
   

YANG’DAN SONRA
(After Yang, ABD, 101 dk.)
Y: Kogonoda
O: Colin Farrell  (Jake),  Jodi Tur-

ner-Smith (Kyra),  Malea Emma Tjandrawi-
djaja (Mika), John Cho (Yang), Haley Lu 
Richardson (Ada) vd.

Filmin notu: HHHH
İnsan varoluşunun tuhaf, ele avuca 

sığmaz alanlarına bakmaya çalışan filmlerin 
bambaşka bir lezzeti var. Üstelik bu tip 
filmler klasik anlatı sinemasının sunduğu 
hazır şablonlardan uzaklaştıkça farklı bir 
gerçeklik zemini üzerinde hareket ediyorlar. 
Bu da yaşama dair daha incelikli,  belki kolay 
ifade edilemeyecek ama mutlaka tartışılacak 
duygu ve düşüncelere alan açıyor.

Bu alanlardan biri de insanın belleği. 
Doğrusu yaman bir konu.  Zihin, akıl, 
mantık çerçevesinde belleğin bilimsel bir 
arka planı olsa da insanın varlığına ilişkin 
değişkenlik gösterebilen, tariflenmesi zor bir 
hâli de var. Sinirbilim alanındaki ilerleme-
lere rağmen nöropsikolojinin  bile kolayca 
fikir yürütemediği hâlâ bakir bir bölge. 
Üstelik günümüzde işin insan-insansı düz-
leminde başka boyutları var. Böylesi çetrefil 
bir sorunsalı sinemada ele almak bu yüzden 
cesaret istiyor. Biraz da özgün bakış… Zira 
bu mesele içinde at koşturabilmek için bi-
limkurgusal tartışmaları, konunun yarattığı 
etik sorunları incelemiş olmak gerek. Öte 
yandan gelecekteki olası yaşam tasarımları 
sunulsa da aslında hep insan doğasındaki 
çatışmalı alanda kalmak gerektiği de bilin-
meli. Çünkü robotlar, androidler, klonlar ve 
bunlarla insanlar arası ilişkiler anlatılsa bile 
asıl mesele bir biçimde insanlığın yaşamsal 
amacına, akıp giden zaman içindeki yerimi-
ze ve bunun sorgusuna kilitleniyor.

ROBOTLAR VE BİZ
Yang’dan Sonra özünde bu noktaya 

dikkat çeken, oldukça ilginç bir bilimkurgu 
draması. Yapıtlarıyla tanınmayı yeğleyen ve 
bu yüzden takma isim kullanan yönetmen 
Kogonada’nın (ki bu birleşim de hayran 
olduğu Japon yönetmen Yasujiro Ozu’nun 
senaristi Kogo Noda’dan geliyor.) ikinci 
uzun metrajlı filmi, az çok bildiğimiz bir 
öyküyü farklı biçimde anlatmayı deniyor. 
Film ilk gösterimini 74. Cannes Film Festi-
vali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde yapmış, 
Sundance Film Festivali’nde ise bilim ve tek-

nolojiye özgülenmiş Alfred P. Sloan Ödülünü 
kazanmıştı. Bizde geçen hafta gösterime 
giren yapımı bayram tatili başlamadan 
izleme fırsatı buldum.

