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CEBlMDEKl YABANCI
Ogrenilenlerin agirligina eslik eden yorulmak bilmez
kameramn katkisi filmin adeta can daman niteliginde.
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Teknoloji alaninda ya§anan
geli§melerin kar§isinda sinema da
bu gidi^ati perdeye yansitmaya
ba§ladi haliyle. Perdedeki

yolculuguna figuran oiarak ba§Iayan
telefonlar, §imdilerde filmlerin etkin
karakterlerinden biri olacak kadar yol kat

etti. "Oyun" (Nerve) ve "13 Gunah" (13 Sins)
gibi korku-geriiim filmlerinde etkin olan cep
telefonlan bile oldukga sinir bozucuyken

"Cebimdeki Yabanci", akilli relefonu

ba§karakterlerinden biri yaparak smirlari

zorluyor. Filmin orijina) yam da bu oluyor.

Bir de filmin neredeyse tamaminm bir
I yemek ziyafeti e§liginde vuku bulmasi var
tabii. Peki, neden yemek masasi? Bu soru

i  "Cebimdeki Yabanci"dan once ̂ekilmif
I  bir^ok film i^in de ge^erli ayni zamanda.
' Zira turn filmin meselesi olmasa da ana
hikayeyi besleyen en dnemli mevzulann su
yuziine ?iktigi yemek sahneleri daha ?ok
ku§kuyu, gerilimi, seksi ve §iddeti akla
getirir.

"Cebimdeki Yabanci" ise aslmda bu
filmlerdeki sahnelerin turn filme sirayet
etmi§ hali bir nevi. Her ne kadar filmin en
onemli araci, admdan da anla§ilacagi iizere
'cebimizdeki yabanci', yani akilli
telefonlarimiz olsa da yemek yeme de bir o

kadar onem arz ediyor. Yemek yemenin
§ehvet duygusuyla bir alakasi oldugu ne de
olsa su gotiirmez bir ger^ek. i§te sirf bu
nedenlerden dolayi akilli telefonlann, iftah
kabartacak yemeklerin arziendam ettigi
masaya konulmasi onemli
bir detay. Kameramn

tarn da bu anda

sahneye ranrisal bir
baki§ a^isiyia
bakmasi da qok
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anlamh zirakarakterlerin telefonlarnedentyle ,5ine du^tukleri ̂ areS ft ,
?iziiiyor boylcce. Tabii bu akil al ^
oynanmasinda yemeklerin bas
etkisinin yanmda tutulmakta oln
karakterlerimiz iizcrindeki ctsiiv^''^
yadsimamak gerek. *

Telefonlara gelen bildirimicrj
sesle okunmasi ya da gelen arama"!
hoparlor acjilarak cevap verilme
ogrenilen ger(;eklerin §iddetine
oiarak kamera da hareketlen'
dakika. Gecenin ilerleyen &
Pandora'nm Kutusu'ndaH
bit bit sa,;,Idik9a kamera er,
daha htzh donmeye etra^^^
agirligma ejlik eden durmau °8'^nUen
diyaloglann ve yorulmak h f
katkis. filmin adeta ean da ""^dberan
Aynca sadece masan.n oldugu of
balkondan mutfaga, banyodtn f '
kadar evin her bir kojesi etkf fn
temponun du^mesine asla izin '^""arak
dedikkatlerdenka,acakg-^^^^^^^^^^

Mukemmel Yabancilar'-r^.
Sconosciuti) senarist Murat
doknnu^lar. ve b.rka? hma.r hamle"d?*"
neredeyse bire bir uyarlanan Serra f f

imzah "Cebimdeki
Yabanci", gaglar
Qorumlu'nun
herkesc t,-alim attigi
pcrformansi lie akillara
kaziniyor. AFM

^31 Mart 1944
Atnerika'da umumi seferberlik ilan edildigi zaman bazi gene; artistler askerlikten tecil
edilmijlerdi, Bundan maksat ̂evirmekte olduklan filmleri bitirmeleri idi. Tyrone
Power da bu tecil olunaniar arasinda yer almijti. Amerikaii jonprdmiye ijevirmekte
oldugu u^ film! bicirebilmesi i(;in tecil olunmujtu. ̂imdi vatan hezimetine gidiyor.

