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Kurtaran Adam� hemen hepimizin tebess�m ederek izledi?i bir Ye?il�m klasi?idir.</p>     
<p>Daha do?rusu Ye?il�m�?n fantastik ve k�lt filmlerinden biridir. Asl?nda �kildi?i y?llarda
bilim-kurgu/korku filmi olarak �kilmi?tir de, o y?llardaki teknik yetersizlikler sonucunda ortaya
b�le bir film �km??t?r. ?yi ki de �km??. Fenomen olmu? bir filmdir �D�nyay? Kurtaran
Adam�. Hatta y?llar sonra �D�nyay? Kurtaran Adam?n O?lu� diye devam filmi bile
�kilmi?tir.</p>  <p>D�nyay? kurtaran adam deyince herkesin akl?na C�neyt Ark?n geliyor.
Onu hepimiz �k seviyoruz. Malko�?lu�yken de �k seviyorduk, Kara Murat�ken de, hatta
salon filmlerinde boy g�terirken de�<br /> <br /> ?imdilerde de o?lu Murat�? �k seviyoruz.
�Pis Yedili�de Murat �retmenken de �k sevdik, �Harem� de �Kare Murat�ken de. Murat
C�reklibat?r, d�nyay? kurtaran adam?n b�y�k o?lu. Londra�da ya??yor, yaz?l?m i?leriyle
ilgileniyor ve ���cu?uyla mutlu bir ya?am s�r�yor. �Harem�in �kimleri olduk� da
?stanbul�a ailesinin yan?na geliyor. <br /> <br /> D�nyay? kurtaran adam?n bir o?lu daha var.
Kaan C�reklibat?r. Kaan, ?leti?im okumu?. ?imdilerde ise �Dersleri Kurtaran Adam� olarak
tan?n?yormu?. <br /> <br /> ?a??rd?n?z m?? Ben ?a??rmad?m, d�nyay? kurtaran adam?n
o?lu da mutlaka bir ?eyleri kurtaracak tabii ki� <br /> <br /> Kaan ne mi yapm??. Yaz?l?m?n?
Murat C�reklibat?r�?n yapt??? bir site kurmu?. Ad?n? da �Dersleri Kurtaran Adam� koymu?.
Ne g�zel bir i? yapm??. Hay akl?yla bin ya?as?n. Bu site t�m �niversitelerin ders notlar?na
tek bir noktadan ula?may? sa?l?yor. Kaan, �niversite �rencilerinin ders notlar?n? di?er
�rencilerle payla??p para kazanabilecekleri ya da aray?p bulamad?klar? notlara
ula?abilecekleri bir arena olu?turmu?. <br /> <br /> �ce siteye �ye oluyorsunuz. B�lece kredi
kazanmaya ba?l?yorsunuz. Arkada?lar?n?z? davet etti?inizde ve notlar?na onay verildi?inde
kredi kazanmaya devam ediyorsunuz. Yapt???n?z her i?lemden kredi kazan?yorsunuz ve bu
kredileri ders notu sat?n al?rken kullanabiliyorsunuz. <br /> <br /> "D�nyay? Kurtaran Adam"?n
replikleri de kullan?l?yor sitede. �ne?in "Arkada?lar?na ders notlar?n? ???nla, kazan", "stresin
beynini ele ge�rmesine izin verme" vs. gibi<br /> <br /> Kendi �rencilerimden de bilirim;
�renciler ikiye ayr?l?r, ders notu tutanlar ve tutmayanlar. Site her iki �renciye de hitap ediyor.
Ders notu tutanlar, notlar?n? burada yay?nlay?p para kazan?yor, tutamayanlar da buradan ders
notlar?n? elde edip derslerini kurtar?yorlar.<br /> <br /> Gen�er haydi bakal?m <a
href="http://www.derslerikurtaranadam.com/"
target="_blank">www.derslerikurtaranadam.com</a> un ba??na�</p>  <p><a
href="mailto:birsenaltiner@gmail.com">birsenaltiner@gmail.com</a></p>
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