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ÖNSÖZ

Belgesel film, sinemanın keşfiyle beraber üretimi başlayan bir film türüdür. Günümüze gelene
kadar belgesel film şüphesiz değişim dönüşüm geçirmiştir; ancak değişmeyen ögesi her zaman
gerçekliğin film dili ile anlatılması olmuştur. Belgesel sinemanın varlık sebebi insan ve insanların
oluşturduğu toplumlardır. Belgesel film işte bu muazzam kaynaktan beslenir.
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YAZAR NOTU

Belgesel Filmi anlayabilmek; film yapımının, belgeselin bağlantılı olduğu tüm alanları
anlayabilmekten geçmektedir. Bu nedenle iletişim çatışı altında; sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi
alanlaral belgesel filmin bağlantısını akılda tutmak faydalı olacaktır. Belgesel film adlı dersin
öğrenciler için faydalı olması amacıyla teorik bilgiler, uygulama karşılığı olan filmler üzerinden de
incelenmektedir. Bilimsel bir iş olmanın yanında bir film dili olduğundan belgesel filmin bilim ve
estetik bir alan olduğu unutulmamalıdır. Belgesel filmler dünyayı, insanı daha iyi anlamak üzere
gerçekleştirilirler; dünyayı, insanı daha iyi anlamak ve anlatabilmek ümidiyle..
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1. BELGESEL FİLM TANIMI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Belgesel Filmin Özellikleri ve Belgesel Film Yapım İlkeleri
1.2. Belgesel Filmin İşlevi
1.3. Belgesel Filmin Önemi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

Belgesel, Belgeleme, Gerçeklik, İşlev, Yapım İlkeleri.

5

Giriş
Belgesel film, toplumdaki gerçekliklerden yola çıkmaktadır. Belgesel film, hem belge
olma niteliğini hem de bir sanat ürünü olma özelliğini kendisinde barındırır. Bu nedenle hem
bilimsel bir çalışma yapma disiplinine hem de bir sanat eseri üretme sanatsal görüşüne sahip
olunmalıdır.

6

1.1. Belgesel Filmin Özellikleri ve Belgesel Film Yapım İlkeleri
Belgesel film, “bilimin gereği olan “belgeleme”, sanatın gereği olan “estetik” ve filmin
gereği olan “kurgu”, belgesel filmin bir araya getirip bütünleştirdiği unsurlardır. Belgeleme,
hayatın gerçek yanını; estetik, hayatın güzel yanını; kurgu da hayatın düzenini ifade eder aynı
zamanda.
Geçmişi olmayan hiçbir şey olamaz. Belgeler; öykülerdir, tespitlerdir, doğrulardır,
yanlışlardır, geçmişi var edenlerdir. Belgeler, belgesel sinemanın en önemli malzemesidir.
Diğer türlere göre ayırıcı ve en belirgin olarak belgesel (documentary) sözcüğü,
kurgusal olmayan (non-fiction) film yapımına doğru bir yaklaşımı ifade eder. Belgesel filmin
ne olduğunu tanımlamak için sinemadaki bu türün ortaya çıktığı dönemdeki koşullara eğilmek
gerekmektedir; çünkü bu koşullar belgesel sinemanın hangi gerekçelerle ve hangi ögelerle
oluşturulduğunun bilgisini de verecektir. Paul Rotha’ya göre; sinemadaki her eğilim, dönemin
toplumsal ve politik yapısını yansıtır. Onlar da öyle ya da böyle mevcut ekonomik koşulların
yansımasıdır. Farklı bir film türü olan belgesel yöntemi toplumsal duyum ve felsefi düşünceleri,
öykülü filmlerin eğlence dünyasından biraz farklı olarak yorumlanması anlamına gelmektedir.
Sinclair Road, I. Dünya Savaşı’ndan önceki dönemi, sinema endüstrisini çağdaş
gerçeklerden kaçışın simgesi olarak adlandırmaktadır; ancak I. Dünya Savaşı, insanların
ekonomik ve siyasi gerçeklerle yüz yüze kaldığı bir dönem olması itibariyle sinemada da bu
yönde bir hareketlilik söz konusu olmuştur. I. Dünya Savaşı, insanlarda kaçma isteminin yerini,
içinde yaşadığımız dünyayı tanıma ve sorunlarına sahip çıkma isteminin almasına neden
olmuştur.
Çekicinin yeryüzünü gerçeğe en yakın bir biçimde kaydetme yeteneğinin bu istemle
birleşmesi, belgesel sinemanın gelişiminde önemli etmenlerden biridir. Bunun da ötesinde gene
çekicinin kendine özgü nitelikleri bilimsel araştırmalarda bu aygıttan yararlanılmasına yol
açmıştır. Özencilerin kimi çabalarını da eklersek, sinemanın öykülü film alanının dışına
çıkabilmesi için oldukça geniş kapsamlı bir yönelişin başlamış olduğunu görürüz. Gezi
filmlerinden haber filmlerine, doğa araştırmalarından biyoloji ve mikrobiyoloji çalışmalarına
kadar pek çok alanda birtakım işlevler yüklenen sinema yalnızca bir öykü anlatma biçimi
olmaktan kurtulmuştur.
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Belgesel film, toplumdaki gerçekliklerden yola çıktığı için gerçekliklerin yaşandığı
topluma uzak kalması düşünülemez. Bu nedenle tarihsel süreç içindeki toplumsal
değişikliklerden etkilenmiştir. Aynı zamanda toplumsal alanda yaşanılanlara etkide
bulunmuştur.
İkinci Dünya Savaşı, belgesel film yapısını büyük ölçüde etkilemiştir. Üretim ve
dağıtımın makineleşmesinin hızla yayılması bunda belirleyici olmuştur. Belgeseller artık tek
başlarına savaş için propaganda aracı olabilmektedir. İngiltere ve Kanada’da buna ek olarak
belgesellerin insanların birlik ve beraberliklerini koruyacak, onlara güven aşılayacak bir işlevi
yerine getirebileceği gerçeği değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu işlev daha çok barış amaçlıdır.
Neden savaşıyoruz? Nasıl savaşıyoruz? Gibi dizi belgeseller İkinci Dünya Savaşı tarihlerini
taşımaktadır. Savaş sonrasında Haziran 1947’de tarihsel bir hazırlık toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Burada Belgesel alanında Dünya Birliği için bir manifesto ortaya
konmuştur. Bir yıl sonra Çekoslovakya’da Birlik ilk ve tek toplantısını yapacaktır. Burada 14
ulusun altına imza koyduğu bir belgesel tanımlaması yapılır: Belgesel film, selüloidin üzerine
kayıt yapmanın tüm yöntemleri ile gerçekliğin herhangi bir görünümünün yorumlanması,
olaylara dayanan çekimler ya da oluşumlar ile bir duyum ya da neden yaratma, insanın bilgi ve
kavramasını genişletme, ekonomi, kültür ve insan ilişkilerine yönelik çözümler sunma ve
uyarma amaçlı yapımlar ortaya koymak anlamına gelmektedir.
Sedat Cereci’ye göre; belgesel film cazibe yüklüdür ve ayrıntılı bir yapıya sahiptir.
Belgesel, gerçeklerden uzaklaşan eğlence türlerinin tam zıttıdır ve hayatın yoğunluğu ve
karmaşası içinde oluşan ve bunu yansıtan bir yapısı vardır. Kimilerine göre belgesel, ne bir
durumla, ne de belirli bir hareketle ilgilidir. Belgesel, bütün özellikleriyle hayatın kendisidir.
Belgesel film, belge gerçekliğine dayanan bir üslup, geniş bir görsel ifade kategorisidir. İngiliz
Belgesel Film Okulu’nun önemli yönetmenlerinden ve belgesel sinemaya yön veren belgesel
film yönetmeni olan John Grierson belgesel filmi özlü bir şekilde tanımlamaktadır. Grierson’a
göre; belgesel film, gerçeğin yaratıcı bir şekilde işlenmesidir.
John Grierson’a göre belgesel sinemanın başlıca ilkeleri şunlardır:
1- Sinemanın çevreye bakabilme, gerçek yaşantının olaylarını gözleme ve
ayıklayabilme yeteneklerinde yeni ve hayati bir sanat biçimi bulacağımıza inanıyoruz.
Stüdyolarda film çekenler perdeyi gerçek dünyaya götürmenin kazandıracağı olanakları
bilemiyorlar. Yapay dekorlar önünde birtakım şeylerin fotoğraflarını çekiyorlar ancak.
2- Yerel oyuncunun ve yerel sahnenin modern dünyayı yorumlayacak en iyi rehber
olduğuna inanıyoruz.
3- Yerinde bulunan konuların ve malzemelerin, aktörlük yoluyla bulunanlardan çok
daha güzel (daha gerçek, felsefe anlamında) olduğuna inanıyoruz.
Vahşi bir ortamda yiyeceğini elde etmek için savaşmanın çok soylu bir şey olduğunu
söyleyen Flaherty karşısında siz, haklı olarak, bolluk içindeki bir ortamda ekmek kavgası veren
insanların sorunlarının sizi daha çok ilgilendirdiğini görebilirsiniz. Her ne kadar bir senfoni gibi
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başarıyla düzenlenmiş olsalar da her günkü küçük şeyler yeterli değildir. Sanatın doruğuna
varabilmek için olanları gösterme işleminin ötesine geçmek yaratıcılığa ulaşmak gerekir. Bu
ayrımın ışığında yaratıcılık, birtakım şeyler yaratmak değil değerler yaratmak anlamına
gelmektedir. Bu toplumsal sorumluluk duygusu belgesel sinemayı gerçekçi, zor ve rahatsız
edici bir sanat yapar.
Zahur Mükerrem, “belgeselde üç ögenin bozulmaz bağlantısını görmekteyiz” der.
Bunlar; kamera karşısında cereyan eden gerçekliğin tespit edilme olanakları (nesnel), sanatçının
kişisel yorumu (öznel) ve bu ikisinin teması ile oluşan gerçeğin betimlemesidir... Belgeselin
içindekilerini gerçek vakalar oluştururken, içerik anlamını sanatçı ruhu, kavrayışı
oluşturmalıdır. Sanatçı tutumu ise, onun amacına uygun olarak elde edilen çekimlerde
hissedilebilir ya da saklı kalabilir.
Cereci’ye göre; belgesel film, niteliği bakımından “özel bir tür olarak
değerlendirilebilir. Çünkü belgesel, diğer film türlerinden farklı olarak, gerçek konulara
yakınlığının yanı sıra, daha yoğun araştırmayı, objektif bakış açısını ve sanatsal kaygıyı
gerektirir.
Belgesel film, öykülü filmde görülen tiyatro geleneğinden tümüyle uzak ve değişiktir.
Belgesel film yapımcısı her filmde toplumsal bir olaydan etkilenerek yola çıkarken izleme,
görme ve duyma yolundan yararlanarak bu olayların gerçekliğini desteklemektedir. Yapımcının
etkilendiği sosyal olaylar içinde yaşadığı toplumla ilgili gerçeklerden ortaya çıkar. Bu yüzden
yapımcı, gözlemleme yeteneğini kullanmalı; dinlemeyi, görmeyi ve hissetmeyi çok iyi
bilmelidir.
Toplumsal sorunlar, belgesel filmlerin önemli konu alanlarından bir tanesidir.
Toplumun, kültürel, toplumsal ve estetik tutumlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Simten Gündeş’e göre; belgesel film, malzemesini ve yöntemini içinde bulunduğu
çevreden edinmektedir. Olmuş olan ya da olmakta olan olayları kendi nesnel çerçevesi içinde
sinema sanatının olanaklarını kullanarak bu olayları estetik bir biçimde kaydeder. Bu kaydın ya
da işlemenin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
• Sinemacı, kendi yaşadığı çağı ve toplumun önemli sorunlarını ilgili tüm bilgileri
toplayarak ve yerinde araştırmalar yaparak inceler
• Konu iyice kavrandıktan sonra bir taslak hazırlanır
• Film konunun geçtiği yerde veya benzeri ortamda geçer
• Belgesel film herhangi bir sorunu ve bunun altında yatan gerçeği yansıtma
amacındadır
• Bu gerçek yansıtılırken nesnel kalmaya çalışır
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• Nesnellik çabalarına karşın film, belgesel filmcinin anlayışı, dünya görüşü ve bilgisine
göre biçimlenir
• Belgesel filmci yansıtmak istediği gerçeği kuru bir belge halinde değil, onun aslını
bozmadan, ancak sinemanın olanaklarından yararlanarak çekici bir biçimde ortaya
koyar ve etkili kılar
• Görüntü ve açıklamaları, herkes tarafından kolayca kavranabilir bir açıklık taşımalıdır
• Diğer bir yöntemle belgesel filmci izleyici belli bir yönde etkilemek amacıyla sorun
karşısındaki kişisel tutumunu ve bunun nedenlerini açıklayabilir
• Belgesel filmde genel amaç sorunları ortaya koymak, çözüm yollarını araştırmak ve
bulmaktır

Belgesel film, yeryüzünün herhangi bir yerindeki insanların sorunları, gerçek kişilikleri
ve yaşama biçimleri üstüne çağdaş bir yorumda bulunmak üzere ciddi bir girişim yapan her
çalışmayı kapsar. Belgesel filmin ana malzemesi insana dair gerçeklerdir; belgesel film, var
olanın kaydını sanat olma kriteriyle beraber gerçekleştirir.
Belgeseller, sinema aracının ve özdeğin yaratıcı kullanımı tarafından karakterize
edilmiştir. Yapaylıklarından değil, gerçekliklerin özel kullanımlarından faydalanılmıştır. Bu,
acele edilen bir yöntem değildir. Benim düşünceme göre belgesel yöntem yalnızca bir kez
tanımlanabilecek bir yöntem değildir.
Belgesel film ancak, yapımcının topluma ve bireylere ait düşüncelerinin izleyiciye
iletilmesiyle başarıya ulaşabilmektedir. Bu yüzden belgesel film, evlerinden, fabrikalarından,
tarlalardan seslenen insanların sesi olmalıdır.
Belgesel sinemanın ham malzemesinin gözlemlenebilir olması, yapım sürecindeki
kişiler (ör: yönetmen) dışında da, özce herkes tarafından algılanabilirliğini, başka bir deyişle,
olayların belgeselcinin varlığının dışında zaten var olduğunu belirtir. Böylece belgeselci bir fen
bilimcisi gibi gözlemlediği olgulara nesnel kalamaz, dışarıdan bakamaz. Çünkü kendisinin de
içinde yer aldığı, parçası olduğu bir toplumsal yaşamı gözlemektedir. Kendi yaşam anlayışı,
duyguları, önyargıları, kültürü, daha başka bir deyişle belgeselciyi insan yapan her şeyi ile
gözlemini yapar. Bu anlamda dışarıdan gözlem yapan belgeselci yansız, tarafsız, nesnel olamaz.
Bunun tersini öne sürmek, belgeselciyi toplumsal yaşamın bir parçası olan insandan ayrı bir
yere koymak demektir. Bu noktada John Grierson’un tüm dünyada oldukça kabul gören,
belgesel sinema tanımını anımsayalım: “the creative treatment of actuality”. Türkçesi ile
“gerçeğin yaratıcı bir biçimde işlenmesi-yorumlanması. Burada önemli bir noktanın altını
çizmek gerekmektedir: Belgesel film, bir film olma itibariyle malzemesini işler; ancak bu
işleme, yorumlama var olanın, toplumsalda gerçekliği olanın formunu bozmak anlamında
değildir; gerçekliğin sanatsal form içinde sunulmasıdır.
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Belgesel sinemacı yaşamın kendisiyle seyircileri buluşturur, tanıştırır, onlara aracılık
eder. Belgesel sinemacının işi, yaşamın var olan görüntü ve sesleriyle ilgilenmek, onlar
aracılığıyla kendine ve onlara dair bir şeyler anlatmak, göstermek, duyurmaktır.
Belgesel sinemada, eski şehirler, anıtlar, her türden mimari eser ve müzelerdeki küçük
eşyaların beyaz perde veya televizyon ekranına getirilmesi: gelişen teknolojinin ses ve görüntü
kaydıyla mümkün olabilmiş, insanın kendi yaratmış olduğu teknolojik ve estetik değerlerin
kavşak noktasında doğmuş önemli bir olgudur. Anlaşılacağı üzere bu olgu, hem pratik değeri
olan bir bilgilendirme (informative) endişesini hem de duygulara hitabeden yaratıcı (creative)
bir faaliyeti aynı anda devreye sokan çağdaş bir olgudur.
Kısacası, belgesel yöntem bize dayatılan geleneklerden daha karmaşık bir yapıya
sahiptir. İnsanların ve nesnelerin yalnızca resimsel betimlemeleri ile yetinilmez. Gözlem tek
başına yeterli değildir. Kameranın hareketli resimlemesi, estetik açıdan iyi gözlemlere
dayanıyor olabilir. Ancak belgeselin en önemli amacı gözlemler sonunda elde edilen bulguların
ortaya konmasıdır. Sonuçların ortaya konulmasının yaratıcı bir şekilde gerçekleştirilmesine
çalışılır. Modern dünyanın dış görünümünün altında, uygarlaşmanın ekonomik dokularının
harekete geçirilmesi yatmaktadır. Bunlar, amaçsal belgesellerin gerçek özdekleridir. Endüstri,
Ticaret, Uygarlık ve Doğadaki gerçeklerin yalnızca yüzeysel betimlemeleri yeterli değildir. Bu
tür yüzeysel betimlemelerin, entelektüel yeterliliği yoktur. Belgeselciler, daha önemli erekleri
yerine getirmelidir. Belgesel yöntemde, her örgütlenme, her işlev, her şema insanla ilintilidir.

1.2. Belgesel Filmin İşlevi
Belgeseller, belli bir amaca hizmet etmektedirler. Bu bir propaganda gereksinimi
nedeniyle olabildiği gibi, modern deneyimlerin yüzeyinin ortaya konulması şeklinde de
olabilmektedir. Örneğin, belgeselin diyalektik amaçla kullanımını ele aldığımız zaman,
bugünkü mirasımızın kaynaklarına inmek olanaklı olabilmektedir. Çeşitli görünümler
belgeseller ile dramatik şekillerde vurgulanmaktadır. İnsan zihnindeki temel duyumlar, çok
amaçlı olarak çözümlenebilmekte ve parçalara ayrılabilmektedir. Belgesel yöntemler ile,
modern düşüncenin tüm görünümleri açıklanabilmektedir. Daha net çözümlemeler sonrasında
kesin sonuçlara varılır.
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Belgesel film birçok işleve sahiptir. Bu işlevleri üç ayrı zaman diliminde toplamak
mümkündür: Geçmişte yaşanılanlara bugünden bakabilmek, şimdiyi kaydedebilmek ve
bugünün kaydıyla yarına bir köprü kurup yarına aktarımda bulunabilmek gibi dün, bugün ve
yarın bağlamında işlevselliği vardır.
Belgelerimiz ve belgesel filmlerimiz kültürümüzün, dünyaya bakış açımızın,
sanatımızın “var” olmasının birer kanıtı. Aynı belgeler korunabildiği sürece bir zaman sonra
başka kültürlerin, başka düşüncelerin, başka filmlerin sözcükleri olma şansına sahip olabilirler.
Sanatçıların tüketen değil, üreten insanlar olduğunun bilincinde olarak, “bırakılanlar”ın yeni
üretimler içinde hayat bulacağını varsayabiliriz. Belgelemenin işlevi tarihsel, sanatsal ve
toplumsal açıdan bu çerçevede değerlendirilebilir. “Belge” materyalini kullanarak üretim yapan
belgesel sinemacı da bu anlamda tarihsel sorumluluk altındadır. Genel sorumluluk tanımlarının
yanı sıra, bireysel ve somut sorumluluklarımızın en önemlisi belge ve belgesellerimizi korumak
ve gereksinim duyulan her türlü alan için kullanıma açmaktır.
Belgesel filmin en önemli işlevlerinden birisi de hayatı bir bütün olarak kavramamıza
yardımcı olmasıdır; içinde yaşanılan toplumun perspektifini sunabilmesidir. Bu perspektif
yaşam koşulları üzerine ya da toplumun kültürel koşullanmaları üzerine de olabilir.
Ünsal Oskay belgesel hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade eder: Belgeselciliğin;
globalleşen dünyanın temeline yerleştirilmek istenen yaşama mantığının “insan”a sahip olduğu
bütün insansal yetilerini, duygularını, uslamlama gücünü unutturmak ve onu sistemin tam bir
uydusu haline getirmek isteyen bir mantığa dönüştüğü günümüzde işi zor ama güzel!..
İşbölümünün aşırılaşması ile olguların işleyişinin, oluşum süreçlerinin bir bütünlük içinde
algılanamayışı bizleri, anlaşılması zormuş, olanaksızmış gibi görünen bir dünya ya da hayat ile
karşı karşıya bırakırken belgesel sinemacılar, bizim elimizden tutmak; gerçekliğin kopuk kopuk
görebildiğimiz parçalarını yeniden bir araya getirmemize yardımcı olmak ve kabullenilmesi
gereken, kabullenilmesi akla uygunmuş gibi gösterilen bugünkü hayat tarzımızın, bugünkü
dünyamızın yetinilmeye, kabullenilmeye layık olmayan “Eksik ve Yanlış Bir Hayat” olduğunu
fark etmemize yardımcı olmak. Bence belgesel sinema budur.

1.3. Belgesel Filmin Önemi
Belgesel (dokümanter) deyimi “belgelerle ilgili, belgelerden oluşan, belgelere dayanan”
gibi anlamları dile getirdiği için kullanımı sadece sinemayla ilgili değildir. Belgesel film ise
sinema içinde ayrı bir yeri olan ve çeşitli alt türlere ayrılan sanat dalıdır. Belgesel filmin
oluşumunda iki önemli öğe vardır. Belgesel film yapımcısı bu iki önemli öğeyi kullanarak bir
eser üreten sanatçıdır. Belgesel film, insanların hem zihinsel etkinliklerini, hem de duygusal
etkinliklerini harekete geçirmeyi amaçlar. Bu amaç da yaşamın gerçekliğini sanat yoluyla ifade
etmeyle gerçekleştirilir. Belgesel film yaşadığımız dünyanın gerçekliğidir. Yaşamın kendisidir.
Aslına sadık kalarak yeniden kurulmak yoluyla yorumlanan gerçekliğin bir yönünü akla ya da
duygulara seslenecek biçimde film üzerine kaydetme yöntemlerinin tümü belgesel filmdir.
Buna göre gerçeğe sadakat, belgeselin ayırt edici ve bu nedenle vazgeçilmez özelliğidir.
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Belgesel sinemanın direği olan belgeler, belgesel filmlere malzeme olmakla, sürekli
değişen, kaybolup giden değerlerin sonraki kuşaklara aktarılmasına, böylelikle toplumsal
hafızanın canlı tutulmasına aracılık ederler. Başka bir deyişle, tozlu raflarda, arşivlerde
bekleyen belgeler ya da her gün baktığımız ama göremediğimiz yaşam parçaları, belgesel
filmcinin onlara kattığı ruhla bir vücut bulur ve konuşmaya başlar.
Sinemayla özellikle de belgesel sinema ile uğraşıyorsak belgelemek su içmek, yemek
yemek, uyumak gibi zorunluluk olarak çıkmalı karşımıza. Daha da ötesi nefes almak kadar
içgüdüsel olmalı. Her gün aynı sokaklardan geçsek de, her gün aynı sokaklardan geçtiğimizin
bilincinde olarak değişimi, varoluşu, yok oluşu, anlık olayları belgelemeyi ve biriktirmeyi
görev saymalıyız.
Belgeler, belgesel sinemanın en önemli malzemesidir. Belgesel filmler yaparken
belleklere yeni belgeler ekleriz. Belgesel Sinemacılar, gözlemleyen, kaydeden, olayların,
durumların geçmişini, geleceğini araştıran yaklaşımlarıyla dünü ve bugünü yarına aktaran
toplumsal hafıza elçisi olma sorumluluğunun bilincinde olduğunu söylemekteler.
Toplumsal hafızayı oluşturmanın yolu ise anıları, insan hayatlarını bilgileri ve belgeleri
biriktirmektir. Sesleri ve fotoğrafları biriktirmektir. Daha da ötesi ayrıntıları biriktirmektir.
Belgesel sinemacının işi ise bu biriktirdiklerimizi estetik değerlerle önyargısız yoğurmak/
yorumlamaktır. Belgesel sinemacının sonsuz bir özgürlük alanı vardır. Konu seçiminde
zorlanmaz. Her coğrafyanın zengin bir doğası, her doğanın kendini üreten malzemesi vardır.
Doğadan insana, insandan zamana akıp giden bu sonsuz süreçte belgesel sinemacı yaşanan çağı
sorgulayan kişi olmaktan geri kalmayacaktır.
Sonuç olarak; belgesel sinema yaşadığımız günün ya da yakın tarihimizin
“izdüşümüdür”. Yazılan cümle, çekilen bir kare fotoğraf ve giderek belleğin en güçlü açılımı
olan belgesel sinema! Sanatın yaşantıyla, yaşantının tarih oluşturmakla buluştuğu, yedinci
sanatın bu alt dalı, yeterince ilgi görmeye hak kazanmaktadır.
Belgesel film konusunu, insan ve hayatın içinden alır. Bilimin gereği olan "belgeleme",
sanatın gereği olan ‘estetik’ ve filmin gereği olan ‘kurgu’, belgesel filmin bir araya getirip
bütünleştirdiği unsurlardır. Belgeleme, hayatin gerçek yanını; estetik, hayatin güzel yanını;
kurgu da hayatın düzenini ifade eder aynı zamanda.
Robert Flaherty, 1922 yılında, Kuzey Kutbu'nda “Nanook of the North” (Kuzeyli
Nanook)u çekerken şüphesiz, belgesel filmin bir gün, diğer konulu filmlerden apayrı, farklı bir
yapı ve etki gücüyle gelişen bir tür olacağını düşünemiyordu. Sonraki yıllarda, önce sinemanın,
ardın-dan da televizyonun vazgeçilmeyen bir parçası olarak kendini gösteren belgesel film,
sürekli genişleyen gerçekçi, yeni ve sanatsal çerçevesi içinde çoğu zaman dramalardan da öteye
giden bir başarı çizgisini izleyecekti.
Belgeselin özgün yapısındaki güç, onun gerçeklere olan yakınlığından, araştırmaya ve
yeniliğe açık, hatta bunları zorunlu kılan özelliğinden ve artistik karakterinden
kaynaklanıyordu. Evet, belgesel film gerçekçiydi ve aynı zamanda yaşadığımız olaylarla
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ilgiliydi. Belgesel film; insanı ve tarihini, insanın sorunlarını, onun sosyal hayatını, hayat
felsefesini, politikasını, değişen tavırlarını ve insanla ilgili her şeyi kapsıyordu. Belgeseldeki
insana ve insanın gerçeğine yakınlık onu hayallerle örülmüş, kurgulanmış bir yapımdan daha
öne çıkarıyor ve etkisini artırıyordu.
İngiliz belgeselinin babası ve dünya belgeselciliğinin ustalarından John Grierson,
belgeselin önemini birkaç ilkeyle açıklar. Grierson önce, belgeselin gözlenmiş, seçilmiş ve
gerçek dünyaya açılmış yeni ve hayatî bir sanat formu olduğuna inanır; ikinci olarak, belgesel
yapımcısının materyali üzerinde, hikâye filmi yapımcısından daha geniş bir hayal gücüne sahip
olması gerektiğini vurgular ve üçüncü olarak da, materyaller ve hikâyelerin, yapay konulardan
daha çok gerçek olan kaynaklardan alınması gerektiğini söyler.
Belgesel film, içeriği, konuya yaklaşım biçimi ve artistik kaygılarıyla olduğu kadar
senaryosunun oluşması ve senaryo yazım özellikleriyle de kurgulu filmlerden farklılaşır.
Senaryo, belgesel filmde de filmin temel hareket noktasıdır, ancak belgesel film senaryosunda
konunun akışım belirleyen unsurlar, doruk noktalan ve seslendirme biçimi daha farklıdır.
Belgesel filmler belli konular üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarının estetik
kaygılarla seyirciye yansıtılmasına dayanan sinema yöntemidir. Belgeseller, sinemanın ilkel
olduğu dönemden bu yana kendisini var etmiş bir yöntemdir. Bu yönüyle drama sinemasının
alt yapısının oluşumunda önemli bir yeri vardır. Belgesellerin genel olarak toplumsal olaylara
referans olması beklenir ancak bununla birlikte yaşamda referans noktaları olmayan birçok
belgesel de vardır. Belgesellerin bilimsel çalışma metoduna bağlı kalması çalışmanın niteliğini
gösterir.
Cereci, belgesel film, insanlığın çok yüksek tempolu serüvenlere doğru sürüklendiği
gelecek yıllarda çok daha fazla önem kazanacağını ifade etmekte ve hayatın gerçeğini,
güzelliğini ve düzenini bir arada yakalamak isteyenlerin belgesel filme yönelmelerini temenni
etmektedir.

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Belgesel filmin özelliklerinin, belgesel film yapım ilkelerinin, belgesel filmin işlevi ve
öneminin neler olduğu konusunda bilgi aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1. 1) Belgesel filmin tanımları arasında aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Belgesel film, eğlence sektörünün gereği olan “eğlence”yi oluşturur.
Belgesel film, bilimin gereği olan “belgeleme”yi yapar.
Belgesel film, sanatın gereği olan “estetik” kaygıları taşır.
Belgesel film, filmin gereği olan “kurgu”yu içerir.
Belgesel film, hayatın “gerçek” yanını taşır.

2. Aşağıdakilerden hangisi belgesel filmin ham malzemesinin özelliklerindendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Herkes tarafından algılanamaz olması.
Belgeselcinin varlığı dışında varolamaması.
Gözlemlenebilir olması.
Önyargıları içermesi.
Toplum yaşamıyla bağının olmaması.

3. Aşağıdakilerden hangisi belgesel filmin işlevini en kapsamlı şekilde tanımlar?
a) Geçmişte yaşanılanlara bugünden bakabilmek, şimdiyi kaydedebilmek ve
bugünün kaydıyla yarına bir köprü kurmak
b) Geçmişte yaşanılanları bugünkü gözle kaydetmek
c) Geleceğe dair tahminleri betimlemek
d) Şimdiyi kaydederek geleceğe dair vizyon oluşturmak
e) Sadece geçmişin kaydını oluşturmak
4. “Belgesel sinemacının işi biriktirdiklerimizi estetik değerlerle önyargısız yoğurmak/
yorumlamaktır.” Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisiyle toplumsal hafıza
oluşturulamaz?
a) Anıların biriktirilmesi ve kayıt altına alınması.
b) İnsan hayatlarının bilgilerinin ve belgelerinin biriktirilmesi, kayıt altına
alınması..
c) Seslerin biriktirilmesi ve kayıt altına alınması.
d) Fotoğrafları biriktirilmesi ve kayıt altına alınması.
e) Telefon rehberindeki kişilerin biriktirilmesi ve kayıt altına alınması.
5. Belgesel filmin bir araya getirip bütünleştirdiği unsur öncelikle hangisidir?
a) Filmin gereği olan yapay ışık-ses ve stüdyo kullanımı.
b) Filmin gereği olan oyuncu kullanımı.
c) Filmin gereği olan yapay mekân-sahne kullanımı.
d) Bilimin gereği olan “belgeleme”.
e) Filmin gereği olan önceden yazılmış öykü kullanımı.
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Cevaplar
1) A
2) C
3) A
4) E
5) D
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2. BELGESEL FİLM TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yapım Biçimine Göre Belgesel Filmler
2.1.1. Belgeleyen Tür
2.1.2. Belgeleyen Daramatize Eden Tür
2.2. İçeriğine Göre Belgesel Filmler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Belgeleme, Dramatizasyon, Dramatize Etme, Tür, “Genre”,

24

Giriş
Belgesel filmler, ele aldığı konuyu/olguyu anlatma biçimi ve kullandığı çekim teknikleri
bakımından türlere ayrılır. Belgesel film olma özelliğini taşıması koşulu ile farklı anlatım
biçimleri belgesel film yönetmenleri tarafından tercih edilmektedir. Günümüzde ise bu tür
‘türsel’ ayrımların daha az yapıldığı görülmektedir; çünkü günümüzde birçok türün birleşimi
olan ürünlere rastlanmaktadır.
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Belgesel filme yaklaşım ve öncelikli olarak amaçlanan işleve göre belgesel filme dair
çeşitli türler bulunmaktadır. Her bir tür belgesel film olmakla beraber gerçekliği oluşturan
ögeleri farklı yoğunlukta aktarırlar; bu nedenle hem biçim hem de içerik olarak aralarında
ayrılırlar.
Nilgün Abisel’e göre; sanatsal bir kavramı ifade eden ‘tür’ sözcüğü dilimizde, Fransızca
kökenli “genre” sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır. Aslında “genre” daha çok cins –
“aralarında benzer, ortak özellikler bulunan varlık ve nesnelerin topluluğu”- anlamına
gelmektedir. Ancak sanat alanına ilişkin bir terim olan genre için türün kullanılması daha
doğrudur.” Sinemada tür, çeşitli yönlerden benzerlik gösteren, yapıları birbirini andıran, ortak
nitelik, özellik ve öğeler taşıyan filmlerin kümelendirilmesinden oluşur. Bu kümelendirme,
belli bir konuyu ele alış açısı, konuyu işlediği hâldeki tutum, kullanılan gereç, filmin çeşitli
öğelerinin kullanılış biçimi göz önüne alınır.
Nijat Özön’e göre sinema türleri, sinemanın en yalın, en somut, en belgeci
çalışmalarından en soyut çalışmalarına doğru uzanan bir sıralama içinde şunlardır: Belgesel,
tarihsel, yaşam-öyküsel, destan, kovboy filmi, ağlatı, dram, melodram, güldürü, müzikli –
danslı film, serüven, polis filmi, korku filmi, önceleme, soyut film, salt film, canlandırma
filminden oluşmaktadır. Bu film türleri arasında belgesel tür çalışmanın konusu olduğundan
Özön, belgeseli bir tür olarak tanımlar ve belgeselin de kendi arasında ayrıldığına dikkat çeker:
“Belgesel tür, yapıntıya (fiction) yer vermeyen ya da pek az yer veren, gerecini, konusunu
doğrudan doğruya doğadan alan dışımızdaki dünyayı gerçeğe elden geldiğince uyarak, nesnel
bir tutumla yansıtmaya çalışan bir türdür. Bu kısa tanımdan anlaşılacağı üzere, belgesel türün
başlıca özellikleri şunlardır: Gerecini, konusunu doğrudan doğruya doğadan alması; dolayısıyla
bu gereci ve konuyu kendi doğal çevresinde ya da bu doğal çevrenin tıpkısı olan bir çevrede
işlemesi; gereci ve konuyu nesnel bir tutumla yansıtması. Bu özellikler, bu türün en genel
özellikleridir. Fakat belgesel tür içinde değişik film çeşitleri yer alır ve bu genel özelliklerin
yanı sıra bu çeşitlere bağlı değişik özellikler de ortaya çıkar.

Birçok açıdan değişik türlerde düzenleyebileceğimiz belgesel filmleri içerik açısından
sınıflandırmaya yöneldiğimizde haber belgeseli, gezi belgeseli, toplumsal belgesel, araştırma
belgeseli, bilimsel belgesel, tarihi ve propaganda belgeseli, derleme belgesel gibi türler
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karşımıza çıkmaktadır. Biçime baktığımızda ise; gerçek olayları konu alarak bunları nesnel bir
yaklaşımla izleyiciye sunan klasik belgesel filmlerin yanında dramatik belgesel adı altında
tanınan ikinci türü görmekteyiz.

2.1. Yapım Biçimine Göre Belgesel Filmler
Cereci, belgesel film türlerini Yapım Biçimine Göre ve İçeriğine Göre olmak üzere ikiye
ayırmaktadır. Her iki başlık da kendi içinde alt başlıklara ayrılmaktadır:

2.1.1. Belgeleyen Tür
Bu tür belgesel, tamamıyla gerçek olay ve olguların, doğal konumları içinde
görüntülenmesiyle oluşur. Çekim öncesinde mizansen hazırlama, kurgulama yapma
aşamalarına yer verilmez. Diyalog ve çok kişili konuşmalar içermez. Sadece doğal sesler,
konuyla ilgili röportajlar ve bir öyküleyicinin konu ile ilgili anlattığı öyküleme vardır. Özellikle
doğa, tarih ve gezi belgesellerinde bu tür çokça kullanılır. Tamamıyla doğal görüntülerden
oluşması, belgeleyen türün gerçekçiliğini, inandırıcılığım ve etkisini artırır.

2.1.2. Belgeleyen Daramatize Eden Tür
Bu tür belgeseller, doğal görüntü ve seslerin yanı sıra, öykülü filmlerdeki gibi dramatik
bölümleri de içerirler. Senaryoda belirtilmiş dramatik konuşma bölümleri yer yer doğal
görüntülerin arasına serpiştirilir. Tarih belgesellerinde tercih edilen bu yöntem, konuya açıklık
getirilmesi ve daha iyi anlaşılması bakımından önemlidir. Ancak bu tür belgeseller, salt
gerçeklerin ve doğallığın yapay diyalog ve mizansenlerle bozulduğu gerekçesiyle birçok
belgesel yapımcısı ve tarihçi tarafından eleştirilir.
Belgeleyen-dramatize eden tür, belgesel film bilincini tam anlamıyla kazanmamış
izleyici kitlelerini daha kolay etkilemek için de sıkça başvurulan bir uygulamadır. Böylece;
gerçek olayları konu alarak bunları nesnel bir yaklaşımla izleyiciye sunan klasik belgesel
filmlerin yanında dramatik belgesel ya da yarı belgesel adı altında tanınan bir ikinci türü
görmekteyiz. Klasik belgesellerdeki gibi gerçek verilere dayanarak tarihi ve güncel olayları
uygulayan dramatik belgesel, konusunu öykülü filmde görüldüğü gibi işlediğinden bu türdeki
filmlerle benzer özellikler sergilemektedir. Ancak dramatik belgesellerde gerçek olayların
yansıtılması ve bu belgesellerin çekiminin olayın geçtiği çevrede yapılması bunları öykülü
filmlerden ayırmaktadır.
Derleme Belgesel: Önceden yaşanmış olaylarla ilgili elde bulunan belge ve filmlerin
kurgu yardımıyla yeniden düzenlenerek değişik bir anlayış içerisinde sunulmasıyla ortaya çıkan
belgesel film türüdür. Önceden çekilmiş belge filmlerinin ve kurgunun önem kazandığı derleme
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belgeselleri, belgesel filmcilerin kendi yaşadığı çağdan daha eski olayları, konu ve sorunları
izleyicilere kendi anlayışıyla iletmek amacıyla ortaya çıkar. Derleme belgesellerin özellikleri
şöyle sıralanabilir: Belgeselci işlemek istediği konu, sorun ve olayla ilgili daha önce çevrilmiş
belgesel türdeki filmleri araştırıp, inceleyip ayırmak, seçtiği parçaları yeni bir bütün oluşturmak
üzere bir araya getirir, Çalışma alanı sınırlı olup belgeselci, ancak daha önce ortaya çıkmış
gereçleri ve malzemeleri yeni bir anlayışla kullanarak istediklerini izleyiciye anlatmak
zorundadır. Belgeselci bu gereçleri istediğini anlatmak amacıyla kullanmak için kurgunun tüm
olanaklarından yararlanır. Derleme belgesel türüne birleştirilmiş belgesel ismi de verilir.

