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MÜSTAKBEL SUÇLAR
(Crimes of the Future, Kanada, 2022, 

104 dk.)   
Y: David Cronenberg
O: Viggo Mortensen (Saul), Lea Sey-

doux ( Caprice ), Kristen Stewart (Tim-
lin), Scott Speedman (Lang Dotrice).

Filmin notu: 
Suçun müstakbeli de olur mu de-

meyin, neden olmasın? Ama böyle bir 
adlandırmadan Tom Cruise’un oynadığı 
bilimkurgu-aksiyonu Azınlık Raporu 
(Minority Report, 2002) gibi bir film 
beklememek lazım. Suçun gerçekleşme-
den önlenmesine ilişkin bir atıf değil bu. 
Daha çok gelecekte ortaya çıkacak yeni 
suçlara dair bir düşünme egzersizi. Ama 
‘yeni suçlar’ deyince de hayal gücünü 
çok zorlayan, insan denen bu karma-
şık varlıktan uzaklaşan bir şeyler söz 
konusu değil. Yani aslında karşımızda 
bir suç filmi var diyemeyiz. Yine ‘insan’da 
kalıyoruz, insanın doğasına ilişkin o 
karanlığa bakıyoruz. Bakış noktamız ise 
‘beden’. Bedenin bize sundukları değişir 
mi, vücut fonksiyonlarıyla kurduğumuz 
ilişki hangi farklı boyutlar üzerinden 
değerlendirilebilir? Film, böyle çeşitlene-
bilecek sorular çıkarıyor karşımıza.

BİYOLOJİK KORKULAR
Malum, yönetmen David Cronen-

berg. Böyle olunca beden üzerinden 
ilerleyen bir kavramsal anlatının bizi 
beklediğini tahmin ediyoruz. Çünkü 
Kanadalı yönetmenin özgün dünyasının 
başat unsurları bunlar. Sinemaya adım 
attığı günden bu yana, insan varlığı-
nın çelişkili, çatışmalı, anlaşılması ve 
anlatması zor bölgelerinde gezinmeyi 
sevmişti. Bu bölgelerin başında da hem 
gerçek hem mecaz anlamlarıyla ‘beden’ 
geliyor.  Cronenberg bu alanda deyim 
yerindeyse ciddi anlamda at oynat-
tı.  Seyircisine daima zor, şaşırtıcı film 
deneyimleri yaşattı. İster ticari niyetlerle 
çeksin ister çok daha marjinal sularda 
yüzen, kavrayışı kolay olmayan filmler 
üretsin o bu konuda -belki de kendi biri-
cik alanında demek daha doğru- tam bir 
öykü anlatma ustası. Özellikle 80’lerde 
üzerinde çokça düşündüğü, postmoder-
nitenin kurguladığı kavramsal tartışma-
ları takip ederek -hatta bazen öncüsü 
olarak- çektiği filmlerle ‘body horror’ ya 
da  ‘biyolojik korku’ diye tarifl enebilecek 
bir alt tür içinde büyük bir beceriyle ge-
zindi. Bu temada ürettiği fikirlerin temel 

diyalektiği de teknoloji ve insan ilişkisi 
üzerinden biçimlendi. 

Yönetmen farklı tür ve içeriklerde 
filmler ürettikten sonra, bu yıl şaşırtı-
cı biçimde bu aşina olduğumuz alana 
dönüş yaptı. Müstakbel Suçlar, beden 
politikası üzerine inşa edilmiş yeni bir 
sorgulama. 2000’li yılların teknolojik 
gelişmelerini takip eden ve buradan yola 
çıkarak insanın varlığı ve geleceği üze-
rine düşünen bir yapısı var. Tabii ki bu 
sorgulama içinde yerini daima koruyan 
evrim tartışmaları da önemli yer tutuyor.

YENİ BİR BEDEN DENEYİMİ
Filmin senaryosunu da yazan Cronen-

berg bu konuyu insan bedeninin ürettiği 
yeni organlar üzerinden açmaya çalışıyor. 
Yakın gelecekte, yılını tayin edemediği-
miz bir zamandayız. İnsan yaşamında 
çok şey değişmiş. Özellikle de yemek, 
uyumak, cinsellik gibi temel gereksinim-
lerle kurulan ilişki farklı biçimlere evril-
miş. Saul adlı bir performans sanatçısıyla 
tanışıyoruz. Hızlanmış Evrim Sendromu 
gibi bir rahatsızlığı var. Vücudu bilinçaltı 
düzeyde işlevi olmayan ya da kendisine 
bir işlev bulan yeni organlar (tümör-
ler) üretiyor. Partneri Caprice ile bu 
organları eski bir otopsi aygıtıyla dışarı 
çıkardıkları gösteriler düzenliyorlar. 
Bunu içsel güzellikler olarak niteliyor 
Saul ve öfk enin, isyankârlığın dışavu-
rumu biçiminde sanatseverler önünde 
performansını gerçekleştiriyor. İnsan 
vücudunun ürettiği işlevsiz tümörler bu 
gösterilerde bedenden dışarı çıkarılıyor. 
Bir yandan da yeni parçaların oluşması 
için çalışılıyor. Bu durum yalnızca onlarla 
sınırlı da değil. İnsanın hastalıklarla 

