
   

HER ŞEY, HER YERDE, AYNI ANDA
(Everything Everywhere At All Once, 
ABD, 2022, 140 dk.)
Y: Daniel Kwan, Daniel Scheinert 
O: Michelle Yeoh (Evelyn), Ke Huy Quan 

(Waymond), Stephanie Hsu (Joy), Jaie Lee 
Curtis (Deidre), Jaes Hong (Gong Gong)

Filmin notu: ★★
Aslında filmin adı -hem iyi hem kötü 

anlamda- izleyeceklerimizle ilgili pek çok 
şeyi ele veriyor. Çünkü “Her şey, her yerde” 
olunca ister istemez ciddi bir dağınıklık söz 
konusu. Postmodern dünyanın önümüze 
yığdığı ve kaçamadığımız olay, durum, 
görüntü saldırısının, birbiriyle ilintisi olma-
yan her şeyin idrak etmekte zorlandığımız 
biçimde karıştırıldığı bir şey var karşımızda. 
Bir tür bulamaç. Böylesine bir kaosun dağıtı-
lıp toplanması pek kolay değil. Nitekim film 
bana kalırsa ortaya attığı karmaşayı etkili 
biçimde çözmeyi başaramadığı için bellek-
lerde kalıcı bir iz bırak(a)madan unutulup 
gidecek.

Tabii filmin meselesi bizzat kaos diye-
bilirsiniz. Anlatılanı günümüz dünyasının 
zihnimizde yarattığı karmaşanın yansıması 
olarak görüp biraz da eğlenmek isteyenler 
için fena bir seyirlik sayılmaz aslında. Ama 
bilemiyorum, acaba ben mi fazla beklentiyle 
gittim? Letterboxd gibi film yorumlama ve 
puanlama uygulamalarında bugüne kadar 
en yüksek puanı alan film olduğu ilan edi-
lince hâliyle ‘Nasıl bir şey geliyor acaba?’ diye 
karşı konulmaz bir merak oluştu. Bazı film-
lerin böyle  göklere çıkarılmasına karşılık 
galiba bu tür uygulamaların kullanıcılarının 
büyük oranda Z kuşağı ve sonrası olduğunu 
akılda tutmak gerek.

E, BU FANTASTİK MİZAH 
İtiraf etmeliyim, ilk dakikalarda filme 

bir türlü ısınamadım. Hele de evrenler arası 
geçiş  meselesinin ortaya çıktığı vergi dairesi 
sahnesinden sonra bu duygu pişmanlığa 
evrildi. Galiba bunda filmin nerede durdu-
ğuna tam olarak karar verememiş  olması 
etkili oldu. Epey ciddi, ama seyirciye uzak 
başlayan, çabucak tanıdığımız birden fazla 
karakterin hız kesmeden konuştuğu ilk 
15-20 dakikadan sonra film ‘ben aslında 
mizaha, hatta fantastik absürt mizaha yakın 
bir çizgide ilerleyeceğim’ deyince işin rengi 
belli oldu. (Tabii bu mizah meselesi pek 
oynak, film kendini hem ciddiye alan hem 
de dalga geçen hâlini ilginç bir dengesizlik 
içinde sürdürdü.) Böyle olunca bu filmin 
ardındaki niyetin süper kahraman filmle-
rine, bilimkurgusal ögelerle süslü dünyayı 
kurtarma hikâyelerine dair bir taşlama 
olmak istediğini sandım. Fakat öykü ilerle-
dikçe bu kanı boşa çıktı. Aslında Her Şey, 
Her Yerde, Aynı Anda günümüz ergenleri-

nin anlaşılma gereksiniminden doğuyor. Bir 
anne-kız çatışmasının serbest bir alegorisi 
gibi kurulmuş. Z kuşağının duygularına, iç 
dünyasına hitap ediyor ve bunu yaparken 
önceki kuşaklarla bu kuşak arasındaki 
duygusal uçurumun ve kopukluğun nasıl 
kapatılabileceğine ilişkin neredeyse didaktik 
bir sonuca ulaşıyor. Bana sorarsanız bütün 
o kuantum, çoklu evren teorisi filan ‘bu 
bildik öyküyü daha farklı nasıl anlatabiliriz?’ 
derdine çare olsun diye üretilmiş  zeminler. 
Ve karşımızda öyle yeni, büyüleyici bir şey 
de yok.

