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SİNOPSİS 

Bir sabah Londra’da meydana gelen patlama sonrasında sadece bir terörist sağ 

kalmayı başarır. Terörist Farroukh Erdogan patlamanın hemen ardından yakalanır ve hapse 

atılır. Kendisine en ağır cezanın verilebilmesi için araştırmalar ve hazırlıklar başlamıştır. 

Teroristi yargılamak için, hükümetin elinde gizli bir kanıt vardır. Ancak bundan ne 

Erdogan ne de avukatları haberdardır.  Başsavcı (Oscar ödüllü oyuncu Jim Broadbent; Cloud 

Atlas, Moulin Rouge, Harry Potter, Gangs of New York) bu özel dava için avukat ataması 

yapacaktır ve savunma avukatı Claudia Simmons’ı (Rebecca Hall; Vicky Christina Barcelano, 

Iron Man 3) bu göreve uygun görür. Bu özel görev için kurallar basittir; kanıt bir kez 

öğrenildikten sonra Claudia’nın kimseyle görüşmesine izni verilmeyecektir. 

Davadan bir gün önce Farroukh Erdogan’ın avukatı ölür ve yerine devletin atamış 

olduğu savunma avukatı Martin Rose (Eric Bana; Munich, Black Hawk Down, Hulk, Star Trek, 

Troy) getirilir. Martin inatçı, çalışkan ve zeki bir avukat olarak ün salmıştır ve aynı zamanda 

Claudia’nın eski sevgilisidir. İki avukat eski ilişkilerini işlerinin önüne geçmemesi için gizli 

tutmaya söz verirler. Ancak Martin dava üzerinde çalışmaya başladıkça, Claudia’yla 

aralarında yakınlaşma başlayacaktır ve bu durum ikisini de tehlikeye sürükleyecektir. 

Gerilim ve heyecan dolu Closed Circuit’te, uluslararası bir terör olayını aydınlatmaya 

çalışan ekipteki eski iki sevgilinin ilişkisini ve görevlerine olan bağlılıklarını bir kez daha test 

ediliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YAPIM HAKKINDA 

 Closed Circuit gibi bir filmi çekebilmek için film çekmenin püf noktalarına ek olarak 

suç, adalet ve hukuk sistemini de yakından takip edilmek gerek… 

 Working Title yapım şirketinin sahipleri Tim Bevan ve Eric Fellner bugüne kadar birçok 

gerilim filmine imzalarını attılar. Bevan ve Fellner’a göre tüm dünyada terör olaylarından 

sonra özellikle İngiltere’de adelet sisteminde ciddi değişiklikler meydana gelmiş. Suç 

davalarındaki artış ve bu suçların incelikle işlendiğine tanık olan yapımcılar, bunların filmlere 

daha çok konu olması gerektiğini düşünmüşler.  

Yapımcılar, senaryo için “Dirty Pretty Things” ve “Eastern Promises” filmleriyle adını 

duyurmuş olan Steve Knight’la görüşmüşler ve ilk görüşme sonunda olumlu yanıt almışlar. 

Adalet, suç ve terörizm fikirleri üzerine bir film yapmaya odaklanan Steve Knight, İngiltere 

tarihindeki birçok davayı incelemeye koyulmuş. İngiltere hukuk sistemine göre “Special 

Advocate” adı verilen avukatlar suçluyu savunuyor ve onlar hakkında bildikleri hiçbir şeyi 

paylaşmıyorlar. Bu görevde bulunan avukatların pozisyonları İngiliz Hukuk Sistemi’nde büyük 

önem taşıyor ve adaleti dengeleyici bir konumda bulunuyorlar. Senarist Knight’a göre; 

avukatların bu görevleri hukuk sisteminde çok önemli ve köklü bir değişiklik, özellikle de 

terörizmle ilgili olan davalar için. Bu gibi davalarda dava vekili  ve SA adı verilen avukatlar 

kesinlikle birbirleriyle konuşmuyorlar. Bu şekilde gizli olan kanıtların korunması sağlanıyor. 

Film, sistemde yapılan bir üçkağıdın nasıl sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne 

seriyor. Senariste göre, İngiliz Hukuk Sistemi iyi bir durumda ama yapılan her yasada geçmiş 

ve gelecek göz önünde bulundurulmalı. 

 John Crowley ise yapımcıların aklında en başından beri bulunan yönetmenmiş. 

Yapımcı Tim Bevan’a göre John, filmlerinde beklenmedik ve gerginlik yaratabilecek sahneleri 

ustalıkla çekebiliyor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkan adlı televizyon dizisinde  Türkan Saylan’ı canlandıran ve geçtiğimiz sezon eşi Memet 

Ali Alabora’nın yönettiği “Mi Minör” adlı tiyatro oyununda oynayan  Pınar Öğün’ün de Closed 

Circuit’te  terörist Erdogan’ın eşini canlandırıyor. Son yıllarda hızlı bir yükseliş içine giren 

başarılı oyuncu,  sahne ve sinema çalışmalarına hem Türkiye’de hem de İngiltere’de devam 

etmektedir. 

 

 

OYUNCULAR HAKKINDA 

ERIC BANA (MARTIN ROSE); Hollywood film endüstrisine “Chopper” isimli filmle 

atıldı. Bu filmdeki performansıyla, hem kendi ülkesi Avustralya’da hem de Amerika’da birçok 

ödüle layık görüldü. Ünlü yönetmenlerin oyuncu tercihlerinin başında yer almayı başaran Eric 

Bana, “Black Hawk Down”, “Hulk”, “Troy”, “The Other Boleyn Girl”  gibi gişe başarısı 

yakalamış filmlerde de seyirci karşısına çıktı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REBECCA HALL (CLAUDIA SIMMONS- HOWE); başarılı projelerle kendini kanıtlayan oyuncu, 

farklı karakterleri canlandırıp, zorlayıcı rollerin üstesinden gelmeye devam ediyor. “Vicky 

Christina Barcelona” filminde hafızalara kazınan performansıyla, Altın Küre ve BAFTA adaylığı 

elde etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIA STILES (JOANNE REECE); popüler roller yerine daha karakteristik rolleri seçen oyuncu, 

hem televizyonda hem sinemada hem de sahnede yeteneğini kanıtladı.  Geçen sezon Dexter 

dizisinde ki konuk oyuncu rolüyle Emmy ve Altın Küre adaylığı elde etti. 

JIM BROADBENT (ATTORNEY GENERAL); 2002 yılında Moulin Rouge filmindeki 

performansıyla BAFTA ödülü kazanan oyuncu, İngiltere’nin en yetenekli tiyatro oyuncuları 

arasında gösteriliyor. Harry Potter serisinde canlandırdığı karakterle popüler rollerde de 

başarılı olabileceğini kanıtlayan Broadbent, hem sahne hem de sinema çalışmalarına devam 

ediyor. 

 


