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Full	hd	film	harry	potter	8	part

They	may	not	strictly	be	Christmas	films	but	nothing	makes	me	feel	quite	as	nostalgic	and	magical	as	the	Harry	Potter	series.	You	better	believe	that	if	I	could	find	a	fireplace	linked	up	to	the	floo	network	and	transport	myself	to	the	Weasleys	cottage	just	in	time	for	a	turkey	dinner	then	I	absolutely	would.	While	that	may	be	a	pipe	dream,	you	can	now
settle	for	the	second	best	thing	this	festive	season.	Yes,	the	whole	Harry	Potter	series	will	be	on	NOW	TV	from	Dec.	23.	Up	until	this	point	the	fantasy	franchise	that	defined	so	many	childhoods	hasn’t	been	available	to	watch	for	free	on	any	of	the	major	UK	streaming	services.	However,	that’s	all	about	to	change.NOW	TV	revealed	that	on	Dec.	23
anyone	with	a	subscription	to	their	services	and	Sky	Cinema	will	be	able	to	stream	each	of	the	eight	marvelous	movies.	That’s	one	wizarding	adventure	a	day	to	get	you	through	to	the	new	year.	Previously,	if	you	didn’t	own	Harry	Potter	on	DVD,	you	could	rent	or	buy	a	copy	of	the	films	on	Amazon	Prime,	but	this	will	be	the	first	time	the	tale	of	the	boy
who	lived	will	be	available	to	stream	on	a	UK	service.Posting	the	news	on	their	Facebook	page	one	Potterhead	wrote,	“woo	hoo	finally	NOW	TV	you	have	made	my	Christmas.”	Sharing	her	excitement	another	said,	“I	won’t	be	going	out	for	weeks	now!	Harry	Potter	with	the	kids.”	Honestly,	I	feel	that	sentiment	on	a	very	real	level.	All	baltic	trips	to	the
pub	will	now	be	replaced	with	Harry	and	Dobby	and	a	glass	of	wine.Escapism	is	what	Christmas	is	all	about	and,	while	it’s	unclear	how	long	NOW	TV	and	Sky	Cinema	will	keep	the	Harry	Potter	series,	this	is	certainly	a	golden	window	of	opportunity.	So	gather	your	best	witches,	accio	that	remote,	and	get	ready	for	some	seriously	cosy,	nostalgic	nights
in.	HD	1086	yorum	130	dk	Harry	Potter	Ve	Ölüm	Yadigarları:	Bölüm	2Dark	Lord’u	ölümsüz	kılan	tek	şey	Horcruxes	adı	verilen	büyülü	bir	eşyadır	ama	bu	büyülü	ve	önemli	eşyayı	ne	Ron	ne	Harry	ne	de	Hermione	bulmayı	bir	türlü	başaramamışlardır.	Ancak	Hermione,	Ron	ve	Harry	bu	hayati	önem	taşıyan	eşyayı	aramaktan	da	vazgeçmemişlerdir.
Bunca	arama	sırasında	çıkarlarına	olan	tek	şey	Dark	Lord’un	bu	araştırmalarından	haberi	olmamasıdır	fakat	bu	durumda	kısa	süre	içinde	değişir.	Çünkü	Dark	Lord,	Hermione,	Ron	ve	Harry’nin,	Horcruxes’un	peşinde	olduklarını	ve	eşyayı	bulur	bulmaz	yok	edeceklerini	öğrenir	ve	bunun	üzerine	bu	üç	genç	büyücü	bir	an	da	kendilerini	asla
karşılaşmadıkları	devasa	bir	savaşın	içinde	bulurlar.	Serinin	bu	son	filmi	olan	Harry	Potter	Ve	Ölüm	Yadigarları	Bölüm	2'de	1.4	milyar	dolar	gibi	dönemin	dünya	rekorlarıyla	yarışacak	bir	hasılat	toplandığı	kamuoyu	ile	paylaşılmıştı.	IMDB	üzerinde	de	oldukça	yüksek	bir	puan	verilen	Harry	Potter	Ölüm	Yadigarları	Bölüm	2	filminde	yönetmen	koltuğunda
oturan	kişi	olarak	yine	başarılı	yönetmen	David	Yates'i	görüyoruz.	Filmin	hikayesinin	ana	fikir	taslağı	ve	bütün	kurgusu	Steve	Kloves'e	aittir.	Filmin	oyuncu	kadrosunda	Daniel	Radcliffe,	Emma	Watson	ve	Rupert	Grin	gibi	genç	parlak	yıldızlarımız	rol	almaya	devam	ediyor.	Harry	Potter	Ve	Ölüm	Yadigarları	bölümünün	son	serisi	olan	bu	film	Türkçe
Dublaj	olarak	türkiyedeki	sinema	salonlarında	izleyicilere	sunulmuştu.	Ayrıca	serinin	ilk	filmi	olan	Harry	Potter	Ve	Ölüm	Yadigarları	1.	Bölüm	Amerika	Birleşik	Devletleri'nde	ve	İngiltere	de	250	milyon	dolar	gibi	devasa	bir	bütçe	harcanarak	çekilmiş	bir	yapıttı.	Harry	Potter	Ve	Ölüm	Yadigarları	Bölüm	1'de	Harry	Potter,	Hermione	ve	Ron	oldukça
tehlikeli	bir	maceranın	içine	girmişlerdi.	O	macerada	hortkulukların	peşine	takılarak	Lord	Voldermort'un	ruhunın	kırıntıları	olan	önemli	parçaları	bulup	imha	etmişlerdi.	Yanlız	görev	tabiki	de	henüz	bitmedi,	artık	genç	maceracı	ekibimiz	bu	görevi	sonuca	ulaştırmak	için	yeni	arayışlar	peşine	düşüyorlar.	Harry	Potter	Ve	Ölüm	Yadigarları	2.	Bölüm'de
görevi	tamamlamak	için	yapılan	araştırma	bütün	hızıyla	ve	serüvenleriyle	birlikte	devam	ederken,	ekibimiz	bu	serüvenin	içinde	Ölüm	Yiyiciler'le	mücadele	etmek	gibi	zorlu	bir	sınav	vermek	zorunda	kalacaklardır.	Bunca	uğraş	ve	mücadeleye	rağmen	işler	bekledikleri	gibi	gitmeyecektir.	Zira	Lord	Voldemort	sürekli	bir	biçimde	güç	kazanmaktadır	ve	3
arkadaş	için	Ölüm	Yiyenleri	yok	etmek,	hiç	te	kolay	olmayacaktır.	Harry	Potter	Ve	Ölüm	Yadigarları	Bölüm	2	Full	HD	izle.	2	yıl	önce	Not:Bluray	Sürüme	Güncellendi!!!	@Ozan	Harry	Poter	3	ay	önce	Çok	çok	çok	güzel	bir	film	bu	bölümü	yeni	izleyeceğim.ızlemeyenlere	tavsiye	ederim	potter	hayranı	5	ay	önce	Muhteşem	bi	seri	sıkılmadan	tekrar	izliycem
bu	arada	11.	Kez	bitirmiş	oldum	Bu	seri	efsane	7	ay	önce	Çok	güzel	seri,	müthiş	bitiriş.	Keşke	devamı	olsa	harry	7	ay	önce	Harry	potter	2	filmi	gerçekten	muhteşem	diğer	tüm	seri	gibi	MR.ÖZEN	7	ay	önce	Bence	harika	çok	güzel	tavsiye	ederim.	rsen	7	ay	önce	Izlemiğiniz	için	çok	şanslısınız	çünkü	harika	bir	seriye	başlıyorsunuz	her	bölümünü	21	kez
izledim	M.Enes	8	ay	önce	Abi	gerçekten	harika	ya	en	sevdiğim	serisi	muthiş	bu	arada	dracoya	bayılıyorum	HARRY	POTTER	8	ay	önce	Çok	güzel	bir	film.	Bence	dünyanın	en	güzel	filmi.	Herkese	tafsiye	ederim	POTTERHEAD	8	ay	önce	Muemmel	bir	film	11ci	kez	seriyi	bitirdim	yine	basliyicam	her	seferinde	mukemmel	m.r.	potter	9	ay	önce	Herkes
mutlaka	izlesin.Siddetle	tavsiye	ederim	1234567889	9	ay	önce	Acayip	güzeldi	özelliklede	sonu	bence	kesinlikle	izlemelisiniz	???	9	ay	önce	Gercekten	tum	seriye	tumuyle	bayiliyorum.	Herkes	izlesin	Efe	10	ay	önce	Gerçekten	insanın	içi	ağlıyor	o	sondaki	müzik...	Herşeyin	bittiği	an...	HARRY	POTTER	11	ay	önce	Dünyanın	en	güzel	serisi	ginny	11	ay	önce
Ççok	güzel	bir	film	ve	çokda	heyacanlı	Rana	Potter	11	ay	önce	Hayatımda	izlediğim	en	güzel	film	gerçekten	izlemeyenlere	şiddetle	tavsiye	ederim	büyülü	film	sevenler	bu	filme	bayılırrr	Yasin	11	ay	önce	Efsane	bir	filmin	efsane	sonunu	izlemek	gercekten	mükemmel	bir	film	nisa	11	ay	önce	Harika	bir	film	tem	6	kere	izledim	ve	7.	Ye	geçicem	efe	1	yıl
önce	Dünyanın	en	iyi	filmi	olabilir	tam	5	kez	izledim	harika	1	yıl	önce	Harika	ötesi	kelimelerle	anlatılmaz	28.Inci	izloeyişim	boş	1	yıl	önce	Harika	bir	film	çok	güzel	herkes	izlemeli	kesinlikle	°	1	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	tek	anlamada	mükemmel	????????	1	yıl	önce	Mükemmel	ötesi	bayıldım	gerçekten	tüm	seriyi	izledim	ve	harikaydı	Mustafa	1	yıl	önce
Tek	kelimeyle	Harika	Devamı	gelirse	çok	güzel	olur	142769540958	1	yıl	önce	Film	çook	iyi	bayıldım	Potterhead	1	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	güzel	filmlerden	bir	tanesi.	Her	izlediğimde	aynı	heyecanı	veriyor.	ızlemenizi	şiddetle	tavsiye	ederim	:d	Aa	1	yıl	önce	Harika	bir	film,	izleyenler	çok	şanslı	((((((((((BENCE))))))))))	esma	1	yıl	önce	Çok	güzel
keşke	yeni	serisi	olsa	Yasin	1	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	çok	guzel	bir	film	hayatımda	izlediğim	en	iyi	film	serisi	Hayri	pıtır	1	yıl	önce	Yıllarca	bıkmadan	usanmadan	izleyeceğim	tek	seri	filmdir	ilerde	çocuklarımla	oturup	izleyeceğim	tek	film	fantastik	canavarlar	serisiyle	devam	ettirdiler	ama	büyüsü	bozuldu	bence	Harry	potter	1	yıl	önce	Güzel	bir	filim
10.	İzleyişim	Tavsiye	ederim	Bruh	1	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	keşke	bunun	gibi	daha	çok	harry	potter	serisi	olsa	3	4	ay	sonra	unutup	birdaha	izliycem	şuan	bitmesine	üzülüyorum	luna	potter	1	yıl	önce	Dünyada	en	güzel	film	1	ay	sonra	unutcam	için	birdaha	izliyorum	Yusuf	Malfoy	1	yıl	önce	Film	çok	güzel	on	numara	beş	yıldız	Alfa	1	yıl	önce	Efsane	iyi
bir	film	bayılıyorum	3-4	kere	baştan	sona	izledim	yinede	tekrar	tekrar	izliyorum	melis	aslan	1	yıl	önce	Ya	hayatımda	görsüğüm	en	iyi	flimler	den	keşke	devamı	gelse	herkese	tavsiye	ederim	reyyan321	1	yıl	önce	Aşşırı	güzel	film	arkadaşlar	herkese	tavsiye	edrim	fğlm	gibi	fğlm	1	yıl	önce	Efsane	seri	5-6	ay	sonra	unutunca	tekar	başlicam	film	anlatılamaz
yaşanır	bu	arada	bitmeseydi	keşke	Mr	Potter	1	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	en	en	en	iyi	film	serisiydi	harika	3/13	1	yıl	önce	Çok	iyi	bir	film	Draco	Malfoylss	1	yıl	önce	Hayatımda	izledigim	en	iyi	film	,	kelimler	yetersiz	yıllar	geçsede	yinede	sıkılmam	:)	bizim	için	bir	filmden	fazlası	Harry	Potter	1	yıl	önce	Hayatımda	seri	olarak	izlediğim	en	güzel
filmdi	gerçekten	ve	site	çok	kaliteli	azerking	1	yıl	önce	Abi	bir	efsaneydi	qaliba	rekorumu	kirdim	bunu	izlerken	1	gune	4	bolum.Adam	hic	bitmesini	istemiyor.Bir	efsane	seri.Vay	be.	kimim	ben	1	yıl	önce	Bu	güne	kadar	izlediğim	en	güzel	film	serisi	Harry	J.Potter	1	yıl	önce	Bu	seriyi	çok	seviyorum	ya	8.	Kere	bitirişim	çok	seviyorum	izlemeyenler
kesinlikle	izlemeli	!	potterhead	1	yıl	önce	Ya	bu	seriye	bayılıyorum	ya	6.	Seriyi	izleyişim	ve	bıkmadanda	seyrederim	izlemeyen	varsa	hemen	izlesin	Türkiye	1	yıl	önce	Filmin	sonlarında	hep	ağladım	milyonlarca	kez	izleyebilirim	çok	güzel	bir	film	anlatmaya	kelimeler	yetmiyor	hatta	kelime	bile	bulamıyorum	tam	bir	harry	potter	sevenim	çok	seviyorum	bu
seriyi	♥♥♥	prs	1	yıl	önce	Seriye	yeni	gerçekten	mükemmmeldi.	3	günde	bitrdim	çok	güzeld,	donmadı	hemde	yanii	film	siteside	iyiydi,	harry	potter	1	yıl	önce	Dünyanın	en	güzel	filmi	aynı	bölümü	1	milyon	kez	izlerim	Sena	Şevval	1	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	güzel	film	serisi.	Kaç	kere	izledim	bilmiyorum.	Herkese	tavsiye	ederim.	mütiş	bir	film	1	yıl
önce	Hayatımda	gördüğüm	en	güzel	filim	çok	harika	bir	film	ağzım	acık	izledim	resmen	o	kadar	harika	hayri	pıtır	1	yıl	önce	Izlediğim	en	iyi	film	serisi	harika	bişe	kesinlikle	devamı	olmalı	draco	malfoy	1	yıl	önce	Hayatımda	gördüğüm	en	iyi	film	mutlaka	izleyin.	100	1	yıl	önce	Çok	harikaka	ve	çok	güzel	filmi	bütün	seriyi	3	günde	bitirdim	Gülhan	kaya	1
yıl	önce	Gerçekten	bayıldım	ve	çok	duygulandım	umarım	devamı	gelir	hayri	pıtır	1	yıl	önce	Dünyanın	en	güzel	film	serisi	4	günde	bitirdim	yemin	ederim	potterhead	1	yıl	önce	Bu	benim	10.	ızleyişim	film	muhteşem	her	izlediğimde	içim	ürperiyor	rana	1	yıl	önce	Tek	kelimeyle	muhtesem	keşke	devamını	yapsalar	kske	bitmeseydi.	Emirhan	1	yıl	önce	Tek
kelimeyle	muhteşem	keşke	devamını	yapsalar	da	izlesek	keşke	bitmeseydi.	MELİKE	1	yıl	önce	Benim	hayatımın	en	güzel	filmleriydi	sonuda	harikarydı	Potterhead	1	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	film	serisi	diyebilirim	hayranıyım	kesinlikle	tavsiye	ederim.	5	-	6	ayda	bir	seriye	tekrar	başlıyorum	her	seferinde	aynı	heyecan	harry	potter	1	yıl	önce
Hayatımda	gördüğüm	en	mükemmel	film	olabilir	Ron	1	yıl	önce	Hayatımda	gördüğüm	en	mükemmel	film	diyebilirim...	Mükemmel	Ali	.D	1	yıl	önce	Hani	bir	filime	güzel	güzel	başlarsın	seversin	işte	o	filmin	sonuna	gelince	içine	bir	acı	girer	ya	bitti	be	diye	banada	o	oldu	yaaa	devamı	olsa	keşke	Draco	1	yıl	önce	Tek	kelimeyle	muhteşem	kesinlikle	izleyin
dracoyu	daha	fazla	göstermelidirler	herry	potter	1	yıl	önce	Harika	tek	kelimeyle	muhteşemmmm	Ayliin	2	yıl	önce	Mükemmel	ötesi	bir	seriydi	devamı	gelsin	noluuur	voldemırt	2	yıl	önce	Voldemırt	yazık	kafana	[spoiler][/shvnhpoiler]	COKGÜZEL	2	yıl	önce	Yaaa	cok	ağladımmm	cok	güzel	yaaaa	İSİMSİZ	2	yıl	önce	En	sevdiğim	film	serisini	en	sevdiğim
siteden	izlemek	çok	güzel.	İsim	Bulunmuyor	2	yıl	önce	Mükemmel	bir	film	serisiydi	devamı	gelirse	çok	güzel	olur.	şş,ş,ş,ğülpğlğp	2	yıl	önce	Bütün	filmlerini	en	az	4	er	kez	izledim.Bütün	kitaplarını	okudum.Hayranıyım,izlemenizi	tavsiye	ederm.	Elif	2	yıl	önce	Kesinlikle	devamını	getirmeliler.9.	Filmini	falan	da	yapmalılar	mustafa	2	yıl	önce	Hayatımda
ızledıgım	en	ama	en	muhtesem	fılımlerden	tabıkıde	bundan	1	yıl	sonra	tekrar	ızlıcem	:d	Abdullah	çağlar	2	yıl	önce	Ben	8	bölmü	3	günde	bitirdimbence	mükemmmel	bir	film	serisi	ama	sonda	çok	kişi	ölüyor	Ensar	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	film	serisi	8	bölümü	8	günde	bitirdim.Tamamen	mükemmel	bir	film.	salih	2	yıl	önce	Film	gerçekten	çok
güzeldi	hayran	kaldım	ama	devamı	olsa	efsane	oludu	fil	çok	güzel	İsmimi	napcan?	2	yıl	önce	Çok	güzel	bir	seriydi.	Keşke	bitmeseydi.	Ama	bu	filmde	en	çok	Severus'	un	ölümüne	üzüldüm.	Çok	severdim	adamı	ya	:'(	ENES	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	keyifli	film	serisiydi	diyebilirim.Ve	herkese	izlemesini	öneririm.	HARRY	POTTER	2	yıl	önce
Hayatımda	izlediğim	en	güzel	filmlerden	biriydi	keşke	dizi	olsa	tek	kelimeyle	muhteşem	harley	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	ennn	güzel	filmlerden	biriydi	mutlaka	izlemelisiniz	tek	kelimeyle	muhteşem	Süleyman	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	film	diye	bilirim	8	bölümü	7	günde	bitirdim	ve	tekrar	izleyeceğim	:)	Ayla	2	yıl	önce	Dünyaya	bidaha
gelmicek	bir	film	doğrusu	her	bölümü	100	kere	izlesemde	asla	sıkılmam	melisa	2	yıl	önce	Hârika	bir	film	diğer	bölümlerin	fragmanını	izledim	gerçekten	müthiş	şu	ana	adar	izlediğm	en	güzel	dizi	film	21313	2	yıl	önce	Dünyanın	en	güzel	filmi	mükemmmel	müthiş	harika	efsane	keşke	999	bölüm	daha	çıksa	sıkılmadan	izlerim	ama	keşke	devamı	çıksa	:(
arda	2	yıl	önce	Tek	kelime	ile	mükemmel...	Ve	karantinada	izleyin	kesinlikle	mükemmel	oluyor.	Ve	daha	sonrasında'da	karayip	korsanları...	DAVID	YATES	2	yıl	önce	Şu	ana	kadar	izlediğim	en	mükemmel	seriydi	ve	tekrar	izliyeceğim.	MR	POTTER	2	yıl	önce	Cok	harıka	fılım	hepınıze	tercıh	ederım	fılım	efsane	hepınıze	tercıh	ederım	Harry	Potter	2	yıl
önce	Çok	güzel	bir	seri	ve	mükemmel	bir	film	herkese	öneririm	Karantinada	çok	güzel	oldu	bu	seri❤		Potter	2	yıl	önce	2	günde	tüm	filmleri	bitirdim	gerçekten	dünyanın	en	iyi	serisi	herkese	tavsiye	ederim	Bayan	POTTER	2	yıl	önce	Film	gzldi	ama	harry	diriltme	tasini	atmasaydi	ailesini	sevdiklerini	diriltebilirdi	keske	oyle	yapsalardi	film	de	Lazo	2	yıl
önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	serilerden	sonuda	süper	bitti	Harry	potter	2	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi:(((((	KEDİ	REİS	2	yıl	önce	Dünyanın	en	güzel	son	u	HARRY	2	yıl	önce	Harika	bir	film	.Keşke	devamı	da	olsa...	Duru	2	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	Duygu	2	yıl	önce	Bitmemeliydi...	:(	bitmeseydi	:(	hüseyin	2	yıl	önce	Dünyanın	en	güzel	filmi	hiç	şüphesiz
