 
an bitebilir. Sizler güçlü olup takım 
çalışması yapmalısınız. İşte bu oyun 
böyle bir zombi oyunu.

#5 LEGO Marvel Super Heroes 

LEGO son zamanlarda çıkardığı oyun-
larda film ve oyun dünyasının efsanelerini 
barındırmaya başlamıştı. Batman ve DC, 
Yüzüklerin Efendisi, Karayip Korsanları, Yıldız 
Savaşları, Harry Potter ve sırada da Marvel 
var. Marvel’dan sonra ise henüz pek bir 
bilgiye sahip olmadığımız “The Lego Movie 
Videogame” gelecek. Ancak genel olarak 
bakarsak bu oyunlar böyle devam edecektir. 
Marvel Super Heroes’de de Marvel’e ait olan 
çizgi roman kahramanları bulunuyor. Hulk, 
Örümcek Adam, Demir Adam, Thor ve daha 
fazlası. Yani hepsi muhteşemler. Karşınızda 
ise Loki, Doktor Doom gibi kötü kahramanlar 
var. Farklı bölümlerde süper kahramanlarla 
istediğiniz gibi düşmanlarınızı yeniyorsunuz, 
saçmalıyorsunuz ve bu oyunların en güzel 
kısmı “eğleniyorsunuz”. Ayrıca LEGO’nun 
son oyunlarında yaptığı gibi seslendirmeler 
bu oyunda da yer alıyor. Her oyun ise farklı bir 
sisteme sahip ancak size her zaman olduğu 
gibi tavsiyemiz alabileceğiniz her altını 
toplayın.  Bunların nerede işe yarayacağını 
da anlayacaksınız zaten. Bu süper 
kahramanlarımız ayrıca özel yeteneklere 
de sahip. Yani karaktere göre yetenekler 
de denebilir. Her oyunda farklı şeyler değil 
mi? Bence sizde LEGO’nun dünyasına girip 
çocukluğunuza dönün.

#9 SCRIBBLENAUTS UNMASKED 

Scribblenauts serisinin güzel 
oyunları var. Simülasyon tipinde 
çok eğlenceli oyunlar. Scrib-
blenauts Unlimited bunu bize 
çok iyi kanıtlamıştı. Bunun 
üzerine şimdi de Unmasked geldi. 
Unmasked’in ana kahramanı 
da Maxwell.  Ve not defteri de 
her zamanki gibi yanında. Fakat 
bu sefer süperkahramanların 
ve süperkötülerin dünyasında,  
DC dünyasında. Oyunda 2000 
civarında karakter olması da 
heyecanlandıran başka bir etken. 
Ayrıca Steam Workshop’ta bir çok 
karakterde bulunuyor. Batman, 
Superman, Green Lantern ve daha 
fazlası ile konuşabilirsiniz. Onları 
yaratabilir, kostüm  giydirebilirsi-
niz. Orjinalliğini belli eden diğer 
bir özellikte birebir mekanların 
olması: Batcave, Gotham City, 
Aquaman’s Atlantis, Metropolis 
ve daha fazlası. Maxwell’li DC 
dünyası sizi bekliyor.

#6 THE STANLEY PARABLE 
İşyerinde çalışıyorsunuz, yapmanız 
gereken tek şey ise bilgisayarınızda 
size söylenen tuşlara basmak. 
Sadece bu. Ancak bir gün odanızdan 
çıktığınızda işyerinizin tama-
men boş olduğunu görüyorsunuz. 
Anlamıyorsunuz. İşte oyunumu-
zun konusu bu. Tamamen eğlence 
ve saçmalık üzerine kurulmuş bir 
oyun denebilir. Hiçbir eşyayı elinize 
alamıyorsunuz. Sürekli seçimler 
yapmanız gerekiyor. Eh biraz ürkütücü 
duruyor ancak korku ile hiç ilgisi yok. 
Yanınızda bir de anlatıcımız var. Mesela 
bir yere çömeliyorsunuz, bakıyorsunuz. 
Adam konuşmaya başlıyor. Oyun plat-
form tipi yapıldığı için çok eğlenceli. 
Birçok sonu var. Bunları ise anlatıcının 
konuşmalarına göre bulacaksınız. Dik-
katli olun onu sinirlendirmeyin!

#10 NBA 2K14 
NBA’i bizim bilgisayarımıza ve 
dünyamıza taşıyan oyun serisi 
bu sezonun oyununu da çıkarttı. 
Bu oyunda da her oyunda olduğu 
gibi bazı değişiklikler var. Ve 
müzikleri de Lebron James 
kendi ellieriyle seçti. Bakalım 
bu senenin müzikleri hoşumuza 
gidecek mi? Yeniliklere bakacak 
olursak Euroleague takımlarını 
da oynayabileceğiz. Ekstra takım 
olarak Celeb, Team USA, Dream 
Team, 2001-2002 Sacramento 
Kings Klasik Kadrosu da bulu-
nuyor. Ek bir mod olarak “LeBron: 
Path to Greatness” eklendi. 
Bu modda eskiden Jordan’ı 
oynadığımız gibi LeBron’un kari-
yerini ve gelişimini oynayacağız. 
Yani bu sene oyunun yıldızı LeB-
ron James oldu. Bunun dışında 
küçük eklemeler olarak kariyerde 
driller artık kendi menülerine 
sahip, yeni bir eğitim kampı modu 
eklendi, yeni yetenekler ve 50 
saatten fazla bir süre sürmüş olan 
sunucu konuşmaları. 

#2BATMAN: ARKHAM ORIGINS

Batman oyunlarının 
en yeni oyunu çıktı. Bütün 
Batman hayranları oyunu 
oynamaya başladı. Biz de 
uzaktan bir bakış attık 
tabiî ki. Diğer Batman 
oyunları olan Arkham Asy-
lum ve Arkham City gibi bu 
oyunumuzda muhteşem 
bir başyapıt olmuş. Bu oyu-
numuzda ise en başlara 
döneceğiz. Arkham 
Asylum’dan tam 5 yıl önc-
esine. Batman kariyerinin 
ikinci yılındayken Gotham 
City’nin kışına gideceğiz. 
Yani “Eski Gotham” bizi 
bekliyor. Bu sefer büyük 
suçlular, ünü olmayan bir 
gizemli savaşçı ve polisler 
arasındayız. Blackgate 

Cezaevi’nden Gotham’ın 
öbür ucuna kadar farklı bir 
sistemi ve düşmanları ile 
yeni Batman oyunu beni 
oldukça etkiledi. Ayrıca 
oyun tarih olarak diğer 
oyunlardan önce geçtiği 
için eğer grafiklerde ve 
sistemde değişiklikler sizi 
çok etkilemiyorsa önce 
bu oyunu daha sonra 
Asylum’u ve en son da 
City’i oynamanızı tavsiye 
ederim.



FLİGHT SİMULATOR X

Nasıl Kalkar Bu Uçak?
Eğer bir tecrübeniz yok ise seviyenize göre hazırlanmış görev-

lerle uçak kullanmayı öğrenebilirsiniz. Ancak görevle hiç uğraşmak 
istemiyorsanız size genel hatlarıyla uçağı kaldırmayı anlatayım.

Anlatıma başlamadan size bilmeniz gereken birkaç göster-
geyi açıklayayım. Suni ufuk; yeryüzü açısını ve ufuk çizgisiyle olan 
durumları gösterir, en önemli göstergelerdendir. Uçağın yere yakınlığını, 
gökyüzündeki duruşunu ve eğimini anlayabilirsiniz. Suni Ufuk’un yanında 
hızımız ve yerden yüksekliğimiz de bulunur. Hız göstergesi ise; knot cin-
sinden hızımızı belirtir. Navigasyon ise; diğer pistlere olan konumumuzu, 
hedef iniş bölgemize olan uzaklığımızı belirtir.

Bu 3 gösterge dışında daha çok gösterge var. Ancak en başlarda 
bize yardımcı olacak göstergeler bunlar. Sıra geldi kalkmaya. Kalkmadan 
önce “Park Frenleri (El Freni)” adlı durmamızı sağlayan frenlerin kapalı 
olduğundan emin olalım. Sonra motorları çalıştırarak hız kazanalım. 
Uçak sağa sola doğru motorların çalışma zamanından dolayı kayabilir. 
Arka kanadı oynatarak uçağı düz pozisyonda tutalım. Kalkmak için ideal 
hız uçaklara göre değişiyor. Ancak pistin son bölümlerine ulaştığımızda 
yavaştan uçağı kaldırmaya başlayalım. Eğer profesyonel biri gibi uçak 
sürmek istiyorsanız uçağı kaldırmak için uçağı çok dikleştirmeyin ya da 
aniden kaldırmayın. Yavaş yavaş kaldırın. İşte uçağımız kalktı. Tekerlekleri 
kapatalım ve önce yükselelim sonra da rotaya girelim.

Bir de Bunu Havada Tutmak Var
Bundan sonra eğer bir rota ve varış yeri belirlediysek rotaya 

yerleşme vakti. Genelde kalkışta hep rotanın dışında oluyoruz. Rota; navi-
gasyonda mor olan çizgimizdir. Rotaya girmek için hafif eğimli dönüşlerle 
yüksekliğimizi koruyarak dönüyoruz. Rotaya girdikten sonra rotamız 
düzse uçağı otomatik pilot’a alabiliriz. 

Muhtemelen bir süre sonra Over Speed yani Aşırı Hız uyarısı ile 
karşılaşacaksınız. Bazı uçaklarda otomatik hız ayarlayıcı bulunuyor. 
Bunları açtığımızda bu sorunla bir daha karşılaşmıyoruz. Ama bu ayarın 
olmadığı uçaklarda ya motorları sürekli ayarlayacağız ya da “Hız Fren 
Seviyesi” adlı ayarı arttırarak hızımızı kısıtlayacağız. Ancak ikinci yöntem 
bazen ayarın dozu fazla kaçtığında düşmemize neden olabiliyor.   