SIKIŞTIRILMIŞ FİLM DENEYİMİ
Gerçi yönetmenlerin iddiası aksi yönde. 

Filmlerinin 10 yıl sonra yeniden keşfedilece-
ğini ve bambaşka bir bakışla anlaşılacağını 
söylemişler. Ayrıca bir film değil 10 film 
birden izleyeceksiniz mealinde bir açıkla-
maları olmuş. Evelyn karakterinin farklı 
evrenlerde başına gelen irili ufaklı olayları 
kast ediyorlarsa evet yarım yamalak 10 film 
izlemiş olabiliriz. Hatta daha fazla da olabi-
lir. Ama son yılların en popüler terimlerin-
den biri olan kuantuma ilişkin bir ifadeyse 
bu, aff edersiniz ama çoklu evren konusunu 
saat gibi işleyen bir öyküye yedirememiş-
siniz derim ben. Böyle olunca da elbette 
milenyuma girdiğimiz yıl izlediğimiz ve tüm 
dünyayı şaşırtan Matrix üçlemesinin değeri 
daha net anlaşılıyor. 

Ama bu filmin kökleri daha çok o unu-
tulmaz Bulut Atlası (Cloud Atlas, 2012) ve 
aynı ekibin kotardığı Sense 8 (2015) dizisin-
de olmalı.  Yaptığımız her tercihin başka bir 
olasılık evreni açtığına ilişkin fikirle de Mr. 
Nobody  (2009) gibi filmlerde karşılaşmış-

tık.  Bu yüzden ortada yeni bir şey yok. Ama 
işin tuhafı bu alanla ilgili söylenebilecek, 
insan bilgisi dolayımında yeni bir şey de 
yok zaten. En fazla biçimlerle oynamak, 
kimi ayrıntılar üzerinde durmak ve hikâyeyi 
yatayda zenginleştirmek yoluna gidilebilir. 
Oysa bu filmin tavrı, genç ve farklı ku-
şakların beğenisini kazanmak. Geleceğin 
onlara ait olduğunun bilincinde. Bu yüzden 
Matrix’in açtığı yolda evrenler arası geçiş 
sağlayabilen bir cihazla iletişim kuruluyor ve 
her nasılsa bu evrenlerin tamamına kaosu 
getirmek isteyen, durdurulamayan bir güce 
karşı dövüş sanatlarından medet umuluyor. 
Kahramanlarımız da ABD’de yaşayan Çinli-
ler. (Böylece bir ‘göçmen’ ve ‘öteki’ teması da 
filme yedirilmiş oluyor.)

BİR AİLE MESELESİ
Bu arada hikâyeyi anlatmayı unuttuk; 

Evelyn adlı oldukça sıradan bir kadını 
tanıyoruz; işlettiği çamaşırhanede yaşlı, 
geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlı babası 
ve biraz saftirik eşi ile yaşıyor. Kızı Joy ile 
sorunları var. Bu sorunların başında, kimlik 
meselesi geliyor. Joy, eşcinsel ve bunu aileye 
açıklayamıyor. Evelyn, vergi borcuyla ilgili 
sorunu çözmek için ilgili merciye gittiğinde 
kocasının başka bir evrendeki versiyonu ta-
rafından bilgilendiriliyor: Bütün evrenler için 
bir tehdit durumuna gelmiş Jobu Tupaki’yi 
durdurmak ve evrenleri kurtarmak zorunda 
ve görünen o ki onca evrenin içinde onun bu 
versiyonu bu işi başarabilir. 