Kogonada, senaryoyu ABD’li yazar 
Alexander Weinstein’in Saying Goodbye 
to Yang adlı öyküsünden uyarlamış. Uzak 
diyebileceğimiz bir gelecekte, oldukça steril 
bir yaşamın sürdüğü bir banliyödeyiz. Gü-
nümüz şehirlerine dair belirgin bir referans 
yok. Orta sınıf denebilecek bir ailemiz var. 
Düşük maddi imkânlarla evlatlık kızları 
Mika’ya kardeşlik etmesi ve kültürel yönden 
rehber olması için bir robot almışlar. Yang 
adlı bu robot, ‘teknosapien’ denen bir türün 
temsilcisi. Hikâyeye bu ailenin fotoğraf 
çekimi ile başlıyoruz. Bu oldukça manidar 
sahne filmde işlenecek ‘bellek’ meselesinin 
tohumunu da atıyor. Ardından filmin giriş 
sahnelerindeki dingin yapısına tezat olan 
çılgın bir dans sahnesi izliyoruz, Gaspar 
Noe’nin renk kullanımına benzeyen, jene-
riğin eşlik ettiği bu retro görünümlü sahne 
filme birden bir canlılık, bir yabancılaşma 
getiriyor. Ülke çapında sanal olarak dört ki-
şilik ailelerin katılabildiği bir dans yarışması 
bu. Oldukça eğlenceli bu jenerik sahnesin-
den sonra Yang kendiliğinden kapanıyor ve 
filmin izlediği ana öyküye geçiyoruz. Jake, 
Yang’ı tamir ettirmek için yollar aramaya 
başlıyor. Maalesef sistem içinde bu o kadar 
kolay değil. Lisanslı ürünlerde üretici firma 
işlemcideki sorunu çözmek yerine başka bir 
robotla değiştirme hizmeti veriyor. Bu da 
kişisel veri güvenliği ihlali demek. Şirketle-
rin herkesi robotlar yoluyla kontrol ettiğine, 
yaşamlarına dair her şeyi öğrendiğine ilişkin 
bir endişe ortaya çıkıyor. Fakat filmin asıl 
derdi bu sorunsallar üzerinden bir ütopik 
anlatı kurmak değil. Başlarda sıkıntılı geçen 
tamir sürecinin sonunda Yang’ın belleğine 
ulaşan Jake, orada dolaştıkça insan olmanın 
anlamı üzerine düşünmeye başlıyor. 

YAPAY TOPLUMSAL DÜZEN
Film bu anlamda varoluşumuzun 

kendiliğinden getirdiği doğallıkla son-
radan kurduğumuz yapaylığın getirdiği 
çatışmalar üzerine bir düşünme egzersizi 
kuruyor. Jake’in her şeyin kristalize olduğu 
bir dönemde eski usulde, doğal biçimde çay 
üretip satan biri olması bu noktayı vurgulu-
yor. Ayrıca çayın bir bitki olarak Uzakdoğu 
felsefesindeki yeri de hikâyede oldukça 

önemli. Bir sahnede Jake ve Yang’ın çay 
üzerine sohbetleri, bir an’ı nasıl kavradı-
ğımız, duyularımızı nasıl yaşadığımız ve 
ifade ettiğimiz üzerine felsefi bir alan açıyor. 
Jake, Yang’ın belleğinde dolaştıkça kendi 
belleğine de bakıyor. Birlikte geçirdikleri 
anları, özellikle de fotoğraf çektirdikleri an’ı 
yeniden yaşıyor. Buradaki görsel ayrıntılar 
çok zarif ve farklı bakış açılarından aynı 
zaman diliminin bellekte nasıl depolandığı 
ve daha sonraki işlevi üzerine yorumlar su-
nuyor. Kogonada özellikle bu noktada, belli 
anların hatırlanması ve Yang’ın belleğinde 
kayıtlı 3 saniyelik görüntülerin gerçeklikle ya 
da diğer zihinlerdeki yansımalarıyla eşleştiği 
sahnelerde çok başarılı. Bu anlarda farklı 
ölçeklerin zekice kullanımı bellek üzerine 
düşünen filmler arasında yerini alacak, 
özgün bir tarz yaratıyor. Bununla birlikte 
yapay zekâyı konu alan filmlerde karşımıza 
çıkan ‘insan olmaya duyulan merak’ konusu 

da inceleniyor ve Yang’ın geliştirdiği insani 
duygular üzerinden tartışılıyor. 