O yüzden ben ara sıra motorları biraz kısmanızı öneririm. Uçakta dikkatli 
olmazsanız karşılaşacağınız bir diğer uyarı “İrtifa Kaybı” dır. Yere fazla 
yaklaştığımızda bu uyarı bize yükselmemiz gerektiğini söylüyor. Eğer 
neden irtifa kaybettiğinizi bilmiyorsanız; motorlara, hız fren seviyesine 
veya el frenine göz atın. Bunlardan birini gözden kaçırmış olabilirsiniz. 
Uçuş sırasında olabildiğince sabit bir hızda ve yükseklikte hareket etm-
eye çalışın.

 Artık Yavaştan İnsek?
İnmek işin gerçekten en zor kısmı. Kolayda oynarken bile uçağı 

indirmek tecrübesi olmayanlar için çok zor. Genelde çoğu iniş işlemleri; 
pisti kaçırma, pistin dışında inme, pistin önünde inmeyle sonlanıyor. Bunu 
biraz olsun önlemeyi sizlere göstereyim. 

İnişe geçme zamanını iyi ayarlamamız lazım. Basit bir zamanlama 
hatası her şeyi mahvedebilir. İnmeden önce piste düz bir doğrultuda olun. 
Yanlardan keskin dönüşler yaparak inmeyi denemeyin. Eğer pist sizinle 
düz bir konumda değilse pistten uzaklaşmaktan çekinmeyin. Pistten yet-
eri kadar uzaklaştığınızı düşündüğünüz zaman yavaş hareketlerle piste 
düz bir konumda olacak şekilde dönün. Piste yaklaştığımızda Flap’leri 
ve Hız Fren Seviyesi’ni arttıralım. Bunlar hızımızı tam olması gerektiği 
gibi yavaşlatacaktır. Flap’leri ne kadar arttıracağınız piste yakınlığınız 
ve hızınıza göre değişebilir. Ancak Hız Fren Seviyesi’ni pek açmayalım. 
Bunları yaptıktan sonra yavaş yavaş alçalmaya başlayalım. Alçaldıktan 
bir süre sonra tekerleri açalım ve inişe başlayalım. Tekerlerin açılması 
hızımızı biraz daha yavaşlatacaktır. Pistle temasımıza az bir yükseklik 
-600-700 feet- kala uçağımızın başını biraz kaldıralım ve motorları 
kapatalım. Burada niyetimiz uçağı tekrardan kaldırmak değil, yere 
çakılmasını önlemektir. Uçağın başını havaya kaldırdığımızda tekerlekler 
üzerindeki basınç azalır inişteki başın yere vurma durumu ortadan kalkar. 
Piste temas eden ilk tekerlerimiz ana iniş takımları olmalıdır. Diğer türlü 
uçağımız kaza yapar. Piste temas ettikten sonra hızımız çift basamaklı 
sayılara inince El Frenleri’ni açalım ve duralım.

Az detaylı bir yolculuğu sizlere böyle anlattım. Aslında bir yolcu-
luk çok fazla detay istiyor ancak bu kadarını anlatabiliriz. Bu detaylara 
uymaya çalışarak yapacağınız yolculuklarda sorun yaşamayacağınızı 
düşünüyorum.

İyi kötü uçak kullanma rehber-
ini sizlere anlattım. Sıra geldi incel-
emeye. Flight Simulator X oyunu; ilk 
olarak 2006 yılında Microsoft Oyun 
Stüdyoları tarafından çıkartılmış, 
her açıdan yüksek gerçekliliğe 
sahip bir uçak simülasyon oyunu-
dur. Flight Simulator X resmi olarak 
2006 yılında Uluslararası Tüketici 
Elektroniği Şovunda (CES) Micro-
soft Windows Vista oyun şovunda 
tanıtıldı. Oyunun standart sürümü 
18 uçak, 28 ayrıntılı işlenmiş şehir ve 
24.000’den fazla havaalanı içermek-
tedir. Flight Simulator serisinin GTA, 
Call of Duty serilerindeki gibi geniş 
bir hayran kitlesi yok. Ancak küçük 
ve iyi oyuncu kitlesi gün geçtikçe 
biraz daha büyümekte. Bunun en 
büyük sebebi şüphesiz harika ger-
çekçilik. Oyuna verilen emek ortada. 
Ve de önceki oyun; yani Flight Simu-
lator 2004 çıkalı daha 2 yıl olmuşken 
bu kadar az bir sürede bu kadar 
büyük bir köklü değişikliğe gidilmiş. 
Ve de başarılı olunmuş. Oyuna 
ilk girdiğimizde basit görünümlü 
kullanışlı bir menü bizi karşılıyor. 
Arkadan çalan hafif tempoda 
atmosfere sokma çabalı bir müziği 
işitiyoruz. Menüden uçağımızı, 
havayı, kalkış yapacağımız pist gibi 
şeyleri belirleyebiliyoruz. Alttaki uçak 
ön izlemesi sayesinde uçağa ayrıntılı 
bir şekilde göz atabiliriz. Oyunda 
sizi eğitme ve geliştirme amaçlı 
görevler mevcut. İlk başlarda sizi 
eğitmek için tasarlanmış görevler, 
sonralarda yeteneği pekiştirme 
ve yeteneği ilerletmeye dönüyor. 
İlk görevlerde uçağı kaldırma, 
havada tutma, indirme gibi hayati 
temellerin eğitimini alıyoruz. Son-
ralarda bunları sırayla uygulamaya 
başlıyoruz. Artık öğrendiklerimizi 
pekiştirdiğimizde ise daha zorlu 
koşullarda sınanıyoruz. Görevlere 

bir iki örnek verecek olursak; eğitici 
göreve uçak kaldırma, pekiştirici 
göreve daha hızlı uçakları kul-
lanma, geliştirici göreve ise akrobasi 
uçaklarını kullanma verebiliriz. Evet, 
oyunda akrobasi uçakları var. 
Gerçekteki akrobasi yarışları gibi. 
Engellerin arasından geçerek ve 
tehlikeli hareketler yaparak görevi 
yapıyoruz. Sizi uyarmış olayım bu 
uçakları kontrol etmek çok zor. Ufak 
dönüşlere bile aşırı tepki veriyor-
lar. Bu yüzden akrobasi uçaklarını 
kullanmayı öğrenirseniz diğer 
uçaklarda pek sorun yaşamazsınız. 
Oyunun yapımcıları aslında Flight 
Simulator serisine oyun denilmesine 
oldukça karşılar. Bence haklılar da, 
bir oyundan çok daha fazla bu oyun. 
Bakın gene oyun dedim, alışkanlık 
işte. Oyunda her tuşun işlevi var. 
Her tuş başka bir ayarı, başka bir 
özelliği temsil ediyor. Bilmeden hiç 
karıştırmayın. Çünkü kazalara neden 
oluyor. Birbiriyle zıt işleyen birçok 
ayar mevcut. Oyunu mutlaka bir 
gamepad veya joystick ile oynayın. 
Çünkü klavyede kontrolü ayarlamak 
gerçekten zor. Hele ki kamera açısını 
değiştirmek bir işkence. Gerçek-
tekine en benzer şekilde tasarlanmış 
olan fizik motoru sayesinde uçak 
sürüşü çok gerçekçi. Oyunda 
zorluğu ve gerçekçiliği arttırırsanız 
gerçekteki her detay ortaya çıkıyor; 
hatta türbülansa bile girebilirsiniz. 
Kolay seviyede uçağın kullanımı 
başı yukarıda tutarak sürmek 
üzerine kurulu. En başlarda kolayda 
başlayın ve sonralarda zevkle 
beraber tatlı zorluğu da yaşamak 
için seviyeyi biraz daha yukarı çekin. 
Oyundaki çevre detayları çok geniş. 
Grafikleriniz yüksekteyse göklerden 
aşağıyı seyretmek kadar zevkli bir 
iş yok. Trafikte birbirini geçmeye 
çalışan arabalar, ormanlar, binalar 

Uçmak herkesin hayalleri arasındadır. Göklerden yere bakmak ve o manzarayı canlı canlı görmek eşsiz bir keyiftir. Uçuğa 
binip uçmak kolaydır, ancak bir pilot olup uçağı kontrol etmek o kadar da kolay değil. Bundan dolayı pilot adayları da uzun ve 
sabır gerektiren bir eğitim alıp pilot olurlar. Bu eğitimi almadan acaba bir uçakla neler yapabiliriz diye düşünmüşüzdür. Gelin 
bunu beraberce gerçeğe en yakın şekilde hazırlanmış bir simülasyon olan Flight Simulator’da deneyelim.
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İYI NIYETLI KÖTÜ TASARLANMIŞ KAZALAR, 
BAZI GÖREVLERDE SIKICILIK