hızlı	ve	öfkeliden	bile	daha	güzel	BERİL	2	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	olmuş	ama	bölüm	9	da	gelsin	.	Potterhead	2	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film.Tek	kelimeyle	harika❤bence	dünyanın	en	iyi	filmi	HARRYPOTER	2	yıl	önce	Çok	güzeldi	ellerinize	sağlık	((:	ama	keşke	bitmeseydi	üzücü	oldu!!	luna	2	yıl	önce	Ya	süper	bundan	daha	güzel	bir	film	olamaz	Mouzio
Dilek	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	flim.	?	2	yıl	önce	Süperdi	.	Keşke	devamı	olsaydı	Harry	2	yıl	önce	Film	efsane	harry	poter	2	yıl	önce	9	gelsin	bütün	serileri	okudum	ve	izledim	YUNUS	2	yıl	önce	9	uncu	bölüm	kesinlikle	gelmeli	Hermione	luna	granger	2	yıl	önce	Çok	güzel	HERMOİNE	2	yıl	önce	Flim'in	sonu	çook	güzel....	Keşke	seri
bitmese...Bence	harika	bir	flim	çıkarmışlar....	Snape	2	yıl	önce	Bundan	daha	güzel	bi	film	olması	net	imkansız...	HARRY	2	yıl	önce	Çok	güzel	romantik	Severus	2	yıl	önce	Snape	harika	bir	adamsın	sen	Harry	Potter	2	yıl	önce	Mukemmel	bir	film	2	yildir	izliyom	bir	kac	yil	yine	izliyicem	Yasin	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	güzel	film	kesinlikle
kaçırmayın.	ROZA	2	yıl	önce	Çok	mükemmel	Lale	2	yıl	önce	Harika	keske	9	da	ciksaaaa	nil	sultan	2	yıl	önce	Kısaca	mü	kem	mel	potter	2	yıl	önce	Müthiş	yaa	en	iyi	filmi	bence	ama	yinede	bitmese	iyi	olurmuş.	Voldemort	2	yıl	önce	Super	bir	filim.	Uzay	2	yıl	önce	Hayatınızda	izleyeceğimiz	en	mükemmel	filme	sahitnolunn	ayaz	2	yıl	önce	Vallah	çok
güzelmiş	harry	potter	2	yıl	önce	Efso	yaa	HARRY	2	yıl	önce	Tek	kelimeyle	mükemmel	52663	2	yıl	önce	Bayıldım	film	süperr	artıl	bende	tam	bir	harry	potter	hayranı	oldum	mükemmel	Hermione	2	yıl	önce	Çok	güzeldi.	Harry	seni	seviyorum.	harrypotter	2	yıl	önce	Harika	çok	güzel	Neville	2	yıl	önce	Bu	bölüm	ayrı	bir	heyecanlı	ve	şaşırtıcıydı	özellikle
harry	nin	tüm	bölümler	boyunca	inandıklarının	farklı	bir	hikayesi	olması	...	Hermione	2	yıl	önce	Keşke	devam	etseydi	harika	bir	filmm	hiranur	2	yıl	önce	Harika	karantinada	izlenilebilir	hermonie	2	yıl	önce	Çok	güzel	film	10	defa	1	den	8	e	kadar	izledim	izlemenizi	tavsiye	ederim	AŞKGİBİBİŞEY	2	yıl	önce	Herkeze	tavsiye	ederim	AŞKGİBİBİŞEY	2	yıl
önce	Acayip	güzel	kaçırmayınn	HARRY	POTTER	2	yıl	önce	Kesinlikle	tek	kelimeyle	muhteşemdi	Esra	2	yıl	önce	Muhteşemdi	en	güze	film	ve	her	seferinde	aynı	heyecanla	aynı	merakla	izliyorum	harry	potter	2	yıl	önce	-mükemmel	izlemeyenler	izlesinnnn-	hermonie	2	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	izlemeden	duramıyorum	Emma	watson	2	yıl	önce	Çok	güzel
günlerdi	elif	akduman	2	yıl	önce	Bu	flimmin	serisi	harika	karantina	günlerinde	izlenecek	bir	seri	Harry	potter	2	yıl	önce	Süper	bir	film	Yorumcu	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	film	serisi	olabilir	ilk	filmi	izleyince	zaten	gerisi	geliyor	harika	!	İpek	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	film	serisi	sercan	2	yıl	önce	Hayatımdqa	izlediğim	en	iyi	film	ela
2	yıl	önce	Film	mükemmelll	Surkently	2	yıl	önce	Bu	filimi	herkese	tavsiye	ediyorum	potterhead	2	yıl	önce	Kaçıncıya	izlediğimi	bilmiyorum.	vay	be	dile	kolay	22	yıl	geçti	ilk	harry	potterın	çıktığından	beri	ve	eyer	kitaplari	okumayan	varsa	mutlaka	okuyun	bana	kitap	okuma	sevgisi	katan	seri	harry	potter❤⚡❤⚡❤	Efsane	2	yıl	önce	Film	efsane	tavsiye
ediyorum	bu	üçuncü	izleleğişim	bütün	seriler	efsane	tşk	10	numara	Nisa	2	yıl	önce	Bence	mikemmel	bir	film	serisi	PoTTeR.head	2	yıl	önce	Seri	tek	kelimeyle	mukemmel	HARRY	2	yıl	önce	Cok	iyii	harry	potter	2	yıl	önce	Herkese	şiddetle	tavsiye	ediyorum	hayatımda	izlediğim	en	güzel	film	seriis	bu	film	serisi	galiba	gülsüm	2	yıl	önce	Sonu	çok	iyiydi
neredeyse	ağlayacaktım	cemr	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	güzel	film	aziz	mert	2	yıl	önce	Harika	bir	film	Dambıl+door=	2	yıl	önce	Sonu	çok	ağlamaklı	gecti	ama	güzel	birpotterhead	2	yıl	önce	Çok	güzel	Biri	2	yıl	önce	Çok	güzeldi	herkese	tavsiye	ederim	Harry	hayranı	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğiö	en	güzel	film.Tüm	serisinede	bayılıyorum,	hiç
bıkmadan	izliyorum.	Sude	2	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	film	izlerken	ağlamaktan	gözlerim	şişti	iyiki	izledim	unknown	2	yıl	önce	Çok	beğendim	yorum	2	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	serisi	defalarca	kez	izlesem	de	bıkmıycam	galiba.	rumuz	ne	2	yıl	önce	Çok	iyi	Potterhead	2	yıl	önce	Mükemmel	bir	seriye	mükemmel	bir	final	bölümü.	Sonu	gerçekten
etkileyiciydi.	Herkese	şiddetle	tavsiye	ederim.	Albus	Dubledore	2	yıl	önce	Muhteşem	bir	film	sonu	ve	her	yeri	çok	güzeldi.Dünyanın	en	iyi	filmi.Seni	asla	unutmayacağım	harry	potter.	Dila	2	yıl	önce	Tam	anlamıyla	müthiş	bir	film	tüm	seri	kesinlikle	izlenmeli	(alt	yazılı	)	❤	enes	2	yıl	önce	On	numara	Tamam	knka	2	yıl	önce	Teknolojinin	güzel	şeylere
yaradığının	en	güzel	örneklerinden	irem	hasırcı	2	yıl	önce	Çoook	güzel.	SSFV	2	yıl	önce	Dünyanın	en	iyi	filmi	cem	2	yıl	önce	Iyi	film	Gamze	2	yıl	önce	Harika	ötesiydi	Ece	Potter	2	yıl	önce	Müq	bir	film	inş	9	da	gelir	ulutürk	2	yıl	önce	On	numara	mithiş	bir	film	mehemmed	2	yıl	önce	Cok	quzel	filmi	defa	izledim	ron	wizly	2	yıl	önce	Çok	güzel	olmuş	Harry
Potter	2	yıl	önce	Tek	kelime	:	muhteşem	.	Lütfen	9	gelsin.	Crome	2	yıl	önce	Gerçekten	sağlam	bir	sondu	inşallah	yenilerler	Mr	.	Weasley	2	yıl	önce	Tek	kelimeyle	muhteşem	sanane	2	yıl	önce	3.	Kez	bitirdim	şimdiye	kadar	daha	iyi	bir	film	serisi	görmedim	Malaklı	2	yıl	önce	Dobby	seni	çok	özlüycem	:(	ikra	2	yıl	önce	Çooookk	güzel	Ron	Weasley	2	yıl	önce
Çok	güzeldi.	ınşallah	daha	çok	böyle	flim	gelir.Kitap	ile	flimde	fark	var	begüm	2	yıl	önce	Harika	bir	film	olay	örgüsü	hersey	mükemmel.Sonuda	efsane	olmus	cok	begendim...	Hagrid	2	yıl	önce	Çok	muhteşemdi	9	da	gelsin	lütfen	htrre	2	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	ron	2	yıl	önce	Cok	guzel	film	Mrs	Granger	2	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	çok	güzeldi	ve	hep
güzel	olacak	asla	unutmicaz	Mr.♡	2	yıl	önce	Tek	kelimeyle	yetmiyor	Olağanüstü	Harika	ve	Mükemmeldir	emma	2	yıl	önce	Gerçekten	tek	kelimeyle	mükkemmmel	Dambuldore	2	yıl	önce	Efsane	bı	fılm	Deli	2	yıl	önce	Güzel	bir	film	melik	2	yıl	önce	Cok	guzel	fadime	2	yıl	önce	Harikaydı	kaç	defa	izlediğimi	bilmiyorum	her	zaman	harikaydı	hep	de	harika
olacak	:)	emin	2	yıl	önce	Bu	güne	kadar	izlediğim	en	güzel	film	Potterhead	2	yıl	önce	Çok	güzel	1	film	ben	2.	Kez	bitirdim	M.Enes	2	yıl	önce	Çok	başarılı	bir	film,	seri	muhteşem	ve	kaliteli	doğrusu,ayrıca	sonu	da	çok	iyi	bitti	**	POTTER	**	2	yıl	önce	9	gelmeli	kesinlikle	veysel	2	yıl	önce	Film	bir	efsane	güzel	Enes	2	yıl	önce	Ve	mutlu	son	Seni	asla
unutmayacağım	Harry	Potter	♥♥♥	Harry	Potter	2	yıl	önce	Muhteşem	bir	film	keşke	harry	Potter	serisi	devam	etse	eda	2	yıl	önce	Çok	güzel	ve	harry	çok	yakışıkllı	HarryPotterFan	2	yıl	önce	Bence	güzel	bir	film	olmuş	Ydyhdhd	2	yıl	önce	Bayıldım	9.	Bolum	ve	serinin	devamı	gelmeli	bence	Harry	2	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	çok	güzel	bir	seriydi	harry
poter	2	yıl	önce	Çook	gözel	melikoşah	2	yıl	önce	Mükemmel	bu	fimi	izleseniz	iyi	olur	Astrick	2	yıl	önce	Güzel	ve	dokunaklı	bir	sondu	:)	serideki	en	iyi	filmlerden	birisidir	izleyin	kesinlikle.	baran	2	yıl	önce	Harik	bi	filmdi	mutlaka	izleyin	2.	ızleyişim	serinin	kitaplarınıda	okudum	nlarda	mükemmeller	...	sude	2	yıl	önce	Film	çok	güzel	Mert	2	yıl	önce	Film
muhteşem	bişey	bi	şekilde	devamı	olmasını	isterdim	cer	2	yıl	önce	9	çıksın	lütfennn	ewf	2	yıl	önce	Efsane	film	potterhead	2	yıl	önce	Dünya	nın	en	güzel	film	i	ve	en	güzel	sitesi	elifak	2	yıl	önce	Ulann	süperrrr	Emre	vollasie	2	yıl	önce	Hayatım	boyunca	unutamayacağım	bir	film	ve	seri	tekrar	izlemek	nasip	olur	inşallah	EWQ	3	yıl	önce	Efsane	film	efso
seri	MR.	Alp3r3n	3	yıl	önce	Kesinlikle	izlenmesi	gereken	bir	seri.	Beyza	3	yıl	önce	Harikaydı	9.	Gelmeli	Malfoy	3	yıl	önce	Mükemmel	ya	defalarca	izlesem	de	bıkmıyorum	seride	en	sevdiğim	2	film	var	ölüm	yadigarları	2	ve	ateş	kadehi	eylül	3	yıl	önce	Filim	acayip	güzel	123	3	yıl	önce	Çok	iyi	filmm	Cedric	diggory	3	yıl	önce	Dünyanın	en	iyi	filmi.Bayıldım
12	3	yıl	önce	Muhteşemsin	Harry	Poter	TUANA	3	yıl	önce	Çok	güzeldi	bayıldım	devamı	gelmeli	Aslan	3	yıl	önce	Mükemmel	son...	Emir	Gencer	3	yıl	önce	:/	bitti.	Nadir	3	yıl	önce	Bu	film	mükemmel!	Straler	3	yıl	önce	Harika	bir	yapım,	ayrıca	j.K	rowling'e	böyle	bir	başyapıt	yazdığı	için	sonsuz	teşekkürler!	melez	prens	3	yıl	önce	Harikaydı	keşke	bitmese
ve	albus	severusu	çok	sevdimmm	hyperion	3	yıl	önce	Her	sefeerinde	ağlıyorum	gözümde	yaş	kalmadı	öff.	mürver	asa	3	yıl	önce	Muhteşem	bir	seriydi	efsane	bir	başyapıt	Lord	Voldemort	3	yıl	önce	Bir	efsanenin	bitişi.	Âdeta	bir	başyapıt.	Dobby	3	yıl	önce	9.	Da	gelsinnn.	Mükemmmel	bir	seriydi	yaaa	poterın	gözlüğü	3	yıl	önce	Tek	kelime	ile	muhteşem
BATUHAN	3	yıl	önce	Keşke	9.	Bolumude	olsa	DOBBY	3	yıl	önce	Kaç	kere	izledim	bilmiyorum	ama	her	seferinde	ağlıyorum	:/	mustafa	ege	3	yıl	önce	Çok	güzel	bayıldııımm	Bordobereli1255	3	yıl	önce	Efsane	film	aaa	3	yıl	önce	Lan	filmi	tam	20	kez	izledim	:d	mustafa	ege	3	yıl	önce	Ron	çok	komik	lan	mustafa	ege	3	yıl	önce	Çok	güzel	lan	hüseyin	3	yıl
önce	Keşke	bitmeseydi	muhteşem	Harry	Potter	3	yıl	önce	100	kare	izlerim	Bitmemeli	3	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	,	ama	olsun	tekrar	tekrar	başa	sarıp	izlerim	bende	❤		albus	severius	3	yıl	önce	Bir	efsane	daha	sona	erdi	lordkeser32	3	yıl	önce	Benim	annem	ve	ben	bayılıyoruz	çok	güzel	dramione	3	yıl	önce	Müthiş	bi	seri	keşke	bitmeseydi	Melih	3	yıl	önce
Bir	*efsane*	daha	bitti.	Esra	Naricican	3	yıl	önce	Çokk	iyi	Ronmione	3	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	:(	Albus	S.	Potter	3	yıl	önce	O	kadar	çok	izledim	ki	artık	ağlayamıyorum	:d	xd	asya	3	yıl	önce	45.	ızleyişim	keşke	hiç	bitmese	Ginny	Potter	3	yıl	önce	O	kadar	güzel	ki...	NEHİRHARR	3	yıl	önce	Kaçıncı	defa	izliyorum	bilmiyorum	TONKS	3	yıl	önce	Neden
bitiiğiiiiiiiiiiiin	Efe	3	yıl	önce	Ağlıyacam	resmen	bunun	bittiğine	Melih	3	yıl	önce	Harika	ya	harika	Tom	Riddle	3	yıl	önce	Hızlı	ve	Öfkelinin	serisini	izleyeceğinize	bu	filmin	serisini	izleyin	daha	faydalı	olur.	Film	tam	bir	baş	yapıt.	ayça	3	yıl	önce	Çok	güzel	bence	devam	etmeli	:)	Sereeri	3	yıl	önce	Mukemel	sanirim	devami	gelmicek	mutiaya	hayri	damdir
yani	heripotir	turk	dilinde	hayri	Potterhad	3	yıl	önce	9	gelsiiiiiiiin	Pintiyuz	3	yıl	önce	Səndə	Gözəl	filmlər	gözəl	Luna	Lovegood	3	yıl	önce	Tek	kelimeyle	harika!	Nymphadora	3	yıl	önce	Mükemmel	bır	fılm	hopestar	3	yıl	önce	Mükemmel	ötesi	zuzuuuu	3	yıl	önce	Sirius	adam	yaa	Hale	3	yıl	önce	Efsane	ya	yemin	ederim	film	de	ağladım	ya	Mehmet	Potter	3
yıl	önce	Harikaydı	9	da	albus	potterı	anlatıyo	voldemort	bellatrixle	evli	delphi	adlı	çocukları	var	Al	3	yıl	önce	9	gelsin	nolur	ya	evsane	film	8	kesmedi	3	yıl	önce	Arkadaşlar	beni	8	kesmedi	9	lazım	seri	draco	malfoy	3	yıl	önce	Filim	süperdi	slytherin	harry	malfoy	3	yıl	önce	Agliycam	yaaa	cok	duygulandim	draco	3	yıl	önce	Izlediğim	en	filim	Dumbledore	3
yıl	önce	Filmi	yüzlerce	kez	izledim	çok	seviyorum	adeta	bağımlılık	yapıyor.	Harry	3	yıl	önce	Bayılıyorum	sürekli	izliyorum.	❤Harry	Potter	3	yıl	önce	Mükemmeldin	harry	potter.Seni	çook	özliycez	Hermione	veasly	3	yıl	önce	Neden	sonda	bu	kadar	ağladım	asya	3	yıl	önce	Tek	kelime	eşsizz	beyza	3	yıl	önce	Çok	özlicem	HARMo	3	yıl	önce	Film	harika	bir	an
önce	9	çıksın	lütfen	HarryCİ	uMut	3	yıl	önce	Bu	filme	bayılıyorum!	Coskun	3	yıl	önce	Çok	güzel	birfiilm	Momo	3	yıl	önce	Film	nikotin	gibi	bağımlılık	yapıyor	:)	Potterin	ayakkabisi	3	yıl	önce	Evet	200.	Kez	izleyisim	harika	bir	film	şimdi	201.	Ya	baslicam	ada	3	yıl	önce	Benim	cok	begendigim	bir	film	Harry	Potter	3	yıl	önce	Yaaa	cok	guzel	mutlu	son	bitti
film	bu	harikaa	ALBUS	POTTER	3	yıl	önce	Sadece	gözüme	toz	kaçtı	severus	3	yıl	önce	Biz	sevdikmi	adam	gibi	severus	snape	3	yıl	önce	Dunyanin	en	iyi	filimi.	Newt	Scamander	3	yıl	önce	Film	harika	emo	3	yıl	önce	10.Kez	falan	izliyorum	ama	hala	başlarken	içim	kıpır	kıpır	oluyo	Doby	3	yıl	önce	9	cıkarın	nolur	deli	3	yıl	önce	Severus	snape	sahnesinde
hep	ağlıyorum	aga	ron	wıızlı	3	yıl	önce	Santranç	oynu	güzel	olmuş	Görkem	3	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	di	gece	izledim	harika	ama	bu	son	bölüm	mü	Hermione	3	yıl	önce	Yalnız	newille	sonda	çok	iyi	demedimi	ya	Boveric	3	yıl	önce	Birinin	yaşaması	için	diğerinin	ölmesi.	ruya	3	yıl	önce	Efsane	bişey	dönüp	dönüp	izliyorum	DAMBILDOR	3	yıl	önce	Filim
harika	keşke	devamı	olsa	bu	film	için	20	GB	internet	harcadım	ama	deydi	potterr	3	yıl	önce	Keşke	devamı	gelse	harika	bir	film.Harry	potter	gibi	efsaneler	yaşamalı.	Raber	3	yıl	önce	Güzel	devamı	olsa	tabiki	daha	güzel	olurdu	keyf	aldım	emeğe	saygılarla...	can	3	yıl	önce	Günümüzde	de	böyle	filmler	görmek	isteriz,	fazlasıyla	başarılı	bir	film.	hermonie	3
yıl	önce	Abi	harika	DRACO	MAYLOF	3	yıl	önce	Film	çok	güzel	ve	duygusaldı	ya	film	bitince	ağladım	keşke	hiç	bitmeseydi	bari	harry	ve	hermonie	evlenseydi	ya	Maiden	3	yıl	önce	Cok	güzel.	Robin	Hod	3	yıl	önce	Harika	kesinlikle	izleyin.Müthiş,şahane	bir	film	tavsiyede	ederim.	Harry	Potter	3	yıl	önce	Devamı	çıkmazsa	intihar...	Dobby	Fanı	3	yıl	önce
Kesinlikle	mükemmel	bir	film	ama	bence	dobby	ölmemeliydi	Dolce	3	yıl	önce	Dobby	öldüğünden	beri	izleyesim	gelmiyor	ama	film	mükemmel.	Hermonie	3	yıl	önce	Film	mukemmel	otesi	keske	9.suda	olsa	ama	hermoniyle	harry	evlense	yada	sevgili	olsa	daha	guzel	olurdu	Generalyasuo	3	yıl	önce	Keşki	devamı	olsa	şuana	kadar	ensevdiğim	film	harry
potter	Severus	Snape	3	yıl	önce	Sen	muhteşem	bir	detaysın	Harry	Potter	3	yıl	önce	En	duygusal	bölümü	efsane	kanarya58	3	yıl	önce	Serinin	devamını	bekliyoruz	Ayşeeeeeee	3	yıl	önce	Film	bağlılık	yaptı	lütfen	dokuzuncu	erken	çıksın	selim	3	yıl	önce	Guzel	filimdi	HP13	3	yıl	önce	Bu	seriyi	devam	etdiricem...	dobbyinçorabi	3	yıl	önce	Keşke	yeni