Hakikaten bu yaşamdaki amacımız ne? 
Mutlu olmak için neler gerekiyor? Film bir 
yandan kimlik-aidiyet ve aile konularını ma-
saya yatırırken bir yandan da bireyin varlığı 
meselesini ortaya atıyor. Yapay bir zeka ve 
bedene sahip bir varlık da dünyevi bir varo-
luşa sahip olabilir mi? Jake’in Yang’la ilgili 
buldukları bu konuda hem onu hem seyir-
ciyi şaşırtıyor. Kogonada’nın dingin ve biraz 
karanlık anlatımı derinlerde yatan anlama 
ulaşmak için bir seyir denemesi sunuyor. 
Özellikle de insan deneyiminin niteliklerine 
ilişkin sorgulamalar yapmak için çok elveriş-
li. Oyuncuların nispeten nötr, içsel oyunları 
ve Jake’le kızının ilişkisi içinden filizlenen 
anlara da dikkat çekelim. Muhtemelen bay-
ramdan sonra vizyondan kalkacak ama daha 
sonra herhangi bir platformda bulursanız 
bu ilginç filmi mutlaka izleyin. 

Her hafta programlarına yer verdiğimiz 
Karaca Sineması bayram dolayısıyla 8-21 
Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. 

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“İnsanlar bugün ülkenin gerçek sorunlarını 
gösteren filmlerle daha az ilgileniyorlar.”

Francesco Rosi
(1922-2015)

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

VAROLUŞ, BELLEK VE ‘İNSAN OLMAK’ ÜZERİNE 

Tiyatro ve sinemamız bu hafta çok 
değerli bir ismi yitirdi. Özellikle de 
bu kentte sanatla ilgilenen isimlerin 
çok yakından tanıdığı Sencar Sağdıç’ı 
kaybettik. Belki genel sinema izleyicisi 
Sencar abinin adını anımsamayabilir ama 
hem bağımsız sinemada hem de ana akım 
filmlerde mutlaka görmüş, pek çok filmde 
küçük rollerde onu izlemiştir. Galiba en 
çok da Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı 
filmindeki piyangocu Nevzat abi olarak 
anımsanıyor. Oysa rol aldığı filmler öyle 
çok ki:  Kozmos’tan, Zerre’ye, Kardeşim 
Benim’den Albüm’e kadar nice filmde 
farklı tiplemelerde karşımıza çıktı. Dahası 
bunlarla da kalmadı, özellikle de sinema 
yapmak isteyen gençleri kırmaması ve 
ona teklif edilen kısa filmleri reddetme-
mesiyle bilinirdi. 2000’lerin ortalarından 
bugüne onlarca kısa filmde gönüllü olarak 
yer aldı. Bunlar arasında sonradan Zerre 
ve Gölgeler İçinde ile çok başarılı uzun 
metrajlar çeken Erdem Tepegöz gibi 
yönetmenler de var. Sencar abi Erdem 
Tepegöz’ün Kafes (2008) ve Mutlu Son 
(2014) filmlerinde yer almış. Onu en son 
İzmir Film ve Müzik Festivali’nde gös-
terilen Zuhal’de izlemiştim. Kara Fırın 
(Oğuzhan Boz), Dalgalar (Mihriban 
Tandoğan), Eşek Şansı (Sait Tarakçıoğ-
lu), Siyah Güneş (Arda Çiltepe), Oralet 
(Abdullah Rıdvan Can) oynadığı kısalar-
dan bazılarıydı. 2014’te Kamer İncedur-
sun’un yönettiği Anonim adlı kısa filmde 
ben de küçük bir rol almış ve o dönemde 
Sencar abiyle tanışma onuruna erişmiş-
tim. Hiç bitmeyen enerjisiyle uzayan set 
gününe karşın yorulmadan çalışmış, boş 
anlarda da meraklı gençlerle uzun uzun 
sohbet etmişti. 