ve hayvanlar… Hepsi düşünülmüş ve göklerden gayet güzel duruyor. 
Grafikler çıktığı zaman olağan üstü grafiklerdi. Çoğu oynamak isteyip 
de oynamayan oyuncular vardı. Günümüzde bu sistem gereksinimleri 
pek yüksek olmasa da grafikler hala iyi. 
Oyundaki çoğu yerde şehirler çok detaylı değil ama binalar yeterli de-
nilebilir. Üzerinde uğraşılmış, gerçeğe yakın yapılmış bazı şehirler var. 
İstanbul mesela diğer şehirlere göre daha ayrıntılı. Alçak uçuş yaparak 
İstanbul’u seyredeyim derken FSM Köprüsü’ne çakılmışlığım var. 
Uçak detayları düşük grafikte bile yeterli seviyede. Kokpit içi zaten ayrı 
bir güzellik. Gerçeğe uygun olarak tasarlanmış olması ve detaylı yapısı 
sayesinde en sevdiğimiz kamera özelliğine sahip. 
Kazalarda açıkçası beklediğimi bulamadım. Bir kaza ortamı yaratılsaydı 
çok iyi olurdu. Ancak kaza yaptığımızda olan tek şey üstte yazan 
“Kaza” yazısı oluyor. Arada sırada uçaktan çıkan küçük kıvılcımları 
görüyoruz. Firma kazaların ayrıntılı işlenmemesinin nedenini her 
yaştan kişinin oynayabileceği bir oyun olmasını sağlamak için 
yapmadıklarını söylüyorlar. Ancak uçak kazasının yapılmasının o 
kadar büyük bir olay yaratacağını düşünmüyorum. Zaten günümüzde 
çoğu küçük çocuk şiddetle ilgili bir şeyler bilip öğrenerek büyüyorlar. 
Kazaların gerçekçilik kazanması sorun olmaz.
Uzun lafın kısası Flight Simulator X; bize simülasyondan bile daha 
fazlasını veren, eğlencesi hiç bitmeyen bir oyun. Başlarda temel-
leri öğrenene kadar sıkıntı yaşayabilirsiniz ama sonradan oyuna 
ısınacaksınız.



Bu yıl çıkmasını 
beklediğim 
üç oyundan 
birisi. Kesinlikle 
muhteşem, diğer 
bölümlerinin 
çıkması için 
sabırsızlanıyorum.

THE WOLF
 AMONG US

Telltale Games bu aralar bayağı büyük 
oynuyor. Önce Back To The Future, sonra 
The Walking Dead ve şimdi de bizi hayal 
dünyalarına aktaracak The Wolf Among Us. 
Daha ne isterim kardeşim. Hikaye senin 
verdiğin kararlara göre işliyor, sende hem 
oynuyorsun hem de izliyorsun. Bu türde büyük 
eserler veren Telltale’in geleceğini hepimiz 
merak ediyoruz ancak konumuz bugün o değil, 
konumuz yeni çıkan The Wolf Among Us.

 Hikaye
The Wolf Among Us’da karakterimiz New 

York’un sihirli varlıkları barındırdığı Fabletown 
bölgesinin şerifi Bigby Wolf ya da lakabıyla 
“Büyük Kötü Kurt” Bu zaten bende büyük 
bir heyecan uyandırdı. Düşünsenize gecenin 
sessizliğinde arka sokaklarda gözleri sarıya 
dönüşen bir şerifi oynayacağınızı... daha ne 
ister ki insan? Fabletown’ı görünce insan orada 
yaşamak istiyor. Gerek mekanı, karakterleri 

ve varlıkları sağolsunlar. Özellikle Bay 
Toad’a bayıldım. “Olamaz benim arabam” sah-
nesinde herkesin koptuğu da belli.

Bay Toad gibi karakterlerle dolu kocaman 
bir bölge. Hikayenin başlangıcı orada başlıyor. 
Daha sonra oyundaki ilk aksiyon sahnesine 
girişiyoruz ve çoktan ölmüş olması gereken 
birinin nasıl ölmeyeceğine şahit oluyoruz. Bu da 
bir ilk oldu işte. Oyun her yönden insana zevk 
veriyor. Hikayeye daha devam edersem aşırı 
ileri gitmiş olacağım için boşveriyor ve başka 
yönlerini anlatmaya devam ediyorum. Oyun 
hakkında şunu söyleyebilirim. İnsan nereden 
ne çıkacağını, neyin ne olacağını tahmin edemi-
yor. Edemiyor çünkü burası “Fabletown” Her an 
her şey olabilir.

Sihirli Varlıklar
Oyunda bir çok sihirli varlık var. Bunların bazıları normal hallerinde, bazıları da İnsan kılığında. 
Bu yaratıkların arasında ise çok önemli bağlar var. Bunu daha bende çözemedim ama bunlardaki 
sihir sizi etkiliyor. Buna emin olun. Gördüğünüz sihirli varlıklar, canlılar ve karakterler hakkında 
bilgi için oyuna bir ansiklopedi eklenmiş. Eklemese Telltale ayıp yapmış olurdu. Buradan 
anlamadığınız tüm sırları çözebileceksiniz desem yeridir. Glamour diye bir olay var ancak onu 
anlatırsam zaten anlamı da kalmayacak. Oyunun birinci bölümü size bir sırı çözmeniz için hikaye 
vermiş gerisi artık sizde.

      Görseller



ASENA & III.VLAD

Türk destanlarındaki dişi kurt “Asena”.

Kurtlar ülkemizde fazlasıyla biliniyor ve hatta el üstünde tutulan özel bir hayvan. Türk destanlarında bile bir 
dişi kurdun (ki bu kurdun adı Asena(Aşina)dır.) savaşta öldürülmeden bırakılan bir çocuğu besleyip büyüt-
mesi ve bir bakıma kendi çocuğundan hamile kaldığı ve soyu devam ettirdiği anlatılır.  Ve eğer bu destana 
inanacak olursak bu kurt yaptığı şeylerden dolayı bizim ve birçok kişinin şu an yaşama sebebi.

Neden diyecektir bazılarınız ve  merak etmeyin cevabınızı hemen alacaksınız. Çünkü bu kurttan doğan 
çocuklar ve daha sonra onlardan türeyen soy artık bir boy haline gelmiştir ve Aşina boyu olarak geçmektedir. 
Bu boy aynı zamanda Göktürk Kağanlığını da kuran boydur. Hunlar ile birlikte tarihte en bilinen Türk Devleti. 
Sonrasında da zaten göçler, savaşlar ve bilinen diğer devletler oluşuyor. Bu olayların tarihi tam belli olmasa 
da milattan sonra 500e kadar olan dönemde olduğu tahmin edilebilir. Ama bizim bugün ki asıl konumuz bu 
değil. 

Birazdan asıl konumuza geleceğiz ancak şimdi de bir başka efsaneyi ele alalım. Bu  sefer Roma’nın 
kuruluşuna gidiyoruz.

Dişi bir kurt ırmakta bırakılan ikiz kardeşler Romulus ve Romus’u bir mağaraya götürür orada onları besleyip 
büyütür. Daha sonra bir aile tarafından bulunur ve evlat edinirler. Sonrasında da Romulus ve Romus bir nevi 
kendi anneleri olan bu kurda saygıdan dolayı, kurdun onları büyüttüğü yerde bir şehir kurmayı düşünürler. 
İnsanlığın 7 milyar veya 2 kişi olması fark etmiyor. Koca dünyaya sığınamıyorlar ve Romulus kardeşi 
Romus’u öldürüyor. Bu olaylar milattan önce 750li yıllarda gerçekleşiyor. Ve fark ettiğiniz üzere Türklerin 
destanıyla İtalyanların destanı arasında çok da bir fark yok. Ki bu destanların farklı birçok versiyonu var ve 
hepsi de birbirine çok benziyor. Belki hepsi doğru belki bir kısmı doğru belki hepsi yanlış. Bunu bilemeyiz 
ancak bildiğimiz bir şey var ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir şeyler olmuş demek ki ama bu olaylar 
belki de değiştirile değiştirile ve abartıla abartıla bu hale gelmiş olabilir.

Fakat bizim bugün ki konumuz bu da değil. Birazdan anlatmaya başlayacağım kişi ile birlikte konunun ne 
olduğunu anlayacağınızı düşünüyorum.

1462 yılında III. Vlad sürgüne gönderilmişti ancak aklında hep Eflak Voyvodalığını geri almak vardı. 12 yıl sorna 1474’te sürgün hayatı bittiği andan iti-
baren Eflak’ı geri alma planları yaptı. Hatta 1476’da kendini tekrar Eflak Voyvoda’sı ilan etti. Fakat Osmanlı hem III. Vlad’ı hem de askerlerini öldürerek 
Vlad’ın bu hayaline tamamen son verdiler. Tarihte acımasız kişiler arasında yerini alan Vlad’ın öldüğünün kanıtı olarak da dönemin Osmanlı padişahı 
Fatih Sultan Mehmet’e Vlad’ın kafasını gönderdiler. Peki Vlad’ı bu kadar acımasız yapan şey neydi?

Tarihte bazı insanlar kullandıkları yöntemlerle öne çıkmışlardır. Kimisi iyi şeyler için kullansa da kimisi de kötü şeyler için kullanmış bu yöntemleri. Ve 
maalesef III. Vlad da kötüler arasında. III. Vlad voyvoda olduğundan itibaren tam bir katliam başlatmıştır. Ve yaklaşık 20.000 kişiyi kazıklara geçir-
erek öldürmüştür. Fatih Sultan Mehmet ordusuyla beraber Eflak’ı almak için başkent Targovişte’ye geldiğinde gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometre-
lik bir mesafeye ulaşan kazıklara geçirilmiş insan topluluğudur. Evet, yanlış duymadınız insan topluluğu diyorum çünkü kazıklara geçirilenler sadece 
askerler değil, kadın çocuk yaşlı denmeden siviller de bu zulme uğramıştır.

Daha sonra 1476’da Osmanlı ordusuna yenilmesi üzerine o güne kadar uygulanmamış bir yöntem olan salgın yayma metodunu kullanmıştır. Hap-
ishanelerde, hastanelerde ne kadar cüzzamlı, katil, vebalı insan varsa hepsini serbest bırakmış ve özellikle Türklerine arasına gitmelerini istemiştir. Ve 
bu taktiği kullanan ilk insan olmuştur.