2.2. İçeriğine Göre Belgesel Filmler
Bu tür belgesel filmler, belgeye dayanan, doğayı, insanı, hayatı ilgilendiren bütün
konuları kapsar. Bu geniş ve zengin konu potansiyeli belgesel filmin değişik türleri içinde
işlenir. Belli başlı belgesel türleri; doğa belgeselleri, kültür-sanat belgeselleri, tanıtım
belgeselleridir. Birçok açıdan değişik türlerde düzenleyebileceğimiz belgesel filmleri içerik
açısından sınıflandırmaya yöneldiğimizde doğa belgeseli, gezi belgeseli, eğitim belgeseli,
bilimsel belgesel/bilim belgeseli, tarihi belgesel/tarih belgeseli, toplumsal belgesel, kültür-sanat
belgeseli, arkeoloji belgeseli, tanıtım belgeseli, araştırma belgeseli, spor belgeseli, biyografi
belgeseli, haber belgeseli, propaganda belgeseli gibi türler karşımıza çıkmaktadır. Son
zamanlarda ortaya çıkan “mockumentary” ise yapı ve içerik açısından bozuma uğratılmış bir
çalışma türü olarak şekillenmiştir.
Doğa Belgeselleri: Daha çok, doğanın bilinmeyen yanlarını, ilginç özelliklerini ya da
doğa harikalarım tanıtmayı ve izleyiciyi bu konularda bilgilendirmeyi amaçlar. Bu türde bilgi,
teknik yapım özellikleri kadar, artistik yaklaşımlar da büyük önem taşır.
Gezi Belgeselleri: Dünyanın pek bilinmeyen, görülmeye değer, farklı özelliklere sahip
yerlerini tanıtmayı amaçlayan filmlerdir. Gezi belgesellerinde coğrafi alanlarla birlikte insanlar,
kültür, sosyal yapı, gelenekler de filmi oluşturan unsurlardır. Güncel olayların geçtiği veya
genellikle dünya üzerindeki fazla bilinmeyen bölgelerin tanıtımını yapan filmler gezi
belgeselidir. Belgesel filmlerin önemli bir dalıdır. Bahsi geçen bölgenin tam anlamıyla
belgelenmesi ilkesine dayanır. Bu nedenle konunun derinlemesine araştırılması ve göstermek
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yerine ne olduğunu anlatmak ilkesinin uygulanması gerekir. Belgelerde yer alan unsurların
anlatılması yerine ekibin bu bölgede yaşaması, gezmesi ve görmesi, değişik zamanlarda o
bölgede bulunması ve belgelemesi gerekir. Bu sayede zaman kavramını anlatmak ve değişik
zamanlarda o bölgenin özelliklerinin değişiminin gösterilmesi sağlanabilir. Örnek olarak
Tanıtım, bilgi vermek ve olayları yansıtmak amacıyla yapılırlar. Tanıtılacak bölgenin en
belirgin özellikleri vurgulanır. Bölgenin görüntülenmesi, ses ve doğru renk unsurları önemlidir.
Bunlar gezi belgesellerinin genel özellikleridir.
Eğitim Belgeselleri: Her şeyden önce "eğitme" işlevini dikkate alır. Görsel, artistik ya
da eğlendirici unsurlar daha geri plandadır. Bu tür filmler daha bilimsel bir çerçevede hazırlanır.
Açıklık, yakınlık, kesinlik gibi eğitimin gerektirdiği şartlar dikkate alınır. Eğitim belgeselleri
çok çeşitli konuları kapsayabilir.
Bilim Belgeselleri / Bilimsel Belgeseli: Bilimsel çalışmaların ayrıntılarıyla
görüntülendiği, nedenlerin ve sonuçların anlaşılır bir dille izleyiciye ulaştırıldığı filmlerdir. Bu
tür filmler de eğitici bir nitelik taşır. Genellikle bilimsel araştırma ve bulguların sonuçlarını
önceden tasarlanmış bir biçimde örneklendirerek anlaşılması kolay durumda ortaya koyan
belgesel türüdür. Kurgu ve kurgu yardımıyla açıklamanın önem kazanması, istenildiğinde çizgi
ve canlandırmanın da kullanılabilmesi ve bazılarının sanat niteliği taşıması gibi özellikleri
bulunan bilimsel belgeseller zaman zaman da eğitici nitelik taşırlar. Açıklık ve bilgilendirme
özelliği taşıyan bu belgesellerde belgeselcinin öğrenme ortamı yaratmak gibi bir sorumluluğu
da bulunmaktadır. Okul içi ve okul dışı eğitime yardımcı ders gereci işlevi de gördürülen ve
bundan ötürü öğretici film adı altında da bilinen bu tür filmlerde şunlar genel özelliklerdir:
Eğitimin ilkelerine uyularak yaş ve bilgi düzeyi önceden belirlenen ve bilinen izleyiciye uygun
bir biçimde hazırlanır. Araştırma filmlerinin birçok özelliklerini kendinde taşır. İzleyicinin
ilgisini çekmesi ve dikkatini canlı tutması gerekir. Açıklamalar görüntüler kadar önemlidir.
Tarih Belgeselleri: Bilinmeyen tarihe ışık tutmayı, tarihi gerçekleri bugüne aktarmayı
ve tarihle bugün arasında bağlantılar kurmayı amaçlayan filmlerdir. Bu türde tarihi belgeler,
filmin inandırıcılığı ve gerçekliği açısından önemlidir. Tarih belgeselinde tarih içerisindeki
gerçeklerin doğruluğu ve anlamı önem kazanmaktadır. Tarih belgesel filmlerinin amacı, tarihi
gerçekleri doğruya uygun bir biçimde yansıtarak değişik toplumların dününü aydınlatarak
bugün ve gelecek için alınması gereken kimi önlemlerle ilgili bir takım sonuçlar çıkarmaktadır.
Toplumsal Belgeseller: Toplum yaşamı ve geleceğiyle ilgili sorunları tam bir
sorumluluk bilinci içinde, yorum yapmadan ortaya koyan belgesel film türüdür. Toplumsal
davranışların, eylemlerin ardındaki gerçekleri yasal sınırlar içerisinde araştırarak, bu
araştırmanın sonuçlarını belgelerle anlatma şeklidir. Yüzeysel veya bölgesel tepkiler konu
olarak işlenirken, sanki bizim de veya sizin de başınıza gelebilir şeklinde düşsel bir etki
katılabilir. Karşılaştırma yapılabilir. Toplumsal belgesel filmler insan ilişkilerindeki yüzeysel
reaksiyonları ve büyüleyici görüşleri ilgi alanı dâhiline almaktadır.
Kültür-Sanat Belgeselleri: Kültürel ve sanatsal öğeler içeren konuların işlendiği
filmlerdir. Genellikle toplumların kültürel değerleri, sanat adına meydana getirdikleri eserler,
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kültür ve sanatın oluşumu ve geçirdiği evreler bu türün içeriğini oluşturur. Kültür-sanat
belgeselleri diğer türlere göre genellikle daha geniş açılımıdır.
Arkeoloji Belgeseli: Bilimsel araştırma belgeseli konusuna giren ve arkeoloji konusunu
ele alan belgesel türüdür. Günümüzde yaşamayan bir kültürden veya nesli tükenmiş bir canlıdan
arta kalan belgelerden yararlanılarak, bilimsel araştırma belgeselinin kullandığı metotlara
dayanarak hazırlanır. Gerektiğinde animasyonlar kullanılır.
Tanıtım Belgeseli: Bir yapının, hizmetin ya da etkinliğin tanıtımını amaçlayan
filmlerdir. Daha çok turizm amaçlı olmakla birlikte, bir kuruluşun ya da sosyal bir etkinliğin
tanıtımı için de çekilebilirler.
Araştırma Belgeseli: Araştırmanın konusunu, araştırmacının ilgilendiği konuyu film
aracılığıyla açık seçik bir yaklaşımla sergilemeye çalıştığı, sanatsal yönü önem taşımayan, yalın
ve dolaysız belgesel film türüdür. Bu belgesel film türünün en önde gelen özellikleri kurgunun
kullanılması, renkli çekimin önem kazanması, yavaşlatılmış ve hızlandırılmış devinimlerin
kullanılması ve alıcıyla elde edilecek görüntünün anlaşılır olmasıdır. Toplumsal devinim
hayallerinin ardındaki gerçeklere ışık tutan araştırma belgeselleri, belli bir örgütün, bir grubun,
bir kesimin bir gerçeği ayrı bir yapıda sunması kuşkusundan da yola çıkarak, bu kuşkuları
kanıtlamaya çalışabilir. Belgesel filmin, sanat değeri taşımayan araştırma belgesellerinde
aşağıdaki iki noktanın dikkate alınması gerekir;
- Araştırma belgesellerinde görüntünün anlaşılır olması için alıcının araştırmayı en iyi
biçimde yansıtacak bir noktaya ya da mekâna yerleştirilmesi gerekmektedir.
- Araştırma belgesellerinin bazılarında konuyu ayrıntılarıyla saptamak, kaydetmek
amacıyla mikroskop, teleskop, röntgen ve diğer teknik araç ve gereçler kamerayla
birlikte kullanılır. Animasyonlar ile desteklenebilir. Bu tür belgesellerde, önce konu
tanıtılıp kavramlar tanımlanır. Daha sonra sırasıyla tüm yeni bilgiler işlenerek ortaya
konulur.

Spor Belgeseli (Carolina Belgesel Film Festivali Sempozyumu Raporları’na göre):
Konu spor da olsa belgeselin mutlaka bir öyküsünün olması gerekir. Örnek olarak sadece bir
taraftarın, günlük yaşantısında başından geçen konuyla ilgili olaylarla, onun duygu
düşünceleriyle, karşıt fikirlerle çatışmasıyla, arkadaşlarıyla takımını konuşmasına, maça
gitmeye hazırlanışından, maç sırasındaki tepkilerine ve maçtan sonraki duygularına kadar süre
gelen bir öyküde, bir futbol takımının anlatılması spor belgeselidir. Bir atletin hayat hikâyesini
anlatmak, sadece belgelemek olarak kabul edilir. Ancak o atletin bir turnuvaya yaptığı zorlu
hazırlık öyküsünden yararlanarak, atletin hayat hikâyesine de değinmek spor belgeseli
olmaktadır. Bir spor dalının belgelere dayanan tarihsel gelişimini konu alan filmlere de
belgelemek denebilir. Oysa bu belgesel türünde amaç spor dalının tanıtımını yaparken,
kuralları, çeşitleri ve turnuvaların özellikleri hakkında bilgi vermeye kadar geniş bir yelpazeyi
konu alsa da bir öyküden yola çıkmak gerekir.
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Biyografi Belgeseli: Bir kişinin yaşamını anlatan belgesel türüdür. Genellikle yaşamı
sona eren insanları anmak için yapılır, ancak yaşamı devam eden bir kişi için de biyografi
belgeseli yapılabilir. Örneğin sanatçı kişiliği ile öne çıkmış bir kişi öldüğünde sanat yaşamı
hakkında bilgi vermek için yapılabileceği gibi bir ülkenin yöneticisi olarak seçimleri kazanan
kişinin hayatı hakkında bilgi vermek için de yapılabilir. Kişinin yaşamının sadece bir dönemi
ele alınabilir. Kişinin doğumundan belgeselin çekildiği zamana kadar geçen süre ele alınabilir.
Kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre ele alınabilir.
Haber Belgeseli: Haber niteliğindeki bir olayın, sade ve olayın gelişim safhalarını
değiştirmeden direk olarak verildiği belgesellerdir. Günlük olaylardan kaynaklanan belgelerin
derlenerek derinlemesine bahsi geçen konunun araştırılması ve ilgili belgelerin kaynak olarak
ispatlanmasından yola çıkılarak hazırlanır. Sonuç seyirciye bırakılır, yorum yapılamaz.
Geleceğe yönelik varsayımlara da dikkat edilerek hazırlanır. Gerçekleri gizlemeden objektif bir
bakış açısıyla gözler önüne serildiği belgesel türüdür. Haber belgeselinin bir amacı da, toplumu
oluşturan bireyler arasında sosyal bağların güçlenmesi ve bozulan bağların yeniden
kurulmasıdır. Haber belgeseli, güncel olayları en kısa zaman ve yoldan anlatan iletişim aracıdır.
Haber belgeselinde karşı görüşler de ayrıntılı bir biçimde yer almalıdır. Genelde teknik kalite
ve sanatsal yorumlar aranmaz. Bahsi geçen yerin veya kişinin tanınır olması, bilgi vermesi ve
belge içermesi haber belgeselinde kullanılması için yeterlidir.

Propaganda Belgeseli: Birey ya da toplulukların belli bir görüş ya da amaç
doğrultusunda etkilenebilecekleri biçimde bilgilendirilmesi olarak niteleyebileceğimiz
propaganda, zamanla belgesel sinemanın temel amaçlarından biri olmuştur. Genel olarak
tanıtma, bilgilendirme, eğitim ve amaçlanan doğrultuda etkileme niteliklerinin içeren
propaganda belgeselleri geçmişte de görüldüğü gibi günümüzde de belgesellerin önemli bir türü
olmaktadır. II. Dünya Savaşı ile büyük bir patlama yapan propaganda belgesel filmleri önceleri
eğitim amacıyla kullanılırken daha sonraları içine hile ve saptırmaların katılmasıyla belgesel
niteliğini kaybederek yozlaşmıştır. Özellikle televizyon alıcısı ve teypleriyle istendiğinde
gerçeği değiştirme yoluna gidilebildiği için bu tür filmler aracılığıyla değişik hileler
kullanılarak oluşturulmaya çalışılan gerçekdışı gerçekler zamanla değerini yitirmiştir. 2. Dünya
Savaşı ile birlikte o zamana kadar görülmeyen bir biçimde yaygınlaşan propaganda belgeselleri
genellikle; silahlı kuvvetlere eğitici ve moral verici, halkın moralini pekiştirici ve savaşın
ilerlemesi konusunda halkı bilgilendirmeyi, hedeflere ulaşmak için bir kesimi
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cesaretlendirmeyi ve diğerlerinin de çabalarını haber vermeyi amaçlayan belgesel film türüdür.
Türkiye'de zaman zaman devletin çeşitli organları tarafından yaptıkları yenilikleri, gelişmeleri
halka açıklamak öncelikle TRT olmak üzere birçok yapım şirketine ısmarlama film
yaptırılmıştır. Bu filmlerden bazıları yönetmenin tercihi üzerine belgesel formatında
üretilmiştir. Bu belgeseller bakış açısı ve taraflılığı nedeniyle propaganda belgeselidir.
Rotha ise; belgesel malzemesine farklı yaklaşımların ortaya çıkardığı farklılıklara göre
belgesel yapımları dört ayrı gruba ayırmaktadır. Sinematografik anlatım yöntemleri
kullanılarak tamamlanan film, “Çıkış noktası tiyatro geleneğinden uzaklaşarak, güncelliğin ve
gerçekliğin daha geniş alanlarına ulaşacaktır. Bu alanda doğal hareketler, sinemasal nitelik ve
ses olarak tanımlanan yeniden üretim yöntemleri ile gerçekleştirilecektir. Bu durum, doğal
olarak, belgesel filmin teknik temelidir.
Eğer tarih belirlemesi yararlı olacaksa, belgesel filmin gerçek başlangıcının Flaherty’nin
Nanook filmi olduğu söylenebilir. 1920 yapımı Nanook’u, 1923 yılında Dziga Vertov’un
Rusya’daki deneyimleri izlemiştir. Fransa’da Cavalcanti’nin Rien que les heures (1927) filmi
ve İngiltere’de Grierson’un Drifters (Balıkçı Tekneleri, 1929) yapımları ilk belgeseller olarak
sıralanabilir. Daha geniş bir değerlendirme yapıldığında belgesel yapımlar dört gruba
ayrılabilir. Bunların herbiri içinde doğal olarak bulunan özdeğe farklı yaklaşımların birer
sonucu olarak ortaya konmuştur.
Rotha, belgesel yapımları şu şekilde gruplandırmıştır:
1) Doğalcı (Romantik) Gelenek
2) Gerçekçi Gelenek
3) Haber-Gerçel Geleneği
4) Propaganda Geleneği

Bill Nichols ise belgeseli türlerine ayırırken farklı bir kategorilendirme yapar. Durumlar
ve olaylar, eylemler ve sorunlar çok çeşitli yollarla sunulabilir. Sunumun yöntemleri, belirli
özellikler ya da uylaşımlarla ilişkiler içerisinde tekstin düzenlenmesinin temel yollarıdır.
Belgesel filmde, genel yapılandırma ve düzenleme örnekleri denilebilecek dört sunum yöntemi
vardır:
1) Açıklayan (expository)
2) Gözlemci (observational)
3) Etkileşimli (interactive)
4) Yansıtıcı (reflexive)
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Bu kategorilerin, kısmen analist ya da eleştirmenlerin çalışmalarının ve kısmen de
belgesel film yapımı sürecinin kendisinin bir parçası olduğunu belirten Nichols, belgesel film
türleri konusunda ortaya koyduğu terimlerin kendi ifadesi olduğunu ancak bunların, film yapım
pratiğinde film yapanların da farkında oldukları gerçekliğin sunumunun farklı yaklaşımlarına
göndem1e yaptıklarını vurgulamaktadır. Dört yöntem, yeni formların öncekilerin baskı ve
sınırlamalarından ortaya çıktığı ve belgesel gerçekliğinin güvenilirliğinin tarihi olarak değiştiği
bir diyalektiğe aittir. Yeni yöntemler, gerçekliğin sunumunda taze ve yeni perspektif
yaymaktadır.
Belgesel stilleri, Lumière filmlerinden bu yana sayısız değişik yoldan sınıflandırılır.
Sadelik adına dört ana stile ayrılabilir. Bu çerçeve film yapımcısı ve eleştirmenlerin kullandığı
genel bir rehber olmanın ötesinde olup kesin ve kati tarihi veya teorik sınıflandırmadır.
Açıklayıcı, izlenimci, gözlemci ve yansıtmacı bu dört temel bölümlemedir. Tüm bu
sınıflandırmaların temelindeki öge varolandır; yani edinilen konuyu kendi gerçekliği ile
aktarmaktır.
Günümüzde gelinen nokta ise bütün bilinen türlerden farklı birtakım çalışmayı
içermektedir. Örneğin; Mocumentary (Mock Documentary). Sahte Belgesel: İngilizce - Türkçe
sözlüğe baktığımızda Mock kelimesi alay, eğlenme, dalga geçme, sahte, taklit olarak
kullanılabiliyor. Documentary kelimesi ise belgesel, belge film olarak kullanılmakta. İki
kelimenin birleşimi Mockumentary ise ilk bakışta Sahte Belgesel olarak çevrilse de Türk
belgeselciler arasında nasıl kullanılacağı önemli. Türk Dil Kurumu bu kelimeye bir karşılık
bulana kadar iş Türk belgeselcilere düşecek sanırım. Dilimize nasıl yerleşirse öyle
benimsenecek. Bu güne kadar Mockumentary film yapanlar İngilizce tanımlamayı tercih
etmişler. Son yıllarda dünyada mockumentary filmler popüler olmaya başladı ve ülkemizde de
ilk örneklerini vermeye başladı. Mokümanter Film, Melgesel veya Sahte Belgesel olarak bazı
yazılarda geçiyor.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Belgesel filmin kendi içinde türlere ayrıldığı, yapım biçimine ve içeriğine göre
kategorizasyon yapılabileceği konusunda bilgi aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1. Belgesel filmin gerçek başlangıcını yapan yönetmen-tarih ve film ismi hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Alberto Cavalcanti’nin 1927 yapımı Rien que les heures’i - Yalnızca Saatler’i
John Grierson’un 1929 yapımı Drifters - Balıkçı Tekneleri
Dziga Vertov'un 1929 yapımı Man With a Movie Camera – Kameralı Adam’ı
Walter Ruttmann’ın 1927 yapımı Berlin’i
Robert Flaherty’nin 1920 yapımı Nanook of the North - Kuzeyli Nanook’u

2. Belgesel filmin alt türlere ayrılmasının öncelikli sebeplerinden biri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Alt türlerde her bir tür belgesel film olmakla beraber gerçekliği oluşturan
ögeleri farklı yoğunlukta aktardıkları için.
b) Her belgesel filmin analizini kolaylaştırmak için.
c) Belgesel filmlerin sinematografisini daha iyi anlamak için.
d) Belgesel film gösterimlerini gerçekleştirmek için.
e) Her belgesel filmin bütçesini daha iyi hesaplayabilmek için.
3. Aşağıdakilerden hangisi içeriğine göre belgesel filmler sınıflaması dışında kalır?
a)
b)
c)
d)
e)

Haber belgeseli.
Gezi belgeseli.
Oyun belgeseli.
Toplumsal belgesel.
Araştırma belgeseli.

4. Toplumsal Belgeselin içeriğini aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?
a) Bilinmeyen tarihsel konular.
b) Doğanın ilginç yanları.
c) Bir kişinin yaşamı.
d) Toplum yaşamı ve geleceğiyle ilgili sorunlar.
e) Bir yapının, kurumun, etkinliğin tanıtımı.
5. Spor Belgeselinin içeriğini aşağıdakilerden hangisi oluşturmaz?
a) Bir taraftarın sosyo-ekonomik yapı yorumları.
b) Bir taraftarın duygu düşünceleri.
c) Bir taraftarın maç sırasındaki tepkileri.
d) Bir taraftarın maçtan sonraki duyguları.
e) Bir spor takımının anlatılması.
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Cevaplar
1) E
2) A
3) C
4) D
5) A
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3. BELGESEL SİNEMA VE AKIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Belgesel Sinemanın Beslendiği Kaynaklar
3.1.1. Sinema-Göz
3.1.2. Cinema Verite (Sinema-Gerçek)
3.1.3. Cinema Direct (Dolaysız Sinema)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Sinema-Göz, Cinema Verite (Sinema-Gerçek), Cinema Direct (Dolaysız Sinema).

43

Giriş
Belgesel sinemanın var olduğu topluma karşı sorumluluğu vardır; toplumsal
gerçeklikler film dilinin öncelikli ya da merkezî malzemesi olmaktadır. Bu bağlamda belgesel
sinema film malzemesini alır ve çeşitli yollarla bu malzemeyi sinematografik bir anlatım
çerçevesinde izleyicisine sunar. Belgesel filmde tercih edilen birçok anlayış vardır; ancak
hepsinin ortak yönü “gerçeklik”tir; var olanı en gerçek haliyle anlatmaktır.
Bülent Vardar’a göre; belgesel sinemanın, sinema sanatının bir türü olarak sinema sanatı
içinde önemli bir yeri vardır. Bu önem, sinemanın kâşifleri olarak kabul edilen Lumiere
kardeşlerin, Cinematographe aleti ile ilk çektikleri filmlerin, belgesel sinemanın prototiplerini
oluşturan belgelenmiş görüntülerden oluşmasından da kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle
sinema, belgesel sinemanın yolunu hazırlayan belgelenmiş görüntülerle başlamıştır. Bütün
sanatlar aynı zamanda yaşama bir ayna tutarlar. Bu yansıma sanatçının bilinçaltıyla, dünya
görüşüyle, bilinç seviyesiyle paralel bir ilişki içindedir. Yaşamın yansımalarının, somutun
sureti bağlamındaki en hakiki yanılsamalarını ortaya koyan sinema sanatı, belgesel türü ile
gerçeğe yaklaşmada da sanırım etki gücü en büyük sanatlardan birisi. Şüphesiz sinema sanatına
özgü gerçeklikten bahsederken, sanatçının her türlü serbest tasarruf çerçevesinde ulusal veya
evrensel sınırlar içinde hareket etme özgürlüğü vardır. Diğer yandan, insanlık idealine ve insani
olmayan şeylere karşın, gerçeği kendi gerçekliği şeklinde yorumlama özgürlüğünün de ne denli
sınırsız olmak durumunda olduğunu da tartışmak gerekir. Bu tartışmaların belgesel sinema
açısından daha hayati olması gerekir. En azından insanlığa karşı işlenmiş suçların oluşturduğu
durumlara, bir sanatçının kendi yorumum diyerek çarpıtmalar yapması kabul edilebilir değildir.
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3.1. Belgesel Sinemanın Beslendiği Kaynaklar
Belgesel sinema, sinema anlayışı olarak belgeleme özelliğini merkezinde taşımakla
beraber sinematografik anlatımın olanaklarını da kullanır; ancak sinematografik anlatım kaygısı
hiçbir zaman gerçekleri belgeleme amacının ve yapısının önüne geçmez.
İlk “belgesel filmler”, bugün televizyon ekranlarında ya da sinemalarda
gördüklerimizden çok farklıydı. 20. Yüzyılın başındaki belgeseller, bir olayın yalnızca görsel
ve işitsel kaydından ibaretti. Hikâye yoktu. Olay örgüsü yoktu. Karakter gelişimi yoktu.
İnsanlar, gerçek hayatı büyük ekranda görmek ya da dünyanın uzak köşelerindeki yaşantıları
aksettiren bu filmleri izlemek için sinemalara akın ederdi. Özellikle Britanya'da, Humphrey
Jennings gibi belgeselin öncü figürleri, gündelik işleriyle uğraşan sıradan insanlar hakkında
filmler yaptılar. Arthur Ellton ve Edgar Anstey'in Housing Problems'ı halkın İngiliz işçi
sınıfının yaşadıklarına tanık olduğu ilk filmlerden biriydi. İçinde bulunulan ve daha önce bu
yönüyle görülmemiş olan topluma yöneltilen bu güçlü bakış, toplumsal değişimin bir aracı
olarak belgesel filmin tohumlarını ekti (Glynne, 2011: 20).
Belgesel sinema; ulusal ve yerel uygarlık değerlerinin, yeni koşullar altında çağdaş
anlayışlara yaslanarak kimliklerini koruyabilecek yegâne medya gibidir. Çünkü belgesel
sinema, olgusal gerçekleri eğitim ya da eğlence amacıyla derleyip, yorumlayarak sunan bir
medyadır ve yansıttığı kitlenin sosyal özünü, kültürel kimliğini, yaşam değerlerini bir anlam
profili içine alarak ve onları bir sanat diline dönüştürerek vermektedir. Bir kültüre ait belgeseller
de kendi "dilleri" ile dünyaya sunuldukça, o kültür kendisini, kimliğini, hayatı algılayışı ve
yorumlayışını (praxis) daha iyi anlatabilmekte ve diğer kültürlerle kolayca ortak paydalar
oluşturabilmektedir. Eş deyişle belgesel sinema, toplumların birbirlerini tanımaları ve
anlamalarının platformu olarak kullanılabilir ve farklılıklara daha hoşgörüyle yaklaşmayı
sağlayabilir (Sözen, 2007: 253).
Yüksel Akkaya, belgesel ve emek tarihi üzerine bir bağ kurar; belgesel sinema, özüne
uygun olarak, bazı sanatsal kaygıları taşımakla birlikte, büyük bir anlatıdan çok, bir anı, bir
olayı/olguyu, bir kişiyi, bir hayatı vb.yi "belgelerken" bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak
emek tarihine de katkıda bulunur; bir dipnot düşer bazen, bazen koca paragraf. Üstelik, birçok
bilimsel makaleden çok daha etkileyici olur kimileyin; kimileyin de etkili edebi metinlerden
daha fazla şey anlatır (2008).
Belgesel sinema toplumsal bir misyon üstlenmektedir; hem toplumunu betimlemek hem
de bu betimlemenin bir adım daha ötesine geçip toplumsal düzlemde yaşanan birtakım
olumsuzluklara dair bir önerme sunmak durumundadır. Bazen bireysel öyküler gibi görünen
belgesel film örnekleri ile karşılaşılsa da buradaki amaç bireyin özelinde toplumun geneline
ulaşan bir film dili yakalamaktır.
Kişisel-öznel hafıza ile kolektif/toplumsal hafıza arasında; zaman ile insan arasında var
olan boşluklar, gerçeklik kavramını yeniden tartışma alanı içine alırken; gerçekliğin çok
yüzlülüğü ve öznelliği, bilginin değişkenliği gibi yaklaşımlar bir dizi temel kavramı ve disiplini
de onunla birlikte Belgesel Sinema'nın zihinsel sürecinin içine çekiyor. Gerçeklik kavramı
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Belgesel Sinema'nın tartıştığı temel kavramlardan biri. Çünkü Belgesel Sinema, her dönemi ve
bilgiyi (olay, nesne, olgu, insan) bağımsız ve kendi koşulları içinde kavramanın ve her dönemin
ve bilginin (konusunun) kodlanmış durumunu aşmanın imkânlarına ve disiplinlerine tutunuyor.
Bakışını, “çatışma”nın analitik alanı üzerinden kuruyor: Empati ve büyü ile dışarıdan ve eşit
uzaklıktan bakabilme arasında; öykü ve ayrıntılar ile bütün ve analitik söylem arasında; birey
ile toplum arasında; bilimsel veriler ve analizler ile sanatsal yorum arasında (Rıza, 2007: 7374).
Belgesel Sinema, bütünlükçü bir tarih anlayışını benimsediğinde, diğer insan ve toplum
bilimlerini de dikkate alan bütünlükçü bir tarih inşaasını merkeze aldığında, içeriğini, kendi
malzemesini zenginleştirme olanağına da kavuşacaktır. Gerçekliğe giden yolda gereksinimi
olan gerçeklik bilgisinin kaynağını önemsemek zorundadır. Aşkın tarihini, nehirlerin insan
topluluklarının yaşam alışkanlıklarına etkisini, yelkenin keşfi ve değişen deniz kavramını onca
farklı açıdan ve farklı sonuçla ele alabilme şansını da yakalayabilecektir. Yaratıcılığını bilmek
açısından entelektüel bir ufuk zenginliği böylesi bir anlayışta gizlidir. Belgesel Sinemacı; tarih,
şimdinin analizidir, önermesi ile bugüne ve geleceğe dair aydın sorumluluğunu böylesi bir
anlayışla daha olumlu şekillendirecek. Hem doğrulara hem ahlaka hizmet edebilecektir (Uztuğ,
2007: 148-149).
Belgesel sinemadaki bütünsel tarih anlayışı ile topluma gerçekçi ve geçerli bir bakış
yakalanması mümkün olmaktadır. Anaakım sinema anlayışı ya da toplumdaki diğer kültürel
konumlanışlardaki gerçeklikleri köklerinden ayrı, parça parça algılayış kişiyi bütünü görmekten
alıkoyar; bu da kişilerin içinde bulunduğu koşulları ve ilişkileri anlamlı bir bağlamda
bütünleştirememesine sebep olmaktadır. Bu durumda belgesel sinemaya daha çok ihtiyaç
duyulmaktadır; çünkü belgesel sinema ayrıntıları bütünleştirir ve kişinin yaşamını
anlamlandırmasına ışık tutar.
“Sinema”nın iki yanı var, bunu biliyorum. Film, sanat yapıtı olarak da
değerlendirilebilir, tecimsel "meta" olarak da. Meta olarak ekonomik isteme/talebe göre
biçimlenir; eğilir, bükülür. Ama bu arada sanatlığını yitirirse sinema olmaktan çıkar. Amerikan
Sineması'nın başına gelen budur. Bu yüzden de sinema yapıtları için, bulaşık deterjanı satar
gibi, reklâmla tüketici aranır olmuştur. Üstelik belgeselin, sinemalarda izleyiciye sunularak kâr
getiren bir piyasanın olmaması, onun güçlü bir "meta" olarak değerlendirilmesine de engel
(Tuncer, 2007: 161).
Louis Lumieré'in "Fabrikadan Çıkan İşçiler 1895" "Trenin Gara Girişi 1895" gibi
filmlerle günümüzden geçmişe baktığımızda, özünde belgeselci bir yaklaşımla gerçekleştirilen
bu filmlerden, günümüz belgesellerinin anlatım diline ulaşmak, tabii ki bir evrimdir,
değişmedir, gelişmedir. Sözü edilen evrimin oluşmasında çeşitli etkenler önemli roller
üstlenmişlerdir. Bunlardan ilk akla gelen ve sonuçlarını kendi içinde çok kısa bir zaman dilimi
içinde görebildiğimiz teknolojik gelişmelerdir. Büyük, hantal film kameralarından elde
kullanılabilir kameralara, düşük duyarlıklı filmlerden yüksek duyarlıklı filmlere, sessiz filmden
sesli filme, büyük ama gücü düşük ışık kaynaklarından küçük ama gücü yüksek ışık
kaynaklarına geçiş, günümüz video-digital yapım ortamları, ucuzlayan hatta toplumda içinde
belli bir gelir seviyesinde olan herkesin ürün ortaya çıkarabilmesini sağlayan araçlar hep bu
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evrimin, teknolojik değişimin unsurlarıdırlar. Teknolojik her türlü gelişme, belgeselcinin
anlatım dilinin sınırlarını yeniden gözden geçirmesine neden olurken, aynı zamanda,
belgeselcinin kendi anlatım olanaklarının sınırlarını zorlayıcı çabaları da yeni teknolojilerin
gelişmesine de ortam hazırlamıştır (Ulutak, 2007:196).
Belgeselci ele aldığı konuyu, izleyicisine aktarırken, kurmaca film çeken bir yönetmen
kadar "özgür" değildir. Onun özgürlüğü gerçek yaşamdan, gerçek insanlardan, kısaca gerçek
zaman ve mekândan çıkan konuları işlemesi ya da yorumlamasıdır. Belgeselci ortaya çıkardığı
ürünle zamana karşı tanıklık yapar. Bu süreç Belgesel Sinemacıyı, kurmaca sinemacıdan ayıran
en temel unsurdur ve belgeselciye bireysel, toplumsal ve ahlaki sorumluluklar yükler. Belgesel
Sinema'nın, Belgesel Sinemacıya yaratıcılık süreci içinde yüklediği sorumluluk, sadece
izleyicisine ve onu değerlendiren bu sanat içinde yer alan kişilere karşı değildir. Belgeselcinin
sorumluluğu tarihe karşıdır, belgeselcinin sorumluluğu insanlığa karşıdır, belgeselcinin
sorumluluğu iyiliğe, güzelliğe, gelişmeye karşıdır. Bütün bu genellemelerin dışında
belgeselcinin en temel sorumluluğu, konu edindiği-kamera karşısına aldığı-gerçek yaşamın
içindeki insanlara karşıdır (Ulutak, 2007: 197).
Her sinema anlayışı gibi şüphesiz belgesel sinemanın da beslendiği çeşitli kaynaklar
mevcuttur. Belgesel film anlayışının ortaya çıkışı için olanın, gerçeğin kaydedilmesi temel
amaç olmakla beraber bu amacın gerçekleştirilmesinde bazı farklı anlayışlar da mevcuttur. Her
belgeselci, belgeselciliğin babası ve 1920'lerin sonundaki Belgesel Film Hareketi'nin kurucusu
olan John Grierson'un adını defalarca duyacaktır. Grierson belgeseli, 'gerçekliğin yaratıcılıkla
işlenmesi' diye tanımlardı. Bu tanımlama, zamanın sınavını başarıyla geçti. Belgesel Film
Hareketi, pek çok kamu kuruluşu ve şirket sponsorluğunda çok sayıda klasik üretti. Bu
kuruluşların arasında meşhur GPO Film Birimi (Night Mail), Shell ve Enformasyon Bakanlığı
bünyesindeki Crown Film Birimi (Listen to Britain) var. Bu hareket, bize Alberto Cavalcanti,
Paul Rotha, Basil Wright, Edgar Anstey ve artık iyiden iyiye tanınan Humphrey Jennings gibi
belgeselciler kazandırdı (Glynne, 2011: 20-21).
Belgesel yapımlar, düşüncelerimizi değiştirebilecek ve pek çok konuya yeni
yaklaşımlarla bakmamızı sağlayabilecek ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Belgeseller,
düşünce ve eylemlerin, sürekli yorumlama değişikliği içinde kuramların yeniden oluşması ile
gelişirler. Belgeseller, çağdaş yaşam içinde, ekonomik ve politik dokulardaki çağdaş
mücadelelerin yorumlanması işlevini üzerlerine almışlardır. Bu yapılırken var olmayan bir
dünya ile ilgili öykülerin de betimlenmesi yapılabilmektedir. Belgeselin tüm eğilimlerinin
çözümlemeleri, modern toplumun gerçek dokusunun eleştirisini ortaya koyar. Sosyal
gerçekçiliğin bu döneminde, belgesel yapımların ilk amaçlarından birisi hiç kuşkusuz,
insanoğlunun toplum içindeki sorunlarının incelenmesidir (Rotha, 2000: 95-96).
Belgesel sinema, alternatif medya oluşturması, ana akım televizyon ve sinemanın
dışında bir sözünün olması ve kimi zaman tek başına muhalefet yapabilmesi nedenleriyle tüm
dünyada öne çıkıyor, önemseniyor, itibar kazanıyor, dolayısıyla tartışmalara da neden oluyor.
Amerika'da belgesel filmleriyle ülkedeki silahlanmayı, sağlıkta özelleştirmeyi, Bush'u, askeri
müdahaleleri eleştirerek tek başına muhalefet yapan Michael Moore'u, artık liste halinde "Irak
Savaş Belgeselleri" olarak anılmaya başlanan ABD müdahalesi sonrası Irak'ta neler olup
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bittiğini ana akım medyadan ve sinemadan farklı bir dil ve içerikle anlatan belgeselleri (Irak
Paramparça/Iraq in Fragments, Satandart Operating Procedure, My Country My Country, Iraq
for Sale, Gunner Palace) Latin Amerika tarihini, siyasal dönüşümleri; özellikle Arjantin'de
yaşanan ekonomik krizi sokaktaki insanın ve ülkenin ekonomik, polititk ve toplumsal tarihiyle
ilişkilendirerek, anlatan belgeselleri izlemeye başladık (Genç, 2009: 67).
1960’lar civarında taşınabilir ve senkronize ses donanımına geçiş, belgesel
sinemacılıkta önemli bir atılım sağladı. Bunu 1980’lerde, ucuz video donanımının giderek daha
fazla kullanılışı izledi ve belgeselcilik videoyu kurgusal sinemadan çok daha fazla benimsedi.
Savaş sonrası dönemde gelişip salon dışı ağları gasp ederek en önemli gösterim mekânı haline
gelen tv, eşi görülmemiş düzeylerde mali kaynak sağlamakta, ama (bir avuç övgüye değer
istisnayla) yaklaşım, biçim ve ideolojik içeriğe yönelik katı denetimleri dayatma eğilimindeydi.
Belgesel film, 1960’lardan itibaren giderek daha fazla uluslararası bir fenomen haline gelirken,
gelişmiş ülkelerde sinemacılar, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim bakımından daha farklı
çevrelerden ortaya çıkıyorlardı. Belgeselciler, teorik olarak daha da bilinçlendiler. Belgesel
üsluplarının doğası ve potansiyeli hakkında daha fazla düşünme ve kurgulama sağlanarak
önceki dönemin bilinen teknolojik yetersizliklerinin üstesinden gelindi (Musser, 2003: 597).
1980’lerde belgeseller, birbirinden iki ayrı yönde geliştiler. Bağımsız belgeseller
festivallerde adlarını duyurur ve eleştirel dikkat çekerken; büyük çoğunluğu, bunu kendi
gereksinimlerine uyum göstermesi gereken programlama birimleri olarak görme eğilimindeki
televizyon istasyonları tarafından sipariş edilir ve satın alınır oldu. Birçok durumda ortaya çıkan
diziler, birkaç farklı hükümet destekli / sponsorlu/kontrollü şirketin temel ideolojik
varsayımlarını ve bir dereceye kadar farklı eklemlenen nesnellik standartlarını karşılamak
zorunda olan uluslararası ortak yapımlardır (Musser, 2003: 608).
Belgesel, her şeyden önce bir yaklaşımdır. Sinemaya bir yaklaşımdır, gerçeğe bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşım içinde, gerçekliğin olduğu gibi saptanmasından ileri gidip gerçekliğe
yeni bir boyut kazandırabilmektedir. Ve gerçeğe yeni bir boyut kazandırırken de insanların
duygusal ya da zihinsel etkinliklerini harekete geçirmek amaçlanmaktadır ya da
amaçlanmalıdır. Belgesel film üretimi öncesinde, sırasında ya da sonrasında bu çıkış
noktalarından hangisine ağırlık verilmek isteniyorsa, yaratıcılık evresinde o çıkış noktası,
üretilen filmin merkezini oluşturur. Merkeze alınan bu çıkış noktası çerçevesinde oluşturulan
belgesel filmdeki yaratıcılığı meydana getiren unsurları ya da olanakları dört alt başlıkta
incelemenin mümkün olduğu görülmektedir. Bunlar: 1. Bireysel Boyut, 2. Toplumsal Boyut, 3.
Teknolojik Boyut ve 4. Finansal Boyut. Görüldüğü gibi birinci unsur olan ve yönetmeni odak
noktası alan bireysel boyut belki de iç dinamikler olgusu içinde ele alınmalıdır. Daha ziyade
yönetmenin kendisiyle ilgilidir. Diğer üç boyut ise, zaman zaman yönetmenin iç dinamiğinde
de etkin olmakla birlikte daha çok dış dinamikler olarak tanımlanabilir (Kuruoğlu, 2007: 186187).
Belgesel film, ilk yıllarından bugüne yaşadığı serüvende zaman zaman ideolojik, zaman
zaman da ticari olmak üzere pek çok faktörden, çeşitli açılardan etkilenmiştir. Bu etkilenmeler
bazen belgesel film alt türlerin oluşumunu ve ağırlığını, çoğu kez de gerçekleştirilen filmin
bizzat kendisini etkilemiştir. Genel olarak ideoloji ve ticaret başlığı altında topladığımız bu
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faktörler, belgesel film süreci serüveninin eğilimini etkilediği gibi zaman zaman da yaratıcılığı
sınırlayan bir rol oynamıştır (Kuruoğlu, 2007: 190).
Belgesel filmle uğraşırken öncelikle insanı ve onun içinde yaşadığı toplumu
keşfediyorsunuz, başka bir deyişle insanı insan yapan öğeleri tanıyorsunuz, sonra bütün bunları
başka insanlarla paylaşmanın yolu olarak seçtiğiniz belgesel sinemanın anlatım olanaklarını
keşfediyorsunuz (Ulutak, 2002: 69).
Belgesel sinemanın, belgesel sinemacıya yaratıcılık süreci içinde yüklediği sorumluluk,
sadece izleyicisine ve onu değerlendiren bu sanat içinde yer alan kişilere karşı değildir.
Belgeselcinin sorumluluğu tarihe karşıdır, belgeselcinin sorumluluğu insanlığa karşıdır,
belgeselcinin sorumluluğu toplumsal yaşama karşıdır. Bütün bu genellemelerin dışında
belgeselcinin en temel sorumluluğu, konu edindiği –kamera karşısına aldığı- gerçek yaşamın
içindeki insanlara karşıdır (Kuruoğlu, 2007: 197).
Eğer bir sanatın işlevselliği önem taşıyorsa, öte yandan işlevsellik, tarihsel, toplumsal,
kültürel, ahlaksal, insansal bir sorumluluk taşıyorsa, o zaman sanatçı yaptığı işin çok yönlü bir
kuşatması altına da girecektir. Belgesel sinema, belki de bu kuşatmaların, kendini en somut
biçimde gösterdiği, dahası dayattığı başta gelen sanat alanlarından biri olarak düşünülebilir.
Öteki sanat dallarının hiçbiri de, belki bu ölçüde bir kuşatma altında değildir oysa. Burada
kuşatma, hem sanatın, hem bilimin, hem de ahlakın kuşatmasıdır (Aslankara, 2003: 21).
Kamera ve film araçları var oldukça, belgesel ideası da varlığını sürdürecektir, fakat
bunun için ayrıca sanatsal bir içgüdü, büyük ödüller beklemeden hizmet etme arzusu ve sıradan
insanların gündelik yaşantılarının doğrudan deneyimine gereksinim vardır. Her şeyin ötesinde,
bir amaç dürüstlüğü ve insan varlığının hoşgörü ve anlayış yeterliliği içinde bir inanç
gerekmektedir. Bütün bunlar, geçmişte pek çok ülkede, pek çok insan tarafından yerine
getirildi. Böyle olmasaydı, belgeseller, büyük bir toplumsal etkinlik olarak günümüzde
varlıklarını sürdüremezlerdi (Rotha, 2000: 259).
Yaşama, somut yaşama ulaşabilmenin, onu keşfedebilmenin bir aracı olarak belgesel
sinemanın var olmasının insanlık için en önemli kaynaklardan biri olduğuna inanıyorum.
Belgesel sinemanın, insanlığın yüzyıllardan beri oluşturduğu uygarlıkların ve bunun sonucunda
günlük yaşamın en önemli araştırıcısı ve taşıyıcısı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sadece
günümüzde değil, gelecekte de insanlığı anlamanın ve daha sonraki kuşaklara ulaşmanın en
önemli araçlarından, zenginliklerinden biri olarak belgesel sinemanın öneminin artacağına
inanıyorum (Ulutak, 2002: 70).

