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Batman v Superman

Bu bahar, Türk Hava Yolları iki yeni destinasyona daha uçuyor: Bat-
man'in şehri Gotham ve Superman'in kenti Metropolis. Warner Bros. 
Pictures’ın yapımcılığını ve Türk Hava Yolları'nın resmî sponsorlu-

ğunu üstlendiği Batman v Superman: Adaletin Şafağı, 25 Mart’ta tüm 
dünyada gösterime giriyor. 

This spring, Turkish Airlines flies to two more new destinations: Batman's 
Gotham city and Superman's Metropolis. Brought to you by Warner Bros. 

and officially sponsored by Turkish Airlines, Batman v Superman: Dawn of 
Justice hits theaters worldwide on March 25.

Yazı Story - Zeynep İyigün
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Bir yıl arayla DC Comics’in farklı yayınlarında 
doğan Batman ve Superman, hem her nesil-
den sayısız hayrana sahip olan hem de gerçek 

dünyadaki sosyal ve politik değişimlerin bir yansı-
masını gördüğümüz küresel semboller haline gel-
diler. Biri trajik bir suç sebebiyle, diğeri de ölen bir 
gezegen aracılığıyla yetim kaldı. Birini ayakta tutan 
şey intikam duygusuyken diğerinin ahlak pusulası 
onu yetiştiren Dünyalı ailesinin değerleri oldu. Öy-
lesine efsaneleştiler ki aklınıza gelebilecek her yeni 
öyküye sızıp başyapıt olarak gösterilen çizgi roman-
lara ve 10’dan fazla film uyarlamasına ilham verdi-
ler. Ancak beyaz perdede hiç karşı karşıya gelmedi-
ler, ta ki bugüne kadar.

25 Mart'ta tüm dünyada vizyona girecek Batman 
v Superman: Adaletin Şafağı, her iki karaktere yeni 
anlamlar yüklüyor. Oscar ödüllü aktör Ben Affleck’in 
oyunculuğuyla izleyeceğimiz bu Batman şimdiye 
kadar sinemada izlediğimiz diğer tüm uyarlamala-

Born one year apart in separate DC Comics, Bat-
man and Superman become cultural touch-
stones across the globe, embraced by genera-

tions of fans through years of real-world social and 
political change. One superhero orphaned by crime, 
the other by a dying planet. One is shaped by his 
thirst for vengeance, the other by the values of his 
human family. Their legends have fuelled adapta-
tions in almost every new medium, including land-
mark graphic novels and more than a dozen mov-
ies between them, but never have the pair faced off 
against each other. Until now.

In theatres worldwide from March 25, Batman v 
Superman: Dawn of Justice brings new meaning to 
both characters. This Batman, played by Oscar win-
ner Ben Affleck, is older and less idealistic than any 
other we’ve seen on screen. And he has a score to 
settle, both as Bruce Wayne and as his masked per-
sona. He’s facing off against a Superman played by 
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1 - Bruce Wayne, gücünü
teknolojiden alan bir
kahraman.
Bruce Wayne is a hero
whose strength comes
from technology.

2 - Dünya dışından
gelmiş olmasına
rağmen, Superman
güçlerini insanlık
yararına kullanıyor.
Though an 
extraterresterial being, 
Superman uses his
powers for the good of
humanity.

3 - Wonder Woman,
uzun zaman sonra
yeniden ekranlarda.
After a long hiatus, we get
to see Wonder Woman on
the silver screen.
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rından daha yaşlı ve üstelik ideallerine eskisi kadar 
bağlı değil. Gerek maske ardından gerekse Bruce 
Wayne kimliğiyle sorulacak bir hesabı var. Karşı-
sındaysa -Batman kadar tecrübeli olmasa da- 2013 
yılında Çelik Adam'da gördüğümüz kahramana kı-
yasla güçlerine ve bu gezegendeki rolüne daha çok 
güvenen Superman var; Henry Cavill’i kahraman ve 
Dünyalı kimliğiyle bir kez daha Clark Kent olarak iz-
leyeceğiz.

Hem çizgi roman hayranları hem de kendini 
onlardan biri sayan yönetmen Zack Snyder için Bat-
man v Superman, süper kahramanlar arasındaki 
gelmiş geçmiş çekişmeler içinde en önemlisi. An-
cak bu hikâyenin hakkını vermek; bu efsanevi ka-
rakterleri karşı karşıya getirmekle yetinmeyip onla-
rın ilişkili olduğu dünyayı ve mitolojileri de gittikçe 
büyüyen bir sinematik evrende bir araya getirmeyi 
gerektiriyor. 