ilişkisi çözümlenmiş, yepyeni ve organik 
teknolojiler yardımıyla bedenle ilişki 
bambaşka bir boyuta taşınmış. Artık acı 
duyulmayan, bununla birlikte haz duy-
gusunun da kaybolduğu bir beden söz 
konusu. Bu yüzden insanlar bedenlerini 
neşter altına almaktan cinsel hazza yakın 
bir zevk alıyorlar. Böyle bir ortamda Yeni 
Ahlak adıyla özel bir bakanlık kurulmuş, 
insan bedeninin yeni oluşumları içinde 
kurallar değişiyor. Saul’ün de ilişki kur-
duğu Organ Tescil kurumu bedenle ilgili 
değişen yasaların takibinden sorumlu. 

“İNSAN NEDİR Kİ?”
Bütün bu yapı Cronenberg’in tarzına 

yabancı seyirciler için oldukça zorlayıcı. 
Hatta bu anlamda izlenmesi epey zor. 
Hem öykü akışı içinde gerçekleşen olay 
ve diyalogları yerli yerine koymak hem 
de kesilip biçilen bedenleri tiksindirici, 
yadırgatıcı bulmadan izlemek çok da ko-
lay değil. Ama Cronenberg’in dertlerine 
aşina iseniz filmin içinde yol aldıkça bazı 
taşlar yerine oturmaya başlıyor. Yönet-
menin derdinin ‘insan nedir?’ sorusuna 
yeni olası yanıtlar bulmak olduğunu 
söylemek mümkün. Bütün bu evrimle-
şen kültürde, son yüzyılda teknolojiyle 
aramızdaki mesafe giderek küçüldü, 
dijital ve elektronik aygıtlarla bedenimiz 
arasında pek çok köprü kuruldu, dönü-
şümler yaşandı. Bu noktadan hareketle 
film, olası gelecekte insan denen varlığın 
bildiğimiz fizyolojik yapısından nasıl 
ve ne ölçüde uzaklaşacağına bakmayı 
deniyor. Ürettiğimiz yeni deneyimler, 
varlığımızın doğal yapısına eklemlene-
cek mi? Filmin başında tanıştığımız plas-
tik yiyen çocuk, bu yüzden çok önemli. 

Zaten öykü ilerledikçe onun bu tartışma 
içinde özel bir işlevi olduğunu anlıyoruz. 
İnsanlığın gelişimi için bu bir aşama 
olarak kabul edilecek mi? Doğal bildi-
ğimiz fonksiyonlar değişir ve bedenimiz 
yepyeni bir sistemle çalışmaya başlarsa 
ne olur? İnsanın ürettiği sentetik ürün-
leri yeme fikri filme göre bu evrimsel 
gelişmenin göstergesi oluyor. 