Sencar abi çarşamba günü İsmet İnönü 
Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 
anma etkinliğinde son yolculuğuna uğur-
landı. Sevenleri, dostları, onunla birlikte 
filmlerde, oyunlarda yer alan arkadaşları 
törende Sencar abiyle ilgili duygularını 
dile getirdiler. Özellikle devrimci kişiliği-
ne, emeğe bakışına, emekçi yaşam tarzı 
içinde kalışına değinildi. Türlü imkân-
lara rağmen İzmir’de kalıp çalışmalarını 
buradan yürütmekte direnen Sencar abi, 
filmleriyle ve yaşamına dokunduğu in-
sanların anılarında yaşamayı sürdürecek. 
Yine de insan sinemamız bu ilginç kişiliği 
daha uzun, derinlikli rollerde değerlen-
dirmediği için hayıflanıyor. Işıklar içinde 
uyu Sencar abi.

YİTİRDİKLERİMİZ

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

KAN KOKUSU (Shark Bait, Y: James Nunn)
Spielberg iyi halt etmiş de Jaws’la bize köpekbalık-

larını musallat etmiş. Köpekbalığı saldırısına uğrayan 
tatil meraklısı gençleri izlemekten bıktık. Kan Kokusu 
da tam olarak böyle bir film ve bir jet-ski üzerinde 
geçiyor diye yeni bir deneme sayılmaz. Zaten fragmanda 
bütün filmi özetlemişler. Yani sinemaya gitmenize gerek 
yok. Sonunda ne olacağını bile tahmin edebilirsiniz. 
Birileri bu Hollywood bebelerine tahmin edilebilir ve 
inandırıcılıktan uzak sahnelerle iyi gerilim filmi çekile-
meyeceğini söylemeli. (81 dk.)

ASMODAY CİN’UR RACİM (Y: Rotin Engin Tutuş)
Bir bayramı bari ağız tadıyla, esenlikle geçirelim 

diyoruz ama bu berbat korku filmleri yakamızdan 
düşmüyor. Bu haftaki filmde sosyal medya fenomeni 
dangalaklar, takipçi kasmak için terk edilmiş bir köyde 
canlı yayın yapmak istiyor. Yine ıssız köy, gece ve aptal 
gençler, korkunç makyajlı tuhaf tipler, leğende bir 
çocuk filan… Hele başrol kızımızın çığlıkları öyle feci 
ki insanın korkası gelmiyor. Bir de fragmana “Bir Rotin 
Tutuş Korkusu” yazmışlar. Keşke sadece yönetmenin 
‘korkusu’ olarak kalsaydı. (85 dk.)

THOR: AŞK VE GÖKGÜRÜLTÜSÜ 
(Thor: Love And Thunder, Y: Taika Waititi)
Thor bu yeni filminde tanrıları yok etmeye and 

içmiş Gorr’a karşı mücadele ediyor. Ben şahsen Marvel 
filmlerinden pek haz etmiyorum ama Thor’un Waititi 
elinde özellikle mizah yoluyla özel bir birleşim kazan-
dığını belirtmek gerek.  Ayrıca Christian Bale’i  kötü 
adam performansıyla izlemek  eğlenceli olacaktır. Yer yer 
gerçekten hoş espriler de vardır mutlaka ama bir uyarlama 
olarak benzer lüzumsuzluklarla dolu, Marvel’ın bıktırıcı 
filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. (119 dk.)

ÇİRKİN ŞANSI (Y: Bilal Kalyoncu)
Cennet Mahallesi’nden bile kötü anlatılmış bu sersem 

filmde, başkarakter çiçek satıyor ve hayret adı Pembe. Bir 
kaza sonucu ölünce yukarıdakiler telafi etmek için bu 
gacıyı hayallerindeki hayatı yaşama şansı verip dünyaya 
gönderiyorlar. Nasıl yaratıcı bir fikir ama değil mi? Sonrası 
yersiz, düzeysiz bir komedi anlayışı, komik olmayan berbat 
TV dizilerindeki oyunculuk tarzı ve daha başka saçmalık-
lar…  Bir de İvedik’le başlayıp Cumali Ceber reziliyle süren 
arada Feride’ye uğrayan o kalın çizilmiş kaş nedir yahu, 
böyle saçma filmler için bir zorunluluk mudur? (112 dk.)