İster Dünyalı ister Kriptonlu, bu efsanevi kahra-
manları çizgi roman sayfalarından ekrana taşıyıp 
yaşayan karakterleşmişçesine tasvir eden yönetmen 
Snyder ve filmin yıldızlarıyla yaptığımız röportajı 
ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz.

Henry Cavill, who reprises the role following an im-
pressive outing as Clark Kent in Man of Steel (2013). 
Superman is less experienced than his foe, but he 
is slowly gaining confidence in his powers and his 
place on the planet as a reluctant hero.  

To comic book fans, a group that includes direc-
tor Zack Snyder, a battle between Batman and Su-
perman is the Holy Grail of superhero showdowns. 
But to do it justice meant orchestrating not just 
the collision of these seminal characters, but also 
the sprawling cinematic worlds and mythologies 
they each represent. 

On the following pages, we interview the stars of 
the film, starting with Snyder, who has lifted these 
mythical heroes off  the page to render both as liv-
ing, breathing characters – human or kryptonian.

1,2 - Batman ve
Superman, kendi
simgelerini taşıyan
efsanevi 
kostümleriyle
Batman and 
Superman
in their legendary
costumes, bearing 
their symbols

3,4- Filmin yönetmeni Zack 
Snyder, sette oyuncularla
Director Zack Snyder on set with 
the actors
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Yönetmen
Director  

Batman v 
Superman

Zack 
Snyder 

Superman daima doğruyu yapmaya 
çalışan biri olarak karşımıza çıkarken 
Batman daha karanlık bir karakter. 
Kendinizi herhangi birine daha yakın 
buluyor musunuz?
Aslında hepimizde hem aydınlık hem 
de karanlık bir taraf var. Bu iki karakter 
insanoğlunun sahip olduğu bu iki 
zıtlığı hep yansıttı. İkisini tek bir filmde 
bir araya getirmenin en iyi yanıysa 
bu iki tarafın mücadelesini ekranda 
izleyebilecek olmamız.
 
What is the result of pitting two of the 
world’s most famous superheroes against 
each other?
Batman and Superman are equally iconic 
but their ideologies and approaches to 
safeguarding humanity from the forces of 
darkness couldn’t be more different, and 

Batman ve 
Superman'i bir 
arada görmek 

bile benim için 
hem tuhaf hem 

de mükemmel bir 
deneyim.

Just to see Batman 
and Superman 

together is a weird 
and awesome 

experience for me.

Dünyanın en ünlü iki süper 
kahramanını karşı karşıya getirmenin 
neticesi nedir?
Batman ve Superman eşit ölçüde 
ikonik karakterler ama ideolojileri 
ve insanlığı karanlığın güçlerinden 
korumak için takındıkları tutum 
birbirine tamamen zıt. Filmin odağında 
da bu karşıtlık yer alıyor.

Hangisine uçardınız; Gotham City mi, 
Metropolis mi?
Her ikisine de.

Çizgi roman hayranlığınız ne zaman 
başladı? Satın aldığınız ilk çizgi roman 
hangisiydi?
Uzun zamandır DC hayranıyım. Çizgi 
roman dünyasıyla tanışmam Heavy 
Metal dergisiyle oldu.

that clash is at the heart of this film.
#FlytoGothamCity or #FlytoMetropolis?
Both. 

When did you become a fan of comic 
books? What was the first one you bought?
I’ve been a long-time DC fan. My first 
introduction to the comic medium was 
through the publication Heavy Metal.

Superman reflects a human being who 
always tries to do the right thing whereas 
Batman has a darker side to him. Do you 
identify with one more than the other?
We all have a little light and dark in us. 
These two characters have always 
reflected those sides of ourselves, and the 
great thing about putting them together 
in one film is that we get to see those two 
sides battle it out on screen.
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sahneyi bile görsel anlamda bir şölene 
dönüştürebiliyor. Onu iş başında görmek 
bana her gün ilham veriyordu.

Film vizyona girdikten sonra nasıl 
tepkiler almayı bekliyorsunuz?
Seyircilerin bu filmden çok büyük bir 
beklentisi, herkesin de zihninde farklı 
bir Batman imajı var; bu nedenle risk 
alıp kendi yorumunuzu ortaya koymanız 
lazım. Biz de öyle yaptık.

What was the most difficult part of playing 
Batman in this movie?
The suit–it’s always the suit, right? Ironi-
cally, when Zack showed me their designs, 
it was so cool-looking that the suit itself 
became part of the allure for me. It didn’t 
feel like fantasy–it felt like the notion that 
superheroes exist had been pulled into the 
world we see around us. I just wanted to 

 Batman rolü 
için 11 kilo kadar 

kas yaptım. 
Oğlum beni 

Batman sanıyor. 
Gerçekten! 

