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Al!son Klayman’ın Filmekimi’nde de gösterilen belgeseli A! We!we!: Asla 
P!"man Olma, her türlü baskıya kar!ın muhalif duru!undan vazgeçmeyen 
bir sanatçının portresini çıkarıyor.
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ESRA YILDIZ

M!chel Foucault 1983’te Kal!forn!ya Ün!-
vers!tes!’nde verd!"! dersler!nde parrhes!a 
(hak!kat! söylemek) kavramından ve r!sk 
alan k!#! parrhes!astes’ten söz eder. Kökler! 
Ant!k Yunan’a kadar g!den parrhes!a bel!rl! 
b!r tehl!keye kar#ı sonuna kadar hak!kat! 
söyleme cesaret! göstermekt!r. Foucault’ya 
göre “hak!kat! söylemek en uç b!ç!mde, ya#am 
ve ölüm ‘oyununun’ b!r parçası sayılır.” Ç!n 
hükümet!n!n !nsan hakları !hlaller!ne, sansür 
uygulamalarına kar#ı çıktı"ı !ç!n sayısız defa 
gözaltına alınmı#, tehd!t ed!lm!#, günümüzün 
parrhes!astes’ler!nden b!r! sanatçı A! We!we!. 
Al!son Klayman, F!lmek!m!’nde de göster!len 
!lk belgesel! A! We!we!: Asla P!"man Olma’da 
(A! We!we!: Never Sorry, 2012), 2011’de dünya 
kamuoyunun tüm baskılarına ra"men Ç!n 
hükümet! tarafından 80 gün gözaltında 
tutulan ve halen ülkes! dı#ına çıkma 
özgürlü"ü engellenen bu muhal!f sanatçının 
!z!n! sürüyor.

F!lm!n ba#lı"ı, We!we!’n!n S!chuan 
Deprem!’n!n ardından Mün!h’te Haus der 
Kunst’ta açtı"ı ‘So Sorry’ (Çok Üzgünüz) ser-
g!s!ne b!r gönderme. We!we! 2008 S!chuan 
Deprem! üzer!ne ara#tırma yaparken otel 
odasında pol!sler!n saldırısına u"ramı#, ka-
fasına aldı"ı darbe sonrası c!dd! b!r amel!-
yat geç!rm!#t!. 2006’da açtı"ı blogla, blogu-
nun kapatılmasının ardından mücadeles!n! 
Tw!tter’da sürdürmes!yle, ayrıca akt!f olarak 
yaptıklarıyla We!we! uzun b!r zamandan ber! 
#!m#ekler! üzer!ne çek!yordu. Hükümet!n 
baskısına ra"men -resmî rakamlardan çok 
daha fazla ölü sayısı oldu"u b!l!nd!"!nden- 
depremde ölen çocukların !s!mler!n! gönül-
lülerle beraber ortaya çıkarmı# ve blogunda 
yayınlamı#tı. We!we!’n!n Haus der Kunst’un 
ön cephes!n! kaplayan, b!nlerce hazır yapım 
çocuk çantasından olu#an ‘Hatırlama’ ens-
talasyonu, 2008’dek! depremde ölen çocuk-
lara adanmı#tı ve cepheye -çocu"unu dep-
remde y!t!rm!# b!r annen!n sözünden hare-
ketle- Ç!nce “bu dünyada yed! yıl mutlu b!r 
#ek!lde ya#adı” yazısı yazılmı#tı. Mün!h’tek! 
serg!n!n ba#lı"ı devlet!n, resm! otor!teler!n 
kend!ler!n!n sebep oldu"u her trajed!n!n ar-
dından yayın organlarına çıkıp söyled!kler! 
kl!#e cümle ‘çok üzgünüz’e ve sonrasında her 
#ey!n unutulup g!decek olmasına yönel!k b!r 
ele#t!r! aynı zamanda.

1982’de Ç!n’den ayrılıp New York’a g!-
den, beat #a!r! Allen G!nsberg !le tanı#an ve 

G!nsberg aracılı"ıyla sanat çevreler!ne g!ren 
We!we!, New York’ta avangard !#ler üret!r-
ken ülkes!ne döndü"ünde Ç!n ça"da# sana-
tında yepyen! b!r sayfanın açılmasına da ve-
s!le olur (Klayman f!lmde, 1990 sonrası Ç!n 
ça"da# sanatında ya#anan patlamanın kay-
naklarına da!r de öneml! !puçları ver!yor). 
Sanatçı, 1989 T!ananmen Meydanı olayla-
rını New York’ta !zler, açlık grev!ne ba#lar, 
babası muhal!f #a!r ve ressam A! Q!ng’!n has-
talanması üzer!ne 1993’te Ç!n’e döner ve o 
günden bu yana !nsan hakları akt!v!st! ola-
rak ülkes!ndek! hak !hlaller!ne kar#ı sonuna 
kadar ses!n! duyurmaya çalı#maktadır.

