
 

 
 
 



 
 

YEKTA KOPAN’IN SESİYLE 

PENGUEN KRAL 3D  
The Penguin King 3D 

 
 

HEYECAN VE KAHKAHA DOLU BİR MACERA! 
Sevimli ve genç penguen Rex, buradan kilometrelerce uzaklıktaki Penguen Şehri’nde komik ve 
şaşkın kuzenleri Larry ve Moe ile birlikte yaşamaktadır. Penguen Şehri deniz kenarında, çevresi 
kocaman dağlarla kaplı deniz fillerinin ve fokların sürekli ziyaret ettikleri çok güzel bir sahil 
şehridir. Çevresini keşfetmek için sürekli gözlem yapan meraklı Rex, günün birinde aşık olur. Bu 
aşk onun hayatında çok şey değiştirecek, bu vahşi dünyada fırtına kuşları, albatroslar gibi tehlikeli 
canlılara karşı durmak ve yavrusunu korumak için çok şey göze alacaktır. Gerçek bir Penguen Kral 
olma yolcuğundaki bu büyük maceraya eşlik etmeye hazır mısınız? 

 

 

 



 

BAŞROLLER 
 

 
Genç Penguen Rex 
 

İşte kahramanımız! Penguen Rex’in hikayesi, doğduğu 
Penguenler Şehri’ne geri dönmesiyle başlıyor. Rex genç, 
tecrübesiz ve endişeli. Doğduğu bu adanın 
kumsallarından ayrılalı tam 3 yıl oldu ve şimdi aşık 
olmak ve bir aile kurmak için çok hevesli. Biz de bu yer 
yer hüzünlü, yer yer komik yaşam mücadelesinde, aşkı 
bulma arayışında ve dünyanın en vahşi yerlerinden 
birinde büyük bir macerada ona eşlik ediyoruz.   
 
Bu onun hayat yolcuğu... 
 

 
 
 
 
Kuzenler Larry ve Moe 
 

Kuzenler Larry ve Moe, Rex’le birlikte büyüdüler ve hep 
ona sadık kaldılar. Henüz yavrularken Rex’le aynı küçük 
gruptalardı ve şimdi onlar da 3 yıl süren destansı bir 
balık avından sonra ilk defa büyüdükleri adaya geri 
dönüyorlar. Fakat ne yazık ki bir türlü kız arkadaş 
edinemiyorlar. Penguenler arasında pek de popüler 
sayılmazlar! Hayal kırıklığına uğrayan Larry ve Moe son 
çare olarak başka bir penguenin yumurtasını çalmaya 
çalışıyorlar. Fakat bu da bir diğer komik olaya sebep 
oluyor. 
 

 
 
 
 
 
Romantik bir çift: Rex ve Patti 
 

Felaket! Bu sene adanın kumsalında kızlardan çok erkek 
penguen var ve Rex’in bir kız arkadaş bulması gerçekten 
de çok zor olacak. Rex’in kızlar tarafından fark edilmesi 
için tüylerinin tertemiz olması ve biraz kur yapmayı 
öğrenmesi lazım. 
Rex, kızları etkilemek için önce kalabalığın arasında 
göğsünü kabartarak yürüyor ve kafasını sağa sola 
oynatıyor. Oldukça komik görünmesine rağmen 
espriden anlayan güzel bir kız olan Patti’nin dikkatini 
çekiyor. Ve dannn! İlk görüşte aşk başlıyor! 
 



 
 
 

Yavru Junior 
 

Rex ve Patti’nin aşklarının ilk meyvesi Junior. Anne ve 
babası balık avına çıktıkları için kış boyunca, zorlu yaşam 
koşullarına ve kar fırtınalarına tek başına göğüs germek 
zorunda kalıyor.  Tüyleri henüz su geçirmez değil fakat 
soğuğa karşı iyi bir koruma sağlıyorlar. Geçen bir yıl 
aradan sonra Junior’ın tüyleri dökülerek yerini yetişkin 
tüylere bırakacak. 3 yaşına geldiğinde ise ergenliğe 
geçerek tıpkı babası Rex gibi kızları etkilemek için 
uğraşacak. 
 