LABlRENT; SON iSYAN
Merak edilcn sorulann yanitlandigi ve serinin onceki
filnilerindekibosluklanndolduruldugu bir final fihiii.
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Maze Runner The Death Cure GIKIS 26 Ocak
YdNETMEN Wes Ball SENARYG T.S. Nowiin (James
Dashner'in romanindan) OYUNGULAR Dylan O'Brien,
Kaya Scodelario, Tiiomas Brodie-Sangsrer, Nathalie
Emmanuei, Barry Pepper. YAPIM 2018 ABO

SURE 141 dk. DAGITIM IMF (20th Century Fox)

Gizetn gALI§lR
gizem.calisir@filmlovcrss.com

014 tarihli "Labirent; Oliimciil Ka^i?",2 James Dashner tarafindan yazilan
"Labirent" serisini ba§latan film
oiarak hayatlarimiza gireli tarn dort

yil olmu§. Serinin en ba§mdan bu yana
yonetmenlik koltugunda oturan Wes Ball'un
ilk uzun metrajli (^ali^masi da olan film;
"A^lik Oyunlan" vc "Uyumsuz" serileri ile
yakin akrabalik baglari bulunan ve gent;
yeti§kin edcbiyatinin en (;ok satan vc gen9ler
arasinda olduk^a popiiler distopik

serilerinden biri oiarak one 9ikmi§ti. Hal
boyle olunca, bu kadar 90k satan ve belirli
bir kitle i^inde olduk9a popQler olan bu
serileri beyazperdeye uyarlamak da
ka^milmazdi. Tipki "Atjlik Oyunlan" ve
"Uyumsuz" serilerinin ilk filmleri gibi
ba§anli bir ba§langi9 filmiyle seriye giri§
yapan Wes Ball ve ekibi, son iki filmde
biiyiik ivme kaybederek seriyi pek de hatin
sayilir olmayan bir sonia noktaladilar.

Serinin ilk filminde, ana karakterimiz
Thomas'i bir )iik asansoriinde uyanirken
tammi§ ve onunla birlikte bizler de

kendimizi distopik atmosferde ge^en bir
oyunun tarn ortasinda bulmu§tuk. Kayran
adi verilen gizemli bir labirentin tam
ortasinda ya§am miicadelesi veren gentler,
buraya nasil geldiklerini bilmedikleri gibi
buradan nasil kurtulacaklarma dair de pek
bilgi sahibi degildi. Nitekim ilk film,
genqlerin bu labirentten kagi^i ve kendilerini
bir deney faresi gibi bu labirentin igine
kapatan WCKD isimli orgiitle
tam§malari ile son
buluyordu. 2015 yapimi
"Labirent: Alev Deneylerl"

ise bu labirentten ka^mayi ba§aran genglerin
WCKD isimli drgiite karfi bir direnif
baflatan isyanci grup ile bir araya gelmeyi
ba|armalari iizerine kuruluydu. Serinin
ikinci halkasi her ne kadar mutlu sonla

bitmi§ olsa da hem Theresa'nm ihaneti hem
de arkada§lan Minho'nun drgiit tarafindan
ele ge9irilmesi, seriyi nihayete erdirecek bir
filmin daha geleceginin habercisiydi.

Serinin son halkasi "Labirent: Son

Isyan"i merak edilen sorulann yanitlandigi
ve serinin onceki filmlerindeki bo§luklann

dolduruldugu faydali bir final filmi oiarak
nitelendirmek miimkun, ama daha fazlasini

beklemeyin. Organizasyonun elinde
bulunan arkada§Iari Minho'jni kurtarmak ve
ifil virusii adi verilen salgm hastaliga
yakalanmamak i9in miicadeye giri§en
Thomas ve arkada|lannm maceralanni
izledigimiz "Labirent: Son isyan"; son
tahlilde a§k, dostluk, cesaret, fedakarlik ve
ihanet gibi meselelere odaklanan "A9lik
Oyunlan" ve "Uyumsuz" serileri gibi sirtmi
bilindik formullere yaslayarak hi9bir ozgiin
tat vadetmemeyi tercih ediyor. A9ili§

sekansmda "Mad Max: Fury Road"un
distopik ve post-apokaliptik atmosferini
animsatan bir kovalamaca sahnesi di§mda
neredeyse hi9 heyecan uyandirmayan film,

tek kurtulu§ yolunun sevgi
ve umuttan ge9tigini
soylemeyi de ihmal
etmiyor. APM