Yaptıkları nedeniyle “Kazıklı Voyvoda” lakabını alan III. Vlad 1476’da öldürülmesine rağmen Avrupa’nın birçok yerinde Vlad’ın vampir olduğuna 
inanıldı. Çünkü bir rivayete göre kazığa geçirerek öldürdüğü kişilerin kanlarını içiyordu. Ve bu rivayetlerden sonra Bram Stoker’in yazdığı romanla 
birlikte III. Vlad nam-ı diğer Kazıklı Voyvoda artık birçok kişi tarafından “Kont Drakula” olarak biliniyordu.

Evet işte konumuz bu; Vampirler ve Kurt Adamlar! Geçmişten günümüze hep merak konusu olmuş olan insan-hayvan karışımı bir ırk gerçekten var 
mıdır bilinmez ama efsanelerinin fazlaca olduğu kesin. 

Mesela 16. Yüzyılın sonlarına doğru Kurt Adamlarla ilgili vakalar fazlasıyla artmıştır hatta söylentilere göre 30.000 civarı Kurt Adam olayı vardır. Bun-
lar arasında en ünlüleri Jacques Rollet, Peter Stump ve Gilles Garnier’dir. Tarihsel sırayla gidecek olursak;

1573’te Garnier Fransa’nın Dole kasabasında köylülere zarar vermek ve küçük çocukları yemekle suçlanmış ve “Dole’un Kurt Adamı” olarak tüm 
Avrupa’da nam salmıştı. Ve sonuçta suçunu kabullenen Garnier idam edilmişti.

1589’da ise “Köln Kurt Adamı” olarak bilinen Stump yine Garnier gibi çocukları yiyerek beslenmiş ve sonrasında idam edilmiştir. Stump ise şeytan ile 
anlaşma yaptığını ve şeytanın ona Kurt Adam olma yeteneği veren bir kemer verdiğini söylemiştir.

Daha sonra 1598’de ise Fransa’nın Caude bölgesinde köylüler bir gencin cesedini parçalayan 3 kurt görürler. Daha sonra kurtların çalılıklara gittiğini 
görürler. Daha sonrasında ise kurtları izleyen köylüler çalıların arasında yatan bir adam bulurlar. Saçları uzun ve tırnaklarının arasında et parçaları ve 
kan bulunan Jacques Rollet’i görürler.

Bu 3 olay en bilinenleri bunlar dışında hem daha eski tarihlerde hem de günümüze yakın tarihlerde birçok olay var. Hepsi de birbirine benzer olaylar.

İşin vampirlerle ilgili boyutuysa daha gizli saklı denebilir. Daha doğrusu gerçek üstü olaylar daha fazla. Kurt Adamlarda gerçek olaylarla 
bağdaştırılırken Vampirlerde durum süper güç de diyebileceğimiz boyutlara varıyor. Ölümsüz, yaşlanmayan, zarar görmeyen yaratıklardan bahsedi-
yoruz. Ama iş kan içme kısmına gelince burası gerçeklerle bağdaşıyor ve bunların örnekleri var. Yukarıda bahsettiğimiz III. Vlad dışında Peter Kurten 
ve Elizabeth Bathory de “vampir” sayılanlar arasında. Yine kronolojik sırayla gidecek olursak;

Elizabeth Bathory 1600lü yılların başlarından itibaren yaklaşık 10 yıl içinde ulaşılması zor bir seri katilliğe bulaşmıştır. 40 yaşına geldiğinde hem 
kocasının ölümünden sonra iyice agresifleşmesi hem de güzelliğini kaybetmekten korkması onu iyice kendini büyülere vermesine neden olmuştu. 
Bir gün hizmetçilerden biri saçlarını tararken sinirlenen ve kıza tokat atan Elizabeth kızın burnundan çıkan kanın bir kısmının eline gelmesiyle 
birlikte güzelliğin sırrını bulduğunu düşünmüştür. Ve bu olayla birlikte 10 yıl boyunca birçok genç kız öldürülüp Elizabeth’in kan banyosu yapması 
sağlanmıştır. Ayrıca Elizabeth çoğu zaman kanı içerek daha da güzelleşeceğini düşünmüştür. 10 yıl sonunda artık halk arasında dolaşan söylentilerin 
Macar kralına ulaşmasıyla birlikte şatoya bir sefer düzenlenmiş ve Elizabeth hapse atılmıştır. Bundan sonra ki hayatını kendi şatosunda bir beton 
duvarın arkasında yaşayan Elizabeth’in duvarına sadece ufak bir delik açılmıştır yemek ulaştırabilmek için. Zaten çok dayanamayıp 614 yılında da 
kendini öldürmüştür. Askerlerse şatoda 600ü aşkın ceset bulmuştur.

Diğer şahıs ise Peter Kurten 1883’te doğmuş olup “Düsseldorf Vampiri” olarak bilinir. Kötü bir çocukluk geçiren Peter’in 9 yaşında kanın tadına 
bakmasıyla birlikte hayatı tamamen değişmiştir. Tıpkı Kurt Adamlarda olduğu gibi Peter de genelde çocuklara yöneldi ama orta yaşlı kişiler de vardı. 
46 kişinin katili olduğu kabul edilmişti. Genelde vahşice öldüren Peter makas veya bıçak kullanıyor ve kurbanların kanını emiyordu. Son kurbanını 
öldürmeyen Peter 1931’de ölüme mahkum edildiğinde yaptıklarından pişman olmadığını hatta hoşlandığını ve son arzusunun kendi kafasının kesil-
irken ki kan sesini duymaktı. Peter’in derdi nedir bilinmez ama halk arasında vampir efsanelerinin yayılmasına yardımcı olduğu ve kriminoloji tarihin-
deki yerini “Psikiyatrist tarafından sorgulanan ilk seri katil” olarak aldığı kesin. Son kurbanını da neden öldürmediği bilinmiyor ama benim görüşüm 
yaptıklarının bilinmesini istediği için öldürmediği.

Ayrıca Porfiria hastalarının gün ışığına çıkamamaları ve nöropsikiyatrik bulguları vampir efsanelerinin yayılmasına ekstra bir neden olmuştur.

Evet, hem kurt adamlar hem de vampirler nerelerden çıkıyor görmüş olduk. Sonuç ise şu ki bu anlatılanların çoğu hastalıklı insanlar. Psikolojik ve 
ruhsal sağlığı yerinde olmayan insanlar. Kimisi kendini kurt adam sanıyor, kimisi şeytanla konuştuğunu, kimisi güzelliğinin kanla geçeceğini.. Hatta 
bazıları katil olduklarını düşünüyorlar oysa ki gördükleri her şey halüsinasyondan ibaret. Ama bu olaylar gerçek olmasa bile aklı başında olan insan-
lara ilham oluyor ve günümüzde de birçok yapıtta gördüğümüz Kurt Adam-Vampir savaşları başlıyor!



     NE
    OKUSAM?
#1BEYOĞLU’NUN EN GÜZEL ABİSİ

Yılbaşı gecesi işlenen 
bir cinayet... Tarlabaşı’nın arka 
sokaklarında bulunan bir erkek 
cesedi. Öldürülmüş erkeklerin 
en yakışıklısı, belki de en 
kötüsü. Karanlık sırların ortaya 
çıkardığı utanç verici bir ger-
çek. Gururlarının kurbanı olmuş 
erkekler, onların hayatlarını 
yaşamak zorunda olan kadınlar. 
Bu cinayetler yatağında, bu 
kötülükler bahçesinde, bu insan 
eti satılan can pazarında ma-
sumiyetini korumaya çalışan bir 
adam. Bir zamanlar İstanbul’un 
en gözde yeri olan Beyoğlu’nun 
hazin hikâyesi. 

Karanlık... Soğuk havayla 
iyice ağırlaşan bir karanlık. Uzak-
lardan şarkılar geliyor kulağına, 
neşeli kadın çığlıkları, ayarını 
yitirmiş sarhoş naraları, biri 
küfrediyor belki ana avrat, belki 
ağlıyor biri hıçkıra hıçkıra, belki 
biri sessizce ölüyor bu gürül-
tünün, bu hengâmenin ortasında. 
Umurunda değil. Hepsinden 

sıyrılmış, sadece öfke... 

Nereye gittiğini bilme-
den yürüyor, nefret tarafından 
kuşatılmış olarak. Kıskançlık 
denen o canavar, çelikten 
pençesine almış yüreğini, habire 
sıkıyor. “Kadınlar,” diyor bir 
ses zihninin derinliklerinden... 
“Kadınlar, onlarla oynayamazsın... 
Oynadığını zannedersin ama 
bir de bakmışsın, asıl oyun-
cak sen olmuşsun.” Hayatına 
giren kadınların yüzleri beliriyor 
sokağın zemininde. Birer birer 
düşüyor görüntüleri ayaklarının 
dibine. Hepsinin boynu bükük, 
hepsinin gözlerinde keder. 
Hepsi üzgün... Aldırmıyor, bir 
su birikintisiymiş gibi basıp 
geçiyor üzerlerinden ama yeniden 
düşüyor görüntüler zemine. 
“Kadınlar,” diyor o ses yine, 
“Kadınlardan asla kurtulamazsın, 
hayaletleri hayatın boyunca seni 
takip eder.”

#2BUKRE
Güzellik, bakmayı 

bilen gözdedir sevgilim. 
Artık kendime layık olanı 
seçebiliyorum sayende. Bir 
insanın gözlerine bakıp, 
kalbini görebiliyorum 
her seferinde. Eskisi gibi 
değilim. Neden mi senden 
çok daha öndeyim? 
Herkesin dünyası kendi 
gördüğü kadardır sevgilim. 
Sen önüne bakarken, ben 
uzakları ezberledim. Sen 
olup bitenlerle ilgilenirken, 
ben olmayanın izindeydim. 

