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AYIN FİLMLERİ

EDİTÖRDEN

Popüler sinema ‘yalan söylemez’

ÖZLEM KALKAN
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Dikkatinizi çekti mi; son yıllarda James Bond’dan
Batman’e, duygularından neredeyse arınmış olarak
izlemeye alışkın olduğumuz birçok popüler ve
‘yenilmez’ kahraman, kahramanlıklarından ziyade
kişisel meselelerini ve kırılganlıklarını öne çıkaran
öykülerle geldi karşımıza. Bu sayıda kapağa taşıdığımız, polisiye edebiyatımızın efsane karakterini
yıllar sonra yeniden perdeye taşıyan “Cingöz
Recai: Bir Efsanenin Dönüşü” de, bu trendi
takip etmiş. Popüler sinema ‘yalan söylemez’. Neyi
neden yaptığımızı, hayata yaklaşımımızı neyin şekillendirdiğini anlama ihtiyacı, şimdilerde kolektif
düzlemde önem kazanmaya başladı demek ki.
Belki de dünyada değişim rüzgârları estiğinden,
‘ha geldi ha gelecek’ diye beklediğimiz yeni dünya
düzeni, bir türlü tam da beliremediğinden.

hatırlarsınız. İşte tıpkı o filmdeki gibi, bu yapımlarda da tekrar tekrar aynı günü yaşamak zorunda
kalan kahramanlar var. Ta ki ‘anlayana’ kadar.
Peki neyi?.. Belki de çocukluğu! Stephen King’in
klasik romanından uyarlanan “O”, korkunç bir
palyaçonun kimliğinde özetlediği çocukluk korkularıyla, müthiş bir seyirlik koyuyor ortaya.

Bu küresel geçiş dönemi, belli ki kısa bir zamanda
bitmeyecek. En azından, bir insan ömrüne kıyasla. Bekleyecek; ve dünyanın nereye evrildiğini
göreceğiz. Peki ya kişisel hayatlarımız? Oradaki
tıkanıklıkların, kimi zaman çok da istenmeyen
tekrarların kaynağının farkında mıyız? ‘Ayın
Filmleri’ seçkimizde, tam da bu soruyu soran, iki
ilginç film var: “Ben Ölmeden Önce” ve “Ölüm
Günün Kutlu Olsun”. Bakmayın isimlerinde
‘ölüm’ün geçtiğine; ikisi de son derece keyifli ve
nihayetinde umutlu filmler. 1990’ların şahane
dram-komedi klasiği, “Dün Aslında Bugündü”yü
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Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli, yıllar
sonra perdeye dönen “Cingöz Recai”de.
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Korku üstadı Stephen King’in başyapıtı “O”, nihayet dört başı mamur bir sinema
uyarlamasına kavuştu. Film hem seyirciyi hem de eleştirmenleri tatmin etti.
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ANNE!

Daima konuşulan işlere imza
atan Darren Aronofsky’den,
iddialı bir gerilim. Başrolde
Jennifer Lawrence var.

34

SÖMESTR
TATİLİ ÖZEL

Karnaval kanalında, tatil günleri için özel
bir seçki! Birbirinden eğlenceli 100’den
fazla film ekrana gelecek.
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SON ŞANS
24 OCAK 2018

BU
FİLMLER
KAÇMAZ!

WILSON

SELF/LESS

“İnanılmaz Örümcek Adam” serisinde
imzası bulunan Marc Webb’in yönettiği
“Deha”, Florida’nın bir kıyı kasabasında
7 yaşındaki dâhi yeğeni Mary’i yetiştiren
Frank’in öyküsünü anlatıyor.

Yıllar önce boşandığı karısıyla tekrar bir
araya gelen Wilson, ergenlik çağında bir
kızı olduğunu keşfeder ve böylece tuhaf
bir aile macerası başlar. Woody Harrelson
ve Laura Dern’ün başrollerde yer aldığı
komedi, aynı adlı çizgi romandan
uyarlama.

Ölümcül bir hastalığa yakalanan bir
milyarder, bilincini genç bir erkeğin
bedenine aktarır. Ben Kingsley ve
Ryan Reynolds’ın başrollerde yer aldığı
bilimkurgunun yönetmen koltuğunda
çektiği sürreal filmlerle övgü toplayan
Tarsem Singh oturuyor.

GIFTED

30 OCAK 2018

EVİM
HOME

Kendi gezegeninden kaçan uzaylı Off,
dünyaya gelir ve maceracı genç kız
Lüle ile arkadaşlık kurar. İkili, Lüle’nin
annesini bulmak için maceradan
maceraya atılacaktır.
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DEHA

İşte önümüzdeki haftalarda son
kez ekrana gelecek kalburüstü
yapımlar... Gösterim tarihlerini
ajandanıza kaydetmeyi unutmayın.

4

30 OCAK 2018

30 OCAK 2018

KAPTAN DÜŞÜKDON:
DESTANSI İLK FİLM
CAPTAIN UNDERPANTS:
THE FIRST EPIC MOVIE

George ve Harold, okul müdürünü hipnoz
yoluyla bir süper-kahramana dönüştürür.

31 OCAK 2018

KRAL ARTHUR:
KILIÇ EFSANESİ

KING ARTHUR: LEGEND
OF THE SWORD
Arthur çocukken babası öldürüldüğünde,
amcası taç giyer. Kim olduğunu bilmeyen
Arthur’un, günün birinde gerçek mirasına
sahip çıkması gerekecektir.

30 OCAK 2018

KORKU TERAPİSİ
REGRESSION

Bir dedektif ve psikanalist tecavüze
uğrayan bir kadının davasını çözmeye
çalışırken Satanist bir örgütün varlığını
keşfeder... Yetenekli İspanyol yönetmen
Alejandro Amenábar’dan.

08 ŞUBAT 2018

HIZLI VE ÖFKELİ 8

THE FATE OF THE FURIOUS
Serinin sekizinci halkası, Dom’un
önderliğindeki ekibin uluslararası bir
terör örgütünü durdurmaya çalışmasını
anlatıyor. Vin Diesel’in başrolde yer aldığı
nefes nefese bir aksiyon.
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ürk polisiye roman geleneğinin efsane
karakterlerinden Cingöz Recai, 48
yıl sonra yeniden sinema seyircisiyle
buluşuyor. Düşünsel yanı ağır basan
eserleriyle tanınan Peyami Safa’nın (1889 - 1961)
Server Bedi takma adıyla yazdığı Cingöz Recai
romanları yerli polisiye türünün klasik örnekleri
arasında yer alır. Peyami Safa’nın Fransız yazar
Maurice Leblanc’ın Arsen Lupen karakterinden
esinlenerek yazdığı Cingöz Recai bir hırsızdır ama iyi kalpli, dürüst ve ahlaklı bir hırsız.
Zengin eşkıya ve dolandırıcılardan alıp fakire
verir. Haksızlığa, kötülüğe karşı çıkar; adaletin
yerine gelmesi için çaba gösterir. Paraya ihtiyacı
olmayan varlıklı, eğitimli bir kişidir. Kötüleri
zekice planlar yaparak, kılık değiştirerek tuzağa
düşürür. Ezeli rakibi başkomiser Mehmet Rıza
ise sürekli onun peşindedir.
Polisiye roman okurlarının çok sevdiği bir
karakterin beyazperdede boy göstermesi kuşFilmin kötü
adamı Hayalet
(Musa Uzunlar).

KL

A S Ö R Ü NDE

İS

İZL

E

FİL

M

Cingöz Recai (Kenan
İmirzalıoğlu) Göze’den
(Meryem Uzerli) çok etkilenir.
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CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ
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Yapım
Tür
Yönetmen
Oyuncular
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: 2017, Türkiye
: Macera, Aksiyon
: Onur Ünlü
: Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer,
Meryem Uzerli, Musa Uzunlar

Türk polisiye edebiyatının
klasiklerinden “Cingöz Recai”,
Onur Ünlü’nün özgün yorumuyla,
duygusallık ve mizah da içeren şık
bir aksiyon filmi olarak geri döndü!

kusuz çok gecikmedi. 1954 yılında seyircilerle
buluşan ilk Cingöz Recai filmi, yönetmeni Metin
Erksan’ın ‘kara film’ türünden esinlendiği, görsel
atmosferiyle öne çıkan bir yapımdı. Boğaz’daki evinde sevgilisiyle yaşayan Cingöz (Turan
Seyfioğlu) kılıktan kılığa girerek uyuşturucu
tacirlerinin peşinde koşuyordu. Safa Önal’ın
yazıp yönettiği 1969 yapımı ikinci Cingöz Recai
ise eğlenceli, renkli bir ‘avantür’ filmiydi. Ayhan
Işık, Turan Seyfioğlu’na göre daha konuşkan,
güler yüzlü, muzip bir Cingöz Recai yorumuyla
gelmişti karşımıza.
Romanın 2017 tarihli çağdaş uyarlamasında
ise efsane hırsızı, Türk sinemasının önde gelen
yıldızlarından Kenan İmirzalıoğlu canlandırıyor.
Şıklığı, karizması, teknoloji bilgisi, dövüş tekOcak 2018
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niğine hakimiyeti ve keskin mizah duygusuyla
yeni bir Cingöz Recai’yle tanışıyoruz. İmirzalıoğlu’nun Cingöz Recai’sinin ayırt edici özelliği,
daha sert ve duygusal olması. Film ilerledikçe
cömert ve merhametli biri olduğu da ortaya
çıkıyor.
“Ezel” dizisiyle tanınan Pınar Bulut ve Kerem
Deren’in yazdığı “Cingöz Recai: Bir Efsanenin
Dönüşü”, ‘iyiliksever hırsız’ Cingöz Recai’nin
yıllar sonra yeni bir görev için dört kişilik
ekibiyle sahalara dönmesi üzerine kurulu. Ama
Cingöz’ün planı dolambaçlı ve biraz karışık.

SÜRPRİZLERLE DOLU BİR MACERA
Önce gerçek kötü adamlarla dolu bir çeteye
dahil olacak; sonra genç iş adamı Eren’in (Fatih
Artman) evini soymak için başka bir kimliğe
bürünerek ve oyundan oyuna geçerek gizli
hedefine yaklaşmaya çalışacaktır. Gizli hedefi
ise yıllardır aradığı, kişisel kin güttüğü Hayalet’tir (Musa Uzunlar). Filmin ilk bölümünde
Cingöz’ün Hayalet’i yakalamak için hazırladığı
planı uygulamaya koymadan önce Başkomiser Mehmet Rıza’ya (Haluk Bilginer) muzipçe
bir selam göndererek kendini ihbar ettiğini de

Komiser Rıza
(Haluk Bilginer),
Cingöz için bir
baba figürü.

hatırlatalım. Cingöz, ince ve zekice planlanmış
bir soygunla çok değerli bir kolyeyi çalar ve
uzun, eğlenceli bir takibin ardından polise teslim
ederek Mehmet Rıza’ya adeta bir şov yapar.
Bu sahnelerde Mehmet Rıza’nın Cingöz’ü
herkesten daha iyi tanıdığını öğreniriz. Başta Hülya (Algı Eke) olmak üzere diğer genç
polisler, Mehmet Rıza ile Cingöz arasındaki bu
‘özel iletişim’i anlamakta zorluk çekerler. Film
ilerledikçe aslında birbirlerine saygı duyan iki
rakip oldukları, her ikisinin de birbirlerini içten
içe sevdikleri daha iyi anlaşılır.
Filmde Cingöz için, Mehmet Rıza kadar önemli
bir diğer karakter de kuşkusuz Göze’dir (Meryem
Uzerli). Göze, Cingöz’ün evini soymak istediği
teknoloji şirketi sahibi Eren’in sevgilisidir.
“Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü” peş peşe
gelen sürprizlerle ilerleyen bir film ve hiçbir şey
ilk anda göründüğü gibi değil. Hem karakterlerin ‘gizli ajanda’ları var hem de hikâye beklen8
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ALTERNATİF BİR HIRSIZ – POLİS ÖYKÜSÜ:
MEHMET RIZA, CİNGÖZ RECAİ’YE KARŞI
Türk sinemasının tecrübeli oyuncusu Haluk
Bilginer’in canlandırdığı Başkomiser Mehmet
Rıza, Cingöz’ü herkesten daha iyi tanıyor.
“Suç mahalli”ne gittiği andan itibaren Cingöz’ün neler yaptığını, planını nasıl gerçekleştirdiğini adım adım görebiliyor. Yine de ondan
hep birkaç adım geride. Öte yandan, onu bir
gün yakalayıp hapse göndereceğinden de çok
emin. Hatta yıllar önce yakalamaya çok yaklaşmış ama köprüde sıkıştırdığı Cingöz denize
atlamış. O atlayıştan sağ çıkmadığı sanılan
Cingöz’ün yıllar sonra ‘sahalara döner dönmez’ ilk aradığı kişi yine Mehmet Rıza oluyor.
İlk sahnede sıradan bir vatandaş gibi belediye
otobüsünde yolculuk ederken karşımıza çıkan
Mehmet Rıza, mütevazı bir kişiliğe sahip.
Torunuyla birlikte bazen bebekleri giydiriyor,
bazen de top oynuyor. Odasındaki Peyami
adlı papağana konuşmayı öğretmeye çalışsa
da başarılı olamıyor. Cingöz Recai, ismini

medik şekilde gelişiyor. Hayalet’in de çok zor bir
rakip olduğu, Cingöz’ü alt etmek için farklı planlar geliştirdiğini söyleyebiliriz. “Cingöz Recai: Bir
Efsanenin Dönüşü”nde, karakterler arasındaki
ilişkiler aslında bir satranç oyunundan farksız.

ÖNEMLİ BİR YERLİ PRODÜKSİYON

2017 yılının en önemli yerli prodüksiyonlarından biri olarak sivrilen “Cingöz Recai:
Bir Efsanenin Dönüşü”, kahramanın kişisel
meselesini ele almasıyla da dikkat çekiyor. Son
yıllarda James Bond serisinde ve süper kahraman filmlerinde genellikle kişisel meselelerin
öne çıkarıldığını düşünürsek senaryo yazarları
Pınar Bulut ve Kerem Deren’in de bu modern
eğilimi takip ettiği söylenebilir. Finali itibarıyla
ise, “Cingöz Recai”nin içinde yaşadığımız dünya
ve Türkiye üzerine mesajlar verdiğini belirtelim.
Cingöz Recai ve Göze’yi duygusal olarak bir
araya getiren baba özlemi de filmin bir başka alt

Peyami Safa’dan alan papağanı başta olmak
üzere Mehmet Rıza’nın hayatını yakından takip etmeyi, torununa sürpriz hediyeler almayı
seviyor. Mehmet Rıza, sevgi dolu, babacan
bir adam. Kalbinde Cingöz’ün ayrı bir yeri var.
Hatta bir sahnede Cingöz’ün dürüstlüğüyle
ilgili güzel şeyler söylüyor. Ama bir başka
sahnede de “Senin ailen
yok, yalnızsın” diyerek
onu uyarıyor. Cingöz
için Mehmet Rıza bir tür
‘baba figürü’nü temsil
ediyor. Filmin bir yerinde “Hırsızlıkla polisliği
birleştiren bir meslek
varsa onu da ben icat
ettim” diyen Cingöz,
yaptığı bütün işlerde
suçluları Mehmet Rıza’ya
teslim ediyor.

teması. Her ikisi de hayatlarındaki baba figürü
boşluğunu başkalarıyla doldurmaya çalışıyorlar.
Filmin yönetmeni son yıllarda festivallerde aldığı
ödüllerle dikkat çeken, Türk sinemasının yenilikçi ve özgün ismi Onur Ünlü... Ünlü, girişteki St.
Petersburg sahnesinden başlayarak çok hareketli,
aydınlık, canlı, renkli, eğlenceli ve sürükleyici bir
filme imza atıyor. “Cingöz Recai: Bir Efsanenin
Dönüşü”, yüksek prodüksiyon kalitesi, harika
hava çekimleri, özenli kostümleri, müziği ve
hareketli kamerasıyla Hollywood tarzı aksiyon
filmlerini sevenlerin hoşlanacağı bir yapım.
Onur Ünlü otomobil takibi, çatışma, soygun gibi
aksiyon sahnelerinde kendine özgü ‘slow motion’
çekimler, zamanlar arasında gidip gelen kurgu
oyunlarıyla filme farklı bir hava veriyor. Söz gelimi, Mehmet Rıza’nın Cingöz Recai’nin bir otelin
kasasında çok iyi korunan kolyeyi nasıl çaldığını
anlattığı sahnede Onur Ünlü, geçmişle gelecek
zamanı aynı karede birleştirerek eğlenceli bir

AİLE GİBİ EKİP

Cingöz Recai,
aile sıcaklığını
ekibiyle yaşıyor.

yönetmenlik gösterisi yapıyor.
Daha önce “İtirazım Var” adlı filmde de Türk
usulü, nitelikli ve yaratıcı bir polisiyeye imza
atan Ünlü, “Cingöz Recai”de mizah duygusunun eksik olmadığı bir dünya kuruyor. Filmi
seyrederken güzel ve ferah mekânlarda geçen o
eski usul Amerikan soygun filmlerinin havasını
solumak mümkün. “Cingöz Recai” seyirciyi hemen yakalayan ve finale kadar bırakmayan, yer
yer duygusallaşan şık bir aksiyon filmi.
Vedat Özdemir’in canlı renklerle bezeli, aydınlık,
ferah bir atmosfer kuran görüntü yönetimi;
Emre Boyraz’ın aksiyon sahnelerinin hakkını
veren ritmik kurgusu ve Çağrı Aydın’ın özenli
sanat yönetiminden de destek alan “Cingöz
Recai”, prodüksiyon açısından yılın en sağlam
çalışmalarından biri. Hasan Özsüt ve Işıl Özsüt’ün 1970 ve 80’lerin James Bond ya da soygun
macera türünde filmlerini hatırlatan müziği de
filmin etkisini artırıyor.

Filmin bir sahnesinde Mehmet Rıza,
Cingöz’e yalnızlığından ve ailesizliğinden
söz ederek “Evimde torunumla oynamamı
kıskanıyorsun” diyor. Mehmet Rıza haklı. Cingöz’ün bir ailesi, çocuğu yok ama
ekibiyle bir aile havası içinde yaşadığı kesin.
Cingöz’ün büyük bir bahçe içinde bulunan
ve eski Yeşilçam filmlerindeki Boğaz manzaralı yalıları hatırlatan evi, bu aile sıcaklığını
hissettiğimiz huzurlu bir yer. Bütün ekibin
“Adile Sultan” diye hitap ettiği Adile Hanım,
başta Cingöz olmak üzere herkese anne
sevecenliğiyle yaklaşıyor. Günay Karacaoğlu’nun canlandırdığı anaç Adile Sultan
karakterinin Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Adile Naşit’e hoş bir gönderme olduğu
söylenebilir.
Recai’nin ekibindeki deneyimli isimlerden
biri de Serkan Keskin’in canlandırdığı Sadri.
Cingöz’ün büyük çabalar sonucunda çaldığı
kolyeyi kendilerine bile göstermeden polise
teslim etmesi karşısında şaşkına dönen
Sadri, patronunun yufka yürekliliği ve bonkörlüğünden rahatsızlığını
sık sık dile getiren
eğlenceli bir karakter.
Diyet yapmaya çalışan ve Adile Sultan’ın
böreklerinden uzak
durmaya çalışan iri
yarı ve güçlü Yadigar’ı
da dizilerden tanıdığımız Deniz Hamzaoğlu
canlandırıyor.

Ocak 2018
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BENİMLE KAL
(STAND BY ME)
Stephen King’in 1982 tarihli uzun hikâyesi “Ceset” (The Body), 80’li yılların
en sevilen gençlik filmlerinden birisine
kaynaklık etmişti. 1986 yılında Rob
Reiner’ın yönetmenliğinde sinemaya
uyarlanan “Benimle Kal”ın oyuncu
kadrosunda River Phoenix, Corey
Feldman ve Kiefer Sutherland gibi
dönemin ünlü çocuk oyuncuları yer
alıyordu. 12 yaşındaki bir grup erkek
çocuğun, kayıp bir çocuğun cesedini
bulmak için çıktıkları yolculuğu konu
alan “Benimle Kal”, gerçeküstü öğelere yer vermeyişiyle “O”dan farklıydı
ama bir o kadar da benzer bir hikâye
anlatıyordu.

O
Yapım
2017, ABDKanada
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Jaeden Lieberher,
Finn Wolfhard
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Stephen King’in
çocukluğa dair korkuları
epik bir biçimde ele aldığı
başyapıt romanı “O”,
nihayet dört başı mamur
bir film uyarlamasına
kavuştu. “O”, nostaljik
bir masalla bir kâbus
arasında gidip gelen bir
büyüme öyküsü.
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M

odern korku edebiyatının
en popüler, en üretken ve
en saygın isimlerinden
Stephen King, 1974 tarihli
ilk romanı “Carrie”den bu yana 56 kitaba
imza attı. Yazarın hayranları arasında
“Kara Kule” serisini favorisi göstereceklerin sayısı hiç az değildir ama King’in
başyapıtı söz konusu olduğunda genellikle aynı roman anılır: “O”. Uzunluğu bin
sayfayı aşan “O”, 1986 yılında yayımlanmasından bu yana gerek eleştirmenler
gerekse okuyuculardan büyük beğeni
toplamış bir roman. Uzunluğu nedeniyle
epik bir etkiye sahip olduğu gibi, çocukluk yıllarından kalan temel korkular etrafında başarıyla ördüğü hikâyesi, King’in
akıcı dili ve unutulmaz karakterleriyle
hâlâ övgü toplamaya devam eden kendi
türünde bir zirve, bir modern klasik.
Akıllarda daha ziyade Pennywise isimli
ürkütücü palyaço ile yer eden “O”, belirli
aralıklarla çocukların kaybolduğu vakaların yaşandığı bir kasabada geçer.

KİM KORKAR ‘PALYAÇO’DAN?
Bir grup çocuk kasaba üzerindeki bu
laneti çözmeye çalışırken karşılarında
Pennywise’ı bulurlar. Bir nevi kötü ruh
diyebileceğimiz bu palyaço, kaçırdığı
çocuklardan beslenmekte ve çocukların
korkuları sayesinde güçlü kalabilmek-

Çocuklar, kötü ruhlu
palyaçoyu durdurmak için
ellerinden geleni yapıyor.

tedir. Roman bir yandan geriye dönüşlerle çocukların Pennywise’ı durdurma
çabasını, diğer yandan da aynı karakterlerin yıllar sonra Pennywise’ın kasabaya
yeniden musallat olması nedeniyle tekrar
toplanmalarını konu alır.