3.1.1. Sinema-Göz
Sovyet sinemacı Dziga Vertov’un öne sürdüğü bir sinema kuramıdır. Vertov, karşıt
anlamlar içeren görüntüleri bir araya getirerek çarpıcı, kışkırtıcı sonuçlar elde edebiliyordu.
Mayakovski’nin “sloganlarımızı kitlelere duyurmak zorundayız” ilkesini benimseyen Vertov,
hızlı ve ağır çekimin, yakın ve uzak planların, canlandırma sinemasının, sinema hilelerinin ve
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değişik zamanlarda, değişik yerlerde yapılan çekimlerin bir araya getirilmesinin çarpıcı iletiler
verebilmekteki önemini kavramıştı. Sinema-göz kuramının ilkeleri 1922 yılında Kinofot
dergisinde yayınlanan Kinoki (Sinema-Gözler) bildirisinde açığa vuruldu. Eşi Elizavieta
Vertova-Sviilova ve kardeşi Mikhail Kaufman ile birlikte oluşturduğu üçlünün kaleme aldığı
bildiri, “bütün ülkelerin proleterleri arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla”, var olan
gerçeklikten daha da güzel olan “sinemasal gerçekliğe ulaşmak” amacını savunur. Bu sinemasal
gerçekliği, ancak sinema-göz yakalayabilir, çünkü sinema-göz insan gözünün göremediğini de
görür (Teksoy, 2012: 215).
Geleneksel sinemayı yetersiz bulan ve sinema, gerçek olayların kurguyla
birleşmesinden başka bir şey değildir diyen Vertov, Batı sinemasının gerçekliğin ritmini
ıskaladığı eleştirisini yapar. Bu eleştirilere binaen sokaklarda arar hayatın gerçekliğini. Kendini
saklayan sinemayı reddeder (Sayın, 2011: 137).
Vertov ve geliştirmiş olduğu fikirleri Sinema-Göz anlayışı olarak şu şekilde
betimlenmektedir: Dziga Vertov (Denis Arkadiyeviç Kaufman), sinema tekniği, kurgusu ve
teorisi konusunda geliştirdiği fikirlerle tüm dünyada sesini duyurmuş bir sinemacıdır. Aynı
zamanda Sovyet ve Avrupa sinemasının en etkili kurgucularından biridir. Kino-glaz (sinema
göz) adını verdiği teorisine göre kamera, tıpkı insan gözü gibi bir enstrümandır ve gerçek
yaşamın olaylarını kaydetmek için kullanılacak en iyi aygıttır. Vertov'un bu fikirleri, yirmili
yılların realist ve belgesel sinemasını büyük oranda etkiler ve ileriye taşır. Geliştirdiği realist
teoriyle özgün bir sinema dili yaratmayı amaçlarken; tiyatrodan ve stüdyonun yapaylığından
arındırılmış bir sinemayı da işaret eder (Akbulut, 2012: 28).

3.1.2. Cinema Verite (Sinema-Gerçek)
Fransızca 'vérité' (İngilizce 'verity') sözcüğü, 'doğru, hakikat' anlamlarına gelmekte ve
bu haliyle yüzey gerçekliğine değil, çok daha derinlerdeki bir gerçeklikler toplamına gönderme
yapmaktadır. Jean Rouch, bu asıl gerçekliğe giden yolda yüzey gerçekliğinden faydalanmaya
çalışır. O zamana dek belgesel sinema yapımları, neredeyse bir kurmaca film senaryosu gibi
hazırlanmış metinler eşliğinde, başta ışıklandırması olmak üzere tüm görsel unsurları
düzenlenmiş mekânlarda ve kimi zaman kamera karşısındaki insanlara dramatik roller biçerek,
yani yüzey gerçekliğini bile deforme ederek üretilirken, Sinema-Gerçek filmlerinde Yeni
Dalgacıların en çok sevdiği aygıt olan 16 mm. kamerayla insanların gündelik yaşam gerçeğine
doğrudan girmeyi amaçlayan bir yapı hâkimdi (Kutay, 2009: 76).
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Her şey Louis ve Auguste Lumiere Kardeşlerin L'Arrive'da Tranen Gare de la Ciatat
(1895) / La Ciatat Garı'na Trenin Girişi ile başladı. Burada ve Lumiere Kardeşlerin sonradan
yaptıkları filmlerde, herhangi bir senaryo kullanmaksızın kaydedilmiş görüntüler, sıradan
günlük yaşam sahnelerini yansıtmaktaydı ve hemen hemen hiçbir estetik ve tarz özelliklerine
sahip değildiler. Bu gibi filmlerde oyuncu, dekor ve makyaj kullanmadan, yaşam olduğu gibi
gösterilmekteydi. Yüzyılların kesişme noktasında yapılmış bu belgesellerde, röportaj türünün
ilk adımlarını görmekteyiz. Yine de perdeden yansıyan gerçekliğin potansiyel gücünün
anlaşılması ve değerlendirilmesi için, öncelikle belgesel türünün oluşum ve gelişim aşamasının
tamamlanması, böylece zanaat niteliğini aşarak, sanat seviyesine yükselmesi gerekiyordu. Bu
gelişim aşamaları çeşitli anlayışlarla/akımlarla/tanımlarla belirlenmiştir; Sinema Göz, Canlı
Sinema, Canlı Kamera, Sinema Direkt, Sinema Gerçek, hatta Lars von Trier'in Dogma'sı da bu
sırada sayılabilir. Aslında bunların tümü aynı olayın takma adlarıdır. Sinema Gerçek
tanımlaması, en çok kabul göreni ve uzun ömürlüsü olmuştur. Sinema-Gerçek, anlayışının
temelini atan hiç şüphesiz Dziga Vertov olmuştur. Vertov'un Sinema-Göz kuramının temel
teşkil ettiği bir sinema anlayışı olarak Sinema-Gerçek anlayışı 1960'lara kadar şekillenmiştir.
Sinema Gerçek, estetik kategoriden çok somut bir realite olmaktadır. Bu anlayışın yönetmenlik
stili ile ilgisi yok. Bu anlayış tanıklık stilinde saklanır ve gerçekliğe karşı koyulan yeni bir
ilişki/davranış yöntemidir. Sinema Gerçek, "ansızın yakalanmış" parçalardan oluşmaktadır. Bu
durumda "gerçeklik" hem amaç hem de araçtır. Öte yandan Sinema Gerçek anlayışı kişiliksiz
objektivizm değildir. Alıcının kendisi bile sıradan bir mekanik makine değildir. O "akıllı"
makinedir, sadece ruhu yok. Aslında bu akım çerçevesinde yönetmenin geniş analizi ve
düşünceleri öngörülmektedir. Bunun yanı sıra burada doğaçlamaya ve beklenmedik olaylara da
geniş yer ayrılmaktadır (Mükerrem, 2007: 267).
Dziga Vertov, 1922 yılında, "ansızın yakalanmış" yaşam sahnelerini aktüalite filmlerine
aktarır. Ektiği filmlerde kamera, saklanmak yerine, Sinema Gerçek'in ayrılmaz parçası gibi
açıkta bulunur. Hatta zaman zaman, kameranın önündeki kişilerde tutukluk yaratmasına
rağmen. Bu arada yönetmen, insanların kameraya alışması ve kamera varlığının farkına
varmaması için onlara zaman tanır. Böylece, dolaysız temaslar yaratılır ki bu uygulama da
karakterlerin inşasında önemli rol oynamaktadır (Mükerrem, 2007: 267).
Vertov, ilk başlarda, haber görüntülerine dayandırdığı, sonradan kurgulanan yapımlara
imza atar daha sonra Kinoki (Sinema-Göz Grubu) adında bir grup kurar. Grup, sık sık,
filmlerdeki tiyatro etkisini protesto eden bildiriler yayınlar. Vertov öncülüğündeki grup,
1922'de, Kino-Pravda (Sinema-Gerçek) adı altında haftalık haber görüntüleri yayınlamaya
başlar. Vertov'u hep hatırlanır kılacak olan ve geliştirdiği teorileri en iyi yansıttığı belgesel film,
1929'da çektiği Kameralı Adam olacaktır (Akbulut, 2012: 28-29).
Cinema Verité'nin temel özelliklerinden biri, taşınması ve kullanımı kolay alıcı aygıtlar
yardımıyla, yaşanan olayları kendi gerçekliği içinde anında görüntüleme tekniğidir. Bu sayede,
o sırada kamera tarafından görüntülenen kişilerin rol yapmasına da olanak sağlanmaz. Cinema
Verité'nin bir diğer temel özelliği, söyleşilere verdiği önemde ortaya çıkar. Sav, söyleşi
sırasında insanların en doğal yanlarını ortaya koydukları yönündedir. Bu doğallık ancak, hem
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karşımızdaki insanlara hem de kameraya karşı bir psikotik gerilim, bir kendini saklama ihtiyacı
belirmediğinde görünür hale gelebilir (Kutay, 2002: 42).
Fransız sinema kuramcısı Marcel Martin'e göre Sinema Gerçek'in temel öğeleri
şunlardır: Alıcı olaylara açıkça katılır. Konuyla, hatta seyirciyle kamera arasında ilişki vardır.
Doğaçlamalara ve beklenmedik olaylara geniş yer verilir. Gerektiğinde, geçip gitmiş ve belli
sebeplerden filme alınmamış olaylar yeniden kurulur/düzenlenir ve filme alınır.
Dedramatizasyon tercihi, yani önceden eser sahipleri, amaç olarak, herhangi bir "hikaye
anlatmaya" kalkmazlar. Hayatın akışından seçilen ve önemli görülen parçalar, olayların gerek
kuvvetli gerekse cılız belirtileri, filme alınarak, bir araya getirilir. Aydınlatma makyaj ve tekrar
çekimler kullanılmaz. Profesyonel oyunculardan kaçınılır. Kişiler kendilerini canlandırırlar.
Sıralanan özelliklere TV çalışmalarında, belgeselde, Yeni Gerçekçilik'te, Yeni Dalga'da,
günümüzün sanat filmlerinde bile rastlayabiliriz (Mükerrem, 2007: 267).
Vertov'un yaratıcılığında gerçekçi tasvir (tasvir edilenin gerçekçi derecesi) bir ideolojik
silaha dönüştü. Aynı eğilimi sonraları bir dünya seyyahı olan, İsveçli yönetmen Joris Ivens
benimseyecek. Sıralanan ustaların yaratıcılığı ve "senfonik kurgu" uzmanı, Alman yönetmen,
Walter Ruttmann'ın etkisi ile Fransız Sosyal Avangard hareketinin birleşmesi, 30'lara özgü
parlak İngiliz belgesel ekolünün (Grierson, Basil Wright) ve en az öncekiler kadar üretken olan
New York ekolünün doğuşuna ışık tuttu. Flaherty, Ivens Avrupa'da, Roman Karmen, Aleksandr
Medvedkin Sovyetler Birliği'nde; Paul Rotha İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı Dönemi'nde
belgeselin ayakta kalmasını ve yükselmesini sağladılar (Mükerrem, 2007: 267).

1960'ların başında ortaya çıkan 'Cinéma Vérité' ve 'Direct Cinema' akımları belgesel
sinema serüveni içinde çok önemli bir yere sahiptir çünkü çok sayıda belgeselciye ilham
kaynağı olmuşlardır. Fransızca bir terim olan 'Cinéma Vérité', 1920'lerde Sovyet Sinemacı
Dziga Vertov'un ortaya attığı Rusça 'Kino Pravda' terimiyle aynı anlama gelmekte, Türkçe'ye
de 'Sinema Gerçek' ya da 'Sinema Gerçeği' şeklinde çevrilebilmektedir. Peki, neden 'Gerçeğin
Sineması' değil de 'Sinemanın Gerçeği'? Vertov bir görsel-işitsel manifesto niteliğindeki 1929
yapımı Kameralı Adam'da (Chelovek s kinoapparatom, 1929) gerçeğin sinemasal olarak nasıl
oluşturulduğunu anlatmış ve belgesel sinemada gerçeğin temsilini sorunsallaştırmıştır. Yani
sinemada gerçek yoktur, sinemanın gerçeği vardır. Politik ve kuramsal olarak 'Kino Pravda'ya
yakın duran 'Cinéma Vérité'nin savunduğu da budur (Candan, 2012:76).
Cinéma Vérité terimini ilk defa Jean Rouch ve Edgar Morin ikilisinin Bir Yaz Güncesi
(Chronique d'un été, 1960) belgeselinin açılışındaki anlatıcının sesiyle verilen "yeni bir sinema
gerçeği deneyi" şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Bu film boyunca da yönetmenlerimizin
izlediğimiz filmi nasıl biçimlendirdiklerini görür ve duyarız. Yani burada da gerçeğin sinema
yoluyla temsili sorunsallaştırılmaktadır (Candan, 2012:76).
II. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'da ortaya çıkan ve "Yeni Gerçekçilik" denen akım
kurmaca filmler için geçerliydi; ama onun gerçek mekânları ve profesyonel olmayan oyuncuları
kullanımı akıma savaşın mahvettiği sokaklardaki ve evlerdeki yaşamı belgeliyor havası
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kazandırdı. İtalyan Yeni-Gerçekçiliğinin etkisi çok büyüktü ve belgeseli de etkiledi. İlk dönem
belgesellerinin büyük bölümü dikkatle planlandı ve oluşturuldu. 1930'lar ile 40'ların
belgesellerinin en iyileri öykülü filmlerden daha sanatsal bir şekilde oluşturuldu ve kurgulandı.
Birçok stüdyo yapımı belgeselde görüntüleri kaplaması için bir sözcük bombardımanı sağlayan
dış-ses anlatımı kullanma eğilimi vardı. Ancak Yeni-Gerçekçiliğin etkisi bu belgesel
yapılarında bir değişikliğe yol açtı. 1950'lerde Fransa'da Jean Rouch'un çalışmalarıyla başlayan
ve 1960'larda ABD'de Richard Leacock, D. A. Pennebaker, Frederick Wiseman, David ve
Albert Maysles'in filmlerinde görülen yeni belgeseldeki büyük dalgaya genellikle sinemagerçek denir (Kolker, 2011: 288).
Gündelik yaşamın, işlerini yapan insanların, kendi kişisel ilişkilerini düzenlemelerinin
süre giden sürecini iletmesi amaçlanan sinema-gerçekte dış-sesin yokluğu dikkat çeken bir
özelliktir ve kameranın tesadüfen gözlediği süre giden hayatın mükemmel bir yanılsamasını
elde etmek öncelikli amaçtır (Kolker, 2011).

3.1.3. Cinema Direct (Dolaysız Sinema)

Gelişen teknoloji ile herhangi bir yerde ses senkronlu çekim yapılmasına olanak
sağlayan 16 mm. kameralar ile olayların olduğu yerde olmak, bu akımın en göze çarpan
özelliğidir. Seçilen konuya ilişkin olayların geçtiği mekânlarda olmak ve bu gelişim sürecini
sürekli gözlemleyerek çekmek önemlidir. İzleyicinin izlediği olaylara ilgi duymasını sağlayan
en önemli noktalardan biri, konunun seçimidir (Ulutak, 2002: 35).
Sinemanın gerçekle derdini formüle ederek en azından yüzey gerçeğini yakalama
konusunda büyük başarı gösterdiği söylenebilecek bir akım olan Direct-Cinema (DoğrudanSinema), Donn A. Pennebaker, Albert Maysles gibi isimlerin de bulunduğu ve en önemli
temsilcisi Frederick Wisemann olan Doğrudan-Sinema'da kamera, gündelik hayatın en
curcunalı yaşandığı yerlerde, örneğin 1968 yapımı High School'da okulda, 1969 tarihli Law
and Order'da Kansas karakollarında, 1970 tarihli Hospital'de hastanede dolaşarak insanlara ve
yaşadıkları olaylara tanıklık eder. Bu mekânların curcunası, Sinema-Gerçeğin yaşadığı kamera
ve kameraya alınan kişiler arasındaki ilişkiye dair sıkıntıyı en aza indirir (Kutay, 2009: 77).
Direct-Cinema filmleri genellikle gözlemlediği olayların içinde kişiler arasında
kendiliğinden çatışmaların doğabileceği konuları ve bu çatışmalardan dolayı insanların aldıkları
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kararları, başka bir deyişle insanların olaylar karşısındaki değişimlerini ve varsa ortaya çıkan
toplumsal sonuçları gözlemlemeye çalışır. Bu tür konuları Direct-Cinema, insanların olaylar
karşısında başkalarıyla çatışmasından dolayı yaşadıkları değişimleri en çabuk biçimde
gösterdikleri karakol gibi yerlerde bulur (Ulutak, 2002: 35-36).
D. A. Pennebaker ve Chris Hegedus'un temsil ettikleri 'Direct Cinema' akımının öncü
filmi Michel Brault ve Gilles Groulx'ün kısa belgeseli Gedikçiler'dir (Les raquetteurs, 1958).
'Direct Cinema' Türkçe'ye 'Doğrudan Sinema' olarak çevrilebilir. Bu filmde seyirci ilk defa,
görüntüsü ve eşzamanlı sesiyle Quebec'te her yıl gerçekleşen geleneksel bir etkinliği sanki
oradaymışçasına izleyebilmektedir. 'Direct Cinema'nın en ünlü ilk filmi olarak bilinen ise
ABD'li belgeselci Robert Drew'un başı çektiği ekibin yaptığı Önseçim (Primary, 1960)
belgeselidir. Önseçim adlı filmde, ekibinde D. A. Pennebaker'ın da yer aldığı bu belgeselde,
ABD başkanı olma yolunda ilerleyen John F. Kennedy'nin önünde aşması gereken bir ön seçim
vardır ve seyirci de omuzda taşınan kamera ve eşzamanlı ses kaydedebilen bir alet (Nagra)
aracılığıyla neredeyse Kennedy'nin dibinde, kamera önünde olanlara tanıklık etmektedir. Artık
belgeselciler hayatı bize kamera önünde vuku bulduğu şekliyle, olduğu gibi, "doğrudan",
dolaysız ve "sorunsuz" bir şekilde, görüntüsü ve sesiyle birlikte, neredeyse canlı canlı
gösterebilmektedirler. 'Direct Cinema'nın cazibesi de buradadır (Candan, 2012: 76).
Kurmaca sinemada senaryoya, başka bir deyişle öyküye ve öyküde yer alan karakterlere
dayanılarak ortaya çıkartılan çatışmalar, Direct-Cinema aracılığıyla yaşamın kendisini
gözlemleyerek, gerçek yaşamın içinde yaşanan insanların dramında bulunur (Ulutak, 2002: 36).
Direct-Cinema filmlerinde, bütün olaylar kameranın önünde gelişir ve filmi yapanların
bu olayların gelişimine bir müdahalesi yoktur. Çoğu zaman filmi çekenler, ele aldıkları kişileri
kameranın varlığına alıştırabilmek için onlarla birlikte ön çekimler yaparlar. Böylece kişilerin
kamerayı artık fark etmemelerini amaçlarlar, zaten çekime konu olan kişiler de içinde
bulundukları durum nedeniyle, kameradan çok yaşamla ilgili verecekleri karara yoğunlaşır.
Filmi yapanların müdahalesi çekim anında neyi nasıl gösterdiğindedir; kameranın yeri, açısı,
çerçevesi, hareketi gelişmekte olan olayları yorumlar, ancak filmi yapanın kim olduğu
izleyiciye fark ettirilmez; başka bir deyişle izleyici ve olay arasında doğrudan aracısız bir ilişki
kurulur. Daha açık bir ifade ile izleyici gözlemci olur. Richard Leacock, Robert Drew, Donn
A. Pennebaker, Frederick Wiseman, Albert Maysles, David Maysles Direct-Cinema akımının
en önemli yönetmenlerinden bazılarıdır (Ulutak, 2002: 36).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Belgesel sinemada farklı yaklaşımların, akımların olabileceği öğrenildi; Sinema-Göz,
Cinema Direct (Dolaysız Sinema), Cinema Verite (Sinema-Gerçek) gibi akımların belgesel
sinemayı nasıl şekillendirdiği konularında bilgi aktarıldı.

57

Bölüm Soruları
1. Belgesel sinemada “gerçeklik” ne demektir?
a) Kurmaca olanı anlatmaktır.
b) Var olanı en gerçek haliyle anlatmaktır.
c) Var olmayanı anlatmaktır.
d) Bir şey anlatmamaktır.
e) Var olanı en dolaylı haliyle anlatmaktır.
2. Belgesel filmdeki yaratıcılığı meydana getiren unsurlardan olmayan boyut
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireysel Boyut
b) Toplumsal Boyut
c) Eğlence Boyutu
d) Teknolojik Boyut
e) Finansal Boyut
3. Aşağıdakilerden hangisi Sinema-Göz’ü en iyi şekilde tanımlar?
a) Çok yönetmenle çalışmaktır.
b) Karşıt anlamlar içeren görüntüleri bir araya getirmemektir.
c) Aynı görüntüleri kullanıp sayısız film yapmaktır.
d) İnsanları sadece eğlendiren belgesel filmler üretmektir.
e) Karşıt anlamlar içeren görüntüleri bir araya getirerek çarpıcı, kışkırtıcı sonuçlar
elde etmek.
4. Aşağıdakilerden hangisi Direct-Cinema akımının en önemli yönetmenlerinden biri
değildir?
a) Edgar Anstey
b) Richard Leacock
c) Frederick Wiseman
d) David Maysles
e) Donn A. Pennebaker
5. Belgesel sinemanın toplumsal sorumluluğunu en iyi şekilde tanımlayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belgesel sinemanın var olduğu topluma karşı sorumluluğu vardır; ancak
gerçeklikler yerine sadece değerlendirmeleri içerir.
b) Belgesel sinemanın var olduğu topluma karşı sorumluluğu yoktur; toplumsal
gerçeklikler film dilinin öncelikli olmayan malzemesidir.
c) Belgesel sinemanın var olduğu topluma karşı sorumluluğu olmakla beraber
gerçekliklerden beslenmez.
d) Belgesel sinemanın var olduğu topluma karşı sorumluluğu vardır; toplumsal
gerçeklikler film dilinin malzemesidir.
e) Belgesel sinemanın var olduğu topluma karşı bir sorumluluğu yoktur.
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Cevaplar
1) B
2) C
3) E
4) A
5) D
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4. İLK BELGESEL FİLM ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Belgesel Sinemanın Doğuşu ve Gelişim Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

62

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Belgesel sinema, sinematografik anlatım, belge film, kurmaca film.
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Giriş
Gerçek olayların sanatsal kaygıyla beraber kaydı bizi belgesel film yapımına
götürmektedir. Kurmaca filmin ya da yapay olayların kurgusu olan sinemanın ise sanatsal kaygı
yanında gerçekleri kaydetme gibi bir kaygısı bulunmamaktadır. Belgesel film doğduğu çağda
yaşanılan “an”ın kayıt altına alınması istemi ile ortaya çıkmıştır; daha sonra bu istem daha ileri
amaçlarla birleşmiştir.
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4.1. Belgesel Sinemanın Doğuşu ve Gelişim Süreci
“Sinema belgesel olarak doğmuştur.
Sinemanın temelinde belgesel vardır.
Sinemanın özü belgeseldir.
Bütün filmler zaman içinde belgesele dönüşmektedir.
Evet, sinema belgeseldir.” (Engin Ayça, “Belgesel Üzerine”)

İnsanlık tarihi, insanın gerçekleri belgeleme çabalarının örnekleriyle doludur. Duvar
resimlerinden fotoğrafa, optik filme kadar kalıcı zeminlere tespit edilmiş birçok görüntülü
belge, insanın yüzyıllar boyu yaşadıklarını geçmişten bugüne taşır. İnsan eliyle yapılmış
görüntülü belgelemenin ilk örneklerini çizimler oluşturur. Çizim; bir objenin, kişinin,
manzaranın, sembolün, duygunun, düşüncenin ya da planın çizgisel ifadesidir. Çizim kendi
başına bir anlam ifade ettiği gibi, genellikle daha ayrıntılı ve kompleks çalışmaların
hazırlayıcısıdır. Çizim için, bütün görsel çalışmaların, özellikle de resim sanatının temelidir
denebilir.
Geç Paleolitik Çağ'da, İspanya'nın Cantabria Dağı'ndaki ve Güney Fransa'daki
mağaraların duvarlarındaki çizgi labirentleri ilk çizim örnekleri sayılabilir. Görüntü
belgelemenin bir başka örneği, gravürlerdir. Gravür; tahta veya metal bir zemin üzerine kazıma
tekniğiyle yapılan sanattır. Gravürlenmiş yüzey, kabartma, taş oymacılığı ya da bakır işleme
sanatı gibi kendi başına bir sanat çalışması olduğu kadar, metal işleme, kakmacılık ya da mine
işlemeciliği gibi dekoratif çalışmaların tekniğiyle bağlantılı bir çalışma da olabilir.
Görüntülü belgelemenin insanlık tarihi içinde kaydettiği en büyük aşama belki de,
bugünkü film teknolojisinin temelini oluşturan, XIX. yüzyılın büyük buluşu fotoğraftır.
Fotoğraf, görülebilen nesnelerin doğrudan doğruya ya da diğer radyasyon hareketleri tarafından
hassas yüzeylere şekillendirilmesidir. Fotoğraf günümüzde, gerçeğin, yaşamın bir belgesi
olmanın yanı sıra, tıpkı film gibi, artistik bir karakter kazanarak, bir sanat türü haline
dönüşmüştür.
Sinemanın gerçeğe üç temel yaklaşımı vardır. Gerçeği açıklama, gerçeği öykünme ve
gerçeği soruşturma. Bunların ilkinden gerçekçi bir estetik, yeryüzünü en yalın biçimiyle,
olduğu gibi göstermeyi amaçlayan bir gelenek doğmuştur. Gerçeğe öykünme ise, gerçekle
doğrudan kurulan bağlantıyı bir yana bırakıp gerçek yaşamın inandırıcı bir benzerini yansıtmayı
amaçlar. Bu daha çok öykülü sinemada rastlanan bir gerçeklik anlayışı olmuştur.
Gerçeği soruşturma da ise ulaşılmak istenen, görünen gerçeğin altında yatanın yani
gerçeğin özünün araştırılmasıdır. Gerçeği bir öykünün yörüngesinde değil, gerçekliğin kendi
dramatik gerilimi içinde aktararak seyircisinin gerçek dünyaya yeni bir gözle bakmasını
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sağlamaya çalışan belgesel sinema, seyirciden olaylar ve kişilerle kendini özdeşleştirmek yerine
bunları tartıp yorumlamasını bekler. Belgesel türün dramatik gerilimini, yaşamın kendi içindeki
dramatik ögeler oluşturur. Bu ögeler, sinema sanatçısının kendine özgü yorumları ve biçimiyle
etkinlik kazanır.
Belgesel Film, gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olguyu kendi doğal çevresi ve akışı
içinde ya da buna en yakın biçimde sonradan kurulmuş bezemler (dekorlar), seçilmiş yerlerde
işleyen, çok kez belirli bir amacı yansıtan film çeşididir.
Belgesel filmin amaçlarını genel olarak şöyle sıralayabiliriz:
1) Toplumların sorunlarını gözler önüne sermek
2) Toplumları ve toplumları oluşturan kültür, sanat, yaşam biçimi, inanış gibi ögeleri
tanıtmak
3) Çeşitli alanlardaki olay, gelişme ve çalışmaları bildirmek
4) Toplumsal kesim arasında bir anlayış geliştirmek

Edison'un tek kişilik göstericisi “kinetoscope”u (1887) saymazsak, 28 Aralık 1895 günü
Louis Lumiere'in bir göstericiden perdeye yansıtarak gerçekleştirdiği halka açık ilk film
gösterisini sinemanın doğuş tarihi olarak kabul edebiliriz. Sonradan en etkin sanat dallarından
birisi olacak sinema için Lumiere'in kendisinin bile önemsemediği -gösterimde kendisi
bulunmamıştır- yalın bir başlangıçtı bu.
1895'teki yarım saat süreli bu ilk gösteri 10-12 kısa filmcikten oluşmaktaydı. Eldeki
bilgilere göre, bu tarihten önce Lumiere 50 kadar kısa film çekmişti. Bunların ilki işçilerin
Lumiere fabrikalarından çıkışını görüntülemekteydi. İşin en başında bu yeni aygıtı yalnızca
günlük -ve gerçek- yaşamı devinim içinde görüntüleme aracı olarak gören Lumiere, çektiği ilk
filmlerde de (Bebeğin Kahvaltısı, Limandan Çıkış, Bir Trenin Gara Girişi vb.) Türkiye dâhil
yeryüzünün dört yanına gönderdiği çekim ekiplerinin çalışmalarında da bu görüşüne bağlı
kalmıştır. Bir ara kısa bir senaryo taslağına göre “Sulanan Sulayıcı” adlı, çiçek sulayan bir
bahçıvanın ıslanmasını konu alan bir “şaka” film çekmişse de böylesi öykülü anlatımlar
üzerinde durmamış, izleyicileri etkileyecek değişik ülkelerden, Venedik, Roma, İstanbul,
Saygon gibi kentlerden ilginç görüntülerle yetinmiştir. Ancak bu arada yeryüzünün önemli
merkezlerine çekim ve gösterim ekipleri gönderip temsilcilikler kurarak sinemanın daha
doğuşunda yaygınlaşabilmesini sağlayan büyük bir adım atmıştır.
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Lumiere'in çektiği ilk filmler gerçekçi sinemanın başına konabilir ancak, modern
anlamda belgesel sinema Robert Flaherty ile başlar. Belgesel, en geniş anlamıyla, bir olaya
dayanan film tasviri, aktüel olaylar ve gerçek insandır. Terim ilk defa, John Grierson tarafından,
Robert Flaherty'nin Şubat 1926'da New York'ta çektiği "Moana"yı değerlendiren bir yazıda
kullanır. Bu terim, Fransızların gezi filmleri için kullandıkları "documentaire" kelimesinden
alınmıştır.
Belgesel filmin ilk örneği, Robert Flaherty'nin 1922 yılında çektiği "Nanook of the
North-Kuzeyli Nanook"tur. Ancak bu tür, sinema tarihinin belli bir döneminde belirgin bir
yöntem olarak birdenbire ortaya çıkmamış, bir süreç içinde doğmuştur. Flaherty'nin
çalışmasıyla birlikte Sovyetler Birliği'nde Dziga Vertov'un "sinema-göz" deneyimleri,
Fransa'da Cavalcanti'nin "Rien que les heures-Yalnızca Saatler"i aynı dönem çalışmalar içinde
değerlendirilir. 1920'ler boyunca belgesellerin teknik yapıları ve konuları içinde önemli
gelişmeler kaydedilmiştir. ABD'de Max Fleischer karmaşık fikirleri, Einstein'in relativite
teorisindeki basit görsel terimlerle açıklamaya çalışır.
Sinema sanatının doğuşu, bu sanat içindeki düşle gerçeğin günümüze değin süren
çatışmanın çekirdeklerini de birlikte getirmiştir. Sinematografın ilk gösterisinde hazır
bulunanlardan sihirbaz ve Robert Houdin tiyatrosu yönetmeni Georges Melies, sinemanın bir
başka biçimde kullanılabileceğini görerek Lumiere'in tam tersi bir yolda çalışmaya başlamıştır.
Bütünüyle düş gücüne ve yanılsamaya dayalı filmlerdir. Böylece daha işçilerin fabrikadan
çıkması bitmeden, çocuğun yediği elma hazmedilmeden sinema aya gidiyor, iki yıl geçmeden
de yolculuğunu renkli olarak yapıyordu. Pırıltılı kadınlar, yapay düzenlemeler işe giriyor,
gerçeklik dışarda kalıyordu.
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Lumiere Kardeşler

Eğer çağdaşı -ve bir bakıma rakibi- Melies'in çalışmalarıyla karşılaştıracak olursak,
Lumiere'i gerçekçi sinemanın başına koymak gerekir. Ortalama birer dakikalık filmlerle yetinen
ve sinemayı bir tür hareketli kartpostal gibi gören Lumiere'in tersine çeşitli uzunluklarda ve
düşünülebilecek her konuda film çeviren Melies, sinema sanatının doğuşuyla birlikte bu sanatta
bir devrim yaratmıştır. Ne ki biri yalnızca gerçek olanla -kendinden hiçbir katkıda
bulunmaksızın- öteki ise yalnızca düşsel olanla yetinen bu iki sinema öncüsü, bu iki karşıt yön
arasında bir ilişki kuramadıkları için kısa bir sure sonra sinemadan çekilmek zorunda kaldılar.
Sonraki yıllarda sinemanın gelişimi bu iki karşıt yön arasında bir ilişkinin kurulmasıyla
başlayacaktır. Düşselin gerçeğe uygun bir görünüm içinde, inandırıcı olmasını sağlamaya
çalışacaktır sinema.
V. I. Pudovkin’e, başlangıçta her türlü hareketi kaydedip izleyiciye aktarabilen bir
eğlence, bir canlı fotoğraf olduğunu söylediği sinemanın giderek tiyatro oyuncusunun sanatını
görüntüleyen, kendine özgü sanatsal yönü olmayan bir iletim aracına dönüştüğünü ileri sürer.
Pudovkin'e göre, sinemanın kendine özgü sanatsal bir yapasının olduğunu ilk görebilenler
Amerikalılardır.
Gerçekten de pek çok ülkede birden başlayan ve geniş boyutlara ulaşan sinema
çalışmaları bu sanatın kendi dilini, kendine özgü kurallarını bulması adına dikkate değer
herhangi bir gelişim göstermemiştir. Daha önce öykülü film denemeleri yapılmışsa da (Melies
“Aya Yolculuk”u 1896'da çevirmişti) sinema sanatının kendi doğasına uygun gerçek anlamda
ilk öykülü film olarak Edwin S. Porter'in “The Great Train Robbery -Büyük Tren Soygunu”
(1903) filmi gösterilir. Açık havada çevrilen filmde, yakın çekimlerden, çevrinmeden, koşut
kurgudan yararlanılmaktaydı.
“Büyük Tren Soygunu”nu bu filmi öykünen başka yapımlar izledi. 1915'e gelindiğinde
ABD ve Avrupa'da pek çok şirket öykülü film yapımıyla uğraşmakta, güldürüler, polisiyeler,
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tarihsel filmler -dahası dizi filmler- art arda çekilmekteydi. Sinema büyük bir endüstri haline
gelmişti.
Sinema, amacı ve yapısı nasıl olursa olsun öykülü film alanında büyük atılımlarla bir
sanat dalı olarak kişiliğini ve kurallarını oluştururken gerçek yaşamın kendisini görüntülemeyi
amaçlayan filmlere pek rastlamıyoruz. Bu alanda adı anılmaya değer uzun boyutlu tek çalışma
Herbert Ponting'in 1913'te tamamlanan “With Scott in the Arctic - Scott'la Kuzey Kutbunda”
filmi bile yaklaşım olarak Lumiere'in filmlerinden pek farklı değildi. Sinemasal üretimin pahalı
oluşu, bu işe para yatıranların yalnızca kâr amacı gütmeleri, popüler bir eğlence haline gelen
sinemada para getirecek alanlar dışına yatırım yapmayı kesinlikle önlemişti.
Sinema endüstrisinin genel yönelimi, bütün dünyada gözlemlenebilen bir “çağdaş
gerçeklerden kaçış isteminin simgelenmesidir” bu dönemde. I. Dünya Savaşı’ndan önce pek
çok ülkede sinema yalnızca kaçış amacına yönelik bir eğlence düzeyinde kalmaktaydı. Kişinin
usunu olup bitenlerden uzaklaştırmaya yarayan bir eğlencedir. O sıralarda yaygınlaşmaya
başlayan haber filmleri bile, “denize indirilen gemilerden, futbol maçlarından ve sosyete
düğünlerinden söz ederek bu yolu seçmişlerdi.
I. Dünya Savaşı haber ve propaganda filmleri açsından bir parça kımıldanış getirdiyse
de bu pek etkili olamadı. Belgesel türün sanatsal yaratı olarak ortaya çıkıp kendini geniş
kitlelere kabul ettirebilmesi için bu türün usta sanatçılarının ortaya çıkması, gerçekçi bir sanat
değil de doğrudan doğruya gerçeğin kendisinin sanatını yaparak öykülü filme -o günkü
biçimiyle öykülü filme- koşullandırılmış seyircinin karşısına çıkarması gerekiyordu.
Sinemada 'belgesel' diye adlandırdığımız tür, sinema tarihinin belli bir döneminde
belirgin bir yöntem olarak birdenbire ortaya çıkmamış, belli bir yapımda yeni bir film kavramı
olarak birdenbire doğmamıştır. Tersine belli bir süreç içinde ve somut nedenlerden ötürü
gelişerek doğmuştur. Bu nedenler kısmen özenci çabalardan, kısmen propaganda amacına
hizmet etme isteminden, kısmen de estetik kaygılardan oluşur.
Diğer yandan, bütünüyle eğlendirmeyi -ve para kazanmayı- amaçlayan bir endüstriye
başka amaçlar güden yeni bir olgunun sokulması kolay değildir. Belli amaçları aşan çalışmalar
sinema endüstrisinde sürekli olarak kuşkuyla karşılanmış, bunların gelişimine olanak
tanınmamıştır. Bu dönemde öykülü film dışındaki film örneklerinin üçte ikisinin giderlerinin
sinema endüstrisi dışındaki kaynaklar tarafından karşılandığını söylemek abartma
olmayacaktır.
I. Dünya Savaşı, insanlarda kaçma isteminin yerini, içinde yaşadığımız dünyayı tanıma
ve sorunlarına sahip çıkma isteminin almasına neden olmuştur. Çekicinin yeryüzünü gerçeğe
en yakın bir biçimde kaydetme yeteneğinin bu istemle birleşmesi, belgesel sinemanın
gelişiminde önemli etmenlerden biridir, Bunun da ötesinde, gene çekicinin kendine özgü
nitelikleri bilimsel araştırmalarda bu aygıttan yararlanılmasına yol açmıştır.
Özencilerin kimi çabalarını da eklersek, sinemanın öykülü film alanının dışına
çıkabilmesi için oldukça geniş kapsamlı bir yönelişin başlamış olduğunu görürüz. Gezi
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filmlerinden haber filmlerine, doğa araştırmalarından biyoloji ve mikrobiyoloji çalışmalarına
kadar pek çok alanda birtakım işlevler yüklenen sinema yalnızca bir öykü anlatma biçimi
olmaktan kurtulmuştur.
Gene de, ne kadar geniş kapsamlı olurlarsa olsunlar bu çalışmalar sinemanın sanatsal
gelişimine katkıda bulunmaktan uzaktılar. Gerçekleri herhangi bir yorumda ya da yaratıcı
uygulayımda bulunmaksızın, doğada olduğu gibi, betimleyici bir biçimde görüntülemeyi
amaçlamaktaydılar. Doğrudan doğruya doğal gereçlerden yararlanan, dramatik bir çatı ve
yaratıcı bir yorumdan uzak olan bu çalışmalar “belgesel” olarak nitelendirilmektedirler.

Öykülü sinema, sinema sanatı olarak kendi dilini ve olanaklarını ne kadar geliştirirse
geliştirsin temelde tiyatro ve yazından ödünç aldığı gereçlerle çalışa gelmiştir. Başlangıçta
tiyatro sahnesini olduğu gibi film üzerine aktarırken zamanla kendi olanaklarına uygun bir
biçimde değiştirerek aktarmaya başlamıştır. Sahnedeki oyuncuyla çekici aygıtı karşısındaki
oyuncu arasında temelde çok büyük ayrılıklar yoktur. Sahne donanımı stüdyo donanımına,
sahne oyunu stüdyo oyununa, tiyatro metni senaryoya dönüşmüş, çoğu kez de yazından ödünç
alınan öykü ya da romanların senaryolaştırılması yoluna gidilmiştir.
1920’lerde sinemanın bu ödünç alınan gereçlerden kurtarılması, kendi öz gereçlerinden
öncelikle de yapıntı (fiction) yerine gerçeklerden yola çıkması gerektiği düşüncesi güç
kazanmaya başlamıştır. Bu düşünce, tiyatro geleneğinden uzaklaşma gerçek dünyanın sayısız
olanaklarını değerlendirme, daha sonra sesli sinemanın başlamasıyla da sesin aktarmacı değil
yaratıcı bir biçimde kullanılması eğilimlerini ortaya çıkarmıştır. Bütün bunlara sinemacının
sanatsal kaygıları da eklenince sinema sanatında yeni bir aşama olarak niteleyebileceğimiz
belgesel tür ortaya çıkmıştır.
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Belgesel filimler hareketli resimlerden oluşan gerçek materyallerle şekillendirilen ve
yorumlanan, başlangıçta propaganda amaçlı ortaya çıkmış olsa da günümüzde eğitim, tanıtım,
bilgilendirme ve tarihin karanlık sayfalarına ışık tutma amaçlarına yönelmiş yapıtlardı.
Belgeseller tüm dünyada birçok tür arz eden şekilde yapıla gelmiştir. Değişik türlerde de olsa
bu belgeseller dünya film tarihte üretilen filmlerde realizmin gelişmesine büyük ölçüde katkıda
bulunmuşladır. Amerika'da çalışmalar yapan İskoç eğitimci John Grierson'ın 1920'lerin
ortasında Fransız “documentaire” kelimesini İngilizciye uyarlamasıyla belgesel filmlerin
sinema sektörünün var oluşundan beri süre gelen popülaritesi arttı.
Rusya'daki Bolşevik yükselişi 1917-1918 yıllarında filme alındı ve belgeselleri
propaganda amaçlı kullanıldı. Amerikalı yönetmen Robert Flaherty, 1922 yılında Nanook of
the North (Kuzeyli Nanook) adlı Eskimo yaşantısındaki kişisel gözlemlerinin kayıtlarından
oluşan ve aynı zamanda birçok yapıt için prototip oluşturan belgeselini yayınladı. Aynı yıllarda
İngiliz yönetmen H. Bruce Woolfe I. Dünya Savaşı'nı gözden geçiren, çoğunlukla gerçek haber
kaynaklarına dayalı belge ve görüntülerle bezenmiş bir belgesel serisi yayınladı. Bir Alman
kültür belgeseli olan Ways to Health and Beauty (Sağlık ve Güzelliğe Giden Yollar) adlı
belgesel 1925 yılında uluslararası piyasada büyük rağbet gördü.
İngiliz belgesel film yapımcılığında John Grierson'la başlayan ve onun diğer belgeselleri
olan Grierson's Drifters (Balıkçılar) (1929), Night Mail (Gece Postası) (1936) adlı eserlerini,
Amerikan film endüstrisi tarafından yapılan The Plow That Broke the Plains (Planları Bozan
Saban) (1936), The River (Nehir) (1937) adlı belgeseller takip etti.
1920 ve 1930'ların Avrupa belgeselleri ne Amerika'dakiler, ne de Rusya'dakiler gibi
değildir. Bunlar daha çok kent yaşamının problemlerini yansıtmaya yönelirler. 1930'larda
İngiltere'de belgesel, sosyal gelişmenin yeni boyutlarıyla yeni bir çehre kazanır. 1930'ların
belgesel akımı diğer sinema türleriyle karşılaştırıldığında, sinemanın çok gerilerde kaldığı
görülür. 1930'lann belgesel akımı, sinemanın diğer türlerin-den daha uzun sürmüş, daha fazla
yapım gerçekleşmiş, daha çok desteklenmiştir.
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1930’lu yılların başında sinema sanatında yeni bir terim saygınlık kazanmaya başladı;
“documentry film-belgesel film” Bu terim genellikle İngiliz John Grierson’un adıyla birlikte
geçiyordu. Aslında terim pek yeni sayılmazdı. Fransızlar documentaire terimini, gezi filmleri
için kullanıyorlardı. Grierson, 1926 Şubatı’nda New York Sun’da yayınladığı bir eleştirisinde
bu terimi o güne kadar alışılagelenden çok değişik bir anlamda kullanıyordu. Robert
Flaherty’nin Güney Denizleri’nde çektiği Moana’yı değerlendirirken Grierson şöyle diyordu;
“Polonezyalı bir gencin günlük yaşamındaki olayların görsel bir anlatımı olarak, filmin belgesel
bir değeri var.” Flaherty’nin filmi için kullanılan bu “belgesel” sıfatının o sırada bu yazıyı
okuyanlarca nasıl anlaşıldığını bugün için kestirmek olanaksız. Grierson daha sonra bu terimi
“gerçeğin yaratıcı bir biçimde işlenmesi” ya da “gerçeğin yaratıcı bir biçimde yorumlanması”
diye tanımlayacaktır.
Belgesel yapımı II. Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla büyük ilgi ve destek gördü. Savaş
zamanı tüm ülkelerin hükümetleri ulusal film endüstrilerini propaganda belgeselleri üretmek
için kullandı. Amerikalı yönetmen Frank Capra “Why We Fight - Neden Savaşıyoruz” adlı
belgesel serisini Amerikan ordusu için 1942-1945 yılları arasında hazırladı ve piyasaya sürdü.
İngilizler ise “London Can Take It - Londra Kazanabilir” (1940) , “Target for Tonight - Bu
Geceki Hedefimiz” (1941), “Desert Victory - Çöl Zaferi” (1943) adlı, propaganda belgesellerini
yayınladı.