Çivi çiviyi sökermiş, 
yalnızlığı kanatan hüzünlü 
şarkılar, yalnızlığa iyi 
gelirmiş. İşte ben bu 
şekilde hayata karşı 
direndim. Keşke bana 
akıl vereceğine, aklımı 

alacak kadar beni sev-
seydin. Ben, bir çocuk-
luk edip büyüdüm işte! 
Sen büyümüşsün ama 
doğmamışsın bile. Ben, 
senin doğrundum sevgili. 
Ötekiler gelip geçerdi. Sen 
doğru olanı değil, geçerli 
olanı seçtin. Terk etmek 
kazanan olmaya yeter zan-
nettin. 

Bana, bir veba busesi 
bırakıp gittin; bak şimdi 
yerini başkaları aldı. Bu 
aşkın vebası sende, busesi 
bende kaldı. Seçtiğin yolda 
sana mutluluklar diliyorum. 
Unutmak alışmaktır. Unu-
tursun demiyorum… Ama 
alışacaksın biliyorum.

#3 Tek Kanatlı Bir Kuş

Edebiyatımızın çınarı, büyük usta 
Yaşar Kemal’in Tek Kanatlı Bir 
Kuş kitabı, toplumda bulaşıcı bir 
hastalık gibi yayılan korkunun 
destansı bir romanı. 

Halkının neden terk ettiği bilin-
meyen, gizemli karanlık bir ka-
saba, bu kasabaya atandığı halde 
gidemeyen bir posta müdürü, 
yalnızlığın timsali bir istasyon şefi, 
“Alamancı” bir genç kadın...Ve 
bütün fantastikliğine karşın son 
derece gerçekçi gelen bir dünya... 
Metafor mu? Alegori mi yoksa?

Şaşırtıcı ve çok katmanlı olay 
akışı, kişilerinin zenginliği ve 
derinliği, zaman zaman bir röpor-
taj keskinliği kazanan masalsı 
diliyle tam bir Yaşar Kemal 
romanı.

#7 Soğuk Kahve
Sıcacık bir kahveden yükselen 
güzel kokular eşliğinde keyifli bir 
okuma vaat ediyor Soğuk Kahve.

İronik ve mizahi olduğu kadar 
keskin bir dil. Belki de çoğumuzun 
gündelik hayatında olan konuları 
anlatırken sizi ters köşeden bir 
bakış açısına yatırıp golü ustalıkla 
atıyor. Hınzır bir zekânın ürünü 
olan cümleleri sizi gülerken 
duygulandıracak, çoğu zamansa 
hayretler içinde bırakacak. 

#4 Daha 

Siz bu cümleyi okurken, bir yerl-
erde insanlar, ülkelerindeki savaş, 
açlık ve yoksulluktan kaçmak için 
sonu zifiri bir yolculuğa çıkmaya 
hazırlanıyor. Ancak bu hikâye o 
kaçak göçmenlerle değil, onları 
kaçıranlardan biriyle ilgili. Adı 
Gazâ. Babası bir insan kaçakçısı, 
Gazâ da onun çırağı. Henüz 9 
yaşında. Yani, hayata ve insana 
dair, öğrenmemesi gereken ne 
varsa, hepsini öğrenecek yaşta.

#8 Sabah Uykum 
Belki bir kitabın aynı sayfasında 
ağlamışızdır. İşte bu haberimiz 
olmadığı halde dünyanın en güzel 
karşılaşması olabilir. 

Ben anlam veremiyorum yani 
neden bittiğine değil madem 
bitecekti neden bu kadar hevesli 
başladık? Ben ikimizdeki bu 
hevese anlam veremiyorum. 
Ne oldu bize bilmiyorum ama 
iyi şeyler olmadığını çok iyi 
biliyorum. Ya çok yanlış za-
manda karşılaştık ya da hiç 
karşılaşmaması gereken iki 
insandık. Biz neydik bilmiyorum. 
Sevgili desem değil, aşık desem 
değil bildiğin rastlantıydık işte 
ondan öte gidemedik.

#5 Ve Dağlar Yankılandı 
Gece vakti, çölü bir el arabasını çekerek 
geçen bir baba. Arabanın içinde annesiz iki 
çocuk; iki kardeş; biri kız, biri erkek. Küçük 
Peri için ağabeyi Abdullah, ağabeyden çok 
öte. On yaşındaki Abdullah’a sorsanız Peri, 
her şey demek. Köylerinden Kâbil’e varmak 
için çıktıkları yolculuğun sonunda aileyi yürek 
parçalayıcı bir son bekliyor. Fakat aslında 
bu bir son değil... Kardeşlerin başlarına 
gelenler -yakın ya da uzak- ilişki kurdukları 
tüm insanların hayatlarında nesiller boyu 
yankılanacak... 

Hayat farklı aileleri sevgi ve fedakârlık, ihanet 
ve sadakat gibi ortak duygularla sınarken, 
karakterlerin başlarına gelenler ve yaptıkları 
seçimler, kitabın her biri ayrı bir renk ve 
lezzet taşıyan katmanlarını oluşturuyor. 
Afganistan’ın küçük bir köyünde doğan ve 
okuru Kâbil’den Paris’e, San Francisco’dan 
Tinos adasına taşıyan bu öykü, her sayfada 
renklenip güçleniyor. 

Ve Dağlar Yankılandı, bizi biz yapan değerler 
üzerine düşündüren, ustalıkla yazıldığını her 
bölümde yeniden kanıtlayan, büyüleyici bir 
roman. Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem 
Güneş ile dünya çapında sevilen bir yazar 
olan Khaled Hosseini’nin yazarlığında bir 
dönüm noktası.

#9 Kardeşimin Hikayesi 

Serenad fırtınasından sonra 
Livaneli’den nefes kesen bir 
roman

Sakin bir balıkçı köyünde genç 
bir kadının cinayete kurban 
gitmesiyle başlar her şey. 
Dünyadan elini eteğini çekmiş 
emekli inşaat mühendisiyle genç, 
güzel ve meraklı gazeteci kızın 
tanışmasına da bu cinayet vesile 
olur. Kurguyla gerçeğin karıştığı, 
duyguların en karanlık, en kuytu 
bölgelerine girildiği hikâye, daha 
doğrusu hikâye içinde hikâye de 
böylece başlar. Modern bir Binbir 
Gece Masalı’nın kapıları aralanır. 
Ancak bu kez Şehrazad erkektir. 

Kardeşimin Hikâyesi aşkın 
mutlulukta ulaşılacak son 
nokta olduğuna inananları bir 
kez daha düşünmeye davet 
eden, aşka, aşkın karmaşıklığına 
ve tehlikelerine dair nefes 
kesen bir roman. Her sayfada 
yeni bir gerçekliği keşfedecek, 
kuşku ile kesinliğin sınırlarında 
dolaşacaksınız.

#6Kürk Mantolu Madonna 
“Her gün, daima öğleden sonra oraya 
gidiyor, koridorlardaki resimlere 
bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük 
bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak 
isteyen adımlarımı zorla zapt ederek 
geziniyor, rastgele gözüme çarpmış 
gibi önünde durduğum “Kürk Mantolu 
Madonna”yı seyre dalıyor, ta kapılar 
kapanıncaya kadar orada bekliyor-
dum.”

Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam 
boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sor-
gulamadan peşlerinden gideriz ve 
hiç pişman olmayacağımızı biliriz. 
Yapıtlarında insanların görünmeyen 
yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, 
bu kitabında güçlü bir tutkunun resmi-
ni çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, 
yaşamın uçuculuğuna ve aşkın 
olanaksızlığına (?) dair, yanıtlanması 
zor sorular soruyor.

#10 Aile Çay Bahçesi

Müzeyyen. Annesinin kuzusu. Ba-
baannesinin biriciği. Babasının... 
Sa-hi ben babamın neyiydim? 
Bütün bu hikâyenin içinde benim 
rolüm neydi, diye düşündüm 
hep. Benim repliklerimi kim 
yazmıştı, mizansenlerimi kim 
belirlemişti? Sahneye hangi 
taraftan gireceğime, uslu kızı oy-
narken neler giyeceğime, içimdeki 
kötülüğü kusmaya başladığımda 
nelerden soyunacağıma kim 
karar vermişti? Okuduğum bütün 
kitaplarda beni bana anlatacak 
bir karakter arardım. Dinlediğim 
radyo oyunlarından, izlediğim 
filmlerden bir cümlecik çalmaya 
çalışırdım. Saatçi Nejat Bey ile 
ev hanımı Meral Hanım’ın kızı 
Müzeyyen’i bana anlatabilecek 
bir cümle. Yekta Kopan’ın yeni 
romanı Aile Çay Bahçesi’nin, çoğu 
kadının kendinden izler bulacağı 
unutulmaz bir kahramanı var: 
Müzeyyen... Aile yaşamının gizli 
şiddetine başkaldıran, kardeşinin 
doğumuyla kendi varlığının 
silinmeye başladığını hisseden bir 
kadın... Kopan’ın romanı, güçlü, 
okuru kıskaca alan bir anlatımla 
sarsıcı bir finale uzanıyor.