“O”, unutulmaz anlarla
dolu bir gerilim.

SEYİRCİDEN TAM PUAN!

“O”nun ilk film uyarlaması sinema
değil, televizyon için gerçekleşti. 1990
yılında, ABC kanalında yayınlanacak
iki bölümlük bir mini diziye kaynaklık
etti King’in kısa zamanda efsane olan
romanı. Tommy Lee Wallace’ın yönettiği
bu televizyon prodüksiyonu romanın
hakkıyla görselleştirilmesi için yeterli
bütçeye sahip değildi ama Pennywise’ı
canlandıran Tim Curry’nin performansı
çok beğenilmişti.
“O”nun dört başı mamur bir sinema
uyarlamasının yapılıp yapılmayacağı
uzun zamandır merak konusuydu ve nihayet, romanın yayımlanmasından 31 yıl
sonra romanın hayranlarının beklediği
an geldi. Yönetmenliğini “Mama” isimli
korku filmiyle beğeni toplayan Arjantinli
Andy Muschietti’nin üstlendiği yeni “O”,
hem eleştirmenlerden hem de seyirciden
tam puan almayı başardı.
Yeni uyarlama yapılırken alınan önemli
bir karar, bin sayfayı aşan bu metni iki
ayrı uzun metraj film şeklinde senar-

yolaştırmaktı. Romanda karakterlerin
çocukluk ve yetişkinlik dönemi paralel
kurguyla anlatılırken, filmlerde çizgisel
bir zaman akışı tercih edilecek, ilk film
çocukluk diğeriyse yetişkinlik dönemini
ele alacaktı. Yapılan bir diğer önemli
değişiklik ise olayların geçtiği dönemi

değiştirmekti. Romanda karakterlerin
çocuklukları 50’li yılların sonlarına,
yetişkinlikleri ise 80’lerin ortasına denk
geliyordu. Yeni uyarlamadaysa çocukluk
dönemi 80’lerin sonlarına taşınmıştı.
Bu büyük değişikliklere rağmen “O” için
sadık bir uyarlama diyebiliriz. Özellikle
giriş bölümü, romanın açılışındaki hissi
eksiksiz şekilde perdeye taşıyor.
Muschietti, Pennywise’ın aslında
Amerika’da küçük bir kasabada savunmasız bir çocuğu köşeye sıkıştıracak her
şeyi; aşırı korumacı ebeveynleri, aile içi
şiddeti, tacizi, okulda rahat bırakmayan
kabadayıları, yobazlığı, ırkçılığı temsil ettiğini çok iyi kavramış. Böylece nostaljik
bir masalla bir kâbus arasında neredeyse
kusursuz şekilde gidip gelen bir büyüme öyküsüne imza atmış. “O” fırtınada
kaybolan sarı yağmurluklu çocuktan,
canlanan tabloya kadar pek çok unutulmaz ana sahip. Fakat filmin esas yıldızı
Bill Skarsgård’ın başarıyla canlandırdığı
palyaço Pennywise elbette.
Pennywise, önümüzdeki kuşakları
korkutmak için, uzun aralıklarla da olsa
tekrar tekrar perdede boy göstermeye devam edecek muhtemelen. Zira klasik bir
roman, ilham vermeyi daima sürdürür!
Ocak 2018
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ayranlarını her filmiyle
salonlara çekmeyi başaran
sayılı komedi yıldızlarımızdan Şafak Sezer, “Kutsal
Damacana” ve “Kolpaçino” gibi serilerin
başarısıyla kanıtladığı gişe yıldızı etiketini sahaya sürdüğü yeni projesi “Ketenpere”de, setlerin eğlenceli dünyasına götürüyor izleyicisini. Televizyon ekranında
kanıtladığı yeteneğini sinema perdesine
taşıdıktan sonra seyirciden hemen her
yeni projesiyle ilgi gören Sezer, senaryosuna da imza attığı “Ketenpere”de önceki
filmlerinden alışkın olduğumuz, mafya
dünyasıyla film sektörünü buluşturan bir
hikâyeyle geliyor karşımıza.
Sezer’in “Ketenpere”deki kahramanı, dizi
ve film setlerini mesken tutmuş bahtsız
Kalender. Bir akrabasının sahibi olduğu
oyunculuk ajansı vasıtasıyla girdiği setlerde figüranlık başta olmak üzere her işi
yapan Bahtiyar, günlerini bir satır diyalog
beklentisiyle ve ne iş verilirse yaparak
geçirmektedir. Set işçilerinin hayallerle
dolu dünyasındaki kendini gösterme
yarışında hep ön saflarda yer alan Bahtiyar, başarıya ulaşıp şöhret olduğu vakit
uzatmalı sevgilisi İmge’yle evlenecek ve
adı gibi bahtiyar bir hayat sürecektir.

SET DÜNYASININ CÜMBÜŞÜ

Her gününü yıldız olmadan önceki son
günü gibi yaşamasına rağmen arada
sırada küçük finansal sıkıntılar da yaşayabilen Bahtiyar, semtteki eş dosta ufak
tefek roller ayarlamak suretiyle yolunu
bulmakta, geçimini figüran şefliğiyle
sağlamaktadır. Bahtiyar yıldız olacağı
günü iple çekerken kader ona başka bir
plan hazırlamıştır oysa: Kahramanımız
bir akrabasının adının karıştığı mali
suçu üzerine almak durumunda kalır ve

KÜNYE

KETENPERE
Yapım
2017, Türkiye
Tür
Komedi
“Ketenpere”, deli dolu
mizansenlerle ilerleyen,
ritmik bir anlatıma sahip.

ne olup bittiğini anlayamadan kendini
hapiste bulur...
İlk yarısı itibarıyla bir Şafak Sezer komedisinden beklediğimiz her şeyi ziyadesiyle veren “Ketenpere”, set dünyasının
cümbüşünü yansıtırken eğlenceli anlara
imza atıyor ve açılış bölümüyle Cem
Yılmaz imzalı “Pek Yakında”yı da hatırlatıyor. “Kolpaçino” serisinin gediklisi kimi
oyuncuları renkli rollerde karşımıza getiren film, yönetmen Kamil Çetin’in ritmik
anlatımıyla akıp gidiyor ve kahkaha dolu
anlar barındırıyor.
Cezaevinde hayatta kalabilmek için Vefa
Abi’nin kanatları altına girmek zorunda kalan Bahtiyar neyse ki şanslı, zira
kendisini dizi ve filmlerden bir şekilde
hatırlayan bıçkın Vefa’nın bu genç adama
kanı ısınıveriyor. Birbirinden tuhaf
karakterlerle dolu kısa cezaevi macerasını

Veli Abi’sinin himayesi altında geçiren
Bahtiyar, davadaki yanlış anlaşılmanın
kısa sürede çözülmesinin ardından
mapushane arkadaşlarıyla vedalaşıyor ve
setlerdeki hayatına kaldığı yerden dönüyor. Bahtiyar’ın yaşamını altüst eden, Veli
Abi’sinin kendisinin hemen ardından
cezaevinden salıverilmesi oluyor.
Âlemlerin efsanesi Vefa’nın sokaklara
dönüşü yeraltı dünyasında şenliklerle
kutlanırken, Bahtiyar’ın kendisini hürmetli ağabeyinin karşısında bulması da
uzun sürmüyor. Bahtiyar bu buluşmayı
hayalini kurduğu film projesini gerçekleştirmek için fırsat olarak görürken,
film dünyasına girmeye dünden razı Veli,
Bahtiyar’ın teklifini elbette kabul ediyor.
Ancak yapımcılığını mafyanın üstlendiği
bir film projesine girişmekle, Bahtiyar’ın
hayatını fena halde karıştırıyor.

Yönetmen
Kamil Çetin
Oyuncular
Şafak Sezer,
Hakan Ural,
Mehmet Esen,
Elif Erol

HEM YAZIYOR
HEM OYNUYOR
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Mafya dünyası ile sinema
sektörünü buluşturan bir
senaryosu var filmin.

Sinema perdesinde ilk
kez 2000 yapımı “Oyunbozan” filminde görülen
Şafak Sezer, 17 yıllık
film kariyeri boyunca rol
aldığı yapımların altısına
senaryo yazarı olarak
da imza attı. Sezer,
“Ketenpere”nin yanı sıra
“Kolpaçino” üçlemesinin
ve “Kutsal Damacana 2:
İtmen” ile “G.D.O. Kara
Kedi” filmlerinin senaryolarını da kaleme aldı.

Ocak 2018
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Taron Egerton, Colin
Firth ve Pedro Pascal.

KL

KINGSMAN:
ALTIN ÇEMBER
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K I N G S M A N : A LT I N Ç E M B E R

KINGSMAN
THE GOLDEN CIRCLE

“Kingsman: Altın Çember”, göz kamaştıran oyuncu kadrosu ve ajan
filmlerine getirdiği genç enerji ile mizah ve aksiyonun sınırlarını zorluyor.
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Tür
Aksiyon, Macera,
Komedi
Yönetmen
Matthew Vaughn
Oyuncular
Taron Egerton,
Colin Firth,
Julianne Moore

B

ir çizgi romanın sinemaya aktarılma serüveni genelde uzun
solukludur. Ancak Mark Millar
ve Dave Gibbons imzalı çizgi
roman “The Secret Service” için süreç
ışık hızıyla ilerledi adeta. 2012’de basılan
“The Secret Service”, üç sene içinde
sinemaya uyarlandı. “Kingsman: Gizli
Servis”in (Kingsman: The Secret Service)
dünya çapındaki hasılatı da 400 milyon
doları aştı. Peki neydi, bu filmi seyirciye
bu kadar sevdiren? James Bond ve Jason
Bourne’un karanlık dünyasının olgun
kuşağa hitap etmesi, casus serilerine
bir ağırlık getirmişti. “Kingsman: Gizli
Servis”, hız ve aksiyon seven genç nesiller
için taze ve mizahı öne çıkaran bir yorum
getirmiş oldu bu türe.
“Gizli Servis”in büyük ilgi görmesi üzerine devam filmi de gecikmedi.
“Kingsman: Altın Çember”in senaristliğini (Jane Goldman ile birlikte), yapımcılığını ve yönetmenliği yine Matthew
Vaughn üstlendi. İkinci film, yeni karakJulianne Moore,
mizah yönünün de
güçlü olduğunu bir
kez daha hatırlatıyor.

terler ve politik altmetinle dikkat çekiyor.
Başkahramanımız Eggsy, ilk filmde hayatını kurtardığı İsveç Prensesi Tilde ile
beraber. Bağlı olduğu İngiliz gizli servisi
Kingsman, büyük bir saldırıya maruz
kalıp ajanlarının hemen hemen hepsi
öldürülünce Eggsy, Kingsman’in teknik
beyni Merlin ile birlikte kıyamet protokolünü uygulamaya koyar. Kendilerinden
önceki ustaların bıraktığı ipuçlarını takip
eder ve ABD’deki muadilleri Statesman’e
ulaşırlar. Ancak İngiliz-Amerikan işbirliğinin, güçlü düşmanla mücadelesi kolay
olmayacaktır.

GÖNDERMELERLE DOLU

“Kingsman: Altın Çember”, mizah ile aksiyonu başarıyla harmanlıyor. Bir yandan
Yuvarlak Masa Şövalyeleri’ne güzelleme,
bir yandan da öncüllerine hoş göndermeler yapıyor: “Austin Powers” gibi rengârenk ve absürt bir dünya kuruyor;
“Terminatör”deki gibi mekanik bir düşman meydana getiriyor, Eggsy’nin akıl

“Kingsman: Altın Çember”in ilk
filmden başlıca farkı, daha da büyüyen ünlü oyuncu kadrosu. Julianne Moore, dünyanın başına bela
olan uyuşturucu kraliçesi Poppy’yi
canlandırıyor. Emektar aktör Michael
Gambon, Kingsman’in yani Yuvarlak
Masa Şövalyeleri’nin (Kral) Arthur’u
rolünde. Bir başka deneyimli oyuncu
Jeff Bridges da Statesman’in kovboy
ruhlu yöneticisi Champ’i canlandırıyor. Oscar kazanan az sayıdaki siyahi aktristen biri olan Halle Berry’yi,
aksiyon filmlerinde alıştığımız cevval
imajının tam tersi bir rolde izliyoruz.
Channing Tatum, hayranlarının çok
sevdiği aşırı enerjik performansını
sergiliyor. Artık karakter rollerinde
izlediğimiz Emily
Watson da Başkan’ın ekibinde
insanlık dersi
veriyor.
Filmin gizli gücü
ise Elton John.
Klipleri dışında özellikle de
sinema filmlerinde
nadiren görünen John, “Altın
Çember”de kendini canlandırıyor;
üstelik hikâyede kilit bir rolü var. Göründüğü az sayıdaki sahnede enerjisi
o kadar yüksek ki, filmi kendisiyle
özdeşleştirmeyi başarıyor.

hocası Harry’ye Jason Bourne gibi hafıza
kaybı yaşatıyor; “Fargo”vari ‘öğütme
tekniği’ uyguluyor; “A View to a Kill”deki
gibi bir teleferik sahnesi kuruyor;
“Skyfall” gibi teşkilata dibi boylatıyor.
Film, dövüş koreografileriyle seyirciye bir
‘şiddet balesi’ sunuyor denebilir. Özellikle
filmin başlangıcında ve final kapışmasındaki dövüş sahnelerindeki estetik ile
teleferik sahnesindeki heyecan, hafızalarda iz bırakacak cinsten.
“Kingsman: Altın Çember”in politik altmetinleri de gözardı edilecek gibi değil.
ABD ve İngiltere’nin bazen çıkar birlikteliği, bazen rakip kardeşler şeklinde ilerleyen siyasi ilişkilerini de tiye alıyor film.
İngiliz gizli servisi Kingsman’i, ABD’li
muadili Statesman ile zorunlu işbirliği
içinde görüyoruz. İngiliz centilmenliği,
karşısında kovboy cüretkârlığını buluyor.
Ajan filmlerine getirdiği yeni soluk ile
beğeni kazanan “Kingsman” serisi, uzun
soluklu olacağa benziyor.
Ocak 2018
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HAPPY
DEATH
DAY
ÖLÜM GÜNÜN KUTLU OLSUN

Bencil bir genç kadının maskeli bir yabancı
tarafından öldürüldüğü günü tekrar tekrar
yaşadığı “Ölüm Günün Kutlu Olsun”, korku ile
mizahın özgün ve eğlenceli bir karışımı.
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orku filmlerinin klişeleri,
1990’ların sonlarından bu
yana, türe el atan senaristlerin ‘oyun malzemesi’ olarak
hem yeniden üretiliyor hem de eğilip bükülerek bir nevi ameliyata tâbi
tutuluyor. Özellikle de bir grup gencin,
kimliği belirsiz bir katilin elinde birer
birer mevta olduğu, zirvesini 1980’lerin Amerikan sinemasında yaşamış,
‘slasher’ ismi verilen film türü, “Scream”
(1996) serisinin başlangıcından bu yana,
kendi kurallarını sürdürmekle birlikte
onları fırsat buldukça da yıkan bir yapıya
bürünmüş durumda. 1980’lerde seyirci
üzerinde yaratılan dehşeti yeniden yakalamak isteyen yapımlarla bu yapımların
parodilerine uzanan geniş bir spektrum
söz konusu. Son derece yüksek miktarda
üretim yapılan bu tür, epey sadık olduğu
gibi giderek de katlanan bir seyirci
kitlesine sahip. Üretimin bunca yoğun
biçimde sürdüğü bir alanda, benzerlerinden sıyrılan bir işe imza atmak hiç de kolay değil. Türe özgün bir tat katabilecek
kadar kıvrak zekâlı ve yaratıcı bir ekibe
ihtiyaç var. Bu yıl bunu başarabilen çok
az sayıdaki filmden biri, “Ölüm Günün
Kutlu Olsun” oldu.

TANIDIK VE BENZERSİZ!

“Paranormal Activity: The Marked
Ones”ın yönetmeni, serinin pek çok
bölümünün ise senaristi olarak kendini
ispatlayan Christopher Landon’un yönettiği filmde, ıssız yeraltı otoparklarından
gece vakti tek başına yürünen kaldırımlara ve hatta ‘duş perdesinin ardında
ne var?’ esprisine kadar, türün klasik
mizansenlerinin birçoğu, öyle veya böyle
karşımıza geliyor. Ancak film bunların
hiçbirini, bir an olsun bile ciddiye almıyor. Sonuç olarak “Ölüm Günün Kutlu
Olsun”, karşınıza çıkacak en korkutucu
filmlerden biri değil ve zaten bunun
amaçlamıyor da. Filmi izlemenin zevki
büyük oranda, ana öykü akışında ustaca
sergilediği oyunbazlıkta, son derece tuhaf
ve kendine özgü mizah anlayışında, ‘katil
kim?’ sorusu etrafında aldığı şaşırtıcı

Film, korkutucu olmaktan
çok eğlendirmeyi hedefliyor.

virajlarda yatıyor. Tüm bunlar da, ortayaeğlencesi bol, ilgiyi her an ayakta tutmayı
bilen leziz bir kıvam çıkmasına yetip de
artıyor. Film, türün klişeleriyle kurduğu
ilişkinin açıkça farkında olduğu ve bunu
bilakis gücü haline getirdiği gibi, hikâyesinin bir diğer önemli ilham kaynağını
da, daha en baştan kabullenmiş olarak
yola çıkıyor. “Ölüm Günün Kutlu Olsun”,
komedi-dram “Dün Aslında Bugündü”nün (1993), korku-gerilim türünde
yeniden işlenmiş hali. Dolayısıyla ortada
pek çok tanıdık unsur var. Sonuç ise
benzersiz!

Kahramanımız,
katilinin kim olduğunu
bulabilecek mi?

KÜNYE

MASKELİ KATİL KİM?

Filmin baş kahramanı Tree Gelbman
(“La La Land” ekibinden Jessica Rothe),
tıpkı “Dün Aslında Bugündü”de Bill
Murray’nin canlandırdığı karakter gibi,
tüm huysuzluğuna ve bencilliğine,
hayata karşı kibir düzeyinde ‘şükürsüz’
yaklaşımına rağmen, daha en baştan
sevdiriyor kendini. Üniversite öğrencisi
Tree, yakınında olmayı pek de istemeyeceğiniz, epey bencil bir karakter. Hayata
ve insanlara karşı tersliğinin arkasında
yatan sebebi bir noktada öğreniyoruz.
Ancak bu bahane, Tree’yi kurtarmak için
yeterli değil. Onu giderek daha sıcak,
daha empatik, daha sevilesi bir insana
dönüştürecek süreci, tüm dehşetiyle
birlikte tekrar tekrar yaşamak zorunda.
Kahramanımızın, “Dün Aslında
Bugündü”de Bill Murray’nin canlandırdığı televizyoncudan daha şanssız olduğunu söylemeliyiz. Zira Tree’nin, alması
gereken ‘mesaj’ı alana kadar tekrar tekrar
yaşamak zorunda kaldığı gün, maskeli
bir yabancı tarafından katledildiği gün.
Katilin kimliğini bulana kadar, bu makûs
talihini değiştiremeyecek...

ÖLÜM GÜNÜN
KUTLU OLSUN
Yapım
2017, ABD
Tür
Korku, Gerilim

İLHAM KAYNAĞI: “DÜN
ASLINDA BUGÜNDÜ”
“Ölüm Günün Kutlu Olsun” ekibinin
korku versiyonunu çekmek üzere
yola çıktığı “Dün Aslında Bugündü”
(Groundhog Day, 1993), tüm zamanların en sevilen, sıklıkla da hatırlanan
komedi-dram klasiklerinden biridir.
Harold Ramis’in yönettiği, Bill
Murray ve Andie MacDowell’ın rol
aldığı filmde, huysuz ve karamsar
bir hava durumu sunucusu, kendini
tekrar tekrar aynı günü yaşarken
buluyor, bu kısırdöngüden kurtulabilmek için neyi değiştirmesi gerektiğini
bulmaya çalışıyordu.

Yönetmen
Christopher Landon
Oyuncular
Jessica Rothe,
Israel Broussard,
Ruby Modine,
Charles Aitken
Ocak 2018
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LEGO
NINJAGO
FİLMİ
Yapım
2017, ABD Danimarka

JACKIE CHAN
Filmin gerçek oyuncularla çekilmiş açılış sahnesinde anlatıcı Bay Liu rolünde
izlediğimiz, animasyon sahnelerde ise Usta Wu’ya sesini veren Jackie Chan,
dövüş sanatları ve sinema birlikte anıldığında akla ilk gelen isimlerden birisi.
Hong Kong doğumlu Chan, oyunculuğa 60’lı yıllarda çocuk
yaşta başlamış, 80li yıllarda ise aksiyon/komedi tarzı filmlerle bir yıldıza dönüşmüştü. Ünü hızla ülkesi
dışında da duyulan Chan, sonraki
yıllarda Hollywood’a transfer oldu.
Dövüş sahnelerinde genellikle dublör kullanmamasıyla tanınan Chan,
150’den fazla filmden oluşan bir
filmografiye, birçok ödüle, dünyanın
her yerinden sayısız hayrana ve 350
milyon doları aşan bir servete sahip.

Tür
Animasyon,
Aksiyon, Macera
Yönetmen
Charlie Bean,
Paul Fisher,
Bob Logan
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Seslendirenler
Jackie Chan,
Dave Franco,
Fred Armisen

M
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NINJAGO
MOVIE
LEGO NINJAGO FİLMİ
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“Lego Ninjago Filmi”,
bilgisayar ortamında
yaratılmış olsa da Lego
oyuncakları kullanılmış
bir stop-motion
duygusu taşıyan
animasyon tarzı ile
küçük-büyük herkesin
hayranlığını kazanıyor.