serileride	çıksa	çok	güzel	olurdu	:/	esra	3	yıl	önce	Muhteşemdi	ya	her	seferinde	sıkılmadan	izlediğim	tek	film	bilica	3	yıl	önce	Bir	efsane	daha	bitti	bilinmiyor	3	yıl	önce	Star	wars'daki	gibi	karanlık	birde	aydınlık	taraf	var	efsane!	rumsuz	3	yıl	önce	Filim	efso	değilmi	yaaaa	Murat	3	yıl	önce	Yaw	oh	bee	bitirdim	sonunda	hp	serisini	HARMONİ	3	yıl	önce
Çok	güzeldi	ama	keşke	Spoiler	içeren	alan!	spoiler	içerir	İsimsizPro42	3	yıl	önce	Efsane	bir	film	ya	Arda	akoluk	3	yıl	önce	192.	İzleyeşim	küresel	de	4.yüm	funda	3	yıl	önce	Filmin	sonu	efsane	arkadaşlar	hiç	atlamadan	izleyin	potter	3	yıl	önce	Abi	çok	iyi	yaaaa...	GAMER	HAMZA	3	yıl	önce	Filmin	devamı	geldiği	için	mutluyum.	harry	yeni	3	yıl	önce	Mutlu
sonla	mı	bitiyo	Ahmet	3	yıl	önce	Seriyi	9	kez	okumama	ragmen	hala	bırakamıyorum	ama	bence	kitap	daha	guzel	vd	zaten	filmle	kitap	baya	farklı	filmini	daha	az	izlemisimdir	Potterhead	3	yıl	önce	Film	müthiş	iyiydi	10	kere	çekseler	10	kere	izlerim	o	derece	yani	Spoiler	içeren	alan!	ama	keşke	fred	ölmeseydi	bi	de	malfoy'un	eşinin	kim	olduğunu
anlamadım.	ilker34ist	3	yıl	önce	Emeğinize	sağlık	admin.Sevip	beğenerek	filim	izlediğim	tek	site.Harry	potter	serisinin	güzel	bir	devamı.Sevip	beğenerek	izlediğimgüzel	bir	yapıt.Devamını	bekliyoruz	Harry	Potter	3	yıl	önce	Eğer	cennete	düşerisem	harry	potterın	9.Filminin	çıkmasını	dilicem	metsdark	3	yıl	önce	Her	sene	kankim	mertle	bi	tur	izler
duygulanırız.	Bu	sene	6.Sı	gerçekleşti.	En	güzel	film	serisi	tartışmasız..	Spoiler	içeren	alan!	harry	ölse	daha	anlamlı	olurdu	Harry	potters	3	yıl	önce	Film	baya	baya	baya	guzel	yaa	ilker	3	yıl	önce	Hayatımda	gördüğüm	en	güzel	filmdi	devamı	inşallah	hep	gelir	Madalyalı	3	yıl	önce	Muhteşem	bir	film	potterhead	3	yıl	önce	Tek	kelimeyle	efsane	hayri	3	yıl
önce	Çooook	güzeldi	Taner	Akca	3	yıl	önce	10	defa	izlediğim	seri	filmdir.	Sonrasında	fantastik	canavarları	çıkardılar	ama	bu	kadar	tutmadı.	Star	wars	serisi	gibi	yıllar	sonra	devamının	geleceğini	umuyorum.	Yaşım	40	olsa	da	bu	seriyi	defalarca	izleyeceğim	ve	çocuklarıma	hatta	torunlarıma	bile	izleteceğim.	:))	sakarya	3	yıl	önce	Harikaydı!Diğer
bölümlerinde	bile	bu	kadar	etkilenmemiştim.	mutlu	son	3	yıl	önce	Çok	güzeldi	Film	Delisi	3	yıl	önce	15.	ızleyişim	irem,ilayda	3	yıl	önce	Acayip	güzel	bir	film	di	ve	kesinlikle	tavsiye	ediyorum.	Tom	Riddle	3	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	seriyi	5	kez	bitirdim	ve	hala	tekrar	izliyorum	Sabrina	3	yıl	önce	Super	god	ron	3	yıl	önce	Fivim	evsaneeee	Harry	Poter	41
3	yıl	önce	Efsane	harry	poter	Harry	Potter	3	yıl	önce	Hayatımda	izledigim	en	iyi	film	di	tüm	serilerini	bugun	izledim	çok	begendim	lord	voldamord	3	yıl	önce	Tek	kelimeyle	muhteşem	keşke	devamı	gelse	Eylül	Potter	3	yıl	önce	J.K.	Rowling	ölse	bile	biri	bu	seriyi	devam	ettirsin.	harry	baba	3	yıl	önce	Abi	keske	hic	bitmeseydi...ağladığım	sahnelerin	haddi
hesabı	yok	..	keşke	harry	ölenleri	geri	getirseydi..harry	ve	hermanie	evlenseydi	keşke	ron	da	cho	ile	evlenseydi.	Ben	bu	filmi	izlemeyi	asla	birakmam	.	genne	weasley	3	yıl	önce	Çok	iyiiii	Mustafa	3	yıl	önce	Dünyanın	en	güzel	filmi	olabilir...	19	yıl	sonra...	Tüylerim	diken	diken	oldu	be.	Efsanesin	sen	daniel	radclife	sende	emma	watson	adasdas	3	yıl	önce
Abi	sonu	çok	güzel	Metin	3	yıl	önce	Harry	potter	serisinin	en	iyi	filmi	hayrı	pıtır	3	yıl	önce	Devamı	şart	:)	potter	3	yıl	önce	Keşke	kardeşler	den	biri	ölmeseydi	enes	faruk	3	yıl	önce	Bunun	devamı	gelmeliydi	:...(	Harry	Potır	3	yıl	önce	Harry'nin	anne	ve	babası	zamanları	seri	çekilmeli	ismail	3	yıl	önce	Bu	seriyi	8.	Bitirişim	Harry	pro	tter	3	yıl	önce
Muhteşşşşem.	Görüyorsunuz	anlatmaya	gerek	yok	berk	3	yıl	önce	Severus	adamın	dibi	dibi	harryjm	3	yıl	önce	Ağladım	yaa	devamı	gelsin	KEREM	POTTER	3	yıl	önce	Mükemmel	anlatmaya	gerek	yok	görüyorsunuz	Severus	Snape	3	yıl	önce	Final	çok	iyiydi.	Fullhdfilmizlesene.net	teşekkürler	Black	3	yıl	önce	Bıkmadan	usanmadan	tekrar	tekrar	ve	tekrar
izliyorum	bıkmadım	usanmadım.	Serinin	içine	edilmeyecek	bir	şekilde	devamı	gelse	ne	güzel	olur	adnan	3	yıl	önce	Her	izledigimde	ilk	defa	izlemiş	gibi	oluyorum	seni	seviyorum	harry	martial	3	yıl	önce	9.	Filmini	merakla	bekliyorum	çıkınca	ilk	gün	gidecem	HARRY	POTTER	3	yıl	önce	Marylunapotter	anı	durumu	bende	yaşadım	marylunapotter	3	yıl
önce	Çok	ağladım	ve	bir	o	kadar	da	mükemmel	olduğunu	düşünüp	durdum	her	güzel	şeyin	bir	sonu	vardır	yenisi	çıkmayacak	olsa	da	hep	kalbimizde	harypotterfanı	3	yıl	önce	Hary	potter	in	nerdeyse	bütün	senaryolarını	ezberledim	izlemeyen	salaktır	ben	bunu	3	senedir	haftada	bir	kez	izlerim	bazen	günde	2	kez	falan	HARRY	POTTER	3	yıl	önce	Harry
potter	hep	kalbimde	Emrohan	3	yıl	önce	Arkadaşlar	9	çıkıcakmış	diyoar	yazın	kitabı	2020	de	belki	filmi	gelir	ne	derssiniz	Doğuş	3	yıl	önce	Harry	potter	9	çıkıcak	2019	yaz	ayında	habil	3	yıl	önce	Kaçıncı	kez	izliyorum	her	seferinde	elim	ayağım	titriyor	boğazım	düğümleniyor	izlerken.	Böyle	bir	baş	yapıt	bir	daha	gelmez	.	Harry	Potter	3	yıl	önce
Kesinlikle	izlenmesi	gereken	tarihe	ismini	yazdırmış	bir	film.	Keşke	devam	etseydi.	Ama	ne	olursa	olsun	harry	potter	işte	tam	burada...	Draco	Malfoy	3	yıl	önce	Çok	güzell	keşke	bitmeseydi	Antepli	3	yıl	önce	En	sevdiginiz	karekter	benimki	-dobi-	seyirci	3	yıl	önce	Defalarca	izleyenler	Aleyna	3	yıl	önce	Keşke	herry	potherin	çocuklarına	ait	bir	seri	daha
çekseler	DumbellDoor	3	yıl	önce	Bence	DumbellDoor	hemen	ölmeseydi	iyi	olurdu	Ferid	3	yıl	önce	Efsane	film	DOBY	3	yıl	önce	Doby	i	unutmayın	efsaneler	3	yıl	önce	Efsaneler	asla	ölmez	harry	potter	hayranı	3	yıl	önce	Keşke	hiç	bitmeseydi.	24.	Izleyisim	bittikce	yeniden	başlıyorum	izlerken	de	keyif	alıyorum	çocukluğum	için	teşekkür	ederim	harry
potter	harry	3	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	ya	sneypede	çok	üzüldüm	Vay	be	ne	güzeldi	3	yıl	önce	Abi	izledigim	en	iyi	film'di	tam	istedigim	gibi	ilerledi	sedaonursayan	3	yıl	önce	Intro`sunu	bile	geçmeye	kıyamadığım	tek	film	serisi	POTTERHAD	3	yıl	önce	Abii	bağımlılık	yaptı	bunuda	izleyip	en	baştam	başlıcam	harry	potter	3	yıl	önce	Çoook	güzel	bir	film
keşke	bitmeseydi	harry	potter	3	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	10	yıl	daha	izlerdim	ben	belki	15	20	kere	izlemişimdir	FATMANUR	3	yıl	önce	Bunu	izledikten	sonra	allah	belanı	vermesin	voldemort	demeyen	yokturr.	IsaEfeMert	3	yıl	önce	Süper	yaaa	kendisinin	hayranıyım	:d	harry	potter	ve	lanetli	cocugun	kitabını	aldım	fakat	filmi	yoğ	filmde	isteris	yaw	:d
ediz	3	yıl	önce	Bütün	filimleri	gibi	güzel	TekLordVardirOdaSauron	3	yıl	önce	Simdi	gencler	film	iyi	hosta	burda	izledigim	en	iyi	seriydi	diyenler	bi	gitsin	lotr	izlesin	seri	gorsun.	omerrabia	3	yıl	önce	Cok	guzeldi	9	ciksa	keske	Harry	potter	3	yıl	önce	I	love	turkısh	Samet	3	yıl	önce	Gerçekten	efsane	Harry	potter	3	yıl	önce	Efsane	lutfen	yenilerini	cikarin
albus	severus	potter	3	yıl	önce	Efsane	bir	filmdi	keşke	ek	olarak	çıkarılan	9.kitabı	lanetli	çocuğuda	film	yapsalar	By	Global	3	yıl	önce	Film	mükemmel,umarım	devamı	gelir	Efso	3	yıl	önce	Efso	abi	ya	Kumo	3	yıl	önce	Film	çok	güzel	HARRY	MANYAĞI	3	yıl	önce	Harry	potter	e	bağımlıyım	serisini	4	defa	bitirdim	şimdi	5.	Kez	izlicem	ı	love	you	harry	potter
Harry	Poter	Delisi	3	yıl	önce	İnşallah	devamı	gelir	Harry	potter	forever	3	yıl	önce	Muhteşemdi	bütün	seri	harikaydı	bundan	sonra	kitaplarını	almayı	düşünüyorum.	Keşke	10	a	kadar	devam	etseydi	eğer	sinemalarda	olursa	direk	giderim.	Onunla	ağladım	onunla	güldüm	eğlendim	ve	şunu	söylemeliyim	ki	ben	ömrümde	bu	kadar	süper	bir	seri	görmedim
yazarı	ile	tanışmak	istiyorum....	Kerem	3	yıl	önce	Ya	tek	kelimeyle	muhteşem	bir	şey	ya	ben	böyle	güzel	bir	film	serisi	hayatımda	görmedim.	ınşallah	devamıda	gelir.	Buse	Potter	3	yıl	önce	25	Ocak	Cuma	saat	sabahın	5’i.	Seriyi	şimdi	tam	anlamıyla	bitirdim.❤		kıral	3	yıl	önce	Abi	filmi	kim	yaptıysa	elinesaglık	tam	teşekürlüolmuş	kırall	HARİKA	BİR	SERİ	3
yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	güzel	seriydi.	Tek	kelime	ile	muhteşemdi.	özellikle	izlediklerimin	en	iyisi	buydu.	Arkadaşlarım	bu	serinin	hastasıyken	ben	abartmayın	şunu	diye	laf	atardım.	Anladım	ki,	abartmaları	azmış	bile.	Harikaydı.	Bu	arada	bölümün	başında	hepiniz	sövmüşsünüzdür	eminim	severus	snape'ye.	Bende	sövdüm	ana	bacı	valla	:)	adam
nur	çıktı	:)	ilk	izlememdi	benim,	ama	asla	unutamayacağım.	Sanırım	artık	bende	bu	seriyi	abartacağım.	Yeridir.	Wagner	3	yıl	önce	Bitmedi	zaten	harry	potter	ve	lanetli	çocuk	var	2026	da	vizyona	girecek	Dumbel	potter	3	yıl	önce	Harry	potter	hogwarsın	yeni	müdürü	olmasını	isterdim	Bilal	3	yıl	önce	Harika	bir	film	serisi	izlemeyen	çok	şey	kaybetmiş	!
Nihad	3	yıl	önce	Cok	guzel	ınsan	guluyormu	aglıyormu	bılmoyon	kalbımde	bır	bosluk	oldu	cox	guzel	serıydı	doby	3	yıl	önce	Efsane	bir	film	TUĞBA	3	yıl	önce	Keşke	bitmeseymiş	niye	bitiyoki	9u	10u	falanda	çıksaymış	HAYRİ	POTIR	3	yıl	önce	2.	Bitirişim	filmi	ve	tekrar	tekrar	izlenebilern	tek	film	serisi	SAHRA	3	yıl	önce	Çok	beğendim	kesinlikle	tavsiye
ederim	Esme	3	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film.	Hary	Askim	♥	3	yıl	önce	2	gunde	bitirdim	mutluyum	huzurluyum	valla	ömer	3	yıl	önce	Final	olması	baya	kötü	ama	yapım	yılına	göre	çok	kaliteleti.	Ancak	devam	etseydi	her	yıl	çıkarmasaydı	ama	2013	ve	2015	de	final	yapabilirdi	bu	yıllarda	yeni	çıkarsaydı	en	azından	daha	iyi	olurdu.	Deniz	Buğra	3	yıl	önce
Gözlerim	Yaşardı	İzlemediğim	İçin	Kendimden	Nefret	Ediyorum.	Momo	3	yıl	önce	4	günde	bitirdim	rüyamda	yılan	görüyordum	ama	bittiği	için	üzüldümm	Can	3	yıl	önce	Neden	bu	kadar	güzel..	Can	3	yıl	önce	Neden	bu	kadar	güzel.	smoker	3	yıl	önce	Affet	snape	baba	bilemedik...	bozkurt	3	yıl	önce	Son	olum	oldugu	icin	mutsuzumm	MURAT	3	yıl	önce
Allahım	mukemmel	bın	kere	izledim	hic	sıkılmadan	cok	guzzeell	MAL	FOY	3	yıl	önce	Harry	potter	ölmez	hogwarst	bölünmez!	♥♥	harry	potter	3	yıl	önce	Yaaa	bitmesin	ABS	3	yıl	önce	4	gunde	seriyi	bitirdim	KEREM	POTTER	3	yıl	önce	En	sevdiğim	filmlerden	bir	tanesi	inşallah	devamı	gelir	hello	3	yıl	önce	Arkadaşlar	müjde	harry	potter	lanetli	çocuk
olarak	9	çıkacak.	2018	de	fragman	vermişler.	ınanmıyorsanız	harry	potter	9	yazın	çıkıyor	Uykusuz	Kadın	3	yıl	önce	Alan	Rickman'nin	anısına	ve	onun	Lilly'e	olan	sonsuz	aşkına..	mathilda	3	yıl	önce	Ne	olursa	olsun	her	zaman	en	sevdiğim	film	olucak	Felix	FELİSİS	3	yıl	önce	Sonunda	mürver	asayı	kırıp	atıyolar	LORD	3	yıl	önce	Dünyanın	en	güzel
filmlerinden	Efendi	dobbyy	3	yıl	önce	Seriyi	bitirdim	anı	olarak	kalsın	16/01/2019	2:43	Karahanman	Mutsuz	Adam	3	yıl	önce	Saat	sabahın	6	sı	tarih	15	Ocak	2019	salı.	Seriyi	defalafca	izlememe	rağmen	ilk	defa	serinin	son	bölümünü	izledim.	Bitsin	istemiyordum!	El	salladıklarında	köşede	bir	yerde	sigaramı	yakıp	usul	usul	gitmelerini	izlemek	isterdim.
Abu	3	yıl	önce	Coook	gozel	bir	film	.	Very	nice	Bence	çok	güzel	3	yıl	önce	Çok	güzel	bir	seri	memoo	3	yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	tavsiye	ediyorum	YUSUF	ARDA	SEL	3	yıl	önce	Tek	kelime	=	mükemmel	=	iremnur	3	yıl	önce	2019	yılında	olupta	hla	izleyenler	burda	mı?	emirevcil	3	yıl	önce	Aga	fena	ben	bunun	tüm	seirlerini	izledim	ölüm	yadigarları	1	kötü
ama	bu	fenaa	melez	prens	dumbldore	yi	öldürüyo	o	yüzden	savaş	çıkıyo	Momo	3	yıl	önce	Tek	kelime	ile	anlatmak	gerekirse	efsane	SAMET	abiniz	3	yıl	önce	Harry	potter	öldü	ve	ben	2saat	boyunça	agladım	halad	aglıyorum	SAMET	abiniz	3	yıl	önce	Aglıyorum	valaha	Elif	Güngör	3	yıl	önce	Harry	potter	o	kadar	yakışıklıki	bütün	serisini	evde	bir	günde
bitirdim	muhteşem	Voldi	3	yıl	önce	Vaybe	bir	serinin	daha	sonuna	geldik	duygulandım	çocukluğumun	filmi	07.01.2019	Rüzgar	3	yıl	önce	Her	sahnesini	ezbere	bildiğim	halde	hala	vazgeçemiyorum	izlemekten	ulaş	3	yıl	önce	3	günde	seriyi	bitirdim	nursela	3	yıl	önce	2019	fala	izliyorum	100.	Falan	izleyişim	tek	kelime	ile	muhteşem	hiç	sıkılmadan	izledi
halada	izlerim	mehmetcan	3	yıl	önce	Filmi	hemen	izlemeden	önce	yazıyorum	1haftada	tüm	seriyi	bitirdim	mükemme	şuan	bunu	yazarken	bile	tüylerimm	diken	diken	olduuu	:)	Arda	3	yıl	önce	Tek	kelimeyle	mükemmel	bir	film.Ne	kadar	izlesem	de	sıkılmam.Herkese	tavsiye	ediyorum⚡		momo	3	yıl	önce	Ben	Harry	Potter	kitabının	4.	cüsündeyim	ama
dayanamayıp	filmini	kitabı	almadan	önce	izledim	O	KADAR	GÜZEL	BİR	KARAKTER!	not:	J.K	Rowling	lütfen	yazmaya	devam	et	şu	güzelim	kitapları!	FilmSeverHanım	3	yıl	önce	05.01.2019	saat	06:02	harry	potter	serisini	bir	5.Nci	bitirişim	ve	her	seferinde	vay	be	ne	filmdi	ama	diyorum.	Harry	potter	bambaşka	bir	dünya	gerçekten	çok	seviyorum...
faruks	3	yıl	önce	Bu	zamana	kadar	izlemediğime	pişmanım	akreon	3	yıl	önce	Vay	be	9	fılmını	ızledık	son	fılmın	son	sahnesınde	ana	karakterlerin	buyuk	hallerini	gorunce	duygulandım	;>	Potterheadnnnn	3	yıl	önce	Seriyi	bitirdim	ve	hayatimdaki	en	sevdiyim	seri	oldu	.	Seriyi	bastan	izliycem.	Bu	yorumun	tarihini	yazivam	vr	ilerde	okuyucam	:)	umarim
harry	potter	hep	kalbimde	yasar	.cocuklugumu	iyi	gecirdigin	icin	senj	seviyorum	harry	potter	.♡04.01.2019	momo	3	yıl	önce	04.01.2019	Harika	bi	film	baş	yapıt	bütün	serileri	sıkılmadan	en	baştan	izleniyor	devamı	inşallah	gelir..	İrem	reyyan	3	yıl	önce	Bu	seri	efsane	baya	baya	iyi	yıl	:04.01.19	Çocukluğumdan	beri	seviyorum	harika	inşallah	allah
dualarımızı	kabul	eder	ve	yenisi	çıkar	hadi	o	olmadı	yeni	hır	kitap	momo	3	yıl	önce	Valla	son	kısıma	alın	bence	en	güzel	yer	ora	haydar	3	yıl	önce	Çok	iyiii	olmuş	yıl	2019	izleyen	varmı	CAN	3	yıl	önce	Bugün	seriyi	bitirdim	vay	be	izlediğim	en	güzel	film	serisi	bu	diyebilirim	bu	yorumda	burda	kalsın	zamanın	nasıl	geçtiğini	tekrar	buraya	yazarak	görmek
isterim.	mihrali-	3	yıl	önce	Bu	film	çoook	iyi	büyüyünce	oğluma	izletecem	İsabella_Morris	3	yıl	önce	Bu	seriyi	bilip	izlemeyi	isteyip	isteyip	izleyememiştim	sonunda	mutlu	son	izledim	demek	isterdim	ama	çok	duygulandım	ya	douglasnebulus	3	yıl	önce	Fantastik	canavarlar	filmleri	hiç	iyi	değil	bir	kere	ortada	kitap	yok	potterın	devamı	çekilse	iyi	olurdu.