Söz konusu A! We!we! g!b! b!r sanatçı 
olunca, Klayman’ın f!lm!n !n#asındak! rolü 
kadar b!r sanatçı olarak We!we!’n!n çekt!"! 
görüntü ve foto"rafların belgeseldek! var-

lı"ı da öneml!. Warhol g!b! sürekl! !maj üre-
ten, foto"raf çeken We!we!, cep telefonuyla 
ve d!j!tal kamerasıyla kaydett!"!, maruz kal-
dı"ı durumu gösteren belgeler!, deprem !ç!n 
ara#tırma yaparken çekt!"!, !nternetten de 
!zleneb!lecek Lao ma t! hua (Barı#ı Bozmak, 
2009) belgesel! g!b! f!lmler!, Asla P!"man 
Olma’da hak!kat!n kapısını aralayan belge-
ler olarak bel!r!yor.

F!lm!n sonlarına do"ru Klayman, 
We!we!’ye devlet!n ondan özür d!lemes!n! 
!stey!p !stemed!"!n! soruyor. “Hayır” d!yor 
We!we!, öneml! olanın, onların bu tarz #ey-
ler! yapamayacaklarını, yaptıklarının bede-
l!n! ödemek zorunda kalacaklarını b!lme-
ler! gerekt!"! oldu"unu ekl!yor. A! We!we! 
g!b! sanatını ve hayatını her alanda !fade 
özgürlü"ünü savunmaya adamı# sanatçıla-
rın varlı"ı, ger!de bıraktıkları, günümüzde 
daha da öneml!. Onlar hayatları pahasına 
!kt!dara kar#ı sesler!n! yükseltmey! sürdü-
rüyorlar, f!lmler ve sanat da hak!kat! söyle-
men!n b!r!c!k araçları oluyor.  

L!zbon’un her yıl gerçekle#en !k! büyük f!lm 
fest!val! var, Ind!el!sboa ve Docl!sboa. Bu 
#eh!rde anaakım h!çb!r f!lm fest!val!n!n ol-
maması zaten L!zbon’un b!ld!"!n!z f!lm #e-
h!rler!nden farklı oldu"unun b!r gösterges!. 
Belgesel fest!val! Docl!sboa’nın yıl !ç!nde 
#eh!rdek! en müh!m olaylardan b!r! olup on 
gün boyunca salonları doldurması da b!r d!-
"er!. Bu yıl fest!val!n dört jür!s!nden b!r! 
olan ‘Yen! Yetenek’ jür!s!ne davet ed!lecek 
kadar #anslıydım. Jür!de olmam fest!valde 
!zlemek üzere seçt!"!m f!lmler!n heps!n! !z-
leyemeyecek olsam da belgesel dünyasından 
çıkan en taze bazı yetenekler! göreb!lece"!m 
anlamına gel!yordu. Jür! üyeler!nden, b!r! 
Portek!zl! d!"er! uluslararası olmak üzere 
!k! yen! yönetmene ödül vermes! !stend!. 
De"erlend!rd!"!m!z 14 f!lm!n heps!n! sıra-
lamaya çalı#mayaca"ım, ama öneml! kısım-
ları aktaraca"ım.

Her ne kadar Ben R!vers’ın Den!zde #k! 
Yıl ’ını (Two Years at Sea, 2011) seçmem!# 
olsak da, R!vers’ın f!lm! güçlü b!r adaydı. 
R!vers aslında $ng!ltere’de tanınan, pek çok 
deneysel kısa f!lm çekm!# b!r yönetmen fa-
kat bu f!lm onun !lk uzun metrajı ve yarı#ma 
sadece uzun metraj f!lmler! kapsadı"ından 
ödül !ç!n yarı#ab!l!yordu. R!vers tüm !#le-
r!n!, b!z! salt f!lm estet!"! anlamında de"!l, 
bu dünyada da ba#ka b!r geçm!# zamana gö-
türecek b!ç!mde s!yah-beyaz çek!yor. $skoç 
b!r münzev!n!n günlük hayatını gözlemc! b!r 
üslupla aktaran bu uzun metraj f!lm, son ell! 
yılın herhang! b!r zamanında çek!lm!# ola-
b!l!rd!; günümüze göz kırpan tek tarafı b!r 
anlı"ına gördü"ümüz yen! model b!r 4x4. 
F!lm!n ruhan! zamansızlı"ı, zamanın akı-
#ını alı#tı"ımız araçsal b!r geç!c!l!kten z!-

yade !ht!yaçların (yemek yapma, yıkanma, 
yemek yeme, uyuma) ve !stekler!n (müz!k 
d!nlemek, okumak) artı#ıyla ölçmes!, tam 
da f!lm! güçlü kılan unsurlar.