 IRON MAİDEN

 Turneleri ve albümleri çok seviyorlar. 
Tabi ilk çıktıkları zamanlar fazla tutulmuyor-
lar. Hatta Judas Priest ve Scorpions gibi ünlü 
grupların ön grupları olarak sahne alıyorlar. 
Ancak ne zaman ki Number of the Beast al-
bümlerini tanıttıklarında işte o zaman isimlerini 
tüm dünyaya duyurmaya başlıyorlar. Ancak 
Iron Maiden’ın söylenebilecek tek olumsuz 
yönü belli yıllara kadar kadroda Steve Harris  
ve Dave Murray haricinde istikrar sağlanan bir 
kadronun olmamış olması ama tabii ki bu onları 
efsane yapmaktan alıkoyacak bir durum değil. 
Benim sesine ve enerjisine bayıldığım Bruce 
Dickinson’ın gruba katılmasıyla grup adeta altın 
yıllarını yaşıyor birçok listede üst sıralarda ve 
albüm satışları oldukça fazla oluyor. Bu arada 8. 
Albümden önce müziğe bir süre ara veriyorlar ki 
sevenlerinin nasıl üzüldüğünü tahmin edersiniz 
herhalde… 

No  Prayer  for  the Dying albümünden sonra 
benim favori albümüm olan Fear of The Dark’ı 
yayınlıyorlar. Hemen başlayan dünya turnesinde 
ilginçtir ki Şili Katolik kilisesi grubu “satanist” 
ilan ederek konsere izin vermiyor. Diğer ül-
kelerde ise milyonlarca hayranıyla konserlere 

devam ediyorlar. Daha sonra Bruce Sony den 
aldığı teklifle solo albüm yapmayı düşünüyor 
ve bir süreliğine Iron Maiden’dan ayrılıyor. Daha 
sonra Blaze Bayley’in katılmasıyla grup biraz 
toparlanıyor ve The X Factor albümünü çıkarıyor. 
Bu albüm en karamsar albüm seçilerek listel-
erde çok arka sıralarda yer aldı ve başarısız oldu. 
Daha sonra yine çok da başarılı olmayan Virtual 
XI adlı albümü yayınlıyorlar hatta bu turnede ilk 
defa İstanbul’da, Cemil Topuzlu Tiyatrosunda 
2 tane konser veriyorlar ki daha yıl 1998… Daha 
sonra  Bruce Dickinson ve şu anda elektrogi-
tarist konumunda bulunan Adrian Smith gruba 
tekrar katılıyorlar ve grup Dave Murray, Adrian 
Smith ve bir zamanlar Adrian Smith’in yerine 
gruba katılan Janick Gers olmak üzere 3 gitaris-
tle ve klavyede Michael Kenney ile yoluna devam 
edeceğini açıklıyor.

Totem dergisinden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size efsanevi İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden’ı 
tanıtmaya çalışacağım. Grubun kuruluşunu halen grubun basçısı konumunda bulunan ve 16 yaşında okulu bırakan Steve 
Harris e borçluyuz aslında. Grubun logo ve afişlerini de tabii… 1975 Yılının Noel günü grubu kurmaya karar veriyor ve izlediği 
demir maskeli adam filminden etkilenerek grubun adını Iron Maiden koyuyor. Iron Maiden’ın Türkçe karşılığı “demir bakire”  
anlamına gelmekte  ve ortaçağda kullanılan bir işkence aletidir. Bugüne kadar 15 stüdyo albümleri bulunuyor.

2000 yılında çıkardıkları albüm olan Brave New World yine ortalığı toz duman ediyor. Albümdeki  
The Wicker Man isimli parça Grammy ‘e aday gösteriliyor. Grubumuz ayrıca yeni albümüyle Rock 
in Rio festivalinde 250.000 kişiye sesleniyor. Birçok ödül kazanan grubumuz çok da vefalı. Bir 
zamanlar davulcuları olan ve daha sonra multiple skleroza yakalanan Clive Burr için de Londra da 
2 tane konser veriyor. Elde edilen gelir “Clive Burr MS Trust” fonuna bağışlanıyor. Sıradaki albüm 
-yine benim için harika albümlerden birisidir-  Dance of Death yayınlanıyor. Bu sırada tabii bizim 
adamlar durur mu yerinde. Yine turneler ve konserlere devam… Grubun 14. stüdyo albümü A Mat-
ter of Life and Death 2006’nın Ağustos ayında piyasaya çıkıyor tabii yine kasıp kavuruyor ortalığı 
listelerde üst sıralarda bulunuyor. 2007 yılının eylül ayında grup resmî internet sitesinde 2008 
yılında Somewhere Back’in Time adıyla bir dünya turnesine çıkacağını duyuruyor. Grup turne 
boyunca Ed Force One adını verdikleri ve pilotluğunu solist Bruce Dickinson’ın yaptığı Boeing 757 
model uçakla yolculuk etti. Anlayacağınız bizim Bruce sesinin dışında uçağı da iyi kullanıyor.
 Uzun lafın kısası bu adamlar müzik için yaratılmış ve de bir araya gelmiş insanlar ve gerçekten 
işlerini iyi yapıyorlar. Geçen sene İnönü stadı yıkılmadan önce gelmişlerdi Türkiye ye ve yine yıllar 
sonra aynı zevki duyabiliyorsunuz önemli olan da  bu zaten size anlatacaklarım şimdilik bu kadar 
bir sonraki sayıda görüşmek üzere hoşça kalın.



YENİ YABANCI 
     DİZİLER

American Horror Story:                         
    Coven

Tür: Korku, Gerilim, Dram

Konusu: Dizi bu sezonla beraber şu ana kadar üç 
sezon çekilmiştir ve her sezon farklı bir olayı ele 
almaktadır. 

Zoe Benson genç bir kızdır. Erkek arkadaşının 
gizemli şekilde ölmesi üzerine hiç bilmediği 
bir yere getirilir. Burada dünyada az sayıda 
kalan cadılardan biri olduğu öğrenir. Hayatının 
bittiğinin farkındadır ancak gene de yaşamaktan 
vazgeçmez. Bulundukları evin sahibi olan Fiona 
Goode bir cadıdır ve genç kalmanın sırrını arayan, 
acımasız biridir. Buraya gelen cadılardan sorumlu 
bir diğer kadın da Cordelia Foxx’tur. Cordelia, 
Fiona’ya göre daha insaflı, cadılığını kullanmayı 
fazla sevmeyen biridir. 

Zoe bu gizemli evde değişik arkadaşlar edinecek, 
aşkı arayacak ve gizemli olaylarla karşılaşacaktır.

Oyuncular: Oscar ödüllü Jessica Lange; Fiona 
Goode rolünü oynamakta. Genç oyuncu Taissa 
Farmiga; Zoe Benson karakterini canlandırmakta. 
Sarah Paulson ise; Cordelia Foxx karakterini 
canlandırmakta.

Tür: Komedi

Konusu: Simon Roberts; büyük bir reklam 
firmasının sahibidir. Hayatta en değer verdiği 
şey kızı Sydney’dir. Sydney babasının 
yanında çalışmakta ve bir gün daha iyi 
yerlere geleceğini düşünmektedir. Beraber iyi 
reklamlar yaparak dünyanın en iyisi olmayı 
hedeflemektedirler. Ancak Sydney babası 
Simon’a yeri geldiği zaman annelik yapmak 
zorunda olduğundan bazen işler sarpa 
sarmaktadır. Ancak bu ekipte başkaları da 
bulunmaktadır. Çekici ve yetenekli bir erkek 
olan Zack, çalışkan ve kıskanç olan Andrew 
ile güzel ve zeki bir asistan olan Lauren; baba 
kızın bu işteki yardımcıları ve en iyi dostlarıdır.

Oyuncular: Oscar ödüllü oyuncu Robin 
Williams, Simon Roberts’ı canlandırıyor. 
Garez filmlerinde Karen’i, Scooby-Doo’da ise 
Daphne’yi canlandıran Sarah Michelle Gellar 
Sydney rolünde. James Wolk; Zach Cropper’i, 
Hamish Linklater; Andrew Keanelly’i, 
Amanda Setton ise Lauren Slotsky’ı 
canlandırmakta.

The Crazy Ones
Tür: Macera, Dram, Bilimkurgu 

Konusu: Vampir Günlükleri adlı diziye yan 
seri olarak çekilmektedir. Kurt adam ve 
vampir melezi olan Klaus doğaüstü olayların 
ortak noktası olan New Orleans’ta kendisine 
düşman bir güç oluştuğuna dair bilgi alır. 
Bunun üzerine New Orleans’a gider ve 
şehirde büyük bir güce sahip olan arkadaşı 
Marcel’e gider. Klaus’un kardeşi Elijah ise 
Klaus’u geri getirmeye karar verip onun 
peşine düşer. Hayley ise bir kurt kızdır ve 
geçmişiyle ilgili bazı bilgiler edinmek için 
buraya gelmiş ancak Sophie isimli bir cadının 
eline düşmüştür. Bu sırada Marcel, aşırı güç 
kullanıp şehre hükmetmeyi denemiştir. 
Kız kardeşleri Rebekah Mystic Falls’ta 
onlara katılmayı beklemektedir. Ancak işler 
beklenildiği gitmez ve Klaus ile Elijah şehrin 
bir kez daha Kökenler tarafından yönetilmesi 
için cadılarla bir anlaşmanın yolunu aramaya 
başlarlar.

Oyuncular: Vampir Günlükleri’nde de aynı 
karakteri canlandıran Joseph Morgan; Klaus 
karakterini, Daniel Gillies; Elijah karakterini, 
Charles Michael Davis; Marcel karakterini, 
Phoebe Tonkin; Hayley karakterini, Claire 
Holt ise Rebekah karakterini canlandırmakta.

Witches of 
East End

Tür: Dram, Fantastik

Konusu: Melissa de la Cruz’un aynı ismi 
taşıyan romanından uyarlanan dizi iki kızı 
olan cadı Joanna Beauchamp’in hayatının 
bir bölümünü anlatmakta.  Kızları Freya 
ve Ingrid’ten cadı olduklarını gizlemeye 
çalışan Joanna, Freya’nın nişanlanması 
üzerine kızlarına güçlü ve ölümsüz birer cadı 
olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. 