Cronenberg’in tasarladığı dünya 
bu noktada çok anlamlı. Öykünün 
merkezinde yer alan performans sa-
natçıları, sanatsal dışavurum üzerine 
argümanları temsil ediyorlar. Değişen 
insanla birlikte sanatın da hangi anlam 
üzerine inşa edileceği gündeme geli-
yor. Filmin mekân tasarımı buna katkı 
sağlayan, incelikli düşünülmüş yapılar 
sunuyor. Gelecekte olmamıza rağmen 
bugün bildiğimiz teknolojinin mekanik 
benzerlerini görmüyoruz. Binalar eski, 
yıkık dökük, kente bir viranelik hâkim. 
Kullanılan teknolojiler dokuları olan, 
kendi bilinçlerine sahip canlılar gibi. Çok 
ileri bir teknoloji olduğunu anlıyoruz 
ama Organ Tescil kurumunda gördüğü-
müz gibi arşiv kısımlarında hâlâ kâğıt 
kullanılıyor, hem de iplerle bağlanmış 
dosyalar içinde. Bu karşıtlıklar sayesin-
de hem bildiğimiz dünyayı anımsatan 
hem de ona yabancılık duymamızı 
sağlayan bir ortam kuruluyor. Günümüz 
yaşamının gidişatına dair o tekinsiz, 
endişeli hâlimizin bir yansıması gibi, 
ama daha çok bir rüya atmosferinde. 
Böylece kendi geleceğimize dair tuhaf 
bir kabus/rüya görüyor gibi oluyoruz. 
Cronenberg’in bu rüyayı, işitsel ve görsel 
unsurlarla özenle ele aldığını söylemek 
gerek. Filmin bakış açısı da bu noktada 
insan varlığına sınır koymanın çok da 
mümkün olmadığı yönünde. Değişen 
zamana göre şekil alan ama bir yandan 
da yaşama dair soruların yanıtlarını 
bulamadığımız bir evrilme süreci de-
vam ediyor. Bu sürüklenme hâli içinde 
de insan arayışı daima olacak.  Cro-
nenberg, bu yolculuktaki yerimize dair 
tespitlerde bulunmakla yetiniyor. Ama 
kurduğu atmosfer geleceğimize ilişkin 
karanlık bölgelerin bir projeksiyonu 
gibi de algılanabilir. Kim bilir belki 
ileride beden dediğimiz bu formun da 
sınırlarını ve varlığını aşan bir boyuta 
geçebileceğiz. O zamana dek bu film 
ve benzerleri insanlığın geleceğini 
betimleyen öncü işler olarak kabul 
edilebilir.  Yaşayıp görmek dileğiyle…

Modern Klasikler seçkisiyle birlikte 
Karaca Sinemasında bu hafta sinema-
severleri gerçek bir film şöleni bekliyor. 
Bana sorarsanız böylesine değerli film-
lerin bir arada olduğu bir seçki kaçmaz. 
Üstelik bu seçkinin yanında daha önce 
gösterime girmiş ve yeniden salonlara 
gelen kült filmler de yer alıyor. İşte 5-11 
Ağustos haftası programı:

(*) Filmin karşısındaki ilk sayılar gösterim ta-
rihini (örn: 5 Ağustos), parantez içindeki sayılar 
ise o günkü seansı belirtir.

Dönüş Yok  (L’irriversible) /  5-8 
(12.00), 6-9 (16.15), 10 (20.30)

New York’tan Kaçış (Escape From New 
York) / 5 (18.15), 6-10 (12.00), 7-11 (16.15)

Piyano (The Piano) / 6 (14.00), 7 
(18.15), 11 (20.30)

Ran / 5 (20.30), 8 (20.30)
Şeytan Çıkmazı (Angel Heart) / 5 

(16.15) / 7 (20.30), 8 (14.00), 11 (18.15)
Antonia’nın Yazgısı (Antonia’s Line) / 

7-11 (12.00), 8 (16.15)
Dışarıdakiler (The Outsiders) / 7-9 

(14.00), 10 (16.15)
Dehşetin Nefesi (Jacob’s Ladder)/ 5-11 

(14.00), 8 (18.15)
Buz Fırtınası (The Ice Storm) / 6-9 

(18.15), 10 (14.00)
Kansız (Blood Simple) / 9 (12.00), 10 

(18.15)
Ayrıca:
Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar 

(Mujeres al Borde de un Ataque de Nervi-
os) / 12.30

Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Ever-
ything Everywhere All at Once) / 14.00 
– 20.30

Özel Gösterim:
Susuz Yaz / 10 Ağustos Çarşamba: 

20.30

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

Instagram: @sinegezgin Facebook: Sinema Gezgini 
e-posta: sine_filolog@hotmail.com

“Başlamanın yolu, konuşmayı 
bırakıp işe koyulmaktır.”

Walt Disney
(1901-1966)

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

BİR BEN VAR BENDE “BEDEN”DEN İÇERİ

SİNE-HABER

Boğucu yaz, Başka Sinemanın dağıtımını 
üstlendiği sürpriz filmlerle şenleniyor. Ger-
çekten de sinemaseverler için festival gibi 
bir film şenliği sunduklarını söyleyebilirim. 
“45’lik bir Yaz” adıyla başladıkları göste-
rimlerde geçen hafta Pedro Almodovar’ın 
ilk dönem yapıtlarından nefis bir seçki 
izlemiştik. Bu hafta da “Modern Klasikler” 
başlığı altında 10 filmden oluşan çok keyifl i 
bir seçki karşımızda olacak. 80’ler ve 90’lar 
sinemasının güzide örnekleri… Modern 
sinemaya küçük, incelikli katkılar sunan, 
filmleri neden bu kadar sevdiğimize ilişkin 
yanıtlar sunan, her biri kendine has ya-
pımlar.  Bakalım bu harika filmler arasında 
hangileri var? (*)

New York’tan Kaçış (Escape From New 
York, 1981) Yakın geleceğin New York’unda 
ada kocaman bir hapishaneye dönüşmüş, 
bir kaza sonucu başkan burada mahsur 
kalınca eski ve namlı bir suçlu devreye 
sokuluyor. John Carpenter’dan zımba gibi 
bir bilimkurgu gerilimi. Kurt Russell’ın bu 
filmdeki karizması da tartışılmaz.

