Dizi ve film izlemek için
tavsiye
edeceğim
YouTube
kanalları
Herkese merhaba,
İşlerim dolayısıyla epeydir bir şeyler yazamıyordum.
Bu kadar ara vermenin fazla olduğunu düşündüm ve artık yeniden
yazmak için kolları sıvadım.
Corona virüs sebebiyle evlerimize kapandığımız şu dönemlerde,
bu YouTube kanalları umarım az da olsa can sıkıntınıza iyi
gelir.
Sürekli sosyal medyayı takip etmek psikolojimizi olumsuz
etkileyebileceğinden, farklı uğraşlar bulmak kaçınılmaz hale
geldi.
Bu yazımda, naçizane olarak YouTube üzerinde yer alan ve benim
de vakit geçirmiş olduğum dizi/film kanallarını listelemeye
çalışacağım.

YouTube platformu çıktı çıkalı, televizyon izlenme oranlarında
ciddi düşüşler meydana geldi.
İzleyiciler, artık televizyon yerine “YouTube” izliyorlar.

Hal böyle olunca, YouTube içerik üreticileri için önemli bir
araç haline gelmiş oldu.

Son yıllarda, eski arşivler birer birer gün yüzüne çıkmaya

başladı.
Yapımcılar, biraz geç de olsa bu platformun varlığını idrak
edebildiler ve bir çok yapım bu sayede izleyiciyle buluşmuş
oldu.

Gelin şimdi bu kanallara biraz daha yakından bakalım.

Arzu Film
Yeşilçam dendiğinde, akla ilk gelen yapım şirketlerinden
birisidir Arzu Film.
Önemli bir çok yapıtın altında imzası vardır.
Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Çöpçüler kralı,
Tosun Paşa, Süt Kardeşler…
Daha bir çok yapım, Arzu Film imzasını taşımaktadır.

Bütün bu filmler, artık bir tık uzağınızda.
Arzu Film’in YouTube kanalı, izleyicilerine
yaptıracak kadar geniş bir arşive sahip.

nostalji

Bu sayede, izlemek istediğiniz bir çok Yeşilçam filmine
ulaşmamız mümkün.
Arzu Film’in YouTube kanalına
buradan ulaşabilirsiniz.

Erler Film Türker İnanoğlu
Bu YouTube kanalında da, birbirinden farklı onlarca Yeşilçam
filmlerinine ulaşmak mümkün.

Hatta, siyah beyaz filmler bile var.
Bunun haricinde; Çiçek Taksi, Böylemi Olacaktı, Yabancı Damat
gibi dizilere, Bir Başka Gece gibi eğlence programlarına da
ulaşmak mümkün.
Kanala
buradan ulaşabilirsiniz.

Gülşah Film
Züğürt Ağa, Sahte Kabadayı, Japon İşi, Tokatçı, Meraklı
Köfteci, İnatçı, Korkusuz Korkak, Çarıklı Milyoner, şaşkın
Damat…
Ve çok daha fazlasına Gülşah Film üzerinden ulaşabilir,
dilediğinizce nostalji yapabilirsiniz.
Gülşah Film YouTube kanalına
Buradan ulaşabilirsiniz.

Fanatik Nostalji Diziler
Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları, Oğlum Adam Olacak,
Yazlıkçılar, Üvey Baba, Küçük Besleme… Bu kanalda
bulabileceğiniz dizilerden sadece bir kaçı.
Fanatik Nostalji Diziler kanalına
buradan ulaşabilirsiniz.

Yağmur Yapım
Marziye, Bizim Mahalle, Zeybek Ateşi, Pembe Patikler, Baldız
Geliyorum Demez… ve çok daha fazlasına ulaşmak için, Yağmur

Yapım kanalına göz atabilirsiniz.
Kanala
Buradan ulaşabilirsiniz.

Fanatik Klasik Film
O ağacın Altında, Asiye Nasıl Kurtulur, Boş Beşik… Daha
sayamadığım onlarca Yeşilçam klasiğine bu kanaldan ulaşmak
mümkün.
Kanala
buradan ulaşabilirsiniz.

TGRT Arşiv
Nostalji yapmak isteyenleri şöyle alalım!
Komşular, Bizim ev, Eltiler, Derman bey, Günah, Evlere şenlik…
ve daha bir çok diziye buradan ulaşmak mümkün.
Kanala epeydir yükleme yapılmıyor fakat, yine de hatrı sayılır
bir arşiv bizleri bekliyor.
TGRT Arşiv YouTube kanalına
buradan ulaşabilirsiniz.

İbrahim Özyürek Dizi Arşivi
Bücür cadı, Unutabilsem, Fırtınalar, Çarli, Kızlar yurdu, Bay
Kamber gibi dizileree ve çok daha fazlasına bu kanaldan
ulaşmak mümkün.

Ayrıca, tek bölümlük filmleri de burada bulmak mümkün.
İbrahim Özyürek Dizi Arşivi’ne
buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazımda, elimden geldiğince abone
kanallarını paylaşmaya gayret ettim.

olduğum

dizi-film

Herkese sağlıklı ve sıhhatli, hayırlı haberler alabileceğiniz
güzel günler diliyorum.