1950'lerin ilk çeyreğinde ''Özgür İngiliz Sinemacılığı'' hareketiyle birlikte dikkatler
tekrar belgesel filmlere odaklandı. Bu odaklanmanın tetik noktası bir grup genç film
yapımcısının günlük yaşantılarını ve deneyimlerini belgeselleştirmesiydi. Tüm dünyada
televizyonun yaygınlaşması ve büyük kitlelere hitap edebilmesi yetisi sayesinde belgeseller
60'ların sonunda ve 1970'lerin ilk çeyreğinde televizyon programcılığında da popülaritesini
daha da arttırmaya başladı.
Günümüzde belgeselcilikte uluslararası ölçekte ulaşılan nokta göz kamaştırıcıdır.
Sektör, ürünlerini uzun yıllar yapılan zorluklarla dolu araştırmalar ve çalışmalar sonucunda
vermesine rağmen yapımcıları, yönetmenleri ve ilgilileri her zaman cezbetmiştir Saygın ve
referans olmak, kitlelerin hakikate ve bilgiye olan açlığını karşılayabilmek gibi özellikleriyle
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etkisini günden güne sağlamlaştıran belgesel film sektörü, kimi toplumlar tarafından sinemanın
alt dalı olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra üretilen belgesellerin; kadro yapıları, üretim
süreleri, yapım maliyetleri, yayınlanmasından kaynaklanan telif ücretleri ve satış getirileri
incelendiğinde belgesel film sektörünün ekonomik anlamda da büyük bir öneme haiz olduğu
anlaşılacaktır.
Belgesel film, başlangıcından günümüze gelene kadar çeşitli yönlerden değişim
geçirmiştir; ancak süreç içinde değişmeyen en önemli öge “gerçeğin resmedilmesi”dir. Bu
nedenle belgesel film anlayışının temelindeki prensip aynı kalmakla beraber değişim, sosyoekonomik değişimin yansıması olarak düşünülmelidir.
Başlangıcından günümüze gelene kadar belgesel film adına geçen süreci kavrayabilmek
için; üretilmiş belgesel filmlerin kronolojik olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu gereklilik; hem
düşünsel olarak hem de teknolojik olarak nasıl bir dönüşümün yaşandığını ortaya konulmasını
sağlayacaktır. Aynı zamanda biçim ve içerik üzerinden somutlaştırılmasını sağlayacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Belgesel sinemanın doğuşu, ortaya çıkış koşulları, ilk üretimler ve sonrasındaki
gelişmeler öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi görüntülü belgelemenin insanlık tarihi içinde kaydettiği en
büyük aşamalardan birisidir?
a) Bilgisayar
b) Otomobil
c) Fotoğraf
d) Bisiklet
e) Televizyon
2. Aşağıdakilerden hangisi sinemanın gerçeğe yaklaşımlarındandır?
a) Gerçeği çarpıtma
b) Gerçeği silme
c) Gerçeği örtme
d) Gerçeği unutturma
e) Gerçeği açıklama
3. Aşağıdaki tarihlerden hangisi Louis Lumiere'in bir göstericiden perdeye yansıtarak
gerçekleştirdiği halka açık ilk film gösterisini yaptığı, sinemanın doğuş tarihi olarak kabul
edilir?
a) 28 Aralık 1985
b) 28 Aralık 1895
c) 28 Ağustos 1895
d) 28 Mayıs 1895
e) 28 Aralık 1495
4. Belgesel filmin gerçek anlamda ilk örneği olarak kabul edilen film ve yönetmeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Robert Flaherty - "Nanook of the North-Kuzeyli Nanook"
b) Edwin S. Porter'in “The Great Train Robbery -Büyük Tren Soygunu”
c) George Melies – “A Trip to the Moon-Ay’a Yolculuk”
d) Herbert Ponting - “With Scott in the Arctic - Scott'la Kuzey Kutbunda”
e) Frank Capra - “Why We Fight - Neden Savaşıyoruz”

5. Sinemada “gerçeği soruşturma” ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerçeği bir öykünün yörüngesinde, gerçekliğin değiştirilerek anlatılmasıdır.
b) Gerçeği yapay dramatik gerilimi içinde aktarmak.
c) Görünen gerçeğin altında yatanın, gerçeğin özünün araştırılmasıdır.
d) Seyircisinin konuyu tartıp yorumlamasına olanak tanımamaktır.
e) Gerçek dünyayı algılamasını zorlaştırmaktır.
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Cevaplar
1) C
2) E
3) B
4) A
5) C
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5. TÜRKİYE’DE BELGESEL FİLMİN BAŞLANGICI VE İLK
ÇALIŞMALAR

80

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Türkiye’de Sinemanın Başlangıcına Genel Bakış
5.2. Türkiye’de Belgesel Sinemanın Dönemsel Olarak İncelenmesi
5.3. Türkiye’de Belgesel Sinemanın İlk Yılları (1914-1934)
5.4. 1934 Yılından Sonra Türkiye’de Belgesel Sinema (1934-1950)
5.5. 1950 Yılından Sonra Türkiye’de Belgesel Sinema (1950-1970)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Türk Sineması, Türk Belgesel Sineması, Belgesel Sinemada Dönemler.
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Giriş
Belgesel film çeşitli çabalarla Türkiye’de bir başlangıç yapmış ve süreç içinde dönem
dönem olumlu ya da olumsuz koşullardan etkilenmiştir. Belgesel filmin malzemesi her şeydir
ve keşfedildiği andan bu zamana kadar Türkiye’de kendisine çeşitli konuları amaç edinmiştir
ve film dili ile çeşitli amaçlar etrafında konularını işlemiştir. Başlangıcından günümüze gelene
kadar belgesel sinema çatısı altında Türkiye’de sayısız değişim yaşanmıştır.
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5.1. Türkiye’de Sinemanın Başlangıcına Genel Bakış
Düzenli işleyen bir sinema endüstrisinin üç önemli ayağı bulunmaktadır: yapım, dağıtım
ve gösterim. Türk sineması üzerine yapılan çalışmalar, Türkiye’de sinema endüstrisinin tarihini
genellikle film yapımı ile başlatmak eğilimindedir. Ancak, Türkiye’de sinema 1896’nın
sonlarında gösterimle başladı. Lumiere Kardeşler’in Bir Trenin La Ciotat Garına Girişi’ni
anlatan L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat filminin 29 Aralık 1895’te Paris’teki ilk
gösteriminden yaklaşık bir yıl sonra, bir Alman Yahudisi olan Sigmund Weinberg tarafından,
İstanbul Galatasaray’daki bir birahanede gösterilmesiyle Türk toplumu sinemayla tanıştı,
Türkiye’de ilk sinema gösterimi yapıldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine denk düşen
sinemanın Türkiye’deki ilk yılları, özellikle yabancı film dağıtımının ve gösteriminin baskın
olduğu bir dönem oldu.
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri’nin yanında,
Rusya’nın karşısında yer almasının kesinleşmesiyle Ayastefanos Rus Abidesi’nin yıkılması
milli bir dava haline gelir, özellikle yazdığı makalelerle Aka Gündüz konuyu bütün halkın
sorunu haline getirir. Savaşın resmen ilan edilmesinden on üç gün sonra 14 Kasım 1914′ te saat
08.30’da Yeşilköy yakınlarındaki Ayastefanos Rus Abidesi, davullar çalınıp ezanlar okunarak
büyük bir kalabalığın önünde teğmen Bahri Doğanay tarafından dinamitlenerek havaya
uçurulur ve ilk Türk filmi bu sırada çekilir; bu aynı zamanda Türkiye’deki ilk belgesel filmdir.

Türkiye’de ilk sinema salonu 19 Mart 1910’da, İstanbul Şehzadebaşı’nda Milli Sinema
adı altında halka açık faaliyete geçti, ilk Türk sineması oldu. O zaman İstanbul Sultanisi’nde
gösterimler düzenleyen ekip maddi imkân bularak ikinci Türk sineması Ali Efendi
Sinemaları’nı açtı.
Türk Sinemasında konulu film çeken ilk yönetmen Hürriyet Gazetesi’nin de kurucusu
olan Sedat Simavi’dir. İki film de 1917 yılında çekilmiştir ancak hangisinin daha önce çekilmiş
olduğuyla ilgili rivayet muhtelif. Bunlardan ilk konulu Türk filmi Casus ve ardından Pençe adlı
filmler Türk sinema tarihinde yer aldı.
Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılına kadar yalnızca sekiz film yapıldı. Film yapım
sayısının artmaya ve sinemanın daha geniş bir izleyici topluluğuna ulaşmaya başladığı
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1950’lerin sonundan 1980’li yılların ortasına kadar olan ve “Yeşilçam Dönemi” olarak da
bilinen yaklaşık 30 yıl boyunca ise “bölge işletmecileri” diye anılan sinema salonu sahibi ya da
işletmecilerinin kontrolündeki dağıtımın, yapım ve gösterim üzerinde belirleyici bir etkisi oldu.
1980’lerin sonundan başlayarak, yerli film yapım sayısındaki hızlı düşüş ve karşılığında
yabancı film, özellikle Amerikan sinemasının ürünlerinin sayısındaki hızlı artış, Türkiye’nin
sinema ortamında, ilk yıllardakine benzer biçimde, yeniden gösterimin ağırlık kazanmasına
neden oldu. Yerli ve yabancı film dağıtımı ise, yeni dönemde el değiştirerek büyük Amerikan
dağıtım şirketlerinin kontrolüne geçti.
Osmanlı İmparatorluğu’nun reformlar dönemine denk gelen sinemanın ilk yıllarında
Ordu, bir kurum olarak batılılaşma çabalarında önemli bir rol oynadı ve sinematografik
aygıtların getirilmesine ve film yapımına öncülük etti. 1915 yılında Almanya’ya yaptığı bir gezi
sırasında Alman ordusunun film birimince gerçekleştirilen belgesel yapımlardan etkilenen
Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın emriyle aynı yıl Merkez Ordu Sinema Dairesi kuruldu. Pathé
Fréres şirketinin bölge temsilcisi Sigmund Weinberg’in başına getirildiği haber filmleri ve
belgeseller üreten birim, kurmaca film yapımının da başlatıcısı oldu. 1917’de Müdafaa-i
Millîye Cemiyeti ve ardından Mâlul Gaziler Cemiyeti adlı kuruluşlar kısa ve belgesel film
çalışmalarını sürdürdü.

Türk sinemasında ilk özel yapım şirketi olan Kemal Film 1922 yılında kuruldu. Çeşitli
kurumlardan sinematografik aygıtları kiralayarak ve bu kurumlarla işbirliğine giderek film
yapım işine girişen şirketin başına, Türkiye’de tiyatronun önde gelen yönetmenlerinden ve
oyuncularından Muhsin Ertuğrul getirildi. Daha sonra, 1928’de, ikinci özel film yapım şirketi
İpek Filmin kuruluşuna da önayak olan Ertuğrul, sinema tarihçisi ve yazarı Nijat Özön’ün
“Tiyatrocular Dönemi” olarak andığı bir dönemin başlatıcısı oldu. İstanbul Belediyesi Şehir
Tiyatroları oyuncularının ve bu tiyatro tarafından sahnelenen kimi oyunların Ertuğrul’un
yönetmenliğinde perdeye taşındığı ve 1930’lara kadar süren bu dönem, aynı zamanda sesin ve
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rengin Türk sinemasına geldiği dönem oldu. Ertuğrul, 1922 ile 1953 arasında toplam 29 film
yaptı.

Türkiye’de sinema 1940’ların sonuna kadar, çok az sayıda yapım şirketinin faaliyette
bulunduğu marjinal bir sektör olarak kaldı. Örneğin, Kemal Film ve İpek Film 1939 yılına kadar
film yaparken, 1939 ile 1948 arasında pazara yalnızca dört yeni şirket katıldı. 1917 ile 1946
arasında yapılan film sayısı 46 idi ve 1917 ile 1937 arasında, yani 20 yıllık bir dönem içinde
yer alan sekiz ayrı yılda bir tek film bile üretilmedi. Bu süre içinde endüstrinin yapım ayağının
gelişememesinin çeşitli nedenleri bulunmaktaydı.
Sınırlı sayıda kaynağa sahip olan genç Cumhuriyet’in tek parti hükümeti, öncelikle
altyapı çalışmalarına ağırlık vermişti. Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyetlerine başlayan Türk
yatırımcıların film endüstrisini geliştirmek ve üzerinde kontrol kurmak için ne arzusu ne de
yeterli sermayesi yoktu. Bu işadamları, yeni bir ulusun ekonomik alanda öncüleriydi ve çok az
ticari deneyime sahipti. Ancak, sırası gelmişken belirtmek gerekir ki, Türkiye’de film yapımı
hiçbir zaman büyük sermayenin ilgisini çeken bir alan olamadı. Ayrıca, o yıllarda Anadolu’nun
birçok köşesi için ulaşımın ve elektrifikasyonun bir sorun olması, sinemanın uzun bir süre
yalnızca İstanbul gibi büyük kentlere özgü bir eğlence biçimi olarak kalmasına neden oldu.
Türk sinemasının iki ünlü yönetmeni: Daha çok popüler filmlere imza atmış olan Osman
Fahir Seden (1924-1998), 136 film yönetti ve 300 kadar senaryo yazdı. Ömer Lütfi Akad, Beyaz
Mendil (1956), Vurun Kahpeye (1950), Hudutların Kanunu (1966) ve daha birçok filminde
Türkiye'nin toplumsal gerçeklerini sade bir anlatımla perdeye getirdi.
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5.2. Türkiye’de Belgesel Sinemanın Dönemsel Olarak İncelenmesi
Türkiye’de ki belgesel sinema çalışmalarını üç ayrı bölümde toplamak mümkündür:
1914-1950 dönemi, 1950-1960 dönemi ve 1960 sonrası dönem. Bu dönemselleştirme toplumsal
olarak yaşanan çeşitli büyük dönemeçlerle ilgili olup Türkiye’nin ekonomik koşullarıyla da
ilgili bir bağlantı taşımaktadır; çünkü sinema var olduğu ülkenin tüm koşullarının bir ürünü
olarak ortaya çıkmaktadır. Yapısında ülke koşullarına dair muhakkak izler taşımaktadır.
Küresel düzeyde yaşananları da bu koşullara eklemekte fayda bulunmaktadır; çünkü
uluslararası ölçekteki bir durum/koşul ulusal ölçekte yapılara nüfuz etmektedir. Aynı zamanda
üretimde farklı süreçleri işaret etmesi açısından 1914-1934, 1934-1950, 1950-1970, 1970 ve
sonraki yıllar olarak incelemek mümkündür.

5.3. Türkiye’de Belgesel Sinemanın İlk Yılları (1914-1934)
Türkiye’de belgesel filmin başlangıcı konusunda kesin bir tarih vermek oldukça zordur.
Ancak sinematografla kaydedilen ilk görüntülerin belge niteliğine sahip olduğu kabul edilirse,
Türkiye’de çekilen ilk belgesel filmin, Ayastefanos’taki Rus anıtının yıkılışını gösteren film
Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı olduğu söylenebilir. 14 Kasım 1914 yılında bu
görüntüleri kaydeden Fuat Uzkınay da ilk Türk belgesel filmci olarak kabul edilir. Bu filmin
çekiminden bir yıl kadar sonra 1915 yılında “Merkez Ordu Sinema Dairesi” kurulmuş, bunu
1917 yılında yarı askeri bir kurum olan “Müdafaa-i Milliye Cemiyeti” izlemiştir.

Merkez Ordu Sinema Dairesi 1915 yılında Çanakkale Savaşlarını yansıtan Anafartalar
Muharebesinde İtilaf Ordularının Püskürtülmesi, Galiçya Harekâtı, Galiçya’da On Dokuzuncu
Süvari Müfrezesi gibi belgeselleri çekmiştir. 1916 yılında çekilen Sultan Reşat’ın Cenaze
Merasimi, Vahdettin’in Cülus Alayı ve Vahdettin’in Kılıç Alayı gibi filmler belgeselden çok
haber niteliğindeki yapımlardır. 1918 yılında İstanbul’un işgali üzerine, buradaki cihazlara el
konulacağı düşünülerek hepsi Mâlul Gaziler Cemiyetine devredilmiştir.
Türkiye sinema tarihi incelendiğinde Ayestafanos'taki (Yeşilköy) Rus Anıtı'nın
yıkılışını görüntüleyen Fuat Bey (Uzkınay) tarafından çekilen görüntüler ilk belgesel filmimiz
olarak kabul edilir (14 Kasım 1914). Enver Paşa'nın girişimiyle kurulan (1915) Ordu Merkez
Sinema Dairesi (günümüzdeki Ordu Foto-Film Merkezi), çalışmalarını savaşa ilişkin haber
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filmlerine yöneltmişti. Kurtuluş savaşının son yıllarında kurulan Ordu Film Alma Dairesi ise,
1922'de İzmir'e doğru kaçan düşmanın geride bıraktığı yıkımı belgeleyen İstiklâl (İzmir'e
Doğru) adlı uzun belgesel filmi çekti.

Kurtuluş Savaşı’nın son yıllarında TBMM bünyesinde kurulan “Ordu Film Alma
Dairesi” 1922 yılında, geri çekilen işgal ordusunun yol boyunca yaptıklarını görüntülemiştir.
1923 yılında ise Uzkınay, Ordunun İstanbul’a Girişi adlı belgesel filmi yapmıştır. 1922 yılında
ilk özel Türk sinema ortaklığı olan Kemal Film kurulur. Muhsin Ertuğrul’un yönetiminde
öykülü filmler çeviren ve Seden Kardeşlerin kurduğu bu ortaklık, 1923 yılında Zafer Yolları’nı
çekmişlerdir. Kurtuluş Savaşı’na ilişkin belgesel filmlerin kurgulanmasıyla elde edilen bu
çalışmadan sonra 10 yıl sürecek bir duraklama dönemine girilecektir.

5.4. 1934 Yılından Sonra Türkiye’de Belgesel Sinema (1934-1950)
1923-1933 yılları arasında ülkemizde belgesel film konusunda herhangi bir faaliyette
bulunulmadı. 1933'ten sonra, Nazım Hikmet'in gerçekleştirdiği ve ünlü orta-oyuncuların rol
aldığı Düğün Gecesi (Kanlı Nigar), İstanbul Senfonisi, Bursa Senfonisi; Hazım Körmükçü'nün
Yeni Karagöz adlı yapıtları belgesel nitelikte ögeler taşıyan filmler olarak kabul gördü. 1934'te
Matbuat Umum Müdürlüğü'nün iki Rus yönetmene çektirdiği Türkiye'nin Kalbi Ankara ve
Kemal Necati Çakus ile Rus kurgu filmci Ester Shup'un gerçekleştirdikleri Türk İnkılabında
Terakki Hamleleri (1937) adlı belgeseller dönemin belli başlı yapıtları arasında yer aldı.
Ne yazık ki gerek I. Dünya Savaşı, gerek Kurtuluş Savaşı sırasında hem Merkez Ordu
Sinema Dairesi’nin hem de Ordu Film Alma Dairesinin çektiği filmlerin büyük çoğunluğu hâlâ
işlenmeden Ordu Foto Film Merkezi arşivlerinde durmaktadır.
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Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ile Mâlul Gaziler Cemiyeti’nin çektiği filmlerin bir bölümü
ise orduya devredilmiş, çoğu ise kaybolup gitmiştir. 1923-33 yılları arası Türk Belgesel
sinemacılığı açısından ölü bir dönemdir. 1928 yılında İpek Filmin çektiği Ankara Postası’na
kadar bu dönemde öykülü film yapımı da durmuştur. 1933 yılında Nazım Hikmet Ran’ın çektiği
Düğün Gecesi ile Hazım Körmükçü’nün Yeni Karagöz’ü o gün için bir belgesel film olarak
değerlendirilmese bile, bugün belge niteliği taşımaktadır. 1934 yılına Nazım Hikmet yine İpek
Film adına İstanbul Senfonisi ve Bursa Senfonisi adlı iki film yapmıştır.
1934 yılında yapılan en önemli çalışma Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından iki Rus
yönetmen, Sergei Yutkevich’le Lev Oscarovich Arnstam’a yaptırılan Türkiye’nin Kalbi Ankara
adlı belgesel filmdir. Aynı yıl Ha-Ka Film, ünlü Rus kurgucu Ester Shub’dan yararlanarak 3
yılda tamamlanan Türk İnkılabında Terakki Hamleleri adlı filmi yaptı. Bundan sonra
Türkiye’de 1950’ye gelininceye kadar belgesel sinema alanında ciddi tek bir çalışma dahi
yapılmadı. Çoğunluğu haber ve propaganda filmi bile olsa II. Dünya savaşı sırası ve sonrasında,
dünyada çok sayıda belgesel film yapıldığını görüyoruz. Ancak savaştan uzak kalan Türkiye,
belgesel yapımından da uzak kalmıştır.

5.5. 1950 Yılından Sonra Türkiye’de Belgesel Sinema (1950-1970)
1950 yılında Kore Savaşına katılan Türkiye, 14 yıl sonra ilk belgesel filmi
gerçekleştirmiştir. Seyfi Havaeri’nin Halk Film adına çektiği ve Kore’deki Türk askerlerini
anlatan Kore Gazileri aslı bu belgeseli, yine aynı şirket adına Kenan Enginsoy’un çektiği
Mehmetçik Kore’de ve Kore’de Türk Kahramanları adlı diğerleri izlemiştir.
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1951’de, İstanbul’un fethinin 500. Yılı için Atlas Film İstanbul’un Fethinin 500. Yılı
Töreni filmini piyasaya çıkarmıştır. 3 yıllık bir aradan sonra, Türk sinema tarihinde sanatsal
yönü ağır basan, gerçek anlamda bir film çekildiğini görüyoruz. İlhan Arakon’un renkli olarak
çektiği Bir Şehrin Hikâyesi adlı çalışmada Bizans’tan bu yana İstanbul’un tarihi özetlenip,
çeşitli yönleri tanıtılıyordu. 1954 yılında gerçekleştirilen ikinci film ise Atatürk Sevgisi adlı,
çok zengin görüntü malzemesiyle hazırlanan ancak belgesel bir nitelik taşımayan bir
çalışmaydı.
1956 yılından itibaren etnografik belgesel faaliyete geçerek, Edebiyat fakültesi Sanat
tarihi bölümünden bir grup bilim adamı, ilk çağlardan günümüze Anadolu uygarlıklarını ele
alıp tanıtmak üzere belgesel film yapmaya başlamışlardır. İki bilim adamı, bilimsel olduğu
kadar sanatsal kaygılar güden belgeseller yaparak ilk kez Türkiye’de bu anlamda bir çalışmaya
imza atmışlardır. Bu yönetmenlerin çektiği 1956 tarihli Hitit Güneşi, o yılki Berlin Film
Festivali belgesel dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı. 1960 yılında, üç yıl süreyle
çalışmalarını durduran İstanbul Üniversitesi Film merkezi 1963 yılından başlayarak 1973 yılına
kadar çalışmalarını sürdürdü. Bu süre içinde 1956-1960 arası 7, 1963-1973 arası 11 olmak üzere
toplam 18 belgesel film çekildi.
Aynı yıllarda Eczacıbaşı Fabrikaları, Yapı Kredi Bankası ile Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu çeşitli belgesel filmlerin yapımcılığını üstlendi. Bunların içinde Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu’nun 1974-84 yılları arasında, Süha Arın ile yapılanlar kayda değer
çalışmalardır. Ayrıca M.E.B Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTEM), TRT ve
Turizm Bakanlığı ilgi alanlarına girecek şekilde belgesel filmler yapmış ya da yaptırtmıştır.
Bu dönemlerde Lütfi Ömer Akad, Güner Sarıoğlu, Sezer Tansuğ, Artun Yeres, Ali
Habip Özgentürk, Behlül Dal, Nesli Çölgeçen gibi yönetmenler çok sayıda belgesel üretmiştir.
Bunlara eklenecek en önemli ad kuşkusuz Süha Arın’dır. 1964-86 yılları arasında toplam 26
filmin yönetmenliğini yapan Süha Arın, sinemanın başka bir türüne geçmeden bu çalışmalarını
32 yıl boyunca sürdürmüştür.
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Adını 1974 yılında yaptığı Hattiler’den Hititler’e adlı belgeselle duyuran ve yaptığı
filmlerle yurt içi ve dışında çok sayıda ödüller kazanan Süha Arın’ın belli başlı belgeselleri
şunlardır: Midas’ın Dünyası (1975), Safranbolu’da Zaman (1977), Urartu’nun İki Mevsimi
(1977), İstanbul’un Çağırdığı Su (1977), Likya’nın Sönmeyen Ateşi 1-2 (1978), Yörük Elif
(1979), Tahtacı Fatma (1979), 40.000 Adım (1980), Kula’da Üç Gün (1983), Kariye (1984),
Anadolu’da Konutun Öyküsü 1-2 (1984), Camın Teri (1985).
Bunlardan TRT adına çektiği Yörük Elif filmi TRT tarafından sakıncalı bulunarak
negatifleri bir daha ortaya çıkmamak üzere kaybolmuştur. Yine Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş’nin kuruluşunun 50. Yılı için, bu kuruluş tarafından hazırlatılan Camın Teri
filmi de yönetimce “sakıncalı” bulunarak gösterime sokulmamıştır.
1914 yılından bu yana süregelen sinema serüveni içinde, belgesel sinemamızın birkaç
girişim dışında her türlü destekten yoksun olduğu ortadadır. Belgesel sinemanın yurt içinde
şansı hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bu nedenle de amatör çalışmalar daha çok ön
plana çıkmaktadır.
Türkiye'de sinemanın öncü isimlerinden Ali Fuat Uzkınay (1888-1956), çeşitli
belgeseller yönetti ve ilk kurmaca filmlerde görüntü yönetmenliği yaptı. Uzkınay'ın 1914'de
gerçekleştirdiği ileri sürülen ve ilk yapım olarak kayıtlara geçen Ayastefanos'daki Rus
Abidesi'nin Yıkılışı adlı belgesel filmin kopyasına bugüne kadar ulaşılabilmiş değil. Günümüze
ulaşamayan ilk Türk filmi olan bu belgeselin bir canlandırması bugün Londra Sinema
Müzesi’nde sergileniyor.
II. Dünya Savaşı yıllarındaki belgeseller daha çok haber ve propaganda ağırlıklıydı.
Kore Savaşı'na katılan Türk Tugayı'nın günlük rutinini ve savaş manzaralarını görüntüleyen
Kore Gazileri, Mehmetçik Kore'de, Kore'de Türk Kahramanları 1950 yıllarda çekilen belgesel
filmlerin başında gelir. 1956'da Anadolu uygarlıklarını belgesel filmlerle tanıtmak amacıyla
İstanbul Üniversitesi Film Merkezi kuruldu. Merkez adına Sabahattin Eyüboğlu ve Mazhar
Şevket İpşiroğlu'nun iki Avustralyalı görüntü yönetmeniyle birlikte gerçekleştirdikleri Hitit
Güneşi adlı belgesel Berlin Film Festivali'nde ikinci olarak ödül kazandı (1956). 1963'te ise
yedi yıllık bir suskunluktan sonra yeniden faaliyete geçen İstanbul Üniversitesi Film
Merkezi'nin ilk belgeseli Adnan Benk ve Mazhar Şevket'in gerçekleştirdikleri Akdamar oldu.
Adnan Berk'in yönettiği ve müziğini bestelediği Ben Asitavandas adlı belgesel film İtalya'da
Padua Üniversitesi'nin düzenlediği X. Uluslararası Film Şenliği'nde ''eski bir sanat eserinin
özgür ve çağdaş yorumlanmasında yeni bir araştırma'' şeklinde değerlendirilerek, sanat
belgeseli dalında ikincilik ödülü aldı (1965). Bu ödül tümü Türklerden oluşan bir ekip
tarafından gerçekleştirilmiş, belgesel film dalında kazanılan ilk ödül oldu.
Birçok alanda olduğu gibi belgesel film yapımında da (60'lı yıllardan sonra) çeşitli özel
kuruluşların ve bankaların katkısı oldu. 1970'li yıllardan ise sonra Türk Radyo Televizyon
Kurumunun da etkisiyle ülkemizdeki belgesel film üretimi çoğaldı. Bu üretim artışı 90'lı yılların
başında özel televizyon kanallarının kurulmasıyla büyük bir ivme kaydetti.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Türkiye’de sinemanın başlangıcına dair genel bilgiler aktarıldı, Türkiye’de belgesel
sinemasının doğuşu ve gelişimi dönemlere ayrılarak incelendi. Türk belgesel sinemasına dair
kronolojik sıralama öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi düzenli işleyen bir sinema endüstrisinin üç önemli ayağını
ifade eder?
a) Yapım, Dağıtım, Gösterim
b) Yapım, Reklam, Müzik
c) Yapım, Gösterim, Reklam
d) Yapım, Dağıtım, Güncellik
e) Yapım, Gösterim, Ses
2. Türkiye’deki ilk belgesel film aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vahdettin’in Cülus Alayı, 1916.
b) Anafartalar Muharebesinde İtilaf Ordularının Püskürtülmesi, 1915.
c) Galiçya Harekâtı, 1915.
d) Sultan Reşat’ın Cenaze Merasimi, 1916.
e) Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı, 14 Kasım 1914.
3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ilk Türk belgeselci olarak kabul edilir?
a) Muhsin Ertuğrul
b) Lütfi Ömer Akad
c) Fuat Uzkınay
d) Hazım Hörmükçü
e) Seyfi Havaeri
4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1950 yılında Kore Savaşı’na katılması
dolayısıyla Kore’deki Türk askerlerini anlatan belgesel filmdir?
a) Kore Gazileri
b) Kore’deki Günler
c) Koreli Askerler
d) Kore’de Hayat
e) Kore Şehitleri
5. Aşağıdakilerden hangisi Süha Arın’ın belli başlı belgesellerinden biri değildir?
a) Kula’da Üç Gün (1983)
b) Safranbolu’da Zaman (1977)
c) Likya’nın Sönmeyen Ateşi 1-2 (1978)
d) Tahtacı Fatma (1979)
e) Kore'de Türk Kahramanları (1950)
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Cevaplar
1) A
2) E
3) C
4) A
5) E

99

6. TÜRKİYE’DE BAŞLANGIÇ SONRASI BELGESEL SİNEMA
ÇALIŞMALARI VE GELİŞİMİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Anahtar Kavramlar

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İstanbul Üniversitesi Film Merkezi (İÜFM)
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Giriş
Türkiye’de belgesel film çalışmaları; hem kişisel olarak yapılan çalışmalar hem de
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) gibi önemli bir kurumun desteği ile mesafe kat
etmiştir. 1950’li yıllara kadar Türkiye’de belgesel sinema adına çeşitli ürünler ortaya
konulmuştur; 1950’li yıllardan sonra ise önemli bir gelişme olarak İstanbul Üniversitesi
öncülüğünde düzenli denebilecek belgesel film üretimi yapılmaya başlanmıştır. 1950’li yıllar
sonrasında dönem dönem artan veya azalan seyirde belgesel film üretimi yapılmıştır.
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6.1. Türkiye’de 1950 Yılından Sonra Belgesel Sinema Çalışmalarının
Seyri
Türkiye’de belgesel film 1950'ye kadar yalnız resmi kuruluşların uğraşı içinde yer
almıştır. Ancak, düzenli bir şekilde bu çalışmalar sürdürülemediği için, belgesel film
çalışmaları birkaç kişinin çabalarıyla sınırlı kalmıştır. 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından Öğretici Filmler Merkezi (daha sonra Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi
olmuştur) kurulmuştur.

1956 yılı Türk Sineması için özel bir önem taşımaktadır. İlk kez bir kurum, düzenli
sayılabilecek belgesel film çalışmalarına başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü’nden bir grup bilim adamı, ilk çağlardan günümüze Anadolu
Uygarlıklarını ele alıp tanıtmak üzere belgesel film yapmaya karar vermişlerdir. Bu
çalışmaların ilki Sabahattin Eyuboğlu ve Mazhar Şevket İpşiroğlu'nun yönettikleri Hitit
Güneşi'dir. Bu film aynı zamanda 1956'daki Berlin Film Festivali’nde belgesel film dalında
ikincilik ödülü olan 'Gümüş Ayı'yı alarak, uluslararası bir şenlikte ödül kazanan ilk Türk filmi
olmuştur.
İstanbul Üniversitesi Film Merkezi (İÜFM)'nin belgesel film çalışmaları aynı
doğrultuda 1960 yılına kadar sürmüş ve bu yıla kadar Eyuboğlu ve İpşiroglu Hitit Güneşi
dışında, Surname, Karanlık Renkler, Anadolu'da Roma Mozayikleri ve son olarak da Anadolu
Yolları filmlerini çekmişlerdir. Bu yapıtlar, bir eğitim kurumunun "eğitim" amacını içerdiği
gibi, sanatsal anlamda Türkiye'de belgesel film çalışmalarının ilk örneklerini de
oluşturmuşlardır.
Sabahattin Eyüboğlu 1956'da ikinci çalışma olarak "Antalya Ormanları" adlı filmi
çeker. Eyüboğlu-İpşiroğlu ikilisi 14. yüzyıl sonlarında, kökleri Uygur Türklerine kadar uzanan
ve büyük bir sanat geleneğinin son temsilcisi olduğu anlaşılan Mehmet Siyah Kalem'e
maledilen resimleri konu alan "Siyah Kalem"i çekerler. İki yönetmenin İÜFM adına yaptıkları
çalışmalar 1960 yılına kadar devam eder. Bu tarihten itibaren İÜFM çalışmalarına bir sure ara
verir.
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1957'de Metin Erksan, Ordu Foto Film Merkezi'nin olanaklarıyla Dünya Havacıları
Türkiye'de filmini çekmiştir. İkinci belgesel filmi Nehir ve Uygarlık'ı (Büyük Menderes Vadisi)
1959'da çekmiş ancak ilgisizlik nedeniyle seyirci ile buluşturamamıştır. 1960 yılında iki
belgesel film çekilmiştir. Birincisi, Milli Film'in eski filmlerden kurguladığı ancak belgesel
sinemaya pek katkısı olmayan Türk’ün Mucizesi yapımı ve ikincisi Ordu Foto Film Merkezi
tarafından propaganda amacıyla hazırlanan Düşükler Yassıada'da yapımıdır. 1960 yılı
Türkiye'de pek çok değişimin yaşandığı bir dönemin başlangıcıdır. Ancak bu dönem belgesel
sinema için biraz gecikmiş, 1960 yılında sadece iki belgesel film ("Türk'ün Mucizesi" ve
"Düşükler Yassıada'da") çekilmiştir.

1960'dan sonra üç yıl süreyle belgesel film çalışmasını durduran İstanbul Üniversitesi
Film Merkezi, 1963'te X. yüzyıldan kalma bir kiliseyi konu alan "Aktamar"ı çeker. Bu filmle
başlayan 1960 sonrası faaliyet içinde "Ben Asitavandas", "Karagöz'ün Dünyası", "III. Ahmet
Surnamesi", "Kapalı Çarşı", "Çini", "Haliç" gibi yapımlar vardır.
1962'de belgesel film çalışmaları kimi kurum ve kuruluşlarca yeniden başlamıştır.
Belgesel film konusuyla ilgilenen ilk kuruluş Eczacıbaşı Fabrikaları olmuştur. 1960 yılından
sonra Eczacıbaşı Fabrikaları tarafından belgesel film çalışmaları yapılır. 1962 yılında çektikleri
ilk film yönetmen Pierro Birro ve görüntü yönetmeni J. J. Fiori "Renk Duvarları"nı çeker.
İstanbul Üniversitesi Film Merkezi 1960'da ara verdiği belgesel film çalışmalarına, 1963
yılında Mazhar Şevket İpşiroğlu ve Adnan Benk tarafından çekilen Aktamar filmi ile yeniden
başlamıştır.
1960 sonrası çalışmalar içinde, Lütfi Akad'ın Orman Genel Müdürlüğü adına, Orhan
Asena'nın senaryosundan yola çıkarak çektiği Tanrı'nın Bağışı Orman’ın (1964) Türk
belgeselciliği açısından önemli bir yeri vardır. Lütfi Akad'ın Tanrının Bağışı Orman’ı Orman
Genel Müdürlüğü adına gerçekleştirirken, aynı yıl Süha Arın, Milli Eğitim Bakanlığı Film
Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi adına eğitici nitelikli ilk filmi Trafik Emniyeti’ni
çekmiştir.
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1967'de Sezer Tansuğ Pazar Pehlivanları filminde yağlı güreşleri anlatmış, 1968
yılında Yapı Kredi Bankası belgesel film yapımıyla ilgilenmeye başlamış, bir başka kurum Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu- da 1974'te Türkiye’yi tanıtım amaçlı filmlerin
yapımcılığını üstlenmiştir. Suha Arın bu kurum adına 1974'te Hattilerden Hititlere, 1975'te
Midas'in Dünyası, 1976'da Safranbolu'da Zaman adlı filmleri gerçekleştirmiştir. 1976'da Güner
Sarıoğlu Ladik 76 filmini çekmiştir.
Güner Sarıoğlu, 1980 yılında Beritanlı Aşiretini konu alan Beritanlı belgeselini ve
1982'de Kapadokya belgeselini çekerken, Arın, 1983'te Kula'da Üç Gün, 1984'te Kariye ve
Anadolu'da Konutun Öyküsü, 1985'te de Türkiye Şişe Cam Pazarlama A.Ş.'nin 50. yılı ve 1985
Gençlik Yılı nedeniyle Camın Teri filmlerini çekmiştir.
1968 yılında yayına başlayan TRT Kurumu, özellikle kuruluş yıllarında belgesel
filmlere büyük ağırlık vermiş, 1974 yılından sonra da belgesel film arşivini kurmuştur. 1980'li
yıllardan itibaren TRT kurumunda belgesel anlayışında büyük gelişmeler kaydedilmiş, hem
kurum tarafından hem de TRT adına özel kuruluşlar tarafından kültür, sanat ve doğa içerikli
çok sayıda belgesel çekilmiştir.