Filmin karmaşık görünen konusu, 
kısaca böyle özetlenebilir. Zaten olay örgüsü; 
evrenler arasındaki sıçramalar, kavga dövüş 
ve araya sıkıştırılmış mizahtan ibaret. Tabii 

karakterler arasında buradaki sorunsalın ne 
olduğuna dönük felsefi görünümlü tartışma-
lar da yaşanıyor. Bana kalırsa film iki ayrım 
üzerinde durmaya çalışıyor: Kaos ve düzen. 
Bunu yaparken de bir aile baz alınmış, ailenin 
kuşakları arasındaki farklılık tüm gerilimi 
doğuruyor. Böylece hayallerine ulaşamayan, 
istediğini gönlünce yapamayan ebeveynlerin 
(Evelyn), hayatı kendi istediği biçimde ve her 
açıdan deneyimlemek isteyen özgürlükçü 
genç kuşaktan kişilerle (Joy) anlaşabilmesi, 
giderek onlarla empati kurma becerisine 
erişmesi anlatılıyor. Filme göre bunun da yolu 
karşılık beklemeyen, saf bir sevgiden geçiyor. 
Kabullenme, karşındaki kimliğe saygı duyma 
gibi aslında çok iyi bildiğimiz ama bir türlü 
uygulayamadığımız o kadim yöntem… 

Bu arada yönetmenler, ilgi alanına giren 
filmlere göndermeler yapmaktan geri durma-
mış: Yıldız Savaşları, 2001: Bir Uzay Ma-
cerası, Kill Bill, Ratatouille bu filmlerden 
birkaçı. Dikkatli sinemaseverler için bu anla-
rın mizah dozu gayet hoş.  Fakat bunun filme 
kattığı derinlikli bir şey olduğu söylenemez. 
Bütün bunlar arasında anne kızın Dünya’nın 
başlangıcındaki kayalara dönüştüğü sahne 
filmin bana kalırsa en güzel, en başarılı yanı 
oldu. Bu sahnenin içerdiği düşünceler, filmin 
geri kalanının kurmaya çalıştığı bütün o 
anlam birliğine daha çok katkı sunuyor.  

Sonuç olarak gereksiz aksiyonu, zor 
sahne takibi, finale doğru mesaj kaygısı 
güttüğünün anlaşılması ve aktarmak 
istediği felsefeyi yüzeysel biçimde 
geçmesiyle  derinliksiz ve abartılmış bir 
film karşımızda. Yine de tabii eğlen-
mek, neler denemişler görmek için 
gidilebilir.

İzmir’in yegâne bağımsız sinemasında 
filmlerin büyüsü sürüyor. İşte 22-28 Nisan 
programı:

Kerr / 11.30 – 18.30
Günbatımı (Sundown) / 12.30 – 18.45
Kuzeyli (Northman) /  15.30 – 20.30
Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everyt-

hing Everywhere at All Once) /  14.00 – 20.15
Paralel Anneler (Madres Paralelas) / 

16.30 (23-25-27 Nisan)
Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna) / 13.15
Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens 

Verste Menneske) / 16.30 (22-24-26-28 Nisan)
Ön Gösterim:
Yang’dan Sonra (After Yang) / 27 Nisan 

Çarşamba – 20.15

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

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

“Bir anne çocuğunu nasıl severse, ben de 
sinemayı öyle sevdim. Anne ve çocuk misa-
linde olduğu gibi, sinemada bazen çocuk, 
bazen baba oldum. Severek oynadım. Genç-
lik heyecanım, kendini usta olmaya çalışan 
bir oyuncu olmaya terk etti. Sosyal çelişkileri 
aktarmak zordu bizim dönemimizde. Bunca 
yıllık çalışmamdan sonra topluma verdiğimiz 
mesajların yerine ulaştığını görünce mutlu 
oluyorum.”

Hayati Hamzaoğlu
(1933 – 2000)

SİNE-SÖZ

SİNE-KRİTİK

BİR ANNE-KIZ DRAMI AMA ÇOKLU EVRENDE!