S

on yılların en beğenilen animasyonlarından “Lego Filmi”nin (The LEGO
Movie) devamı için belirlenen vizyon
tarihi şimdilik Şubat 2019. Meraklıları bu
iddialı filmi bekleyedursun, geçtiğimiz yıl Lego
konseptli iki ayrı uzun metraj animasyon sinemalara uğradı. Bunlardan ilki, “Lego Filmi”nde
bir yan karakter olarak karşımıza çıkan Batman’i
merkez noktasına alan “Lego Batman Filmi”ydi
(The LEGO Batman Movie). Tüm dünyada Eylül
ayında vizyona giren “Lego Ninjago Filmi” (The
LEGO Ninjago Movie) ise Lego oyuncaklarının
Ninjago serisinden esinleniyordu.
Aslında “Lego Ninjago Filmi”, Ninjago oyuncaklarından esinlenerek yapılmış ilk animasyon değil. 2011 yılından bu yana devam eden
animasyon televizyon dizisi “Ninjago: Masters of

Spinjitzu”nun ana hikâyesi ve karakterleri, uzun
metraj filmde de aynı şekilde yer alıyorlar. Özetleyecek olursak; Lego evreninde bir şehir olan
Ninjago’da hayat çok güzeldir ve herkes çok mutludur. Fakat kötü kalpli Garmadon’un şehri ele
geçirmek için düzenlediği saldırılar Ninjago’daki
mutluluğa zaman zaman gölge düşürür. Neyse
ki kimliğini açıklamayan altı ninjadan oluşan bir
gizli birlik vardır ve Ninjago’yu Garmadon’dan
korumaya ant içmişlerdir. Bu altı ninjadan birisi,
Garmadon’un oğlu olduğu için okulda sürekli
aşağılanan ve babası dâhil kimse tarafından
sevilmeyen Loyd’dur. Diğer beşi de benzer
şekilde dışlanan ve kimsenin ciddiye almadığı
lise öğrencileridir. Bu ‘ezik’ gençler eğitmenleri
Usta Wu’nun gösterdiği yoldan giderek bir ninja
olmanın gerçek anlamını ve sahip oldukları özel
güçleri keşfederler.

STAR WARS’A SELAM OLSUN!

“Lego Ninjago Filmi” çoğu benzer animasyon
gibi popüler kültür referanslarıyla dolu. Bunlar
arasında en belirgin olanıysa elbette “Star Wars”.
Ninjago’yu ele geçirmeye çalışan kötü
Garmadon siyah kostümü ve maskesiyle bir nevi
Darth Vader. Eskiden bir ninja iken kötü olmayı
seçmesi de Darth Vader’ın geçmişini hatırlatıyor, yani gücün karanlık tarafına çekilen jedi
Anakin Skywalker’ı. Bu durumda Garmadon’un

oğlu Lloyd’a da Luke Skywalker olmak düşüyor
elbette.
“Star Wars”un bu temel çatışmasını ödünç alan
“Lego Ninjago Filmi” aslında bir baba oğul hikâyesi anlatmakta. Lloyd sevilmeyen ve ezik bir öğrenciden bir kahramana dönüşürken, bir yandan
da babasının neden kendisine sırt çevirdiğini
anlamaya çalışıyor. Onunla savaşırken bile, belki
isteyerek belki de istemeyerek, babasının sevgisini kazanmaya uğraşıyor. Diğer yandan filmin
ikinci yarısında karakterlerin çıktıkları maceralı
yolculuk sadece genç Lloyd’un değil,
Garmadon’un da kendini keşfettiği ve hatta
‘büyüdüğü’ bir sürece denk düşüyor.
“Lego Ninjago Filmi”nin “Star Wars” ve başka
popüler kültür ürünlerine yaptığı eğlenceli
göndermeler yetişkin izleyicileri de tavlayacaktır,
ancak filmin esas hedef kitlesi elbette çocuklar.
Üç yıl önce Oscar dâhil sayısız ödüle aday gösterilen ve bir o kadarını kazanan “Lego Filmi”ni
takip eden bu yeni animasyon da, çok keyifli bir
seyirlik. Tıpkı “Lego Filmi”nde olduğu gibi, her
ne kadar bilgisayar ortamında yaratılmış olsa da
Lego oyuncakları kullanılmış bir stop-motion
duygusu taşıyan animasyon tarzı ise küçük-büyük herkesin hayranlığını kazanacak nitelikte.
Özellikle baba ve oğulların “Lego Ninjago
Filmi”ni beraber izlerken çok eğleneceklerini
tahmin etmek ise hiç zor değil.
Ocak 2018
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Javier Bardem ile Jennifer
Lawrence, evli bir çifti
canlandırıyor.

KÜNYE

ANNE!
Yapım
2017, ABD
Tür
Dram, Gerilim
Yönetmen
Darren Aronofsky

Ocak 2018

E

BÜYÜK FELSEFİ SORULAR

Temsili karakterler olarak karşımıza
çıkan Şair, Anne ve eve gelen misafirler
“Anne!”yi sembolik bir anlatıya dönüştürüyor. Film, İncil’deki pasajlara göndermelerle dolu bir metne sahip. Dünyayla
Tanrı’nın, doğayla medeniyetin birbiriyle
çatıştığı bir savaş alanına dönüşüyor
Michelle Pfeiffer,
tedirgin edici bir
rolde.
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Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer ve
Ed Harris gibi dört usta oyuncuyu bir araya getiren “Anne!”
insanın doğa üzerinde kurduğu tahakkümü alegorik bir üslupla
anlatan, nefes nefese izlenen bir sinema deneyimi.

20
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bir süre sonra eve adamın karısı (Michelle Pfeiffer), ardından iki oğlu geliyor.
Anne misafirlere hizmet etmek zorunda
hissediyor fakat bir yandan evin tüm düzeni bozuluyor. Kocası ise bu durumdan
rahatsız olmuyor. Anne büyük bir inançla
evi yaşanabilir bir hale getirmeye çalıştıkça, eve gelen davetsiz misafirler her şeyi
paramparça ediyor.
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MOTHER!
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Oyuncular
Jennifer Lawrence,
Javier Bardem,
Michelle Pfeiffer,
Ed Harris

İ

lk uzun metrajı “Pi”den bu yana her
filmiyle büyük sansasyon yaratan
Darren Aronofsky’nin dünya prömiyerini geçen yıl 74. Venedik Film
Festivali’nde yapan son filmi “Anne!”,
yönetmenin belki de şu ana kadar çektiği
en iddialı filmi. Jennifer Lawrence, Javier
Bardem, Michelle Pfeiffer ve Ed Harris
gibi dört usta oyuncuyu bir araya getiren
“Anne!” daha önce karşılaşmadığınız bir
seyir deneyimi vaat ediyor.
“Anne!”, Javier Bardem’in canlandırdığı
karakter bir kaidenin üstüne kristal bir
nesne koyduktan sonra yanmış bir evin
tekrar eski haline geldiği bir sahneyle
açılıyor. Tam bu anda Anne (Jennifer
Lawrence) uyanıyor ve onu, yani kocasını
evin içinde aramaya başlıyor. Anne, evin
içinde gezinirken duvarlardan gelen
kalp atışlarını dinliyor; evin yüzeyindeki
delikler tıpkı bir yara gibi kanıyor. Ev, yaşayan, nefes alan bir organizma “Anne!”de. Dünyanın geri kalanından izole olan
yemyeşil bir çayırın ortasına inşa edilmiş
bu evi tamir etmeye başlayan Anne’nin
hayatı, kocasının eve gizemli bir adamı
(Ed Harris) almasıyla altüst oluyor. Ünlü
bir şair olan kocanın egosu, eserlerine
hayran olduğu anlaşılan bu gizemli adamın varlığıyla okşanıyor. Bunun üzerine,
adamın evden gitmesini istemiyor. Hatta

“Anne!”nin sinemasal dünyası. Neredeyse
tüm insanlık tarihini özetleyen “Anne!”,
sinema tarihine geçeceğini rahatlıkla
söyleyebileceğimiz, evin onlarca kişi
tarafından istila edildiği sekansta doruk
noktasına ulaşıyor. Filmin özellikle nefes
nefese izlenen son yarım saatinde Darren
Aronofsky’nin çok büyük bir yönetmenlik gösterisi yaptığını not düşmek gerek.
“Anne!”nin, Aronofsky’nin yine çok büyük ses getiren ve izleyicileri ikiye bölen
2006 tarihli “Kaynak” filmini hatırlatan
bir tarafı da var. İnsanın evrenle ve doğayla kurduğu ilişkiyi sürreal bir anlatıda
irdeleyen yönetmen, insanlığın varoluşa
dair sorduğu büyük soruları sinema
diliyle perdeye aktarma çabasındaydı.
Bir önceki filmi “Nuh” ile de Hz. Nuh’un
hikâyesini büyük bir Hollywood prodüksiyonu olarak perdeye yansıtmıştı. Yönetmenin daha önceki filmlerinde görmeye
alışkın olduğumuz anlatım tercihleri
“Anne!”de de karşımıza çıkıyor. Anne’nin
bir saniye bile peşinden ayrılmayan kamera, medeniyetin doğa üzerinde adım
adım nasıl tahakküm kurduğunu, doğa
ananın tüm şefkatine rağmen onu nasıl
tahrip ettiğini hissettiriyor. Varoluşumuza dair en derin kaygılarla ve o kaygıları
üreten insanlık tarihinin en kirli çehreleriyle bizi yüzleştiren Aronofsky, bu
denli iddialı bir projenin altından alnının
akıyla çıkıyor. “Anne!”, zorlu bir seyir gibi
görünse de filmin alegorik anlatısındaki
temel şifreleri çözdükten sonra benzersiz
bir seyir deneyimine dönüşüyor.

M
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GERÇEK ‘ANNE’NİN HİKÂYESİ
Filmin yaratım sürecinde birlikte olan
Jennifer Lawrence ve Darren Aronofsky,
“Anne!” vizyona girdikten kısa bir süre
sonra ayrıldı. Lawrence, filmine olan aşkı
tahammül edilemez bir noktaya ulaştığı için
Aranofsky’den ayrıldığını açıkladı. Aronofsky,
tıpkı filmde Javier Bardem’in canlandırdığı
karakter gibi yakın çevresine zarar verdiğinin
büyük ihtimal farkında değildi.
Ocak 2018
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9. yüzyılın sonları… Hindistan’da
genç bir memur olan Abdul Karim
özel bir sikkeyi minnettarlık
göstergesi olarak İngiltere’ye teslim
etmek için adaya seyahat etmekle görevlendiriliyor. Tarih böyle hikâyelerle dolu.
Gelgelelim bu kez ilginç bir şey oluyor.
Saray eşrafının yalakalığından sıkılmış ve
nicedir saray içinde yalnız hissetmekte
olan Kraliçe Victoria, bütün samimiyetiyle orada olan Abdul’ü pek de resmi
olmayan bir dostlukla karşılıyor.
Victoria, Abdul ile kraliyet ailesinin hiç
de alışık olmadığı türden bir dostluğa
koyulunca elit sarayın asil refleksleri
devreye giriyor ve homurdanmalar başlıyor. Herkesin kafasında tek bir soru var:
Victoria’nın bir oğul gibi sahiplendiği, bir
‘hiç kimse’ olan bu adam, geldiği yere ne
zaman dönecek? Kraliçe, bütün baskılara
karşın kurduğu dostluğun üzerine titriyor. Hatta o dönem İngiltere’nin kolonisi
olan Hindistan’ın kültürüne dair de bir
ilgi geliştiriyor Abdul’ün ona anlattıkları
üzerinden. Saraydaki tansiyon günden
güne artıyor, Abdul’ün oradaki davetsiz
varlığı Kraliyetin en önemli meselelerinden biri haline geliyor.
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DÖNEMİN GERÇEK RUHU

VICTORIA
& ABDUL
A

N
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‘Adam kadınla tanışır’ hikâyelerini sinemada izlemeye
alışkınız; fakat adam sıradan bir memur, kadın ise
İngiltere Kraliçesi Victoria ise o zaman ne olur?
22
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Hikâyeye dair ilginç noktalardan biri,
sinemaya uyarlanan kitabın yazarı
Sharabani Basu’nun perde arkasındaki
öyküsü. Basu, bir gün Victoria’nın yazlık
sarayını ziyaret ettiğinde Hintli bir adamın üniformalı fotoğraflarına rastlıyor.
Gördüklerinin altını kazmaya başladıktan sonra Abdul Karim’in torununun
oğluyla iletişime geçiyor. Nihayetinde de
yazdığı kitabın iskeletini oluşturacak olan
keşfin yapıldığı 2010 yılına kadar gizlenmiş olan bu hikâye ortaya çıkıyor.
Yönetmen Stephen Frears, kendi ülkesi-

TARİHSEL DRAMLARIN USTA YÖNETMENİ
“Tehlikeli İlişkiler”, “Umudun Peşinde”,
“Kraliçe” ve “Florence Foster Jenkins”
gibi pek sevilen filmleriyle Stephen
Frears, epeyce üretken bir yönetmen.
Neredeyse her yıl bir film yapan sanatçı,
yaşanmış hikâyelere özel bir ilgi duyuyor ve tanınan önemli figürlerin ilginç
taraflarını ortaya çıkarmak konusunda
maharetli. “Tehlikeli İlişkiler” ve “Yasak
İlişkiler” filmleriyle iki kez Oscar’a aday

olan ancak henüz heykelciği
kucaklayamayan yönetmen,
“Victoria & Abdul”de ele
aldığı Victoria dönemini tek
bir kelimeyle açıklıyor: Güven.
Günümüzde toplumun büyük
bir evham içinde debelendiğini
düşünen yönetmen, adanın
‘güven’ içinde yaşadığı o eski
zamanları özlüyor.

KÜNYE

VICTORIA &
ABDUL
Yapım
2017, İngiltere ABD

Judi Dench ile Ali Fazal,
müthiş bir kimya tutturmuşlar.

nin yakın tarihindeki en acayip hikâyelerden birini perdeye taşırken izleyeni iki
farklı sınıfla aynı anda özdeşleştirebilen,
sıcak bir ‘dostluk filmi’ atmosferi kuruyor. Birbirine yaklaşmak isteyen ancak
statüler gereği asla bir araya gelemeyecek
iki insanın öyküsünü büyük bir samimiyetle anlatmanın peşinde yönetmen.
Kraliyet ailesi standartlarında bir tür
‘günah’ işlemekte olan, etrafındakiler
Stephen Frears, sıcak bir
dostluk filmine imza atmış.

tarafından ayıplanan Victoria rolünün
kraliçeyi daha önce de oynamış Judi
Dench’e teslim edilmesi harika bir tercih.
Dench, Victoria’nın o dönemde kendi
içinde yaşadığı bütün çelişkileri nüanslı
bir şekilde perdeye taşırken izleyeni
büyülüyor. Abdul rolünü oynayan Ali
Fazal’ın da Dench gibi bir yıldız karşısında hiç ezilmediğini bu noktada
eklemeliyiz. Fazal’ın da Victoria ve Abdul
arasında kurulan müthiş kimyada büyük
bir rolü var.
Frears’ın filmi Victoria’nın eski ikametgâhı Osbourne House’da çekmiş olması
da filmin görselliğine net bir derinlik
katıyor. Daha önce içinde hiç çekim yapılmamış olan bu saray, şatafatıyla filmin
en büyük kozlarından biri. Hem kraliçenin hem de yeni dostunun bu mekânla
ilişkisi filmin hikâyesi bağlamında büyük
bir önem sahip. Bu ilişkinin gerçek
Victoria dönemi ruhunun halen yaşadığı
bir mekân üzerinden kurulmuş olması,
filmin bir hayli lehine.
Judi Dench’e bir de Altın Küre adaylığı
getiren “Victoria & Abdul”, tarihin sayfalarında bugüne kadar gözden kaçırılmış
bir hikâye anlatan; insana ve insanları
birbirinden ayıran statülere dair önemli
sözler sarf eden bir film.

Tür
Dram
Yönetmen
Stephen Frears
Oyuncular
Judi Dench,
Ali Fazal,
Tim Pigott-Smith
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HER ŞEY
MÜMKÜN
Yapım
2017, Türkiye
Tür
Komedi, Macera,
Romantik
Yönetmen
Alper Babayağmur
Oyuncular
Yetkin Dikinciler,
Azra Akın,
Levent Ülgen,
Goncagül Sunar

Başrollerde Azra
Akın ile Yetkin
Dikinciler var.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında gösterime
giren “Her Şey Mümkün”, yerli yapım
romantik komedilere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı deneyen bir ilk film aynı
zamanda. Reklam filmleri piyasasının
üretken isimlerinden Alper
Babayağmur’un yıllardır çekmek istediği
uzun metrajlı sinema filmi, iki yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından “Her
Şey Mümkün” adıyla ortaya çıkmış.
Babayağmur, sıradanlığın pençesine
düşmemek için öncelikle genelgeçer
bir anlatım biçiminden uzak durmaya
çalışıyor. Film dört kısa bölümden oluşuyor: Amorti, Kumpas, Aşk, Oyun içinde
Oyun. Her bölümdeki geri dönüşler,
önceki bölümdeki kapalı noktaları izleyiciye açıklamayı amaçlıyor. Böylece ortaya
seyirciyi şaşırtan, yüksek tempolu ve merak duygusunu durmaksızın körükleyen,
eğlenceli bir romantik komedi çıkıyor.
Amorti bölümünde mafya patronu İdris’e
(Haldun Dormen) haraç vermekten
bıkan kahvehane sahibi İlyas (Levent
Ülgen) ve tesisatçı İbrahim (Yetkin
Dikinciler) ile tanışıyoruz. İlyas, bu haraç
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Haldun Dormen, bir
mafya babasını oynuyor.
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Reklam dünyasının üretken isimlerinden
Alper Babayağmur’un ilk sinema filmi
“Her Şey Mümkün”, romantik komedi
türüne farklı bir anlatım biçimi getiriyor.

işine son vermek için en büyük patronla
İdris’in arasını bozma planı yapıyor.
İlyas’ın kız kardeşi Nurhan’ın (Mehtap
Bayrı) kumpasıyla İbrahim kendini
onunla nişanlanmış buluyor! Ertesi
gün ise büyük piyangonun kendisine
isabet ettiğini öğreniyor ve bu noktadan
sonra hayatı değişmeye başlıyor. Lüks bir

PODYUMDAN SİNEMAYA
Azra Akın hayatımıza 2002 yılında Star
TV’nin düzenlediği güzellik yarışmasında kazandığı birincilikle girdi.
Aynı yıl Türkiye güzeli olarak katıldığı
Dünya Güzellik Yarışması’ndan da
Dünya Güzeli olarak ayrıldı.Böylece
1932’de Keriman Halis’in bu payeyi
kazanmasının ardından yıllar sonra
ülkemize bu başarıyı taşıyacaktı. 1981
yılında Hollanda’da dünyaya gelen
Akın, mankenlik ve modelliğin yanı sıra
oyunculuğa televizyon dizileriyle 2004
yılında adım attı. Ertesi yıl usta yönetmen Tunç Başaran’ın komedi filmi
“Teberik Şanssız” ile beş yönetmenin ortak projesi “Anlat Bakalım”ın
“Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”
bölümünde rol aldı. 2006’da Nihat
Durak imzalı “İlk Aşk”ta rol alan Azra
Akın “Peşpeşe” ve “Çilek” filmlerinde
başrolde karşımıza çıktı. “Her Şey
Mümkün”, Akın’ın altıncı sinema filmi.

hayatın içine düşen İbrahim Nurhan’dan
ayrılıyor ve bir gece kulübünde Pelin
(Azra Akın) ile tanışıyor.
İlyas’ın planı bozguna uğramakla kalmıyor, Nurhan’ın İbrahim yüzünden intihar
etmesiyle işler iyice karışıyor.
Kumpas bölümündeyse Pelin ve Selim
(Yetkin Dikinciler) ile tanışıyoruz. Zengin ve evli işadamı Selim’in Pelin ile yaptığı kaçamak bir paparazzinin gözünden
kaçmıyor ve Selim’in asistanı Mert (Kaan
Girgin) şantajdan kurtulmak için Selim’e
çok benzeyen İbrahim’den faydalanabileceklerini düşünüyor. Böylece İbrahim’in
Kumpas bölümünde başına gelenlerin
aslında bir plan dahilinde gerçekleştiğini
izliyoruz.

RENKLİ BİR KADRO

Aşk bölümü ise Selim’in başını dertten
kurtarmak için âşık numarası yapan
Pelin ve İbrahim’in sözde ilişkisinin nasıl
evrildiği hakkında. İbrahim’in samimiyetinden Pelin’in etkilenmesiyle iki genç
birbirine kaçınılmaz olarak yakınlaşıyor.
Oyun içinde Oyun kısmındaysa Selim’in
karısı Arzu’nun (Goncagül Sunar)
Selim’in sadakatsizliğini ve oynanan oyunu keşfetmesinin ardından yaşananları
izliyoruz. “Her şey Mümkün” bu farklı
kurgusu ve anlatım biçimiyle son yıllarda
sinemamızda karşımıza sıklıkla çıkan
romantik komediler arasından sıyrılmayı
başarıyor. Film ayrıca Haldun Dormen
başta olmak üzere, Mehtap Bayrı, Levent
Ülgen, Goncagül Sunar ve Kaan Girgin
gibi tiyatro kökenli oyuncu kadrosunun
varlığıyla da renkli bir yapım.
Babayağmur, filmdeki karakterlerin gerçek insanlardan esinlendiğini söyleyerek,
çıkarsız bir dünyanın mümkün olabileceğini ve iyiliğin mutlaka kazanacağını
filmiyle anlatmaya çalışıyor.
Ocak 2018
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BEN ÖLMEDEN ÖNCE

BEFORE
I FALL

BEN ÖLMEDEN
ÖNCE
Yapım
2017, ABD
Tür
Dram
Yönetmen
Ry Russo-Young
Oyuncular
Zoey Deutch,
Halston Sage,
Logan Miller

Aynı günün içine sıkışıp kalan bir genç
kızın döngüyü kırma mücadelesini
konu alan film, ana karakteriyle
birlikte seyircisini de yoğun bir vicdan
muhasebesine sokacak kadar etkili.

H

ayatımızın en kötü gününe hapsolmadığımız sürece, hep aynı güne
uyanmanın delirtici olduğu kadar
eğlenceli bir yanı da olabileceğine
inanarak tamamladık 90’ları. Bunda huysuz kurbanımızın Bill Murray olmasının etkisi de olabilir elbet. 2010’larda ise, görüyoruz ki, bir zaman
diliminin içinde yol aldığını sanırken sürekli
başa dönen ve bu durumdan nasıl kurtulacağını bilemeyen günahkâr kahramanın hikâyesi,
tıpkı gerçekte o kahramanın yerinde kim olsa
derinden hissebileceği gibi keskin, hatta acımasız
bir gerçeklikle sarmalanmış durumda. Tekrarlar,
hataları düzeltmek için bir fırsat yaratabilir, ama
aslen kim olduğumuzu ve başkalarının hayatındaki yerimizi keşfetme sürecimiz tatsız gerçeklerle kesişiyorsa, bu deneyim eğlenceli olmaktan
çok sarsıcı olacaktır. Özellikle aynı güne uyanan
bedenimiz, günün sonunda yitip gidecekse…
“Ben Ölmeden Önce”nin ana karakteri
Samantha da her güne benzeyen bir güne
uyanarak başlıyor bu tuhaf yolculuğa. Görünüşte kusursuz bir hayatı var. Onu seçimlerinde
özgür bırakan bir aile, sırlarını paylaştığı yakın
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Samantha’nın görünüşte
mükemmel bir hayatı var.