Oyuncular:  Benjamin Button’ın Tuhaf 
Hikayesi adlı filmde rol Julia Ormond; Joanna 
karakterini canlandırmakta. Jenna Dewan 
Tatum; Freya karakterini, Rachel Boston ise 
Ingrid karakterini canlandırmakta. 

The Originals



VİZYONDA
       BU AY
#1THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE

Katniss Everdeen’in 
Peeta Mellark ile 
birlikte 74. Gelenek-
sel Açlık Oyunları’nı 
kazanmalarıyla birlikte 
güvenli bir şekilde eve 
dönmeleriyle başlıyor. 
Kazanmak, geriye 
dönüp ailelerini ve 
yakın arkadaşlarını 
bırakmaları ve 
Zafer Turu’nu 
gerçekleştirmeleri 
anlamına geliyor. 
Katniss’in bir isyanın 
patlamak üzere 
olduğunu hissetmes-
inin yanısıra; Capitol, 
Başkan Snow 75. Gele-

neksel Açlık Oyunları’nı 
(Çeyrek Asır Oyunları) 
hazırlarken halen kon-
trolü elde tutuyor – fakat 
bu oyun, Panem’i son-
suza dek değiştirecek.

#2THOR: THE DARK WORLD

Thor’un ilk 
yönetmeni Kenneth 
Branagh’dı ancak 
Branagh, ikinci filmde 
yöentmen koltuğuna 
oturmak istemedi ve 
‘Game Of Thrones’un 
yönetmeni Alan Taylor  
Branagh’ın yerine geçti.
Filmde Chris Hems-
worth, Natalie Portman, 
Tom Hiddleston, An-
thony Hopkins, Stel-
lan Skarsgård ve Idris 
Elba gibi oyuncular yer 
alıyor. Tanrıların mü-
cadelesi sürüyor.  İlk 
filmde Thor’un güçleri 
babası tarafından 

elinden alınmıştı. Daha 
sonra Thor, kendisini 
yenilmez yapan çekicini 
yeniden kullanmaya ve 
kendi hükümdarlığı olan 
Asgard’a geri dönmeye 
hak kazanmıştı.

#3 Behzat Ç. Ankara Yanıyor

Behzat Ç.’nin yokluğunda Cinayet 
Büronun başına Himmet adında 
bir Başkomiser atanmıştır. İçişleri 
Bakanının öldürülmesi teşkilatta 
büyük bir çalkantıya yol açınca 
Himmet de bunu kendi açısından bir 
fırsata dönüştürmeye karar verir ve 
ekibini Terörle Mücadeleye yardımcı 
olmaya yönlendirir. İçişleri Bakanı 
öldürülmeden önce Cinayet Büro 
ekibi Hakkı adında bir bakkalın ve 
Alman Konsolosluğunda görevli Hans 
adında bir Almanın cinayeti üzerinde 
çalışmaktadır. Alman Hükümeti, cinay-
ete gözlemci olarak Ulrike adında bir 
polisini görevlendirmiştir. Başkomiser 
Himmet, bakkal ve Almanın cinay-
etlerine öncelik vermez. Tahsin de bu 
cinayetlere bakması için Behzat Ç.’yi 
geçici olarak göreve çağırmaya karar 
verir. Ancak Behzat Ç. kararsızdır…

#7 Ender’s Game
‘Ender’s Game’, 2070 yılında 
geçen, fütüristik bir film. Dün-
yaya yapılan bir ‘alien’ saldırısı 
sonrasında hayatta kalmak için 
savaşmaya başlayan insanlık, 
gezegenlerini ele geçirmeye 
çalışan ‘Buggers’ isimli yaratıklara 
karşı büyük bir mücadeleye 
girişirler. Görevinde başarılı 
olmaya çalışan insanoğlu, bu 
dünyadışı yaratıkları yok etmek 
için özel olarak çalışacak olan IF 
isimli seçkin bir ordu kurar. Hi-
kayemizin başkarakteri Andrew 
Ender Wiggin ise özel yeteneklere 
sahip bir çocuktur ve bazı çocuk-
lar gibi o da gelecekte bugger’lara 
karşı savaşması için özel olarak 
eğitilir. 
Orson Scott Card’ın romanından 
beyaz perdeye uyarlanan filmin 
senaryo ve yönetmen koltuğunda 
2005 yılında çektiği ‘Tsotsi’ 
filmiyle ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ 
Oscar’ını kazanan Gavin Hood 
bulunuyor.

#4 Free Birds  
Free Birds, özgürlükleri için menülerden 
hindi yemeğini kaldırma amacıyla 
bir araya gelen ve zamanda yolculuk 
yapan iki hindinin eğlenceli öyküsünü 
konu ediniyor. Reggie son derece 
mutlu ve sorunsuz bir hayat sürerken 
kendini Şükran Günü yemeği için Beyaz 
Saray’da hazırlanırken bulur. Bir gün 
Jake isimli başka bir hindi tarafından 
kaçırıldığında ise orada bulunmasının 
asıl nedenini öğrenir. Reggie, yemek 
masasının onur konuğu olmaktan 
ziyade masanın sıradan yemeklerinden 
biri için kullanılacaktır. Reggie ve Jack 
kafa kafaya verip devasa binadan kaç-
maya karar verirler, bu sırada da evin bir 
köşesinde yer alan hükümete ait gizli 
bir labaratuarla karşılaşırlar. Labarat-
uarda bulunan zaman makinesi onları 
1621 yılına, Şükran Günü yemeğinin ilk 
kez yapıldığı tarihe götürür.
Kahraman İkili filminin Türkiye galası, 
İstanbul ve Şanlıurfa’daki yardıma 
muhtaç çocuklar için yapıldı. Murat 
Boz da Şanlıurfa’da genç hayranlarıyla 
buluştu.

#8 La vie d’Adèle 
Kendisinden yaşça büyük bir 
kadına aşık olduktan sonra 
hayatı değişen 15 yaşındaki 
bir genç kızı anlatan 2013 
yapımı Abdellatif Kechiche 
filmi. Film 66. Cannes Film 
Festivali’nde en iyi filme ver-
ilen Altın Palmiye Ödülü’ne 
layık görüldü.
Eleştirmenlerden çok olumlu 
yorumlar alan Mavi En Sıcak 
Renktir filmi, 2013 Kasım 
ayında Türkiye’de de gös-
terime giriyor.

#5 Ayas 
Sinema sezonu sonbaharı bir 
çocuk kahramanla karşılıyor!  
Türkiye’nin ilk çizgi sinema fil-
mi, bir çocuk kahramanla sey-
irciyle buluşacak. Pepee’nin 
yaratıcısı Düşyeri, BKM Film 
ile birlikte Ayas’ı 22 Kasım’da 
çocuklarla tanıştırmaya hazır!
6 yaşındaki Ayas’ın 
hayatından bir bölümü 
yansıtan  sinema filmi 75 
kişilik bir ekibin 3 yıllık emeği 
ile ortaya çıktı.

#9 All is Lost 
Hint Okyanusu’nda tek başına 
gezinti yapan bir adam, yatının 
bir gemi konteynırına çarpması 
üzerine bilincini kaybeder. 
Uyandığında bilinci yerinde 
değildir ve kazayı yavaş yavaş 
hatırlamaya başlar. Telsiz, radyo 
ve navigasyon ekipmanını 
kaybetmiştir ve vahşi bir fırtınanın 
tam ortasında kalmıştır. Teknik 
donanımları olmadan bir hiç olan 
adam direnişi ve tecrübeli deniz-
cilik geçmişi sayesinde hayatta 
kalacağına inanmaktadır. Oky-
anusun ve dalgalarının sesine ku-
lak verir ve planlarını bu dalgalara 
göre yaparak yakınlarından 
bir geminin geçmesini dilem-
eye başlar. Ancak bu direniş 
hali zannettiği kadar kolay 
olmayacaktır. Zira okyanus son 
derece tehlikeli köpekbalıklarıyla 
doluyken doğal kaynakları da 
tükenmek üzeredir. 

#6 Carrie 
Carrie White okulda 
arkadaşları tarafından dalga 
geçilen ve dışlanan, ve evde 
annesinden zulüm gören 
bir kızdır. Carrie telekinetik 
güçlere sahiptir ve bunu 
herkesten gizli bir sır olarak 
turar. Mezuniyet balo-
sunda onunla dalga geçen 
arkadaşlarına bu gücünü 
nihayet gösterecektir.

#10 Insidious: Chapter 2 
“Yönetmen James Wan’ın ve 
senarist Leigh Whannell’in 
ünlü korku ekibi, Patrick 
Wilson, Rose Byrne, Lin 
Shaye, Barbara Hershey ve Ty 
Simpkins’den oluşan orijinal 
ekiple, kendilerini tehlikeli 
bir şekilde ruhsal dünyaya 
bağlayan gizemli çocuk-
luk sırlarını açığa çıkarma 
peşindeyken musallat olunan 
Lambert ailesini anlatan ünlü 
korku filminin korkunç devam 
filmi INSIDIOUS: CHAPTER 
2’de yeniden bir araya geli-
yor.”



