


Dört Nikah Bir Cenaze 
Film Günü 

Tarih: 18 Ocak 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Dört Nikah Bir Cenaze, doksanlar romantik-film kuşağına 
dair en sevimli örneklerden biri olarak, bugün birçok 
sinemaseverin hatırasında hala önemli yerini koruyor.  
Filmde, ilk başta; Charles adında, kızlarla sadece gönül 
eğlendirip hiç bir zaman evlilik vaadinin altına girmeyen 
bir "heartbreaker" tiplemenin maceralarına şahit olacağız.  
Ancak kötü bir sürpriz onun da peşini bırakmaz: Bir gün bir 
arkadaşının düğününde hayatının kadınıyla karşılaşınca 
tüm hesapları alt üst olur.  
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Can Dostum 
Film Günü 

Tarih: 22 Şubat 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Geçirdiği kazadan sonra felç olan zengin aristokrat Philippe, 
cezaevinden çıkmış Driss’i bakıcısı olarak işe alır. Herkes 
Driss’in bu iş için uygun olmayacağını düşünürken, Philippe  
O’na inanır ve bir şans verir. Dünya dursa yan yana 
gelmeyecek olan bu iki karşıt dünya görüşünün 
çarpışmasının ve zamanla çılgın bir dostluğa dönüşmesinin, 
insanı derinden etkileyen hikâyesi. 
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Ah Mery Vah Mery 
Film Günü 

Tarih: 21 Mart 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Ted Stroehmann her zaman kaybedenlerden biridir. 
Psikiyatristini çıldırtan, mezuniyet gecesi hayalleri 
pantolonunun fermuarına yakalanan garip kişiliklerden 
biri. Bu zavallı ve talihsiz adamın tüm yaşamı boyunca şans 
yalnızca bir kere yüzüne gülmüştür. Bütün erkeklerin hayali 
deki kadın onu 17 yaşındayken bulmuş ve mezuniyet 
gecesine birlikte gitmeyi teklif etmiştir. Mary Jenson 
gerçek bir ilahedir, o geceye bir fermuar faciası sonunda 
Ted onunla gidememiş olsa da. Okul bittikten sonra ailesi 
ile Florida'ya taşınır. Ted aradan geçen 12 yıl boyunca onu 
bir daha görmez. Ama Ted’e Mary’i unutturmayan ve 
hayatını yalnızca ona bağlayan bir şeyler vardır.  
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Love Story 
Film Günü 

Tarih: 18 Nisan 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Köklü ve zengin bir aileden gelen Oliver Barrett IV (Ryan 
O'Neal), aile geleneğini devam ettirerek kendisinden 
öncekiler gibi Harvard Üniversitesi'nde hukuk okumaktadır. 
Bir gün Radcliffe Kolejinde müzik öğrencisi olan işçi sınıfında 
Jennifer Cavalleri (Ali MacGraw)'ye aşık olur. Çift evlenmeye 
karar verir, ancak Oliver'ın babası Oliver Barrett III (Ray 
Milland) bu evliliğe onay vermez ve oğlunun harçlığını keser, 
ayrıca onu mirasından da mahrum edeceğini söyler. 
Oliver'ın babasının maddi desteği olmadan Harvard'a 
devam etmesi çok zordur. Hayata sıfırdan başlamak zorunda 
kalan yeni evli çift Oliver'ın okul masraflarını karşılamak 
için farklı işlerde çalışmaya başlarlar.  
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Daredevil 
Film Günü 

Tarih: 23 Mayıs 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Babası eski bir boksör olan Matt çoçukluğunda ciddi bir kaza 
Geçirir. Kimyasal atık taşıyan bir kamyonun kaza yapması 
sonucu gözleri kör olur. Fakat bu kaza sonrasında garip bir 
dövüş ustası tarafından eğitilir. Matt ayrıca bu kaza 
sonrasında gözleri görmese bile, çevresini diğer insanlardan 
çok daha farklı bir şekilde algılayabildiğini fark eder. Hatta 
öyleki karşısındaki insanın yalan söyleyip söylemediğini kalp 
ritminden fark edebilmektedir. Mafyayla başı derde giren 
babası öldürülür. Bu şartlarda büyüyen Matt avukat olur. 
Gündüzleri Adalet Sarayında, geceleri ise şehirde 
"Daredevil" olarak adaleti sağlamaya çalışır... 
 

www.oced.org.tr – www.algiaba.com.tr                                                  /ocedorgtr 
  