GENLERİNDE SİNEMA VAR!
“Ben Ölmeden Önce”, Zoey Deutch’un tek
başına sürüklediği ilk film. Onu bugüne kadar
hep yan rollerde izledik ve birine çok ama çok
benzettik, ama kime? “Geleceğe Dönüş” (Back
to the Future) serisinde Marty McFly’ın annesinin gençliğini canlandıran, “Harika Şeyler” gibi
çok sevilen bir 80’ler gençlik filminin yıldızı olan
Lea Thompson’ın kızı olduğunu eklersek, herhalde taşlar yerine oturacaktır. “Harika Şeyler”in

arkadaşlar, popüler bir sevgili, sorunsuz bir okul
yaşamı… Her şey yerli yerinde, ama bir o kadar
paramparça. Gözündeki perdenin kalkması için,
öleceği gün boyunca neyi yanlış yaptığının, kimlerin kalbini kırdığının farkına varmak zorunda.
Bırakın gerçek yaşamı, kurmaca karakterlerin
dünyasında bile pek az kişiye verilen bu şans, bu
kez ona veriliyor. Herkes gibi iyi biri olduğunu
farz eden kahramanımızın kendini tanıma süreci, nihayetinde büyük pişmanlıklar, uyanışlar,
yüzleşmeler ve kefaretle kuşatılıyor. Ama tüm

setinde Lea Thompson ile yönetmen Howard
Deutch arasında filizlenen aşkın meyvesi olan
Zoey, “Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?”
sorusunun cevabını bilmiyor. Oyunculuğa
bugün de devam eden annesi, hâlâ kamera
arkasında olan babası ve oyunculuğun yanı sıra
senaristlik de yapan ablasının yanında, Zoey’nin
başka bir mesleğin hayalini kurması pek mümkün görünmüyor doğrusu.

bunlardan önce Samantha’nın ilk refleksi, elbette
ölümüne sebep olacak kazayı engellemeye
çalışmak oluyor. Peki ya günün sonunda ölmemeyi becerse bile yine aynı güne uyanıyorsa?
O döngüden çıkması için, ne kadar değişmesi
gerekiyor dersiniz?
Dünyanın en seçkin bağımsız filmler festivali
Sundance’te prömiyerini yapan “Ben Ölmeden
Önce”, gençlik romanları yazarı Lauren Oliver’ın
2010’da kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlandı. Okullarda başka öğrencilerden psikolojik

ya da fiziksel şiddet gören ergenlerin dünyasını
maruz kalanların değil maruz bırakanların
penceresinden ele alan eserin beyazperdedeki
temsili de aynı yolu izliyor.

‘DAHA İYİ BİR İNSAN’ OLMAK

Yeni neslin parlayan yıldızlarından Zoey
Deutch’un tekrarlar üzerinden ivme kazanan
başarılı oyunculuğuyla ete kemiğe büründürdüğü Samantha, kimseyi bile isteye üzmediği
halde, göz yummayı alışkanlık haline getiren bir
karakter olarak, filmin hedef kitlesini vicdanen
-umulmadık şekilde- etkileyecek güçte. Bu
yüzden “Ben Ölmeden Önce” alelade bir gençlik
filmi değil. Yolun sonuna vardığını hissettiği
anda tercihlerini sorgulayan sıradan insanın
çırpınışları üzerine, hayli olgun bir film. En iyisi
başrol oyuncusu Deutch’a kulak verelim: “Bu
film ölümlü olmanın farkındalığı ve öldüğünüzde nasıl bir insan olarak hatırlanmak istediğinize
dair. Bir gösterimden sonra, insanların başkalarının çöpünü topladığını ve birbirlerine kapıyı
tuttuklarını gördüm. Bu film, bir buçuk saatte
sizi daha iyi bir insan olmaya heveslendirebilir.”
Ocak 2018
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G

enç yaşta vücut geliştirme
şampiyonu olarak girdiği şov
dünyasında, rol çeşitliliğini
kısıtlayan kaslı vücudu, tuhaf
aksanı, fazla uzun ve zor telaffuz edilen
soyadına rağmen, Arnold Schwarzenegger kendini olduğu gibi kabul ettirmeyi
başaran ender Hollywood yıldızlarından.
70’lerde başlayan aktörlük yolculuğu,
silahların gölgesindeki aksiyon türünde
kök salsa da, Schwarzenegger’ın farklı
türlerle kısa flörtleri oldu elbet. Hatta ondan hiç beklenmeyen bir türde,
komedide tutunmayı ve iz bırakmayı bile
becerdi. Ancak onu bir dramda izlemek,
duygu geçişlerine, fiziksel odaklı oyunculuk ezberini unutmasına ve unutturmasına şahit olmak, bambaşka bir izleyici
deneyimi, kuşkusuz. Bu yönde ilk adımı,
yavaş yavaş zombiye dönüşen kızını, her
şeye rağmen bir başına bırakmayacak
kadar çok seven baba rolünü üstlendiği
2015 tarihli “Maggie” ile atmıştı.
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AFTERMATH
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Schwarzenegger’ın dram yolundaki ikinci
adımı olarak kabul edilebilecek “İntikam”
ise türe en saf haliyle teslim olduğu ilk
film. Onu bu filmde fiziksel üstünlüğü
sebebiyle gerilim unsuruna dönüşen,
elinde-belinde ağır silahlarla düşman
kovalayan, çelik adam olarak bulmayacaksınız. Schwarzenegger’ın perdede
daha önce hiç dönüşmediği bir adamla
karşı karşıyayız: Yaslı baba, yaslı eş.
Gerçek bir hikâyeden esinlenilerek yazılan senaryo, hamile kızını ve karısını bir
uçak kazasında kaybeden Rus göçmen
Roman Melnyk ile dikkatsizliği yüzünden kazaya sebebiyet vermekle suçlanan
hava trafik kontrolörü Jacob Bonanos’un
yollarını kesiştiriyor. Roman’ı canlandı-

KÜNYE

Arnold Schwarzenegger’i
hiç böyle görmediniz.

ran Schwarzenegger, dakikalar içinde,
ailesinin gelişini heyecanla bekleyen
duygusal babadan acılar içindeki babaya
geçiş yapmak gibi zor bir vazifenin
altına girmiş durumda. Oyuncunun
kariyerinin ikinci baharında yaşadığı bu
açılım, mutlaka tanık olmak isteyeceğiniz
türden. Schwarzenegger, bu filme dair
motivasyonunu şöyle açıklıyor: “Aksiyon
filmlerinde düşmanla karşı karşıya geldiğinizde kazanma şansınız vardır, çünkü
her şey size ve geçmiş deneyimlerinize
bağlıdır. Oysa havaalanında ailesini
beklerken onların ölüm haberini alan
adam, olayları kontrol edemez. Sahip
olduğu her şey bir anda yok olmuştur,
gerçek dram işte budur. Böyle bir adamı
canlandırmak çileli bir iş, bu yüzden
bana bir o kadar çekici geliyor. Kendimi
zora sokmayı, daha önce denemediğim
şeyleri denemeyi seviyorum.”
Roman’ın hayatını tepetaklak eden bu
trajik olay sonrasında, bir yandan tanı-

Kahramanların hayatı,
büyük bir trajediyle
altüst oluyor.
Ocak 2018

İNTİKAM
Yapım
2017, ABD
Tür
Dram, gerilim
Yönetmen
Elliott Lester
Oyuncular
Arnold
Schwarzenegger,
Scoot McNairy,
Maggie Grace

GERÇEKTE NE OLDU?

Uçak kazasında ailesini kaybeden bir adam, kazadan sorumlu tuttuğu hava
trafik kontrolörüyle yüzleşme işini, yegâne yaşama sebebi haline getiriyor.
“İntikam”, kaçınılmaz bir hesaplaşmanın filmi.

28

madığı insanlar tarafından ‘katil’ olmakla
suçlanan, diğer yandan kendi ailesine
sırtını dönen Jacob’ı aramaya başlaması,
“İntikam”ın gerilim kozunu kuvvetlendiriyor. Sinemada sıkça rastladığımız, kişisel adalet peşindeki tipik baba portresine
teslim olmayan Roman’ın tek istediği,
gerçek bir özür. Ancak farklı bir şehirde
farklı bir isimle hayatını sürdüren ve 271
kişinin ölümünden direkt olarak sorumlu
tutulmasa da o yükü olanca ağırlığıyla
omuzlarında taşıyan Jacob’tan bu özrü
alması o kadar kolay olmayacak.
Schwarzenegger’in yanı sıra, ödüllü yönetmen Darren Aronofsky’nin de yapımcıları arasında olduğu “İntikam”, büyük
bir kaybın ardından yaşanan yas sürecini
gerilimle dengelerken, sağlam bir karakter dramı olarak da ayakta kalmayı
başarıyor. Yerinde olmak istemeyeceğiniz
karakterlerin hikâyesine tanık olmak hep
en çekicisi değil midir? “İntikam”, tam da
o film.

2002’de, Almanya’nın Überlingen kenti üzerinde iki uçak
birbirine çarpmış, 71 kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan
soruşturma sonucunda, İsveç hava trafik kontrolörü Peter
Nielsen’in kısmen suçlu olduğu kararına varıldı. Kazada
karısını ve iki çocuğunu kaybeden Rus mimar Vitaly
Kaloyev, Nielsen’i kazadan sorumlu
tuttuğu için, kendini onun izini
sürmeye adadı. İntikamını almaktan başka bir şey düşünemiyordu.
Hikâyenin bundan sonrası, “İntikam”ın sınırlarına giriyor. Bu noktada filmin olayın taraflarına daha insancıl yaklaştığını hatırlatmak gerek.
Bu filmi izlerken hem özür bekleyen
babayla hem de suçluluk duygusu
Überlingen uçak
içindeki hava trafik kontrolörüyle
kazası anıtı.
özdeşleşmek mümkün.
Ocak 2018
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Nicolas Cage ve
John Cusack gibi
iki usta oyuncuyu
kadrosunda
barındıran “Arsenal”,
sürükleyici
hikâyesiyle macera
filmlerinden hoşlanan
izleyicileri memnun
edecek bir yapım.

Tür
Macera
Yönetmen
Steven C. Miller
Oyuncular
Nicolas Cage,
John Cusack,
Adrian Grenier,
Johnathon Schaech

A

merikan rüyasını yaşamakla
meşgul genç girişimci JP ve
suç âleminden bir türlü yakasını kurtaramayan ağabeyi
Mikey’nin heyecan yüklü öyküsünü
anlatan “Arsenal”, zengin oyuncu kadrosu
ve tanınmış Hollywood zanaatkârlarını
bir araya getiren kamera arkası ekibinin
ortaklığında dört başı mamur bir macera
sunuyor izleyicilerine. Hikâyenin odağındaki iki kardeş, hayatta çok farklı yollara
sapmış olmalarına rağmen her şartta birbirlerine destek olmaktan geri durmuyor.
Aslına bakılırsa destek daha çok hayatını
düzene koymuş ve hatırı sayılır bir servet
yapmış JP’den (Adrian Grenier) hayta
ağabeyi Mikey’ye (Johnathon Schaech)
doğru yöneliyor. Ebeveynlerinin trajik
ölümünün ardından hayatta birbirinden
başka kimsesi olmadan büyümüş bu iki
kardeş, yetişkinlikte de birbirlerine göz
kulak olmaktan vazgeçmiyor.

YERALTI DÜNYASI RACONU

Kurduğu inşaat şirketiyle kazandığı hatırı
sayılır başarıyı mutlu bir aile kurarak
perçinlemiş JP, yaşadığı şehirde oldukça
sevilen ve cemiyette takdir gören biri.
Kardeşinin bu başarısına içten içe gıpta
eden ağabeyi Mikey ise dürüst bir yaşamın zorlu mücadelesine girişmektense
kısa yoldan zengin olmanın peşinde…
Kardeşlerin kaderinin erken yaşta çizildiğini henüz filmin açılışında izliyoruz.
Anne-babalarının sarsıcı ölümünün ardından hayatta kalabilmek için mahallenin mafyöz ağabeylerinin kanatları altına
girmek zorunda kalan Mikey, yeraltı
dünyasının raconunu henüz küçük yaşta
öğreniyor.
Mikey’nin agresif büyüme politikası
elbette başını derde sokmasına neden
oluyor: Şehrin azılı mafya babalarından Eddie King’e ait (Nicolas Cage) bir
miktar uyuşturucuyu nakletme görevini
“Entourage” dizisiyle şöhrete
kavuşan Adrian Grenier.
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Nicolas Cage, azılı bir mafya
babasını canlandırıyor.

üzerine alan Mikey, kargoyu kaybedince
patronunun gazabına uğruyor. Kısa sürede anlaşılıyor ki, nakliye operasyonuna
taş koyan kişi Mikey’nin bu işlere bulaşmasından rahatsız olan kardeşi JP’den
başkası değil. Tabii tüm bunlar Eddie
King’i zerre ilgilendirmiyor, o her şekilde
parasını istiyor. Kardeşler çaresizce çıkış
yolu ararken, JP, ağabeyinin eski dostu
Sal’dan yardım istemeye karar veriyor.
Oysa Eddie King’in kardeşler hakkında
çok farklı planları mevcut.
“Entourage” dizisiyle dünya çapında
şöhrete kavuşan Adrian Grenier ve
deneyimli oyuncu Johnathon Schaech’nin öykünün merkezindeki kardeşlere
hayat verdiği filmin ağır topları ise usta
aktörler Nicolas Cage ve John Cusack
kuşkusuz. Son 10 yılda kariyerinin en
verimli dönemini yaşayan ve akıl almaz
bir tempoyla film yapmayı sürdüren
Cage’in acımasız mafya babası Eddie
King’e getirdiği yorum “Arsenal”in en
çekici taraflarından birini teşkil ediyor.

Nicolas Cage’in
ağabeyi
Christopher
Coppola.

MAFYÖZ ABİ KARDEŞ
“Arsenal”de mafya babası Eddie
King’e hayat veren Oscar’lı aktör
Nicolas Cage, projede gerçek hayattaki ağabeyi Christopher Coppola’yla
birlikte kamera karşısına geçti. İşin
ilginç tarafı, ikili, filmde de ağabey ve
kardeş rolünde.

80’lerin unutulmaz gençlik filmleriyle
genç yaşta yıldız mertebesine ulaşmış
ve geçen 30 yılda oyunculuk kalitesinden taviz vermemiş John Cusack ise
kardeşlerin yegane destekçisi Sal rolünde
filmin akılda kalan performanslarından
birine imza atıyor. Dramatik yapısını bu
dört karakter üzerine inşa eden “Arsenal”,
yönetmeni Steven C. Miller’ın zekice
tercihleri sayesinde albenisi yüksek bir
macera filmi olmayı başarmış. Jason
Mosberg’in kaleme aldığı senaryo inandırıcılık sorunu yaşamazken, “Arsenal”
fevkalade ekonomik kullandığı 97 dakika
boyunca seyircisini avcunun içinde
tutmayı beceriyor.
Ocak 2018
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Ridley Scott, 1937’de İngiltere’de
dünyaya geldi. Babası askerdi, ağabeyi de sonradan orduya katıldı. Ridley,
asker kökenli bir aileye mensup olmanın psikolojisini ve mücadele motivasyonunu filmlerinde hep yansıtacaktı. Üniversitede sanat eğitimi aldı.
1963’te BBC’de çalışmaya başladı ve
60’lar boyunca çeşitli TV dizilerinde
görev aldı. BBC’den ayrıldıktan sonra
70’lerin sonuna kadar reklam filmlerine odaklandı. İlk sinema filmini
“The Duellists”i yönettiğinde 40 yaşındaydı. Cannes Film Festivali’nde
Altın Palmiye için yarışan ve En İyi
İlk Film seçilen bu yapımın ardından
sinema tarihinin en verimli serilerinden birini başlatan “Alien”a imza
attı. Görsel efektleri ile seyirciyi büyüleyen bu yapım, Ridley Scott’ı da
dünyaya tanıtmış oldu.

RIDLEY SCOTT
BAŞYAPITLARIN EFENDİSİ

Farklı türlerdeki yapımlarla yedinci sanata yön veren tecrübeli
sinemacı Ridley Scott, çarpıcı filmleriyle bu ay Tivibu’da.
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80’leri çok verimli geçiren yönetmen,
bu dönemde bilimkurgu türüne yön
veren yeni bir başyapıt armağan etti
seyirciye; “Blade Runner”. 90’larda
feminist sinema klasiği “Thelma ve
Louise”e imza atan Scott, eski başyapıtlarını aşamaz’ dendiği anda ise
epik şaheser “Gladiator” ile efekt
kullanımında milenyum için zirveyi
inşa etti. Yakın dönemde, kendi yarattığı “Alien” serisine devam eden,
“The Martian” ile hayranlarını hâlâ
memnun edebilen Ridley Scott’ın hızına yetişmek gerçekten zor.
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ilmografilerine başyapıt olarak nitelendirilebilecek biriki film katmak, günümüz
sinemacıları için büyük, çok
büyük bir başarı sayılırken Ridley
Scott’ı tanımlamak hiç de kolay değil. 1970’lerin sonunda adım attığı
sinemada köşetaşlarını oluşturmuş,
2000’lerde bile başyapıt üretebilmiş
bir sinemacıdan bahsediyoruz. Hem
de bambaşka türlerde, bazen bir arenayı bazen de uzayı mesken tutarak.
Reklam sektöründen geldiği için
teknik tarzı ve estetik bakışı özellikle
ayırt edici... Filmlerinde epik anlatım
ve erkek cesaretinin varlığı kendini
hissettirse de sinemaya damgasını
vurmuş güçlü kadın karakterler denince onun filmleri hatırlanıyor mesela; “Alien” ya da “Thelma ve Louise” gibi.

M

AYIN FİLMLERİ
PORTRE

M
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BU AY TİVİBU “SEÇ İZLE”DEKİ
RIDLEY SCOTT FİLMLERİ
GLADIATOR (2000)
GLADYATÖR
5 Oscar’lı bir başyapıt.
Romalı General Maximus,
İmparator’un oğlunun kurduğu komplo sonucunda
köle durumuna düşer. Yıllar sonra gladyatör olarak,
yeni imparatorun karşısına
intikam hırsıyla çıkar.

HANNIBAL (2001)
“Kuzuların Sessizliği”nin
devamı. İzini kaybettiren
Hannibal Lecter’ın İtalya’da
rahatı yerindedir.
Lecter’ın iletişim kurabildiği tek insan, Ajan Starling
ipuçlarını takip ederek onu
yakalamayı planlamaktadır.

BLACK HAWK DOWN
(2001)
KARA ŞAHİN DÜŞTÜ
Bir grup Amerikan askeri,
1993’te Birleşmiş Milletler
Barış Gücü çatısı altında
Somali’ye gönderilir.
Bölgeye yabancı askerler,
beklenmedik biçimde, bir
çatışmanın ortasında kalır.

AMERICAN
GANGSTER (2007)
AMERİKAN GANGSTERİ
Frank, Harlem’in uyuşturucu trafiğini yöneten bir
numaralı isimdir. Richie
ise onu yıkmak için kolları
sıvamış bir polis. İki rakip
arasında, zekâya dayalı bir
kovalamaca başlar.

ROBIN HOOD (2010)
Fransızlar’a karşı Kral
Richard’ın ordusunda
savaşan Robin Hood, Nottingham’a geri döndüğünde
her şeyi değişmiş bulur.
Nottingham Şerifi halka
kan kusturmaktadır. Robin
ve arkadaşları, ona karşı
direnişe başlar.

THE MARTIAN (2015)
MARSLI
NASA ekibi, astronot Mark
Watney’in öldüğünü düşünerek onu Mars’ta bırakır
ve dünyaya döner. Ancak
Watney yaşamaktadır ve
dünyaya geri dönebilme
umuduyla Mars’ta tek başına hayatta kalmaya çalışır.

ALIEN: COVENANT (2017)
YARATIK: COVENANT
Koloni gemisi Covenant’ın mürettebatı, galaksinin oldukça uzaklarında ayak basılmamış bir yer keşfeder. Ekip, buranın adeta bir
cennet olduğunu düşünmektedir. Bir süre sonra cennet, yaşam
savaşı verecekleri bir cehenneme dönüşür. Ridley Scott, serinin
son bölümünde yine gizem, dehşet ve aynı zamanda yaşam dolu
müthiş bir maceraya imza atmış.
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SÖMESTR TATİLİ ÖZEL

ÇOCUKLAR
EKRAN BAŞINA!
19 Ocak – 11 Şubat arasında, Karnaval’da 100’ün
üzerinde çocuk filmi yayınlanacak. Bu özel seçki,
derslere ara veren miniklerin evde eğlenceli ve eğitici
zaman geçirmesini garantiliyor.
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RAVEN THE
LITTLE RASCAL
- THE BIG RACE
(2015)
Bütün ormanı
kış hazırlığı telaşı
sarmışken hiçbir
hazırlık yapmayan Kuzgun Çorap,
büyük bir yarış düzenleneceğini
duyunca arkadaşlarıyla bu yarışa
hazırlanmaya başlar ve ortaya müthiş
bir macera çıkar. Sandor Jesse,
Ute von Münchow-Pohl ikilisinin
imzasını taşıyan filmin seslendirme
kadrosunda Oya Küçümen de var.

SPONGEBOB
MOVIE: SPONGE
OUT OF WATER
(2015)
SüngerBob
Karepantolon
efsanesinin bu
sinema filminde, şeytani bir korsan
gizli bir formülü çalınca, formülü
geri almak elbette kahramanımız
SüngerBob’a düşecektir! Paul
Tibbitt ve Mike Mitchell ikilisinin
imzasını taşıyan film, tüm dünyada
323 milyon Dolar hasılat elde
etmişti!

KÖSTEBEKGILLER: PERILI
ORMAN
Yeni taşındıkları evin
bahçesinde bir köstebek yuvası olduğunu
keşfeden küçük tatlı
bir kız, bir anda kendisini bu köstebeklerin sihirli yaşamının ve peşi
sıra gelen bir maceranın ortasında
bulur... “Köstebekgiller: Perili
Orman”, Nurgül Yeşilçay, Yekta
Kopan, İnci Türkay gibi birçok ünlü
ismin yer aldığı kadrosuyla sıcak
bir aile filmi.