patrick	3	yıl	önce	Kıyaslanamaz	bir	seri	bu	zamana	kadar	niye	izlemedim	diye	kendime	kızıyorum	gerçekten	bir	başyapıt	melih	3	yıl	önce	29.12.2018	bu	film	i	özliycem	ne	yazık	ki	9	çıkmayacak	POTTER	FANI	3	yıl	önce	Ben	harry	potterı	hep	sevdım	amma	bu	en	duygulandıgım	bolumlerden	bırısı	James	Potter	3	yıl	önce	Unutulamaz	bir	seri..	ece	3	yıl
önce	Çok	güzel	bi	film	Harrypoter	3	yıl	önce	28.12.2018	nutkumun	tutulduğu	zamanın	nasıl	geçtiğini	anlamadığım	defalarca	izleyip	bıkmadığım	bir	film	bir	seri	yaptığınız	için	teşekkürler	hermione	3	yıl	önce	Hayatımda	izlediğimmm	ennnn	güzel	seri	bu	olabilir	Yusuf	T	3	yıl	önce	27.12.2018	kalsın	efsanler	köşesinde	özlicem	beyza	3	yıl	önce	Fantastik
canavarlar	harry	potter	in	devamı	imiş	güzelyurt	3	yıl	önce	Ulan	be	efsane	seri	en	yakın	zamanda9	çıksın	R.	Arif	3	yıl	önce	27.12.2018	seriyi	3	gundur	en	bastan	izlemeye	basladım	ve	bitirdim.	Harika	bir	seri	gerçekten.	Not:	dobi'den	ne	istediniz	?	Caner	T	3	yıl	önce	25.12.2018	ilerde	bu	yorumu	görüp	zamanın	nasıl	geçtiğini	tekrar	görmek	isterim
bugün	seriyi	bitirdim	ve	neden	daha	önce	izlememişim	diye	kendime	kızıyorum.	Snape	adamdır	Caner	T	3	yıl	önce	25.12.2018	ilerde	bu	yorumu	görüp	zamanın	nasıl	geçtiğini	tekrar	görmek	isterim	bugün	seriyi	bitirdim	ve	neden	daha	önce	izlememişim	diye	kendime	kızıyorum.	Snape	adamdır	momo	3	yıl	önce	Oglummmm	harry	potter	1	felsefe
taşındaki	dambıldor	ölmüş	digerlerinde	dambıldor	yerine	baskası	oynamış	harry	potter	3	yıl	önce	Çok	güzel	keşke	devamı	gelse	çok	güzel	olurdu	harry	potter	lanetli	çocuk	ne	zaman	gelecek	haberi	olan	var	mı	Spoiler	Man	3	yıl	önce	Harrynin	oğlu	gryffindora	seçiliceğini	sanıyor	ama	slytherine	seçiliyor	ve	draconun	oğluyla	çok	iyi	arkadaş	oluyorlar
Harry	patterrrr	3	yıl	önce	Mükelllmeal.	Sonnnn	derecee	başakılı...	Hayri	Pıtırcık	3	yıl	önce	Arkadaşalr	albus	snape	bir	siliterin(nasıl	yazıldığını	bilmiom)	öğrencisi	olmuş	ve	lanetli	çocuk	belki	ama	belki	2026	da	girebilirmiş	sinemaya	Berke	3	yıl	önce	Bitiriş	Tarihim	23.12.2018	anı	kalsın	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	Film	serisi	Harry	potter...	Berke	3	yıl
önce	Anı	kalsın...	poyraz	3	yıl	önce	Film	harika	olmuş	devamı	gelsin	rahel0	3	yıl	önce	100	kere	de	izlenir	Luna	3	yıl	önce	Anı	kalsın...	aslı	3	yıl	önce	Harika	filmleri	var	harika	tavsiye	ederim	izlemenizi	her	bölümde	gözlerim	sulanıyor	harry	potter	9	un	fragmanınada	bakın	Nendhjr	3	yıl	önce	J.k.	Rovling	kim?	HARRY	POTTER	3	yıl	önce	Bir	kaç	yıl	sonra
diger	serilerin	gelme	dilegiylr	hoşçaklaım...	severus	snape	3	yıl	önce	Harry	potter	ve	lanetli	çocuk	çıktı	ve	sinemalrda	değil	tiyatro	olarak	Fatma	G..	3	yıl	önce	Bitiriş	tarihim	21.12.2018	neredeyse	2019	oldu	hayatımda	izlediğim	en	güzel	filmolabilir	üstelik	2011	senesinin	filmi	olmasına	rağmen	grafikleri	ve	senaryosu	ile	bu	senenin	filmlerine	taş
çıkartır	müthiş	ben	ilk	defa	izliyorum	daha	önce	izlememiştim	ah	benm	akılsız	başım	:d	Fatma	G	3	yıl	önce	Ya	harry'nin	hogwarts	ta	öğretmen	falan	yada	müdür	olmasını	beklerdim	sadece	oğlunu	gönderdi.	Ne	vardı	dambıldor	gibi	müdür	olsa	şimdi	müdür	kim	oldu	merak	ettim	aaa	acaba	hogwarts	nasıl	oldu	harry	nin	oğlu	siliterin	mi	olucak
grifindormu	merak	içinde	bitirdiler	ama...	Lily	Potter	3	yıl	önce	Yalnız	komik	olan	tek	şey	şu:	goyle	bu	filme	kadar	draco'ya	itaat	ediyor	ve	bu	filmde	de	"hadi	draco,	aptallık	etme."	diyor.	Ayrıca	2	yaşımdan	beri	izlediğim	bir	film,	hâlâ	da	izliyorum.	2019'a	gireceğiz	bir	de.	9	yıldır	izliyorum	hâlâ	bırakamadım.	Ayrıca	kitapları	da	dokuz	kere	okudum	ve
draco	kadar	nankör	biri	görmedim.	Lily	Potter	3	yıl	önce	Yalnız	komik	olan	tek	şey	şu:	goyle	bu	filme	kadar	draco'ya	itaat	ediyor	ve	bu	filmde	de	"hadi	draco,	aptallık	etme."	diyor.	Ayrıca	2	yaşımdan	beri	izlediğim	bir	film,	hâlâ	da	izliyorum.	2019'a	gireceğiz	bir	de.	9	yıldır	izliyorum	hâlâ	bırakamadım.	Ayrıca	kitapları	da	dokuz	kere	okudum	ve	draco
kadar	nankör	biri	görmedim.	[spoiler]	Film	Sever	3	yıl	önce	Aslında	albus	severus	potter	diyede	film	çekilebilir	BEZSMS	3	yıl	önce	20.12.2018	ileride	bir	daha	izlersem	anı	olsun	bari.	Kartalice	3	yıl	önce	Alburs	Severus	Potter	harikaydı...	Cagan	3	yıl	önce	Ginnye	asik	oldum	TOLGA	3	yıl	önce	18.12.2018	tarih	atıyım	ilerde	belki	görürüm.Hayatımda
izlediğim	en	güzel	film	James	Potter	3	yıl	önce	Sen	nasıl	bir	film	sin	ya	:(...	Onur	3	yıl	önce	Hayatım	boyunca	yüzlerce	kitap	okudum,yüzlerce	film	seyrettim	fakat	itiraf	etmeliyim	ki	hiç	birini	ikinciye	okuyup	veya	seyretmedim.Yalnız	bu	bir	istisna.	Saat	sabahın	7,26	sı	ve	ben	bu	seriyi	bilmem	kaçıncıya	izleyip	bitiriyorum.	22	yaşındayım	çocukluğumun
efsanesini	bir	kere	daha	gözüm	yaşlı	bitiriyorum	ve	inanın	bu	son	olmayacak.	Hala	hayattayken	izleyin	çünkü	bunun	kadar	iyi	bir	başyapıt	dünya	üzerinde	bir	daha	kurgulanmayacak.	Teşekkürler	J.K	Rowling...	çüksüz	panda	3	yıl	önce	Hayri	pıtır	efsane	dostum	Dondurma	3	yıl	önce	Selam	çok	güzel	film	izlemenizi	tavsiye	ettigim	bir	diğer	film	fantastik
canavarlar.	Furkan	3	yıl	önce	film	bitti	ya	şuan	sadece	ona	üzüldüm	Süper	YAA	3	yıl	önce	Tek	kelimeyle	efsane	başkada	bişey	demiyorum	hadi	eyw	Harry	Potter	3	yıl	önce	Ya	benim	bence	sevgilim	ginny	olmalı	ama	siz	hermonie	diyorsunuz	bi	karar	veremedim	ama	bence	hermonieyle	ron	ginny	ylede	ben	sevgili	olalım	sizi	seviyorum	yeni	film	yarın
cıkcak	Hayri	Pıtır	3	yıl	önce	Efsaneydi	yeni	bölüm	gelmeli	ama	Spoiler	içeren	alan!	harry	asayı	neden	kırdı	hadi	voldemort	kullandı	diye	kırdıysa	geçerli	sebep	değil	(anlayanlar	nası	anlamazsın	olayı	derse	biraz	anladım)	Albus	Severus	Potter	3	yıl	önce	Baba	kahramanmışsın	be!	Grinfor	Yaşar	3	yıl	önce	Mükemmel	bi	başyapıt	yüzüklerin	efendisi	tek
vazgeçilmezimdi	artık	buda	öyle	hatta	bu	bence	1	adım	önde	mükemmel	ötesi.	ınanılmaz	bir	etkisi	var	hala	etki	altındayım.	HARRYY	POTTER	3	yıl	önce	Bu	filmin	bir	sonraki	10	yılda	20	yılda	sonra	olsa	çekilmeli	!	Fruk	3	yıl	önce	Haryy	diritme	taşıyla	save	alıp	loadtan	severusu	tekrar	canlardı	çünki	ölüler	arasında	yoktu	severus	agabe	3	yıl	önce
Severus	ölüyor	çok	üzüldüm	aslında	harrynin	annesinin	cocukluk	aşkitosu	gitti	diye	üzüldük	harryi	aslında	hep	benimsemiş	bu	arada	diğer	bölümdede	yaşlı	müdür	kendi	demiş	beni	öldür	diye	severusa	aslı	3	yıl	önce	Tek	kelımeyle	muhtesem	haydar	3	yıl	önce	Dayanamadım	ağladım	haydar	3	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	ne	güzel	film	yıl	olmuş	2019
hala	izleyenler	SeverussSnape	3	yıl	önce	Snape	öldü	ya	ben	hiçbir	şey	demiyorum...	Yusuf	3	yıl	önce	Harika	flim	devamı	inş	gelir	ve	izlerim	şükrü	3	yıl	önce	Film	harika	en	beğendiğim	serin	4.	Filmiyle	son	bolümü	boyle	bir	film	bidaha	gelmez	bunuda	buraya	bırakayım	10	yıl	sonra	yoruma	bakar	duygulanırım	08.12.2018	03:19	şükrü	dinçrolu	saygılar
Harry	Potter	3	yıl	önce	Güzel	film	bayıldım	abi	yaaaaaaa	betul.ko	3	yıl	önce	Bu	seri	bambaşka.	Eşi	benzeri	çekilmeyecek.	Kaliteli	bir	izleme	keyfi	için	teşekkürler.	frat58	3	yıl	önce	Keşke	devamı	gelseydi	ama	efsane	film	muharrfm	3	yıl	önce	Bu	zamana	kadar	izlemedigime	pismanim	inslah	9	da	cikar	cok	seviyorum	bagimlilik	yapti	dunyanin	en	guzel
filmi	bu	NET	yani	Albus	severus	james	potter	3	yıl	önce	[sp1oiler][/spoiler]	harynin	hyara	izi	neden	voldemort	olesine	ragmen	var	efsaneseri	3	yıl	önce	Ya	arkadaş	kaç	oldu	bilmiyorum	yıllar	geçse	bile	bu	efsane	film	kalbimin	aklımın	bir	ucunda	hep	kalacak	belki	buraya	10	dan	fazla	yorum	atmışımdır	her	izlediğimde	tekrar	tekrar	buraya	yorum
atacağım.	Spoiler	içeren	alan!	efsane	serinin	efsane	bölümü	DeliFotografci	3	yıl	önce	Ben	bu	güne	kadar	nasıl	bu	seriyi	izlememişim	kendime	çok	kızgınım	valla.	Yakın	zamanda	tekrar	bitiririm	seriyi...	Haryy	Potter	3	yıl	önce	Bu	filimin	devamı	var	haryy	potter	fantastik	canavarlar	Ron	Weasley	3	yıl	önce	Bu	film	için	elimizden	ne	gelirse	yaptık....
Turgaygns	3	yıl	önce	Doğduğumdan	beri	var	olan	mükemmel	bir	seriyi	nasıl	izlemedim	dedim	ve	1	hafta	önce	başladım	ve	çok	güzel	bir	film	bitirdim	sonunda	ama	hala	diyorum	bu	seriyi	nasıl	daha	önce	izlememişim	çok	güzel	bir	serisin	harry	potter	daha	da	yıllar	geçse	yine	unutulmayacaksın.	Spo	3	yıl	önce	2029	da	yenisi	çıkcakmış	diye	duydum	asd	3
yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	güzel	film	vallahi	110kere	izlemişimdir	valahi	billahi	Gelecek	gölümlerde	gelecek	mi	3	yıl	önce	Filmin	devam	etmeyecek	olması	üzücü	karakterlere	aşina	olunduktan	sonra	yenisi	çoksa	bile	aynı	heyecanı	vereceğini	sanmıyorum	ATCBATUHAN	3	yıl	önce	BU	SITEYE	COK	TEŞEKKÜR	EDERİM	YÜZLERCE	FILMINIZI
IZLEDIM.	LAIKIN	ILK	DEFA	YORUM	YAPIYORUM	HARRY	POTTER	SERISINI	4CU	IZLEYESIM	IZLEMEYELI	UZUN	ZAMAN	OLMUŞTU	VE	BU	SEFER	OLAYLARI	IYICE	KAVRAYARAK	IZLEDIM	KISACASI	SEVERUS	SNAPE	ADAMDIR	HARRY	POTTER	GIBI	FILM	BIR	DAHA	GELEMEZ.	HARRY	POTTER	DÜNÜM,	BUGÜNÜM	VE	YARINIMDIR.