KARACA’DA BU HAFTA

“Bir arada film izlemek mümkün” slo-
ganıyla çıktıkları yolda 10. Yaşını kutlayan 
Engelsiz Filmler Festivali bu yıl 17-23 Ekim 
tarihlerinde düzenlenecek. Kısa film 
yarışmasına başvuru için son gün 14 Tem-
muz. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen kısa 
film yarışması bu yıl para ödüllü olarak 
gerçekleştiriliyor. Filmfreeway üzerinde 
kabul edilecek başvurularda süresi 20 
dakikayı aşmayan kısa filmler kabul edi-
lecek. Tema kısıtlaması yok. Finale kalan 
filmler 2 Ağustos tarihinde açıklanacak. 

SİNE-HABER

“Eski bayramların tadı kalmadı.” Hoş, 
ülkede neyin tadı kaldı ki! Yığınla siyasi çir-
kefliğin, şantajın ve akıl almaz ahlaksızlıkla-
rın yaşandığı, sadece kendi çıkarına hizmet 
için yarışan politikacıların at koşturduğu 
bir ortamda enflasyon alıp başını gitmiş, 
halk yokluk içinde; kimin umurunda. Neyse 
ki bayram geldi ve dokuz günlük tatil var! 
Tabii bu pahalılıkta tatile hâlâ çıkılabilir mi, 
çıkanlar kimler merak ediyorum doğrusu. 

Bir yandan sıcaklar da bastırmışken tatili 
evde geçirenlere tadı kalmamış bayram 
etkinlikleri dışında pek de bir şey kalmıyor. 
Televizyon kanalları da malum, uzadıkça 
uzayan diziler, ucuz şarkılı programlar 
dışında içerik vadetmiyor. Vizyon haftası da 
oldukça sönük. Hâl böyle olunca film ve dizi 
izlemek için dijital platformların kapısını 
çalmaktan başka çare yok.  Ben de özellikle 
sinema adına bu kanallardaki içeriklere bir 
bakayım dedim: 

Netflix
Bu platform, daha önce de yazdım, 

her kesime seslenmeye çalışırken benzer 
içerikleri art arda dizen, niteliği düşük 
ürünlere sahip. Ama arada gerçekten ilginç 
seyirlikler çıkabiliyor.  Gösterime yeni alınan 

kimi filmler 
oyalayıcı 
olabilir:  
Hustle, 
Mincemeat 
Operas-
yonu, Just 

Mercy, The Gentleman örneğin. Önceki 
yıl vizyon gören Av’ı da farklı şeyler deneyen 
Türk filmleri adına çok olumlu buluyo-
rum.  Önceki yıllarda epey ses getirmiş 
Körkütük, Bir Zamanlar Hollywood’da, 
Tenet gibi filmler de zaman geçirmek için 
çok doğru seçimler. Ama benim asıl ilgimi 
çeken, özellikle de sinefiller için keyifli 
saatler sunacak belgeseller. Netflix’te bu tür 
yapımlar var Allahtan. Stanley Kubrick’le 
şoförünün dostluğunu anlatan Arkadaşım 
Stanley, pop-art’ın kurucusu dahi sanatçıyı 
ele alan Andy Warhol Günlükleri, Sophia 
Loren’in hikâyesine bakan Sophia’nın Pe-
şinde, özellikle 80’lerde ünlü olan Hollywo-
od filmlerinin yapım hikâyesini inceleyen 
The Movies that Made Us ve Hollywood 
Klişelerinin Saldırısı bu hoş belgeseller-
den bazıları.  Ayrıca her nasılsa American 
Graffiti gibi modern klasiklerden sürprizler 
de var. 