NEŞELI AYAKLAR
2 3D (2011)
Sevimlilikleriyle
tüm dünyada büyük
ilgi gören dansçı
penguenler Mumble
ve oğlu Erik, yeni
maceralarında yuvalarını büyük
bir tehlikeye karşı korumaya
çalışıyor. Yönetmenliğini bir kez
daha George Miller’ın üstlendiği
bu devam filminin seslendirme
kadrosunda, Elijah Wood ve Robin
Williams gibi şöhretli oyuncular
yer alıyor.

THE DRAGON
SPELL (2016)
Vaktiyle güçlü
babasının yaptığı
bir kahramanlığa
özenip, bir ejderhayı
dize getirmeyi kafaya
koyan Nick Tanner’ın cesaretini
kanıtlamaya çalıştığı macerasını
anlatan bu keyifle izlenesi çizgi
film, alışık olduğumuz Amerikan
ve Avrupa yapımlarından farklı
olarak, bir Ukrayna ve Rusya ortak
prodüksiyonu. Filmde küçük
Nicky’yi Kate Bristol seslendiriyor.

KNIGHT RUSTY
(2014)
Sihirli bir krallığı
ve onurunu
kurtarmaya çalışan
Teneke Şövalye’nin
maceralarını konu
eden bu animasyon filmi, Alman
yönetmenler Thomas Bodenstein,
Hubert Weiland ve Nina Wels’in
imzasını taşıyor. Film fantastik bir
evreni, masalsı bir anlatımla ekrana
getiren hayli renkli bir seyirlik ve
komedi yönü güçlü bir serüven.

CAPTURE THE
FLAG (2015)
Enrique Gato’nun
imzasını taşıyan bu
bilim kurgu-macera
karışımı animasyon
filminde, vaktiyle
Ay’a yolculuk etme fırsatını kaçıran
dedesi nedeniyle günün birinde
astronot olma hayalleri kuran 12
yaşındaki Mike’ın, tarihi yeniden
yazmaya kararlı kötü bir milyonere
karşı verdiği amansız ve seyir keyfi
yüksek mücadele konu ediliyor.

THE BFG (2016)
“Jaws”, “E.T”,
“Jurassic Park”
gibi filmlerin
usta yönetmeni
Steven Spielberg’in
imzasını taşıyan
film, kendisini yanlışlıkla devlerin
dünyasında bulan küçük bir kız
ve arkadaş canlısı yaşlı bir devin
dostluğunu konu eden, çocuklar
kadar yetişkinlerin de ilgisini
çekebilecek bir yapım. Senaryo,
dostluk öyküsüne odaklanıyor.

HUGO (2011)
Amerikan
Sineması’nın en
önemli ustalarından
Martin Scorsese’nin
imzasını taşıyan film,
30’lu yıllarda, Paris’te
yaşayan yetim Hugo’nun hikâyesini
anlatan ve yönetmenin sinema
sevgisini bizlere sonuna kadar
hissettiren şık bir seyirlik. En çok
şiddet içeren gangster filmleriyle
hatırlanan usta yönetmen, bu çocuk
filmiyle kalpleri ısıtıyor.

CANIM
KARDEŞIM
BENIM:
UZAYLILAR MI
GELMIŞ? (2016)
Aralarında her daim
tatlı bir rekabet
olan Müge ve Mine adlı iki küçük
kardeşin hayatı, günün birinde
ormanda buldukları sevimli bir
uzaylı nedeniyle hayli değişir! Film,
Murat Kürüz’ün imzasını taşıyan,
çocuklara yönelik sevimli bir
animasyon.

ASTRO BOY
(2009)
Bir bilim adamının,
kaybettiği oğlunun
suretinde bir robot
icat etmesiyle ortaya
çıkan Astro Boy’un
maceralarını konu eden bu teknik
anlamda iddialı animasyon filminin
seslendirme kadrosunda Nicolas
Cage, Freddie Highmore gibi ünlü
isimler mevcut. Film, Japon sanatçı
Osamu Tezuka’nın ‘manga’sından
yapılmış bir uyarlama.

MAX (2015)
Afganistan’da
Amerikan
askerlerine yardımcı
olan kahraman bir
köpeğin hikâyesini
konu eden Max,
yönetmen Boaz Yakin’in imzasını
taşıyan son derece dramatik ve
etkileyici bir çocuk filmi. Filmde
Gilmore Girls’den tanıdığımız
Lauren Graham ve Emmy ödüllü
aktör Thomas Haden Church de rol
alıyor.

PAN (2015)
Günümüzün
en önemli
yönetmenlerinden
Joe Wright’ın
imzasını taşıyan
film, ünlü Peter
Pan masalına farklı bir yaklaşım
getiriyor. Hugh Jackman, Amanda
Seyfried, Rooney Mara gibi
yıldızları oyuncu kadrosunda
barındıran “Pan”, yepyeni bir
Neverland’in kapısını ardına kadar
aralıyor bizler için.

EVLIYA
ÇELEBI VE
ÖLÜMSÜZLÜK
SUYU (2013)
Efsanevi gezgin
Evliya Çelebi’nin,
kötü bir kraliçenin
oyunuyla günümüzün İstanbul’una
ışınlandığı bir hikâyeyle yola çıkan
bu animasyonda, Çelebi’yi Haluk
Bilginer seslendiriyor. Tarihten
önemli bir kişiliği çocuklarla
tanıştırması, filmin cazip
yanlarından.
Ocak 2018
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Sıradışı kulvarın
ödül avcıları

sine

Her pazartesi 22:00’de, uluslararası film festivallerinde yer almış yapımlar...
Bu ayın programında çılgın bir komedi, politik bir dram, bir kardeşlik öyküsü,
hüzünle mizahın leziz bir karışımı ve gizemli bir gerilim var.

SİNEMA KEYFİ

BAŞLIYOR

Soluk soluğa izlenen aksiyonlardan ödüllü sanat filmlerine,
eğlenceli animasyonlardan dokunaklı dramlara ve korku türünün
sıradışı örneklerine, Sinetivi kuşakları tam bir film ziyafeti sunuyor.
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HAPPY 140
NİCE 140’LARA

MAGALLANES
KEFARET

RAMS
İNATÇILAR

VIRGIN MOUNTAIN
BAKİR DEV

EVOLUTION
EVRİM

Yayın tarihi: 1 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Gracia
Querejeta
Oyuncuları: Maribel Verdú,
Antonio de la Torre, Nora
Navas

Yayın tarihi: 8 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Salvador
der Solar
Oyuncuları: Damián
Alcázar, Magaly Solier,
Federico Luppi

Yayın tarihi: 15 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Grímur
Hákonarson
Oyuncuları: Sigurður
Sigurjónsson, Theodór
Júlíusson, Charlotte
Bøving

Yayın tarihi: 22 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Dagur Kári
Oyuncuları: Gunnar
Jónsson, Ilmur
Kristjánsdóttir, Sigurjón
Kjartansson

Yayın tarihi: 29 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Lucile
Hadzihalilovic
Oyuncuları: Max Brebant,
Roxane Duran, JulieMarie Parmentier

İki yıl önce İspanya’nın
En İyi Yabancı Dilde Film
dalında Oscar adaylığı için
seçtiği üç filmden biri olan
“Happy 140”, sürprizlerle
dolu bir komedi. 40.
yaşını en sevdiği dost ve
akrabalarıyla kutlamak
için onları şık bir yazlık
eve davet eden Elia’nın
ayrıca ilan etmek istediği
mutlu bir haberi de
vardır: 140 milyon
Euro’luk loto ikramiyesini
kazanmıştır! Fakat bu
haber misafirleriyle onu
kaynaştırmak yerine
bambaşka noktalara
sürükleyecek olayların
tetiklenmesine neden olur.

Peru’da hem taksi şoförlüğü
yapan hem de eskiden
emrinde çalıştığı albayın
bakımıyla ilgilenen eski
asker Henry Magallanes’in
sıradan hayatıyla başlayan
filmde, geçmişin acı ve
günahlarıyla yüzleşme
teması işleniyor. Günün
birinde taksiye binen bir
kadına darbe döneminde
yaptıklarını hatırlayan
Magallanes, şimdi aklı
yerinde olmayan albayın
oğluna şantaj yaparak
suçluluk duygularından
arınmak istese de, olaylar
hiç planlamadığı yönde
gelişiyor. Bol ödüllü bir
yapım.

İzlanda sinemasından
bir diğer örnek ise daha
önce “Buzdan Hayaller”,
“Tutunamayanlar” ve “İyi
Yürek” ile tanıdığımız
Dagur Kári imzalı “Virgin
Mountain”. 40 yaşını
geçmiş, annesiyle yaşayan
ve kendine ait bir hayatı
olmayan kahramanımız
Fúsi’nin en sevdiği şeyler
yemek yemek ve savaş
oyunları oynamaktır. Bir
gün dans kursuna yazılır;
bu sosyalleşmesi için
gereklidir. Hayatına giren
Sjöfn’ün enerjisi acaba
bu yalnız ve beceriksiz
kahramanımızın yaşamını
değiştirebilecek midir?

2016 yılında İstanbul Film
Festivali’nde gösterilen
“Evrim”, zaman ve mekânın
belirsiz olduğu farklı bir
atmosfere sahip, gizem
yüklü bir dram. Birbirine
benzer görünümde anne
ve çocuklarının yaşadığı
okyanus kıyısında, 10
yaşındaki Nicolas’nın
denizin içinde gördüğü
bir cesedi sorgulamasıyla
başlayan olaylar zinciri,
simgesel bir büyüme
hikâyesine dönüşüyor.
Annesinin kendisine
yalan söylediğini düşünen
Nicolas, bir gece gizlice
onu takip ettiğinde tuhaf
bir keşifte bulunuyor.

2015’te katıldığı pek çok
film festivalinin ödül
avcısına dönüşen “Rams”
İzlanda sinemasının
yetkin örneklerinden biri.
Adanın ıssız bölgelerinden
birinde, yan yana çiftlik
evlerinde yaşayan ve
40 yıldır konuşmayan
iki yaşlı kardeş Gummi
ve Kiddi, yetiştirdikleri
saf kan koçlara hastalık
bulaşmasıyla zor zamanlar
yaşamaya başlıyorlar.
Pek çok çiftçinin bölgeyi
terk etmesine rağmen,
yıllardır küs olan iki
kardeş el birliğiyle sıkı bir
mücadeleye girişiyor.
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İyiler, kötüler ve
masallar diyarında
Ülkesini kurtarmaya çalışan kurbağa-prenses, yetimhaneye bırakılan Peter Pan,
çocukların dostu köpek Max, benzersiz yaratık Sünger Bob Kare Pantolon...
Tüm bu sevimli kahramanlar, Aile Keyfi Kuşağı’nda! Her pazar saat 11.00’de.

FROG KINGDOM
KURBAĞA KRALLIĞI
Yayın tarihi: 7 Ocak
Yapım yılı: 2014
Yönetmeni: Nelson Shin,
Melanie Simka
Seslendirenler: Bella Thorne,
Gregg Sulkin, Dallas Lovato
Kurbağa Kral, her yıl düzenlenen
olimpiyatların o yılki
şampiyonunun, kızı Prenses
Froglegs ile evleneceğini açıklıyor.
Prenses ise saraydan kaçıp halkın
arasına karışıyor ve erkek kılığına
girerek olimpiyatlarda yarışmak
için hazırlıklara başlıyor. Öte
yandan Kurbağa krallığını ele
geçirmek isteyen Yılan’ın da bazı
planları var: Bir yandan olimpiyat
oyunlarını lekelemek ve ardından
Kurbağa Krallığı’nı ele geçirmek!
Prenses dost olduğu sokak satıcısı
Freddie, Bestie ve Boogie ile
işbirliği yapıp Yılan’ı engellemek
için var gücüyle savaşacak.
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PAN

MAX

Yayın tarihi: 14 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Joe Wright
Oyuncuları: Hugh Jackman, Levi
Miller, Rooney Mara, Garret
Hedlund

Yayın tarihi: 21 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Boaz Yakin
Oyuncuları: Thomas Hayden
Church, Josh Wiggins, Lauren
Graham

En sevilen masal kahramanlarından
Peter Pan’in sinemadaki
macerasında bir diğer durak,
İngiliz yönetmen Joe Wright’ın
yorumuyla karşımızda. Büyümek
istemeyen çocuğun Varolmayan
Ülke’deki maceralarında zengin
bir oyuncu kadrosu yer almakta.
Annesi tarafından bir yetimhaneye
bırakılan Peter’ın, korsanlar,
yerliler ve perilerle dolu benzersiz
bir maceraya atılıp çocukların
en sevdiği masal kahramanına
dönüşmesini izleyeceğimiz filmde,
iyiliğin tarafında görmeye alışkın
olduğumuz Hugh Jackman bu
kez kötü adam Karasakal rolünde
karşımıza çıkacak.

Afganistan’da askerliğini sürdüren
Kyle ve onun neredeyse sağ koluna
dönüşen Belçika bekçi köpeği
Max’ın kaderi, Kyle’ın ölümüyle
bambaşka bir seyir alır. Sahibinin
ölümünden dolayı travma geçiren
köpek, artık Kyle’ın ailesine teslim
edilir. Anne ve baba oğullarının
yasını tutmaya devam ederken,
Kyle’ın ergenlik dönemindeki erkek
kardeşi Justin, Max ile ilgilenir ve
aralarında beklenmedik bir dostluk
gelişir. Bu yıl Max’in Beyaz Saray’da
görev aldığı konusuyla bir de
devam filmi çekilen “Max” sevgi,
vefa ve dostluk temalarını işleyen,
hem dokunaklı hem eğlenceli bir
aile filmi.

THE SPONGE BOB MOVIE:
SPONGE OUT OF WATER
SÜNGER BOB FİLMİ:
SÜNGER KARAYA ÇIKIYOR
Yayın tarihi: 28 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Paul Tibbitt,
Mike Mitchell
Oyuncuları ve seslendirenleri:
Antonio Banderas, Tom Kenny,
Bill Fagerbakke
Çocukların sevgilisi Sünger
Bob Kare Pantolon’un denizin
derinliklerinden çıkıp karada
yaşadığı müthiş macera, canlı
aksiyon ve animasyonu başarıyla
birleştiriyor. Serinin bu bölümünde
Sünger Bob ve dostları, üzerine
yazılan niyetleri gerçeğe
dönüştüren büyülü bir kitabı ele
geçirmeye çalışan Sakalburger’i
engellemeye çalışıyorlar.

Mahalle dramlarından
uzay maceralarına...
Her pazar 21.30’da, insanın yaşam mücadelesinin farklı bir yönüne ışık tutan,
derinlikli bir film. Ayın kahramanları arasında, yoksul bir mahallenin gençleri,
işkolik bir baba, şöhretli bir pop yıldızı ve sıradışı bir astronot var.

A FAMILY MAN
AİLE BABASI

BE SOMEBODY
BİRİ OLMAK

Yayın tarihi: 7 Ocak
Yapım yılı: 2016
Yönetmeni: Malcolm D. Lee
Oyuncuları: Ice Cube, Regina Hall,
Anthony Anderson

Yayın tarihi: 14 Ocak
Yapım yılı: 2016
Yönetmeni: Mark Williams
Oyuncuları: Gerard Butler,
Gretchen Mol, Willem Defoe,
Alfred Molina

Yayın tarihi: 21 Ocak
Yapım yılı: 2016
Yönetmeni: Joshua Caldwell
Oyuncuları: Matthew Espinosa,
Sarah Jeffery, Tava Smiley

Chicago’nun küçük bir
mahallesinde bir berber
dükkanında yaşanan eğlenceli
olaylar, aslında 2002 yılında sinema
macerasına atıldı. 2004’teki devam
filmini 2005’te bu kez mahallenin
renkli kadın karakterlerinin
güzelleşmek için uğradığı “Güzellik
Salonu” izledi. 12 yıl sonra
“Berber Dükkanı 2”nin devam
filmi bizleri bu kez hem kadınlara
hem erkeklere hizmet veren
kuaför dükkanına bekliyor. Rap
dünyasının yaramaz çocuğu Ice
Cube, bu kez mahallenin gençlerini
gangster çetelerinden uzak tutmaya
çalışıyor.

İşine çok fazla zaman ayıran bir
yetenek avcısının hayatındaki değer
sistemini sorgulamasına yol açacak
bir olayla karşılaşmasını perdeye
taşıyan bir dram. Gerard Butler bu
mütevazı dramda karşımıza Wall
Street’te görev yapan, yetenekli
işgücünü bulmakla yükümlü Dane
Jensen rolünde çıkıyor. İşindeki
yoğun rekabet yüzünden evine
sadece yemek ve uyumak için
uğrayan Dane’in hayatı, oğlunun
lösemiye yakalanmasıyla bir
kâbusa dönüşüyor. Önemli bir terfi
yarışının tam ortasındaki Dane,
değer sistemine dair önemli bir
tercihte bulunmak zorunda kalıyor.

BARBERSHOP:
THE NEXT CUT
BERBER DÜKKANI 3

Sosyal medyada çektiği videolarla
ünlenen Matthew Espinosa’nın rol
aldığı ilk filmi “Be Somebody”, genç
oyuncuyu karşımıza Justin Bieber’i
hatırlatan bir pop yıldızı rolünde
getiriyor. Hayranlarının ilgisinden
çok bunalan ve annesinin
baskısından yorulan genç şarkıcı
Jordan Jaye, bir gece hayranlarının
elinden Emily adlı bir genç kızın
arabasına sığınarak kurtulur. Sanat
okuluna girmek isteyen Emily,
Jordan’ı tanımadığı gibi şan ve
şöhretle de ilgili değildir. Ama iki
genç, ayrı dünyalarda yaşamalarına
rağmen ortak hayat görüşü ve
zevklerine sahip olduklarını yavaş
yavaş keşfedeceklerdir.

APPROACHING THE
UNKNOWN
BİLİNMEZE YOLCULUK
Yayın tarihi: 28 Ocak
Yapım yılı: 2016
Yönetmeni: Mark Elijah Rosenberg
Oyuncuları: Mark Strong, Luke
Wilson, Sanaa Lathan
Son yıllarda bilimsel araştırmalar
Mars’ta yaşam projeleriyle
karşımıza çıkarken, sinema
da konuya ilgisiz kalmıyor.
“Approaching the Unknown”
bu temada çekilen bağımsız bir
bilim kurgu yapımı. Aktör Mark
Strong’un büyük ölçüde yükünü
sırtladığı film, Mars yolculuğuna
çıkan bir bilim adamının etrafında
hikâyesini örüyor. Kirli atıkları suya
dönüştürebilen bir alet geliştiren
kahramanımız, meydana gelen
aksaklık yüzünden Dünya’ya geri
dönmesi gerektiği noktada bu
kurala uymayı reddediyor!
Ocak 2018
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SİNETİVİ KUŞAKLARI

Kaçmak mı daha zor,
kovalamak mı?
Her cumartesi saat 21.30’da ekrana gelen Aksiyon Kuşağı’nda bu ay yine nefes
kesen yapımlar var. Bir hapishane firarisinden yalnız bir anneye, Meksikalı kaçak
göçmenlerden fantastik yaratıklara, tüm kahramanlarımız zamanla yarışıyor!

CAPTIVE
REHİNE

DESIERTO

Yayın tarihi: 6 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Jerry Jameson
Oyuncuları: Kate Mara, David
Oyelowo, Mimi Rogers

Yayın tarihi: 13 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Jonás Cuarón
Oyuncuları: Gael García Bernal,
Jeffrey Dean Morgan, Alondra
Hidalgo

“Captive”, Ashley Smith’in başından
geçenleri kaleme aldığı romanından
uyarlanmış bir suç dramı.
Film, 2005 yılında yargılandığı
mahkemenin yargıcı başta olmak
üzere dört kişiyi öldürerek firar
eden Brian Nichols’ın Ashley
Smith’i evinde rehin almasıyla
gelişen olayları anlatıyor.
Garsonluk yaparak geçinen ve
uyuşturucu bağımlılığıyla savaşan
Ashley ise çocuğunun velayetini
kaybetmemek için uğraşırken Brian
Nichols’ın karşısına çıkmasıyla
sarsılıyor. İkisinin kaderinin
kesişmesinde, çok satan bir kişisel
gelişim romanının da rolü önem
kazanıyor.

Babası ünlü yönetmen Alfonso
Cuarón gibi sinemayı seçen Jonás
Cuarón “Desierto” ile amacının
seyirciyi film boyunca diken
üstünde hissettirmek olduğunu
belirtmiş. Filmde, Meksika’dan
Amerika’ya geçmek isteyenleri
köpeğiyle adeta ava çıkmış gibi
takip edip öldüren Sam adlı bir
Amerikalı ile bir grup Meksikalı
kaçağın arasındaki kedi-fare
oyununu izliyoruz. 2015 yılında
Toronto Film Festivali’nden
FIPRESCI / Uluslararası
Eleştirmenler Ödülü’yle dönen
film, Meksikalı mültecilerin
sorununa gerçekçi bir bakış açısıyla
yaklaştığı için beğeni kazanmıştı.
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MAXIMUM RIDE
MELEK DENEYİ
Yayın tarihi: 20 Ocak
Yapım yılı: 2016
Yönetmeni: Jay Martin
Oyuncuları: Allie Marie Evans,
Patrick Johnson, Luke Gregory
Crosby
Kitaplarının satışı toplamda 300
milyonu geçen Amerikalı yazar
James Patterson aynı zamanda
e-book formatında 1 milyon satışa
ulaşan ilk yazar olarak dikkat
çekici bir ticari başarının sahibi.
Patterson’ın serisinden perdeye ilk
kez uyarlanan “Maximum Ride”,
DNA’larıyla oynanan ve böylece
kanatlara sahip olup uçma yeteneği
kazanan altı gencin fantastik
hikâyesini anlatıyor. Üzerlerinde
deney yapılan, ‘Okul’ adını
verdikleri laboratuvardan kaçıp
dağda saklanan kahramanlarımız,
‘Siliciler’ adlı bir grubun saldırısıyla
karşılaşıyor .

TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES: OUT OF THE
SHADOWS
NİNJA KAPLUMBAĞALAR:
GÖLGELERİN İÇİNDE
Yayın tarihi: 27 Ocak
Yapım yılı: 2016
Yönetmeni: Dave Green
Oyuncuları: Megan Fox, Will
Arnett, Laura Linney
1980’lerin sevilen kahramanları
2014’te küllerinden yeniden doğdu.
“Ninja Kaplumbağalar” gösterime
girdikten iki gün sonra, devam
filminin çekileceği yapımcılar
tarafından duyurulmuştu.
Yeni filmde, isimlerini ünlü
Rönesans sanatçılarından alan
kahramanlarımız Michelangelo,
Donatello, Raphael ve Leonardo,
ezeli düşmanları Shredder ve çılgın
bilim adamı Baxter Stockman ile
mücadele etmekteler.

Kurtuluşun tek çaresi:
Karanlıkla yüzleşmek!
Her cuma saat 24.00’te, seyirciyi son ana kadar diken üstünde tutan,
farklı sinema üsluplarını yansıtan bir korku sineması örneği ekrana geliyor.
Ocak’ta, İspanya, Venezüella ve ABD sinemasından örnekleri izleyeceğiz.

ASMODEXIA
ŞEYTAN ÇARPMASI
Yayın tarihi: 6 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Marc Carreté
Oyuncuları: Lluís Marco, Clàudia
Pons, Pepo Blasco
2000’lerde korku türünün tırmanışa
geçtiği ülkelerden bir tanesi de
İspanya. Başta “Rec” serisi olmak
üzere gerilim ve korku türünde
bolca film çekilen İspanya’dan
bir örnek de “Asmodexia”. Şeytan
çıkarma ritüelleri gerçekleştiren
inançsız Eloy de Palma ile torunu
Alba’nın Barcelona etrafında
geçirdikleri beş gün boyunca tanık
oldukları korkunç olayları perdeye
taşıyan film, türün meraklıları
için kaçırılmaması gereken
yapımlardan. 21 Aralık 2012’de
sona eren Maya takviminden
Hıristiyan mitolojisine zengin
içeriğiyle dikkat çeken film, şaşırtıcı
sonuyla da beğeni topladı.

THE HOUSE AT THE END
OF TIME
ARAFTAKİ EV
Yayın tarihi: 13 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Alejandro Hidalgo
Oyuncuları: Ruddy Rodriguez,
Guillermo Garcia, Rosmel
Bustamante
Venezüella’nın ilk korku filmi
olarak tanıtılan “Araftaki Ev”, eşini
ve oğlunu öldürmekle suçlanıp
hapis cezasına çarptırılan ve 75
yaşında hapisten çıkınca olayı
çözmeye çalışan bir kadının,
sürprizleriyle de takdir toplayan
öyküsü. Geçmişin bu karanlık
olayını çözmek için olayın
yaşandığı eve 30 yıl sonra dönen
Dulce rolündeyse, eski Bond
kızı Ruddy Rodriguez var. Pek
çok fantastik film festivalinden
ödüllerle dönen film, ülkesinde
de gişe başarısıyla kendinden söz
ettirdi.

EXISTS
DEHŞET GECESİ

FINDERS KEEPERS
SAPLANTI

Yayın tarihi: 20 Ocak
Yapım yılı: 2015
Yönetmeni: Chris Osborn, Samuel
Davis, Dora Madison

Yayın tarihi: 27 Ocak
Yapım yılı: 2014
Yönetmeni: Alexander Yellen
Oyuncuları: Jaime Pressly, Patrick
Muldoon, Tobin Bell

Daniel Myrick ile birlikte 1999
yılına damgasını vuran korku
filmlerinden “Blair Cadısı” (Blair
Witch Project) ile sinemaya adım
atan ve buluntu film alt türünün
popülerleşmesini sağlayan Eduardo
Sánchez, “Dehşet Gecesi”nde de
buluntu film formatına sadık
kalıyor. Ormanlık bir alana hafta
sonunu geçirmeye giden bir grup
genç, arabalarıyla ne olduğunu
anlamadıkları bir şeye çarparlar.
Kulübeye ulaştıklarındaysa,
tuhaf bir yaratığın, efsaneleşmiş
Koca Ayak’ın saldırısına uğrarlar.
Kulübenin etrafına yerleştirdikleri
kameralar sayesinde izlediğimiz
bu mücadelede sağ kalan taraf kim
olacaktır?

Eşinden boşanan bir kadın küçük
kızıyla birlikte şehir dışında sakin
bir mahallede eski bir ev tutar.
Aslında evin geçmişinde yaşananlar
pek de parlak olaylar değildir.
Üstelik, evin zeminine hapsedilmiş
gibi duran Meksika yapımı bir
oyuncak bebek, evin küçük kızı
Claire’e kendini sevdirdiğinde,
doğaüstü olaylar meydana gelir.
Bebek ile Claire arasında doğan
bağ, bebeğe ne yapılırsa etkisinin
Claire’de görülmesine neden
olmaktadır. Alexander Yellen’ın
televizyon için çektiği filmde “Saw”
serisinin unutulmaz oyuncusu
Tobin Bell’in bir pedagog rolünde
karşımıza çıktığını da hatırlatalım.
Ocak 2018
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SİNEMA TV

DÜNYANIN FİLMİ SİNEMA TV’DE!
İşte ayın öne çıkan yapımları: Tek çocuğa izin verilen bir dünyada geçen “Seven
Sisters”, sevimli animasyon “Kung Fu Panda 3”, kiralık katil aksiyonu
“The Hunter’s Prayer”, ajan gerilimi “Sicario” ve fantastik dizi “Britannia”.

ROBO-DOG: AIRBORNE
ROBOT KÖPEK

THE SNOW QUEEN 3
KARLAR KRALİÇESİ: ATEŞ VE BUZ

Bir kaza sonucu Robo-Dog hafızasını kaybeder ve yeni bir aile tarafından alınır. Asıl
sahibi Tyler ise, en iyi arkadaşı olan bu köpeği
bulmak için, Barry ile birlikte bütün kasabayı alt üst eder. 2015 yapımı “Robo-Dog”un
devam filmi.

Sevilen animasyon serisinin son filmi. Karlı
diyarlarda troller tarafından yetiştirilen Kai ve
Gerda için, belaya bulaşmak bir aile geleneği
haline gelmiştir. Artık yetişkin olan ikili, bu
kez boylarından çok daha büyük bir belaya
bulaşacaklardır: Küresel bir felaket!

SON OF SAUL
SAUL’UN OĞLU

CLOUDS OF SILS MARIA
SILS MARIA: VE PERDE

1944… Saul, Auschwitz toplama kampında
çalışmaya zorlanan Yahudi’lerden biridir.
Krematoryum bölümünde olan Saul, bir gün
yakılmak için kendisine getirilen cesetler
arasında oğlunu görür. Acılı baba, oğluna
cenaze töreni yapmaya kararlıdır.

Orta yaşlarında olan Maria, kendisini üne
kavuşturan filmde yeniden rol alacaktır. Ancak bu sefer genç ve azimli Sigrid
karakterini değil, Sigrid’in kendisine âşık
edip intihara sürüklediği Helena karakterini
canlandıracaktır. Psikolojik bir dram.

LES GORILLES
YAKIN KORUMA

UNLOCKED
GİZLİ KOD

Ünlü kişileri koruma biriminin başında olan
Alfonso, gösteri dünyasının büyüsüne hayran,
deneyimsiz Walter ile takım kurmak zorunda
kalır. Bu imkansız ikili R’n’B’nin genç yıldızı,
eski sevgilisinin tehdidi altındaki Jal-Y’nin
korunmasını üstlenecektir.

CIA’nin sorgu yargıcı olan Alice, Londra’da
gerçekleştirilecek biyolojik saldırıyı önlemek
için bir MI5 ajanıyla takım kurmak zorunda
kalır. İstemeden saldırıya dahil olan Alice,
hayatta kalmak için amansız bir mücadeleye
başlar.

MAFIA KILLS ONLY IN SUMMER

TIN STAR

1970’ler… Palermo’nun varoşlarında yaşayan
Arturo Giammarresi, 10 yaşından beri
Flora’ya aşıktır ve büyüdüğünde bir gazeteci
olmak istemektedir. Dizi, Arturo’nun İtalya’nın
meşhur mafya dünyası kurulurken başlayan
sıradışı hayat öyküsünü konu alıyor. Gerçek
olaylardan esinlenen bir kara komedi.

Londralı dedektif Jim Worth, Kanada’da küçük
bir kasabaya polis şefi olarak atanır. Kasabada
yeni açılan petrol rafinerisinde çalışmak için
buraya gelen göçmenler ve şirketin başındaki
gizemli Bayan Bradshaw, Worth’u yükselen
suç oranına karşı önlem almaya zorlayınca,
ailesiyle birlikte suçluların hedefi olur.

Yapım yılı: 2017
Tür: Aile
Yönetmen: Anthony Steven Giordano
Oyuncular: Michael Campion, Patrick
Muldoon, Kenny Beaumont

Yapım yılı: 2015
Tür: Dram, Savaş
Yönetmen: László Nemes
Oyuncular: Géza Röhrig, Levente Molnár,
Urs Rechn

SEVEN SISTERS
YEDİNCİ HAYAT

KUNG FU PANDA 3

THE HUNTER’S PRAYER
AVCININ İNTİKAMI

Yapım yılı : 2017
Tür
: Aksiyon, Macera,
Suç
Yönetmen : Tommy Wirkola
Oyuncular : Noomi Rapace, Glenn
Close, Willem Dafoe

Yapım yılı : 2016
Tür
: Animasyon,
Aksiyon, Macera
Yönetmen : Alessandro Carloni,
Jennifer Yuh Nelson
Seslendirenler : Jack Black, Bryan
Cranston, Dustin Hoffman

Yapım yılı : 2017
Tür
: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen : Jonathan Mostow
Oyuncular : Sam Worthington,
Odeya Rush, Allen Leech

Dünya nüfusunun fazlasıyla
artması üzerine, hükümet ailelere
tek çocuk kotası getirir. Yediz
çocukları olan Terrence Settman,
kızlarına haftanın yedi gününün
ismini verir ve onları herkesten
saklayarak büyütür. Haftanın
bir günü sırayla dışarı çıkan ve
Karen Settman kimliğini kullanan
kızlardan Pazartesi’nin ortadan
kaybolması, bu düzeni altüst
edecektir.

Serinin üçüncü filmi, sevimli
Po’nun yeni maceralarıyla devam
ediyor. Uzun süredir kayıp olan
babasıyla bir araya gelen Po, onunla
birlikte yeni pandalarla tanışmak
için keyifli bir yolculuğa çıkar. Bu
sırada kötü kalpli Kai’nin kung-fu
ustalarını yenerek onların güçlerini
çalmaya başladığını öğrenen Po,
çareyi, bir dağ köyündeki sakar
pandalara kung-fu öğretmek için
kolları sıvamakta bulur.

Kevin Wignall’ın “For The Dogs”
romanından beyazperdeye
uyarlanan, yüksek voltajlı bir
aksiyon-gerilim filmi. Kiralık katil
Lucas, genç bir kız olan Ella’yı
öldürmeyi kabul eder. Ancak
son anda Ella’yı öldürmekten
vazgeçerek onun ailesinin katilini
bulmaya karar verir. Artık ikisinin
de hayatı tehlikededir. Avrupa’nın
bir ucundan diğerine kovalanan
ikili, Ella’nın ailesinin katillerini
açığa çıkarmak zorundadır.

BRITANNIA
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BRITANNIA

Yapım yılı : 2017
Tür
: Drama, Fantastik
Yönetmen : Sheree Folkson,
Christoph Schrewe
Oyuncular : David Morrissey,
Kelly Reilly, Nikolaj Lie Kaas

SICARIO

Yapım yılı : 2015
Tür
: Aksiyon, Suç, Dram
Yönetmen : Denis Villeneuve
Oyuncular : Emily Blunt, Josh
Brolin, Benicio Del Toro
“Blade Runner 2049” filminin
yönetmeni Denis Villeneuve’den,
soluk soluğa izlenecek bir aksiyon.
İdealist bir FBI ajanı olan Kate,
ABD ve Meksika arasında bulunan
sınır kenti Suarez’de uyuşturucu
kartelleriyle mücadele etmek için
hükümet tarafından görevlendirilir
ve aksiyon dolu operasyon başlar...
Günümüzde pek çok ‘vahşi’ film
çekiliyor. “Sicario”nun farkı,
vahşetin gerilimi ve şokuna, öncesi
ile sonrasına odaklanarak derinlikli
bir yaklaşım sergilemesi.
MS 43 yılında Britanya’da geçen
dizi, adanın kabilelere bölünmüş
ve mistisizme gömülmüş bir halini
getiriyor ekrana. İstilacı Roma
Ordusu, Britanya’yı ele geçirmeye
hem kararlı hem de rivayete göre
yeraltının güçlerini harekete geçirmeye kadir olan savaşçı kadınlar ile
Druid’lerin yönettiği bu topraklardan korkuyor. Dizinin merkezinde,
Keltik prenses Kerra karakteri var.
“Britannia”, sona ermek üzere olan
“Game of Thrones”un hayranlarına
ilaç gibi gelecek.

Yapım yılı: 2015
Tür: Aksiyon, Komedi
Yönetmen: Tristan Aurouet
Oyuncular: Joey Starr, Manu Payet, Alice
Belaïdi

Yapım yılı: 2016
Tür: Drama
Yönetmen: Luca Ribuoli
Oyuncular: Claudio Gioè, Anna Foglietta,
Francesco Scianna

Yapım yılı: 2016
Tür: Animasyon
Yönetmen: Aleksey Tsitsilin
Oyuncular: Graham Halstead, Garik
Kharlamov, Ivan Okhlobystin

Yapım yılı: 2014
Tür: Dram
Yönetmen: Olivier Assayas
Oyuncular: Juliette Binoche, Kristen Stewart,
Chloë Grace Moretz

Yapım yılı: 2017
Tür: Aksiyon, Drama, Gizem
Yönetmen: Michael Apted
Oyuncular: Noomi Rapace, Orlando Bloom,
Toni Collette

Yapım yılı: 2017
Tür: Suç, Dram
Yönetmen: Rowan Joffe
Oyuncular: Christopher Heyerdahl, Oliver
Coopersmith, Tobi Bamtefa
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SPOR

BASKETBOL

GOLF

EuroCup ile İspanya,
İtalya ve Amerikan
Kolej ligleri, sezon
boyunca ekranınızda.

Teknik konsantrasyon
ve pratik düşüncenin
asil buluşma noktası...

PGA Tour

EuroCup
(Sezon Boyunca)

SPORUN
ADRESİ

İspanya Basketbol Ligi
Liga Endesa
(Sezon Boyunca)
İtalya Basketbol Ligi
Lega Basket Serie A
(Sezon Boyunca)
Amerikan Kolej
Basketbol Ligi NCAA
(Sezon Boyunca)

Tivibu, Ocak ayında da envaiçeşit spor branşının
önde gelen turnuvaları ve prestijli karşılaşmalarını
evinize getirmeye devam ediyor.

Avrupa’nın heyecan
dolu liglerinden
karşılaşmalarla,
futbolun zirvesinin tadını
çıkarın! Hem yıldızlarla
karşılaşacak hem de
az bilinen takımları
tanıyacaksınız.
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12-15 Ocak
Sony Open in Hawaii
18-21 Ocak
CareerBuilder Challenge
25-28 Ocak
Farmers Insurance Open
European Tour
11-14 Ocak
BMW SA Open

İtalya Ligi
Serie A
(Sezon Boyunca)

FUTBOL

5-8 Ocak
Sentry Tournament of
Champions

BOKS

Portekiz Ligi
Lıga Nos
(Sezon Boyunca)

İtalya Kupası
(Çeyrek Final
Karşılaşmaları)

Hollanda Ligi
Eredivisie
(Sezon Boyunca)

İngiltere Federasyon
Kupası FA Cup
(3. Tur Karşılaşmaları)

İskoçya
Premiership
(Sezon Boyunca)

Copa Del Rey
(Son 16 Turu
Karşılaşmaları)

Dünyaca ünlü boksörlerin
maçlarını kaçırmayın!

18-21 Ocak
Abu Dhabi HSBC
Championship
25-28 Ocak
Omega Dubai Desert
Classic

Muhammed Ali Kupası
(World Boxing Super Series) WBSS
27 OCAK
USYK – BRIEDIS
(Yarı ağır sıklet yarı final karşılaşması)
Ocak 2018
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KANAL TANITIM

HAYVANLARLA
YAŞAMA SANATI

BUNLAR
RİSKLİ İŞLER

Animal Planet belgesellerinde, hayvanlarla kurduğumuz ilişkinin birbirinden
çok farklı biçimleri ekrana geliyor: Kimi zaman şefkatli, kimi zaman acımasız.

Cesaret ve metanet gerektiren
sektörlerin ustalarıyla tanışın!

10 OCAK’TAN İTİBAREN
HER ÇARŞAMBA 21:55

BARINAĞIN
DÖNÜŞÜMÜ

R

4 OCAK’TAN İTİBAREN
HER PERŞEMBE 22:50

HURDACILAR

P

olonya’da hurda alıcı piyasası cıvıl cıvıl,
sıkıcı bir an bile yok. Bu dizi üç belli başlı
hurdacı dükkânına odaklanarak orada çalışan ve orada alışveriş yapan insanların gözünden
Polonya’nın hurda endüstrisinin perde arkasını
ekranlarınıza getiriyor. Piotr Sikora ve Sławek
Sikora adında iki kardeşin işlettiği Piotro-Stal,
demir dışında tüm madenleri alıyor ve ayrıca
bina yıkımı işlerini üstleniyor. Zlomuj, Yukarı
Silezya’da Radostowice kasabasındaki Zlomui’yi
işletenler Sonia ve Rafał. Bu büyük araba hurda-

cısının genç elemanları ve dostça bir havası var.
Ve Oleś ailesinin işlettiği Olmet ise Polonya’nın
en büyük hurdahanelerinden biri. Çok özel, uzmanlaşmış makineleriyle muazzam işler bağlıyorlar. Ancak işler sadece büyük hurdahanelerle
sınırlı değil. Karizmatik Loudmouth ile Edek,
diğerlerinin almayıp sokakta bıraktıkları hurdaları toplayarak kendi maceralarını yaşıyorlar. Bir
yığın kişilik ve onların öyküleriyle dolu bir ekip,
eski metalleri paraya dönüştüren ve tehlikelerle
dolu hurda endüstrisine ışık tutuyor.

enovasyon sadece bir binanın dış görünüşünü geliştirmek anlamına gelmez –
kalpleri ısıtan bu belgeselde de izleyeceğiniz gibi, bundan sadece insanlar yararlanmaz.
Uzmanlardan oluşan bir ekip, tamirata ihtiyacı
olan bu barınakları yenileyerek yüzlerce hayvanın hayat kalitesini geliştirebilmek için sınırlarını zorluyorlar. Hayvan uzmanı ve eğitimcisi
Dave Salmoni’nin sunduğu bu programda, ekip
San Gabriel Valley Humane Society Barınağı’na
destek oluyor. İzleyiciler, yapının konstrüksiyonunu başından sonuna kadar takip edebilmek,
evcil hayvanların harika karakterlerini tanımak
ve kurtarma operasyonlarının ilham veren hikâyeleri için sahne arkasına geçiyor.

12 OCAK’TAN İTİBAREN
HER CUMA 21:00
31 OCAK’TAN İTİBAREN
HER ÇARŞAMBA 21:55

ARAÇ
KURTARICILAR

9 OCAK’TAN İTİBAREN
HER SALI 21:00

LONDRA
İTFAİYESİ

L

ondra İtfaiye Teşkilatı, belki de bütün dünyanın gıpta ettiği tek modern itfaiye örgütü.
İtfaiye erlerinin özel yangın kameralarıyla
bizzat çektikleri bu benzersiz belgesel, teşkilatın
dramatik olaylarla nasıl başa çıktığını ve akla hayale gelmeyen acil durumlardan insanları nasıl
kurtardıklarını anlatıyor.
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C

esaretine güvenmeyenler, dünyanın en
kalabalık şehirlerarası yolu olan 401’e hiç
çıkmasınlar. Neyle karşılaşılacağı belli
olmayan bu yolda çalışan ağır kurtarma araçları
için zor görevler ve güç çalışma koşulları, günlük
iş yükünün normal bir parçası. Dizide, büyük
araçları çekme, kurtarma ve tamirat ekiplerinin
Amerika’nın bu en önemli ticaret yolunu trafiğe
açık tutma mücadelesini izliyoruz. Ekipler, kilometrelerce genişlikteki bir alanı altüst eden kar
fırtınalarından ters dönmüş kamyonlara kadar,
kış mevsiminin en kötü koşullarında çalışıyorlar.
Bu dizi, hızlı ve acımasız bir ortamda inanılmaz
riskleri göze alan kadın ve erkeklerin öyküsü.

KANLI FİLDİŞİ

B

irçok ekosistemi destekleyen ve küresel
sağlık için hayati önem taşıyan, değerli
bir tür olan Doğu Afrika fili tehlikededir.
Fildişi sanayiinin son zamanlardaki büyümesiyle
Afrika’daki Doğu Afrika fili nüfusu milyonlardan
tahminen 400.000’e gerilemiştir. Tanzanya, türleri
kurtarma mücadelesinde ön cephededir. Parklar
kriz yaşamaya ve kaçak avcılar katletmeye devam
ederken, Tanzanya Muhafızları silahlanmakta
yetersiz kalıyor ve yeterince koruma görevlisine
de sahip değil. Kaçak Av Karşıtı yöneticilerinden
olan Robert Mande, bir plan hazırlar, o ve muhafızları, Ryan Tate’in başını çektiği VETPAW
(Vahşi Hayatı Koruma Ekibi) adlı kâr amacı gütmeyen ve savaş gazilerinden oluşan Amerikalı bir
grupla bir araya geliyor. Terörizmi finanse etmek
için ülkesini yok eden yasadışı fildişi kaçakçısı
örgütleri ortadan kaldırmak amacıyla, istihbarat
kullanarak onları ortaya çıkarıyor ve daha büyük
ağlara yönlendiriyorlar. Bu etkileyici dizi, Robert,
Ryan ve ekiplerini avcıları avlama misyonlarında
takip ediyor.
Ocak 2018
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3 OCAK’TAN İTİBAREN
HER ÇARŞAMBA 22:00

16 OCAK’TAN İTİBAREN
HER SALI 21:55

ARABA
TAMİRATI

BENİM
TOMBUL
DOSTUM

E

fsanevi tamirciler Lou Santiago ve Jared
Zimmerman, temel öğelerin çok ötesine
geçen, en kapsamlı “nasıl yapılır” otomotiv
serisini sunar. Bu dinamik ikili, araba tutkunlarının sahip olmak için can attıkları üstün kaliteli
performans ürünleri ve yedek parçalarI kullanarak, aralarında modifikasyonlar, üst modele geçirme ve tamir işlerinin de bulunduğu özel araba
projelerini uygulamalı bir şekilde sunuyorlar. Dizinin bu bölümünde, bir Ferrari F430’un sahibi,
süper arabasının sadece güzel görünmesinden
çok daha fazlasını istiyor, Lou ve Jared da bu isteği yerine getiriyorlar – arabanın sesi ve görüntüsü tamamen değişiyor. Ayrıca ikili standart bir
Manuel Mustang EcoBoost’u alıp, geliştirilmiş bir
Turbo kitiyle araca muazzam bir beygirgücü kazandırıyor. İkili, araba motoru uzmanları ve araştırmaların yardımıyla, bu işteki en önemli ipuçlarını ve en iyi numaraları gözler önüne seriyor.