I put on an 
extra 25 pounds 

of muscle for 
Batman role. My 
son thinks I am 

Batman. Literally!

Bu filmde Batman’i canlandırmanın en 
zor yanı neydi?
Kostüm. Bu sorunun cevabı hep 
kostümdür değil mi? Asıl ilginç 
olansa Zack’le tasarımlara bakarken 
gördüğüm şey o kadar hoşuma gitmişti 
ki o kostümü giyebilmek bile tek 
başına bir sebepti. Çekim sürecince 
hiçbir şey hayal ürünü değil gibiydi. 
Sanki süper kahramanların dünyası 
bizim dünyamızla bir araya gelmiş 
gibiydi. Onlardan tek isteğim fermuar 
eklemeleriydi ve yaptılar da. Çok iyi 
gizlenmiş olsa da kostümde fermuar var. 

İnsanları Gotham City’ye gitmeye ikna 
etmek için ne söylerdiniz? 
Gece hayatı inanılmaz... 

Zack Snyder’la çalışmak nasıl bir histi?
Zack inanılmaz bir yönetmen. En sıradan 

make sure they put in a zipper, and they did. 
It's well-concealed, but it’s there.

What one thing would you say to people to 
get them to fly to Gotham City?
The nightlife is incredible.

Sum up in a word what it was like to work 
with Zack Snyder?
Zack is an incredible director. He can 
make something visionary out of even the 
most ordinary scene. Watching him work 
inspired me every day.

What kind of reaction do you expect after 
the movie is released?
The audience has this larger-than-life 
expectation and everyone has their own 
sense of what Batman is, so you have to 
just be willing to take a risk and try to do 
something. And we just did it.

Batman v 
Superman

Ben 
Affleck  

Bruce Wayne 
Batman
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Clark çok güçlü 
olmasına rağmen 

bu gücü hiçbir 
zaman kendi 

amaçları uğruna 
kullanmıyor.

 
Clark is an 

incredibly powerful 
being, yet at no 

time does he use 
this power for his 

own gain.   

sorunun cevabını izledikten sonra 
bulabilirsiniz. Ama aramızda kalsın, 
bence kesinlikle Superman!

Clark Kent'in Çelik Adam'da 
çıktığı yolculuk ile şimdi Batman 
v Superman'de yaşadıklarıyla ilgili 
neler söylersiniz? 
Clark bu gezegende bir yabancı 
olduğunu biliyor ama sahip olduğu 
tek yuva burası. Üstelik bu gezegeni 
kurtarmak için kendi kültürünü ve 
ırkını feda etti.

What is Superman’s biggest struggle in 
the movie?
The world is still grappling with the 
concept of his existence, his purpose, 
and what sort of hero they really need. 
He’s caught in the middle, trying to do 
what’s right, unsure of what that exactly 
is given the world’s feelings towards him.

Superman’in filmdeki en büyük 
mücadelesi nedir?
Tüm dünya onun varlığını ve 
amacını anlamaya, ayrıca ne tür 
bir kahramana ihtiyaç duyduklarını 
belirlemeye çalışıyor. Superman de 
tüm bunların ortasında, doğru olanı 
yapmaya çalışırken tüm dünyanın 
kendisi hakkında ne hissettiğinden 
pek emin değil.

İnsanları Metropolis’e gitmeye ikna 
etmek için ne söylerdiniz?
Dokuz bin metre yukarıdan bakınca 
manzara muhteşem.

Sizce modern topluma hangisi 
daha iyi uyum sağlar; Batman mi, 
Superman mi?
Harika bir soru bu. Filmin adından 
da anlayacağınız üzere bu 

What one thing would you say to people 
to get them to fly to Metropolis?
The view’s great from 30,000 feet.

Who would fare better in today’s 
society –Batman or Superman?
That’s a great question. Since it’s 
called Batman v Superman you’ll have 
to check out the movie to see. Off the 
record though, it’s totally Superman!

What would you say about the journey 
of Clark Kent first embarked on in 
Man of Steel and now in Batman v 
Superman? 
Clark knows he’s an alien on this planet, 
but it’s the only home he has and he’s 
sacrificed his own culture and race to 
save it.

Batman v 
Superman

Henry 
Cavill 

Clark Kent 
Superman
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Is Lex a villain or just a misunderstood 
character?
In the context of the movie, he's the 
villain, but as an actor, I have to be able 
to sympathize with him. So in a strange 
way, he becomes the hero of his own 
story.

#flytoGothamCity or #flytoMetropolis?
Lex lives in Metropolis but uses his own 
airline (and helicopter and motorcycle 
and Rolls Royce).