Dışarıdakiler (The Outsiders, 1983) 
Efsane yönetmen Coppola’nın çektiği 
bu özel film müthiş bir kadroya sahip. İki 
çetenin dramatik öyküsünü sunan filmde 

kimler yok ki: Tom Cruise, Matt Dillon, 
Patrick Swayze, Rob Lowe ve daha pek 
çok tanıdık sima. 

Kansız (Blood Simple, 1984) Coen 
Kardeşlerin çıkış filmi gerçekten çok etkili. 
Düşük bütçeli ama saf sinema duygusuyla 
dolu bir suç öyküsü. Coen usulü mizah ve 
gerilimin incelikli bir karışımı.

Ran (1985) Sinemanın ürettiği en 
güzel filmlerden biri bu. İmparator lakaplı 
Kurosawa’nın başyapıtlarından biri. Kral 
Lear’ın serbest bir uyarlaması. Sinematog-
rafi, renkler, savaş sahneleri, her şeyiyle 
büyüleyici. 

Şeytan Çıkmazı (Angel Heart, 1987)  
Alan Parker’ın bu ilginç neo-noir filminde 
şeytanla karşılaşan bir dedektif ve korkunç 
cinayetler söz konusu. Şeytan rolünde Ro-

bert de Niro’yu izlemek ve hele o yumurta 
sahnesi muazzam değil mi?

Arizona Dream (1993) Emir Kusturi-
ca’nın Balkan ruhunu Amerika’ya taşıdığı 
kişisel ve büyüleyici bir öykü. Bizi düşler-
den alıp insan ilişkilerinin kırılgan doğasına 
bırakıveriyor. Pırıl pırıl bir Johnny Depp 
de cabası. 

Dehşetin Nefesi (Jacob’s Ladder, 1990) 
Vietnam sendromu üzerine yapılmış en il-
ginç filmlerden biri. Kabusvâri atmosferi ve 
Tim Robbins’in etkili oyunuyla akıllardan 
silinmeyen bir yapısı var. 

Piyano (The Piano, 1993) Jane Cam-
pion’un bu müthiş filmi erkek egemen ya-
pının kadına bakışını öylesine incelikle ele 
alıyor ki kaçırılmaması gereken bir yapım.

Antonia’nın Yazgısı (Antonia’s Line, 

1995) Bu dokunaklı hikâyede sinemanın 
en güzel kadın öykülerinden birini izleriz. 
Antonia yaşamın bir noktasında köyüne 
dönmeye karar verir ve bizi bir karakter 
galerisi karşılar.

Dönüş Yok (L’ırreversible, 2002)  Gas-
par Noe’nin tartışmalı filmi bugün bile 
etkisinden bir şey yitirmiş değil. Paris’te bir 
gece yarısı gerçekleşen tecavüz sahnesi ve 
intikam almaya kararlı iki erkeğin denetim-
siz öfk esi sondan başa anlatılan bu rahatsız 
edici filmde buluşuyor. Cannes’daki göste-
riminde seyircilerin salonu terk etmesiyle 
de çokça konuşulmuştu.

(*) Filmlerin seans bilgilerini sol sütunda 
yer alan ‘Karaca’da Bu Hafta’ köşesinde 

inceleyebilirsiniz.

HAFTANIN ÖNERİSİ

KARACA’DA BU HAFTA

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

SUİKAST TRENİ 
( Y: David Leitch)
Tokyo’daki bir trende birbirini 

türlü sebeplerle öldürmeye çalı-
şan suikastçıları konu alan film, 
elbette en başta Brad Pitt’in 
varlığına yaslanıyor. Bir aksiyon 
komedisi olarak seyircilere eğ-
lenceli bir zaman vadediyor. Ama 
galiba hepsi bu kadar. Son döne-
min film yapım estetiğine bağlı 
fakat kalıcı olacağını sanmıyorum. (127 dk.)