MUBİ
Mubi, sinema adına dünyada hizmet 

veren en iyi platformlardan biri. Özellikle de 
keşfedilmeyi hak eden farklı ülke filmlerine 
bakmak için çok değerli. Bizde de benzer bir 
bakışla incelikli, özel filmler sunuyorlar. Bu 
arada sinema gündemini de takip ediyorlar. 
Geçen yılın ses getiren nefis filmleri Drive 
My Car, Kahraman gibi filmler,  Norveçli 
usta yönetmen Joachim Trier’in Oslo Üçle-
mesi ve özellikle uzun zaman epey izlenen, 
konuşulan filmi Dünyanın En Kötü İnsa-
nı  bu müthiş seçenekler arasında yer alıyor. 

Ayrıca hem dünya sinemasına hem de Türk 
sineması klasiklerine yer vermeleri takdire 
şayan. Lütfi Akad’ın Gelin-Düğün-Di-
yet üçlemesi kaçırılmaz bir sinema şöleni 
örneğin. Martin Scorsese’nin de kurucusu 
olduğu Dünya Sineması Projesi kapsamında 
restore edilip kurtarılan çok özel filmlere de 
yer veriyor. (Hudutların Kanunu, Susuz 
Yaz ve Ousmane Sembene’nin Kara Kız’ı 
gibi) Mubi’nin sunduğu hazineler arasında 
Ingmar Bergman, Eric Rohmer, François 
Truffaut, Abbas Kiyarüstemi gibi efsanevi 
yönetmenlerin filmleri de bulunuyor. Hâlâ 
üyeliğiniz yoksa mutlaka edinmelisiniz.

BluTV
Türkiye içi hizmet veren bu platform da 

aslında zengin bir film kütüphanesine sahip.  
Ama ağırlığı özellikle de orijinal kısa dizilere, 
söyleşilere, sitcom benze-
ri eğlence programlarına 
veriyor. Son dönemde 
biraz yavaşladı bu 
yüzden. Belli bir kesime 
hitap eden Börü 2039 
yakın zamanda en iddialı 

işleri. Fakat bana kalırsa onca teknik imkân 
ve çabaya karşın bu ülkenin gerçeklerin-
den uzak, Hollywood özentisi bir çalışma. 
Netflix’e kıyasla özellikle geçen yıllarda 
epey başarılı özgün diziler üreten BluTv’de 
Alef, Behzat Ç, Saklı Kalan, İlk ve Son 
gibi diziler öne çıkıyor. Bunun dışında Türk 
sinemasının son dönemdeki örneklerinden 
Kumbara, Kusursuzlar, Körfez, Rüzgâ-
rın Hatıraları, Bilmemek gibi yapımlara 
bakmak ilginç olabilir. Ama birkaç aydır kü-
tüphanede özellikle beğendiğim kısım farklı 
türlerde eski Türk filmlerine yer vermeleri. 
Özellikle 70’ler ve 80’lerde çekilen Mine, Bir 
Yudum Sevgi, İffet, Firar, Seni Seviyorum, 
Namuslu, Kurbağalar gibi filmler gerçekten 
çok değerli. Ayrıca ne güzel ki Yılmaz Güney 
filmlerinden oluşan bir seçki de var. Arada 
Jacques Tati’nin Mösyö Hulot’nun Tatili 
gibi hazineler de çıkıyor. Bu yüzden mutlaka 
göz atılası bir platform BluTv.

lll
Türkiye’de pazara yeni girmiş Disney, 

Amazon gibi platformların içerikleri de 
fena sayılmaz ama rekabet için daha zama-
na ihtiyaçları var. Gibi dışında dişe dokunur 
herhangi bir şey üretmeyen Exxen’i zaten 
saymıyorum. Gain de ilginç projeler üreti-

yor ama yapısı itibariyle 
henüz tam oturmuş değil. 
Hâl böyle olunca tüm 
sinemaseverlere evde 
geçirilecek nitelikli bir 
bayram dilemekten başka 
şey kalmıyor.

SİNE-ÖNERİ

BU BAYRAM EVDE NE İZLESEK DE ÇILDIRMASAK!
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Drive My Car