What was your most memorable 
moment from the shoot?
There is a great surprise about how Lex 
changes his hair. I don't want to give it 
away but it was my favorite scene.

Bu filmde 
oynayacağım role 
dair izleyicilerin 

beklentisi bir 
hayli yüksek.

The audience 
has very high 

expectations for 
my part in this 

movie.

Lex kötü adam mı yoksa yanlış 
anlaşılmış bir karakter mi?
Filmden bahsedecek olursak 
kesinlikle kötü adam. Ama oyuncu 
olarak onunla empati kurabilmem 
lazım. Yani ilginç bir şekilde kendi 
hikâyesinin kahramanı oluyor.

Hangisine uçardınız; Gotham City mi, 
Metropolis mi? 
Lex, Metropolis’te yaşıyor ama kendi 
havayolunu kullanıyor. Tabii bir de 
helikopteri, motosikleti ve Rolls 
Royce’u var. 

Çekimden aklınızda kalan bir an 
var mı?
Lex’in saçını kestirme hikâyesi çok 
ilginç. Açık etmek istemiyorum ama 
en sevdiğim sahne o.

Batman v 
Superman

Jesse 
Eisenberg 

Lex Luthor

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi  İstanbul / Türkiye
TÜYAP Fair Convention and Congress Centre  Istanbul / Turkey

Türkiye’nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı

7 – 10.  4.  2016

Turkey's leading international trade fair for the automotive service 
industry targeting visitors from Eastern Europe, Asia, North Africa

Destekleyenler / Supporters

 /automechanikatr

 /automechanikatr

Automechanika Istanbul

 /automechanikaistanbul

Automechanika Istanbul

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE 
BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE INSPECTION OF THE UNION OF 
CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY IN  ACCORDANCE 
WITH THE LAW NUMBER 5174.
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Hangisini 
mi oynamak 

isterdim? 
Batman çünkü 

karakterinde 
karanlık bir taraf 

var.

Batman or 
Superman? I’d 

want to play 
Batman because 

there’s a darkness 
in the character.

Batman v 
Superman

Gal 
Gadot 

Wonder Woman

bence her kadın bu öz güvene sahip; 
Wonder Woman’ın dünyanın en eski 
ikonlarından biri olmasının nedeni de 
bu. Doğru olanı savunmamız için bize 
potansiyelimizi gösteriyor ve kendimizi 
savunmamız için bize ilham veriyor. 
Günümüz kadınları ve genç kızları için 
bunun çok önemli bir mesaj olduğunu 
düşünüyorum.

Hayatınızdaki Wonder Woman kim?
Annem!

Superman is the outsider coming to help 
in the times of Great Depression and 
Batman is the technologically progressive 
wealthy person that gives the nation the 
confidence it needs. What do you think 
about the harmony of these two in addition 
to the existence of the Wonder Woman as a 
bonus character?
Zack created this world with Man of Steel, 
and now he’s introducing Batman into that 

Superman, Büyük Buhran zamanında 
yardımcı olmak için geliyor. Batman ise 
tüm ülkeye ihtiyaç duydukları öz güveni 
sağlayan zengin bir teknoloji devi. Bu iki 
karakter arasındaki denge ve Wonder 
Woman’ın bu denkleme eklenmesi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Zack bu dünyayı Çelik Adam'da 
oluşturdu; şimdi aynı dünyaya Batman’i 
getiriyor. İşlerin yeterince karışık olması 
yetmezmiş gibi, bir de iki karakterin de 
beklemediği bir şekilde, Wonder Woman 
giriyor işin içine. Böylesine ikonik 
üç karakteri tek bir filmde bir araya 
getirmek yalnızca üç süper kahramanın 
çarpışması değil, tüm dünyaların ve 
mitolojilerin de çarpışması demek. Bu 
da tüm hayranlar için sarsıcı bir olay.

Gerçekte de Wonder Woman kadar öz 
güven sahibi misiniz?
Bazı kadınlarda daha gizli dursa da 

same world, and into this explosive conflict 
comes Wonder Woman, whom neither 
expects. To bring these three iconic Super 
Heroes together in one film is not just a 
clash of three superheroes–it’s the collision 
of entire worlds and mythologies, which will 
be a seismic event for fans everywhere.

Are you as confident as the Wonder 
Woman in real life?
I think every woman has that confidence 
within–even if it’s hidden–which is why 
Wonder Woman is one of the world’s most 
enduring icons. She reminds us of our 
potential to stand up for what’s right and 
inspires us to stand up for ourselves. I think 
that’s a great message for women and girls 
today. 

Who is the Wonder Woman in your life?
My mother! 