Sinema tutkusu acayip şey. Bir ölçüsü 
yok ve tür ya da sınır tanımıyor. İşte ABD’de 
yaşayan bir çılgın: Ramiro Alanis. Bu arka-
daş, “aynı filmi en çok kez sinemada izleme” 
rekorunun sahibi. Hem de bu unvanı iki kez 
kazanmış: Guinnes’in verdiği bilgiye göre 
Florida’da yaşayan Alanis 2019’da Avengers 
Endgame’i 191 kez izlemiş. Ardından Arna-
ud Kleain diye dişli bir rakip  Kaamelott: 
First Installment’ı 204 kez izleyerek rekoru 
ekarte edince unvanını geri isteyen dostu-
muz, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok’u  
(Spider Man: No Way Home) 16 Aralık 2021-
15 Mart 2022 tarihleri arasında  720 saatini 
harcayarak, üstelik ilk haftalarda filmi her 
gün arka arkaya 5 kez olmak üzere, tam 292 
kez izlemiş. Ve tüm bunlar için yaklaşık 3 bin 
400 dolar harcamış. Rekorun geçerli sayıla-
bilmesi için filmi, uyumak, telefon kullan-
mak, hatta tuvalete gitmek gibi  bir aktivite 
yapmadan izlemek gerekiyor. Bilemiyorum, 
en sinefil olanımız bile bir filmi bu şartlarda 
en fazla kaç kez izleyebilir?  Hele de Örüm-
cek Adam gibi bir filmi.  O yüzden Ramiro 
kardeşimizi tebrik edelim.

NE ACAYİP ŞEY 
ŞU SİNEMA!

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

HÜDDAM’IN SOYU: 
MARİD CİNLERİ 
(Y: Mert Uzunmehmet)
İşte haftanın olmazsa olmaz yerli üç 

harfl i filmi.  Bu kez çıkış noktası en azından 
az daha değişik. Ama görünen o ki sonuç 
pek değişmiyor: Ucuzluk, amatörlük, kötü 
makyaj, korkutma amaçlı saçma sapan anlar, cırtlak çığ-
lıklar filan… Gerçekten merak ediyorum, biri hakikaten 
sağlam bir korku filmi çekebilecek mi? (80 dk.)

KULUÇKA 
(Pahanhautoja, Y: Hanna Bergholm)
Örnek ve mutlu bir Fin ailesinin büyük 

kızı bir yumurta bulur ve korkunç olaylar 
meydana gelir. Kuzey Avrupa ruhu ve du-
yarlılığı taşıyan filmin psikolojik arka planı 
sağlam görünüyor. Klişeleşmiş  Hollywood 
korkularından farklı olarak etkili bir karakter yaratı-
mı ve atmosfer mevcut. Şans verilmeli.  (86 dk.)

CESUR İFTAİYECİ  
(Fireheart,
 Y: Laurent Zeitoun, Theodore Ty)
Babası gibi itfaiyeci olmak isteyen bir 

kızın yıllara yayılan serüvenini anla-
tan film, çok hoş çizgi tarzı ve dinamik 
anlatımıyla göz dolduruyor. Grafikler çok 
başarılı. Hikâye Hollywood animasyonlarının şablonla-
rına yaslansa da 14 yaş altı çocuklar için keyif veren, eli 
yüzü düzgün bir seyirlik olabilir. (93 dk.)

NUH’UN GEMİSİ CUDİ’DE 2 
(Y: Gürsel Ateş)
Vizontele’nin ekmeğini hâlâ yemeye 

çalışan filmler var. İşte bu zavallı senaryo 
da böyle. Şırnak’ta belediye başkanlığı 
seçimlerine aday olan üç zırtapoz, Nuh’un 
Gemisi’ni arayan bir yabancı, bir de ka-
vuşamayan âşıklar… ‘Bu anlamsız devam 
filmi neden çekildi?’ anlamak zor. Değerli vaktinizi 
buna harcamayın derim. (121dk.)