Yönetmenlerin en çok belgesel ürettikleri dönem 1991 yılı sonrasıdır. Bu dönemde özel
televizyon kanallarının artması bu durumun önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir.
Yine belgesel sinema yönetmenlerinin neredeyse beşte dördünün bir kurum ya da televizyon
kanalından mali destek sağladığı söylenebilir. “Kurum desteği” diyen yönetmenlerin önemli bir
kısmının TRT kurumunu kastettiği düşünüldüğünde, özellikle TRT'nin belgesel alanına verdiği
destek daha net olarak ortaya çıkmaktadır.
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1960 sonrasında belgesel film yapım çalışmaları içinde Yapı Kredi Bankası ve Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu'nun çabaları da kendini gösterir. Yapı ve Kredi Bankası adına
1968, 1969 ve 1970 yıllarında sırasıyla "Ebru", "Edirne" ve "Köprü" adlı filmler çekilir.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ise 1974'de Türkiye'yi tanıtma etkinliklerinin bir parçası
olarak Anadolu'yu tarihsel bir perspektif içinde ele alan bazı filmlerin yapımcılığını üstlenir.
Eğitim amacıyla kurulmuş olan M.E.B. Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi,
temel amacı eğitim olmakla birlikte sanatsal kaygıların da ağır bastığı belgesel filmlerin
yapımımda da faaliyet gösteren bir devlet kuruluşudur. Bu kurumun arşivlerinde halen,
Türkiye'nin tüm illerini kapsayan önemli tarihsel merkezleri konu alan çok sayıda belgesel film
vardır. 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonu, özellikle kuruluş yıllarında yerli yapım
belgesel filmlere büyük ağırlık vermiştir. Fakat kuruluşundan itibaren uzun bir sure bir arşiv
çalışması yapmamış, ancak 1974 yılından sonra belgesel film arşivi kurulabilmiştir.
Melih Âşık, Uğur Dündar, Ahmet Pınar, Bilgin Adalı, Ayhan Karapars, Süheyla Tezer,
Yavuz Tarakçıoğlu, Varlık Özmenek, Koray Düzgören, Âdem Yavuz, Şehriban Durgun, Yavuz
Sezer, Tunca Yönder, Münip Senyücel, Ertuğrul Karslıoğlu gibi yönetmenler TRT'de başarılı
belgesel film çalışmaları yapmışlardır.1980'li yıllarda TRT televizyonunda belgesel anlayışı
büyük gelişmeler kaydetmiş, kurum tarafından ya da kurum adına özel kuruluşlar tarafından
Türkiye’nin tarih, kültür, sanat ve doğa varlıklarını içeren nitelikli belgeseller çekilmiştir.
II. Dünya Savaşı’yla birlikte ortaya çıkan yeni sıkıntılar belgesel film çalışmalarını
engellemiştir. Bu dönemde Türkiye savaşa katılmadı ancak savaşın getirdiği sıkıntıların
birçoğunun etkisini yaşamaktan da kurtulamadı. Geniş bir insan gücü silahaltına alındı,
savunma giderleri alabildiğine arttı, büyük bir ekonomik sıkıntı ve darlık dönemi ortaya çıktı.
1930'lu yıllarda hareketlenen Türk Sineması ve belgesel film, savaş koşullarının etkisiyle bir
atılıma hazırlanmaktayken bir anda dondu. Savaşın etkisiyle kapanan Avrupa pazarlarının
yerine yabancı şirketler filmlerini Türkiye’ye pazarladılar. Bu da o sıralarda finansman sorunu
da olan filmciliği bir anda engelledi. Dünyada savaşla birlikte çok sayıda belgesel üretilmekle
birlikte savaştan uzak kalan ülkemizde Kore Savaşı’na kadar belgesel film alanında söz
edilmeye değer bir çalışma yapılamamıştır.
1958 yılında Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü’nün Brüksel’deki dünya sergisine
gönderilmek üzere açtığı bir yarışma sonucu Şadan Kamil tarafından bir kamyonun Anadolu
seferinin anlatımı yöntemiyle Anadolu'nun çeşitli yönlerinin tanıtıldığı Dağları Delen Ferhat
adlı belgesel film çalışması da 1959 Karlovy-Vary şenliğine katılmıştır. 1965’te Süha Arın
Hürriyet Gazetesi adına Bir Gazetenin Hikâyesi adlı bir belgesel film yapmıştır.
1968 yılında bir başka özel kuruluş olan Yapı Kredi Bankası belgesel film yapımına
girişmiş ve Ebru filmini gerçekleştirmiştir. Bu film de 1968 Milano Fuar’ında Turistik Belgesel
Filmler dalında başarı ödülü kazanmıştır. Aynı yıl Sezen Tansuğ, renk ve müzik gibi ögelerin
ustaca kullanıldığı Bozkırda Bir Yalnız Ağaç adlı belgesel filmini yapmıştır. 1969 yılında
Eyüboğlu ve Aziz Albek, İstanbul Üniversitesi adına Antalya çevresindeki su kaynaklarından
yola çıkarak yörenin tarihinden söz ettikleri Eski Antalya’nın Suları adlı bir belgesel film daha
çekmişlerdir.
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Yapı Kredi Bankası 1970 yılında da Köprü adıyla çarpıcı görüntüleri ve başarılı kurguyu
içeren bir belgesel film gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalardan sonra iki yıl gibi bir süre
duraklayan belgesel film çalışmaları tekrar başlayarak yeni ürünler vermiştir. 1972 yılında
İstanbul Üniversitesi Film Merkezi Karagöz oyununu perde arkasındaki çalışmalardan
başlayarak figürlerin kesilip boyanışından oynatılışına, tiplemelere kadar tanıtan Karagöz’ün
Dünyası filmini Eyüboğlu ve Albek ikilisine yaptırmıştır. Bu film de Madrid Sinema
Şenliği’nde ikinci olmuştur.
Lütfi Akad 1973 yılında Cumhuriyetin 50. yıldönümü nedeniyle Orman Bakanlığı adına
sanat ve estetik yanı ağır basmayan eğitici ve propaganda amaçlı Ormancılığımızda Dün ve
Bugün, Ormanları Koruma, Ormanların Ekonomik Değeri, Orman Endüstrisi ve Ormanın
Ruhsal Sağlıkla İlgisi adlarında yedi belgesel film yapmıştır. Ayni yıl Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı da C. Lelouch'a Türkiye adıyla Türkiye’yi yabancı ülkelerde tanıtmak amacıyla
devingen bir alıcı ve dinamik bir kurgunun kullanıldığı bir belgesel film yaptırmıştır.
Yetmişli yıllarda bir başka yönetmen Ali Habip Özgentürk de çeşitli belgesel film
çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalar arasında Uzun Yürüyüş, Bir Kuva-yi Milliyeci’nin
Hatıraları, Bir İşçinin Öldürülüşü ve Yasak sayılabilir. 1974 yılında da devam eden belgesel
film çalışmalarına bu kez Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu da katilmiş ve Türkiye’yi
tanıtma amacıyla Anadolu'yu tarihsel bir perspektif içinde ele alan çeşitli filmler yapmıştır.
Süha Arın 1974 yılında kendi adına Sessiz Emekçiler filmini yapmıştır. Turing Kurumu 1975
yılında da belgesel film çalışmalarına devam etmiş ve bazı belgesel filmler için Süha Arın'la
çalışmıştır. Yine Arın aynı yıl Kaygı Kuyuları adlı toplumsal bir film çekmiştir.
1975 yılında Behlül Dal'da Güneş’in Battığı Yer ve Yuva Hasreti belgeselleriyle bu
döneme katkıda bulunmuştur. Bu dönemde Güner Sarıoğlu’nun, Ladik 76 belgesel filmi
1978'de katıldığı Polonya Krakov'da birincilik ödülü ve Finlandiya Tampere'de onur belgesi ile
ödüllendirilir. Tahtacı Fatma, adıyla sosyal güvenlikten yoksun orman isçilerinin sorunlarını
toplumsal bir bakış açısıyla ele alan bir belgesel filmi 1979 yılında gerçekleştiren Süha Arın ise
bu filmiyle Balkan Film Festivali'nde birincilik ödülü almıştır. Süha Arın belgesel film
çalışmalarına devam ettiği 1980 yılında da Kapalı Çarşı’daki şerbet satan bir şerbetçinin
gözüyle bir gün içinde kırk bin adım atıldığını tasarlayarak bu renkli dünyayı tanıtan
Kapalıçarşı’da Kırk Bin Adım, Âşık Ali İzzet Özkan ve Cemal Reşit Rey biyografik belgesel
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filmlerini gerçekleştirir. Aynı yıl Güner Sarıoğlu göçebe yaşamı içinde Beritanlı aşiretini konu
aldığı Beritanlı adlı belgeseli ile Tampere'de onur belgesiyle ödüllendirilir.

1980 yılında yapılan diğer belgesel filmler de Nesli Çölgeçen’in Ankara örneğinden
hareketle Türkiye’deki konut sorununu ele aldığı Çatı ve Yalçın Yelence'nin kentte yaşayan
çocukların dramını anlattığı Çocuklar Çiçektir filmleridir. 1981 yılında Atatürk’ün doğumunun
100. yıldönümü nedeniyle Turing Kurumu Dolmabahçe ve Atatürk belgeselini yaptırmıştır.
Daha sonra 1982 yılında da belgesel film olarak Süha Arın'ın Anadolu'nun Petrol Yolu ve Güner
Sarıoğlu’nun Anadolu'yu geçmişiyle, tarihi eserleriyle ele aldığı Kapadokya’yı sayabiliriz.
1983 yılında da çalışmalarına devam eden Süha Arın bu yıl Kula evlerinin mimari özelliklerini
ve burada yapılan geleneksel bir düğünü anlattığı Kula'da Üç Gün filmini gerçekleştirir. Aynı
yıl Nesli Çölgeçen de Türkiye’yi dışarda tanıtmak amacıyla Çiçek Film hesabına iki yıl
öncesinden çalışmalarına başladığı Tarih Boyunca Anadolu belgesel filmi dizisinin Anadolu
Şafağında, Sonsuz Barış, Savaşın Toprağı, Altın Çağ, Özgürlük Kıyıları, Anadolu'da Buluşma,
Mozaik, Sultan Ahmet Meydanı adlı bölümlerini tamamlar.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu üç yıl aradan sonra 1984 yılında Süha Arın’la
birlikte İstanbul Kariye müzesindeki freskleri Ortodoks, Katolik ve Osmanlı müziklerinden
oluşan bir ses kuşağı içinde anlatarak Kariye belgeselini oluştururlar. Süha Arın aynı yıl
Anadolu'da Konutun Öyküsü adlı bir belgesel film daha gerçekleştirir. Güner Sarıoğlu da 1984
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yılında Anadolu'da Antik Çağın heykelcilik merkezi ve heykelcilik okulu olan Afrodisias’ı
gerçekleştirir. Daha sonra da Keçe, Eşref Üren ve Kırk Sekiz Saat Denizde adlı belgesel filmleri
gerçekleştiren Sarıoğlu Türk belgesel film yaşamında önemli çalışmalar yapmıştır. 1985 yılında
da Süha Arın ülkemizdeki cam sanayiini geçmişiyle ve önemli örnekleriyle anlatan Camın Teri
belgesel filmiyle 1986 yılında da Fırat Göl Olurken ve Trabzon belgesellerini
gerçekleştirmiştir. 1986 yılından sonra da gerek Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu gerek
diğer kamu kurumları, gerekse özel kurum ve şahıslar tarafından çeşitli belgesel filmler
yapılmıştır.

6.2. Türkiye’de Başlangıç Sonrası Belgesel Sinemanın Gelişimine Dair
Değerlendirmeler
Türkiye’deki belgesel film çalışmaları incelendiğinde; bu çalışmaların 1960 yılına kadar
pek zengin çeşitlerde ve sayıda olmayıp sadece haber, eğitim, tanıtım ve propaganda amaçlı
filmler olduğunu, 1960 yılından sonra ise Türk belgesel filmciliğinin gerek nitelik ve gerek
nicelik açısından sürekli gelişerek çeşitlerinin de dünyadaki belgesel türlerine paralel olarak
çoğaldığını görmek pek mümkün olmamıştır.
Ülkemizde, belgesel filmin başlangıcı 1914 yılında Fuat Uzkınay'ın Ayastefanos'taki
Rus Abidesinin Yıkılışı filmi ile gerçekleşmiştir. Merkez Ordu Sinema Dairesi'nin savaş ile
ilgili çektiği belgesel filmler, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Sinema Kolu'nun Kurtuluş Savaşı ile
ilgili filmleri ile suren belgesel film çalışmaları, 1922 yılından itibaren özel sektörün bu alana
girişi ile devletin tekelinden çıkmıştır. Ordu Film Alma Dairesi'nin de kurulusu ile Cumhuriyete
kadar savaş belgeselleri ve törenleri konu alan belgeseller yapan ülkemiz filmcileri
Cumhuriyetten sonra da Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmler yapmaya devam etmişlerdir.
İstanbul ve Bursa ile ilgili şehir belgesellerinin de gerçekleştiği bu dönem İkinci Dünya
Savaşı’na kadar, dünyadaki belgesel gelişmelerinin çok uzağında kalarak devam etmiştir. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra özel sektörün ve kurumların çabaları sonucu hareketlenen
ülkemizdeki belgesel film çalışmaları özellikle 1965'den sonra hareketlenmiştir. 1968 yılında
kurulan televizyonun da etkisiyle belgeseller konusunda çalışmaların artmasına rağmen
günümüze kadar gelinen bu dönemde Türk belgesellerinin dünyadaki gelişmelerin çok
uzağında kaldığını ve kendine özgü bir çalışma yöntemi bulamadığını gözlemlemekteyiz.
Ülkemizde sinema sektörünün yapısının da etkili olduğu bu geri kalmışlık devletin ve
televizyonun finans sağlamasından ve destekleyici çabalarından da payını alamamıştır.
Belgesel filmin Türkiye’deki gelişimini engelleyen nedenler:
II. Dünya Savaşı’yla birlikte ortaya çıkan savaş belgesellerinin savaşa giren
ülkelerin belgesel filmlerinin gelişmesi üzerindeki olumlu etkisi Türkiye’nin savaşa
girmemesi nedeniyle görülmemesi
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Belgesel filmlerin eğlence anlayışına pek uymaması nedeniyle daha çok öykülü
filmlere yönelinmesi
Türkiye’de belgesel filmden öykülü filme geçiş geleneğinin olmaması, genç
yönetmenlerin doğrudan öykülü filme yönelmesi
Ayrıca, ülkemize sinemanın gelişinin oldukça gecikmiş olması ve dünyadaki
gelişmelerin ticari amaçlarla sadece öykülü filmlere yansımış olması
Ülkemize sinemanın girmesinden sonra da, çok önemli siyasal ve toplumsal
dönemlerin yabancılar tarafından filme alınması, uzun bir süre sinemanın gösterim aracı
olarak kalması
Bunun yanında ülkemizde televizyon yayınlarının başlamasıyla birlikte,
belgesel filmler için olumlu bir ortam yaratılmışken, devletin tekelindeki televizyon
yayımlarında sanat yönü ağır basan ve tanıtım amaçlı belgesellerin yanında toplumsal
içerikli belgesellere yer verilmemesi
Türkiye’nin tüketici toplum yapısına sahip oluşu, sinemanın dışa bağımlı oluşu
ve Dünyada ticari amaçlı sinema ağırlığında toplumsal ve sosyal içerikli belgesellerin
üretilmemesidir.

Belgesel film yayın oranının diğer türlere göre çok az bir dilime sahip olduğu bir
gerçektir; yayınlanan belgesellerin büyük oranlarda yerli yapımlar olmadığı da görülmektedir.
Ülkemizdeki zengin, sosyal ve toplumsal potansiyelin, belgesel filmler aracılığıyla
değerlendirilmesi çok faydalı olacaktır. Belgesel sinemanın ülkemizdeki gelişimi açısından
sistematik ve süreklileştirilmiş olarak yapılması gereken en önemli iş başlıkları şunlardır: Genç
yönetmenlerin yetiştirilmesine hassasiyet gösterilmesi, yeni ürünlerin üretiminin teşvik
edilmesi ve belgeselin işlevi olan toplum gerçeklerini izleyicilere aktarmak açısından topluma
değer üreten çalışmaların yapılması.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

115

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Türkiye’de 1950 yılından sonra belgesel sinema çalışmalarının nasıl bir seyir izlediği,
koşullarının neler olduğu, hangi belgesel filmlerin üretildiği öğrenildi ve Türkiye’de başlangıç
sonrası belgesel sinemanın gelişimine dair değerlendirmeler aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1. Özel televizyon kanallarının artmasıyla da ilintili olarak yönetmenlerin en çok belgesel
ürettikleri dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1930 yılı sonrasıdır.
b) 1950 yılı sonrasıdır.
c) 1980 yılı sonrasıdır.
d) 1915 yılı sonrasıdır.
e) 1991 yılı sonrasıdır.
2. 1980'li yıllardan itibaren TRT adına özel kuruluşlar tarafından hangi içerikli belgesel
çekilmiştir?
a) Sağlık.
b) Kültür, sanat ve doğa
c) Sadece doğa.
d) Bilim.
e) Mimari.
3. Aşağıdakilerden hangisi belgesel filmin Türkiye’deki gelişimini engelleyen
nedenlerden biri değildir?
a) Belgesel filmlerin eğlence anlayışına pek uymaması nedeniyle daha çok öykülü
filmlere yönelinmesi.
b) Ayrıca, ülkemize sinemanın gelişinin oldukça gecikmiş olması ve dünyadaki
gelişmelerin ticari amaçlarla sadece öykülü filmlere yansımış olması
c) Belgesel filmin toplum tarafından reddedilmesi.
d) Sinemanın dışa bağımlı oluşu ve Dünyada ticari amaçlı sinema ağırlığında
toplumsal ve sosyal içerikli belgesellerin üretilmemesidir.
e) Ülkemize sinemanın girmesinden sonra da, çok önemli siyasal ve toplumsal
dönemlerin yabancılar tarafından filme alınması, uzun bir süre sinemanın gösterim
aracı olarak kalması.
4. Aşağıdakilerden hangisi belgesel sinemanın Türkiye’deki gelişimi açısından sistematik
ve süreklileştirilmiş olarak yapılması gereken en önemli iş başlıklarından biri değildir?
a) Topluma değer üreten çalışmalar yapmak.
b) Genç yönetmenlerin yetiştirilmesine hassasiyet gösterilmesi.
c) Yeni ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi.
d) Belgeselin işlevi olan toplum gerçeklerini izleyicilere aktarmak
e) Daha çok ticari kaygıyla belgesel üretiminin yapılması.
5. Kapalıçarşı’da Kırk Bin Adım adlı belgesel filmin yönetmeni kimdir?
a) Süha Arın
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b) Mazhar İpşiroğlu
c) Behlül Dal
d) Güner Saroğlu
e) Aziz Albek

Cevaplar
1) E
2) B
3) C
4) E
5) A
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7. ETNOGRAFİK BELGESEL FİLM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Etnografik Film
7.2. Etnografik Belgesel Film
7.3. Etnografik Belgesel Filmin Tarihçesi
7.4. Etnografik Belgesel Filmin Yapım ve İçerik Özellikleri
7.5. Türkiye’de Etnografik Belgesel Film Çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Etnografya, Etnoloji, Etnografik Film, Etnografik Belgesel Film.
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Giriş
Karl Heider’e göre; etnografik film, etnografik anlayışı yansıtan filmdir. Etnografik
film, etnografya artı filmden çok daha fazla şey ifade etmektedir. Etnografik belgesel film de
etnografya artı belgesel filmden daha fazla bir şeydir. Etnografik film, bilimsel bir girişim olan
etnografya ile arasında olan bağla değerlendirilmelidir. İnsan ile ilgili olan filmlere “etnografik”
denilebilir. İnsanlar dolayısıyla vuku bulan bulutların ya da kertenkelelerin gösterildiği filmler
bile kültür hakkında, o kültürün bireyleri hakkında bir şeyler söyler; insanlar onları nasıl
betimler, onlardan kim nasıl yararlanır gibi. Az da olsa etnografik öge içeren filmler, etnografla
büyük bağlar kurabilir.
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7.1. Etnografik Film

Antropoloji alanındaki önemli isimlerden olan Jay Ruby, Etnografik filmi tanımlayan
bir manifesto yayınlamıştır. Bu manifestoda öncelikli olarak antropolojik bakış açısı mevcuttur.
Ruby’e göre Etnografik film antropolojinin amaçlarına hizmet edebilecek bir sanatsal bir
eylemdir. Etnografik filmler, aslında etnografik bilgiyi resimleme yoluyla ileten filmler
değildir. Antropoloji hakkında çok az bilgiye sahip ya da hiçbir bilgileri olmayan profesyonel
film yönetmenleri tarafından ya da düşünmeden belgesel gerçekçiliğin diktelerini takip eden
antropologlar tarafından yapılırlar. Antropolojinin amaçlarını ilerletecek bir sinemanın var
olabilmesi için, aşağıdakiler gerçekleşmelidir:
1.
ES akademik olarak eğitim almış ya da akademik olarak çalışan sosyokültürel
antropologların işi olmalıdır. ES sadece düzenli olarak profesyonelce akademik söyleme
dâhil eğitimli etnografların yaptığı etnografik araştırmaların bir sonucu olabilir. ES
antropolog, entelektüel ve araştırmacı olarak çalışmaların bir uzantısı olmalıdır.
2.
ES açık bir biçimde anti-realist, anti-pozitivist olmalı, belgesel gerçekçiliğin
kurallarından ayrılmalı ve tüm sinema formlarından yararlanabilmelidir kurmaca olan
ya da olmayan.
3.
ES çokseslilik gibi tekniklerle görüntülenmiş olanların aracılığını artırmaya
çabalamalı ve yapımcının otoritesini merkezden uzaklaştırmayı denerken yazarlığın
ahlaki ağırlığını da kabullenmelidir.
4.
ES antropoloji dışavurumun bir ifadesi olarak görsel medyanın sınırlarını
keşfetmelidir.
5.
ES eğer başarabilirse, ilk olarak seyircilerinin aklını karıştıracaktır. Bu nedenle
filmi yapanların farkında olmaları ve izleyicilere yardım etmeleri çok önemlidir.
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6.
ES’nin, eğer ticari dünyanın kısıtlamalarından kaçması gerekiyorsa, yapım ve
dağıtım için alçak gönüllü yapım değerleri, ufak bütçeleri ve düşük maliyetleri
olmalıdır. ES, bu nedenle, ekonomik bir potansiyele sahip değildir. Onun ürünlerinden
kimse hayatını kazanamaz. Akademik bilgiyle iletişim kurmak isteyen araştırmacının
bir eylemidir.
7.
ES kamu ve devlet televizyonlarının, popüler bir biçimde erişilebilir ürünleri
kabul eden ajansların ve gelir getiren işleri dolaşıma sokan dağıtım şirketlerinin
ekonomik diktasından çekilmelidir. Yeni finans kaynakları ve dağıtım olanakları
yaratılmalıdır.
8.
ES halen mevcut tüm film festivallerinin ve diğer gösterim merkezlerinin
yetersizliğini kabul eder. Bu çalışmaların antropolojik söylemde yaratacağı
tartışmaların ve gösterimlerin yapılacağı yeni yerler aramalıdır.

Etnografik filmin en önemli özelliği, bir etnografik filmin, ne derecede etnografik
anlayışla yapıldığıdır. Etnografyayı birkaç kelimeyle tanımlamak zor; bu nedenle etnografik
film yapım anlayışıyla ilintili olan etnografyanın özellikleri bilinmelidir.
Etnografyanın kültürel biçimlenmeleri, kültür ögelerini aktarması ise Heider’e göre
etnografyanın diğer bir özelliğidir. Kültürel bağlam için insanlar gözlemlenir ve bu gözlem
belgesel film diliyle aktarılır. Söz konusu kültüre ait imajlar, sözel malzemeler kelimelerle
resmedilmemeli, o kültürel ögeler, var olduğu toplumda gözlenmeli ve kaydedilmelidir.
Bir topluma ait halk oyunları, atasözleri, özdeyişler, şarkılar, hikâyeler, efsaneler,
süregelen tören ve seremoniler, sözlü malzemeye ilgi duyan, sözlü malzeme ile çalışmaya
yatkın sosyal bilimciler için zengin kültürel kaynaklardır. Bazen sadece bir topluluktaki
kaybolmaya başlayan ezgilerin kaydedilmesi ve halk şarkılarının derlenmesi, sadece bu sözlü
malzeme üzerinde çalışılması bile tercih edilebilir. Aslında sözlü malzeme, yazılı, sözlü
geleneği olan her kültürde araştırmacılara çok zengin bir kaynak sunar. Antropolojinin saha
araştırması sırasında çalışma evrenin tümüne ya da seçilmiş bir örneğe yönelik hazırladığı
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yapılandırılmış soru formu ile yaptığı mülakatlar, niceliksel sonuçlar oluşturmak için
kaçınılmaz bir yoldur. Bu görüşmelerde elde edilen veriler, bize o kültür hakkında genellemeler
yapma şansı tanır. Ancak sözlü tarih çalışmalarıyla, daha derinlemesine bilgilerin derlenmesi
ve özel hayat hikâyelerinden yola çıkarak o kültüre ait niteliksel veriler elde edilmesi mümkün
hale gelir.
Özellikle, çeşitli nedenlerle göç etmiş, savaş durumlarına tanıklık etmiş veya belli
olayların içinde bizzat bulunmuş kişilerden hareketle daha detaylı bilgilere ulaşılabilir. Saha
araştırmaları yapan antropologların yapılandırılmış soru formu kullanarak yaptıkları mülakatlar
aslında teknik olarak sözlü tarihe oldukça yakındır, ancak bu soru formu genellemelere
ulaşabilmek için tüm topluma ya da seçilmiş örneğe uygulanır ve o toplumun gelenekleri, çocuk
yetiştirme biçimleri, ekonomik yapısı vb. kültürel öğeleri ortaya konmaya çalışılır.
Etnografyanın temel prensibi holizmdir. Şeyler ve olaylar, kendi sosyal ve kültürel
bağlamları içinde değerlendirilmeli, anlaşılmalıdır. Bu prensipten hareketle, “tüm bedenler”,
“tüm insanlar”, “tüm eylemler” diktesine gelmiş oluruz. Bunlar, etnografik olanın bedenleri,
kişisellikleri ve davranışı kendi bağlamı içinde sunması gerektiğini vurgular. Vücudun
bölümlerinin izole edilmiş yakın çekimleri, özellikle yüzler, kişiselleştirilmemiş insanların kısa
bakışları ve parçalanmış davranışın yeniden sunumu; estetik olarak hoş olabilir ya da olmaz;
ancak bunların hepsi sıklıkla etnografik olarak uygun görülmez. Holizmin kendisi gibi “bütün
eylemler içindeki bütün insanlar” özgün olmak için izlenmesi gereken bir emir değildir. Bu,
biz, her şey hakkındaki her şeyi betimliyoruz ya da filme alıyoruz anlamına gelmiyor. Holistik
prensip, daha etnografik filmler yapmayı doğrulayan prensip olarak akılda tutulmalıdır.

Etnografik filmi tanımlanması aynı zamanda etnografik belgesel filmin de
betimlenmesidir; çünkü etnografik filmin literatürdeki karşılığı etnografik belgesel filmin
karşılığıdır. Burada altı çizilmesi gereken nokta şudur ki; etnografik belgesel film, etnografik
filmin ele alınan kültürün ve kültür ögelerinin betimlenmesi temelini kendisine temel alır ve
bunu belgesel film anlayışıyla yapar. Bir filmi etnografik belgesel film olarak tanımlayabilmek
için bazı öncelikli kriterleri taşıması gerekmektedir:
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1)
Film, kendi merkezinde etnografik olma özelliğini taşımalıdır. Etnografik olma,
bir kültüre veya toplumsal bir yapıya / toplumsal bir gruba ait olma ile ilişkilidir.
2)
İnsana dair olan her tür unsur ait oldukları toplumsal - kültürel bağlam içinde
bilimsel teknik ve yöntemler kullanılarak aktarılmalıdır.
3)
Film, belgelere dayanarak var olanı var olduğu gibi tespit etme amacını
taşımalıdır.
4)
Etnografik belgesel film, betimleme yaparken belgeleyen olmasının yanında
film olma özelliği taşıdığı için film estetiğini yok saymamalıdır. Belgesel filmin
elverdiği ölçüde, hakikati, kendi doğallığını en iyi yansıttığı biçimde kaydetmelidir.

Peter Ian Crawford, etnografik filmi 7 ayrı kategoriye ayırmaktadır. Antropolojik
sinema ürünleri genellikle kurgu işlemi içeren ve kendi içinde az ya da çok bütünle bağlantılı
filmsel metinlerdir. Ham çekimler antropolojik olarak elbette kullanılır; mesela antropolojik
araştırma amaçlı olarak. Bütün bu filmler etnografik film olarak adlandırılır, bir kategoriye
konulur ve bu kategori şekil, içerik, amaç, dinleyici kitlesinin niyeti, metod, antropolojik
bağlantısına göre yedi ayrı parsele ayrılır:
1)
Etnografik çekim, kurgulanmamış, etnografik araştırma amacıyla kullanılabilen,
ileride bir filme dâhil edilebilir film materyalidir.
2)
Araştırma filmleri kurgu işlemi görebilen ve özellikle araştırma amaçlı olarak
yapılan ve bu nedenle genel halk izleyicisinin amaçlanmadığı, yüksek derecede
uzmanlaşmış akademik izleyiciye sunulan filmlerdir.
3)
Etnografik belgesel antropolojiyle belirli bir bağa sahip olan filmlerdir. Bu
filmler genelde belgesel film yapmanın bir parçasıdır. ‘Geniş format’taki filmler sinema
ve ideal olarak geniş bir izleyici kitlesi için yapılırlar. Bu da hem uzmanlaşmış hem de
uzman olmayan kitle demektir. Etnografik belgesel film de bu bağlamda
düşünülmelidir.
4)
Etnografik televizyon belgeseli televizyon şirketleri için veya çoğunlukla
televizyon şirketleri tarafından yapılan geniş bir kitlenin hedeflendiği ‘küçük
format’taki filmlerdir.
5)
Eğitim ve bilgi filmleri eğitim amaçlı yapılırlar; sınıf içi kullanım ya da genel
kullanım amacını taşır.
6)
Diğer kurmaca olmayan filmler gazeteci haberlerini, aktüalite – haber gerçelleri,
gezi filmlerini içeren filmlerdir.
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7.
Kurmaca filmler ve dokü-dramalar da konusu nedeniyle etnografik olarak
sınıflandırılabilir. Son yıllarda sayısız kurmaca film tipik antropolojik konularla
bağlantı kurmuşlardır.

Yedi kategori arasındaki sınırlar akıcılık taşımaktadır; birbiri içine akabilir, bir film
diğer bir filmin teknik ya da içeriğinden faydalanabilir, ya da bir film bu kategoriler içindeki
birçok kategoriye girebilir. Geniş” ya da “dar” biçimde etnografik filmler yukarıda yedi ayrı
kategoride sunulmaktadır. “Temel olarak bu ayrım, etnografik film için çok farklı iki izleyici
arasındaki ayrıma tekabül eder: Genel izleyici, özellikle yayımlanan antropoloji kurbanları ve
uzmanlar yani akademik antropoloji dünyası ve film yapımı. Etnografik filmin üç ayrı tarzı
üzerinde tartışılır; kolay anlaşılabilen, deneysel ve anımsatıcı ki bu tarzlar üç ayrı filmsel
yaklaşımla örtüşür: “The-fly-on-the-wall, the-fly-in-the-soup ve the-fly-in-the-I”. Peter I.
Crawford’un belirlediği bu üç ayrı tarz, film yapımcısının - yönetmenin, etnografik filmi
oluştururken süreç içindeki tutumundan ileri gelmektedir.

7.2. Etnografik Belgesel Film
Bulunulan alanda, sahada var olanın gözlemlenmesi ve kaydedilmesi çalışmalarında
belgeleme; katılımlı gözlem, mülakat ve sosyal bilimlerin sunduğu diğer çalışma prensipleri
ışığında yapılabilmektedir. Bu bağlamda, bir yerdeki yaşamın, var olanın kaydı ise etnografik
belgesel filmin varoluşudur. Etnografik belgesel filmin, etnografik olma özelliği, ele aldığı
kültürü ve kültürün görünen, görünmeyen biçimlerini kapsaması ve etnografya alanının el
verdiği çalışma prensiplerinden yararlanması noktasıdır. Bu önemli noktadan yola çıkan bir
belgesel film yönetmeni, belgesel filmin yapım ve içerik ilkelerinin de ışığında çalışmasına
başlar; yani birçok bileşenden oluşan etnografik belgesel film, kameranın söz konusu kültürü
yalnızca kayıt altına alması değildir.
Etnografik belgesel film, belgesel film olma özelliği ile etnografyayla buluşur. Bu
birleşimde altı çizilmesi gereken noktalar şunlardır:
Bir etnografik belgesel filmin yapılmasına karar verilmiş ise yönetmen, yapımcı,
kameraman, görüntü yönetmeni, ses operatörleri, (eğer gerekli görülürse ışık ekibi)
kurgu operatörleri, metin yazarı, ulaşım, catering vb. ekibin seçilip hazırlanmasına
başlanır. Ekip ve ekipman tamamlanır.
Etnografik belgesel film, öncelikle neyi anlatmak istiyorsa onu merkeze koyarak
işe ilk başlangıcını yapmış olacaktır. Bu ilk başlangıç, konu karar vermektir. ‘Neyin
anlatılacağı’na karar verdikten sonra hemen ön araştırmalara başlanır. Ele alınacak olan
kültürle ilgili her tür bilgi ayrıntısıyla incelenir. O kültüre yönelik farklı bakış açılarını
taşıyan kaynaklara da başvurulmalıdır; bu merkezdeki konuyu zenginleştirebilen bir
faaliyet olur.
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Yapılan araştırmalar doğrultusunda ki yapılan ön araştırma söz konusu kültür ve
unsurları hakkında bir ön bilgi sağlayacaktır; çekimlerle ilgili mekânlara karar
verilecektir. Belgesel filmin özelliği dolayısıyla elde bir senaryo olamayacağı için
çekimlerin hangi düzlemlerde yapılacağının kararıdır bu.
Çekimlere başlanmadan önce gerekli etnografik incelemeler yapılmalıdır. “Ne?
Ne kadar? Ne için? Nasıl?” sorularının cevabı bilinmelidir. O kültürün etnografyasının
çerçevesi çizilirken bu soruların cevaplarından mutlaka faydalanılacaktır.
Etnografik araştırma yöntemlerinden yararlanarak belgesel filmin etnografik
çerçevesi çizilir. O kültüre mensup kişilerle görüşme (mülakat), soru formları, o kültürü
anlayabilmek, anlatabilmek – aktarabilmek için varolan gruba veya topluluğa katılarak
katılımlı gözlemden faydalanılır. Kültürün gözle görünen unsurları yanında sözel
unsurlar sözlü tarih çalışmasından yararlanarak, kişilerin tanıklıklarından yola çıkarak
geçmiş gün ışığına çıkarılarak kaydedilir.
Filme alınacak olan tüm görsel ve sözsel malzemeler, olaylar, durumlar, kişiler,
mekânlar; belgesele konu olan o toplumun tüm yaşam alanı ve bu alandaki unsurlar;
adetler, gelenekler, görenekler, dinsel ritüeller, giyim-kuşam, yeme-içme, evlenme, aile,
çocuk yetiştirme, ölüm, dil, sanat, ekonomik yaşam, günlük yaşam, alışkanlıklar,
davranışlar, kurumlar, örgütlenmeler, geçmiş ve gelecek vizyonu vs bilgisi dâhilinde
Heider’in de bahsettiği gibi “her şey hakkında her şeyi anlatmaya” kalkmadan bunlar
kaydedilir.
Çekimlerin elde edilmesiyle beraber sonrasındaki süreçler başlar. Etnografik
belgesel film, film dilini kullandığı için belgesel film olma özelliğinden ödün vermeden
gerekli görülen kurgusal işlemler başlar.
Tüm temel ve ara süreçler olması gerektiği gibi yerine getirildikten sonra
etnografik belgesel film, izleyicisini bekler. İzleyicinin karşısında, keşfedilmeyi
bekleyen görsel bir etnografik film dili durmaktadır.

Etnografyayı ya da diğer bir deyişle etnografik film dilini belgesel film ile buluşturan
film, etnografik belgesel filmdir. Temelde, belgesel film olma özelliğini gösterir; ancak
belgesel film olma kaygısının yanında etnik bir yapıyı; grubu, topluluğu, toplumu var olan
biçimiyle, kendi gerçekliği ile aktarmak da söz konusudur.
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7.3. Etnografik Belgesel Filmin Tarihçesi
Belgesel filmin ilkleri olarak anılan önemli belgeseller, bir yanıyla da etnografik
belgesel filmin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Rotha, belgesel filmin gerçek
başlangıcının Flaherty’nin Nanook filmi olduğunu belirtir. Jay Ruby de “Nanook of the North”
filminin önemini vurgular. “Nanook of the North Flaherty’nin etnografik filmin gelişimine
katkıda bulunması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu üç şekilde başarılmıştır: (1) kullandığı
anlatı tarzı, (2) Flaherty’nin kariyerinde sanat ve ticaret ilişkisi ve (3) alan çalışması metodları.
Etnolog ve yönetmen kimliğini bir araya getirip etnografik belgesel film alanında çok
önemli çalışmalar yapan Jean Rouch, Flaherty ile etnografik belgesel sinemanın kapılarının
açıldığına ve sonrasındaki gelişmelere dikkat çekmektedir.
Jean Rouch bir etnograftı ve başlangıçta sinemayı kendi araştırmaları için (örneğin
Afrika’da çektikleri filmler) bir araç olarak görmekteydi. Ona göre etnografik sinema,
sinemanın kendisiyle, Marey’nin “chrono-photographique tüfek”iyle birlikte doğmuştur.
Gerçekten de Marey’nin aygıtının ilk kullanıcılarından biri antropolog Dr. Regnault olmuştu ve
bu aygıtla Avrupalılar’ın ve Afrikalılar’ın karşılaştırmalı davranışlarını incelemişti. Rouch,
etnografik sinemanın ilk uygulayıcısı olarak Flaherty’i görüyordu. Flaherty dünyanın ilk
etnografik filmi ‘Kuzeyli Nanook’u son derece güç koşullarda oluşturmuştu ve bilim adamı
tavrı geliştirmişti: Yabancı bir kültürün insanlarını filme almak için önce onları tanımak
gerektiği düşüncesindeydi. En önemlisi, Jean Rouch’un “sinema-gerçek”inin ayırt edici özelliği
olacak ve yöntemli olarak uygulayacağı “filme alınan insanlara, çevrilen filmi göstermek
yöntemi”ni Flaherty başlatmıştı. Rouch, Sovyet devrimi sonrası ortaya çıkan coşkulu sinema
topluluğu içinde kendine özel bir yer açan Vertov’un düşünce ve uygulamalarından da
etkilenmişti. Onun “Sinema-Göz” ve “Sinema-Gerçek” film deneylerini, alıcıyı sokağa
çıkararak bir başoyuncu yapmasını heyecan verici buluyordu.
Vertov’u kısıtlayan tek neden o dönemde yapılan kameraların ağır/hantal bir yapısı
olması ve sesli çekim olanağının henüz bilinmemesidir. Rouch, bu açığı daha sonra hafif
kameralar ve eşlemeli çekimi sağlayan kameralara sahip olmakla kapayacaktı. Bu bir anlamda
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Vertov’un çalışmalarına, ‘Sinema-Göz’e kulak eklenmesi de demekti. Rouch, üçüncü bir ustayı
da anımsamadan yapamıyor: Jean Vigo. Ona göre Vigo, “Özgür alıcıyı yalnızca kendi
çağdaşlarının davranışlarını ve bu davranışlar yoluyla kültürlerini göstermek için kullanmayı
denemekteydi”; ‘A propos de Nice / Nice Üzerine’ filmi bunun bir kanıtıydı.
Sinema ile etnografyanın buluşması kolay olmamıştır. Bir yandan etnologlar, belgesel
filmin olanaklarından faydalanmak isterken diğer yandan bunun nasıl gerçekleştirileceği
konusu çözüm beklemekteydi. Temelinin 1900’lü yıllara dayandığı Bilimsel Filmler Enstitüsü
ise, etnografya-belgesel sinema alanında önemli çalışmalar sergilemiştir; bu çalışmalar
arşivlenerek bu alandaki kaynak olma özelliğini korumaktadır.
Etnografik filmin tarihçesi, sinematografinin kendi tarihçesinin bir parçasıdır; hatta
daha fazla, özellikle belgeselin ve kurgusal olmayanın tarihçesidir. Filmle beraber etnografya,
19. yüzyılda birlikte doğdu ve 1920’lerde kendi olgunluklarına eriştiler. Ancak 1960’lara kadar
etnografya ve film arasında, sistematik olarak etkili bir işbirliği girişmedi. Önceki kabuller, film
ve etnografya üzerinde bir parça etkiliydi. Bu duruma rağmen, sonralarda Amerika Birleşik
Devletleri, Fransa, Avustralya ve daha az derecede olmakla beraber İngiltere’de gelişmeler
meydana geldi. Katı akademik antropoloji ve başarılı film endüstrisine sahip olan Japonya,
Hindistan ve İsveç gibi ülkeler, etnografik filme önemli katkılarda bulunmadılar.
“Encyclopaedia Cinematographica”nın arşivine sahip olmanın verdiği cesarete rağmen
Almanya bile bu gelişmeye büyük katkı koymadı. Her nasılsa, biz etnografik filmin ilk kırk yıl
boyunca, büyük katkıların film endüstrisinin ya da az çok antropolojinin dışında olanlar
tarafından yapıldığını görüyoruz.

7.4. Etnografik Belgesel Filmin Yapım ve İçerik Özellikleri
Görüntüler / resimler ‘her yerde’. Onlar bizim akademik çalışmalarımızın, günlük
yaşamlarımızın, konuşmalarımızın ve düşlerimizin içine işler. Onlar bizim kişisel
kimliklerimizle, öykülerimizle, yaşam biçimlerimizle, kültür ve toplumlarımızla ayrılmaz bir
şekilde tarih, mekân ve doğruluk tanımlarıyla beraber olabildiğince iç içe geçmiştir. Etnografik
araştırma aynı şekilde görsel imgelerle ve metaforlarla iç içe geçer. Etnograflar fotoğraf ve
video ürettiğinde bu görsel metinler, onları üretme ve tartışma deneyimi kadar onların
etnografik bilgilerinin bir parçası olurlar. Görüntüler görüşmelere ilham verdiği gibi görüşme
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de görüntüyü davet eder; görüşme henüz basılmamış veya elektronik olan görüntüleri, onlara
dair sözel betimlemeler ve göndermelerle kendi öyküsü içinde görselleştirir. Etnografya da
görüntüler, ses, kelime veya kültürün – toplumun diğer görünümleri kadar kaçınılmazdır.
Bir kültürün-toplumun belgelenmesi film ya da fotoğrafla olacaksa, öncelikle yapılması
gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
Görsel belgeleme çalışmalarında önce o kültür hakkında yazılmış ya da
görüntülenmiş vb her türlü veri ulaşılmış ve incelenmiş olunmalıdır.
Hakkında belgesel -etnolojik- çalışma yapılacak olan toplum, grup ile
tanışılmalı, bir süre bu grupla vakit geçirilmeli, başka bir deyişle katılımlı gözlem
yapılmalıdır

Etnolojinin herhangi bir konusunu ilgilendiren başarılı bir belgesel film, etnologla
kameramanın iş birliği sonucu gerçekleşir. Yalnız bu noktada nasıl ki etnoloğun kamera
hakkında oldukça geniş bir bilgisi varsa kameramanın da etnoloji alanında bilgi sahibi olması
gereklidir. Burada kameramanın da etnoloji alanında bilgi sahibi olması gereklidir. Burada
kameramanın da bir etnolog olduğunu var saymak ulaşılması istenen en iyi olasılıktır. Aksi
olduğunda etnolog-kameraman ilişkisinin oldukça güçlü olması ve kameramanın etnoloğun etki
sahası içinde bulunması gerekir. Aksi halde teknik açıdan en iyiyi çekme uğraşısı içindeki
kameraman konunun gerektirdiği nesnelliği, olayın akım ve gelişimini bozacak çeşitli kamera
oyunlarına, yerli yersiz “zoom”lara kaçabilir.
Deneysel olarak adlandırdığım tarz üzerinde anlaşma sağlanan (film dili olarak) birçok
noktayı birleştirir. Bu noktalar gözleme dayalı sinemanın içinde geliştirilmiş ve artık etnografik
film yapmanın kuralları olmuştur. İşte bu ‘kurallar’dan bazıları:
-

Görsel imgelere büyük önem verilir ki bu imgeler filmin anlamını taşır.