A

BD’deki evcil köpek ve kedilerin tahminen % 50’si fazla kilolu veya obez. Bu
durum büyük sağlık sorunlarına yol açabilir ve yaşamlarını kısaltabilir. Ünlü evcil hayvan
eğitmeni ve hayvan uzmanı Travis Brorsen, evcil
hayvan sahiplerinin radikal yaşam tarzı değişiklikleri yapmalarına yardımcı oluyor. Travis,
kedileri Beau Nugget’ı şımartmaktan hoşlanan
Rick ve Valerie’yle tanışıyor; daha sonra ise, buzdolabından ve sahibinin sırt çantasından yemek
aşırma alışkanlığı olan Fletcher adında aç bir av
köpeği ile. Diyetlerini ve egzersizlerini kontrol
altına alarak, Travis bu iri hayvanları ince ve sağlıklı hale getirebilecek mi?

29 OCAK’TAN İTİBAREN
HER PAZARTESİ 21:00

İSTİLACILAR

İ

nsanın evinin, onun kalesi olduğu söylenir,
fakat işgalciler duvarları delip geçerek kontrolü ele alınca ne olur? Bu dizi, evleri istila eden
ve zarara yol açan tüyler ürpertici sürüngenlerin
ve her türlü haşerenin gerçekten yaşanmış olan
korkunç hikâyelerini ele alıyor. Hamamböceği
ve yılanlardan, kemirgenlere ve ayılara kadar bu
canlılar, bu mekânları ele geçirerek kendi yuvaları
yapmaya kararlıdır. Büyük sayılarla saldırarak ya
da kaba kuvvet kullanarak evleri kendi mekânları
haline getirirler. Dramatik yeniden canlandırmalar ve ev videoları, evleri geri kazanmak için
büyük ve küçük işgalcilere karşı verilen mücadaleleri ekranlarınıza getiriyor.
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18 OCAK’TAN İTİBAREN
HER PERŞEMBE 22:00

TEKSAS METAL

K

azandıkları onlarca ödül ve sadık müşterileri sayesinde Teksas ekibinin hiçbir günü
sıkıcı geçmiyor; gürültücü müşteriler, yapılacak zorlu arabalar ve kısa zamanda yetişmesi
gereken projelerle, işleri her zaman başlarından
aşkın. Her ay ortalama 25 - 30 civarında araç
yapan ve birkaç ayı bulabilen bir bekleme listesi
olan ekip, yüksek performanslı arabalardan canavar kamyonlara, tekerleği olan her şey üzerinde

çalışıp modifiye ediyor. Dizinin bu bölümünde,
Bill ve ekip 2017 model yepyeni bir F350’yi özel
olarak dizayn ediyor – bunu, kendi yaptıkları bir
hava süspansiyonuyla alçaltıp, benzersiz bir deve
boynu tipi çekme aksamı ekleyerek yapıyorlar.
Eşi benzeri olmayan özel tasarlanmış araçlar yapmak konusunda uzmanlaşan Teksas ekibi, yüksek
performanslı araçlar üretmek için sürekli olarak
sınırları zorluyor.
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2 OCAK SALI 23:00

MÜHENDİSLİK
HARİKALARI
KUŞAĞI

DESTANSI
ÖYKÜLER

T

üm dünyada inşaat alanında elde edilen
başarıları ele alan bu sezonda, mühendislik, mikroskop altına alınıyor. Alaska’nın
Mega Makineleri ABD’nin en büyük, en güzel
eyaletinde dünyanın en büyük makinelerini ekranlarınıza getiriyor. Her bölüm, bu makinelerin
nasıl tasarlandığını ve Alaska’nın zor hava şartlarına ve sert arazisine dayanmak için ihtiyaç
duydukları özellikleri araştırıyor. Mühendislik
Harikaları’nda şaşırtıcı bilgisayar animasyonu,
inşaat ustaları ve mühendisler, olabilecek en çılgın projeleri tasarlayarak inşa ederken, fantastik
yaratımlara hayat veriyor. Ayrıca, Mega Mühendislik Projeleri’nde tasarımcılar, şehirlerin tümünü koruyabilecek kasırga kubbeleri de dahil
olmak üzere büyük sorunlara büyük çözümler
bulmaya çalışıyor. Çılgın Laboratuvar’da dört uzmandan oluşan bir ekip, karayolu güvenliğinden
doğal afetlere kadar birçok sorunu çözmek üzere
bazı mekanizmalar tasarlayarak ve birlikte yaratıcı düşünme süreçleri başlatarak, fikir ve yeteneklerini teste tabi tutuyor.

İnsanoğlunun ‘mega’
arayışlarına yakından
bakmak ister misiniz?

15 OCAK PAZARTESİ 23:45

TELESKOP

İ

nsanlar medeniyetin doğuşundan beri, gökyüzüne bakmaya devam ediyor: Evren nasıl
başladı? Nereden geldik? Yalnız mıyız? Yüzyıllar boyunca, bu soruları yanıtlamak için daha
büyük ve daha etkili araçlar yarattık. Bu belgesel,
Galileo’dan Newton’a, Hubble’dan, şu anda yapım
aşamasında olan James Webb Uzay Teleskobu’na
(JWST), teleskobun geçmişini keşfetmek için,
dünyadan uzaklaşıyor. İnsanlığın yıldızlar arasındaki yerini anlamaya yönelik çabalarını ayrıntılandıran bu benzersiz film, JWST’nin gücü ile,
evren hakkındaki bu epik sorulara cevap bulunup
bulunamayacağını keşfetmek üzere seyircisini bir
uzay yolculuğuna çıkarıyor.

4 OCAK’TAN İTİBAREN
HER PERŞEMBE 21:55

B
22 OCAK PAZARTESİ 23:45

ALTINA
HÜCUM
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oston Şirketi, gerçekte varolan 40 kişilik
bir gruptan oluşuyor; onbinlerce insan
gibi, onlar da zengin olma hayalleriyle çok
yorucu bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu dizi, tarihçilerin, uzmanların, görsel efektlerin ve çarpıcı
rekonstrüksiyonların yardımıyla, bu insanların
yeni bir yaşama kavuşmak için yaptıkları fırsatçı
yolculuğu takip ediyor. Kaliforniya’ya varan ekip,
kısa sürede altına hücumun bekledikleri gibi olmadığını keşfeder. Onbinlerce madenci, gömülü
altın için birbirleriyle savaşırken, ortalığı şiddet,
açgözlülük ve kaos sarar. Altın için savaşarak
ölenler, keşfetmek üzere oldukları yaklaşık 25
milyar dolar değerindeki altının, ülkeyi sonsuza
dek değiştireceğini, ‘Amerikan Rüyası’nın temelini atarak bir Amerikan imparatorluğunun kurulmasını mümkün kılacağını bilmiyorlardı.

ESRAGENGİZ
KAYIPLAR

M

odern teknolojinin, hayatın her anını
yakından izlediği bir çağda herhangi
bir şeyin yeryüzünden kaybolup gitmesi mümkün değilmiş gibi görünüyor. Ama bugün bile inanılmaz kayboluşlar meydana geliyor;
dahası, son teknolojinin imkanlarıyla donanmış
araştırmacılar bu şaşırtıcı olayları çözmekte zorlanıyorlar. Dizide, 2014 yılında bilinmeyen bir
nedenle kayıplara karışan Malezya Havayolları’na
ait 370 sefer sayılı uçağın kaybı da dahil, günümüzün esrarengiz kayboluş olayları araştırılıyor;
Roanoke adlı kayıp koloninin ve Mary Celeste’in
kaybolmasının ardındaki gerçekleri bulmak için
tarih kitaplarına başvuruluyor.
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23 OCAK’TAN İTİBAREN
HER PERŞEMBE 21:55

BİR MEGA
HAVALİMANI

B

u hareketli dizi, son teknoloji ürünü kamera ve bilgisayar görüntüleme yöntemlerini
kullanarak, dünyanın en büyük havalimanlarından birindeki uçakların, insanların ve
teknolojinin iç işleyişini ekranlara taşıyor. Havalimanları, teknolojinin en yoğun kullanıldığı yerlerden biridir ve her gün buralardan 20 milyon
kişi geçer. Bu dizi, benzersiz görüntüleme teknolojileriyle dünyanın en işlek havalimanlarından
birine, Frankfurt havalimanına odaklanıyor. Bu
mühendislik harikası devasa yerleşke, 100 milyon
ayrı noktasından lazer tekniğiyle taranarak alınan
görüntülerle, özel uzman kameraları ve grafikleri
kullanılarak inanılmaz yeni sunum biçimleriyle
ekranlarınıza getiriliyor. Dizi daha önce yayımlanmamış ayrıntılara inerek ve eldeki ham verileri inceleyerek bu havalimanındaki insan, makine
ve para akımını izliyor; çıplak gözle görülemeyen
unsurları da görüntüleyerek Frankfurt’un bu muazzam havaalanının adeta röntgenle çekilmiş filmini izleyicilere sunuyor.

1 OCAK’TAN İTİBAREN
HER PAZARTESİ 20:10

SIRADIŞI HAVA
KOŞULLARI
KUŞAĞI

A

şırı hava şartlarını ve bunların gezegenimizi nasıl etkilediğini araştırmanın
zamanı geldi. Bunun için bir dizi meteorolojik harikayı ve dünyanın kendine mahsus
esrarengiz durumlarını ele alan bir program ekranlarınzda. Yeryüzü Olayları, iki dinamik bilim
insanını, biyolog Liz Bonnin ve jeolog Martin’i
bir dizi önemli bilimsel muammaya cevap bulmaya çalışırken izliyor. Fırtına Peşinde’de bir meteorolog, bir film yapımcısı ve bir kasırga uzmanından oluşan ekip, ölümcül dönüşümleri izleyerek
doğayı en ekstrem haliyle yakalamak için Kasırga
Vadisi’ne gidiyor. Ayrıca Tehlike Adam, öldürücü hava olaylarının peşinde dünyayı dolaşan aşırı
macera tutkunu Geoff Mackley’i izliyor. Geoff,
Tayvan’dan Sibirya’ya, yeryüzünün en tehlikeli
hava facialaryla yüzyüze karşılaşmak için bütün
dünyayı dolaşıyor.
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HAFTA İÇİ:
08:30/13:05/17:15/20:35
HAFTA SONU:
08:30/15:35/19:45/23:30

HAFTA İÇİ:
07:40/15:35/19:45/23:55
HAFTA SONU:
07:40/13:05/23:55

TOM VE
JERRY
ŞOV

KRAL
ŞAKİR

T

om ve Jerry’nin modası asla geçmez!
Unutulmaz kedi–fare
ikilisi, yeni bölümleriyle
Boomerang
ekranlarında
olacak. Maceraları tamamen
yeniyse de, mücadele aynı elbette: Tom, küçük fare Jerry’i
yakalamaya çalışmaktadır
ama Jerry zekice hareketlerle
Tom’dan her seferinde kaçmayı başarır.

HAFTA İÇİ:
10:10/13:55/17:40/21:50
HAFTA SONU:
11:00/16:00/21:00

DOROTHY
VE OZ
BÜYÜCÜSÜ

B

K

ral Şakir, modern
bir Türk ailesinin en
küçük oğlu. Babası
Remzi ve yakın arkadaşı Fil
Osman her zaman başlarını
belaya sokacak bir yol bulurken, annesi Kadriye aileyi hep bir arada tutmanın
peşindedir. Evin küçük kızı
Canan ise aralarında en zeki
olanı. Cartoon Network’ün
ilk yerli çizgi dizisi, bir Türk
ailesinin komik ve macera
dolu hayatını anlatıyor.

atı Cadısı’nın yenilgisinin
ardından, Kraliçe Ozina
Dorothy’yi Zümrüt Şehri’nin
prensesi ilan etti. Dorothy
çok sevdiği ayakakbılarıyla,
şevkle tüm kraliyet görevlerini yerine getiriyor. Uçan maymunlar ve batının yeni cadısı
Wilhelmina bile onu durduramaz!

02–07 OCAK
14:00

SAMURAI JACK
14:30

JUNIPER LEE
08–14 OCAK
14:00

SQUIRREL BOY
14:30

06 OCAK

TOM & JERRY:
ROBIN HOOD AND
HIS MERRY MOUSE
13 OCAK

TOM & JERRY:
SHERLOCK HOLMES
20 OCAK

TOM & JERRY:
GIANT ADVENTURE
27 OCAK

TOM & JERRY:
WIZARD OF OZ
03 ŞUBAT

TOM & JERRY: THE
FAST & THE FURY

BOOMERANG
SİNEMA KUŞAĞI

B

oomerang Sinema Kuşağı’nda, eğlenceli
fantastik maceralara kendinizi hazırlayın!
Tüm aileyi ekran başına toplayacak
Boomerang Sinema Kuşağı’nda birbirinden güzel
filmleri her Cumartesi 08:55’te, tekrarlarını ise
her Pazar 18:30’da izleyebilirsiniz.

FLAP JACK
15-21 OCAK
14:00

CAMP LAZLO
14:30

JOHNNY BRAVO
21-28 OCAK
14:00

FOSTER’S
IMAGINARY
FRIENDS
14:30

DEXTER’S
LABORATORY
Ocak 2018
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YARIYIL TATİLİ PROGRAMI

29 OCAK’TAN İTİBAREN
PAZARTESİ PERŞEMBE ARASI 19:55

İLK 11

22 OCAK PAZARTESİ 11:00

(Yeni Dizi)

YENİ NESİL

Ş
1 OCAK 13:00 / 18:00

OLAF’IN
KARLAR
ÜLKESİ
MACERASI

ahinler Takımı’nda 11 numaralı orta saha
oyuncusuna ihtiyaç duyulması sebebiyle
teknik direktör Francisco, Vito’yu yeni bir
oyuncu bulması için görevlendirir. Bunun üzerine küçük bir köye giden Vito, Gabo ve arkadaşlarını futbol oynarken izler. Gabo profesyonel bir
futbolcu olmak ve Şahinler Takımı’nda 11 numarayı oynamak için Spor Akademisi’nden burs
alır; fakat en yakın arkadaşı onun kadar şanslı
değildir.

(TV’de İlk Kez)

Y

eni yıl yaklaştığında Anna ile Elsa bir
aile gelenekleri olmadığı için üzülmektedir. Arkadaşlarının bu durumunu
gören Olaf, onlara bir yılbaşı geleneği bulmak
için yollara düşer.

A

uradon ülkesinde, Kral Adam ve Kraliçe
Belle’in iyiliksever oğlu Ben, Disney’in
ünlü kötülerinin, Cruella de Vil, Malefiz,
Kötü Kraliçe ve Cafer’in sorun yaratan çocuklarına kötülüklerini düzeltmesi için bir şans tanır.

26 OCAK CUMA 11:00

HIGH SCHOOL
MUSICAL

HER HAFTA SONU 15:30 / 22:30

MARVEL
SPIDER-MAN

O

kulun basket takımının yakışıklı kaptanı
Troy ve bilim kulübünün en güzel kızı
Gabriella, okul müzikalinin seçmelerine
katılarak alışılagelmiş düzenin tüm kurallarını
yıkar. Rüyalarının peşinden giden gençler, herkese takım çalışmasının önemini öğretir. Hem de
bunu çok havalı melodilerin ve dansların eşliğinde yaparlar.

(Yeni Bölümler)

Ü

nlü Horizon Yüksek Okulu’nda bir
öğrenci olan Peter Parker, kötülüklere karşı kostümlü süper kahraman
Spider-Man olarak savaşır.

29 OCAK PAZARTESİ 11:00

22 OCAK’TAN İTİBAREN
HAFTA İÇİ HER GÜN 10:00- 17:30

WAVERLY
BÜYÜCÜLERİ

İKİ BÖLÜM
BİRDEN DİZİLER

A

S

tar Kötü Güçlere Karşı”, “Aslan Koruyucular”, “Fineas ve Förb”, “Prenses Elena”, “Mickey ve Çılgın Yarışçılar”, “Milo ve Hep Ters
Giden İşleri”, “Ronks Devri” ve çok daha fazlası...

31 OCAK ÇARŞAMBA 11:00

HER HAFTA SONU 10:30 / 21:40

PENN ZERO
(Yeni Sezon)

P

enn Zero, kesinlikle sıradan bir çocuk değil. O her gün Dünya’yı kurtarmak için yakın arkadaşlarıyla beraber farklı boyutlara
ışınlanıp maceradan maceraya atılıyor.
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DOST MUSUN
DÜŞMAN MI?

J

ake ve Murray çok iyi arkadaştır, fakat aralarına Julianne girer. Julianne ödevlerini
Jake’e yaptırmaya çalışır. Murray’in bu durumu anlaması ve Julianne’ye kötü davranmasıyla iki arkadaşın arası bozulur; birbirlerine
düşman olurlar. Sonunda Jake ile Murray, Julianne’nin kötü planlarının ortaya çıkmasıyla
yeniden dost olurlar.

lex hayatında olup bitenlerden sıkılmıştır.
Öyle bir şey diler ki, bu dileği aileyi parçalanmaya sürükler. Alex anne ve babasının hiç tanışmamış olmasını dilemiştir ve dileği
ne yazık ki kabul edilmiştir. Artık anne ve babası
birbirlerini tanımıyorlardır. Bir süre sonra Alex
bu yaptığına pişman olur ve dileğin etkisini nasıl
bozabileceğini düşünür. Kardeşleriyle birlikte bu
olayı düzeltmek için çeşitli maceralara atılırlar.

25 OCAK PERŞEMBE 11:00

BABAMI
KURTARMAK
İÇİN

M

elissa, ünlü bir yazar olan Neil
Hamilton’un kızıdır. Babası fanatik
hayranları tarafından kaçırılınca
Melissa babasının romanlarındaki bir karakter
gibi süper kahraman olmaya çalışan bir süper
ajana dönüşür.
Ocak 2018

55

KANAL TANITIM

SİHİRLİ HAFTA SONLARI
Disney Channel’da her hafta sonu, izleyicileri ailece ekran karşısına
çekecek; birbirinden eğlenceli, hayal gücüyle yoğrulmuş, usta işi filmler!
Fantastik ve komik dünyalara yolculuk, saat 11:00 ve 17:00’de.
21 OCAK 17:00 / 27 OCAK 11:00

U

zun saçlarıyla tanınan Rapunzel, hayatını
bir kalede sürdürmektedir; fakat bir hayduta gönlünü kaptırdığında işler değişir
ve hayatında ilk defa onu bulmak için yaşadığı
kuleden çıkmak zorunda kalır. Krallığın en çok
aranan, en cazibeli haydutu Flynn Rider, Rapunzel tarafından rehin alınınca bu alışılmadık ikilinin komik macerası başlar.

7 OCAK 17:00 / 21 OCAK 11:00

MICKEY, DONALD,
GOOFY: ÜÇ
SİLAHŞÖRLER

ARABALAR

E

le avuca sığmayan yarış arabası Şimşek
McQueen, Radyatör Kasabası’nda yolda
kalır ve orada arkadaşlık ve ailenin gerçek
anlamını öğrenir.

Ocak 2018

5 OCAK’TAN İTİBAREN
HER CUMA 22:00

KÂBUSA
DÖNEN
YOLCULUKLAR

T

elevizyon tarihinin en iddialı belgesellerinden biri olan
“Kâbusa Dönen Yolculuklar”,
yepyeni bölümleriyle uyuşturucu
kaçakçılarının, kaçırılma kurbanlarının, savaş mahkûmlarının ve çok
daha fazlasının hikâyeleriyle seyirciyi şaşırtıcı ve ilginç bilgilerle dolu bir
seyre davet ediyor.

HER CUMA 18:30

MUCİZE:
UĞUR BÖCEĞİ
İLE KARA KEDİ
(1. Sezon Tekrar Bölümleri)

M

arinette, diğer tüm liseli kızlar gibi
görünse de öyle değildir. O aslında
iki ayrı hayat yaşamaktadır; gizli
aşkı Adrien’i hayal etmediği zamanlarda süper kahraman Uğur Böceği olur. Marinette,
Adrien’in de gizli bir kimliği olduğunu bilmez: Kara Kedi. Birbirlerinin gerçek kimliklerinden habersiz, son derece bağımsız Uğur
Böceği ve kendine fazlaca güvenen Kara
Kedi, farklı görevler sırasında birbirleriyle
karşılaşırlar.
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M

organ Freeman, sevgi, güç, savaş, barış
ve özgürlüğün insanlık için ne anlam ifade ettiğini sorgulayacağı yepyeni serisi
“Morgan Freeman ile Bizim Hikâyemiz” ile National
Geographic ekranlarında. Freeman, dünyanın
dört bir yanında farklı kültürlerden insanlarla
bir araya geliyor; medeniyetlerin ne aşamalardan
geçtiğini, hangi doğrultuda ilerlediğini inceliyor.

B

E

İNANILMAZ
AİLE

14 OCAK’TAN İTİBAREN
HER PAZAR 20:00

irbirleriyle çok iyi arkadaş olan Mickey,
Donald ve Goofy’nin en büyük hayalleri
silahşör olmaktır. Hiçbirinin kahramana
benzer bir hali yoktur ancak kendilerini Prenses
Minnie’yi tahttan indirmek için kurulan komplonun tam ortasında bulurlar.

le avuca sığmayan yarış arabası Şimşek McQueen, Radyatör Kasabası’nda yolda kalır ve orada arkadaşlık ve
ailenin gerçek anlamını öğrenir.

14 OCAK 11:00 / 20 OCAK 17:00

National Geographic’te bu ay yine, en az kurmaca sinema filmleri kadar
heyecanla izlenen yapımlar var: Medeniyetlerin tarihi, insanın başına
gelebilecek en tehlikeli ‘senaryo’lar, Titanic’in çözülemeyen sırları...