CEHENNEM ÖFKESİ: AVE MARİE 
(Hell Hath No Fury, 
Y: jesse V. Johnson)
İkinci Dünya Savaşı’nda geçen film, 

Yahudilerin dişlerinden çalınan altınların 
peşindeki askerlere odaklanıyor. Atmosfer 
başarılı, görüntüler de cezbedici. Hikâye 
iyi işlendiyse sürükleyici bir tarihsel seyir-
lik olabilir. Birbirinin aynısı filmlerle dolu bu ortamda 
fırsat verebilirsiniz belki. (92 dk.)

GÜNBATIMI 
(Sundown, Y: Michel Franco)
Yeni Düzen’le oldukça başarılı bir film 

ortaya koyan yönetmen bu kez ilişkilerinde 
tıkanmış bir çiftin tatiline odaklanıyor. 
Varoluşsal düşüncelerin filmin zeminine 
oturduğunu, yaşanan tuhaf ve tehlikeli 
olayın da atmosferi beslediğini belirtelim. Sırf 
oyuncuları izlemek için bile gidilir. Mutlaka Kara-
ca’da izleyin.  (83 dk.) 

Ülkemizin en prestijli festivallerinden 
İstanbul Film Festivali yarım asra yaklaşı-
yor. 41. kez düzenlenen festivale ilgi geçen 
hafta boyunca çok iyiydi. Belli ki salgın 
sonrası seyirciler festival ortamını çok 
özlemiş. Ama herhâlde bu yıl, daha çok 
Gaspar Noe’nin ismi ve cismiyle anılacak. 
En son on iki yıl önce festivale teşrif eden 
Noe, bir sürpriz yaparak son filmi Vor-
tex’in gösterimini ve ödül törenini şenlen-

dirdi. Tabii hayranlar için bulunmaz fırsat 
bu. Sosyal medya, hafta başında Noe’nin 
samimi tavrını içeren video ve paylaşım-
larla doldu. Ustanın delişmen hayranları, 
gösterim sonrası gece eğlencelerinde bir-
likte çektirdikleri fotoğrafl arı twitter ya da 
instagram camiasıyla paylaştılar. Sinemayı 
ucundan kıyısından seven herkes de fikir 
beyan etti. Nuri Bilge Ceylan’ın Noe’yle 
konuştuğunu gösteren bir fotoğraf bile 
dolaşıma girdi. Espriler, şakalar da gırla…

Ödüller
Bu yılki festivalin içeriği oldukça güç-

lüydü aslında. Sergio Leone’ye ayrılmış 
özel seçki (hele de İyi Kötü ve Çirkin) 
sinemaseverleri keyiften dört köşe yapmış 
olmalı.  Ayrıca Baba’nın 50. yılına özel 
gösterimi de ses getirdi. Tabii bu arada 
Gaspar abi sürpriz yapıp boşuna gelmiş 
olmadı. Uluslararası yarışmada Altın 
Lale’yi ve Fipresci ödülünü kapıverdi. 

Ulusal yarışmada ise dengeli bir dağıtım 
olduğu söylenebilir. En iyi film Klondi-
ke’ye, en iyi yönetmen Kerr ile Tayfun 
Pirselimoğlu’ya, en iyi kadın oyuncu, jüri 
özel ödülü de alan Ela ile Hilmi ve Ali 
filmiyle Ece Yüksel’e, en iyi erkek oyuncu 
ödülleri ise Çilingir Sofrası ile Ahmet 
Rıfat Şungar ve Barış Gönenen’e verildi. 
Çilingir Sofrası ayrıca Onat Kutlar Jüri 
Özel Ödülü’nü kazandı. 2012’de aramız-

dan ayrılan Seyfi Teoman adına verilen 
ilk film ödülü ise  Nazlı Elif Durlu’nun 
filmi Zuhal’in oldu.