Sevdalinka	3	yıl	önce	Sen	nasıl	efsane	bir	serisin	burak	3	yıl	önce	Super	ama	harry	potter	ın	düşmanı	adı	nedir	Hermione	3	yıl	önce	Bir	ara	bende	harry	ile	olmayı	düşünmüştüm	ama	yönetici	yapmadı	yapcak	birşey	yok.	İzleyici	3	yıl	önce	52:29	8	filmdir	beklediğimiz	sahne	ıeudfısdjfsd	Hortkulukesra	3	yıl	önce	Severusa	bak	abi	adamın	ismi	sevdiği
kadının	torununa	koyuldu	vay	arkadaş	dadadadada	3	yıl	önce	Film	önceki	bölümlerinden	tamamen	ayrılmış	diğerleri	gibi	film	çekmiyo	izleyince	merak	sarmıyo	o	yüzden	eğer	diğer	bölümleri	gelirse	daha	çekici	olmalı	kcıbaba	3	yıl	önce	Harbiden	hayatımızdaki	en	güzel	film	işallah	yenisi	gelir	amin	ömer	3	yıl	önce	Spoiler	içeren	alan!	şimdi	harry
diriltme	taşıyla	save	alıptamı	bossa	daldı	Harry	Potterr	3	yıl	önce	Resmen	agladim.Serisini	izledim-izledim	amma	en	iyisi	buydu.Filmin	bitmesine	cok	uzgunum.Yenisi	gelsin	dilruba	3	yıl	önce	Efsanenin	efsane	finali	bravo	çok	güzel	YalnızKurt	3	yıl	önce	Mükkemmel	tebrikler	zedxxson,	3	yıl	önce	Devamı	gelicek	mi	dombledore	3	yıl	önce	Çok	iyi	Harry
Potter	3	yıl	önce	Yav	benle	hermonie	olmalı	diyonuzda	hermonie	o	kadar	ronla	bende	ginnyle	opustum	HARRY	POTTER	3	yıl	önce	Film	muhteşem	dfcgyujk	3	yıl	önce	Film	çok	güzel	ama	nasıl	indirebilirim	bu	filmi	potterhead	3	yıl	önce	Ya	çok	güzel	bitti	momom	3	yıl	önce	Süper	bır	fıl	herkes	ızlemelı	bence	yenı	bolumlerı	çıkar	inşl	merakla	beklıyorum
momom	3	yıl	önce	Yenı	bolumlerını	merakla	beklıyorum	ve	bu	fılme	bayılıyorum	o	kadar	guzel	kı	keşke	daha	once	keşfetseydım	inşl	yenı	bolumlerı	çıkar	momom	3	yıl	önce	Iyi	film	gerçekten	çok	beğendim	potter	albus	3	yıl	önce	Ben	bu	kadar	güzel	birşey	görmedim	en	az	85	kere	izlemişimdir	kuran	carpsın	Filch	3	yıl	önce	Ben	bir	malım	Harry	Potter	3
yıl	önce	Ron	gayıcom	oldu	la	ne	güzel	yenge	bi	kac	buyu	atesler	zaten	ooo	yasadım	DOBBY	3	yıl	önce	Dobby	bu	filmi	çok	sevdi.	Dobby	harry	potter	efsanesini	hiç	unutmayacak.	Benim	gibi	olanlara	da	selam	olsun.	Hogwarts	evimiz,	prof.	Snape	babamız...	Potter	3	yıl	önce	Her	serisi	gibi	efsane	bir	film.Senelerdir	defalarca	izlerim	ama	asla	bıkmam.Harry
potter	hayranları	olarak	biz	farklıyız	:)	EFSANE	FİLM	3	yıl	önce	Eskiden	Harry	Potter'dan	nefret	eder,	dalga	geçerdim.	Bir	gün	arkadaş	zoruyla	izlediğimde	aslında	fena	olmadığını	gördüm.	Diğer	filmlerini	izleyince	artık	birer	fan	oldum.	Fantastik	seviyorsanız	tam	size	göre.	BAY	POTTER	3	yıl	önce	Arkadaşlar	biz	harry	potter	izleyicileri	yani	büyücüler
ve	cadılar	iyiki	varsınız	biz	daima	yani	harry	potter	izleyicileri	ayrı	dünyada	olucaz	harry	potterın	dünyasında	güzel	kardeşlerim	sizi	seviyorum	şu	anda	ağladım	tek	filmdi	,,,	yeni	filmin	çıkması	dileğiyle	baybay	kardeşlerimm	zümrüdü	anka	yoldaşlarım...	BAY	POTTER	3	yıl	önce	Mükemel	gerçekten	:)))	Mehmet	Enes	3	yıl	önce	Az	önce	ne	izledim	ben
harikaydı	mükemmel	final	Hakan	3	yıl	önce	Sümeyra	film	tutkunu	musun	sende	filmadamı	3	yıl	önce	Hayatımda	böyle	film	görmedim	keşke	gerçek	olsa	demiş	biri	gerçek	olsa	film	olmazdı	:d	maviş	3	yıl	önce	Çok	güzel	Harryinannesi	3	yıl	önce	Filmin	sonunda	aga	beee	diyenler	gelin	bi	sarılalım	Ferid	3	yıl	önce	Hayatımda	böyle	film	görmedim	keşke
gerçek	olsa	mmo	3	yıl	önce	Bence	sirius	olmemeliydi	ve	diriltme	tasiyla	herkesi	canlandirmaliydi	.	Ayrıca	çocuğa	severus	ismini	vermesi	çok	sacma	Albus	Severus	3	yıl	önce	Lanetli	çocuk	filim	olmayacak	sadece	albus	severus	potterın	maceralarını	anlatan	bir	tiyotro	oynundan	ibaret	saçma	son	3	yıl	önce	Sen	8	film	baş	rolde	harry'yi	oynat	filmin	ana	baş
kötüsünü	salağın	biri	öldürsün	gerçekten	saçma	doğanay	3	yıl	önce	Film	efsane	5	izleyişim	seriyi	manyak	bi	film	tüm	serisi	şimdi	bida	başlicam	sümeyra	3	yıl	önce	Always.	mükemmel	bu	arada:	lanetli	film	çikmayacak	onlar	sadeca	fake	fragman	ama	daniel	radcliffe	(harry	potter)	10	yıl	sonra	belki	daha	yaşlı	olduğu	için	harry'yi	oynamak	istediğini
söyledi	talha	demirci	3	yıl	önce	Bütün	sırlar	ortaya	cıkacak	Nur	3	yıl	önce	Lanetli	çocuk	ne	zaman	film	olacak	bilgisi	olan	yazabilirmi	Nur	3	yıl	önce	Lanetli	çocuk	ne	zaman	film	olacak	bilgisi	olan	yazabilirmi	talha	demirci	3	yıl	önce	Filmin	son	20	dakkası	agladım	sırf	ya	lanetli	çocuk	kasım	2018de	cıkacak	bulut	3	yıl	önce	Guzel	flım	elinize	sağlık	Tuzlu
Hıyar	3	yıl	önce	Efsane	bolum	ya	Simar	3	yıl	önce	Son	sahnede	yane	harry'nin	büyüdüğü	çocuğuyla	olan	sahne	harry'nin	anlında	hayla	yara	izi	var	voldemort	harry'deki	hortkuluğu	öldürmüştü	bu	nasıl	olabilir	yanıtlarsanız	sevinirim.	Şahin	Potter	3	yıl	önce	Severus	snape	hatırasına	gırdıgınde	gozlerım	doldu	kralgg	3	yıl	önce	Ali	diriltme	taşını
kullanamazdı	çünkü	harrynin	ailesi	öldüğü	gece	voldemort	onu	yanlışlıkla	hortkuluk	yapmıştı	ve	bu	yüzden	öldürse	bile	harrynin	içindeki	kendi	ruhunu	öldürdü	ve	farkettin	mi	bilmiyorum	voldemort	da	yere	yıkıldı	sonra	dedi	ya	hani	malfoyun	annesine	öldümü	diye	momo	3	yıl	önce	Pılmış	bir	film	zaten	de	çok	büyük	bir	alana	hitap	etti.	Umarım	harry
potterin	bölümleri	çıkmaya	devam	eder	gerçekten	de	çoğu	insanın	izlemekten	bıkmadığı	bir	film.	O	kadar	gerçekçi	yapılmış	bir	film	ki	insan	ara	sıra	keşke	hogwards	gerçek	olsa	da	orda	okusam	diyor	seride	emeği	geçen	h	Mehmet	3	yıl	önce	Vay	be	yılların	filminin	finali	görmekte	varmış	güzel	seridi	Arda	A.	3	yıl	önce	Öncelikle	izlediğim	en	güzel	3	film
serisinden	birisi	olduğunu	rahatlıkla	söyleyebilirim	yılları	erken	olmasına	rağmen	efektler	dahil	gerçekten	de	emekle	yapılmış	bir	film	zaten	de	çok	büyük	bir	alana	hitap	etti.	Umarım	harry	potterin	bölümleri	çıkmaya	devam	eder	gerçekten	de	çoğu	insanın	izlemekten	bıkmadığı	bir	film.	O	kadar	gerçekçi	yapılmış	bir	film	ki	insan	ara	sıra	keşke
hogwards	gerçek	olsa	da	orda	okusam	diyor	seride	emeği	geçen	herkeze	teşekkür	ederim	mükemmel	bir	iş	çıkartmışlar	:)	potterhead	3	yıl	önce	Yaa	film	bitti	harry	ve	diğer	karakterler	de	çok	büyüdü	acaba	9.Gelecek	mi	çok	seviyorum	bu	seriyi	bittiğine	çok	üzüldüm	yeni	bölüm	istiyoruz	♥	Ali	3	yıl	önce	Bitmesine	üzülen	bir	tek	benmiyi	ve	anlamadığım
şey	dirilme	taşını	niye	kullanmadı	Rnwjt	4	yıl	önce	Seriyi	3.	İzleyişim	ama	hala	bikmadim	çok	seviyorum	benim	ben	4	yıl	önce	Bu	film	sitesi	çok	güzelll	LDIA	4	yıl	önce	Spoiler	alert	benim	anlamadığım	bu	mallar	niye	slytherin	öğrencilerinin	topunu	mahzene	götürüyor	neden	olum	o	zaman	hiç	slytherin	diye	bi	bina	yapmasalarmış	saçmalık	Hermione	4
yıl	önce	Harry	potter	gerçek	mi?	sam	4	yıl	önce	Ben	2yaşındayken	yapılmış	ve	efsane	bir	film	asdfasd	4	yıl	önce	Arkadaslar	harry	potterın	kıtaplarıda	var	onlarda	cok	guzel	fılmde	kesılen	yerlere	ekleme	yapılmıs	okumanıızı	tavsıye	ederim	furkanarda	4	yıl	önce	Sevgili	arkadaşlar	yakında	harry	potter	9	lanetli	çocuuk	çıkacak	onu	sinamalarda
izleyebilirsin	kasimda	çikacak	9.	Film	harry	ve	çocukları	ile	ilgili	Spoiler	içeren	alan!	güzel	olacağini	sanıyorum	fırat46	4	yıl	önce	Izlediğim	en	iyi	film	arasında	ilk	3	e	girer	ne	film	be	2.	ızleyişim	mükemmel	samet65656666	4	yıl	önce	Devamının	çıkmasını	istiyoruzz	emreyurt999	4	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	ve	sayılı	filmlerdendir	bu	seriyi	2ci
izleyişim	10	sene	aradan	sonra	teşekkür	ederim	....	4	yıl	önce	Devamı	yok	artık	harry	bu	harry	değil	baska	harryler	olcak	eğer	film	yaparsalar	momo	4	yıl	önce	9.Bolum	gelsin	ya	cok	sardı	beni	film	Adanalii	4	yıl	önce	8	seriside	bitti	hiç	pişman	değilim	efsane	grafikler	ve	efektleriyle	sürükleyici	bir	film	herkese	tavsiye	ederim.	Devamini	bekliyoruzz
YuPpYyY	4	yıl	önce	8	serilik	film	bitti	baya	güzel	bi	filmdi	bidaha	böyle	iyi	bir	seriye	denk	gelmek	çok	zor	olur	11.10.2018	niyazi	a.Ars.	asdasdfasd	4	yıl	önce	Lan	6	.	Serisini	bitircem	hayla	sıkılmadım	ama	2020	de	inş	lanetli	çocuk	çıkar	ya	2020	inş	Aysun	4	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	mükemmel.en	keyif	aldığım	filmlerden	bir	tanesi..	Ve	halen
izlemeyede	devam	ediyorum	tekrar	ede	ede.	Tebrik	ederim	çok	çok	güzel..yeni	bölümlerini	çekmelerini	umut	ediyoruz..	Süperdi	4	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	be.Mesela	,	harrylerin	çocuklarınında	hogwars'ta	yaşadığı	olaylar	olsa	ne	iyi	olurdu	be	diyorum	kendi	kendime.	Ama	filmi	beğenmeyen	kişiler	en	baştan	sona	doğru	gitmeli.Eğer	öyle	yapıp	yine
beğenmemeler	,	zevksizdir	bişey	diyemem	:)	Sonu	kötü	4	yıl	önce	Bu	kadar	güzel	giden	film	serisinin	yedincisini	iki	parçaya	bölüp	para	uğruna	bu	kadar	batırmalarını	gerçekten	üzülerek	izledim.	Filme	verdiğim	değer	10/10	olurdu	son	filmi	bu	kadar	kötü	olmasaydı.	Oyunculuklar	eskisi	gibi	değildi.	Severıs	ve	Dumbledore'a	lafım	yok	fakat	başroldeki
üçlü	eskisi	kadar	içten	oynayamamışlar.	Senaryoyu	son	filmde	sakız	gibi	uzatmaları	mı	canlarını	sıkmış	yoksa	kafasından	yeni	element	uydurup	Hermonie	ile	Ron'u	evlendirmeleri	mi	karar	veremedim.	Sonradan	pişman	olsan	ne	yazar	ki?	Herkes	Hermonie/Harry	aşkının	olacağını	bildiği	için	senaryoyu	Ron	ile	değiştirmenin	ne	gibi	bir	güzelliği	olabilir	ki
gerçekten	aklım	almıyor.	Son	bölüm	haricinde	puanım	10/10.	6	filmi	de	süperdi.	İlham	verici,kült	bir	film.	Özgür	Aydın	4	yıl	önce	Admin	teşekkürler	bu	tarz	filmleri	artık	bulmak	neredeyse	imkansız	o	nedenle	bunları	100	kere	1000	kere	izliyoruz	sayenizde	Erken	öten	çalıkuşu	4	yıl	önce	Zümrüd-ü	Anka	Yoldaşlığı	en	beğendiğim	bölümdü.	Zalimlere
karşı	örgütlenme	nasıl	olurmuş	öğrenin.	Ölümüne..	hayri	patur	4	yıl	önce	Hermonie	ile	ron	hiç	olmadı	aga	yaaaa	film	uzmani	4	yıl	önce	Filmlerden	anlarim	dostum	hey	adamim	sakin	ol	'''',,,,	Can	4	yıl	önce	Bence	Ron	ile	Hermonie	hiç	yakışmadı.	batu	4	yıl	önce	Daha	iyi	bir	film	çıkmaz,çıkamaz	Reisnaptın	4	yıl	önce	Aga	beee	en	sevdiğim	seridir
muhteşem	bitti	Harry	Potter	4	yıl	önce	Bak	bu	film	gerçekten	ama	gerçekten	gelmiş	geçmiş	en	iyi	film	bana	gore	adam	akıllı	hayatimda	unutamayacağim	bir	film	aykiiii	4	yıl	önce	Anlarım	zevkler	tartışılmaz	tabi	ama	allah	aşkına	ya	şu	filme	şu	senaryoya	hadi	geçtim	şu	yaratıcı	kitaba	hayal	dünyasına	saçma	diyende	ne	bilim	gitsin	winx	izlesin..	Barış	4
yıl	önce	Harry	potter	ı	sayısız	kez	izlemisimdir	ve	hala	izliyorum,	ilk	kez	izleyecekler	hemen	1.	den	baslasinlar.Admin	sana	çok	teşekkür	ederim	filmleri	seri	sekilde	ve	kaliteli	bir	şekilde	attığın	için.	moko	4	yıl	önce	Hıc	begenmedım	sonu	hıc	güzel	degıldırdı	1	incı	fılm	cok	cok	daha	güzel	dı	my	vay	4	yıl	önce	Bu	ne	kadar	saçma	bir	flim	sakın	sakın	sakın
izlemeyin	:)	Camdaki	Serçe	4	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	güzel	filmdi!	enes	4	yıl	önce	Yeter	lütfen	artık	harry	poterı	devam	ettirin	herkes	hayranı	kaldı?	Serco	4	yıl	önce	Gerçekten	en	çok	takip	ettiğim	2	siteden	birisi	admin	bide	sırasıyla	atmışsın	filmleri	gerçekten	süper	Daima	Harry	Potter	sevgisi	İçimzdeki	Çocuk	4	yıl	önce	Gerçekten	yaşlarımız
25-30-45	de	olsa	böyle	güzel	başyapıtlar	çocukluğumuzu	ve	içimizdceki	çocuğu	her	zaman	yaşatıcaktır	felsefe	taşından	bu	yana	muhteşem	bir	serüven	insan	bazen	keşke	hogwars	gerçek	olsa	da	orda	okusak	diyor	:)	ayşən	4	yıl	önce	Çok	çok	çok	harika	filmdi	ölene	kadar	izleye	bilirim	salih	4	yıl	önce	10	numara	yaa	:)	SDASD	4	yıl	önce	Merhaba	çok
güzel	bir	film	hazal	4	yıl	önce	Mükemmel	ben	severusa	önceden	güveniyodum	ve	çok	mutlu	oldum	eMo	aBi	4	yıl	önce	Müthiş	bir	sondu	(:	harry	4	yıl	önce	Harika	bir	fim	2001	den	beri	izliyorum	Ayşe	özz	4	yıl	önce	Her	yıl	sıkılmadan	bütün	seriyi	izliyorum	harikaaa	yaaa	Hary	poter	4	yıl	önce	Harika	ya	bilinmeyen	4	yıl	önce	10	defa	izledim	yine	izlerim
Adam	4	yıl	önce	Harikaa	ya	bilinmeyen	4	yıl	önce	Çok	güzel	bir	Murathan	4	yıl	önce	10	numara	film	di	valla	şimdi	ilk	işim	(geç	olsada)	tüm	kitapları	okumak...	Hakan	4	yıl	önce	Bencede	müthiş	bir	seri	sonu	devamı	olmalıydı	Sudenur	4	yıl	önce	Bu	filmde	çok	ağladım	film	çok	hüzünlü	yusuf	ışık	4	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim	en	iyi	film	kaliteli	site	Asli	4
yıl	önce	Çok	güzel	bir	film	türk	4	yıl	önce	Çok	güzel	hgfytf	4	yıl	önce	Harika	bağımlısı	oldum	ffljbn	4	yıl	önce	Çok	güzel	herkes	izlesin	adsız	4	yıl	önce	Hayatımda	izlediğim,izleyebileceğim	en	güzel	film	serisi.	Burak	4	yıl	önce	Yıl	2018	Ama	hala	izleniyor	.	Muhteşem	Film	.	memetcan	4	yıl	önce	Harika	bir	flim	çok	guzel	efsane	turan	4	yıl	önce	Güzel	bir
filimdi	Nacurya	4	yıl	önce	Güzel	film	yeni	filmler	bekliyoruz	memetcan	4	yıl	önce	Harika	bir	flim	efsane	çok	guzel	Yonetmen	4	yıl	önce	Helal	olsun	mukemmmel	muthis	bir	filmn	anlatmaya	gerek	yok	izleyin	ayse	soylu	4	yıl	önce	Güzel	görseller	Medethan	4	yıl	önce	Ellerine	sağlık	admin	Shidet	4	yıl	önce	Mugazam	bir	film	olmush	5	defa	izledim
fatow2004	4	yıl	önce	Harika	bir	filim	nezirhan	4	yıl	önce	Mükkemmmeeelll	2018	e	girdik	benim	için	hala	en	iyi	film	serisi	hatta	en	iyi	film	5ryu	4	yıl	önce	Çok	güzel	dc	4	yıl	önce	Çok	çok	güzel	yankı	4	yıl	önce	Yıl	olmuş	2018	hala	izliyorum...	ADA	4	yıl	önce	Çok	harika	filim	resmen	aşık	oldu	kitapıda	harika	hem	izleyin	hem	okuyun	EnesS	4	yıl	önce
Harika	bir	film	bence	herkes	izlemeli	belieber	4	yıl	önce	Harika	bir	film	bence	herkes	izlemeli	Utku	4	yıl	önce	Gerçekten	güzel	bir	film	ve	bu	site	harika	güzel	şeyler	yapıyorlar	❤	sentezz	4	yıl	önce	Boyle	film	görmedim	devamını	isterim	Flimci	4	yıl	önce	Super	bi	flim	kanka	emine	4	yıl	önce	Serinin	en	sevdigim	filmi	muhtesem	rasher	rash	5	yıl	önce	Çok
güzel	PARDES	5	yıl	önce	Harry	potter	benim	en	sevdiğim	film	bazı	bölümlerini	bir	kaç	kez	izledim	çok	güzel	bir	film	rasher	rash	5	yıl	önce	Güzel	mi	film	izliycem	de	albert	5	yıl	önce	Hic	izlemedim	simdi	izlicem	guzel	olduna	eminim	ELİF	5	yıl	önce	Güzel	film	Emir	5	yıl	önce	Dünyadaki	en	iyi	film	serilerinden	bir	tanesi	gerçekten	film	serileri	olarak	tüm
detaylarıyla	mükemmel	ece	5	yıl	önce	Süper	ama	nasılda	iyi.	SoLaK	5	yıl	önce	Güzel	bir	film	barış	5	yıl	önce	Efsane	3	kere	izledim	turk	sevdalı	5	yıl	önce	Cok	guzel	bir	sinema	yunudd	5	yıl	önce	Süper	bir	film	harika	merve	5	yıl	önce	Bir	film	son	serisin	de	bile	mükemmeliyeti	koruya	biliyorsa	ve	kurguyu	oldugundan	hep	yukarıya	taşıyorsa	ve
izleyicilerini	her	defasında	şaşırtıp	her	defasından	da	mantıklı	bağlarla	tatmin	ediyorsa	ve	iyi	bir	izleyiciden	başkası	bu	aşkı	anlamıyor,	iyi	olan	izleyici	de	mükemmeli	açıklayacak	kelime	bulamıyorsa	bu	film	(harry	potter)	dir	:)	-	sizinle	paylaşmak	istediğim	bir	şey	daha	var	bu	film	benim	çocukluğum	gençliğim	bunu	nasıl	kelimelere	dökerim	bilemiyorum
harry	potter	aşktır.	melis	5	yıl	önce	Süper	izlemeyenler	için	söylüyorum	izleyin	gayserili	8	yıl	önce	Keşke	serisi	devam	etsin	dediğim	2	filmden	biri	diğeri	ise	yüzüklerin	efendisi	keşke	devam	etseydi	Yunus	8	yıl	önce	Gerçekten	Serisinden	beri	beğendiğim	heyecan	duyduğum	bir	film.Ellerinize	Sağlık	furkan	8	yıl	önce	Mükemel	.Bir	Filim	furkan	8	yıl	önce
Mükemel	bir	filim	sadık	8	yıl	önce	Şahene	biraz	sıkıcı	sdxdsadsa	8	yıl	önce	Arkadaşlar	Ben	Bütün	Serilerini	İzledim	Bunun	Oyunuda	Var	Oynayın	Çok	Eğlenceli	Ve	Güzel	şure	8	yıl	önce	Süper	bütün	bölümleride	ama	devamıda	olsaydı	dahada	süper	olurdu.	yahya	8	yıl	önce	Çok	ama	çok	güzel	bir	film	sizede	tavsiye	ederim	Caner	8	yıl	önce	Zaman
buldukça	Film	izlemek	için	menü	çubuğumda	yer	işareti	koyduğum	tek	kaliteli	hd	film	portalı	Teşekkürler	emeği	geçen	fullhdfilmizle.org	admini	ve	takımı.	berkay	8	yıl	önce	Harika	bir	film	oldu	benim	içinn	:)	cansu	8	yıl	önce	Harika	bir	film	herkese	tavsiye	ederim.	aylin	8	yıl	önce	Gerçekten	harika	:)	aylin	8	yıl	önce	Gerçekten	Çok	Güzeldi	Devamı	Olsa
Kötü	Olmasdı	Hani	:)	tolgasdg	9	yıl	önce	Kitaplarını	ve	filmlerini	eksiksiz	takip	ediyorum	ve	bu	film	muhteşemdi	...	Emir	sina	acar	9	yıl	önce	Bu	filmin	son	serisi	ama	çok	güzel	:D	pırfenaa	9	yıl	önce	Flim	gerçektende	pır	fenaya	çok	fantastik	bir	flimm	öbür	serileride	çok	iyi	herkese	tavsiye	ederim	izlenebilir	bir	flim	mükemmel	hayalgücülüyaa	Mustafa	9
yıl	önce	Super	film.	seri	komple	guzeldi	zaten	.	inşallah	devamı	gelir.	Keşke	asa	yı	kırıp	atmasaydı	ibrahim	9	yıl	önce	İyi	hoşgüzel	umit	potter	9	yıl	önce	Gercekten	cok	etkileyici	bir	fim	inanilmaz	zevk	aldim	butun	serilerini	bu	siteden	izledim	admin	cok	tesekkurler	korku	kadını	9	yıl	önce	Cok	iyi	:)	korku	katı	9	yıl	önce	Cook	güzel	bir	film	cok	acıklı	ve
cok	macera	içeriyo	süper	bişi	herkes	izlesin	Gulshy	9	yıl	önce	Mükemmel	.ir	hayalgücü..	mükemmel	bir	seri.	Bazı	insanların	tarzı	olmayabilir	belki	ama	bu	yaratıcılığa	hayran	kalmamak	için	kör	olmak	gerek	.	cesim1	9	yıl	önce	Bu	site	gerçekten	çok	mükemmel.	Bu	sitede	Çalışan	arkadaşlara	gerçekten	helal	olsun	Olağan	üstü	bir	çalışma..:)	mustafa
hasar	9	yıl	önce	bu	site	gerçekten	mükkemmel.harry	potterin	diğer	filmlerini	yüklerseniz	seviniriz...	Baris	9	yıl	önce	Admin	Helal	olsun	sana	filmler	süper	sende	çok	iyisin.	:)	lale	9	yıl	önce	bu	siteye	emek	verenlere	teşekkürü	ediyorum.ses	kalitesi	olsun	görüntü	olsun	çok	iyisiniz.sağolun.	seth	9	yıl	önce	admin	gerçekten	teşekkurler.	sırf	sana	yardımcı
olabilmek	için	reklamların	hepsine	tıklıyorum.	böyle	bir	site	kurmak	kolay	ve	basit	değil.	yönetmek	ise	ayrı	bi	dert.	kolay	gelsin	la	noliyy	9	yıl	önce	süper	bir	site	yha	elimden	gelse	tüm	filmleri	izlerim	ama	bu	hary	bambaşka	bir	seri	bayılıyorum	her	filmini	izledim	dodo	9	yıl	önce	Bu	sitenin	yöneticilerine	sesleniyorum	size	helal	olsun	işinizi	en	iyi	yapan
sissiniz	gercekten	bravo	Rocky	9	yıl	önce	hızlı	ve	öfkeli	kadar	olmasada	güzel	Rocky	9	yıl	önce	adamsın	drogba	lafını	değiştiriyoruz	,	adamsııın	adminn!	Lazz	9	yıl	önce	Film	öyle	aham	şaam	değil...	cemil	.b	9	yıl	önce	paylaşımınız	için	teşekkürler	TCancelTC	9	yıl	önce	admincim	eline	salık	süper	bir	film	allah	sizden	razzı	olsun	film	sitelerinin	en	iyisi	ve
en	iyi	admin	:)	emine	9	yıl	önce	çok	güzel	ve	sesi	de	çok	bu	site	güzelmiş	film	zaten	güzel	:):):):):):):):):):)	emine	9	yıl	önce	çok	güzel	bi	film	ve	hiç	donmadan	izledim	tşk	ama	keşke	seri	bitmeseydi	:(	harrypotter08	9	yıl	önce	kesinlikle	mükemmel	bi	seri	defalarca	izlememe	rağmen	hiç	sıkılmadım	emeği	geçen	herkese	teşekkür	ederim..	su	9	yıl	önce	ben
hayatımda	böyle	güzel	bir	film	izlemedim	oyuncular	çok	iyi	herşey	çok	gerçekçi	çok	beğendim	kanlı	9	yıl	önce	Serinin	en	iyi	filmi	bu	zaten	:D	ayÃƒÂ§a	9	yıl	önce	harika	bir	film	bayılıyorum	hiç	bir	serisini	..	hayley	9	yıl	önce	harika	bir	film	gerçekten	herkese	tavsiye	ederim	:)	ölümüne	potteread	9	yıl	önce	bence	bu	tam	bir	efsane	bunu	başka	flimlere
karşılaştıranlar	utansınlar!	filmusstasıı	9	yıl	önce	tüm	zamanların	en	iyi	seri	filmi	100	lerce	kez	izledim	aynı	kemal	sunal	filmleri	gibi	sıkılmadım	tüm	emegi	gecenlere	tesekkürler..	seyirci	9	yıl	önce	hayatımda	izlediğim	en	güzel	film	serisi	diyebilirim	admin	siteninde	hayranıyım	başarılarınızın	devamını	dilerim	emeğinize	sağlık..	ziyaretci	9	yıl	önce
Gerçekten	güzel	bir	seri	özellikle	finali	harika	olmuş	tekrar	tekrar	hp	'un	serilerini	izliyorum	yeni	serisinin	çıkm	asını	çok	isterdim	:)	melek	9	yıl	önce	super	bi	film.	herkes	izlesin!	baran	9	yıl	önce	mükemmel	seri	olarak	en	sevdiğim	film	bitmesi	gerçekten	çok	kötü	oldu	:(	ama	olsun	harry	potter	efsane	bi	efsan	:D	melek	9	yıl	önce	harika	bir	film.	her	kes
izlemeli	mutlaka	mehmet	9	yıl	önce	22	yasında	izlemeye	karar	verdim	cok	şey	kacırdığımı	farkettm..	izlemediysen	daha	ne	bekliyosun	!	Yaren	9	yıl	önce	Her	zaman	ki	gibi	Çok	güzel	Ve	sonu	Accaayip	güzeldi	gangnamcı	9	yıl	önce	benden	10	üzerinden	10	en	iyi	film	Nfamous	9	yıl	önce	Bir	Efsane.	Her	bölümünü	tek	tek	20	kere	izlemişimdir.	Ve	yaşım	30.