AFARİD 
(Y: Umut Kumral Devecioğlu)
Ortak bir plato işleten iki 

genç,  internetten tanıştıkla-
rı bir kadın ve arkadaşlarıyla 
eğlenceli bir geceye başlarlar 
ama gece yarısından sonra yalnız 
olmadıklarını keşfederler.  İlginç 
bir fikir bulalım demişler ama 
ortaya amatörce, ucuz bir başka 
korkutmayan film çıkmış. Gider-
seniz vaktinize yazık olur. (80 dk.)

DOĞMAMIŞ  
(Unborn, Y: Tal Lazar)
Eski bir fabrikada meydana 

gelen tuhaf olaylar, iki güvenlik 
görevlisinin kabusuna dönüşür. 
Bilinmeyen bir varlık tarafından 
tehdit edilirler. Klişelerle örülü 
yapısına rağmen en azından 
korku severleri memnun edecek 
bir atmosfer yaratıyor film. 
Vasat görünse de teknik olarak 
başarılı. (70 dk.)

İzmir, gösteri sanatlarına ev sahipliği 
yapacak yeni bir mekân kazandı. Konak 
Belediyesinin çalışmalarıyla hayata 
geçen “Sanathane” projesi 2 Ağustos 
Salı akşamı, Basmane’nin ünlü Oteller 
Sokağında restore edilen binada açılışı-
nı gerçekleştirdi. Çıkış fikri içinde açık 
hava sinemalarının ruhunu günümüze 
taşıma amacı da bulunan proje, özellik-
le son yirmi otuz yılda epey ihmal edi-
len Basmane’yi, son dönemdeki değişen 
sosyokültürel yapıyla birlikte yeniden 
değerlendirecek.  Açık Hava Sineması 
ve Gösteri Sanatları Merkezi olarak 
anılan Sanathane’de şiirden, konserlere, 
dans gösterilerinden tiyatroya ve elbette 
kentin olmazsa olmazı sinemaya yer 
verilecek. İlk ayın programı da belirlen-
miş. Ağustos ayında sinemaseverler için 
üç filmin gösterilmesi planlanmış: Ro-
bert de Niro’nun yakın tarihli komedi 
filmi İyi Olan Kazansın (11 Ağustos 
Perşembe), Shia LaBeouf’ün yaşam 
öyküsünden esinlenen Hayallerin Pe-
şinde (16 Ağustos Salı) ve son dönemin 
kaliteli animasyon filmlerinden Düşler 
Fabrikası (25 Ağustos Perşembe) bu ay 
programda yer alan filmler. Sanathane 
ile ilgili bilgilere ve etkinlik programına 
Konak Belediyesi internet sayfasından 
ulaşabilirsiniz.

DORAEMON FİLMİ: 
NOBİTA’NIN KÜÇÜK YILDIZ SAVAŞLARI 
(Nobita’s Little Star Wars, 
Y: Shin Yamaguchi)
Küçük bir roket alan Nobi-

ta, roketin içinde Pirika adlı bir 
gezegenin başkanı olan uzaylıyla 
karşılaşır. Japon sinemasına özgü 
çizgileriyle kendine has bir tarzı 
sürdüren, çocukların sevdiği anime 
serisinden uyarlanan film, haftanın 
iki çizgi filminden biri olarak küçük seyirciler için 
hoş bir seyirlik sayılabilir. (109 dk.)

ÇİYKİNLER 
(The Ogglies, Y: Toby Genkel, Jens Moller)
Kokuları yüzünden kimse-

nin istemediği Ogglie ailesi, 
Smellville kasabasında bir çöp-
lükte yaşamaya başlar. Bundan 
sonrası kasabalı bir grup çocu-
ğun macerasıyla akıyor. Sevimli 
bir animasyon, teknik olarak 
da belli bir düzeyin üstünde. 
Senaryosu iyi işlendiyse keyifl i 
bir seyirlik olabilir. (85 dk.) 

KIZIL KİTAP 
( The Red Book Ritual, 
Y: Christopher Beyrooty, 
Dean Law, Ariel Luque)
Davetlileri korkunç bir oyuna 

çeken kızıl kitap ve oyuna dâhil 
olmaya karar vermiş üç arkadaş. 
Kabusvâri atmosferi başarılı 
görünüyor. Korku unsurları da 
teknik açıdan öyküye iyi eklen-
miş gibi. Korku filmi severler 
için bu niteliği düşük haftanın iyi bir tercihi 
olabilir. (85 dk.)

MODERN KLASİKLERDEN BİR FİLM ŞÖLENİ

Walt Disney ve tabii ki Miki Fare

Buz Fırtınası

Müstakbel Suçlar

Kansız Ran Piyano

★★★★