SPARTACUS
Spartacus, 2010 yılında ilk kez yayınlanmış, Howard Fast’in aynı isimli kitabından uyarlanmış Ameri-
kan dizisidir. Dizinin konusu; tarihte gerçekten yaşamış olan Spartacus adlı kölenin, arenalardan çıkıp 
dünyanın gelmiş geçmiş en büyük isyanlarından III. Köle İsyanı’na öncülüğünü anlatmaktadır. Dizinin 
başkarakteri olan Spartacus karakterini iki oyuncu canlandırmıştır. İlk canlandıran Andy Whitfield 
dizinin ilk sezonunda karaktere hayat vermiş ancak sonrasında kanserinin nüksedip ölmesi üzerine 
Liam McIntyre bu rolü üstlenmiştir.
Dizinin diğer oyunculardan; Zeyna: Savaşçı Prenses’ten tanıdığımız Lucy Lawles; Lucretia karakterini 
, şu sıralar Arrow dizisinde oynamakta olan Manu Bennett; Crixus karakterini, 300 Spartalı filminde 
Gerard Butler abimizin efsanevi tekmesine hedef olan ulağı canlandıran Peter Mensah; Doctore karak-
terini canlandırmakta. Dizide bir çok oyuncu bulunmakta ama belli başlı deneyimleri olan ve yakından 
tandığımız, aklımıza bazı şeylerle kazınan oyuncuları yazdım. 
Buradan anlaşıldığı üzere oldukça yetenekli ve tecrübeli oyuncularla bu proje sürdürülmüş. Hepsi de 
rollerini muazzam bir şekilde oynamışlar.
Spartacus’un geçtiği dönemi biraz araştırırsanız Roma Cumhuriyeti’nin toplumsal yapısı hakkında bir 
fikir kafanızda oluşur. Köleler için hayatları acıdan ve özlemden ibarettir. Spartacus dizisinin temel 
olarak işlediği ve bize mesaj vermek istediği kavram bu. 
Gladyatörlerin hayatı kan ve kum üzerine kuruludur. Zaten dizinin ilk sezonunda bu ismin 
kullanılmasını nedenidir bu. Dizilerin içeriği kadar isimlerinin de önem taşıdığı yadırganamaz. Daha 
isim konusunda bir çekiciliği olan dizinin efektleri ve senaryosu çekiciliği en üst düzeye çıkarıyor.
Dizideki dövüş sahneleri gerçekten harika. Zaten tüm oyuncular da bunun için son derece ciddi 
bir antrenman programından geçiyorlar. Bu kadar sıkı antrenmandan sonra savaş sahnelerinin iyi 
olacağını zaten tahmin etmiştik. Ama savaşlardaki efektlerin son derece gerçekçi olması seyir keyfini 
üst düzeye çıkarmış. Her ne kadar ilk sezonun ilk bölümlerinde kanın kıvamında biraz sorun olsa da 
sonradan halledilmiş. Arena sahnesindeki dövüşler efsane. Kalabalığın coşkusu ve arenanın büyüsü 
dövüşleri daha etkili kılıyor. Atletik hareketler ve bol keseden kan şaşırtıcı nitelikte. Hele ki kopan 
kafa, kol efektleri çok iyi.

Savaşta efsaneler kanla yazılır.

Dizi Roma’nın kirli oyunlarını 
da içerdiğinden cinsel sahneler 
fazlasıyla mevcut. Ancak bu 
sahnelerin çok büyütüldüğü 
görüşündeyim. 50 dakikalık 
dizinin taş çatlasın 5-10 dakikalık 
kısmı göz önüne alınarak yapılan 
yorumlar büyük haksızlık. Ve de 
50 dakikadan bir insanın aklında 
sadece o kısımlar kalıyorsa 
bunu yapımcılar değil o insan 
düşünmelidir.

Cinsel sahneler de öyles-
ine yapılmış değil. Hikâyenin bir 
kısmı ve entrikalar bu sahnelere 
yüklenmiş bir şekilde. Yani izleme-
den geçeyim demeyin. Bazı sah-
nelerdeki birliktelikler zaten şok 
edici nitelikte. Sonrasında gelişen 
olaylar da önemini vurguluyor.

Dizinin küfür içeriği de fa-
zla. Restleşmeler, zafer çığlıkları 
sırasındaki lafların %80’i küfürden, 
%10’u gülüşmelerden geri kalanı 
argo olmayan laflardan oluşuyor. 

Ancak sizi pek rahatsız edeceğini 
sanmam. Çükü dizinin atmosferi 
sırasında bu laflar unutulup gidi-
yor. Aslında zaten bu tarz bir dizide 
de bir miktar argo kullanımı nor-
maldir.

Diziye genel olarak bir yorum 
yapacak olursam; harika dövüş 
sahneleri, bir an olsun düşmeyen 
heyecan ve aksiyon, harika hi-
kaye ve efektler, müthiş oyuncu-
luklar diziyi ön plana çıkarıyor. 
Eğer aksiyon, dram dizilerinden 
hoşlanıyorsanız kaçırmayın. 
Unutamayacağınız bir dizi olacak.



BENİM ŞEHRİM !

Arrow dizisi başlamadan önce birçok 
olumsuz eleştiri almıştı. Özellikle Green Arrow 
karakterini oynayacak olan Stephen Amell 
için rolü kaldıramaz düşünceleri vardı. Daha 
doğrusu buna sebep olan düşünceler,   
Smallville dizisinde Green Arrow karakterini oy-
nayan Justin Hartley’in başarılı performansıydı. 
Birçok Green Arrow hayranı bu rolde Justin 
Hartley’i görmek istiyordu ve bunun için haklı 
nedenleri vardı.

Ancak Oliver Queen (Green Arrow) rolünü 
oynayan Stephen Amell çok başarılı bir perfor-
mans sergiledi. Performansı öylesine başarılıydı 
ki önümüzdeki birkaç yıl sonra çıkacak Justice 
League sinema filminde olursa Green Arrow 
karakterini ondan başkasının canlandırmasını 
istemeyenler bile var. Stephen Amell dışında 
oyunculardan bahsedecek olursak; David 
Ramsey, Katie Cassidy, Willa Holland , Susanna 
Thompson, Paul Blackthorne, Colin Donnell, 
Emily Bett Rickards, Colton Haynes, Manu  
Bennett gibi geniş bir oyuncu kadrosuna sahip.

Daha önce Arrow hakkında bir şey duyma-
yanlar için konusundan bahsedelim.

Milyarder bir çapkın olan Oliver Queen 
korkunç bir deniz kazasından sonra hayatında 
yeni bir sayfa açar. Beş yıl boyunca bulunama-
yan ve öldüğü zannedilen Oliver sonunda 
Büyük Okyanus’un ortasındaki tropik bir 
adada bulunur. Oliver Starling City’e, evine geri 
döner. Kendisini karşılayan annesi Moira, kız 
kardeşi Thea ve en iyi dostu Tommy Oliver’ın 
son beş sene içinde yaşadığı şeyler yüzünden 
çok değiştiğini fark ederler. Birçok süper kah-
raman gibi Oliver da dönüştüğü adamı in-
sanlardan saklamak ister ama bir taraftan da 
eskiden işlediği günahların bedelini ödemeye 
de kararlıdır. Bu nedenle suçlularla mücadele 
etmek ve şehrin eski ününe kavuşmasını 
sağlamak için gizli Arrow kişiliğini yaratır. 
Ancak Arrow’un yetkisi olmadan düzeni koru-
maya çalışırken kullandığı yöntemler bazılarının 
canını sıkmaktadır. Dedektif Quentin Lance’in 
en büyük dileği (Oliver’ın eski kız arkadaşı 
Laurel’in babası) Arrow’u yakalamaktır. Bir 
süre sonra Oliver’ın dönüşünden çevresindeki 
bazı insanların memnun olmadığı da anlaşılır... 
Oliver’ın annesi Moira’nın oğlunun geçirdiği 
deniz kazasıyla ilgili daha çok şey biliyordur...

 Konu özeti böyle geçse de, izledikçe hikayenin daha derin boyutlarını keşfedeceksiniz. Her 
bölüm geçtiğinde gelecek ve geçmiş arasındaki köprü bir şekilde bağlanacak ve bundan keyif 
alacaksınız. Dizinin kamera çekimi çok başarılı olmasa da, birazdan sayacaklarım bunu unutmanıza 
neden olacak. Filmlerde ve dizilerde silah olarak genelde tabancalar, tüfekler biraz daha ilkelleştirecek 
olursak kılıçlar kullanılır. Fakat Arrow dizisinde, adından da anlaşılacağı gibi kahramanımız yay ve ok 
kullanıyor. İşte belki de bu en çok cezbedici unsur. Aksiyon ve dövüş sahneleri gerçekten muazzam. 
Oyuncuların çoğunun rollerini hakkıyla vermesi de bir başka artı olarak sayılabilir. Dizideki replikler 
ağzınıza takılacak biçimde. ” You have failed this city! “ (Bu şehri hayal kırıklığına uğrattın!) gibi rep-
likleri kendiniz söylerken hayal edin. 
 Şuan Arrow dizisinin ikinci sezonu oynamakta ve ilk sezona oranla inanılmaz gelişme 
gösterdiğini söyleyebiliriz. Az önce bahsettiğim kamera çekimi unsuru 2. sezonda çok daha iyi hale 
gelmiş. Sanırım ilk sezon yakalanan başarı sayesinde bütçeye fazladan para girmiş. İkinci sezonla bir-
likte DC Evreninde birçok easter eggs verildi. Ünlü karakterlerden söz edildi ve hatta bazılarının diziye 
dahil olacağı konuşuluyor. Sadece bu bile izlemek için bir neden sayılabilir.
 Yazının sonuna gelirken Arrow dizisini izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Aksiyon, Süper kahra-
man ve derin hikayesi olan dizilerden hoşlanıyorsanız, Arrow’un beklentilerinizi karşılayacağından 
eminim. Sizi görsellerle başbaşa bırakıyor ve bu diziyi hayal kırıklığına uğratmamanızı rica ediyorum.