-

Çok sınırlı anlatım veya yorum kullanımı, diğer dijital ve yazıya dayalı aygıtlar.

-

Hiç ya da çok az gerçek olmayan ya da eşlemesiz sesin kullanımı.

Atlama olmayan uzun çekimler. Bu durum, filme alınmış olayın ritmini
barındırabilen ağır bir tartım ve ritim sağlar. Bunun güzel bir örneği Under the Men’s
Tree (MacDougall 1974)’dir.
Kameranın birincil kurgu aleti olarak kullanımı ki bu filmin sonunda çok az
kurgulanmış kareler elde etmeye yarar.
Açıklama gerektiğinde, kültürel olarak tarafsız teknikler devreye sokulur. Kısa
(alt)yazılar ya da MacDougall’ın ‘içsel yorum’ olarak adlandırdığı, filmdeki
kahramanın ya da filme alınan kültürün diğer bir kişisinin anlatıcı olarak kullanılması.
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Doğal diyalogları alt yazılama, MacDougalls’ın Turkana ya da Marshall’ın N!Ai,
the Story of a! Kung Woman (1978) filmlerinde olduğu gibi.
-

Omuz çekimlerinden kaçınma ve geniş açılı mercek kullanımı.

Kameranın keşfetme amaçlı ya da sezgisel olarak kullanımı, bu da
oyunun/çevirimin olmaması demektir.
Yansıtıcı olma, kamera ve film ekibin hazır bulunmasıyla elde edilen bulgular
olarak ‘bu bir filmdir’in altının çizilmesi. Bunun klasik örneği Chronique d’un Eté
(Rouch & Morin 1961)’dir, A Wife Among Wives (MacDougall and MacDougall 1980)
ise daha yakın bir örnektir.

Etnografik filmin fonksiyonları üç türde dağılmıştır: Etnografik araştırma olarak
kültürel belgeleme, eğitim amaçlı antropolojik film ve halkın tüketimi ve kâr için kültürel drama
filmi. Bu çeşitlilik odaklanmayı engelleyici olabilir. Bu üç türün hepsi acaba etnografik
bütünlüğü içerebilir mi? Eleştirileri bir kenara bırakarak denebilir ki; etnografik filmler
devindirici güç olarak etnografik anlayışı içerir. Görsel antropoloji disiplini boyunca
gerçeklere, doğal olana dayanılarak aşamalardan geçilir. Film araştırma metodları sorumluluk
ve araştırılabilir imge gerektirir. Kısaca, tüm mekânlar eksiksiz olarak geçici bir sırada bir arada
tutulmalı ve bağlamsal ilişkiye dayandırılmalı. Bu sıralama ciddi olarak bozulursa etnografik
bütünlük de ciddi olarak zarar görür.
Gözlemcinin kültürel koşulları sarmal bir yapıda (birbirine bağlı ögeler olarak) ve
doğal/gerçek haliyle sunmadaki kabiliyeti, etnografik bütünlüğü sağlar. Etnografik film de her
film gibi kendi sanatsallığını kültür doğasını aktarırken yapısal olarak başarır. Buradaki kriter,
etnografik filmin araştırma altyapısının olması ve üretim süreci boyunca bu altyapıya
dayanmasıdır.
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7.5. Türkiye’de Etnografik Belgesel Film Çalışmaları
Ülkemizde, etnografik belgesel filmlerin başında, İstanbul Üniversitesi Film
Merkezi’nin çalışmaları gelmektedir. 1900 yılında Paris’te yapılan etnografya kongresinde
bütün etnografya müzelerinin koleksiyonlarına ek olarak etnolojik filmlerden oluşan birer arşiv
kurmaları kararlaştırılmıştır. Kırık çömleklerin, birkaç silah veya ilkel bir dokuma tezgâhının
saklanmasının, bunların oluşturduğu uygarlığın anlaşılmasına yeterli olmadığı, bunlardan nasıl
yararlanıldığının sinematografik kayıtlarla gelecek kuşaklara gösterilmesi gerektiği görüşü
bu karara yol açmıştır. 1900 yılında kabul edilmiş olan bu ilke bugün de geçerlidir. Bu ilkenin
ışığı altında Türkiye’de de böyle bir adım atılmıştır. İstanbul Üniversitesi Film Merkezi bu
atılımın sonucu doğmuştur.
Üniversitemizde etnolojik film yapımı çalışmaları 1964’te İstanbul Üniversitesi Film
Merkeziyle, Göttingen Bilimsel Film Enstitüsü arasındaki iş birliği ile doğmuştur. Enstitünün
önerdiği gıda planlaması üzerine Film Merkezi Müdürü Aziz Albek’in yönetiminde, 1965’te
Adana Karatepe’de yufka ekmeği yapımı filme alınmış, bunu 1970’te Trakya’da beyaz peynir
yapımının çekimi takip etmiştir. 1971’de de Montreal ve Pensylvanya Üniversitesinden J.
Bordaz’la birlikte Modern Türkiye’de Çakmak Taşı İşçiliği adlı, Bursa yöresinde etnolojik
ve prehistorik film çekilmiştir.
Ülkemizde etnografik film, belgeleme çalışmaları, bireysel girişimleri bir yana
bırakırsak fazla bir gelişim göstermemiştir. Böyle olmakla birlikte, günümüzde, görsel
belgeleme alanında yaşanan teknolojik gelişmeler ve bu teknolojiye ulaşmanın nispeten
kolaylaşması özellikle etnolojik araştırmalar yapan antropologları film, fotoğraf vb. görsel
belgeleme çalışmalarına daha fazla yer vermeye itecektir denebilir.” Yakın döneme
bakıldığında, ülkemizde Şehbal Şenyurt, etnografik belgesel alanında aktif film çalışmaları
yapan yönetmenlerdendir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Etnografik filmin ne olduğu, Etnografik belgesel filmin nasıl tanımlandığı, etnografik
belgesel filmin tarihçesi, etnografik belgesel filmin yapım ve içerik özellikleri, Türkiye’de
etnografik belgesel film çalışmalarının neler olduğu öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Etnografik Belgesel film hangi konuyu/konuları filmin merkezine koyar?
a) Bilimsel çalışmaları
b) Kültürün bütün ögelerini
c) Müzik çalışmalarını
d) Sportif faaliyetleri
e) Gezi programlarını
2. Etnografik (belgesel) filmin en tanınmış ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Jean Rouch
b) Paul Rotha
c) Robert Grierson
d) George Melies
e) Edwin S. Porter
3. Karl Heider’e göre insanlar hangi bağlam içinde gözlemlenmeli?
a) Eğitim bağlamı içinde.
b) Sağlık bağlamı içinde.
c) Eğlence bağlamı içinde.
d) Kültürel bağlam içinde.
e) Seyahat bağlamı içinde.
4. Etnografik film Peter Ian Crawford’a göre kaç kategoriye ayrılır?
a) 7
b) 3
c) 5
d) 6
e) 2
5. Aşağıdakilerden hangisi etnografik filmin fonksiyonlarından biridir?
a) Bilimsel buluş
b) Antropolojik şenlik
c) Kültürel belgeleme
d) Tıbbi betimleme
e) Süreli yayın

139

Cevaplar
1) B
2) A
3) D
4) A
5) C
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8. ETNOGRAFİK BELGESEL FİLM ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Jean ROUCH ve “Les Maîtres Fous”
8.2. Ben HOPKINS ve “37 Uses For A Dead Sheep” (“Ölmüş Bir Koyunu
Değerlendirmenin 37 Yolu”)
8.3. Şehbal ŞENYURT ve “Homdu Nehri Çocukları”
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Etnografik Belgesel Film Örnekleri, Etnografik Temel, “Les Maîtres Fous” (Çılgın
Efendiler),“37 Uses For A Dead Sheep” (Ölmüş Bir Koyunu Değerlendirmenin 37 Yolu),
“Homdu Nehri Çocukları”.
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Giriş
Etnografik Belgesel Film Örnekleri denildiğinde şüphesiz akla ilk gelen isim Fransız
etnograf Jean Rouch’tur. Bu nedenle Jean Rouch ve “Les Metres Fous” (Çılgın Efendiler) adlı
etnografik belgesel filmi incelenecektir. Literatürde ağırlıklı olarak yer verilen ve büyük önem
atfedilen Jean Rouch ve söz konusu filmine yer vermek bir zorunluluk teşkil etmektedir; çünkü
Jean Rouch etnografik filmin en önemli temsilcisi olarak kabul edilmektedir. İkinci olarak Ben
Hopkins’in “37 Uses For A Dead Sheep” (Ölmüş Bir Koyunu Değerlendirmenin 37 Yolu) adlı
etnografik belgesel filmi ele alınacaktır. Üçüncü olarak da Şehbal Şenyurt’un “Homdu Nehri
Çocukları” adlı etnografik belgesel filmi incelenecektir. Ben Hopkins ile Şehbal Şenyurt ve söz
konusu filmlerinin seçimi ise etnografik belgesel filmi temsil etme özellikleri dolaysıyladır.
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8.1. Jean ROUCH ve “Les Maîtres Fous”
“Fransız film yapımcısı, yönetmen, cinema verite’nin babası olarak bilinen Jean Rouch
1917 yılında Paris’te dünyaya gelir ve 86 yaşında bir araba kazasında hayatını kaybeder.” Jean
Rouch’un sinema anlayışını betimleyebilmek için daha önceki bölümde Oğuz Makal’ın da
belirttiği gibi üç önemli ismi ve bu isimlerin sinema alanındaki çabalarının Rouch üzerinde
etkisi olduğunu yinelemeliyiz: “Robert Flaherty, Dziga Vertov ve Jean Vigo. Rouch, bu üç
çabanın etnografik sinemayı var ettiğini düşünür. Ama tekniğin ilerlemesi de bu sinemayı iki
yola sokmuştu. İlki Flaherty’nin etkisinde ona karşın ‘egzotik’leşen yabancı insanların
yabansılığına ve heyecan yaratmaya dayanan, farkında olmadan ırkçılığa kayan bir sinema.
İkincisi kamerayı çevresinde geçenleri sadece saptama aracı yapan etnografların bir tanık gibi
kullandığı bir sinema.
Jean Rouch’un sinemasını anlamak için onun genel olarak belgesel filme bakışını ve
filmlerinin ortak noktasını bilmeliyiz. “Sürekli yeni deneyimlerin peşinde olan Jean Rouch
etnografik belgeselin temel kurallarından ödün vermezken bir yandan da yeni oluşumlardan
yeni araştırma alanları çıkarılmasına ön ayak olmuştur.”
Oğuz Adanır 1975-1977 yılları arasında izlediği yüksek lisans ve doktora dersleri
sürecinde Jean Rouch’la olan bir anısını aktarmaktadır; bu anı Jean Rouch’un ‘bir etnografik
belgesel filmin nasıl olmalı’ sorusuna vermesi muhtemel cevabı içerir: “Jean Rouch’un,
benimle birlikte derslerini izlemiş herkesin değilse bile, benim belgesel sinemayı sevmiş
olmamda önemli bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Oldukça iri yarı, sokakta görseniz belki
de sıradan biri gibi algılayacağımız bu insan ders sırasında müthiş heyecanlı, hareketli ve
dikkati sürekli olarak üstüne çekebilen bir hocaydı.
“Günümüzde, Jean Rouch’un sanatsal ve metodolojik keşifleri belgesel film stili
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.” Etnografik film denildiğinde Jean Rouch’un anlayışını ve
etnografik filmi temsilî açısından en başta anılan “Les Maîtres Fous” ya da diğer bir dilde “The
Mad Masters” - “Çılgın Efendiler” adlı filminin etnokgrafik film olma sebeplerini çok çeşitli
açılardan incelemek mümkündür.
Etnografik Temel: “Les Maîtres Fous” tamamiyle etnografik anlayışla yapılmıştır.
Kendisi bir etnograf olan Jean Rouch Accralıların ayinsel bir gösterilerini etnografyanın
sunduğu anlayıştan yola çıkarak ele almıştır. Accra Gana’nın başkenti ve en tanınmış şehridir.
Belgeselde Accra’da yaşayan Afrika kökenli insanların kültürlerinin bir parçası olan “Hauka”
ritüelini katılımlı gözlem yaparak, bu topluluğun içinde yer alarak yaşamlarının bir bölümüne
ışık tutulmuştur. Sadece Hauka inancına sahip olanlar değil Accra’daki yaşam hakkında
etnografik birçok öge aktarılmaktadır.
Accra toplumundada Hauka ritüelini gerçekleştirecek olan insanlarla görüşmeler
yaparak o insanların kültürleri adına tanıklıklardan yararlanılmıştır. Amaç birincil
kaynaklardan bu kültüre ait olan dinsel ve bir o kadar da tarihsel, toplumsal içerikte olan bir
ritüeli aktarmaktır. İzleyiciye sadece söz konusu ritüel değil aynı zamanda bu toplumdaki
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günlük yaşam, o toplumdaki çalışma alanları, kadın - erkek rolleri, giyim – kuşam gibi o
topluma özgü kültürel ögeler de aktarılır.
Jean Rouch, tüm yaşamı boyunca çalışmalarını Afrika kültürü üzerine yoğunlaştırmıştır;
bu nedenle Afrika kültürünün izleyiciye aktarılmasında çok önemli yeri vardır. “Les Maîtres
Fous” yukarıdaki kare ile başlar. Etnografik olarak yoğun anlamlar içeren bu karede Hauka
ritüeli ile ilişkili önemli bir durum söz konusudur. İlk bakışta insanların yuvarlak bir tepsi
etrafında toplandıkları düşünülse de bu karede yer alan nesne, ritüel sırasında Tanrı’ya kurban
olarak sunulan çeşitli hayvanların kanlarının ve uzuvlarının bulunduğu sunaktaki toplamdır.
“Les Maîtres Fous” bütün hareketler özelliğini başarıyla üzerinde taşıyan bir etnografik
belgesel filmdir. Belgeselde yer alan her bir hareketin orada var olan kültürle ilgili bir bağı
vardır ve bu bağ bölünmeden bir bütün halinde aktarılmaktadır. Accralıların Hauka öncesinde,
Hauka sürecinde ve Hauka sonrasındaki eylemleri bir bütün içinde verilmiştir. Öyleki; Jean
Rouch söz konusu ritüel için hazırlananların ritüel öncesindeki hareketlerini aktarır ve izleyici
öncelikle bu kişileri tanır. Ritüel sırasında ise hareketler bölünmez ve eylemler
başlangıçlarından kişiler tarafından sonlandırılıncaya kadar izlenir, hareketler başlayıp doruk
noktasına kadar ulaşıp sonra da tamamlandığı görülür. Hauka sürecindeki hareketler çoğunlukla
bütünlüğüyle aktarılır.
Accra birçok kültürü bir arada barındırır. Kendi içinde çeşitlilik taşıyan bu şehre
çevreden gelenler de ayrı bir çeşitlilik katmaktadır. Belgeselde birçok inancın bu kültürde
varlığından bahsedilir ancak bu belgeseldeki öncelik Hauka üzerinedir.
Belgeselde geçen toplumsal hayatta insanları tanımlarken kullanılan o kültüre özgü bazı
tanımlamalar vardır örneğin; Sumuguly (kaçakçılar), Kayakaya (liman işçileri ve diğer işçiler),
Grassboy (çim kesenler), Hygiene boys (sinek, böcek imha edenler), Cattle boys (çobanlar),
Timber boys (tahta satıcıları), Gutter boys (şehir kanalizasyon temizleyicileri), Goldman boys
(altın işçileri) gibi toplumsal kodlamalar aktarılmaktadır.

“Les Maîtres Fous”nun başlangıç karelerinde filmin yapımcısının bir uyarısı dikkat
çekicidir. Film, bir bildiri niteliğindeki cümlelerle şöyle başlar: “Filmin yapımcısı uyarır: Bu
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belgesel herhangi bir ödün ya da rol yapımını taşımamaktadır. Belgeseldeki sahneler şiddet ve
yabansılığı içerir; fakat yapımcı izleyicinin bir ritüele tamamıyla katılımını arzu eder ki; bu
ritüel yeniden inşa etme probleminin çözümünü ve dolaylı olarak bazı Afrikalıların bizim batılı
medeniyetimize sahip olduğunun sunumunu gösterir. Genç insanların içsel olarak yarattıkları
şehirlere inerek mekanik medeniyetle, modernleşmeyle yüz yüze gelir. Bu nedenle
anlaşmazlıklar ve yeni inanışlar doğar. Aynen 1927 yılı dolaylarında olduğu gibi. Hauka inancı
ortaya çıkar. Bu film Hauka inancına sahip olanların yaşamlarından bir bölümü ve Hauka şehri
olan Accra’yı gösterir. Muntyeba ve Muykayla adlı rahiplerin talepleri ve kendi sanatlarının
vermiş olduğu gurur üzerine filme alınmıştır. Gizlenmiş ya da yasaklanmış herhangi bir sahne
bulunmamaktadır. Katılmak isteyen herkese açıktır. Ve bu şiddetli oyun yalnızca bizim
medeniyetimizin yansımasıdır.”
“Les Maîtres Fous” adlı etnografik belgesel film, temelinde Hauka ritüeli yer
almaktadır. Bu ritüelin kimler tarafından, nerede, nasıl, niçin gerçekleştirildiğine dair belgesel
içinde bu kültürel olayı açıklığa kavuşturan, uygun bir anlatım söz konusudur. İzleyici,
kendisine aktarılan bu ritüel ve bağlantılı kültür ögelerine dair öyküleme bulunmaktadır.
Belgeselin genelinde görüntüye bağlı bir metnin sözel ifadesi olan anlatım görüntülere eşlik
etmektedir.

8.2. Ben HOPKINS ve “37 Uses For A Dead Sheep” (“Ölmüş Bir
Koyunu Değerlendirmenin 37 Yolu”)
1969 doğumlu İngiliz yönetmen Ben Hopkins’in birçok film çalışması bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları “National Achievement Day” (1995), “Simon Magus” (1999), “The Nine
Lives of Tomas Katz” (2000)”.
Hopkins’in özellikle bir filmi çalışmaya konu olan “37 Uses for a Dead Sheep” adlı
etnografik belgesel filmin ortaya çıkış sebebidir. “Afganistan'da 'Footprints' adlı belgeselini
çekerken varlıklarından haberdar olduğu Kırgızların Türkiye'de son bulan çok ilginç bir öyküsü
var.” Hopkins, “Footprints” (2003) adlı çalışmasının ardından “37 Uses for a Dead Sheep” ile
bu öyküyü aktarmaya karar vermiştir. İngiliz yönetmen Ben Hopkins, “37 Uses For A Dead
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Sheep” adlı belgesel filminde Pamir Kırgızlarının Anadolu’ya göçlerini, yaşamlarını ve bazı
kültürel ögelerini bir koyundan yararlanma yöntemlerini aralarına serpiştirerek aktarır.
“Yönetmen Ben Hopkins, son 10 yıl içinde Orta Asya’dan gelmiş küçük sayılabilecek
bir topluluk hakkında belirsiz bir gerçeği ele alıp, farklı bir anlatım yolu seçerek etnografik bir
belgesel film çekmeyi başarmış. Film şu an Türkiye’de Doğu Anadolu’da soylarını devam
ettiren Pamir Kırgızlarının tarihini anlatmak için dramatik sahnelerin eşliğinde çekilmiş sıra
dışı bir belgesel.
Etnografik Temel: “37 Uses For A Dead Sheep”, etnografik temeli olan bir etnografik
belgesel filmdir. Pamir Kırgızlarının ve Kırgız kültürünün etnografik ve sinematografik
ilkelerle izleyiciye aktarılması söz konusudur.

Belgeselin ilk karesi ve tüm belgesel boyunca ara ara görülen karede; bankta oturan
filmin yönetmeni olan Ben Hopkins ve yaşlı bir Pamir Kırgızı görülür. Pamir Kırgızı olan kişi
kendi kültürüne özgü ögeleri Ben Hopkins’e tek tek anlatır; temelde bir koyundan o kültürde
nasıl yararlanıldığını aktarmaktır ve bunun için 37 ayrı yol betimler. Bu kare “37 Uses For A
Dead Sheep” adlı etnografik belgeselin anahtar karesidir; çünkü Pamir Kırgızları’nın kültürü
bu karede özetleniyor gibidir. İlk bakışta sadece yeme-içme kültürünün aktarıldığı düşünülse
de bu mülakattan yararlanılarak o kültüre özgü birçok şey elde edilmektedir. Yaşam koşulları
ve yaşam biçimleri, aileye kurumuna verilen önem, giyim-kuşam gibi o kültüre ait pek çok
ögenin aktarımı yapılır.
Yaşam koşulları ve yaşam biçimleri, aileye kurumuna verilen önem, giyim-kuşam gibi
o kültüre ait pek çok ögenin aktarımı yapılır. Etnografik yöntem ve tarz açısından bu karede
mülakattan, Hopkins elindeki M. Nazif Shahrani tarafından yazılmış olan “The Kirghiz and
Wakhi of Afghanistan: Adaptation to Closed Frontiers and War” yazılı materyalden
yararlanılarak alana dair yapılan literatür çalışmasından, Ben Hopkins’in bizzat katılımlı
gözlem ilkesiyle çalışıp alan çalışmasından yararlanıldığının simgesidir.
“37 Uses For A Dead Sheep” - “Pamir Kırgızlarının Öyküsü” buradaki alt başlık,
belgeselin adının hemen altında belgesel başladığında yer alır. Bu öyküleme, temelinde Pamir
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Kırgızlarının kültürünü, o kültüre ait ögeleri belgelerle derinlemesine betimleme ve bunu
izleyiciye aktarmaktır. Belgeselin başında üst sesin şu cümleleri dikkat çekmektedir: “Ulupamir
Köyü’ndeyiz, bir film çekmek için geldik buraya; fakat bu film yalnızca Pamir Kırgızları
hakkında değil, Pamir Kırgızları ile beraber…” Yönetmene aynı zamanda filmin
yapımcılarından da olan Ben Hopkins’e ait bu cümleler etnografik çalışma açısından birçok
ilkenin altını çizmiş olur.
“37 Uses For A Dead Sheep”, bütün hareketler ilkesini yerine getiren etnografik
belgesel film örneğidir; ancak eylemlerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin çoğu zaman
parçalandığını görürüz. Bütün hareketler parçalanmadan bir dizge halinde kaydedilmiş olsa da
belgesel içindeki çok yönlülük ve gerekli görülen dramatik canlandırma sahnelerinin varlığı
dolayısıyla bu parçalanma yaşanmaktadır. Bölümlere ayrılan “37 Uses For A Dead Sheep adlı
etnografik belgesel filmin, başından sonuna kadar bütün hareketlerine genel olarak bakmak ve
özellikle etnografik belgesel film olma niteliğini taşıyan kareleri üzerinde durmak gerekirse;
belgesel, yaşlı bir Pamir Kırgızının Ben Hopkins’e kendi kültürlerinde bir koyundan neler elde
edebildiklerini hatta bunu o kültürde hangi yöntemlerle, nasıl ve niçin yaptıklarını anlatarak
başlar.
Üç ayrı yol aktarıldıktan sonra Pamir Kırgızlarının tarihsel köklerine inilir. Burada
canlandırma sahneleriyle karşılaşılır. Bu nokta belgeselin etnografik olma özelliğini
kaybetmesine neden olmamaktadır; çünkü tarih içinde Pamir Kırgızlarının göç ettiği zamana
geri dönülemeyeceği için bu tür tarihsel bir dönem mizansen olarak aktarılır. Pamir
Kırgızlarının anavatanlarından Türkiye’ye göç ederek geldikleri ve şu anda yaşamlarını
sürdürdükleri Van ilinin, Erciş ilçesinin Ulupamir köyüne Ben Hopkins ve ekibinin bir arabayla
ulaşmaları ile etnografik alan ve belgesel film çalışması başlar. Pamir Kırgızlarının tarihteki
zorunlu göç yolları görselleştirilir. Mizansen, animasyon gibi anlatım yöntem ve teknikleri
kullanılmıştır; ancak yeniden kurulan bu davranışlar sonrasında mutlaka söz konusu dönemde
yaşayan ve bu olaylara bizzat tanık olan Pamir Kırgızlarının tanıklıkları aktarılır.
Çoğunlukla röportaj yoluyla yaşanmışlıklar aktarılırken o kültüre özgü çeşitli eylemler
de sunulur. Örneğin; bir çadırın yapımı, kullanılan materyaller, kadın ve erkeklerin o kültürdeki
iş bölümü gibi noktalar da görülmüş olur. Diğer bir örnek; Ruslar tarafından zehirlenmek
istenen baba-oğlun yoğurt yiyerek hayatta kalma öyküleri anlatılırken yönetmen tarafından bir
hayvandan elde edilen bir yiyeceğin Pamir Kırgızlarının hayatlarını tarih içinde birçok yönden
değiştirdiğine vurgu yapılır. Bir başka örnek; Ekber ve Malik isimli iki Pamir Kırgızının resim
ve heykel atölyesine geçildiğinde sadece yağlı boya tablolar ya da yapılmış heykeller sunulmaz.
Bu atölyedeki eserlerle ‘yak’ın o kültürde önemli bir hayvan olduğu, Pamir
Kırgızlarının bir bölümünün avcılık yaptığı ve bu avcıların geceleyin bir araya gelip birlikte
eğlenip sohbet ettikleri, Pamir’den Pakistan’a göçün çok zorluk çekilerek yapılmış olduğu da
aktarılır. Pamir Kırgızı erkeklerin kendi aralarında oynadıkları oyun ise yine o kültüre özgü bir
oyundur.
Yaşlı bir Pamir Kırgızı kadının aktardığı “Iron Nails” adlı hikâye ise nesilden nesile
aktarılan söylence olarak bir sözlü kültür ürünüdür. Koyununun maddi varlığının sağladığı
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yararlar yanında koyun bu kültürde manevi olarak da tarihte önemli bir misyona sahiptir:
Koyunun geçmişte Pakistan’dan, Afganistan’dan gelenlerle dostlukların kurulmasında yeri
olduğu bir Pamir Kırgızı tarafından aktarılır.

Afgan Pamirlerine olan göçü anlatan Pamir Kırgızı kadın ise bir kadın gözüyle o
kültürde kadının yerini, görevlerini, aile içindeki durumunu aktarır. Örneğin; bir Pamir Kırgızı
kadını hamile olsa da dokuz ay boyunca günlük yaşamına devam etmek zorundadır; hizmetini
eksik bırakmamalıdır; yaşam koşulları zor olsa da son güne kadar işlerini yapmak zorundadır.
Kırgız kadınlarının günlük yaşamlarından bir kesitte; “çavat” isimli kutlama, düğün gibi özel
sayılan zamanlarda hazırlanan geleneksel yemeklerini yapmaktadırlar. Kırgız kadınlarının
rutinleri vardır. Kırgız erkeklerinin dışarıda, kadınların ise hep evin içinde olduğunu aktaran
belgeselde; Kırgız kadını erkekler için öğlen yemeği paketleri yapmak, yemek pişirmek, süt
sağmak, yün hazırlamak gibi işlerin Kırgız kadınının sorumluluğunda olduğunu aktarır.
Pamir Kırgızlarının diğer bir sözlü kültür örneği ise “Tokurbaş” isimli insanları ruhani
ve zararlı varlıklardan koruduğuna inanılan bir Pamir Kırgızı hakkındaki öyküdür. Pamir
Kırgızı kadınların çadırda “çavat” isimli yiyeceği yaptıkları bölümde yeme içme kültürünün bir
parçası olan bu yiyecekle beraber çavatın kutlama ve düğünlerde yapıldığı, misafirlere sunulan
özel bir yemek olduğu, yaşlı kadının konuşması esnasında genç kadının konuşmaması gerektiği
gibi bazı kültürel özellikler de aktarılır.
Pamir Kırgızlarının tanıklıklarının bir bölümü de Ulupamir köyüne gelmeden önce
Pamir’de yaşadıkları olaylar üzerinedir. Sovyet rejimine göre değişen yaşam koşulları, son
kağan olan Rahman Kul’un sayısız koyunlarını yoksul insanların kullanımına sunması gibi
toplumdaki dayanışma ve dönemsel yaşantılar da aktarılır. Pamir Kırgızlarının tarih içinde
yaşadıkları diğer bir göç olan Pakistan göçü de bu olayı bizzat yaşamış kişiler tarafından
aktarılır.
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Göç, özlem, toplumdaki sevinç, hüzün, kültürün sözlü ögeleri gibi görsel olarak
anlatılamayacak nitelikteki bazı ögeler belgeselde üst ses kullanılarak aktarılmıştır. Açıklığa
kavuşturan, betimleyen, uygun bir anlatım tercih edilmiştir. Anlatım için diğer önemli nokta
ise; belgeselin bütününe Pamir Kırgız kültürünü kendilerinin aktarmasına olanak sağlayan bir
anlayış hâkimdir; metin yok denecek kadar hacim olarak az yer alır.

8.3. Şehbal ŞENYURT ve “Homdu Nehri Çocukları”
1962 doğumlu Şehbal Şenyurt sayısız çalışmanın sahibidir. “Adige” (1999),
“Derinlerdeki Tarih” (2000), “Güneş, Ay, Yıldız” (2003)” Şehbal Şenyurt’un çalışmalarından
yalnızca birkaçıdır. Bu çalışmaların ortak noktaları tarihsel gerçekliklerden yola çıkmaktır;
özellikle “Adige” hem bu gerçekliği hem de Çerkez halkının sürgün hikâyesini bünyesinde
barındırır.
Etnografik Temel: “Homdu Nehri Çocukları” (“Children of the River Homdu”) adlı
etnografik belgesel film, etnografik anlayışla yapılmış bir belgesel filmdir. Tuvaların
yaşamlarını ve kültürel yapılarını aktaran; bu kültürel yapı içinde özellikle ritüelleri ve hamlık
anlayışı üzerinde yoğunlaşmış bir belgesel filmdir. Yönetmen Şehbal Şenyurt’un, danışman R.
Ebrar Akıncı’nın ve araştırmacı Nergübayar Karal’ın uzun süren araştırmaları, çalışmaları
sonucunda elde edilmiş bir eserdir. “Homdu Nehri Çocukları”, Moğolistan’ın kuzey-batısında
Bayan Ölgiy Eyaletinin Tsengel Bölgesinde yaşayan Tuva nüfusu üzerinde yoğun ve tamamiyle
etnografik yöntem ve tarza bağlı kalınarak yapılmış alan çalışması ürünüdür. Tuva kültürü ile
ilgili literatür araştırması, katılımlı gözlem, mülakat, o kültürün dilini öğrenmek, alan
notlarından yararlanmak, günlüklerin varlığı, o kültürü betimleyebilecek ve temsilini
yapabilecek her tür ögenin kaydedilebilmesi gibi önemli prensipler temel alınmıştır.
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Tuvaların söylediği geleneksel şarkı sadece şarkı olmanın ötesinde Tuvalar hakkında
birçok kültürel özelliği aktarır: “Eşin-dostun, obaların göçünde / İkramla ağırlayan Tuvayım /
Eşin dostun göçünde / Sofrasını kuran Tuvayım / Bne Tuvayım / Erimeyen karlı dağın
oğluyum”. Tuvalar, göçebe bir geçmişe sahiptir ve geleneklerinde misafiri ağırlama, ona
ikramda bulunma vardır. Erimeyen karlı dağ ise Şamanizm çatısı altındaki inanç sistemlerinde
büyük değer atfedilen zirvesi karlı olan Altay dağıdır.
Geleneksel olmakla beraber Tuvaların günlük yaşamlarının aktarıldığı kare ise
belgeselde şu şekilde yer alır: Bir çadırın içinde, o kültüre özgü kıyafetlerini giymiş yaşlı bir
Tuva erkeği ve hamur açıp onları sac üzerinde pişirmekle meşgul yine geleneksel kıyafetli bir
Tuva kadını, sayıca az olmayan çocuklar, kurulu bir sofra ve sofranın önünde büyükler,
arkasında küçükler, ateşin olduğu yerin solunda erkekler sağında yer alan kadınlar gibi bir
ilkeler bütünü mevcuttur. Çadırın iç kısmını saran halılarda at figürleri yoğunlukta olması o
kültürde atın önemli olduğunu anlatmaktadır. O kültürde at ruhu olduğuna inanılan bir varlık,
yiyecek içecek elde edilen bir geçim kaynağı, binek olarak kullanılan bir vasıta, geleneksel
oyunlarda, ritüellerde önemli bir öge gibi anlamlara sahiptir.
Aşağıdaki karede, bir Tuva çadırının içi aktarılmaktadır; geleneksel kıyafetler içinde
ailenin yaşlı kişisi sofrada oturur, çocuklar kenardadır. Sofrada geleneksel yiyecekler bulunur;
ayrıca misafirlere ikram edilmek üzere “aragı” denilen geleneksel içkinin de sunumu söz
konusudur. Belgeseldeki danışmanın elindeki ses kayıt cihazıyla Anduvaan Cag Tuva adlı yaşlı
bir Tuva’ya on beş yıldır görüşemediği Bastı adlı abisinin konuşmasını dinletmesi önemlidir.
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Anduvaan Cag Tuva adlı kişinin bu teknolojik aleti yadsır gibi davranışları ise Tuvaların
yaşamlarındaki sadelik, doğaya dönüklük ve saflık ile ilgili bir aktarımdır. Anduvaan, Tuva
kültüründe aynanın önemini ve Hamlık ile ilgili Tuvaların inanışlarını aktarır: “Benim babam
Ham… Ayna… Güce sahip, güçlü Güzüngü. Benim sırrımı sorarsanız hepsini söyleyip verir,
gösterip verir bu. Baastı ağabey istediğinde ben vermedim, böyle güzüngü onda yok. Benden
sonra devam edip o da ham olur.” Bir başka Tuvanın aktardıkları ise Anduvaan adlı kişinin
açıklamalarının devamı niteliğindedir: “Bizim dinimiz Ham. Ham dinliyiz. Ham insan ise çok
güçlü olur. Bir insan ham olursa çoluk çocuğu, çocuğunun çocuğu gibi böyle soyundan devam
eder. O insan hayata gözünü yumup öldüğünde çocuklarından birisine gizli gücü gelir, o ham
olur. Sonra o Hama bir şey olursa, onun akrabasına çoluk çocuğuna gelir. O soydan devam
eder.”
Galbı isimli Ham kişi görülmektedir. Galbı kendisiyle ilgili şunları aktarır: “Geceyi
gündüzü hamlayıp gördüm / Davul tutan hamın kızıyım / Eski zamanım yok oldu da / Artık
davulsuz oldum / Şimdi onu kullanır yaşım var / O yaşta kullanırım.”
Tuvalarda Hamlık bir inanç şeklidir; ham olan kişi Tuva toplumunda önemli bir yere
sahiptir; ham kişinin gizli güçleri olduğuna inanılır ve ham kişinin Tuvalara her konuda yardım
edebileceğine, manevi gücüyle hastalara şifa, derdi olana çare bulacağına inanılır. Bir kişinin
ham olma sürecini ise yine bir Tuva aktarır: “O insan ham olurken hasta olur, çocukluğunda da
başlayabilir. Çoğu zaman 16-17 yaşlarında başlar. Bayılır, kendini kaybeder. Sonra o, bir – iki
ay hasta olur, bazıları bir yıl hastalanır. Kendini bilmez, bayılır. Böyle hasta olur. Sonra başka
ham gelip “soyu temiz; ham olmak üzere” der, yani gelen ham hamladıktan sonra böyle söyler,
o ham olur işte… Evet, ham böyle yerde olur. Ham, dik, yüksek karlı dağlı yerlerde durur.”
Tuva kültürü için önemli bir karedir; Haay – Oruk Ovaa’sına ait bir ritüelin karesidir.
Bununla bağlantılı olarak, Zolbayar (aday-irgit) isimli Tuva, Tuvalarda kutsal alan olarak
belirlenen yani ruhlara yalvarış ve ibadet yeri olan taş, çalı ve kumaş parçalarıyla oluşturulan
bir öbek olan “ovaa”nın önemini ve neden ovaada bulunduklarının yanıtını aktarır: “Bugün biz
burada Aday – İrgitlerin bu Ovaa’sını yüzyıl önce, büyük zengin Damaal denilen dedemiz
dikmiş…”
Tuva kültürü ile ilgili olarak “Homdu Nehri Çocukları” adlı etnografik belgesel filmde
diğer kültürel aktarımlar ise; keçi ya da at sütü sağan kadınlar, keçe yapan Tuva kadınları, çadır
yapan ya da ot biçen Tuva erkekleri ki burada o toplumdaki kadın-erkek arasındaki iş bölümü
de dikkat çeker. Sabah alınan ilk sütün saçılması ise diğer bir kültürel davranıştır: “Sabah alınan
ilk ak süt yeri – göğü mutlu etmek için geri saçılır; ‘içmeden önce size veriyorum’ diye.
Toprağa, havaya, suya, ateşe… yurtlara…”

155

Tuvaların konuşmalarında geçen Tavuk yılı, maymun yılı gibi takvim bilgileri ise yine
o toplumda geçerli olan günlük yaşam aktarımıdır.
“Homdu Nehri Çocukları” adlı etnografik belgesel film, ritüellerin bitiminin ve Tuva
yaşamından kesitlerin aktarılmasıyla sona erer.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Belgesel film alanında üretilmiş belgesellerin neden Etnografik belgesel filme dahil edildiğinin
sebepleri öğrenildi. Bu bağlamda; etngrafik belgesel film alanında akla ilk gelen ismin Jean
ROUCH oltnografik belgesel filmlerinden biri olan “Les Maîtres Fous”nun, Ben HOPKINS ve
“37 Uses For A Dead Sheep” (“Ölmüş Bir Koyunu Değerlendirmenin 37 Yolu”) adlı belgesel
filminin, Şehbal ŞENYURT ve “Homdu Nehri Çocukları” adlı belgesel filminin etnografik
belgesel film açısından analizi aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1. Jean Rouch’un belgesel anlayışı ve filmlerinin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sürekli yeni deneyimlerin peşinde olan ve belgeselin temel kurallarından ödün
vermeyen.
b) Yeni deneyimlerle belgesel filmin temel ilkelerini zedeleyen.
c) Yeni oluşumlara rağbet etmeyen ve sürekli eski araştırma alanlarında üretim
yapan.
d) Belgesel film alanında pek önemli sayılmayan eserler veren.
e) Belgesel filmi tür olarak kabul etmeyen.
2. Aşağıdakilerden hangisi Jean Rouch’un belgesel film stili üzerindeki etki alanlarıdır?
a) Ses konusundaki keşifler.
b) Işık konusundaki keşifler.
c) Makyaj konusundaki keşifler.
d) Sanatsal ve metodolojik keşifler.
e) Kamera konusundaki keşifler.
3. “Les Maîtres Fous” (“The Mad Masters”-“Çılgın Efendiler”) adlı belgesel filmin
konusu nedir?
a) Kuzey Kutbundaki yaşam.
b) Japon kültürü.
c) Avustralya yerlileri.
d) Antarktika’daki yaşam.
e) Afrika kökenli insanların kültürlerinin bir parçası olan Hauka ritüeli.
4. “37 Uses for a Dead Sheep-Ölmüş Bir Koyunu Değerlendirmenin 37 Yolu” adlı
etnografik belgesel filminin konusu nedir?
a) İngilizlerin Anadolu’ya göçlerini, yaşamlarını ve bazı kültürel ögelerini bir
koyundan yararlanma yöntemlerini aktarır.
b) Pamir Kırgızlarının Anadolu’ya göçlerini, yaşamlarını ve bazı kültürel ögelerini
bir koyundan yararlanma yöntemlerini aktarır.
c) Afrikalıların Anadolu’ya göçlerini, yaşamlarını ve bazı kültürel ögelerini bir
koyundan yararlanma yöntemlerini aktarır.
d) Japonların Anadolu’ya göçlerini, yaşamlarını ve bazı kültürel ögelerini bir
koyundan yararlanma yöntemlerini aktarır.
e) Avusturyalıların Anadolu’ya göçlerini, yaşamlarını ve bazı kültürel ögelerini bir
koyundan yararlanma yöntemlerini aktarır.
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5. “Homdu Nehri Çocukları” (“Children of the River Homdu”) adlı etnografik belgesel
filminin konusu nedir?
a) Azerbaycan’da yaşan halkın yaşamı.
b) Özbekistan’da yaşayan halkın yaşamı.
c) Korelilerin yaşamı, kültürü.
d) Tatarların yaşamı, kültürü.
e) Moğolistan’ın kuzey-batısında yaşayan Tuva nüfusunun yaşamı, kültürü.

Cevaplar
1) A
2) D
3) E
4) B
5) E
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9. TELEVİZYONUN BELGESEL FİLM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Televizyon ve Belgesel Sinema Etkileşimi
9.2. Televizyon Belgeselleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

164

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Televizyon, Televizyon Belgeseli, Ticari Televizyon Yayıncılığı, İzleyici, Belgesel
Kanallar.