 

 
 
 
 
 
Makaroni Penguenler 

 
Bu hareketli penguenler büyük koloniler halinde, diğer 
hayvanlar tarafından da sık sık rağbet gören, dik 
kayalıklarda yaşarlar! Eğer davetsiz bir misafir yaşam 
alanlarına çok yaklaşırsa, makaroniler çok sinirlenirler. 
Kuzenler Larry ve Moe sürgün edildikten sonra çıktıkları 
yolculuk sırasında makaronilerin yaşadığı Herkül 
Koyu’na denk gelerek makaronilerin saldırgan 
tavırlarıyle karşılaşırlar. Makaroniler Kral 
Penguenler’den çok daha küçük boyutlarda olmalarına 
rağmen kararlı tavırlarıyla bunu fazlasıyla telafi ederler...   
 

 
 
 
 
 

Antarktika Kürklü Fokları 
Penguen şehri yaklaşık olarak 3 milyon Antarktika kürklü 
fokuna ev sahipliği yapar. Bu da dünya üzerinde kürklü 
fokların 95%’inden fazlasına denk gelir. Sahili işgal etmeleri 
penguenlere sürekli zor anlar yaşatır. Özellikle agresif 
erkek penguenlerin kendi bölgelerini koruma isteğinden 
dolayı gerginlik doruk noktasına çıkar.  Antarktika kürklü 
fokunun önüne çıkan her canlı ısırılma veya ezilme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalır, ne yazık ki buna herhangi 
talihsiz bir penguen de dahil. İşte bu nedenle Rex sürekli 
tetikte olmalı!   

 

 



Güneyli Deniz Filleri 

Açılın deniz filleri geliyor! Bu hantal devler her sene tüy 
dökmek ve üremek amacıyla koca cüsselerini okyanustan 
taşıyarak karaya çıkarlar. Sahilde uzanmak ve keyif yapmak 
en sevdikleri şeydir. Ancak sahilde yer kapma savaşları 
kükremeler ve kanlı kavgalarla bitebiliyor. Sahiller bu koca 
yaratıklar tarafından ele geçirildiğinde penguenler bu 
devasa bedenlerin arasından dikkatlice geçmek zorundadır 
çünkü herhangi bir yanlış harekette bu koca cüsselerin 
altından ezilme tehlikeleri çok büyüktür.  

 

 

 

Güneyli Hain Fırtına Kuşları  

Fırtına Kuşları tam bir penguen katilidir. Çoğunlukla zayıf 
veya ölmek üzere olan yavru penguenleri avlarlar fakat 
zaman zaman sağlıklı olan yavruların da peşine düşerek 
onları da öldürmekten çekinmezler. Sahil kıyısında aşağı 
yukarı süzülerek yavru bir pengueni topluluktan uzaklaştırıp 
bütün vücut ağırlıklarını vererek saldırıya geçerler. Bir diğer 
taktikleriyse avın etrafını sararak öldürene kadar 
gagalamaktır. Eğer ilk saldırı başarısız olursa, yaralanan 
yavru yeteri kadar zayıflayana ve daha kolay bir av olana 
kadar günlerce beklerler.   

 

 

Hırsız Yırtıcı Martılar 

Gözünüzü dört açın! Koca gövdeleri, keskin gözleri ve 
keskin pençeleriyle yırtıcı martılar leş yiyicilerdir. Asıl besin 
kaynakları korunaksız kalan penguen yumurtaları ve 
çürümüş etler olsa da, bu kleptoman kuşlar etraftayken 
hiçbir şey güvende değildir. Rex yavrusunu beslerken 
etrafta uçan bu hırsızlara karşı dikkatli olmalıdır yoksa 
Junior’u beslemek için çıkardığı mama göz açıp kapayıncaya 
kadar ortadan kaybolur. Yırtıcı martıların doğum yapan 
fokların plasentalarını yediği ve emziren deniz fillerinin 
sütlerini çaldığı da bilinmektedir. 

 

 



Heybetli Göçebe Albatroslar 

Göçebe albatroslar üç buçuk metreye varan kanat 
genişlikleriyle gökyüzünde heybetli bir şekilde süzülürler. 
Bu etkileyici kuşlar Penguen Şehri’nin üzerinde uçarken 
Rex onları özenerek izler. Yavru kuşlar ve penguenlerin 
yeni tüyleri çıkarken, Kral Penguenler ve Göçebe 
Albatroslar buz gibi hava koşullarına göğüs gerer ve bu 
süreçte ebeveynler yemek bulmak ve yavrularını beslemek 
için olağanüstü mesafeler kat ederler.  