Ödüller! alan f!lmlere geçmeden önce bah-
setmem gereken d!"er f!lm de genç yönet-
men André G!l Mata’nın ölmekte olan büyü-
kannes! hakkında çekt!"! sess!z b!r tefekkür 
n!tel!"!ndek! Cat!ve!ro’ydu (Capt!v!ty, 2012). 
F!lm görkeml! b!r köy ev!n!n kor!dorunda, 
zorlukla ve !nleyerek nefes alan b!r!n!n se-
s!yle açılıyor. Yönetmen, hayatının son dem-
ler!ne onu tüketen b!r çabayla tutunma gay-
ret! gösteren bu ya#lı a!le re!s!n!n onu tanıdı-
"ına da!r b!r tür emare yakalama arzusunda. 
Bu ya#lı kadın evde, beden!nde ve c!"erler!-
n!n yankısında tutsak. F!lm!n baskın duy-
gusu, yönetmen!n kesk!n gözlem yetene"! ve 
zek!ce !lerleyen k!#!sel anlatımıyla ortaya çı-
kan b!r klostrofob!. A"ır !lerleyen ama doku-
naklı b!r haz!ne.

%!md! bahsedece"!m !k! f!lm yarı#mada 
olmasaydı, ödüller! em!n!m bu f!lmler 
alırdı. Portek!zl! yönetmene ver!lecek ödülü 
Salomé Lamas’ın f!lm! Terra de N!nguem (No 

Man’s Land, 2012) kazandı. Neredeyse tama-
men konu#an kafalardan !baret olan f!lm, 
b!z! çalı#ma hayatının ço"unu Portek!z hü-
kümet!ne, CIA’e ve aynı derecede !t!c! ba#ka 
mü#ter!lere h!zmet ederek geç!rm!# b!r k!-
ralık kat!lle; karanlık ama son derece !lg!nç 
b!r karakter olan Paulo’yla kar#ı kar#ıya bı-
rakıyor. Paulo’nun h!kâyes!, e"er do"ruysa 
tab!!, resmî tar!h!n karanlık hatlarını ay-
rıntılandırıyor; h!kâyes!nde esk! sömürge-
lerdek! ayaklanma kar#ıtı hareketler, Lat!n 
Amer!ka’dak! param!l!ter uygulamalar ve 
daha da fazlası var. Paulo’nun kronoloj!s! 
resmî tar!h!nk!yle kabaca uyu#uyor; h!kâye 
de önümüzde oturan bu adamın h!çb!r bel-
ges!, adres!, resmî k!ml!"! olmaması dı#ında 
do"rulanab!l!r. Her !y! su!kastç! g!b! o da 
ardında h!ç !z bırakmıyor. Can sıkıcı hak!-
kat sorusunu b!r kenara bırakacak olursak 
f!lm! bu kadar rahatsız ed!c! yapan #ey ka-
rakter!n uyandırdı"ı özde#le#me duygusu. 
Belgesel !zley!c!s! kurbanla ve tanıkla öz-
de#le#meye alı#kın, fakat fa!lle özde#le#me 
g!b! rahatsız ed!c! b!r deney!me pek de ha-
zır de"!l.

Ödül alan d!"er f!lm olan M!chel Zango 
!mzalı Espo!r Voyage sanırım ben!m !zled!-
"!m !lk Burk!na Faso f!lm!. Zongo kom#u 
F!ld!#! Sah!ller!’ndek! h!nd!stan cev!z! bah-
çeler!nde göçmen !#ç! olarak çalı#ırken ölen 
ab!s!n!n !z!n! sürüyor. Her ne kadar f!lmde 
gördü"ümüz karakterler, araçlar, hareket ko-
#ulları pek tanıdı"ımız #eyler olmasa da f!l-
m!n yapısı tanıdık: arayı# pe#!nde geçen b!r 
yol f!lm!. Sömürgec! ötek!n!n a#ırı bas!tle#-
t!ren ve küçümseyen bakı#ına panzeh!r ola-
rak kend! kend!n! tems!l etmen!n neden ve 
nasıl olması gerekt!"!ne da!r daha !y! b!r ör-
nek olamazdı. Bu yönetmen!n ba#ka f!lm-
ler!n! merakla bekl!yorum tab!!. (Çev!ren: 
Burcu Halaç)
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