İzlemeyenler	için	büyük	kayıp.	faruk	güler	9	yıl	önce	herşey	4/4lük	ama	bence	hogwarsın	başına	harry	geçmeliydi	alex	9	yıl	önce	Ya	bu	filmin	Dizi'sini	Yapsalar	Ne	Iyi	olur	Degilmi	;)	ümit	9	yıl	önce	güzel	final	gibi	olmus	bence	devamı	gelir	9puan	.	alperen	dursun	9	yıl	önce	sonuna	kadar	hiç	sıkılmadan	izledim	özelliklede	sonu	çok	güzeldi	emeği	geçen
herkese	çok	teşekkür	ederim.	Ferhat	sağbirge	9	yıl	önce	Hary	snn	baban	bir	manyak	tı	araları	bozulmasın	diye	anneni	buz	dolabına	kapatmışlığı	var	.	ROJHAT	9	yıl	önce	çok	güzel	ardaaykutlu	9	yıl	önce	harika	keşke	daha	fazla	olsa	birazcix	9	yıl	önce	serinin	en	güzel	filmi	bir	ara	devam	etme	kararı	alındı	di	duydum	ama	harry	aradan	çıkarmışlar
çocuklarınında	bir	birlerine	benzetmeye	öalışmışlar	:D	Melek	9	yıl	önce	coook	guzel	bi	film	gercekten.	bitmesi	beni	cok	uzdu.	sonu	cok	guzeldi	cercekten	hayran	kaldim	ben	Sinan	Can	Ayaz	9	yıl	önce	Filmi	izliye	izliye	bıkmamız	gelmior	yani	çok	güzel	bir	film	anlamlı	bir	film	eda	harilçi	9	yıl	önce	mühteşemm	ççok	beyendim	süperdi:D	:D	:)	Mr.	Harry
potter	9	yıl	önce	çocukluğumdan	beri	kendimi	harry	potterin	yerine	koydum	gerektiğimde	onunla	birlikte	savaştım	onu	gerçekten	seviyorum	harr	potter	serisinin	benim	ruhumda	hep	önemli	bir	yeri	olmuştur	bitmesine	çok	üzüldüm.	fullhdfilmizle	adminlerine	çok	teşekkür	ediyorum	;)	bu	filmi	bize	hd	olarak	sunduğunuz	için	.	.	.	dilara	9	yıl	önce
hayatımda	bu	kadar	güzel	film	izlememiştim	çok	güzel	bir	film	harry	potter'a	aşığım	her	filmini	izledim	hepsi	çok	güzel	:)	ı	love	you	harry	potter	:)	daniel	alperen	9	yıl	önce	way	way	süppper	bişy	walla	herkeze	tawsiye	ederim	oquz	9	yıl	önce	10	numara	Kiraz	9	yıl	önce	10/10	diyebileceğim	tek	film...	ronahiyee	9	yıl	önce	çk	güzel	kaliteli	bir
filmdi.izlediğinizde	sıkılmayacağınız	bir	seri...	halid	9	yıl	önce	benim	yasım	biraz	buyuk	ondan	bazı	yerler	sıkıcı	geldi	ama	genc	kardeslerime	tavsiye	ederim	hayal	dunyalarını	genisletir	ve	izlemeden	yorumlara	bakanlar	filmi	hic	takılmadan	izleye	bilirsiz	iyi	seyirler	Erkek	9	yıl	önce	İnanın	bu	13.	izleyişim	hemde	ama	bu	sitede	bir	mükemmel	Bu	sitede
izlemenizi	öneriyorum	diyer	siteler	görünmüyor	ve	yavaş	burda	sani	3d	tv	de	izliyorsun	gibi	yönetmenine	saygılarım	süper	:)	harrry	9	yıl	önce	mükemmel	bir	film	gerçekten	iyi	oyuncular	var	bence	bitmesi	kötü	oldu	100	puanlık	bir	film	gerçekten	akıllardan	silinmeyecek	:0	9	yıl	önce	Aman	Yarabbi	muhteşem	bir	şey!	Jess2002	9	yıl	önce	Yabancı
filmlerde	gördüğüm	en	güzel	ve	dokunaklı	sahneyi	bu	filmde	gördüm	sonu	harikaydı	zaten...Yapanında	koyanında	eline	sağlık...Admin	her	filmimi	senin	sitenden	izliyorum.Çok	güzel	bir	site...	Potterkafa	9	yıl	önce	Keşke	bitmeseydi	efsane!!	Hogwarts	9	yıl	önce	Çok	güzel	bi	film	Harry	Potter'in	ölmesine	üzüldüm...	yusuf	9	yıl	önce	hd	kalite	beğendim
rapzade	9	yıl	önce	hayatımın	filmi	20	kez	izledim	bi	o	kdr	daha	izlesem	bıkmam	mükemmel	ötesi	bişi	Kubilay	ak	9	yıl	önce	Film	hayatımda	izlediğim	en	güzel	film	serisi	ben	önceden	sevmiyodum	bu	filmi	canım	sıkıldı	biraz	izliyim	dedim	sonra	bağlandım	tüm	seriyi	izledim	herkesin	emeğine	sağlık	ve	de	hermione	ye	aşık	oldum	çok	güzel	:D	:D	sweet	9	yıl
önce	Bende	etki	bırakan	bi	filmdi.	Gerçektende	çok	güzeldi	yazarın	bu	kitabı	nasıl	bi	hayal	gücüyle	yazdıgını	düşünemiyorum	bile...	Zaten	tartışmasız	bu	filmi	harika	çekebilmişler.	Bence	gelmiş	geçmiş	en	güzel	filmlerden	biriydi	çünkü	hala	akılda	kalmıs	bi	filmdi.	Bir	serinin	daha	çıkmasını	bende	istiyorum	ama	bunlara	benzer	olmasını	istiyorum	eğer
olmazsa	benim	içinde	üzücü	olur.	Tebrikler...	çağanur	9	yıl	önce	yaaa	ben	bu	flimi	çok	ama	çok	seviyorum	Ezgi	Demir	9	yıl	önce	Harrikkaa!	sınıfta	bile	Harry	Potter	manyağı	diyolar	bi	gün	bile	izlemediğim	görülmedi!	çokkk	güzeell	erkek	9	yıl	önce	cok	güzeldi	benden50	puan	hasan	9	yıl	önce	bu	flimi	yemin	ederimki	en	az	50	kere	felan	izlemişimdir	ve



bu	yüzden	abimle	kavga	ederiyorum	ama	hala	ve	hala	bıkmadım	Slytherin'in	Varisi	9	yıl	önce	Efsane...	muzaffer	9	yıl	önce	dünyada	en	sevdiğim	fil	bu	yaaa	bedirhan	güven	9	yıl	önce	süper	bir	film	10	üzerinden	on	veriyorum	ama	sonun	üzücü	biti	çeşke	hiç	bitmese	:D	:(	:(	hobbitin	yapımcısı	9	yıl	önce	olmamış.	tamemen	hayali	bir	film	saçma	saten.	boş
iş.	hobbit	iyi	diyolar	onu	izlicem.	Badenaz	9	yıl	önce	Son	kısmı	çok	güzeldi	tm	benden	10	puan	potterhead	9	yıl	önce	bence	yakında	ek	film	çıkarırlar	bu	kadar	yoğun	istek	var	sonuçta	batuhan443	9	yıl	önce	:)	süper	Cansu	9	yıl	önce	Süperr	ya	Harry	Potter	serilerini	en	az	10	kere	izlemişimdim	:)	çok	güzel	artık	filmin	repliklerini	ezberledim	:D	Doğan
serbest	9	yıl	önce	Tahmin	ettiğim	gibi	kırdı	asayı	bu	insanlar	neden	hiç	akıllıca	bir	şey	yapmıyor	:D	Doğukan	9	yıl	önce	keşke	bitmeseydi	ya	yenisini	çıkartsınlar	adıda	algust	severus	poter	olsun	:D	Mine	9	yıl	önce	tüm	filmleri	süper	siyahlı	kadın	tavsiye	ederim	bu	arada	bunu	gene	izledim	3.	izleyişim	:)	eren	gürsoy	9	yıl	önce	haryy	potter	filmini
seviorum	süper	bir	film	:D	enes	eryılmaz	9	yıl	önce	çok	müthiş	harika	bir	flim	kendimi	flimin	içinde	zanlettim	flim	izlemeyen	kişilere	tavsiye	ederim	samet	9	yıl	önce	fena	aselin	9	yıl	önce	ron	nasıl	gitti	nasıl	geldi	ya	ama	çok	güzeldi	çok	ağladım	yaa	YILDIZ	9	yıl	önce	Size	Harry	Potter	tipleri	birisini	tanıştırayım	istiyorsanız	hem	de	kendisi	de	Harry
Potter	fanatiği	zeynep	9	yıl	önce	muhteşem	film	harry	potterin	tüm	serisini	seyrettim	absnncvjk	9	yıl	önce	çok	güzel	bir	flim	.D	hasan	emre	9	yıl	önce	muhteşem	bir	film	çok	beyendim	Directionerpotter	9	yıl	önce	süperr	ve	Filmin	ennn	başından	izlemezseniz	anlamassınız	:)	Bendende	%100	çook	güzel	yawhehe	9	yıl	önce	Gerçekten	En	Başından
Anlıyabilene	Çok	Güzel	alphasan	9	yıl	önce	süper	aksiyon	dolu	bence	süper	olur	10	üzerinden	10	veriyom	harry	potteri	sevenler	yorumumu	beğensinler	arkadaşlar	aksiyon	macera	birazda	korku	biraz	korku	saçmalık	hiç	korkunç	değil	bütün	harry	potter	filimleri	süper	hepsi	100	veriyom	brevo	!!!	fatih	9	yıl	önce	beğendim	küçükpoter	9	yıl	önce	Filmin	7.
izleyip	izleyince	çok	güzel	oluyor	SEFA	9	yıl	önce	ya	devam	etsin	ne	olur	ağlıyoruz	burda	YA	mustafa	9	yıl	önce	filmin	serisi	çıkacaktır	emin	olun	:D	jakelongh	9	yıl	önce	bu	film	kadar	mükemmel	bir	film	daha	yer	yüzümde	yoktur	düyorum	başka	birşey	demiyorum	...	en	az	30	kez	izledim	ama	hala	bıkmadım	edanur	9	yıl	önce	çok	güzelmiş	sezentuncay	9
yıl	önce	müthişş	bir	film	olmuş.mutlaka	izleyinn	yusuf	9	yıl	önce	bence	çok	güzel	çok	beğendim	ben10	üzerinden	10veriyorum	mal	umut	9	yıl	önce	Aynen	çok	güzel	fanii	9	yıl	önce	guzel	bir	fılım	şeyma	akgün	9	yıl	önce	çok	güzeldi	bitmeseydi	keşge	lorddolmedor	9	yıl	önce	Tüm	serilerini	izledim	süper	bi	dizydi	ancak	profesör	dumbledore	canlansaydı
daha	süper	bişe	olabilirdi.	asd	9	yıl	önce	inanılmaz	bir	film	keşke	bitmeseydi	cilgin_423	9	yıl	önce	süper	film	benden	tam	puan	hayatımda	böyle	bir	film	görmedim	ben	herkese	bu	film	serisini	izlemelerini	tavsiye	ederim	mehmet	9	yıl	önce	süper	bir	film	inanılmaz	heyecanlı	keşke	yeniden	başlasa	Aeowix`	9	yıl	önce	4.cü	izleyeşim	hala	keyifle	izliyorum	,
yok	böyle	bir	seri	ya	:)	harry	potter	9	yıl	önce	vay	be	her	şeyin	bir	sonu	var	ve	harry	potter	da	bitti	ama	filmleri	ve	kitapları	her	zaman	kalbimden	ve	aklımdan	cıkmayacak	harry	potter	gelmiş	gecmiş	en	iyi	karakter	:(	MERT	9	yıl	önce	süper	ötesi	caroline	9	yıl	önce	harry	potter	çok	ama	çok	güzel	herkese	tavsiye	ederim	çabuk	açıp	izleyin	hemde	çabuk
olun	ayça	9	yıl	önce	sonunda	herry	potter	olucek	sandım	ama	o	sevgıyle	basardı	herşeyı	tebrık	edıyorum	yazarı	oyuncuları	tum	ekıbı	ama	ozellıkle	yonetmenı:)	Harry	POTTER	Ve	ölüm	yadigarları	9	yıl	önce	Film	çok	güzel	ve	başarılı.	erengül	9	yıl	önce	böyle	bişeymi	var	ya	harika	bişey	cok	seviyorum	onu	y..	Mirac	9	yıl	önce	Gerçekden	Çok	Güzel	Bir
Filmdi	İnsanı	Çok	Sarıyor	.	Keşke	Bitmeseydi	.	.	.	Belkide	Uzatabilirler	Albus	Semerus	Potter	Die	ama	yapmasınlar	herşeyin	ilki	güzeldir	Umarım	Böyle	kalitede	başka	filmlerde	çıkabilir	.	Not	son	partı	açmayın	isimler	geçiyor	ilkay	s	9	yıl	önce	çok	güzeldi	bu	siteyi	yapan	ellerinize	sağlık	keşke	hiç	bitmese	sonu	çok	güzeldi	ibo	9	yıl	önce	baştan	sona
kadar	hiç	sıkılmadan	izledim.Çok	güzel	bir	filmdi	1234567	9	yıl	önce	kaç	senelik	harry	potter	seriside	son	buldu	ha...	furkan	9	yıl	önce	cok	güzel	kac	kere	izlemisimdir	bence	puanı	10	Muhammed	Ali	Tok	9	yıl	önce	bu	filme	mükemmel	yetmesken	siz	güzel	diyosunuz	ya	bu	filme	denecek	laf	yoktur,	teşekkürler	admin	we	filimde	yer	alan	herkes	o
temizlikçiye	bile	teşekkürler	farkettinizmi	baştan	sona	kalan	tek	kişi	harry.	Muhammed	Ali	Tok	9	yıl	önce	Bu	film	den	daha	iyi	bir	film	varmı	diyorum	ve	şimdiye	kadar	bu	film	kötü	diyen	1	kişi	tanımadım	tanımakta	istemiyorum	hasta	olmama	rağmen	yataktan	kalktım	ayakta	alkışladım	bittiği	için	ağlayasım	war	ama	çocuklar	harry	potter	büyüdükten
sonra	daha	ne	heyecanı	kalır	bence	yönetmen	bunu	düşünerek	filme	son	werdi	:(	Filimkolik	9	yıl	önce	bayıldım	ama	filimin	bitmesini	hiç	sevmiyorum	:(	HELİN	9	yıl	önce	çok	güzel	ve	MUHTEŞEM	HELİN	9	yıl	önce	çok	güzeldi	muhteşem	ÇOK	GÜZEL.	nusret	9	yıl	önce	:D	güzel	film	edanur	10	yıl	önce	çok	güzel	diye	biliyom	Rumuzyok	10	yıl	önce	çok
güzel	harry	potter	sevenler	yorumumu	beğensin	FazlaBeğenmeyen	10	yıl	önce	Ben	genelde	herşeyi	beğenmem	ama	bu	fena	değildi	desem	yalan	olur	o	neydi	be	dehşet	verici	bir	film	saten	ilk	filminden	beri	takip	ediyorum	Veysel	10	yıl	önce	Her	ne	kadar	bitmesine	üzülsemde	harika	bi	son	olmuş.	Berfin	10	yıl	önce	Harry	Potter	ile	büyüdüm	diyebilirim.