 

 

 

 

Leopar Foku 

Leopar fokları Antarktik denizlerinin en korkulan 
avcılarından biri olarak ün salmıştır. Uzun ve ince bedenleri 
ile geniş kanatları sayesinde suda diğer fok türlerinden çok 
daha çevik bir şekilde hareket ederler.  Yırtıcılara karşı 
kendilerini basitçe koruyabilen Leopar foklarının akşam 
yemeği menülerinde her çeşit penguene yer vardır.   

 

 

 

 

 

Katil Balinalar 

Sevimli görünüşlerine aldanmayın! Katil balinalar besin 
zincirinin en tepesinde yer alırlar, onları avlayabilen başka 
hiçbir hayvan cinsi yoktur. Denizde yaşayan en hızlı 
memeliler olarak yüzerken saatte 55 km hıza kadar 
ulaşabilirler. Katil balinaların başka balina türleri olan gri ve 
mavi balinaları avladıkları da bilinmektedir. Penguenimiz 
Rex bu tehlikeler avcılara yem olmamak için gözünü dört 
açmalı ve kanatlarını her zamankinden hızlı çırpmalıdır.  

 

 



GERÇEK PENGUENLERLE ÇEKİLEN İLK 3D FİLM! 
PRODÜKSİYON NOTLARI 

 
 
Uçan Canavarlar’dan Penguen Şehri’ne 
 

BAFTA ödüllü Uçan Canavarlar’ın inanılmaz başarısından sonra, Sir David Attenborough ve yapımcı 

Anthony Geffen birlikte çalışmak için yeni bir proje arayışına girdiler. “David ve ben 3D’nin gücünden çok 

etkilendik” diyor Geffen. “Bunun üzerine hayvanlar aleminde harikulade 3D çalışmalar yapabileceğimiz 

yeni yerler bakınmaya başladık ve David’in aklına Güney Georgia geldi” diyerek sözlerine devam ediyor. Bu 

olağanüstü ama az bilinen Antarktik adası inanılmaz çeşitlilikteki bir vahşi yaşama ev sahipliği yapıyor. 

 

“Çok müthiş bir iş olacağını biliyordum” diyor Attenborough. “Adada inanılmaz görünüşleriyle insanları 

etkileyebilecek bir sürü hayvan var:  Mesela Deniz Filleri, dört tonluk cüsseleri ve üç buçuk metreye kadar 

uzanan devasa cüsseleriyle bir sürü insanı şaşırtmayı başarıyorlar. Özellikle de 3D görüntülerle birleşince 

gerçekten de hayret verici bir görüntü çiziyorlar.” Ama Güney Georgia Adası’yla ilgili en dikkat çeken 

özellik on binlerce Kral Penguene ev sahipliği yapıyor olması. 

 

Attenborough ve Geffen’in ilk baştaki düşüncesi bir penguen kolonisini topluca çekmek oluyor. Ama sonra 

Geffen’in aklına filmin kaderini değiştirecek dahiyane bir fikir geliyor. Geffen o anı şöyle açıklıyor, 

“Çekimleri sadece bir Kral Penguenin gözünden yaparak çok daha hızlı ve güçlü görüntüler elde 

edeceğimizi ve bu sayede penguenlerin yaşam hikayelerine çok daha yoğun bir şekilde 

odaklanabileceğimizi fark ettik. Çekimlere başlamadan önce Güney Georgia Adası’na önden bir araştırma 

ekibi yolladık. Bu ekip aylarca orada kalarak penguenlerin yaşam ve davranış biçimlerini incelediler 

böylece biz de bu araştırma sonuçlarından yararlanarak ana karakterimizi ve hikayemizi oluşturduk – tıpkı 

bir Mike Leigh filminde olduğu gibi – tek farkı bir penguen kullanmamızdı” diye esprili bir dille ekliyor 

Geffen. Filmin başrolünde olan Kral Penguen yetişkinliğe geçişi sırasında çok zorlu engellerle mücadele 

etmek zorunda kalıyor, yetişkinliğe eriştiğinde kendine dişi bir eş buluyor, bir yavru büyütüyor ve sonunda 

yavrusunu dünyaya açılmak üzere adadan uğurluyor.  “Daha çekimlere başlamadan elimizde muazzam bir 

hikaye olduğunu biliyorduk” diyor Geffen. 

 

“Bir hikayeyi oturtmanın en iyi yolu ona bir drammış gibi yaklaşarak senaryo taslağını o şekilde 

oturtmaktır” diyor ortak yapımcı Sias Wilson. “Penguen Kral’ın senaryosunda duygu, konu başlıkları ve 

kameranın konumlandırılmasına da yer verildi. Bu sayede kamera departmanının üzerinden çalışabileceği 

ayrıntılı bir plan oluşturulmuş oldu.”  