Rear Window 
Film Günü 

Tarih: 20 Haziran 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

İş kazası geçirerek ayağını kıran ve evinden dışarı çıkamayan 
bir foto-muhabiri gazeteci L. B. Jefferies'in (James Stewart) 
canı çok sıkılmaktadır. Kendisi haftalarca yerinden 
kıpırdayamayacağından dolayı yan apartmanlardaki 
komşularını fotoğraf makinesiyle izlemeye başlar. Bu sayede 
insanların özel hayatlarını dair birçok bilgi edinir. Sık sık 
gördüğü bir komşusunu artık göremeyince bir şüpheye 
kapılır ve araştırmaya başlar. Filmde bakıma muhtaç 
kahramanımıza yardıma gelen hastabakıcı Stella (Thelma 
Ritter) kendinden hiç beklenmedik şekilde hayata dair 
bilgece yorumlarda bulunur.  
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Moulin Rogue 
Film Günü 

Tarih: 18 Temmuz 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Yıl 1899. Genç bir şair olan Christian (Ewan McGregor), sık 
sık ziyaret ettiği bir gece kulübü olan Moulin Rouge'daki 
dansçılardan Satine'e (Nicole Kidman) sırılsıklam aşık olur. 
Ancak ortada büyük bir sorun vardır. Zira oldukça kıskanç bir 
adam olan Dük de, aynı kıza sırılsıklam aşıktır. Artık ortada 
müzikal tonlara çalan ve başlamak üzere olan bir düello 
vardır. Belli olan şudur ki, iyi olabilen kazanacaktır.  
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My Own Love Song 
Film Günü 

Tarih: 22 Ağustos 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Film Memphis'ten yola çıkan tekerlekli sandalyeye mahkum 
olmuş eski bir şarkıcı ile onun arkadaşının hikayesini 
anlatıyor. 
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Men Of Honor 
Film Günü 

Tarih: 19 Eylül 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Sisteme hiç bir zaman karşı gelmemiş olan çavuş Carl’a 
Deniz Kuvvetleri bürokrasisini yenmesi, bir bacağını 
kaybetmenin eksikliğini üzerinden atması ve orduda bir 
tarih yazması için yardım eder. Emekli olduğunda Carl, 
Deniz Kuvvetleri’ndeki en yüksek rütbeyi, Usta Dalgıç ve Şef 
Dalgıç ünvanına sahip olmayı başarır. 
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Sen Ne Dilersen 
Film Günü 

Tarih: 24 Ekim 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

60'lı yaşların başında olan Eleni'nin (Işık Yenersu) kanser 
olduğunu öğrenmesinin ardından 40 yaşlarında olan kızı 
Marika'nın (Işın Karaca) ne olacağını düşünür. 40 yılın 
ardından kızkardeşi Eftimiya'ya (Zeynep Eronat) gider. 
Eftimiya ise 40 yıl önce düğün arefesinde ablasının 
evleneceği adamla kaçmış ve evlenmiştir. Eleni bir kiliseye 
giderek bir mum yakar ve Allah'a dua eder. O arada Musa, 
kilisedeki mumları çalıp dışarıda satmayı planlamaktadır. 
Kilisedeki tek mum ise Eleni'nin mumudur ve onu çalıp tam 
dışarı çıkmak üzereyken melekler aşağıya iner ve ne olursa 
ondan sonra olur. 
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Ordinary People 
Film Günü 

Tarih: 21 Kasım 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Jarrett ailesi oğullarının ölümü ve sonrasında kalan diğer 
oğulları Conrad'ın intihara teşebbüs etmesinden sonra 
normal hayatlarına dönmeye çalışan talihsiz bir ailedir. 
Conrad, herkesin gözdesi olan büyük kardeşi Buck'ın öldüğü 
kazaya tanık olmuş ve bu yüzden de bir süre hastanede 
tedavi altına alınmıştır. Döndüğünde ise kendisini ailesinden 
ve arkadaşlarından soyutlandığı bir dünyada bularak 
suçluluk psikolojisiyle başbaşa kalır. Bu süreçte tarapiye 
başlar. Anne Boreth her şeyin güzel olduğu zamanların 
özlemini çekerken baba Calvin aileyi bir arada tutmaya 
Çalışacaktır. 
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Öfke 
Film Günü 

Tarih: 19 Aralık 2016, Pazartesi 
Saat: 14:30 

Acımasız ve cesur Chocolate’ın nefes kesen macera dolu 
öyküsü. Otistik bir kadının dövüş sanatlarındaki yeteneği 
gelişmiştir. Acımasız gangster çetesinden ailesine ait olan 
parayı geri almaya çalışır. 
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