Keşke	bitmese.	Ama	zaten	bitmezse	insanı	sıkar.	o	yüzden	güzel	bir	son	oldu	:)	Teşekkürler!	ismet	10	yıl	önce	inşalah	en	yakın	zamanda	yenisi	çıkar	oge	10	yıl	önce	harika	bir	film	bayıldım	bencede	bitmesi	kötü	oldu	ölüm	yadigarları	çok	güzel	olmuş	baykuş	10	yıl	önce	mükemmel	bir	filmin	mükemmel	finali	başak	10	yıl	önce	bu	filmi	hiç	izlememiştim
izleyince	etkisinde	kaldım	ruyamda	bile	gördüm	hermoney	e	bayılıyorum	büyülerde	en	iyisi	aylin	gelmez	10	yıl	önce	danıel	ilk	filminde	sana	aşık	olmuştum	ama	bu	asla	değimiyecek	Misirov	Ömer.	10	yıl	önce	İnanılmaz	guzel	bir	film	çok	beyendim	fevzi	10	yıl	önce	film	çok	ama	çok	güzel,	emeğe	saygı,ama	filimin	bitmesi	kötü	olmuş,	gerçekten	çok
üzüldüm.	burcu	10	yıl	önce	gerçekten	çok	güzel	:)	beğenelim	10	yıl	önce	Harry	Potter	sevenler	yorumumu	beğensin	bakalım	:)	sülo	10	yıl	önce	bence	bu	yenı	video	motoru	cok	guzel	hemen	takılmadan	donuyo	sıte	cok	ıyı	olmus	AhmeT	10	yıl	önce	BTÜN	SERİLERİ	HARİKA	EL	EMEĞİ	gecen	arkadaslara	TSEKKÜRLER...	kemal	10	yıl	önce	film	mukemeldi
:)	OKTEMUS	EYS	10	yıl	önce	Mükembel	bir	Filim	esrarengizliklerele	dolu	:D	sema	10	yıl	önce	cok	güzel	bi	filim	bemim	en	cok	sevdim	bölüm	6	5	ve	7	harry	hermonie	ve	ron	cok	güzel	oynyor	dünyada	en	güzel	filim	nazil	yapiyorlar	anamiyorum	harry	potter	sema	10	yıl	önce	cok	güzel	bi	filim	bemim	en	cok	sevdim	bölüm	6	5	ve	7	harry	harmoni	ve	ron
cok	güzel	oynyor	dünyada	en	güzel	filim	nazil	yapiyorlar	anamiyorum	harry	potter	hande	10	yıl	önce	hayatımda	izlediğim	en	güzel	filmlerden	biri	sonu	çok	güzeldi	keşke	yeni	filmini	çıkarsa	:)	gamze	10	yıl	önce	süperdi	yaaa	harry	potter	ve	jinin	evlenmesi	süper	oldu	ve	bende	serin	bütün	cdleri	ve	kitapları	var	:D	:)	mustafa	10	yıl	önce	çok	güzel	bir	film
di	kardelen	10	yıl	önce	sonu	çok	harikaydı	:)	mütişti	;)	bence	5	yıldızı	hakediyo	:)	çok	güzell	10	yıl	önce	serinin	bitmesine	çok	üzüldüm	:(	harry	potter	10	yıl	önce	keske	bitmeseydi	cok	üzüldüm	keske	devami	olsa	off	tuna	10	yıl	önce	bittiğinee	gerçekten	üzüldüm	:(	tunahan	çetin	10	yıl	önce	saçma	sapan	filmleri	uzatıp	gidiyorlar	böyle	güzel	filmler	neden
hemen	bitiyo	?	:(	furkan	10	yıl	önce	bu	ölüm	yadigarlarımı	?	berke	ünal	10	yıl	önce	muhteşem	bir	film	100	kere	izlesem	bıkmam	baran	demir	10	yıl	önce	walla	süper	bi	filmdi	admibn	çok	tşk	VuraaaL	10	yıl	önce	harry	'nin	sevgilisini	geri	planda	tutmuşlar	baba	la	:)	Hermonie	greenger	10	yıl	önce	çok	garip	oldum	ya	okadar	olay	üstüste	geldi	sonuda
böyle	bitti	off	ya	keşke	bitmeseydi	hep	küçük	kalsalar	:(	çok	güzel	ama	tum	seriyi	izledim	n	zaman	harry	poteri	izlesem	duygulanıyorum	sürükleyici...	remzi	diner	10	yıl	önce	süpper	bir	film	admın	teşekkur	Spyro	10	yıl	önce	20	sene	sonra	bile	gene	izlerim	dediğim	sayılı	film	serilerinden	biri	daniel	aşığı	10	yıl	önce	galiba	daniel	e	aşık	oldum	çok
yakışıklın	ah	ah	keşke	bende	amerikan	olupta	onla	konuşsaydım	çok	yakışıklı	dişi	eşşek	10	yıl	önce	süper	deniz	sümengen	10	yıl	önce	harry	potter	in	bitmesi	dünyadaki	en	uzucu	şey	keşke	bi	seri	daha	çıksa	başka	bişi	istemiyorum	Kut	10	yıl	önce	Film	harika	olmuş.	Gerçekten	çok	güzel	bir	site,	çok	memnun	kaldım	film'den	teşekkürler..	mustafa	10	yıl
önce	mütiş	bir	filim	:D	Küboş	10	yıl	önce	Güzel	film	:)	Parolca	10	yıl	önce	Keşke	Bitmeseydi	Çok	Güzeldi	Yeni	Filmi	Çıkarsa	Ne	Güzel	Olurdu.	derya	10	yıl	önce	bu	filmin	bütün	serisini	izledim	ve	devamını	bekliyorum:D	BONECRUSHER	10	yıl	önce	mükemmel	bi	film	di	izledigim	filmler	arasında	1	numara	10	üzerinden	10	veriorum:)	pacHaL	10	yıl	önce
Bu	seriyi	izlemeyen	çok	şey	kaybeder	....	Bana	günenin!!!	baran	10	yıl	önce	hayatımda	gördüğüm	en	güzel	seri	teşekkürler	rowling	Ayşenur	Kar	10	yıl	önce	Unutulmayacak	bir	film	serisi	gelmiş	geçmiş	en	iyi	film	keşke	bitmeseydi	1.	bölümünden	beri	takip	ediyordum	neyse	ki	finali	de	bu	filme	yakışacak	derece	de	güzel	olmuş.	ssd	10	yıl	önce	en	güsel
filmi	bu	heral	Kadir	Sarı	10	yıl	önce	Bitmesı	bence	herkezı	çok	uzmustur	ama	kımbılır	belkı	gıne	bıseyler	yaparlar	ınsallah	:)	(Harry	Potter)	adamımsın	:)	firuze	10	yıl	önce	harmoninin	hayraniyim	firuze	10	yıl	önce	supper	keske	bendede	hasasi	olsaydi	mert	eren	10	yıl	önce	ben	donmadan	izliyorum	filiz	karakaya	10	yıl	önce	Ve	bir	efsanenin	son	ama
müthiş	filmi!	mehmet	şah	çelik	10	yıl	önce	çok	güzel	filim	süper	anıl	sarmaşık	10	yıl	önce	tartışmasız	harry	potter	serisinin	en	anlamlı	bölümüydü	utku	aysel	10	yıl	önce	 	çok	güzeldi	film	:)	mirac	can	10	yıl	önce	çok	güzel...	Keşke	bitmesse 	burak	muslu	10	yıl	önce	RON	sonunda	hermoniye	geçirdi	mutlu	son	:)	GÖKHAN	KAYIKÇI	10	yıl	önce
harry	potter	çok	güzel	harika	bencede	bunu	1	birincisi	yapsın	MERT	KARAÖMEROGLU	10	yıl	önce	ÇOKGÜZEL	FİLİMDİ	BEB	BÜTÜN	KİTAPLARIVAR 	onur	barlas	10	yıl	önce	ben	çok	beyendim	sizde	izleyin	beyeceksiniz 	meriç	şahin	10	yıl	önce	tek	kelimeyle	harikaydi	ahmet	emin	10	yıl	önce	süper	bir	film	her	bölümünü	heyucanla	izledim	:)
Gürkan	Güler	10	yıl	önce	Harry	Potter	a	bak	be	baba	oldu 	mehmet	öğreten	10	yıl	önce	güzel	film	yapmıslar 	Harry	Potter	Fan	10	yıl	önce	Fred'in	ölmesine	çok	üzüldüm	:(	ağlayacaktım	özlem	izmirli	10	yıl	önce	harika	filimdi	keşke	devamınıda	getirseler	süper	olur	herinin	oğlu	devam	etse	ama	süper	olmuş	film	10	numara	 	tugrul	kulcu	10	yıl	önce
cok	gzeldı	keske	bıtmeseydı	 	ahmet	10	yıl	önce	ya	bu	filmi	en	az	50	kere	izledim	ama.ok	süper	ya	keşke	devam	etselerdi	izleyenleri	saten	bayılıodu	2	kat	izleyeni	olut	yah	kemalcan	kırıl	10	yıl	önce	belkide	devamı	cıkrar	ya	hp7	10	yıl	önce	evet	gercektende	çok	güzel	film	ama	dublaj	biraz	kötü	size	orjinal	izlemenizi	tavsiye	ederim 	hayrettin	bibier
10	yıl	önce	film	çok	güzel	değil	ama	idaere	eder	ben	ordaki	bütün	insanları	tanıyom	haary	brnim	pampamdır	iyi	jojuk	yani	bebereber	top	oynardık	mahalede	ben	yenerdim	hep	serkankızıltan	10	yıl	önce	bu	harikaydı	kankalar	makkeyşa	10	yıl	önce	gerçekten	çok	güzel	admin	bu	filmi	buraya	koyduğun	için	sağol	kardeş	:D	aygyn	hesenova	10	yıl	önce	men
cok	beyendim	hosume	getdi	sizde	izleyin	beyeceksiniz bir	azda	korkdum 	asdffagsfssf	10	yıl	önce	Gerçekten	çok	güzel	bi	filmdi	keşke	bitmeseydi	çok	üzüldümm ...	Harry	kimle	evlendi	onu	anlamadım...	Bora	Deniz	10	yıl	önce	çok	güzeldi	BURAK	AKBAY	10	yıl	önce	çok	güzel	bir	film.	hayatımda	izlediğim	en	iyi	filmdi
wqedw	10	yıl	önce	güzeldi	:)	wqedw	10	yıl	önce	güzel	:)	mert	10	yıl	önce	güzel	ve	anlamlı	ama	bence	harry	ile	harmony	daha	cok	yakısıyor	sizce	özge	akıcı	10	yıl	önce	Harikaydı	bence.	Harry	potter	filmine	yakışır	bi	son	olmuş.	çok	beğendimmm.	+	çoğu	şeyi	son	filmde	anladım	(bütün	seriyi	izlemiş	olmama	rağmen	)	Kendimi	film	karakterleriyle	o	kadar
bütünleştirdim	ki	anlatamam.	ne	de	olsa	onlarla	beraber	büyüdüm	sayılır 	enes	çapar	10	yıl	önce	güzl	bi	filmm	aüper	fatmagülün	suçu	10	yıl	önce	güzel	bayılıyorum	bu	filme	zehra	10	yıl	önce	harry	potter	ve	diğerleri	evli	mutlu	çocuklu	olmuş 	sadadsad	10	yıl	önce	serinin	tümünü	izledim	meraktan	la	 	gizem	turan	10	yıl
önce	beğendim	hüseyin	genç	10	yıl	önce	çok	güzel	bi	film	yazara	helal	olsun	böyle	filmlerin	bitmesi	çok	üzücü	harry	pottert	bir	efsane	 	Ömer	Faruk	ATEŞ	10	yıl	önce	hayatımda	gördüğüm	serili	filmlerin	en	güzeli	ve	serisininde	en	güzeli	bu	film	abdulkadir..	10	yıl	önce	23	yaşındayım.felsefe	taşı	dahil	serinin	tüm	filmlerini	bıkmadan	usanmadan
izliyorum.çocukluğumun	en	güzel	filmlerinin	başında	geliyo.ben	kitabını	hiç	okumadım	ama	bu	serinin	güzel	devam	edeceği	başından	belliydi.tadını	kaçırmadan	çok	güzel	bir	final	yapmışlar..oyuncuları	ve	yönetmeni	alkışlıyorum.bravo...	 	harry	10	yıl	önce	acayip	güzel	bitmesi	çok	ama	çok	üzücü	oldu	 	keremaslantas	10	yıl	önce	harry
potterin	tüm	dizilerine	bayılıyorum	özellikle	hermoni	ye	allahım	bu	kadar	taş	bu	kadar	duygulu	bu	kadar	güzel	bişey	warmı	besle	büyüt	kucağında	kızı	bu	kadar	büyük	güzellik	görmedim	yüzüne	baktığım	zaman	2	saat	donuyorum	hermoninin	allahm	yoksa	aşıkmı	oldum	!!	meli	çelik	10	yıl	önce	bitmeseydi	eyeydiii	;)	ayşenur	bayrak	10	yıl	önce	ben	harry
pottere	aşık	oldum	harmoni	ron	da	güzel	oynadı	ama	harry	potter	daha	güzel	oynadı	film	çok	güzeldi	ama	o	sihirler	doğrumu	bilmiyorum	ama	gerçekten	çok	süperdi	birazda	kokunçtu	ve	buna	birazda	üzüldüm	niyesiçünkü	voldevort	harrypotterin	canını	acıttı	ve	voldevort	lanetlendi	ve	harry	potter	kazandı. 	bence	bu	film	dünyanın
en	büyük	filmi	veson	olarak	harry	potterin	potter	ve	harmonnin	imzasını	almak	isterdim	ama	ordan	uzak	bir	yerdeyim	türkiye	içindeyim	 	ayşenur	bayrak	10	yıl	önce	bu	film	bence	çok	güzeldi	nerdeyse	harry	pottere	aşık	oldum	çünkü	çok	süper	bir	filmdi	bence	tebrikler	samet	güngörmez	10	yıl	önce	ben	bu	filme	gitmiştim	zaten	gerçekten
süper	bir	film 	BATIKAN	MERİÇ	10	yıl	önce	Bence	film	tamamiyle	yalnış..	Sonunda	Mürver	Asa'nın	Harry'e	ait	olduğu	söyleniyor..	Fakat	hikayenin	devamıda	var..	Draco	Dumbledore'un	asasını	Expelliarmus	büyüsüyle	düşürünce	asa	Draco'nun	oldu..	Sonra	Harry	onu	yenerek	asayı	aldı..	Devamıda	burada	oldu	VOLDEMORT	Harry'i	Yasak
Ormanda	Kedavra	Lanetiyle	etkisiz	kıldı..	Burda	asa'nın	ona	geçmesi	gerekti	ama	geçmedi..	Bana	göre	her	zaman	en	büyük	büyücü	TOM	MARVOLO	RIDDLE	yani	LORD	VOLDEMORT.!!	Ve	Ondan	sonra	ise	ALBUS	PERCİVAL	WULFRİCK	BRAYN	DUMBLEDORE..	Voldemort	ve	Dumbledore..	Facebook/SilentF0RC3	10	yıl	önce	Okadar	Güzel	Oldugunu
Sanmıyordum	İlk	Serisin	den	baslayıp	Son	Serisine	Kadar	İzledim	Açıkçası	Bağımlı	Oldum	Diye	Bilirim	Eminimki	Her	Bir	Bölümünü	4	-	5	Defa	izlemişimdir	Bunu	7	kez	saydım	 	ama	Wanner	Bross	'	Tan	Ricam	Yeni	Seri	Çıkarmı	Acaba?	 	 	erdeniz	koç	10	yıl	önce	Gerçekten	Ustaca	Bir	Film	Oldu	Sonuda	Güzel	Bitti	Keşke	Bitmeseydi	:(	Ne	Yapalım	1
Güzel	Olmadı	Ama	Son	Noktayı	2	Koydu	Süperdi...	 	azat	güzel	10	yıl	önce	heeri	potır	seviyorum	emircan	usmak	10	yıl	önce	ben	bunun	hayranıyım	vee tüm	bölümlerini	izledim	savaş	10	yıl	önce	arkadaşlar	film	bitmiyor	kitabın	yazarı	sorular	yüzünden	bir	seri	daha	yazmaya	karar	vermiş	kayıp	asa	die	yani	filmin	son	serisi	bu	değil	korkamyın	
Bilgekağan	Kurt	10	yıl	önce	Süperr	Film	Çok	Seviyorum	Harry	Potter'ı	 	emre	10	yıl	önce	güzelllllllllllllll	burcu	tetik	10	yıl	önce	mukemmel	harry	potter	hayranıyım	6tane	kitabını	okudum 	Boray	Gökdoğan	10	yıl	önce	çok	güzel	bir	film.harry	potterın	öldüğünü	görünce	çok	üzüldüm	ama	güzel	bitiyor.	sago	10	yıl	önce	süper
süper	hakan	10	yıl	önce	NEDEN	BİTTİİİİİİİİ	ÇOK	SEVİYORUM	FİLMİ	50	DEFA	İZLESEM	51'E	HAYIR	DEMEM	ÇOK	AMA	ÇOK	GÜZEL	TAM	PUAN	10	BİLE	VERSEM	YETMEZ....	ömer	kabakçı	10	yıl	önce	 :laugjavascript:void(0)h: 	onur	atila	10	yıl	önce	cok	güzel	film	ya	küçüklümdn	izmk	için	tutşürdm	polat	10	yıl	önce	

	ağladım	be	resmen	keşke	bitmeseydi	harry	potter	ve	diğer	2	arkadaşını	asla	uunutmıyacağım	hepnizi	çok	seviyorum	en	çok	ve	1	sıradaki	film	harry	potter	film	serini	asla	ve	asla	unutmıyacağım	keşke	bir	daha	başlasada	izlesem	harry	ve	diğer	2	arkadışını	seviyorum	sizi	assla
unutmıyacağım	asla	hazal	çelik	10	yıl	önce	bence	bu	film	dünyada	izlenmiş	bir	filimdir.herkese	tavsiye	ederim.	ayşe	öksüz	10	yıl	önce	keşke	bitmeseydı	çoook	üzüldüm	yaa	am	tebrikler	çok	güzel	bir	film	 	Burak	10	yıl	önce	Harika	ya	hiç	sorun	yok	fulll	hd	:D	:D	yavuz	gökçe	10	yıl	önce	hayatımda	gördüğüm	en	güzel	filmdi	harry	pottere	hayranım
Eren/Açıkgöz	10	yıl	önce	Çok	teşekkür	ediyorum...	ibrahim	yalçı	10	yıl	önce	 	valla	grckten	inanılmazdı	:)	selvi	aydın	10	yıl	önce	BU	KADAR	GÜZEL	BİR	FİLM	OLURMU	YA	BAYILIYORUM	 	KEŞKE	BİTMESEYDİ 	AHMED	10	yıl	önce	7-15	yaş	arası	çocuklar	için	ideal	bir	film	Emre	10	yıl	önce	Bu	film	harika	bitmemesini
tercih	ederdim	ama	olsun	bu	son	film	çok	güzeldi	ilker	demirel	10	yıl	önce	görüntü	kalitesi	çok	iyi	çok	iyi	bi	site	tebrik	ederim	Züperr	10	yıl	önce	Keşke	Bitmeseydi	Çokkk	güzel	birr	filmm	bence	bu	filmin	baska	bölümleri	çıkacak	aytekinkose	10	yıl	önce	teşekküler	çok	güzel	bi	film	sah	10	yıl	önce	coookk	süper	bir	filmdi	bence	serinin	en	iyisi	ravzanur
güneş	10	yıl	önce	çok	güzeldi	bazı	yerleri	okadar	üzücüydüki	ağladım	9.8.89725	izlesem	yinede	bıkmam	aslaaaaa	ama	ASLASENİ	SEVİYORUZ	HARRY	POTTER	AİLDEN	HERKEZ	İZLİYOR	BU	ARADASENİN	CESARETİNE	AİLEDE	HERKEZ	BAYIYOR...	Kağan	Tan	10	yıl	önce	Çok	güzel	bir	filmdi	emeğe	saygı	arkadaşlar	:D:D	 	Berke	10	yıl	önce	ben
harry	poterin	en	ama	en	büyük	hayranıyım	ve	Hermoni	ye	ağşığım	işallah	yeni	bölümler	çıkar	hermoni	dünyaaki	en	güzel	kız	agalar	keşke	bitmeseydi	ismi	lazımdeğil	10	yıl	önce	harry	potter	bayılıyorum	yha	off	mutlu	sonla	bitti	film	ama	keşke	bitmeseydi	napalım	artk	 	muhammet	10	yıl	önce	çok	süperdi	bitmesinede	aşırı	üzüldüm	efecan	10	yıl	önce
süper	bir	film	bence	izlerken	herşey	gerçekmiş	gibi	geliyor	insana 	samet	şen	10	yıl	önce	gercekten	muthıs	bır	fılm.	€moX	10	yıl	önce	adamım	super	dı	fılm	5	yıldız	lık	fılm	:)	derya	10	yıl	önce	süper	ya	bitmesi	çok	kötü	oldu	 tom	feltonun	imzasını	aldım	ama	olmaz	dedi	gökçe	yıldırım	10	yıl	önce	harikaaaaaaaaaaa	büşra	10	yıl	önce	ben	harry	le
doğdum	sayılır	onu	çok	seviyorum	gerçekten	o	o	mühteşem	bişey	ama	son	filminde	ginny	ile	harry	potter	el	ele	tutuşuyor	ya	keşke	orayıda	koysalardı	silmişler	o	sahneyi	ama	geri	kalanı	süperrr yani	kelimelere	sığdıramıyorum	filmleri	keşke	devam	etselerdi	ama	tadında	bırakalım	neyse	tebrikler	dilerim	Samet	Yalçın	10	yıl	önce	Bu	FİLM	bence
dünyanın	en	güzel	en	oskarlık	film'i	bu	film	çok	süper	cok	güzel	ama	film'in	bitmesine	ne	kadar	üzüldüm	kimse	bilemez	 	herkese	tavsiye	edin	can	10	yıl	önce	neden	çok	takılıyor	admin	?	mustafa	vizli	10	yıl	önce	mükkemmmel	ötesi	filmin	son	serisi	olduguna	çok	üzülüorum	Kaptanjack	10	yıl	önce	gercekten	mükemmel	harkülade	idi	ve	en	büyük
fener	 	bahar	aleyna	10	yıl	önce	 	 	cok	güzel	flim	flimden	harikalar	fışkırıyo....	 	Caner	10	yıl	önce	Hayatımda	İzlediğim	en	güzel	seriydi	ve	sonuncusu	mükemmeldi	bunu	izlemeyenler	hayatının	hatasınıyapmış	olur	ŞİDDETLİ	ÖNERİYORUMM	...	batın	köçen	10	yıl	önce	merak	ediyorum	şimdi	izleyeceğim	:D	ßß	 	i3LacKi30arD	10	yıl	önce	Süper	Bir
Seri	Zaten	Sitede	1.	Sırada	---	Süperrrr	Kesinlikle	İzlemenizi	Tavsiye	Ederim	Ancak	Konuyu	Anlamak	İçin	Tüm	Seriyi	İzlemiş	Olmanız	Gerekir	Sitenizle	Tüm	Türkiye	Gurur	Duyuyor	Saygılar	Murat	Şahin	öslem	n	10	yıl	önce	bu	filmlerin	hiç	biri	neden	açılmıyor!	düzgünce	açılsa	da	izlesek	bu	siteden!	nisa	dmr	10	yıl	önce	Ben	çok	bayıldım	Açıkçası	bütün
filmlerini	izledim	ve	ezberledim	EĞER	SİZDE	ASASINI	ALMAK	İSTİYORSANIZ	İNTERNETTEN	BULABİLİRSİNİZ	ASANIN	ÖZELLİKLERİ:	EVDE	TELEVİZYONU	AÇIP	KAPATIYOR,	LAMBAYIDA	,	KANAL	DEĞİŞTİRİYOR	VE	SADECE	200	TL	BEN	ALDIM	VE	ÇOK	BEĞENDİM..	HARRY	E	GELİNCE	BU	FİLMİN	BİTMESİNİN	NEDENİ	YAZARIN	ÇOK
YAŞLANMASI	.	KADIN	ÇOK	FAKİRKEN	SON	PARASIYLA	KAĞIT	ALIP	HARRY	POTTER	VE	FELSEFE	TAŞINI	YAZIP	ARKADAŞI	YARDIMIYLA	KİTAP	YAPTIRMIŞ	ÇOK	SATTIĞI	İÇİN	BİR	YÖNETMEN	BUNU	CD	LEYİP	SATMASINI	ÖNEREREK	PARA	VERMİŞ	VE	KADIN	BU	FİLMİ	YAPARAK	SERVET	KAZANMIŞ..	EĞER	HARRY	POTTER	BAŞKA	BİR
FİLMDE	BAŞROL	OYNAMAZSA	YA	DA	SAÇMa	BİR	ROLDEYSE	İZLEMEM	..	BU	ÇOCUK	ÇOK	BAŞARILI	YAA	MESLEK	HAYATINA	DEWAM	ETSİN	..	AMA	BAŞROL	OLARAK	KORKU	AKSİYON	AŞK	HERŞEY	BİR	ARADA	OLDUĞU	BİR	FİLMDE	SENİ	GÖRMEK	İSTİYORUZ	YANLIZ	SENİ	DEĞİL	RON	HARMONY	LE	BİRLİKTE	....	