166

Giriş
Günümüzün ticari televizyonculuğunda öncelikli hedef, “en büyük görsel ve duygusal
etki”yi oluşturarak, izleyicinin ilgisini sürekli ayakta tutmaktır. Televizyonun belgeseller
üzerindeki etkisini incelendiğinde; dünyada belirli ve sınırlı yayıncılık ile doğrudan yayın,
iletişim endüstrisinin karşı konulmaz gerçeği durumuna gelince, 1950'Ierden itibaren
televizyon ve belgesel filmlerin bir etkileşim sürecine girdiğini görmekteyiz. Bugün belgesel
sinema, varlığını sürdürebilmek için büyük ölçüde televizyona bağımlı hale gelmiştir. Ancak
ticari kaygıları ön plana alan televizyon yayıncılığı ile toplumsal sorumlulukları ağır basan
belgesel sinemanın ilişkisi oldukça sorunlu bir ortaklık görünümü sergilemektedir.
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9.1. Televizyon ve Belgesel Sinema Etkileşimi

Televizyon ve belgesel sinema arasındaki ilişki incelendiğinde; dünyada belirli ve sınırlı
yayıncılık ile doğrudan yayın, iletişim endüstrisinin karşı konulmaz gerçeği durumuna gelince,
1950'Ierden itibaren televizyon ve belgesel filmlerin bir etkileşim sürecine girdiğini
görmekteyiz. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı bir şekilde gelişen televizyon, belgesel
filmleri etkileyerek, onları çeşitli ülkelerdeki büyük izleyici kitlelerinin önüne çıkarmıştır.
Televizyon büyük bir açmazda kalan belgesel filmlere ilk anda bir yaşam ve canlılık vermiştir.
Belgesel filmcinin varlığına neden olan üç temel koşula, yani; filmlerine gösterilen isteme,
mesajın iletileceği izleyiciye ve çekim yapması için gereken paraya televizyonun doğrudan
müdahalesi belgesel film yapımcılarına yeni ufuklar açmıştır.
Televizyonda; belgesel filmlerden, ticari açıdan yayın çeşitliliği getirdiği için kamu
anlayışı açısından da, devlet ideolojisini değişik bir yöntemle izleyicilere ulaştırma işlevinden
ötürü yararlanmıştır. Televizyonun etkisiyle 1950'lerden başlayarak haber belgesel ve sanat
belgesel diye adlandırılan iki ayrı türde belgesel film ortaya çıkmıştır. Muhabirliğin önem
kazandığı haber belgesel türüne geçişte daha önceleri, bu türde radyo programlan yapan bazı
yapımcıların etkisi olmuştur. Radyoda yayımlanan programlan televizyona uyarlanmasının
başarı kazanması üzerine, haberciliğe katılan şiirsel ögeler, müziğin kullanımı ve haberin
konusuyla ilgili görsellerin birlikte verilmesi gibi gelişmeler ortaya çıkmıştır.
Belgeselci, televizyonun da etkisiyle, bir kimlik arayışına girdi. Yapımcının sanatçı,
muhabir karışımı olduğu ya da ayrı ayrı her konumda da yer aldığı düşünceleri ortaya atıldı.
Doğal olarak bu durum belgesel filmin tanımını da etkileyerek sanat ve haber ya da toplumsal
gerçekler ikilemini akla getirdi. Ancak günümüzde, gerçeğin niteliği hakkında değişen
görüşlerin belgesel film tanımını etkilemesi kaçınılmazdır. Artık belgesel filmin özgün bir
çeşidinin olması zorlaşmıştır. Zira her yapımcı sanatında kişisel yaratıcılığıyla, diğerlerinden
farklı belgesel filmler üretmektedir.
Diğer yandan, günümüzde belgesel film kargaşası tam tamına uygun filmler
yapılmamasından da kaynaklanmaktadır. Eğitim amacıyla yapılan ders filmleri, haber-magazin
programları, gerçeği ortaya çıkarıp yeniden bicim vermeden, yalnızca olanı aktarma ve
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sergilemeye yaradığından genellikle belgesel film türüne girmezler. Oysa bu tür programlar,
çoğunlukla belgesel türü içinde sayılarak yanılgıya neden olmaktadırlar. Belgeselci bir başka
açıdan da, sadece konuyla ilgili seyirciye değil gerçeği öğrenmek isteyen tüm insanlara
seslenmektedir. Yalnızca şiirsel anlamda sanat için gerçekleştirilen bir belgesel film ya da
muhabir anlayışa yapılan bir belgesel film ile bunu sanatı olgunlaştırmak ve istenilen amaca
ulaşabilmek olanaksızdır. Günümüzde yapımcı, belgesel film sanatını olgunluğa ulaştırmak,
gerçekleri ortaya koymak ve bunu izleyiciye ulaştırıp, onu etkilemek için sair ve muhabir
kişiliğini birleştirmek zorundadır.
Gerçekte dikkat edilmesi gereken en önemli özellik belgesel filmin özünde var olan
güncellik, habercilik, sanat gibi ögelerin tek başına yeterli olamayacağıdır. Çünkü belgesel film
türü yalnızca içeriğe yönelik değildir; her türlü gerçeğin sunuş biçimidir.
Sinemanın ilk yıllarında haber verici ve gerçekleri yansıtıcı özelliklerini sürdüren
belgesel film daha sonraları öykülü filmin gelişimi ile yorum ve araştırmaya yönelmiştir. Ancak
yeni bir teknoloji olayı olarak ortaya çıkan televizyonla birlikte, sinemanın sanat oluşu belgesel
filmi etkilemiş ve televizyonun daha çok eğlenceye yönelmesi, programlara ayırdığı surelerinin
kısıtlı oluşu nedeniyle konuları derinliğine araştırma özelliğini de yitirmiştir. Tüm bu etkiler
sonucu belgesel film alanında sinemanın yerini alan televizyon için yapılan belgesel filmler
gitgide belgesel tanımından uzaklaşarak gerçekçi, haber verici, derinliğine araştırıcı özellikleri
yerine eğlendirici özelliği ağır basan dramatik belgesellere yönelerek kendi temel amacı olan
gerçeğin yansıtılmasından sapmıştır. Özellikle tecimsel modele uygun A.B.D.
televizyonlarında kâr amacına yönelik olduklarından eğlendirme ögesi basta gelmekte, bu
nedenlerle de toplumsal ve sosyal içerikli belgeseller yerine dramatik belgesellere yer
verilmektedir.

TRT’nin yayın tekelinin kırıldığı ve özel televizyon kanallarının hızlı bir şekilde yayın
hayatına katıldığı 1990’lı yılların ilk yarısında, belgesel sinema alanında çalışan araştırmacılar
ve uygulayıcılar için kilit sorulardan birisi, bu yeni yayın organlarının belgesel sinema
açısından önemli getiriler sunup sunmayacağıydı. Bu soruyu olumlu yanıtlayanlar
çoğunluktaydı çünkü özel kanalların, ayıracakları bütçelerle hem belgesel filmlerin üretim
aşamasına katkı sağlayacakları hem de ortaya çıkan eserlerin halka ulaştırılmasında yeni bir
mecra olarak kullanılacağı yönünde umutlar besliyorlardı. Böylece belgesel sinema hep ihtiyaç
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duyduğu ama bir türlü kalıcı hale getirilemeyen kurumsal desteklere de kavuşabilecek, devlet
eliyle yerine getirilemeyen sorumluluğu özel televizyonlar üstlenecekti.
Nitekim resmi yapılanma, belgesel sinemayı, çok sınırlı örnekler dışında,
desteklemediği gibi uygulanan sansür vb kısıtlayıcı uygulamalar nedeniyle gelişememesi de
söz konusu olmuştur. Bu çerçevede özel kanalların yaygınlaşması, belgesel sinemanın yeni
olanaklara kavuşacağı ve canlanacağı yönünde bir umudu yeşertmiştir.

9.2. Televizyon Belgeselleri
1960'larda renkli filmlerin geliştirilmesi ve duyarlılıklarının arttırılması, kameraların da
hareketliliğinin ve çekim üstünlüklerinin artmasını sağlamıştır. Ancak renkli çekimler film
prodüksiyonlarının değerini arttırırken, belgesel film prodüksiyonlarında büyük bütçeleri
zorunlu kılarak yapımcı için aşılmaz bir engel olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum, sinema
belgesellerinin yerini televizyon belgesellerinin almasına yol açmış, belgesel film izleyicisi de
sinema salonlarından televizyon ekranlarının karşısına taşınmıştır.
Televizyon, kitle iletişiminin bir parçasıdır ve buna bağlı olarak etkisi açısından, bir
belgesel filmin amaçladığı etkiyi bırakabilecek en uygun araçtır. Yaşamın özelliklerinin,
aktivitelerinin, neden ve sonuçlarının materyal olarak kullanıldığı televizyon, kendisinden önce
gelen ve onu beslemeye devam eden medyaya da çok şey borçludur. Diğer medyaların bütün
etkinliğine rağmen televizyon, özellikle belgesel film konusunda, radyoyu aşmıştır. Bu konuda,
televizyonun görsel yanının büyük payı vardır. Ancak televizyon, teknik avantajları sayesinde
sinemadan da öteye gitmiş ve belgesel filmi televizyon belgesellerine dönüştüren bir işlev
üstlenmiştir.
Televizyon belgeselleri genellikle dünyanın, hatta uzayın bilinmeyen, ilginç, hayranlık
uyandırabilecek taraflarını, ayrıntılarıyla izleyiciye aktarmayı amaçlar. Burada da temel ilke,
belgelere dayanan gerçekliktir. Belgesel filmde belge çoğu zaman, olayın ya da durumun
kendisidir, görüntüsüdür. Film aynı zamanda, teknik özellikleri ve içeriğine göre bilimsel,
artistik özellikler de taşıyabilmektedir. Belgesel film yapımcıları çalışmalarının izleyiciye
sunulması aşamasında televizyona çok fazla güvenirler. Çünkü herhangi bir topluluğun
düşüncesinden daha etkili olan bir izleyicinin tutarlı düşüncesi, televizyon yöneticileri için
önemli bir eleştiridir.
Televizyon belgeselleri, sanat yapıtı niteliğine en çok yaklaşabilen film türleridir.
Burada yetenek ve yaratıcılık bütün açıklığıyla kendini gösterir. Bu programlar düşüncenin yanı
sıra duygulara da seslenirler, başarıları ölçüsünde duygulandırıcıdırlar. Bazı belgeseller
izleyiciyi, gerçekler konusundaki bazı noktalar üzerinde ikna etmeyi amaçlar. Bu amaç
özellikle propaganda türü belgeseller, eğitim ve tanıtım belgesellerinde ön plana çıkar.
Günümüz televizyon belgeselleri artık, yapımcıyla yazarın rollerini birleştirmeye
yönelmektedir. Yeni televizyon programlarının yapım ekipleri daha küçük ve da-ha esnek
gruplardan oluşmaktadır. İngiliz yayın kuruluşu BBC genellikle yönetim, kamera ve ses
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işleriyle uğra-şan üç kişilik ekipler kullanmaktadır. Televizyon belgesellerinde metin yazarının
aynı zamanda yönetmen, hatta araştırmacı olmak zorunda olduğu görüşü de gittikçe yaygınlık
kazanmaktadır. Çünkü bunlar iç içe geçmiş ve bağlantılı konulardır. Televizyon belgesellerinde
araştırma, yönetim ve metin yazımı aynı kişide yoğunlaştığı ölçüde başarı artmaktadır.
Televizyon belgesellerinin bir diğer özelliği de, insanın ulaşabildiği her yeryüzü noktasının ve
oradaki yaşa-mm, belgesel için bir materyal oluşturmasıdır. Televizyon belgeseli her yerle, her
şeyle ve herkesle ilgilidir.
Michael Rabiger, televizyonla, 1950’li yıllarda Edward Murrow’un “See It Now” adlı
programıyla buluşan belgesel sinemanın, 1960’larda büyük ölçüde televizyona göç etmiş ve
böylece varlığı, ticari, politik, manevi vb. yönlerden her zaman baskıya açık olan dev televizyon
ağlarının insafına kaldığını ifade eder. Zamanla varlığını sürdürebilmek için hem biçim hem de
içerik yönünden televizyonun gereklerine göre yeni- den şekillenerek büyük ölçüde
televizyonun genel görünümünü tamamlayan bir unsur haline gelmiştir. Bu arada belgesellerin
ortaya çıktığı yıllardan itibaren taşıdı eleştirel tavır da büyük ölçüde törpülenmiştir.
Türkiye’de, 1990’lı yılların başına kadar belgesel sinemacıların bir bölümü TRT
bünyesinde ekonomik ve idari açılardan kısıtlı olanaklarla ve bir taraftan da sansürle baş etmeye
çalışarak üretimlerini sürdürürken, diğer bazı belgeselciler de çok daha kısıtlanmış koşullarda,
özel desteklerle varlık mücadelesi vermekteydiler. Özel televizyonların birbiri ardı sıra yayın
hayatına katılmasıyla belgesel sinemanın canlanacağı umudunu besleyen belgesel sinemacıları,
ilerleyen yıllar büyük oranda haksız çıkarmıştır.

Başlangıçta anı hapsetme, yaşamı dondurma ve istenilen yerde ve zamanda yeniden
hayata döndürme yoluyla insanları büyüleme, uzağı ve ulaşılamayanı salt görüntüsüyle bile olsa
insanların ayağına getirme, tanıtma gibi özellikler taşıyan belgesel sinema, 1920’lerden itibaren
sorgulama, yorumlama, değer üretme gibi sorumluluklar da üstlenerek asıl kimliğine
kavuşmuştur. Görselliğe dayanması ve gerçeği anlattığı yönündeki önyargı nedeniyle sahip
olduğu inandırıcılık, çeşitli kişiler ve kurumlar tarafından fark edilip zaman zaman bir
manipülasyon ve propaganda aracı olarak kullanılsa da, belgesel sinema, insana taraf olmasıyla
ilintili muhalif gücünü büyük ölçüde sürdürmüştür. Ancak televizyonun geniş kitlelere ulaşan
bir iletişim aracı haline gelmesiyle televizyona yönelmesi, belgeselin dönüşmesi,
başkalaşmasını da beraberinde getirmiştir.
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Türkiye’de de belgesel sinema adına, özellikle özel televizyon yayınlarının
yaygınlaşmasıyla oluşan iyimser bakış, ilerleyen yıllarda televizyonların yayınlarında belgesel
yapımlara yeterince yer ayırmamaları ve belgesel film yapımını da yeterince desteklememeleri
gibi nedenlerle, yerini olumsuz bir tabloya bırakmıştır. Özellikle özel televizyon kanalları
belgesel sinemayı neredeyse tamamen görmezden gelmektedirler. Televizyon yayınlarının
belgesel filmlere karşı bu duyarsızlığını belki de genel olarak kültüre ve toplumsal gerçekliğe
karşı bir kayıtsızlık olarak değerlendirmek daha doğru olabilir.
Ticari mantıkla uyuşmayan belgesel filmler, yayın akışlarından ya tamamen kovulmakta
ya da televizyonların ihtiyaçlarına göre biçimlendirilmektedirler. Yoğun bir biçimde
röportajların, dramatik unsurların, yakın çekimlerin vb. kullanıldığı zaman zaman magazin
programlarından ödünç alınan yöntemlere, kalıplara başvurulan bu yeni program türleri,
belgesel filmin melezleşmiş örnekleridir aynı zamanda. Bu çerçevede, büyük ölçüde, az bilgi
ve çok eğlence şeklinde yeni bir denge kurmaya yönelen, yüzeyselleşen, içeriği boşalan
belgeseller, ideolojik açıdan da sisteme uyumlanmış; özgürleştirici, sorgulayıcı tavrını
kaybederek, evcilleşmiş ve gerçek kimliğinden uzaklaşmıştır.
Ahmet Oktan, 2008’de ulusal ölçekte yayın yapan 16 kanalda bir haftada yayınlanan
belgesel sayısı üzerine bir araştırmada Tablo 1’i elde ederek televizyon ve belgesel arasındaki
ilişkiyi somutlaştırmıştır:

3+2
3+2

Toplam

1+2
1+1
1+2
4+1
7+6

Arkeolojik

1+2
1
4+2
2+3
8+7

Tarih

4
4

Haber

1
4
5

Bilimsel

2+2
9+9
11+11

Spor

2+2 2+4
1+2 1
2
6+6 3+3
10+10 7+7

Tanıtım

Toplumsal İ.

4+4
2+2
1
2+1
1
1
1
12+7

Biyografi

1
2
4+3
7+3

Gezi

Doğa

Kanal Adı
Kanal D
Atv
CNN Türk
Fox TV
Kanal 1
Ntv
Kanal 7
Stv
Show TV
Tv8
Star TV
Cine 5
Kanaltürk
Flash TV
TRT 1
TRT 2
TOPLAM

0
0
10+14
1
0
4+3
0
4+2
0
2+2
2+1
0
2
1
9+4
38+27
73+53

Tablo 1: Belgesel Programların Kanallara ve Türlere Göre Dağılımı (Oktan, 2008)
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Hakan Aytekin’e göre; televizyonlar kendilerini izletebilmek amacıyla, yayınlarında
sürekli olarak müstehcenlik, inanç, ölüm korkusu, vb. dogmatik olguları kullanmakta ve
“şiddet”i de, yayınlarının adeta itici kuvveti haline getirmektedirler. Bu çerçevede, belgesel
filmlerin “özünde şiddete yer vermeyişleri, şiddeti desteklemeyişleri” ve belgesel sinemanın
doğasından gelen, sorunları kanıksamak yerine, sorgulayıcı olma gibi nitelikleri ticari
televizyonların belgeseli dışlamasının nedenlerindendir.
Televizyon yayıncılığı 2000’li yıllara gelindiğinde, gerek teknolojik altyapısı gerekse
organizasyon yapısı ve yayınladığı içerikle, 1980’ler ve 1990’lardaki tek hâkim kitle iletişim
aracı olduğu dönemden gözlemlenebilen büyük farklılıklar sergilemektedir. Bu farklılığı
görebileceğimiz yerlerden biri de yayın içerikleridir. Özellikle televizyon program türlerindeki,
dolayısıyla televizyon programlarındaki dönüşümü incelemek ve televizyonun yeni medyayla
olan ilişkisini ortaya koymak daha anlamlı hale gelmiştir.
Belgesel sinema tarihinin John Grierson, Dziga Vertov, Paul Rotha, Robert Flatherty ve
Pare Lorentz gibi önemli isimleri, belgesel sinemanın en önemli görevini, gerçekleri
görüntüleyip halka aktarmak yoluyla belli bir toplumsal amacı yerine getirmek ve toplumun
aydınlanmasını sağlamak olarak görüyorlardı. Bu anlayış, öykülü filmlerin sunduğu
'sansasyonel ve basite indirgenmiş' olarak nitelenen gerçekliğin temsiline karşı bir yanıt olarak
ortaya çıkmıştı. Belgesel sinema, anlatımıyla, söylemiyle, tarz, etik, konu ve kişileri yansıtma
biçimiyle kurmaca türlerden kesin çizgilerle ayrılıyordu. Ancak, bugün Grierson geleneğine
bağlı belgesel sinemanın hem anlayış hem de biçim açısından önemli değişimler geçirdiğini
görüyoruz. Günümüzde belgesel otuz dakikalık araştırmacı gazetecilik örneğinden, uzun
metrajlı ve sinema dilinin bütün özelliklerini taşıyan filmlere, sıradan kişilerin bir günlük
öyküsünü anlatan video güncelerinden, realite şovlara kadar, farklı biçim ve denemeleri
içeriyor. Artık bilgi ağırlıklı ve kurmaca formlar arasındaki sınırlar ortadan kalkıyor ve bu
türleri birbirinden ayırmak ve her birinin kesin tanımlarını yapmak giderek zorlaşıyor.

John Corner (2000), belgesel film yapımının şu anda içinde bulunduğu dönemi ‘postbelgesel kültür’ olarak adlandırıyor. Modernist bir proje olarak ortaya çıkan “belgesel sinema”,
kaydedilen gerçekliğin yeni popüler formları ve kullanımları ile birlikte bu kültür içinde
değişime uğramakta ve yeniden biçimlenmektedir. Estetiği, kurumsal destekleri ve kamusal
173

amaçları göz önüne alındığında her zaman sağlam temellere sahip olduğu düşünülen belgesel,
kendini daha önce hiç yüz yüze gelmediği kadar istikrarsız ve güvensiz bir ortamda bulmuştur.
Bu ortamı hazırlayan, tüm dünyada 1990'lı yıllardan beri yaşanan toplumsal, politik,
teknolojik ve ekonomik değişim ve bunun medya sektörü üzerindeki etkisidir. Bu değişim,
program ve film üretiminde eğlencenin öncelik kazandığı ve dolayısıyla da izleyicinin ilgisini
çekeceği varsayılan bir programcılık ve yayıncılık anlayışının giderek daha da egemen hale
gelmesi olarak yansımıştır. Belgesel film açısından ortaya çıkan durum ise gerçekliğin aktarımı
ve yansıtılmasında bilgiyi, kurmacayı ve dramatik ögeleri birleştiren yeni formların ortaya
çıkmış olmasıdır. Bu formlar belgeselin işlevi ve gerçekliğin sunumu ile ilgili tartışma ve
soruları yeniden gündeme getirmiştir.
Televizyonda tematik kanalların ortaya çıkması belgesele olan talebi arttırmıştır. Hem
süre, hem de konu açısından bu kanalların talepleri doğrultusunda üretim yapılmaya
başlanmıştır. National Geography ve History Channel gibi kanallarda gösterilen belgeseller,
televizyonun yayın akışına uygun olarak genellikle elli altmış dakika olmakta, daha evrensel
konuları ele almaktadır. Daha deneysel, yenilikçi ve radikal belgesel yapımlar; sorgulayıcı,
otobiyografik ya da yalnızca belli bir kültür tarafından anlaşılabilecek çalışmaların bu pazarda
yer bulması zordur. Bu tarz ürünler izleyicileri ile ancak belgesel film festivalleri ve
yarışmalarında buluşabilmektedir. Böylelikle, televizyonun belgesel filmi biçimlendirmedeki
rolü arttıkça, belgeselin işlevleri ve özellikleri üzerindeki etkisi de daha belirgin hale
gelmektedir. Sinemayla halâ pek çok ortak noktası olmasına karşın, televizyonun öncelikleri ve
koşulları farklıdır.

Televizyon daha geniş program türlerini barındırır. Bu yüzden de belgesel daha katı
yasal düzenlemelerle birlikte, yeni biçimlere ve formatlara da uyum sağlamak zorunda
kalmıştır. Bazı belgesel film yapımcıları televizyon pazarına girebilmelerini tehlikeye atacak
fazla politik, tartışmalı ya da büyük izleyici kitlelerinin beklenti ve değer yargılarına ters
düşebilecek programları üretmekten çekinmektedirler. Yapımcılar ve yöneticiler belgesel
filmleri program akışı içine nasıl dâhil edebilecekleri konusunu yeniden ele almaktadırlar.
Dünyanın pek çok ülkesinde hem kamusal, hem de özel kanallar birbirileriyle rekabet ederken;
belgesellerin katkısının ne olabileceğini her zamankinden daha fazla düşünmek zorundadırlar.
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Tematik kanallar dolayısıyla; Türkiye'deki belgesel kanalları listesinde, Türkiye'de
yayın yapan ve yayın akışının içeriği ağırlıklı olarak belgesel türünde olan televizyon kanalları
vardır:
Kanal

Tür

TRT Belgesel

Belgesel

Mbelgesel

belgesel/çocuk

TGRT Belgesel

Belgesel

Mavi Belgesel

Belgesel

Yaban TV

Belgesel

İZ TV

Belgesel

Discovery Channel

Belgesel

Discovery HD

Belgesel

Animal Planet

Belgesel

Animal Planet HD

Belgesel

Da Vinci Learning

Belgesel

Discovery World

Belgesel

Discovery Science

Belgesel

Discovery Travel & Living

Belgesel

Discovery HD

Belgesel

National
Channel

Geographic

Belgesel

National Geographic HD

Belgesel

National Geographic Wild

Belgesel

Nat Geo People

Belgesel

Sci Tech TV

Doğa belgeseli

The Biography Channel

Biyografi

Animaux

Belgesel

Encyclopédia

Belgesel

History Channel

Tarih Belgeseli

Escales

Belgesel

Russian Travel Guide

Belgesel

Bereket TV

Belgesel

Köy TV

Belgesel

World Travel Channel

Belgesel
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Tablo 2: Türkiye’de Belgesel Kanalların Listesi*
(*https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_belgesel_kanallar%C4
%B1_listesi)

John Corner, Televizyonun belgesel filmleri malî açıdan destekleyebilecek tek kaynak
olması, geleneksel tarzdaki belgesel türlerinin televizyonun yeni finansal ve kültürel
gerçeklerine uygun olarak yeniden biçimlenmesi eğilimini ortaya çıkarmıştır. Artık belgeselin
daha öncesine kıyasla hem eğlendirme, hem de çok daha fazla sayıda izleyiciyi çekmek gibi bir
zorunluluğu bulunmaktadır. Böyle bir zorunluluk, bazı yazarlar tarafından 'televizyon belgeseli'
olarak da nitelendirilen melez belgesel türlerini ortaya çıkarmıştır (Corner, 1995).
Son zamanlarda ortaya çıkan bu türler aslında dolaysız sinema (direct cinema) ve
sinema gerçek (cinéma véritè) gibi iki önemli biçimi içeren gözlemci (observational) ve
açıklayıcı (expository) belgesellerin özelliklerini bir arada taşımaktadır. Melezleşmiş formlar
her iki biçimin de en ilgi çekici ve konuya uygun olan yönlerini almaktadır. Yorumcuyu
kullanarak olaylara, sözlere ve konuşmalara belli tarihsel ve toplumsal bir bağlam oluşturmaya
çalışırlar. Melezleşmiş belgeseller arasında türsel açıdan bir ayrım yapmak her ne kadar zor
olsa da kullandıkları teknik, söylem, hedef izleyici ve amaçları açısından değişik isimler altında
toplanmaktadırlar.
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Uygulamalar

177

Uygulama Soruları

178

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Televizyon ve belgesel sinema etkileşimi incelendi; aradaki etkileşim sonucu nelerin
değiştiği, dönüştüğü öğrenildi. Televizyon belgesellerinin özelliklerinin neler olduğu, belgesel
yayını yapan kanalların neler olduğu aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi 1950'Ierden itibaren televizyonun belgesel üzerindeki en
önemli ve olumlu etkisidir?
a) Belgesel filmin türsel özelliklerini yapı bozuma uğratmıştır.
b) Belgeselin sadece kurgusal olabileceğine dair algı oluşmuştur.
c) Belgesel filmin varlığı tehlikeye girmiştir.
d) Belgeselin sadece eğlence aracı olarak algılanmasına sebep olmuştur.
e) Televizyon, belgesel filmleri etkileyerek, onları çeşitli ülkelerdeki büyük izleyici
kitlelerinin önüne çıkarmıştır.
2. 1960'larda renkli filmlerin geliştirilmesi ve duyarlılıklarının arttırılması, belgesel film
yapımında neye sebep olmuştur?
a) Prodüksiyonlarda küçük bütçeleri yeterli olmuştur.
b) Prodüksiyonlarda büyük bütçeleri zorunlu kılmıştır.
c) Prodüksiyonlarda bir değişikliğe sebep olmamıştır.
d) Prodüksiyonların daha uzun zamanlara yayılmasına sebep olmuştur.
e) Prodüksiyonlarda tanınmış isimlerin olmasını sağlamıştır.
3. Aşağıdakilerden hangisi televizyon belgeselleri kapsamındaki belgesel yapımlardaki
temel ilkedir?
a) Sadece artistik özelliklerdir.
b) Sadece bilimsel verilerdir.
c) Sadece izleyici beğenisidir.
d) Belgelere dayanan gerçekliktir.
e) Sadece televizyon yöneticilerinin görüşleridir.

4. Günümüz televizyon belgesellerinin özelliği nedir?
a) Yapımcıyla yazarın rollerini birleştirmeye yönelmektedir.
b) Yapım ekipleri büyümektedir.
c) Yapım ekiplerinde katı bir yapı vardır.
d) Yapımcıyla yazarın rolleri kesin çizgilerle ayrışmaktadır.
e) Herhangi farklı bir yapı söz konusu değildir.
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5. Ticari mantıkla uyuşmayan belgesel filmlerin televizyon yayıncılığında karşılaştıkları
tehlike nedir?
a) Yayın akışlarında daha çok yer verilmesi.
b) İzleyici beklentilerini dikkate almaması.
c) İçeriğinin dolu dolu olması.
d) Yayın akışlarında yer verilmemesi, az bilgi ve çok eğlence şeklinde
yüzeyselleşmesi.
e) Türsel özelliklerinin daha da kuvvetlenmesi.

Cevaplar
1) E
2) B
3) D
4) A
5) D
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10. BELGESEL SİNEMADA TÜRSEL KAYMALAR / YAPIBOZUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Belgesel Sinemada Türsel Kaymalar / Yapı-bozumlar
- Fly-On-The-Wall ve Dizi Belgeseller
- Refleksif Belgeseller
- Birinci-Şahıs Belgeseller
- Realite Şovlar
10.2. Yapı-Bozuma Uğramış Belgesel Film ve Geleceğin Belgesel Film Yapısı

183

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

184

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

185

Anahtar Kavramlar

Belgesel Sinemada Türsel Kaymalar, Yapı-bozumlar, Fly-On-The-Wall, Dizi Belgeseller,
Refleksif Belgeseller, Birinci-Şahıs Belgeseller, Realite Şovlar
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Giriş
Belgesel filmin şüphesiz yaşayan bir yapı olarak sürekli bir gelişime, değişime uğradığı
bilinmektedir. Artık bilgi ağırlıklı ve kurmaca formlar arasındaki sınırlar ortadan kalkıyor ve
bu türleri birbirinden ayırmak ve her birinin kesin tanımlarını yapmak zorlaştı. Belgesel
sinemada türsel kaymaların sistematik bir şekilde incelenmesi, günümüz belgesel sinemanın
dinamiklerini anlayabilmek için önem taşımaktadır.
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10.1. Belgesel Sinemada Türsel Kaymalar / Yapı-bozumlar
Günümüz belgesel sinema anlayışı ve yapım mantığını anlayabilmek için geleneksel
medya ve yeni medya arasındaki bağı kuvvetli bir şekilde kurmak gerekmektedir. Bu konuda
Melek Atabey (2005)’in “Belgesel Film Yapımında Yeni Yönelimler ve Melez Formlar” adlı
çalışması, günümüz belgesel sinemasının dinamiklerini etraflıca tanımlamaktadır:

Modern hayatın pek çok alanını etkileyen dijital teknoloji, görüntülerin çekiminden
kurgulanmasına, yayınlanmasından alımlanmasına kadar yaşanan süreçlerde yeni, köklü ve
oldukça karmaşık uygulamaların ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni teknolojik araçlar, görüntü
manipülasyonu ve yaratımı anlamında, neredeyse sınırsız denilebilecek olanaklar sunmaktadır.
İşte bu yüzden, belgesel sinemanın ana ilkesi olan dış gerçekliğin sunumu, şimdi her
zamankinden çok daha sorunlu görünmektedir (Corner, 1995). İfade etme biçimlerini ve var
olan yaklaşımların sınırlarını genişleten ve zorlayan yeni sanatsal ve kültürel arayışlar da, bu
değişime katkıda bulunan diğer etkenler oldu. Sinematik özelliklere en yakın olan orijinal
belgesel film ile televizyondaki diğer formatlar arasında gördüğümüz belirsizleşme eğilimi,
gerçekliğin temsilinde bilgi ve kurmacanın özelliklerini bir araya getiren, yeni melez belgesel
formların oluşmasına yol açtı.
Glen Creeber (2001) program türlerinde kırılmalar, değişimler yaşandığını ve bu
değişimlerin halen devam ettiklerini öne sürer ve bu duruma örnek olarak da belgeselleri
gösterir. Belgesel programları, belgesel-melodram (docusoap), gerçeklik televizyon
programları (reality TV) şeklinde sınıflandırırken, popüler eğlence kavramının yarışma
programlarını, tartışma programlarını, söyleşi programları gibi birçok türü kuşattığını ifade eder
ve türleri drama, melodram diziler, komedi, popüler eğlence programları, çocuk programları,
haberler ve belgeseller olarak ayrımlar.
Tür sınıflandırması ve bu sınıflandırmadaki türlerin gelenekleri yukarıda yer alan
kuramcılara dayandırılarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Nicholas Abercrombie (1996)’ye göre
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“türler arasındaki sınırlar değişmekte ve daha geçirgen hale gelmektedir”. Bu konuda araştıran,
yazan, düşünen insanların ortak argümanında türlerin geleneklerinin ortaya konmasında türün
izleyici ile yayıncı arasında bir sözleşme olması ön plandadır. İzleyici içinde yaşadığı toplumsal
şartlara göre nasıl değişiyorsa, bu sözleşme de değişebilmekte, türlerin gelenekleri zamanla
farklılaşabilmektedir. Ekran ile izleyici arasındaki ilişki izleme pratiklerini etkileyen her
değişimde yeniden dönüşüme açık hale gelir. Türler arasındaki bu geçişken süreç televizyon
ekranında yer alan türsel ayrımların sınırlarının gitgide bulanıklaşabildiğinin de habercisidir.
Ekranın geçirdiği teknolojik evrim, izleme alışkanlıkları, izleyici ile ekran arasındaki farklı
etkileşim boyutları ve televizyon yayıncılığının gelişim evresi, ekran içinde yer alan metinlerin
artık saf türlerden değil, birbirlerinin sınırları içine giren melezleşmiş türlerden oluştuğunun
göstergesi niteliğindedir.

Günümüzde artık uzunca bir süredir çalışmaların merkezinde olan yeni medya kavramı
türsel değişimleri tanımlamakta kullanılmaktadır. Yeni medya kavramındaki etkileşim,
geleneksel medyada var olan geribildirimden farklıdır. İzlenme oranları, gazete tirajları gibi
dolaylı geribildirimin yerini, yeni medya ile birlikte sürekli etkileşim içerisinde olunabilen bir
süreç almıştır. Etkileşimli televizyon örnekleri dijital uydu yayıncılığında ve İnternet
televizyonu uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan uygulamalar olmakla birlikte, geleceğin
teknolojisi olarak sunulan 3G, 4G iletişim hizmetlerinin gelişimi, daha önce var olmayan farklı
yeni uygulamaları da hayata geçirebilir niteliktedir; çünkü gerçekleşen bu teknolojik evrim, cep
telefonlarından televizyon yayınlarının takip edilebilmesi anlamını taşımaktadır. Eşzamansızlık ise, televizyon yapımlarının alışılageldiği gibi aynı anda izlenme geleneğinin,
kaydedebilir televizyonlar, İnternet televizyonu, izle öde sistemleri gibi yeni teknolojiler
sayesinde ortadan kalkması olarak tanımlanabilir (Eren, 2007).
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Televizyon yayınlarını alışılageldik olarak herkese aynı içerikte ve aynı anda yayın
yapmaktadır. Oysa yukarıda sıralanan yeni gelişmelerle kişiye özgü, zaman ve mekânda yayın
yapabilme olanakları sunulmaktadır. Bu olanakları sunan yayınlar ise eş-zamansız olarak
tanımlanır (Rogers, 1995). Yayın içeriği hâlihazırda medya üzerinde yüklü kalarak, izleyicinin
ona ulaşmak istediği zamanı bekler durumdadır. Bu durum ise yeni medya kavramını açıklayan
üçüncü özellik olan kitlesizleştirme kavramını akla getirmektedir. İletilerin bireysel kullanımı,
izleyenleri kitlesizleştiren bir hale soktuğu, yayınları bireysel izlemeye yönlendirdiği dikkate
değer bir yorumdur. Yeni medyanın iletişim sürecinde iletiler her zaman her yerde
ulaşılabilirlik amacıyla hazırlandığından, bu iletişim araçları her ne kadar bir kitle tarafından
takip edilse de, iletilerin bireysel kullanımı bu araçları kitlesizleştiren bir hale sokar.
Everett Rogers (1995), yeni medya yayınları geleneksel medyanın kitleleştirmesine
karşın, bütün bu özellikleri ile izleyenleri kitlesizleştirmektedir. Teknolojilerin ucuzlaması ile
birlikte hane sayısına düşen televizyon alıcılarının artması, yayın kuruluşlarının bireysel
izlemeleri teşvik edici tematik yayınların çoğalması, yeni medyanın kitlesizleştirme tanımına
verilebilecek örnekler olarak sıralanabilir. Yeni medya bu anlamda geleneksel medyanın zaman
ve mekân sınırlılıklarının ötesinde bir konuma sahiptir (Törenli, 2005).
Son zamanlarda ortaya çıkan bu türler aslında dolaysız sinema (direct cinema) ve
sinema gerçek (cinéma véritè) gibi iki önemli biçimi içeren gözlemci (observational) ve
açıklayıcı (expository) belgesellerin özelliklerini bir arada taşımaktadır. Melezleşmiş formlar
her iki biçimin de en ilgi çekici ve konuya uygun olan yönlerini almaktadır. Yorumcuyu
kullanarak olaylara, sözlere ve konuşmalara belli tarihsel ve toplumsal bir bağlam oluşturmaya
çalışırlar. Melezleşmiş belgeseller arasında türsel açıdan bir ayrım yapmak her ne kadar zor
olsa da kullandıkları teknik, söylem, hedef izleyici ve amaçları açısından değişik isimler altında
toplanmaktadırlar.
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Fly-On-The-Wall ve Dizi Belgeseller
Yeni formatların içinde en popüler olanlardan birisi, dolaysız sinema ile sinema
véritè'nin özelliklerini kullanan ve 'Fly-on-the-wall' adı verilen belgesellerdir. 'Flies on the wall'
deyimi İngilizcede sahne ışıklarının ve dekorun olmadığı bir film çekim ortamını ifade
etmektedir. Bu programların bazıları kurumları (hastane, polis, cezaevi, havaalanı vb.) bazıları
ise daha çok sıradan insanların gündelik hayatlarında olan biteni (aile hayatı, evlilik, hastalık,
çocuk eğitimi vb.) konu almaktadırlar. Bu yapımlarda yönetmenin minimum düzeyde müdahale
ettiği varsayılır. Olaylar gerçekte yaşandığı gibi çekilir. Fly-on-the-wall belgeselleri, anlatıcının
rolünü, belli bölümleri birbirine bağlayan bilgilendirici konumuna indirir ve program içindeki
fikirlerin sunumu, tabii eğer belli bir fikir varsa daha çok kurgu yoluyla gerçekleşir. Bu eğilim,
kısmen ben merkezci belgesel ya da başka bir deyimle auteur sinema denilen ve tamamen
yönetmenin imzasını taşıyan örneklerden doğmaktadır. Bu format ucuz, eğlendirici ve her ne
kadar soap operadaki dramatik kurgu ögelerinden yararlanıyor olsa da; soap operaların tersine,
izleyiciler, bunun gerçek hayat olduğunu bilmekte ve farklı bir göz ve anlayışla izlemektedirler.

İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu, diğer insanların hayatlarında olan biteni, uzaktan da
olsa dinlemeyi ve seyretmeyi sevmektedirler. Sıradan kişilerin yaşadıkları, yine sıradan ve
kendileri gibi olan kişilere/izleyicilere aktarılması ilginç bulunmaktadır. Bunun gibi
tanıklıkların yani “gözlemci / rontgenci” (voyöristik) tarzın ilgi çekmesinin nedeni, başka
kişilerin yaşadıklarına böylesine yakından tanık olabilmesidir. Öte yandan, izleyicinin
gördükleri hakkında belli bir yönlendirme yapılabilmesi için açıklayıcı belgeselin yöntemlerine
başvurulur. Filmde önemli noktalar bir anlatıcı ya da sunucunun okuduğu metin aracılığı ile
açıklanır.
Fly on the wall tarzı programlar içinde sayılan artık aktörlerin oyun oynadığı ve şov
yaptığı dizi belgesel olarak adlandırılan (docu-soaps) dizi belgeseller ortaya çıkmıştır: Biri Bizi
Gözetliyor, Ünlüler Çiftliği, Biz Evleniyoruz, Akademi Türkiye bunlara örnek olarak
verilebilir. “Big Brother” olarak litaratüre geçen program her ne kadar ülkemizde bir yarışma
programı olarak nitelendirilse de, aslında melez belgesel türlerinin içinde yer almaktadır.
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Gelecekte bu tür belgesellerin hiç kuşkusuz daha da ucuza mal edilerek, daha çok şov öğeleri
taşıması kaçınılmaz görünmektedir.

Refleksif Belgeseller
Bu tür belgeseller dolaysız sinemanın tersine, izleyiciye filmin bir konstrüksiyon
olduğunu hissettirir. Bazılarında yeniden canlandırmalar tekrar tekrar gösterilir. Haber ve arşiv
görüntüleri kullanılır. Görüşmelerin yapıldığı mekânlar da amaca uygun olarak yeniden
düzenlenir. Bazılarında abartılı bir görsellik hâkimdir. Bu tür belgesellerin estetik ve politik
yaptırımları düşünüldüğünde, üstünde durulması gereken en önemli olgu, aslında kendisi de
oldukça sorunlu olan 'gerçeklik'i reddediyor olmalarıdır. Yalnızca kamera önündekilerin değil,
kamera arkasındakilerin de değer yargıları ve inançları önemlidir. Refleksif belgesel,
birbirleriyle çelişen inanç sistemleri arasındaki çatışmayı ortaya koymaya çalışır. İzleyici
gördüğü imajların ve duyduğu seslerin dünyayı tam olarak temsil edip etmediğini sorgulamaya
başlar; çünkü bunlar aslında filmi gerçekleştiren tarafından bir araya getirilmiş ve inşa
edilmişlerdir. Alışılmış belgesel tarzlarında vurgulanan ise yapımcının dış dünya ile olan
ilişkisidir. Refleksif belgesel yapımcıları çerçeveye bir katılımcı (participant) olarak değil, bir
auteur olarak girer; bu kimi zaman öykülü filmlerdeki başrol oyuncusunun özelliklerini
yüklenmeye kadar da gidebilmektedir ve belli biçimsel araçlar kullanır (Nichols, 1991). Bunlar
alışılmış formların dekonstrüksiyonundan kaynaklanan ve izleyicinin farkındalığını arttıracak
bazı araçlardır: Parodi, ironi ve satir bunların arasında yer alır. İzleyicinin bu belgesellerden
beklentisi farklıdır. Belgesel yapımcısı izleyicinin alışık olmadığı “beklenmeyeni” dener;
burada amaç, izleyici üzerinde şok yaratmaktan çok, filmin ve genelde belgeselin statüsü
hakkında sorular sordurabilmektir. Metinsel strateji olarak Bertolt Brecht'inkinden çok farklı
olmayan bir yabancılaştırma tekniği kullanırlar. Başka bir deyişle, belgeseli izleyen, sadece
izleyen olmaktan çıkarak, katılımcı bir konumda yer alır. Belgeselin ne sunduğundan çok
kendisinin ne alımladığı da bu süreçte önemli hale gelmektedir.

Televizyonda belgesellerin satın alınması ve yayınlamasından sorumlu olan kişiler bu
tür yapımlardan kaçınmaktadırlar, çünkü çok fazla sayıda kişinin bunları izlemediği
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düşünülmektedir. Ancak, son yıllarda özellikle Michael Moore tarafından yapılan refleksif
tarzda olan belgeseller, gerek televizyonda gerekse sinemada izlenme oranları açısından
oldukça başarılı olmuştur. Ancak, bu belgesellerde gerçekliğin ele alınması, sunulan bilgilerin
belli bir yönde güdülenmiş olduğu ile ilgili eleştiriler de bu yapımların içtenliği ve güvenilirliği
konusundaki kuşkuları gündeme getirmektedir. Örneğin yönetmenliğini Michael Moore’un
yaptığı Bowling for Columbine (Benim Cici Silahım), bu açılardan eleştirilmektedir.