İstanbul’a gidememiş sinemaseverlerin 
merakla beklediği bu filmlerin büyük kıs-
mını vizyonda da izleyebileceğiz. Bu da bu 
yılki festivalin tesellisi olsun. Ama herhâl-
de İzmir ve yöresinde yaşayan pek çok Noe 
hayranı onu kanlı canlı görme fırsatını 
kaçırdığına üzülüyordur. Karaca Sinema-
sı’nda 30 Nisan’da bir Noe gecesi gerçek-
leşecek. Üstadın dört filminin (Vortex, 
Lux Aeterna, Climax, Dönüş Yok) ve bir 
filminin farklı versiyonunun (Dönüş Yok, 
2019) art arda gösterileceği geceye ‘Gaspar 
Bey gelip katılır mı?’ diye soranlar oluyor-
muş. Noe’yi herhâlde dünya çapında en 
çok bağrına basan sinemaseverler bizde 
olabilir. Belli mi olur belki bu yüzden ülke-
mizi ve farklı şehirlerini daha sık ziyarete 
gelir rahatsız edici filmlerin yönetmeni. 

SİNE-HABER

SİHİRLİ ORMAN: PERİ KRALİÇESİ 
(Y: Sahavet Ahsen Kaçulu)
Türk işi çocuk filmlerinde ciddi bir zekâ 

sorunu söz konusu. Oysa nahif öyküler 
anlattıklarını sanıyorlar. Bugünün çocukları 
Selena döneminden kalma efektlerden ve 
bu yavan masalsı öykülerden etkilenirler 
mi hiç? Bir çocuk filmi yapmak çok zor ve 
ciddi bir iş. Öyle alelade ellerin el sürmemesi gereken 
bir alan. (80 dk.)

KARACA’DA BU HAFTA
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Bu hafta iki harika kitap geçti elime. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları’n-
dan çıkan ve İstanbul’a adanmış, iki özenli 
çalışma. Üstelik baskılar büyük boy, bez 
cilt, kuşe kâğıda, renkli görsellerle süslü: 
“Türk Sinemasında İstanbul” ve “Dünya 
Sinemasında İstanbul”. İki kitap da Ahmet 
Bozkurt’un yayın yönetmenliğinde ciddi bir 
editörlük çalışmasının ürünü. Mekân olarak 
İstanbul’u seçmiş filmlerin tamamına bakan 
çok kapsamlı yazılardan oluşuyor. Kadroda: 
Agâh Özgüç, Barış Saydam, Tunca Ars-
lan, gibi çok değerli sinema araştırmacıları 
var. Kent ve sinema ilişkisi bağlamında özel-
likle bizim sinemamız bu denli bir incele-
meye gereksinim duyuyordu. Ayrıca meraklı 
sinefiller için İstanbul’da çekilen filmlerin 
tamamına ve çekim mekânlarının öykülerine 
ulaşmak mümkün. Tarih boyu nice anlamlar 
taşımış bir kentin sinemadaki yansımasına 
bakmak isteyenler için bulunmaz nimet. 
Darısı İzmir’in başına!

SİNEMA KÜTÜPHANESİ

KERR 
(Y: Tayfun Pirselimoğlu)
Babasının cenazesi için doğup büyüdü-

ğü kasabaya gelen bir adamın karşılaştığı 
tuhafl ıklar, Pirselimoğlu’nun güçlü rejisiy-
le bizi bir tür Kafk aesk ortama götürüyor. 
Kadroda şaşırtıcı isimler var, senaryo iyi 
işlendiyse taşra psikolojisi hakkında çok 
sağlam bir film izleyebiliriz. Karaca’da izlemenizi 
öneririm. (101 dk.)

KUZEYLİ 
(The Northman, Y: Robert Eggers)
Çok iyi bildiğimiz bir hikâyeyi anlatsa da 

Cadı ve Deniz Feneri’yle dikkatleri üstüne 
çeken Eggers’in bu kez nasıl bir atmosfer 
kurduğu merak konusu.  Güçlü oyuncu 
kadrosu, etkili ve karanlık sinematografisi 
ve belki de mitolojik göndermeleriyle yılın 
zihin açan filmlerinden olabilir. Mutlaka Karaca’da 
izleyin. (137 dk.)

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NDEN GASPAR NOE GEÇTİ

Her şey Her Yerde Aynı Anda

      Gaspar Noe