	Doqukan	Ç	10	yıl	önce	Yhaa	izlemekten	bıkmıorum	ßazen	haftada	2	kere	tüm	serisini	izlediğim	oluor	keşke	seri	bitmeseydi	:((	sema	özbek	10	yıl	önce	çok	güzeldi	yha	keşke	hiç	bitmeseydi.	Şuana	kadar	izlediğim	en	güzel	film	serilerinden
biriydi.	Yayında	bazı	bozukluklar	olsada	emeği	geçen	herkeze	çok	teşekkürler	 	 	burak	iyiçiftçi	10	yıl	önce	Film	Harikaydı	çeviri	güzel	harry	potterin	hastasıyız	ama	bitmesine	üzüldm..	:/	ccc12333cccc	10	yıl	önce	HARRY	POTHER	SENİ	ÇOK	SEVİYORUM	AMA	SONU	ÇOK	ÜZÜCÜYDÜ	BEA 	fırat	yurdakul	10	yıl	önce	beyler	bayanlar	iyi
haberim	var	kitabın	yazarından	J.K.	Rowling	büyük	bir	ihtimalle	''Harry	Potter	kayıp	Asa	''	adlı	kitabı	çıkcak	mış.	oktay	sevay	10	yıl	önce	ben	hayatımda	böyle	bir	film	görmedim.ben	bu	filmin	tüm	serisin	sıkılmadan	defalarca	izledim.	mutlaka	izleyin	(admin	çok	teşekkür	ederiz	film	için)	 	vahit	koç	10	yıl	önce	güzel	olmuş	ama	bazen	donuyo	onun
dışında	10	numara	film	serinin	en	güzel	bölümü 	bediran	boyraz	10	yıl	önce	süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr	okay	ogru	10	yıl	önce	arkadaşlar	üzülmeyin	harry	potter	2012	de	çıktı

	xxxbedo1212xxx	10	yıl	önce	Bence	dünyanın	en	güzel	flimi	ben	den	10	puan	ama	keşke	bitmeseymiş	çok	üzüldüm	 	 	site	çok	güzel	emeğe	saygı	çok	iii	hep	bu	siteden	izliyorum	harry	potterı 	9'	çıkarsalar	woldemord	geri	dönse	harry	potter	oğluyla	beraber	savaşsa	keşke	 	 	ama	daniel'in
çıkarcağını	sanmıyorum 	asya	10	yıl	önce	keşke	bitmese	hep	devam	etse	o	kadar	önemsemişim	ki	harry	i	şimdi	sanki	gerçekti	de	öldü	gibi	sonuçta	daniel	hayatını	böyle	kazandı	hayatı	hayatı	harry	ile	geçti	 	albus	damberdor	10	yıl	önce	ben	büyk	bir	harry	potter	hayranıyım	gerçkten	devam	etmesini	çok	lütfen	bundan	snrada	oglu	hakkında	dvm
etsin	(bu	arada	bütün	harry	potter	hayranı	arkadalarım	adina	tesekkür	ediyorum	ve	yazarımıza	snsuz	saygıları	diliyorum.......... 	Kaan	SÜNGÜ	10	yıl	önce	o	serıye	bence	bu	final	yakışmadı	ayrıca	resmen	özet	geçmişler	kitaptaki	zevki
vermedi	hayal	kırıklığı	yaşattı	fakat	yinede	güzel	bi	film	Muhammed	yonat	10	yıl	önce	Asıl	bunu	bırakında	karayip	korsanları	gizemli	denizlerde	yi	izleyi	n	sper	film	ama	buda	güzel	Ömer	Celep	10	yıl	önce	Filmin	Kitabıyla	alakası	yok	Kitabını	tavsiye	ederim	clcocker	clocker	10	yıl	önce	serinin	en	guzeli	diyemem	ama	guzel	bi	sondu	cunki	serinin	en
guzeli	olsa	bu	gune	kadar	gelemezdi	bu	film	demekki	oncekilerde	iyiymis	tek	bi	sey	soylemek	istiyorum	harry	potter	n	gay	oldugunu	kimseye	soylemeyin	genclerim,iz	kotu	ornek	almasin	onu	film	guzel	ama	gercek	hayatini	ornek	almayiniz	lutfen	;)	turan	balabek	10	yıl	önce	süperdi	yapana	helal	olsun	Yasin	Yıldırım	10	yıl	önce	Müthiş	olağanüstü	harika
ne	diyeceğimi	bilemedim	serinin	en	güzel	filmi	:D	mehmet	ahmet	10	yıl	önce	super	fılm	hasta	kaldık	valla	semra	ergin	10	yıl	önce	film	süper	bide	indirilebilse	tek	part	we	avi	olarak	ölebi	site	olsa	izlenme	rekorları	kırar	site	dimi	yusuf	çaplık	10	yıl	önce	Film	10	numara	vallaha	bunun	serisini	2ci	izleyişim	oluyor	harry	Potter	Felsefe	Taşından	baslayarak
izlemişdim	genede	izliyorum	halen	bıkmadım	gercenten	guzl	film	sonu	biraz	uzucu	geciyor	ama	olsun	hayet	guzel	film	sitede	harika	editörlere	teşekkürler...	....	10	yıl	önce	çok	güzel	keşke	bitmeseydi	fakat	bitmeseydi	iyice	suyu	çıkardı	ve	bir	şey	daha	eklemek	istiyorum	sonunda	kesik	kesik	de	İngilizce	konuşuyorlar	admine	sesleniyorum	o	son	yerdeki
seslendirmeyi	düzeltirseniz	daha	fazla	beğeni	kazanırsınıZ	 	nusret	10	yıl	önce	benim	param	var	söyleyeceğim	harry	potter	i	dizi	yapsın	lar	parası	neyse	veririz	ebru	yıldırım	10	yıl	önce	çok	güzel	bi	film	keşke	devamı	da	olsaydı	 	misa	akbıyık	11	yıl	önce	ya	arkadaş	süper	film	acaba	çok	daha	dewamı	gelirmi	ve	bu	arada	sonlarda	fena	üzücü	walla
kendimi	tutamadım	ağladım 	esma	yıldız	11	yıl	önce	en	sonu	çokkkkkkkkkkkkk	süperdi	ginny	nin	yerinde	olmayı	isterdim	ses	ve	resim	orta	derece	iyi	ama	çokkkkkkkkkkkkkk	beğendim	harrye	bayılıyorummmmmmmmmmmm	o	üçlü	varya	o	üçlü	dünyaları	kurtarır.....	ron	ve	hermione	ikilisi	harikaaaaaaaaaaa	emeği
geçenlere	tşkkrler	Berkant	Kuşoğlu	11	yıl	önce	 	cem	kartal	11	yıl	önce	harryn	potter	biz	çocuk	ken	vardi	hep	biz	hep	harry	potter	le	bbuyuduk	geşke	bitmeseydi	ama	olsun	bitti	bütün	bolum	lerri	süper	dü	asla	unutul	mucak	seri	bu	filim	:)	GalatasataY	11	yıl	önce	Gercektne	izleymedim	diye	üzülüyodum	cok	bgendim
ellernize	sağlık	harry	potter	11	yıl	önce	cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook	cırkın	desem	yalan	olurdu	ama	coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook	guzel 	dignifi3d	11	yıl	önce	voldemort	bile	öldüyse	biz	nie
yaşıoyruz	?:S	Fener	Bahçe	11	yıl	önce	Harry	potter	bütün	bölümlerini	izledim	danıelin	oglum	jack	filmide	izledim	ama	hiç	bi	flmi	harry	potter	kadar	güzel	deil	keşke	bitmeseydi	ya.. 	kralhakko	11	yıl	önce	çok	iyi	can	turan	11	yıl	önce	7	aralık	melike	tufan	11	yıl	önce	çok	güzel 	burak	11	yıl	önce	voldemortun	ölümü	çok	tiksindirici	ve
iğrençti	sefa	çiftçi	11	yıl	önce	film	harbiden	süperdii... 	alper	11	yıl	önce	süper	flim	ama	artık	bitmesi	çok	kötü 	ilvan	emik	11	yıl	önce	mükemmelin	ötesinde	olmuş	ışığı	görmek	kadar	güzel	birşey	yok	ama	yinede	ben	ışığı	sevmem	TEknoo	11	yıl	önce	çokkkkk	iiyyii	çocukluğumdan	beri	bütün	serisini	izledim!!!	koppp	11	yıl	önce	SÜPERDİ
YHAAAA	TOM	RADİEL	LE	SAVASMASİ	SÜPERDİ	yenmesi	felansonuda	güzeldi	hermonie	v	ron	nun	çocuklari	olms	harry	ve	ciniyin	oğlu	ve	kizi	süperdi	yhaaa	suna	üzüldm	son	bölüm	tom	radiel	öldü	filim	bida	cikmicak	söyle	ciksa	film	harry	oğlunun	çocuğu	kizi	ve	ron	ve	hermonienin	çocuğu	felsefe	tasi	gibi	olsa	:DD	naz	çicek	11	yıl	önce	cok	güzel	bir
filim	seriler	icerisinde	en	güzeli 	ali	karakaya	11	yıl	önce	çok	süperdi	izlemeyenlere	tavsiye	ederim :D	guest84	11	yıl	önce	serinin	en	guzel	filmi.	fakat	sonunu	ben	bir	az	daha	farkli	dusunuyordum.	ama	bir	seyi	biliyorum	ki,	The	Lord	of	The	Rings	yerini	hic	bir	film	asla	ve	asla	veremez.	sonsuz_yaşam	11	yıl	önce	düzeldi	begen	dim	devamı
gelmıcekmışdie	çok	uzuldum 	Akhisar	:)	11	yıl	önce	Çok	Güzel	Film	Ensevdiğm	film	yüzüklerin	efendisi	2	harry	potter	3	Iron	Man	:)	dara	konur	11	yıl	önce	çok	güzel	df	11	yıl	önce	 	güzel 	ismail	karataş	11	yıl	önce	çok	güzeldi	emeği	geçen	herkesin	ellerine	sağlık	ibrahim	tuba	11	yıl	önce	Süper	filim	elinize	sağlık	Çağrı	DÖLEK	11	yıl	önce	film
süperdi	bütün	serilerini	kücüklügümdn	beri	izlerdim	halada	izlemekteyim	bitmesi	kötü	oldu	 	Elmas	11	yıl	önce	Harikaydı	bence.	Harry	potter	filmine	yakışır	bi	son	olmuş.	çok	beğendimmm.	+	çoğu	şeyi	son	filmde	anladım	(bütün	seriyi	izlemiş	olmama	rağmen	 	)	Kendimi	film	karakterleriyle	o	kadar	bütünleştirdim	ki	anlatamam.	ne	de	olsa
onlarla	beraber	büyüdüm	sayılır	 	tolga	şahan	11	yıl	önce	çok	güzel	olmuş	habibe	yildiz	11	yıl	önce	çok	güzek	bir	film	vildan	11	yıl	önce	 	çok	beğenbim	volkan	11	yıl	önce	Süper	fılım	bendende	tam	puan	aldın	:)(: 	ferhat	onur	11	yıl	önce	harrynn	babasındada	ibnelik	var	:D	cemal	11	yıl	önce	siz	daha	liseli	bile	dğeilsiniz	veletler	korsan	izlemeyin	bu
sinema	çekimi	cimri	veletler	babanzdan	para	alın	sinemada	ızleyın	köpekler	kaan	yoyen	11	yıl	önce	açıkçası	harry	potter	serisinin	en	iyi	filmiydi.	tam	harry	potter	e	yakışan	final	..	ama	filmin	bitmesine	üzüldüm	ya	şenay	baylan	11	yıl	önce	bayıldım 	süperdi	keşke	bitmeseydi... 	enes	yılmaz	11	yıl	önce	süper	süper	süper	çoooooooooooooook	güzeldi
ama	bitmesi	çok	üzücü	yha	keşke	bi	tana	daha	çıksa	offfff 	:(	YağızDncrz	11	yıl	önce	Güzel	bir	filmdi	Teşekkürler...	Hermonıe	11	yıl	önce	çok	güzel	olmuş	bende	serinin	tüm	kitapları	var.	20	kere	izlesem	yine	bıkmam.	ayşe	karayel	11	yıl	önce	çok	güzel	bir	film	en	sevdiklerimden	birisi	ama	bitmesi	üzücü	oldu...	7	yaşımdan	beri	bu	filmi	izledim	1.
bölümünü	ezbere	biliyorum	bende	gerçek	asası	var	daniel	ridciliffe	ile	yüz	yüze	konuştum	...	ama	bitmesi	çookk	kötü	oldu	 	Hakan	a	11	yıl	önce	kitabını	önceden	okuyup	izleyince	o	kdr	da	güzel	gelmiyor	saçma	geliyor	burcu	kaya	11	yıl	önce	sonu	çok	güzeldi	tm	puan	bnden	10	ahmet	woLF	11	yıl	önce	harbıden	cok	guzel	fılmdı	emegı	gecen
herkeze	cok	tesekkuler	bekledıgımde	de	guzel	puan	verıyorum	9.0	defne	çimen	11	yıl	önce	süper	bir	filim	bu	yaaaaaaa	bayıldım	müthiş hermony	çok	güzel	bir	kız	ıı 	FreeMan	11	yıl	önce	Kardeşim	gercekten	çok	güzel	olmuş.Elinize	sağlık	sinemaya	gidememiştim.sayenizde	izlemiş	oldum.. 	yaşar	yurtseven	11	yıl	önce	hiç
umduğum	bir	final	olmadı	ama	etkılendığım	bır	fımdii.serılerın	hepsı	guzell	su	öztürk	11	yıl	önce	çok	güzel	harry	potterın	tam	bir	hayranıyı	onun	hakında	bir	çok	şey	biliyorum 	metehan	jackson	11	yıl	önce	ya	film	harika	,	harry	potterdan	başka	filmi	izlemem	ben	doğru	dürüst	ama	tekrar	izlemek	isterdim	...	alt	yazı	falan	yok	admin	!	 	metehan
jackson	11	yıl	önce	süper	ya	!!!	ama	filmin	bittiğine	üzülüyorum	 	 	harry	potterin	tam	hayranıyım	başka	filmleri	fazla	izlemem	:D	swll	11	yıl	önce	guzel	film	yunus	emre	sarp	11	yıl	önce	çok	güzeldi	film		yunus	emre	sarp	11	yıl	önce	çok	güzeldi	film	yunus	emre	sarp	11	yıl	önce	çok	güzeldi	film		Mehmet	11	yıl	önce	Süper	bir	film	bitmesine
üzüldüm	atilla	demirtas	11	yıl	önce	film	çok	güzel	heyecanlı	olmuş.teşekkür	ederimö	Maria	Salvator	11	yıl	önce	Süper	bir	film	herkeze	tavsiye	ederim	önceden	harry	potterı	hiç	sewmezdim	artık	çok	sewiyorum	 		 	burak	uysal	11	yıl	önce	tamam	ii	hos	da	dırıltme	tasına	noldu	arda	kılıç	11	yıl	önce	elinize	saglık	simasına	gidemedim	burdan	izledimm
ruknettin	11	yıl	önce	elinize	saglık	Ecem	Evci	11	yıl	önce	Ve	Efsane	Sona	Erir..	onur	tutusan	11	yıl	önce	harika	emeqi	qecen	herkese	sonsuz	teşekkürler...	Mürsel	Yeşiloğlu	11	yıl	önce	10	nümara	film	:D	zaten	bu	tarz	filmleri	alt	yazı	izliceniz	ismail	aslan	11	yıl	önce	gercekten	sonu	güzel	bitti	ve	bonu	yayın	layan	siteye	teşekürler	dilerim	......	alper	11	yıl
önce	teşekkürler	admin	çok	güzeldi	filmi	izlerken	hiç	sıkılmadım	 	efsane61	11	yıl	önce	kitabına	uygun	yapsalardı	çok	daha	güzel	olacaktı.ben	hiç	heyecan	alamadım	ama	sinemda	2	saat	nasıl	geçti	anlayamadım.şahsen	iyi	bulmadım	furkan	mert	yılmaz	11	yıl	önce	on	numara	bi	film	 	ahmet	celep	11	yıl	önce	cok	teşekkür	ederim	emeğinize	sağlık	cok
zevk	aldım	tekrar	teşekkürler	admin.! 	texxas	11	yıl	önce	Yinede	teşekkürler	hiç	bi	sitede	adam	gibi	görüntü	yok	sadece	burda	var,)	hakan	sinanmis	11	yıl	önce	film	zaten	türkçe	arkadaşlar	baran	özbek	11	yıl	önce	admin	bu	ne	yaa	türkçe	yok	bunda:(	görüntü	berbat	ses	berbat	:(..	tuvalettekidusunur	11	yıl	önce	ellerinize	sağlık	oğuzhan	AKBAŞ	11	yıl
önce	ensevdiğim	5	filmin	arasında 	ahmet	11	yıl	önce	türkçe	dublajı	hiç	ii	yapamamışlar	ses	gidip	gidip	gelio	cenk	11	yıl	önce	Fragmanında	Daha	Farklıydı	ama	genede	güzel	olmus	devamı	gelecek	filmin	can	11	yıl	önce	elinize	saglık	flim	t.dublaj	biraz	sesete	problemm	war	okadarda	olacak	sefa	11	yıl	önce	kardeşim	emeğine	sağlık..	bir	de	alt	yazı
olsaymış	fevkaladenin	fevkinde	olacakmış	okan	11	yıl	önce	filmin	altyazısı	yok	yardımcı	olabilirmisiniz	ismail	yk	11	yıl	önce	iyi	hoşda	yorum	ypacaz	film	nerde:s	sallamışsınız	gitmiş	linki	düzeltin	pls	kaan	11	yıl	önce	admin	bu	rusça	tr	dublaj	deil	:S	hüseyin	çiftçi	11	yıl	önce	filimde	alt	yazı	yok	hiç	bir	şey	anlamadım		fsVV	11	yıl	önce	Tr	alt	yazı	değil	yav
mete	han	11	yıl	önce	kardeş	bu	alt	yazılı	değil	yanlış	koymuşunuzz	:@	Sertac	11	yıl	önce	Türkçe	alt	yazi	diyor	hani	rusca	flim	eray	erbakan	11	yıl	önce	türkçe	dublajı	yok	mu	Mehmet	Taştan	11	yıl	önce	İyi	Hos	İlk	Sizin	Sitede	Buldum	Da	Bari	İnqlizce	Olsaydı	Ruscamız	Hiç	YOk	:D	En	Azından	Bi	Tr	Alt	Yazı	Bora	çevik	11	yıl	önce	çok	güzel	ama	türkçe
altyazısı	olsa	süper	olurdu	..	berna	eskigün	11	yıl	önce	neden	türkçe	altyazılı	yazıyo	ama	değil	lütfen	altyazı	veya	dublajlı	ekleyin	!	serhat	11	yıl	önce	tr	dublaj	veya	alt	yazılı	yok	mu	bahar_	11	yıl	önce	Şey...	Acaba	türkçe	dublaj	veya	altyazılı	yok	mu?	Abdullayev	Cavid	11	yıl	önce	Super.	Yeqin	bu	axirinci	kinosudur(by	azerbaijan)	ßy-kiN	11	yıl	önce
arkadaşım	türkçe	yama	yada	alt	yazı	warmı		yasin	erdoğan	11	yıl	önce	admın	turkce	altyazı	dıyor	ama	altyazı	yok	bı	ılgılenır	mısın?lutfen	ahmet	topçu	11	yıl	önce	alt	yazılı	değil	be	bu	ne	11	yıl	önce	türkçesi	yok	muydu	bunun	Must	Tafa	11	yıl	önce	GELmedımı	daha	fILm	:(	ahmet	turan	11	yıl	önce	NE	ZAMAN	YÜKLENECEK?	uğur	11	yıl	önce	ne	zaman
harry	potter	ve	ölüm	yadigarları	bölüm	2	eklenecek	cevaplarmısınız	yusuf	kemal	11	yıl	önce	harika	bir	film	olacağınıdüşünüyorum	ama	izleyemedim	samet	akbulut	11	yıl	önce	güzel	olmuş	İletişim	Hukuksal	Mobil	Görünüm
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