 

Yıllardır birlikte çalışan Attenborough ve Geffen ikilisi bu projenin heyecan, aşk, hüzün ve esprilerle dolu 

çığır açıcı bir film olduğunu daha başından anlamışlar. Penguenler kocaman renkli karakterleri olan 

“İnanılmaz derece komik hayvanlar” diyor Attenborough. Fakat en sonunda seyirciyi filmin için çeken yine 

yaşamlarındaki dram oluyor.   

 

Neden 3D? 
 

“3D çok daha detaylı ve bilgilendirici görüntüler sunmamızı sağlıyor” diyor Attenborough.  

 

“Fakat elinizde ne kadar 3D çekim olursa olsun, bir hikaye anlatmadığı sürece o görüntülerin de pek bir 

değeri kalmıyor” diye ekliyor Geffen. “3D seyirciye eşsiz bir deneyim sunarak gerçek anlamda Kral 

Penguenimizin dünyasına girmelerini sağlıyor. 3D ile penguenimizin hayat yolculuğuna sanki 

yanındaymışçasına tanık olmak mümkün ve bu gerçekten de kaçırılmaması gereken bir deneyim.”     

 

Penguenler 3D boyutlu bir çekim için en uygun olan hayvanlardan biri. Ve adada on binlerce penguen var, 

kimi daha yeni doğuyor, kimi henüz tüylerini döküyor, kimi ise artık yetişkin olmuş. Yani bir penguenin 

hayatını 5 ayda anlatmak için ihtiyaç duyduğumuz her türlü evre bu kıyı şeridinde mevcut. 

 

Güney Georgia Adası 

Muazzam bir okyanusta tek başına bir ada olan Güney  Georgia, Antarktik’ten  neredeyse 900 mil uzakta, 

100 mil uzunluğunda  bir bataklıktan oluşuyor. Çetin ve vahşi manzarasında yarısı kar kaplı sıradağları, 

buzulları ve rüzgarlı düzlükleri görmek mümkün.  

“Güney Georgia vahşi yaşamın en olağanüstü ve değeri bilinmeyen yerlerinden biri” diyor senarist 

Attenborough. Adaya olan hayranlığının, uzun zaman önce “Antarktik Adası” kitabını ilk aldığında 

başladığını söylüyor. “Ücra bir yerde olsa da ıssız olmaktan çok uzakta.  Ada,  dünyanın en büyük 

kanatlarına sahip görkemli Albatroslarından ve dev deniz fillerinden yine dünyanın en büyük penguen 

topluluklarına kadar vahşi yaşamın en muhteşem manzaralarından bazılarını gözler önüne seriyor.” 

Ada, kıyı şeridinde öyle bir şekilde konumlanmış ki, güney kutbunun soğuk havasından bir nebze 

korunmayı başararak yıl boyunca buz tutmuyor. Bu sayede Albatroslar, Deniz  Filleri, Leopar Fokları ve 

Penguenler beslenmek için burada toplanıyorlar. “100.000 penguenin olduğu bir sahil, oldukça etkileyici 

bir manzara” diyor Attenborough. Toplamda 6 milyon penguen kolonisi Güney Georgia’yı sarıyor.  

Attenborough’u etkileyen ve Penguen Kral 3D filminde kullandığı diğer hayvanlar arasında Dev Fırtına 

Kuşları da bulunuyor. “Tam bir penguen katili” diyor Attenborough onlar için; “Gangster gibi kalabalığı 



yararak yürürlerken dehşete kapılıp feryat ederek ebeveynlerine doğru kaçışan yavruları görebilirsiniz. Bir 

yavruyu hedef almış giderken ‘Seni mahvetmek için geliyorum!’ deyişini duyar gibi oluyorsunuz.” 

Deniz Filleri de beslenmek ve tüy dökmek için her sene buraya geliyor. Haftalar boyunca sahiller, itişip 

kakışan aksi erkek deniz filleriyle dolu oluyor. “Onlara yaklaşabilirsiniz” diyor Attenborough, “Yalnız 

durumu yanlış anlayıp üstünüze gelebilirler,  bu durumda şanlıysanız bir deniz filinden daha hızlı 

koştuğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak kaçarken kayar da düşerseniz, deniz filine yakalanınca üzerinizden 

silindirle geçilmiş gibi olursunuz.” 
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