MORGAN
FREEMAN
İLE BİZİM
HİKÂYEMİZ

RAPUNZEL

14 OCAK 17:00 / 20 OCAK 11:00

DERİN MEVZULAR

28 OCAK 17:00

SEVİMLİ
CANAVARLAR

S

evimli Canavarlar”, hayatta kalabilmek için
insanların korkularından beslenen ilginç ve
şirin yaratıkların âlemi insanlarınkiyle karışınca ortaya çıkan komik hikâyeyi anlatıyor.

11 OCAK PERŞEMBE 20:00

JAMES CAMERON
İLE 20 YIL SONRA
TITANIC

O

scar ödüllü yönetmen James Cameron ve National
Geographic iş birliğinde, “Titanic”in 20. yılı için özel olarak
hazırlanan belgeselde, Titanic’in beyaz ekranda yayınlanmasından 20 yıl sonra, ünlü yönetmen James Cameron felaketle ilgili
dava dosyasını yeniden açmak için uzman bir ekip topluyor. “James
Cameron ile 20 Yıl Sonra Titanic”de, tarihin en ünlü batık gemisinin
ve yolcularının trajik kaderine yol açan nedenler araştırılıyor.
Ocak 2018
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15 OCAK PAZARTESİ 20:00

DENİZE
AÇILALIM

G

ezi gemilerinin iç yüzünü keşfetmek için
bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Güneşli destinasyonlar, herkese hitap edebilecek eğlence türleri ve mutfak çeşitleri, Paris
ve Venedik’ten etkilenmiş kafeler ve Hollywood
esintili mekânlar... Bu gemide, her şey sizin için.
Haydi “Denize Açılalım”!

6 OCAK’TAN İTİBAREN
HER CUMARTESİ 19:00

AFRİKA’NIN
ÖLÜMCÜL
AVCILARI

A

23 OCAK SALI 20:00

frika’nın Ölümcül Avcıları”, sizlere kıtanın en büyük, en kötü, en acımasız, en iddialı ve en ölümcül yırtıcılarını getiriyor.
Bu acımasız yırtıcıların en karanlık sırlarının,
kurnaz hilelerinin ve stoklanmış cephaneliklerinin hakkında her şeyin gözler önüne serildiği,
çarpıcı bir belgesel.

BİR ŞEFİN
HİKÂYESİ

B
27 OCAK’TAN İTİBAREN
HER CUMARTESİ 19:00

VAHŞİ
YOLCULUK:
İSKOÇYA 2

İ

skoçya’nın dağlık bölgelerinde mevsimler acımasızdır ancak hayvanlar ve insanlar terslikleri avantaja, zorunlulukları güzelliğe çevirmenin bir yolunu bulmuşlardır. “Vahşi Yolculuk:
İskoçya 2”de, İskoçya’nın dağlık bölgelerinde sınırları sonuna kadar zorlayan bir yaşam biçimini
yakından tanıyacaksınız.
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ir Şefin Hikâyesi”, şef Vivian Howard ve
ailesinin büyük şehir hayatını bir kenara bırakıp Kuzey Carolina’da bir restoran
işletmeye başlamalarını anlatıyor. Belgeselin
her bölümünde Vivian’ı hem mutfakta hem de
günlük hayatında takip ediyoruz. Bir şefin modern tercihlerini kullanan Vivian, güney mutfağını keşfediyor. Sevilen seri “Bir Şefin Hikâyesi”,
Ocak’ta yeni bölümleriyle devam ediyor.

26 OCAK CUMA 20:00

POLİKLİNİK

P

olikliniğin acil servisindeki travma merkezinde doktorları ve hastaları günlük faaliyetleri sırasında izleyeceğimiz “Poliklinik”,
tıp dünyasında sağlık kontrollerinden hayat kurtaran ameliyatlara uzanan bir serüven.
Ocak 2018
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THE X-FILES

ALTIN
KÜRE ÖDÜL
TÖRENİ

NIGELLA İLE
SOFRADA

11. Sezon (Yeni)

B

iri inançlı biri şüpheci olan iki FBI ajanı
Fox Mulder ve Dana Scully, gizli güçlerin
tüm engelleme girişimlerine rağmen, garip ve açıklanamayan olayları araştırmaya devam
ediyorlar. Ünlü aktör David Duchovny’nin canlandırdığı Mulder ve Gillian Anderson’ın canlandırdığı Scully, açıklanamayan dosyaları araştırırken cevapların paranormal fenomenlerde gizli
olduğunu görüyorlar.
9 sezonluk yayın hayatı boyunca pek çok yapıma
ilham veren “The X-Files”, geçtiğimiz sene orijinal kadrosu ve yeni bir sezonla geri dönmüştü.
Şimdi bir kez daha dönüyor. Dizinin 11. sezonu,
ABD yayını ile aynı anda FOXCRIME’da.

07 OCAK 03:00

3 OCAK’TAN İTİBAREN
HER ÇARŞAMBA 11:00

4 OCAK PERŞEMBE 08:15 / 20:30

Ü

18 OCAK

AMERICAN
CRIME STORY:
THE ASSASINATION
OF GIANNI VERSACE

nlü şef Nigella Lawson, yeni programında ailesi ve arkadaşları için hazırladığı
birbirinden lezzetli ve iştah açıcı yemekleriyle masanın etrafına oturan tüm sevdiklerini
lezzetli ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
Nigella, her zamanki gibi ağız sulandıran bu
muhteşem tarifleriyle izleyicilere, sevdiklerimizle keyifli vakit geçireceğimiz muhteşem sofralara
çok fazla vakit ve emek harcamadan ulaşmanın
kısa yollarını gösteriyor. Lezzet şölenine hazır
olun!

7

5. Altın Küre Ödülleri için geri sayım başladı. Beverly Hilton Otel’den canlı olarak
yayınlanacak tören, 7 Ocak’ı 8 Ocak’a bağlayan gece 03:00’de kırmızı halı yayını ardından
04:00’te ödül töreniyle bu sene de canlı olarak
FOXLIFE’tan izlenecek. Hollywood Yabancı
Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen 75. Altın Küre Ödül
Töreni’nın bu seneki sunucusu ise ünlü komedyen Seth Meyers.

Yeni Sezon

O

.J. Simpson’un çok tartışılan davasını
konu alan ilk sezonuyla Emmy ve
Altın Küre ödüllerine damgasını vuran
“American Crime Story”, yeni sezonunda
Gianni Versace cinayetini konu alıyor.
Ryan Murphy imzası taşıyan ve şimdiden çok

ses getiren yapıtta, Gianni Versace’yi Edgar
Ramirez canlandırırken, Donatella Versace’yi
ünlü yıldız Penelope Cruz oynuyor. Heyecanla
beklenen “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”, Amerika yayınından
sadece 1 gün sonra Tivibu’da.

08 OCAK PAZARTESİ 23:00

THE
EXORCIST
THE WALKING
DEAD İLE
YILBAŞI
MARATON
KEYFİ!

D

ünyanın en çok izlenen dizilerinden, fenomen haline gelmiş yapımlardan biri
olan ve yeni bölümleri heyecanla beklenen “The Walking Dead”, kaçıranlar için yılbaşı
maratonunda!
Dizi, 8. sezonun yayınlanan birinci kısmındaki ilk
4 bölümüyle 31 Aralık Pazar günü saat 21.30’da;
son 4 bölümüyle ise 1 Ocak Pazartesi günü saat
21.30’da arka arkaya FX ekranlarında olacak.
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2. SEZON (Yeni)

T
31 OCAK’TAN İTİBAREN
HAFTA İÇİ HER AKŞAM 20:00

MASTERCHEF

6. SEZON

he Exorcist” efsanesi, 2. sezonuyla FOXLIFE ekranlarına geri dönüyor. William
Blatty’nin 1971’de basılan romanından
uyarlanan kült korku filmi “The Exorcist”, sinema
kalitesini aratmayan dizi uyarlamasıyla geçtiğimiz önceki sene sevenleriyle buluşmuştu. 2. Sezonuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanan “The
Exorcist”te Peder Tomas’ın Chicago’dan ayrıldıktan 6 ay sonra ortağı Marcus Keane’nin gözetimi
altında şeytan çıkarma uzmanı olmak için aldığı
eğitimler ve yollarının Montana’ya düşmesi ile
yaşadıkları garip olaylar anlatılacak. “The
Exorcist”, genç ve dinamik kadrosu, korku dolu
atmosferiyle çok etkileyici.

Şef ve sunucu Gordon Ramsey ile Christina
Tosi’nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada,
yaratıcılığını ve becerilerini “Masterchef ” mutfağında gösteren amatör şefler, büyük ödüle her hafta biraz daha yaklaşıyor! Dünyayı kasıp kavuran
yarışma “Masterchef ”, yemek yapmak gibi evcil
bir uğraşı ‘çılgın’ bir mücadeleye dönüştürüyor.
Ocak 2018
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TİVİBU GO •

TİVİBU •

TİVİBU UYDU •

KANAL ADI

KANAL ADI

1 TANITIM
• • •
1 TANITIM HD
• • •
2 SPOR MOZAİK		 •
2 TİVİBU SPOR HD
•		 •
3 SİNETİVİ		 •		
3 SİNETİVİ HD
• •
4 TİVİBU SPOR 2 HD		 •
4 SİNETİVİ 2
•		
4 SİNETİVİ 2 HD
• •		
5 TİVİBU SPOR 3 HD			 •
5 SİNETİVİ ADRENALİN
•
5 SİNETİVİ ADRENALİN HD
• •
6 TİVİBU SPOR 4 HD			 •
6 SİNETİVİ ADRENALİN 2
•
6 SİNETİVİ ADRENALİN 2 HD
• •
7 SİNETİVİ KARNAVAL		 •
7 SİNETİVİ KARNAVAL HD
• •
8 SİNETİVİ KARNAVAL 2		 •
8 SİNETİVİ KARNAVAL 2 HD
• •		
8 SİNETİVİ HD			 •
9 SİNETİVİ 2 HD			 •
10 SİNETİVİ ADRENALİN HD			 •
11 SİNETİVİ ADRENALİN 2 HD			 •
12 SİNETİVİ KARNAVAL HD			 •
13 SİNETİVİ KARNAVAL 2 HD			 •
15 SİNEMATV		 •
15 SİNEMATV HD
• • •
16 SİNEMATV 2		 •		
16 SİNEMATV 2 HD
• • •
17 SİNEMATV AKSİYON		 •
17 SİNEMATV AKSİYON HD
• • •
18 SİNEMATV AİLE		 •
18 SİNEMATV AİLE HD
• • •
19 SİNEMATV 1001		 •
19 SİNEMATV 1001 HD
• • •
20 EUROSPORT 1 HD			 •
21 EUROSPORT 2 HD			 •
22 TRT 1		 •		
22 TRT 1 HD
• • •
23 KANAL D
•
23 KANAL D HD
• • •
24 ATV		 •
24 ATV HD
• • •
25 SHOW TV		 •		
25 SHOW TV HD
• • •
26 FOX TV
•
26 FOX TV HD
• • •
27 STAR TV		 •
27 STAR TV HD
• • •
28 KANAL 7
•
28 KANAL 7 HD
• • •
29 TV8
•
29 TV8 HD
• • •
30 360 TV HD
• • •
31 BEYAZ TV HD
• • •
31 BEYAZ TV
•
32 HABER MOZAİK		 •
33 TRT HABER
•
33 TRT HABER HD
• • •
34 NTV
•

34 NTV HD
•
35 A HABER HD
•
35 A HABER		
36 24 HD
•
37 CNN TÜRK
37 CNN TÜRK HD
•
38 HABERTÜRK
38 HABERTÜRK HD
•
39 BLOOMBERG HT HD		
39 BLOOMBERG HT
•
40 ÜLKE TV
40 ÜLKE TV HD
•
41 TVNET
41 TVNET HD
•
42 KON TV
•
43 TGRT HABER
•
44 KANAL A
45 AKİT TV
•
46 TRT TÜRK
•
47 TRT AVAZ
•
48 TRT KURDİ
•
49 TRT DİYANET
•
53 SEMERKAND TV
53 SEMERKAND TV HD
•
54 DOST TV
•
59 A2
•
60 TLC
•
61 LIFETIME TV
•
62 TEVE2 HD
•
62 TEVE2
63 SONY CHANNEL
•
64 24KITCHEN
64 24KITCHEN HD
•
65 PLANET MUTFAK
•
66 LUXE TV
66 LUXE TV HD
•
67 MYZEN TV
67 MYZEN TV HD
•
69 UÇANKUŞ TV
•
71 EUROSPORT 1 HD		
71 EUROSPORT 1		
72 EUROSPORT 2 HD		
72 EUROSPORT 2		
73 FOXSPORTS		
73 FOXSPORTS HD
•
74 SSPORTS HD
•
75 NBA TV HD
•
75 FIGHT NETWORK
77 TİVİBU SPOR
77 TİVİBU SPOR HD
•
79 TİVİBU SPOR 2		
79 TİVİBU SPOR 2 HD
•
80 TİVİBU SPOR 3		
80 TİVİBU SPOR 3 HD
•
81 TİVİBU SPOR 4		
81 TİVİBU SPOR 4 HD
•
82 TİVİBU HD
•
83 A SPOR HD
•
83 A SPOR
84 NTV SPOR		
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• •
• •
•
• •
•
• •
•
• •
• •
•
•
• •
•
• •
• •
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
• •
•
• •
• •
•
•
•
•
• •
• •
•
• •
•
•
• •
• •
• •
•
•
• •
•
• •
•		
• •
•
• •
• •
• •
•		
•		

84 NTV SPOR HD
• • •
85 TRT SPOR
•		
85 TRT SPOR HD
• • •
86 FB TV
• • •
90 FIGHT NETWORK HD
• •
94 SPORTS TV
• • •
97 TRT 3 SPOR
• • •
98 HISTORY CHANNEL
•
98 HISTORY CHANNEL HD
• • •
99 TRT BELGESEL
•
99 TRT BELGESEL HD
• • •
100 YABAN TV
• • •
101 CHASSE ET PECHE
• •		
102 NATIONAL GEOGRAPHIC
•		
102 NATIONAL GEOGRAPHIC HD • • •
103 NAT GEO PEOPLE
•		
103 NAT GEO PEOPLE HD
• • •
104 NAT GEO WILD
•		
104 NAT GEO WILD HD
• • •
105 DISCOVERY CHANNEL HD		 • •
105 DISCOVERY CHANNEL		 •		
106 ANIMAL PLANET HD		 • •
106 ANIMAL PLANET		 •		
107 DISCOVERY SCIENCE HD		 • •
107 DISCOVERY SCIENCE		 •		
108 DISCOVERY SHOWCASE HD		• •
108 DISCOVERY SHOWCASE		 •
109 DTX HD		 • •
109 DTX		 •		
110 BBC EARTH HD
• • •
110 BBC EARTH
•		
111 TRT ÇOCUK HD
• • •
113 MİNİKA ÇOCUK
• • •
114 SONY ÇOCUK
• • •
115 MİNİKA GO
• • •
117 KIDZ-ANIMEZ
• • •
118 BOOMERANG TV HD
• • •
118 BOOMERANG TV		 •		
119 DISNEY JUNIOR
• •
120 DISNEY CHANNEL
• • •
121 CARTOON NETWORK
• • •
122 DUCK TV
•
122 DUCK TV HD
• •
123 BABYTV
• • •
124 BABYFIRST TV
• • •
125 NICKTOONS
• • •
126 DA VINCI LEARNING HD
• • •
126 DA VINCI LEARNING
•
133 ENGLISH CLUB TV HD
• • •
133 ENGLISH CLUB TV
•
134 TRT OKUL
• • •
140 FOXLIFE
• •
140 FOXLIFE HD		 • •
141 FX
• •		
141 FX HD		 • •
142 FOX CRIME
• •		
142 FOX CRIME HD		 • •
143 BBC		 •
143 BBC HD		 •
145 DİZİ TV		 •

KANAL ADI

KANAL ADI

KANAL ADI

145 DİZİ TV HD
•• •
150 KANAL T
•• •
151 OLAY TV
•• •
156 PLANET TÜRK
•• •
160 TRT MÜZİK
•• •
161 KRAL POP
•• •
163 NUMBER1 TÜRK HD
•• •
163 NUMBER1 TÜRK
•
164 NUMBER1 HD
•• •
164 NUMBER1
•
165 DREAM TV
•• •
166 DREAMTÜRK
•• •
172 RFM TV
•
172 RFM TV HD
••
173 I-CONCERTS HD
••
174 BRAVA HD
••
180 CNN INTERNATIONAL
•
180 CNN INTERNATIONAL HD • • •
181 AL JAZEERA INTERNATIONAL • • •
182 TRT WORLD		 •
182 TRT WORLD HD
•• •
183 CNBC
••
184 BBC WORLD NEWS
••
185 EURONEWS
•• •
186 FOX NEWS
••
187 BLOOMBERG
••
188 A NEWS 		 •
188 A NEWS HD
•• •
190 CHANNEL ONE RUSSIA
• •		
191 BBC ENTERTAINMENT
••
192 RTL
••
194 TV5 MONDE
••
195 NHK WORLD
•• •
196 DEUTSCHE WELLE
••
197 ANT 1
••
199 TRT EL ARABIA
•• •
200 AL JAZEERA ARABIC HD
•• •
200 AL JAZEERA ARABIC
•
201 SAUDI 1
••
202 SAUDI QURAN
•• •
203 AL SUNNAH
•• •
204 TVE
••
205 24 HORAS
• •		
206 FRANCE 24
••
207 RAI 1
••
226 KANAL 26
• •
300 TRT HABER HD		 •
300 TRT HABER			 •
301 BBC EARTH HD		 •
302 NATIONAL GEOGRAPHIC		 •
303 NAT GEO PEOPLE HD		 •
304 NG WILD HD		 •
305 DISCOVERY CHANNEL HD		 •
306 ANIMAL PLANET HD		 •
307 DISCOVERY SCIENCE HD		 •
308 DISCOVERY SHOWCASE HD		
•
309 DTX HD		 •
309 TRT BELGESEL			 •
310 TRT ÇOCUK
		 •
311 TRT 1 HD		 •

311 TRT 1			 •
312 TRT BELGESEL HD		 •
313 A HABER		 •
313 A HABER HD		 •		
314 ATV			 •
314 ATV HD		 •		
315 FOX TV			 •
315 FOX TV HD		 •		
316 TV8 HD		 •		
316 TV8			 •
317 KANAL 7			 •
317 KANAL 7 HD		 •		
318 STAR TV			 •
318 STAR TV HD		 •		
319 KANAL D			 •
319 KANAL D HD		 •
320 SHOW TV			 •
320 SHOW TV HD		 •		
323 SİNETİVİ HD		 •
324 SİNETİVİ 2 HD		 •
325 SİNETİVİ ADRENALİN HD		 •
326 SİNETİVİ ADRENALİN 2 HD		 •
327 SİNETİVİ KARNAVAL HD		 •
328 SİNETİVİ KARNAVAL 2 HD		 •
333 SİNEMATV HD
••
334 SİNEMATV 2 HD
••
335 SİNEMATV AKSİYON HD
••
336 SİNEMATV AİLE HD
••
337 1001 HD
••
338 DİZİ TV HD
••
344 FOXLIFE HD		 •
345 FX HD		 •
346 FOXCRIME HD		 •
347 LUXE TV HD		 •
349 24KITCHEN HD		 •
352 BOOMERANG TV HD		 •
353 DA VINCI LEARNING HD		 •
354 ENGLISH CLUB TV HD		 •
356 TEVE2			 •
357 CNN TÜRK			 •
358 HABERTÜRK			 •
358 HABERTÜRK HD		 •
359 NTV			 •
360 BLOOMBERG HT			 •
360 BLOOMBERG HT HD		 •
361 ÜLKE TV HD		 •
361 ÜLKE TV			 •
362 BEYAZ TV			 •
363 TVNET			 •
367 SEMERKAND TV			 •
367 SEMERKAND TV HD		 •
368 AL JAZEERA ARABIC HD		 •		
369 NUMBER1 TÜRK			 •
369 CNN INTERNATIONAL HD		 •
370 NUMBER1			 •
370 NUMBER1 HD		 •		
372 RFM TV HD		 •		
373 I-CONCERTS HD		 •		
374 BRAVA HD		 •		
375 BBC HD		 •		

376 NTV SPOR			 •
376 NTV SPOR HD		 •		
377 SPOR MOZAİK HD		 •		
378 SSPORTS HD
•		
379 TRT SPOR HD		 •		
379 TRT SPOR			 •
380 NBA TV HD
•		
381 A SPOR			 •
381 A SPOR HD		 •		
384 TİVİBU SPOR 2 HD		 •		
385 TİVİBU SPOR 3 HD		 •		
386 TİVİBU SPOR 4 HD		 •		
383 TİVİBU SPOR HD		 •		
387 FOXSPORTS HD		 •		
388 FIGHT NETWORK HD		 •		
389 EUROSPORT 1 HD		 •		
390 EUROSPORT 2 HD		 •		
395 DUCK TV HD		 •		
398 HISTORY CHANNEL HD
•
411 TRT 4K			 •
477 TİVİBU SPOR 4K (süreli)			 •
499 TANITIM HD		 •
501 TÜRKÇE POP
•• •
502 TÜRKÇE SLOW
•• •
503 TÜRK HALK MÜZİĞİ
•• •
504 TASAVVUF
•• •
505 TÜRK SANAT MÜZİĞİ
•• •
506 ARABESK
•• •
507 MASAL
•• •
508 YABANCI POP
•• •
509 YABANCI ROCK
•• •
510 OLDIES
•• •
511 JAZZ
•• •
512 KLASİK MÜZİK
•• •
513 MUTLU
•• •
514 ÇALIŞIRKEN
•• •
515 ROMANTİK
•• •
516 RETRO
•• •
517 ETNİK MÜZİK
•• •
518 AKUSTİK
•• •
519 TAŞ PLAK
•• •
520 90’LAR
•• •
521 LOUNGE
•• •
522 BLUES
•• •
777 TİVİBU SPOR HD			 •
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TEKRAR İZLE

UFAK TEFEK
CINAYETLER
Her salı 20.00’de

KIZLARIM İÇIN
Her salı 20.00’de

LE

T

R iZ
A
R
K
E

ASLAN AILEM
Her pazar 20.00’de

* Sevdiğiniz dizinin son bölümünü kaçırdıysanız, Tivibu menüsündeki Tekrar İzle klasöründen izleyebilirsiniz.