Birinci-Şahıs Belgeseller
Video güncesi (video diary), ya da kişisel belgesel olarak da tanımlanan bu tür
belgeseller, kişilerin kendi düşüncelerini yazmak yerine, sesli ve görüntülü olarak kaydetme
isteklerinden doğmaktadır. Bu kişiler, düşüncelerinin daha geniş bir izleyici tarafından
izleneceğine inanırlar. Bir taraftan sıradan olanın önemsenmesi: artık herkesin öyküsü biricik
bir öykü olarak kendini var etmesidir. Amatör kameralarla çekilen tüm filmleri de bu kategoriye
sokmak mümkün. Aile filmlerinin tersine bunların belli bir teması ve biçimi vardır. Ancak
profesyonelce yapılmış filmlere göre farklı kamera açıları kullanırlar. Anlatımı filmi yapan
oluşturur. Filme alırken araya girecek ayrıntılar çok fazla düşünülmez. Sallanan ve sabit
durmayan sürekli hareket halinde olan kamera kullanımı söz konusudur. Refleksif filmlerde
oldukça kişiselleştirilmiş ses vardır, bunlarda ise iç monologlara yer verilir. Öznellik ögesi
oldukça yüksektir ve bu da sonuna kadar kullanılır. Bu özellik bu belgesellerin en önemli ve
güçlü yanlarından biridir. BBC’nin 1992 yılında başlattığı bir proje olan ve sıradan insanların
duygu ve düşüncelerine yer veren Video Nation bunun en önemli örneklerindendir (Carpentier,
2003).

Realite Şovlar
Realite şovlar televizyon programları içinde son yıllarda oldukça fazla izleyici kitlesi
bulan programlar oldu. İzleyici oranlarının yüksek olması, bu program türünün sayısını arttıran
en önemli faktördür. Kısa, aksiyon yüklü sekanslar, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının
görüntülenmesi, suçlu ve mağdurların duygusal tepkilerine yer verilmesi, bu programlarda
gördüğümüz tekniklerin yalnızca bazılarıdır. Popülist bir söyleme sahip olan bu yapımlar,
aslında toplumda var olan ahlâk, gelenek, yasa ve düzen anlayışını ve söylemini pekiştiren ve
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yeniden üreten bir ideolojiye sahiptir. Bu programlar TV drama ve dizileriyle de bazı
anlamalarda örtüşen ortak özelliklere sahiptirler. Her iki tür programda da izleyiciler gördükleri
karakterlerin hayatlarıyla duygusal bir özdeşleşme içine girebilmektedirler. TV dramalarıda
kötü ve iyi karakterlerin çatışması yoluyla örülen anlatı yapısı, realite şovlarda birbirlerinden
ayrı bölümlerin üst üste eklenmesiyle gerçekleştirilir: Suçlular ve onları yakalayan yetkililer.
Bu tür programların belgeselin diğer türleriyle paylaştığı diğer ortak özelliği ise,
“belgesel gerçekçilik” (documentary realism) pek çok ortak noktasının bulunmasıdır. Fly on
the wall lar’da da tartışıldığı gibi ‘gerçek rahatsız eder’ (reality bites) görüşü bu türler için de
geçerlidir. Otantik imaj ve seslerin kaydedilmesi ve sallanan kamera çekimleri gerçeklik
duygusunu pekiştirmektedir. Nichols, belgesel sinemanın geleneksel özelliklerini sıraladıktan
sonra realite programların bunlardan hiç birisine sahip olmadığını ve postmodern estetiğin
önemli bir parçası olmasından kaynaklanan çok parçalı, merkezsiz, heterojen bir yapıda
olduğunu belirtmektedir (Nichols, 1994). Aslında bu programlar suç ve şiddeti
kişiselleştirmekte toplumsal bağlamından kopararak sunmaktadır.
Belgesel Filmde türsel kaymalara örnek olabilecek üç filmin incelendiği “Dijital İletişim
Çağında Belgesel Sinema: Gerçekliğin Yeniden İnşası” başlıklı doktora tez çalışmasında; 2009
yılında yapılmış filmlerden Koy (The Cove, ABD), Ölümcül Tuzak (The Hurt Locker, ABD)
ve İki Dil Bir Bavul (Türkiye) adlı filmler incelenmiştir. Bu örnek filmler, türsel anlamda
tartışma yaratmışlardır. Kurmaca kategorisinde yer alan Ölümcül Tuzak, gerçeklik temsilleriyle
yakın ilişkisine, belgesel kod ve konvansiyonlarını yoğun biçimde kullanmasına ve ele aldığı
konunun siyasi önemine rağmen, türsel olarak herhangi bir tartışma yaratmamıştır. Film,
izleyicileri, ele aldığı konunun gerçekliğine inandırmada oldukça başarılıdır ancak izleyicileri
ikna etmeye çalıştığı güçlü bir iddiası bulunmadığından, hakikat iddiası sağlayacak otantik
görüntülerin kullanımı söz konusu değildir. Kurmaca film yapım stratejilerini kullanan Koy ve
İki Dil Bir Bavul filmlerinin biçimsel özellikleri ve belgesel statüleri tartışma konusu olmuştur.

10.2. Yapı-Bozuma Uğramış Belgesel Film ve Geleceğin Belgesel Film
Yapısı
‘Post-belgesel’ ya da ‘popüler belgesel’ olarak adlandırılan dönemin belli başlı türleri,
belgesel film yapımı açısından ‘kurmaca türler’e benzeyen bazı özelliklerin ağırlık
kazanmasına neden olmuştur:
- Öncelikle, izleyiciyi oyalama ve eğlendirme işlevlerini yerine getiren bu yapımlar,
klâsik anlamdaki belgeselin statüsünü sarsmış ve zayıflatmıştır.
- İkinci olarak, özellikle de dizi belgesellerde gerçek kişilerin katılımıyla yapılan
programlarda gösteri ve oyuna dayalı ögeler giderek güçlenmiştir. Gözlemci
belgesellerde kişilerin doğal davranışlarının yerini oynamayı ve gösteriyi ön plana
koyan bir anlayış gelmiştir. Bu anlayış da, belgeselin ciddi ve güvenilir olma
niteliklerini zedelemektedir. Öyle ki, İngiliz Carlton Televizyonu tarafından 1996’da
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yapılan ve Kolombiya’dan İngiltere’ye uyuşturucu ticareti ile uğraşan kartelleri ele alan
The Connection örneğinde olduğu gibi, daha ciddi konuları içeren bazı belgesellerin
önceden planlandığı ve kurmaca olduğu iddia edilmiştir (Winston, 2000).
- Üçüncü olarak ise, tarz ve içerik ile ilgili soruların yanı sıra, belgesel, toplumu etkileme
potansiyeli açısından da önemli bir değişim içindedir. Bu değişim son yıllarda kamusal
ve özel alanda meydana gelen değişimlere paralel olarak ortaya çıkmış bir sonuç olarak
yorumlanabilir. ‘Başka kişileri ve şeyleri görmek/izlemek’ bir zamanlar demokratik
katılım, bilgilenme, reform ve ilerleme gibi toplumsal öneme sahip büyük amaçlar ve
ilkeler ile bağlantılı iken; günümüzde insanların giderek değişen öncelikleri nedeniyle
bu kavramların anlamlarında değişmeler ve kaymalar olmuştur. Belgeselin birlikte
anıldığı ‘kamu’, ‘halk’, ‘toplum’ kavramları ile ilgili olarak derin bir kriz
yaşanmaktadır. Vatandaşın yerini tüketicinin/müşterinin, kamusal olanın yerini ise özel
ve popüler olanın aldığı bir ortamda; belgeselin formu, içeriği ve işlevleri de daha çok
tüketicinin ve pazarın değer, beklenti ve ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

1990'ların başından beri belgeselin biçimi ve ele aldığı konular açısından önemli
yenilikler/ değişimler ulusal ve uluslararası belgesel film üretimi açısından bazı olumsuz etkiler
yaratmıştır. Yeni melez formlarla ilgili sorun, kamu yayıncılığı ilkelerine uyma çabalarına
karşın, tabloid televizyona doğru giden yolda olmalarıdır. Ticari kaygılar izler kitleyi
maksimize etmeyi amaçlayan yüzeysel programları çoğaltmaktadır: Realite şov türü
programların artmış olması bunun en tipik örneğidir. Bu tür programların, belgesel filmlerin
demokratikleştirme ve bilgilendirme potansiyeline karşı tehlike oluşturduğu düşünülmektedir.
John Corner şu anda belgeselin gelecekte karşılaşacağı en büyük mücadelenin
postmodern bir şüphecilik ya da dijital güdülemeden kaynaklanmayacağını iddia etmektedir
(2002). Belgeselin hayatta kalma koşullarını belirleyecek olan en önemli faktör, oyalayıcı ve
eğlendirici olma işlevinin dinamikleri ve gösteri estetiğinin, gerçeğin popüler imgelerini büyük
ölçüde etkilediği ve kuşattığı görsel ve işitsel bir kültürde, belgeselin kendini yeniden
biçimlendirme ve konumlandırması olacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Belgesel sinemada türsel kaymalar / yapı-bozumların nasıl ve neden meydana geldiği,
bunun örneklerinin neler olduğu, fly-on-the-wall, dizi belgeseller, refleksif belgeseller, birincişahıs belgeseller, realite şovların özelliklerinin neler olduğu ve yapı-bozuma uğramış belgesel
filmin geleceğinin ne olabileceği aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi dijital teknolojinin sebep olduğu değişimin yaşandığı
alanlardan biri değildir?
a) Görüntülerin estetik tespiti
b) Görüntülerin çekimi
c) Görüntülerin yayınlanması
d) Görüntülerin alımlanması
e) Görüntülerin kurgulanması
2. Yoğunluklu olarak haber ve arşiv görüntülerinin kullanılması, görüşmelerin yapıldığı
mekânların yeniden düzenlenmesi, yeniden canlandırmaların tekrar gösterilmesi, abartılı
görsellik belgesellerin hangi yönünü zayıflatmaktadır?
a) Senaryo
b) Estetik
c) Işık
d) Sahne
e) Gerçeklik
3. Video güncesi (video diary) nasıl ortaya çıkmıştır?
a) Kişilerin kendi düşüncelerini yazma isteklerinden kaynaklanmıştır.
b) Kişilerin kendi düşüncelerini yazma isteklerinden kaynaklanmıştır.
c) Kişilerin kendi düşüncelerini yazmak yerine, sesli ve görüntülü olarak kaydetme
isteklerinden doğmuştur.
d) Kişilerin başka insanların düşüncelerini yazma isteklerinden kaynaklanmıştır.
e) Kişilerin kendi istekleri dışında oluşmuştur.
4. Realite şov program türünün sayısını arttıran en önemli faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Popüler olmayan bir söyleme sahip olması.
b) İzleyici oranlarının yüksek olması.
c) İzleyici oranlarının düşük olması.
d) Büyük bütçeli olması.
e) Yapım süreçlerinin zorlukla gerçekleştirilmesi.
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5. Aşağıdakilerden hangisi belgeselin biçimsel ve ele aldığı konular açısından 1990'ların
başından bu yana belgesel alanında ticari kaygıların oluşturduğu olumsuz durumlardan
biridir?
a) Kamunun gündemine ışık tutulması.
b) Kamu yayıncılığı ilkelerine uyma çabalarının olması.
c) İzler kitleyi maksimize etmeyi amaçlaması.
d) Çok yönlü uzmanlaşmış ekibin olması.
e) Yeni melez formların ve yüzeysel programları ortaya çıkmıştır.

Cevaplar
1) A
2) E
3) C
4) B
5) E
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11. YENİ MEDYA BELGESELİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. 11.1. Yeni Medya
11.2. Yeni Medyanın Özellikleri
11.3. Yeni Medya Belgeseli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Yeni Medya, Yeni Medyanın Özellikleri, Yeni Medya Belgeseli.
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Giriş
Son çeyrek yüzyılda büyük bir hızla geleneksel medyanın biçim ve içerik yapısında
çeşitli değişimlere sebep olan yeni medya kavramının hem olumlu hem de olumsuz olabilecek
özelliklere kapı araladığı bilinmektedir.
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11.1. Yeni Medya
Yeni medya (yeni ortamlar, yeni araçlar, yeni mecralar), bilgisayarların işlem gücü
olmadan oluşturulamayacak veya kullanılamayacak olan ortamlara denir. Genellikle dijital olup
kullanıcısına veya hedef kitlesine etkileşim olanağı sağlar. Yeni medyaya örnek olarak internet,
web siteleri, video oyunları, CD-ROM ve DVD'ler sayılabilir. Yeni medya, dijital
etkileşimliliği etkin kılan teknoloji ile birleşim anlamını taşır. Vikipedia, online ansiklopedi,
internet ortamındaki dijital doküman, görüntü ve videoları web-linkleri ve bir editör
topluluğunun yaratıcı katkısı, kullanıcıların interaktif geri bildirimlerinin ve bağışçıların
yardımlarının bir araya geldiği örnektir. (Yeni Medya, 2015).

Geleneksel medyanın bilinen yapısından daha öteye giden; alabildiğine piyasa rekabeti,
ortadan kalkan fiziki sınırlar, dijital olarak üretilen içerik yeni medyanın üretim biçimini
tanımlamaktadır; böyle bir iletişim ortamında bilginin-içeriğin kontrolünün güç olduğu güncel
sorunlardan biridir.
Telgraftan denizaltı kablolarına, telefondan radyoya, televizyondan uydu iletişimine,
internetten cep telefonlarına kadar yeni medyanın araçsal boyutundaki temel dinamiği,
toplumsal dokunun zamana ve mekâna ilişkin sınırlandırıcı yapılanmasının aşılması, sorun
yaratan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak süreç sadece bu araçlar özelinde belirlenip
gerçekleşen bir oluşum değildir; yeni medya daha kapsamlı bir boyutta, ‘Yeni Dünya
Düzeni’nin biçimlendirilmesi sürecinde merkezî bir rol oynamaktadır (Törenli, 2005: 9)
W. Russell Neuman (1991) yeni medyanın; coğrafi anlamda uzaklığın anlamını
değiştirdiğini, iletişimin sağlanmasında büyük bir artışı sağladığını, iletişimin hızının
arttırılmasını mümkün kıldığını, interaktif iletişimi güçlendirdiğini, önceden ayrı ve bağlantı
kurulamayan iletişimin farklı formlarının oluşmasında katkı sağladığını ileri sürer.
Yeni medya teknolojik ilerleme ve gelişmeyle birlikte üzerine birçok çalışma yapılan
bir kavramdır. ‘Yeni’ ortamları, araçları kapsayan yeni medya, biçim ve içerik olarak
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geleneksel medyadan ayrılan özellikler taşımaktadır. Yeni medya, eserleri biçim ve içerik
olarak değişime uğrattığı gibi kendi izleyicisini de oluşturmuştur.
Yeni medya, süreklilik kazanmış teknolojik dönüşüm sürecinin ya da yöndeşmenin
birbirleriyle ilişkili, bağlantılı yeniliklerinin laboratuvar ortamından çıkartılıp pazara ya da
tüketime sunulmuş; haberleşme etkinliğinin sosyo-ekonomik değerine koşut olarak günlük
yaşamın “ayrılmaz” birer parçası haline gelmiş ürünler olarak tanımlanabilir (Törenli, 2005:
88).
Everett M. Rogers (1986)’a göre yeni medyanın en temel özellikleri şu şekildedir:
- Karşılıklı etkileşim
- Kitlesizleştirme
- Asenkron olabilme’dir.

Yeni medyanın üç önemli özelliğini tespit eden Rogers, günümüz iletişim biçimlerini
de tanımlamış olmaktadır. Artık karşılıklı etkileşime olanak tanıyan, sayısız kullanıcının olduğu
ve içeriğe istenilen herhangi bir zaman dilimi içinde ulaşılabilen bir düzlem üzerinden hareket
edilmektedir. Dolayısıyla bu özellikler günümüz belgesel film üretimine de yansımaktadır.
Nurcan Törenli (2004) yeni medyanın ekonomik - teknolojik dinamiklerini ise şu
şekilde özetler:
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1) Metalaşma
2) Yöndeşme
3) Sayısallaşma
4) Ticarileşme
5) Şebekeleşme-Ağ yapılanması
6) Enformasyon teknolojileri paradigması
7) Enformasyon (bilgi) tabanlı ekonomi
8) Uluslararası düzenlemeler
9) ÇUŞ (Çok Uluslu Şirketler)’ların önünün açılması
10) Küreselleşme
11) Dağıtım kanallarında çeşitlenme
12) Uluslararası rekabet
13) Uluslararası kuruluşlar
14) Enformasyon otobanları
15) Küresel kapitalist sisteme eklemlenme

11.2. Yeni Medyanın Özellikleri
Törenli’ye göre; yeni medya, kitle iletişim araçlarına eklemlenen teknolojik özellikler
anlamında bu araçların-ortamların kendi içlerindeki kompozisyonunu da değiştirmiştir ve
birbiriyle yakından ilişkili beş önemli gelişme yeni medyanın teknolojik temelini
oluşturmaktadır: Sayısallaşma, bilgi-işlem (mikro işlemciler), uydu, veri sıkıştırma-saklama ve
fiber optik kablo teknolojileridir (2005: 97-98).
Küresel boyutlardaki ‘yeni dünya düzeni’nde teknolojinin pazarlanması coğrafi sınırları
sorunsuzca aşma gücünü göstermektedir; dolayısıyla teknolojik ilerleme her ülkede hızlı ve
birbirini takip eden bir yapıdadır. Sürekli yenilenen bu yapı, toplumsal alanda yeni
alışkanlıklara da zemin hazırlar. Yeni kullanıcılar, yeni ihtiyaçlar, yeni alışkanlıklar geleneksel
medyanın sunamadığını yeni medyada (teknik-biçim ve içerik olarak sunan bir mecrada)
mümkün kılınmaktadır.
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Yeni medyanın, geleneksel medyadan (gazete, radyo, televizyon, sinema) ayırt edici
temel özellikleri etkileşimli ve multimedya biçemine sahip olmasıdır. Dijital kodlama sistemine
temellendikleri için, çok fazla miktarda enformasyonu aynı anda aktarabilme ve kullanıcının
geri dönüşümde bulunabilmesi olanağına sahiptirler. Dolayısıyla enformasyonun düzçizgisel
iletiminden hipermetinselliğe geçilmiştir. Yeni medyanın etkileşimsellik özelliği, iletişim
sürecine iletişim uzamında karşılıklılık veya çok katmanlı iletişim olanağını kazandırmıştır
(Binark, 2007: 21).
Yeni medyayla birlikte hızın ve kapsama alanı büyüklüğünün (hem coğrafi hem de
demografik anlamda) öne geçtiği, iletişimde uzak mesafelerin sorun olmaktan çıktığı,
mesajların kişiler ve gruplar ölçeğinde seçilebildiği ya da adreslenebildiği, insan aklıyla
karşılaştırılamayacak oranda büyük bir bellek kapasitesinin söz konusu olduğu bir iletişim
biçimi ortaya çıkmıştır (Törenli, 2005: 155).

11.3. Yeni Medya Belgeseli
Medya kültürlerini onları şekillendiren üretim sistemi ve toplumsal yapı içerisinde
konumlandırmak, bu ürünlerin yapılarını ve anlamlarını aydınlatmada yardımcı olabilecektir.
Medya ürünleri kodlanırken üretim sisteminden fazlasıyla etkilendiğinden, örneğin televizyon,
film ve popüler müzik metinlerine ilişkin çalışmaların değeri, medya ürünlerinin bu kültür
endüstrisi örgütlenmesi ve yapısı içerisinde nasıl üretildiğini inceleyen çözümlemelerle daha da
artacaktır (Kellner, 2008: 154).
Kellner, bütüncül bir bakış açısıyla görsel-işitsel ürünlerin çözümlemesinin
yapılabileceğini vurgular ve film endüstrisindeki ekonomik eğilimlerin, geçen on yıl içerisinde
ne tür filmler yapıldığını anlamamıza yardımcı olabileceğini, televizyon haberleri ile eğlence
ilişkisinin temelleri ve sınırlılıklarının ekonomi-politik bir çalışmayla açığa
kavuşturulabileceğini ifade eder (2008).
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Ocak (2012), belgeseldeki yeni temsil ve yapım şekillerini yeni medya yoluyla tartışma
amacıyla çalışmalarında “internet belgeseli” (veya kısaca web-doc), “yeni medya belgeseli”
gibi tanımlamaları kullanmaktadır.
Belgesel film için günümüzde farklı tanımlar söz konusudur. Bu noktada belirleyici olan
gösterim ve dağıtım açısından tercih edilen medya düzleminin karakteristiğidir; bu karakteristik
söz konusu belgesel filmin tanımlanmasında temel alınmaktadır. Ocak, yeni medya ve dijital
teknolojilerine belgesel film alanında büyük bir potansiyel ortaya çıkardığını şu şekilde
belirtmektedir (2014: 255): Yeni medyanın ve dijital teknolojilerinin gelişmesiyle internette
yeni belgesel şekilleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, günümüzde her geçen gün daha fazla sayıda
kişi “yeni medya belgeseliyle” ilgilenebilmektedir. Farklı özellikleriyle, yeni medya belgesel
filmi yapımcılarının yeni formlarda belgesel projeleri düşünmelerine, hayal etmelerine,
tasarlamalarına ve geliştirmelerine imkân tanımakla kalmayıp aynı zamanda onları farklı
şekillerde belgesel yapmaya zorlamaktadır. Kısacası, yeni temsil şekilleri ve yeni belgesel film
yapım yolları sunmaktadır. Yeni medya belgeseli aynı zamanda film izlemenin kültürel şeklini
de dönüştürmektedir. Seyirciler, filmi yalnızca izlemektense filmi görüntüleyerek, filmde
gezinerek ve film yüzeyinde/alanında araştırma yaparak yeni medya belgeseliyle etkileşime
geçmektedir.
Son dönemlerde ulusal ölçekte yapılan filmler, çalışma boyunca anılmakta olan
teknolojik yetkinlik, dijital teknoloji platformunda üretilmiştir. Belgesel filmlere bakıldığında
yeni medya ürünü olma özelliklerini taşıyan belgesel filmler mevcuttur. Bu belgesel film
örnekleri, geleneksel medya ürünleri özelliklerinden tamamen ayrılan bir yapı ortaya koyarlar.
Yeni medya belgeselleri de işte bu bağlamda düşünülmektedir; bu örnekler, biçim ve içerik
olarak yeni mecranın her tür olanağını kullanan ve bu olanakları izleyiciye sunan belgesel
filmlerdir.
Ocak (2014), kurgusal sinemanın muhteşem sinematik gösterim efektlerindeki ilerleme
yoluyla kurgusal hikâyelerde artmaya devam eden bir gerçeklik üretilirken; belgesel sinemada
yeni temsil şekilleri aranması ve belgesel film yapımcılığının tasarım, yapım ve dağıtım
süreçlerindeki deneysel yaklaşımların ortaya çıkmasıyla kurgusal olmayan hikâyelerde filmsel
gerçeklik üretildiğini ifade eder. Yeni medya belgeseli ile oynayan izleyici-kullanıcı hem de
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düşünen, hayal eden ve tasarlayan film yapımcısı teknik ve kültürel anlamda “veritabanı
mantığında” hareket etmektedir.

Uluslararası ölçekte, Ersan Ocak’a göre; 7 Billion Others, Capturing Reality, GDP, Out
My Window yeni medya belgesel projelerindendir. Bu projeler tam olarak dijital kültürün etkisi
ile yapılmış olup bu çalışmada üzerinde durulan özelliklere örnek teşkil etmektedir. Hem
izleyici ile şekillendirilen hem de izleyiciye seçenek sunan interaktif olarak hazırlanmıştır
(2012: 962).

Sinemanın, pelikülden dijitale doğru geçirdiği teknolojik süreç içerisinde Yeni Medya
olarak kabul gördüğü söylenebilir ancak; Sinemanın sayısallaşması, yeni bir medya olabilmesi
için önemli bir adım olsa da yeterli değildir. Ortamların yapılarını ve etkilerini sadece teknoloji
ile açıklamak mümkün değildir. Bunun içindir ki sosyo-kültürel yapıları da irdelemek ve ortaya
koymak gereklidir (Yamak, 2013).
Dijital teknoloji ve belgesel film arasındaki ilişkiyi Birchall ise üç farklı yönde
değerlendirmektedir: Birincisi, coğrafyanın çok farklı yerlerinde bulunan kişilerin ortak bir
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belgesel izleme veya yapma paydasında buluşturulması için yeni topluluk şekilleri
bulunmaktadır. İkincisi, insanların fikirlerini değiştirmeye veya bir görüşü güçlendirmeye
çalışan siyasi veya seçim kampanyası niteliğindeki belgesellere yeni yaratım ve dağıtım yolları
sağlanmıştır. Üçüncüsü, günlük olaylar ve şiddetli tartışmaları çekerek “kötü gerçeklere”
erişimi arttırmasıdır. Dördüncüsüyse video günlükleri ve diğer hareketli görüntüler insanların
özel hayatlarına daha fazla erişmemize neden oluyor (Birchall, 2008: 278).
21’inci yüzyıl belgesel filmlerde yeni bir dönemi müjdeliyor. İnsanların dünya çapında
karşılaştıkları ölüm kalım meselesi haline gelmiş siyasi konular ile kamera ve dijital kurgu
alanındaki yeni teknolojilerin birleşmesi dijital filmin gelişmesine olanak sağladı. İnsanlar
karmaşık sorulara cevap ararken diğerleriyle ortak bir anlayış geliştirmek istiyorlar ve
belgeseller de bu meydan okumadaki talebi karşılayacak güçte olduklarını gösterdiler. Belgesel
yönetmenleri de, belgeselleri bir adım daha yukarıya taşıdıklarına dair daha fazla risk alıyor ve
yaratıcılıklarını kamçılıyorlar (Özdemir, 2014).
Günümüzde, yeni medya belgesel projeleri yeni bir hikâye anlatımına yönelik öncü bir
arayışa ait gibi görünmektedir. Hem izleyici-kullanıcı hem de film yapımcısı bir veri tabanı
düşünce ve hayali içindeki bu yeni formla oynamaktadır. Film yapımcısının çok katmanlı
tasarımları veri tabanı mantığı uyarınca organize edilen söylem blokları arasında seçici izleyicikullanıcı eylemleri ile yeniden üretilmektedir (Ocak, 2014: 260).
Dijital teknolojinin belgesel film üzerindeki olumlu etkilerinin yanında bu konuda
iyimser bakış açısını taşımayan kesim de mevcuttur. Belgesel film tanımına giremeyecek biçim
ve içerikte olan videoların belgesel film gibi algılanmasına neden olabilecek bir eğilim
gelişmektedir ve bu eğilim de belgesel filme uzun vadede zarar verecek boyutlara ulaşma
ihtimali taşımaktadır. Aynı zamanda etik ve estetik konularda da dijitalleşmenin getirdiği
olumsuzluklar alanda sorunsal oluşturmaktadır.
Kutay, teknolojinin belgesel film üzerindeki etkisinin en önemli olumsuz etkisinin
belgesel filmin genel yapısına ve etik ilkelerine aykırı üretimler olduğunu ifade etmektedir.
Video kameraların küçülmesi ve fiyatlarının düşmesi, birçok kişi tarafından görüntü üretiminin
demokratikleşmesi olarak tanımlanan yeni bir süreç başlattığını, küçülen kameralar ve
ucuzlayan teknoloji, tam da postmodern dönemin ruhuna uygun biçimde tüm kavramları alt üst
etmeye başladığını; artık eline kamerayı alan herkesin film yaptığını zannettiğini
belirtmektedir. Kamerayla kaydedilen her olayın belgesel olmadığını, kaydedilenlerin belirli
bir estetik yaklaşım çerçevesinde yeniden yorumlanması, başlangıç karesinden bitiş jeneriğine
kadar her ayrıntısını biçim-içerik ilişkisi düzleminde incelikle tasarlanması gerekmektedir
(Özdemir, 2014).
Teknolojik gelişmelerin, gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler arasındaki geleneksel
eşitsizliği daha kapsamlı bir teknolojik, ekonomik ve beraberinde sosyal ve siyasal bağımlılık
haline getirmesinin önlenmesi ve uluslararası iletişimsel yapıdaki düzenlemelerde, söz konusu
ivedilikler ve temel gereksinimlerin göz önüne alınması gerekmektedir (Uluç, 2008: 325).
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Yeni medya belgeseli şüphesiz yeni biçimlerin denendiği, yeni anlatım olanaklarının
sunulduğu bir ortamda şekillenmektedir; belgesel filmin yeni izleyicisi de bu koşullarda
biçimlenecektir. Yeni izleyicinin geleneksel izleyiciden anlamın sorgulanması, aktif olarak
sürece dâhil olunması, yeni anlamların keşfine yol alış anlamında daha öteye gidebilmesi
umulan noktalardan bazılarıdır.
Yeni medya belgesel filmlerinin alandaki varlığı yenileşme, yeni anlatım biçimlerinin
keşfi, yeni yaklaşımların konu çeşitliliğine ulaşması ve daha fazla yaratıcılığın sürece katılması
gibi özellikleri dolayısıyla olumlu karşılandığı görülmektedir; ancak belgesel film türünün uzun
vadede zarar görebileceği de öngörüler arasındadır.
Belgesel filmde görülen melez yapı Mark Johnstone’un ifade ettiği gibi ‘geleceğe
yönelik heyecan verici ihtimaller sunabilir’ (Johnstone, 2014) ve bu ihtimallerin, belgesel
filmin tanıklığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan günümüzde belgesel filmlere
dönüşebilmesi için belgesel film alanındaki tüm çalışanlara görev düşmektedir. Belgesel film
elbette teknolojik gelişmelerden payına düşeni almaktadır ve süreç içinde alacaktır; ancak
‘belgesel’in ana maddesinin ‘belge’ olma gibi hayati özelliğinin teknolojiye kurban edilmemesi
ya da teknolojik gelişim, değişim, dönüşüm adı altında türsel kayma ve kaybolmaya neden
olunmaması gerekmektedir. Uzun vadede belgesel film adına atılacak en önemli adım öncelikle
bu tür bir etik ve estetik duruşla şekillenmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yeni medyanın nasıl tanımlandığı, özelliklerinin neler olduğu, yeni medya belgeselinin
özelliklerinin ve örneklerinin neler olduğu öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yeni medyayı en iyi şekilde tanımlar?
a) Yeni ortamlar, yeni araçlar, yeni mecralar olup bilgisayarların işlem gücü
olmadan oluşturulamayacak veya kullanılamayacak olan ortamlara denir. b)
Hedef kitlesine etkileşim olanağı sağlamayan ortamlara denir.
c) Bilgisayarların işlem gücü olmadan oluşturulabilen ortamlara denir.
d) Bilgisayarların işlem gücü olmadan kullanılalabilen ortamlara denir.
e) Kullanıcısına etkileşim olanağı sağlamayan ortamlara denir.
2. Everett M. Rogers’a göre aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın en temel
özelliklerinden biridir?
a) Fiziksel sınırların olması.
b) Etkileşimsizlik.
c) Senkronize yapı.
d) Dijital olmayan üretim.
e) Kitlesizleştirme.
3. Aşağıdakilerden hangisi seyircilerin yeni medya belgeseliyle etkileşime geçme
yollarından biri değildir?
a) Filmi görüntülemek.
b) Filmde gezinmek.
c) Filmi pasif izlemek.
d) Film yüzeyinde/alanında araştırma yapmak.
e) Filmi aktif izlemek.
4. Yeni medya belgeseli kapsamında, aşağıdakilerden hangisi yeni izleyicinin
geleneksel izleyiciden farkı olarak değerlendirilemez?
a) Yeni anlamların keşfine yol alınması.
b) Anlamın sorgulanması.
c) Aktif olarak sürece dâhil olunması.
d) Etkileşimliliğin sağlanması.
e) Görülenle yetinilmesi.
5. Aşağıdaki isimlerden hangisi belgesel filmde görülen melez yapıyı ‘geleceğe
yönelik heyecan verici ihtimaller sunabilir’ şeklinde değerlendirmiştir?
a) Johnson Clark
b) Mark Johnstone
c) Mark Twain
d) Michael Toise
e) Jeremy Bentham
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Cevaplar
1) A
2) E
3) C
4) E
5) B
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12. YENİ MEDYA BELGESELİ FİLM ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Yeni Medya Belgeseli Film Örneklerinin İncelenmesi
12.1.1. DIY Manifesto
12.1.1.1. DIY Manifesto’nun İnteraktif Belgesel Film Yapısı
12.1.2. Holy Mountain
12.1.2.1. Holy Mountain’ın İnteraktif Belgesel Film Yapısı
12.1.3. Africa to Australia
12.1.3.1. Africa to Australia’ın İnteraktif Belgesel Film Yapısı
12.1.4. The Big Issue: Obesity
12.1.4.1. The Big Issue: Obesity’nin İnteraktif Belgesel Film Yapısı
12.1.5. The Sticking Place
12.1.5.1. The Sticking Place’in İnteraktif Belgesel Film Yapısı
12.1.6. Planet Galata
12.1.6.1. Planet Galata’nın İnteraktif Belgesel Film Yapısı
12.2. Yeni Medya Belgeseli / İnteraktif Belgesel Filmler Üzerine Genel Bir
Değerlendirme

221

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
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edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Yeni Medya Belgeseli Film Örneği İnceleme Kriterleri, İnteraktif Belgesel Film,
İnteraktif Belgesel Film Yapısı.
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Giriş
Yeni medya belgeseli ya da diğer deyişle interaktif belgesel filmin örneklerinin
incelenmesi, bu yeni yapımlar hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. 2010-2015 yılları
arasında yapılan belgesel filmler arasında; sosyal mesele içeren, sosyal portre, göçmenler ve
güncel olmak üzere belgesel filmler, dünyanın en prestijli belgesel film arşivini kurmuş olan
IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam-Uluslararası Amsterdam Belgesel
Film Festivali) Doc Lab’den (http://www.doclab.org/) kategorilerine göre tarandı. DIY
Manifesto, Holy Mountain, Africa To Australia, The Big Issue: Obesity, The Sticking Place ve
Planet Galata adlı belgesel film interaktif olarak yapılan yeni medya belgeseli örneği olarak
incelenecektir.
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12.1. Yeni Medya Belgeseli Film Örneklerinin İncelenmesi
‘Geleneksel belgesel film’in ve ‘yeni medya belgeseli’ olarak tanımlanan belgesel
filmin özelliklerinin somutlaşması için yapılan kodlamalar (değişken listesi) ve karşılaştırmalı
olarak özelliklerinin belirlenmesi önemli bir aşamadır. Bunun oluşması için alanda bilimsel
üretimde bulunan kaynaklardan faydalanıldı. Arneson (2012); Mine Gencel Bek (2013); Ersan
Ocak (2012, 2014); Mark Johnstone (2014); John Corner (2008); Jane Chapman (2009)’ın
tespitlerinden hareketle yeni yaklaşımları ortaya koyan özellikler belirlendi.
Üst ses kullanımı ve bir anlatıcının varlığı gelenekselleşmiş belgesel filmlerde yoğun
olarak kullanılan bir özelliktir. Günümüzde bu tür bir kullanımın terk edildiği görülmektedir.
Günümüzde yapılan belgesel filmlere biçimsel düzeyde artık izleyicinin müdahalesi mümkün
kılınmaktadır. İzleyiciler istedikleri zaman istedikleri sırada görüntüleri izleyebilmektedir ve
izleyici etkileşimine olanak tanınmaktadır. İzleyici eş zamanlı olarak yapım sürecinde müdahil
olabildiği gibi yapım sonrasında da görüşlerini veritabanı düzleminde iletebilmektedir.
Anlatım açısından açık uçlu ve doğrusal olmayan (non-linear) anlatımın tercih edildiği
yapıda izleyicinin belgesel filme konu olan kişi/durum/olay hakkında düşünebilme yetisi
harekete geçirilir ve bir senteze ulaşması mümkün olur. Belgesel film için yeni tasarımların,
formların kullanılır olması yeni medya araçları ile mümkün olmuştur; belgesel film
yönetmeninin yaratıcılığı, estetik anlayışı ve izleyicisinin beklentisi artık bu yönde
şekillenmektedir.
Kurmaca ve belgesel film yapısının birlikteliği bu dönemde daha çok kullanılır
durumdadır; yeni medya belgesellerinde melez yapı sergilenmekte, tanım olarak belirli bir
sınıflamaya dâhil edilemeyen deneyimler de görülmektedir. Yeni medya belgeseli teknik
olanaklar dolayısıyla çoklu yüzeye sahiptir; izleyici bu çoklu ortam dolayısıyla film içinde
gezinme imkânına sahip olabilmektedir. Yeni medya belgeselinin bir diğer özelliği internet
aracılığıyla izleyicilerin kolay ulaşabilme imkânına sahip olabilmesidir; bu sayede dağıtım
kanalları da çeşitlenmiştir.
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Resim 1: Açık uçlu ve doğrusal olmayan (non-linear) anlatım süreci.

Tablo 1: Geleneksel ve Yeni Medya Belgesel Filminin Karşılaştırmalı Özellikleri
Özellikler
Yapısal Özellikler

Geleneksel
Belgesel
Filmin Özellikleri*

Yeni Medya Belgesel
Filminin Özellikleri

1- Üst ses kullanımı

Var

Yok

2- Anlatıcının varlığı

Var

Yok

3- Görüntüler için değiştirilebilir sıra

Yok

Var

4- Kapalı uçlu anlatım

Var

Yok

5- Doğrusal anlatım

Var

Yok

6- Tasarımda yeni deneyim

Yok

Var

7- Melez yapı

Yok

Var

8- İzleyici müdahalesi

Yok

Var

9- İzleyicilerle etkileşim

Yok

Var

10- Çoklu yüzey

Yok

Var

11- Kolay ulaşılabilme imkânları

Yok

Var

Kullanım Özellikleri
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12- Dağıtım kanalları çeşitliliği

Yok

Var

Çalışma kapsamında örneklemi oluşturulan filmlerin künye bilgileri şu şekildedir:

12.1.1. DIY Manifesto
Yönetmenliğini Hélène Bienvenu ve Nora Mandray’in, yapımcılığını Fabienne Servan,
Schreiber & David Bigiaoui’nin yapmıştır. DIY Manifesto adı verilen bu interaktif belgesel
filmin; 2014 yılında, Berlinale Culinary Cinéma, Hot Docs, Dallas International Film Festival,
Shefﬁeld Doc Fest, Odense International Film Festival gibi birçok festivalde gösterimi
yapılmıştır. DIY Manifestosu adı verilen manifesto doğrultusunda hayatlarını kuran ve bu
doğrultuda hayatlarına yön veren kişilerin öykülerine yer verilmektedir.

12.1.1.1. DIY Manifesto’nun İnteraktif Belgesel Film Yapısı
Üst sesin ve anlatıcının olmadığı bu belgesel filmde, kişiler kendi öykülerini kendileri
anlatmaktadır. Görüntüler için değiştirilebilir sıra söz konusudur; izleyici istediği filmden
başlayarak izleyebilir; ancak kendi içinde bir bütün olan her bir film parçası için Film I, Film
II, Film III olarak belgesel film parçaları numaralandırılmış. Kapalı uçlu anlatım yerine
izleyiciye izlediklerini istediği şekilde yorumlama şansı verilmiştir; yönetmenin herhangi bir
yönlendirmesi bulunmamaktadır. Kişilerin öykülerinden çıkarılacak olanlar izleyiciye
bırakılmıştır. Doğrusal bir anlatım yerine çok ögeli bir yapı kurulmuştur; fotoğraflar, makaleler,
Twitter hesabının bulunduğu bir yapı vardır ve geliştirilmeye açık bırakılmış bir proje olarak
adlandırılmaktadır. Her bir belgesel film bütünü tamamıyla yeni tasarım ürünü olmamakla
birlikte üst ses, anlatıcının yokluğu, değiştirilebilir sıra, açık uçlu anlatım dolayısıyla geleneksel
anlatımın dışında bir üretimdir. Melez yapısı olmayan bu interaktif belgesel filmde röportajlar,
gerçek görüntüler, yerinde gerçekleştirilmiş çekimlerle belgesel film yapısı oluşturulmuştur.
İzleyici müdahalesine olanak verilmiştir; izleyici istediği sıralama ile belgeselleri
izleyebilmektedir. İzleyicilerle etkileşim, kurulmuş olan yapıya Twitter aracılığı ile geri
bildirimde bulunup yapının geliştirilmesi için öneride bulunabilmesi yoluyla kurulmuştur;
yönetmen bu durumu ‘geliştirilebilir bir proje’ olarak adlandırmaktadır. DIY Manifesto adlı
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interaktif belgesel filmde çoklu yüzey mevcuttur; belgesel filmlerle ilgili fotoğraflar, bağlantılı
makaleler ve film ekibine ulaşılabilecek Twitter hesabı, DIY Manifestosu ile ilgilenenler için
buluşma gün ve saatlerinin olduğu randevu tablosu ve manifesto için kılavuzun yer aldığı bir
yapı vardır. Web-doc olarak Cinétévé ortaklığı ile yapılmış bu projeye izleyici, internet
aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilmekte ve resmi internet sitesi üzerinden dağıtım kanallarını
görebilmektedir.

12.1.2. Holy Mountain
Yönetmenliğini Hélène de Billy ve Gilbert Duclos’un yaptığı, bir NFB (National Film
Board of Canada-Kanada Ulusal Film Birliği) yapımı olan bu interaktif belgesel film Montreal
şehrindeki bir tepe olan Mount Royal’i konu edinmektedir. İnsanların birbirleri arasındaki
ilişkileri bu kutsal tepe aracılığıyla betimlemektedir. 2010 Eylül ayından itibaren her on günde
bir geliştirilen “yaşayan” bir proje olarak adlandırılan Holy Mountain adlı interaktif belgesel
filme video, fotoğraf ve ses eklemeleri yapılabilmektedir.

12.1.2.1. Holy Mountain’ın İnteraktif Belgesel Film Yapısı
Üst sesin ve anlatıcının olmadığı bu interaktif belgesel filmde 360 derece dönebilen üç
boyutlu bir dağ tasarlanmış ve izleyici hangi görüntüden başlamak isterse onu
izleyebilmektedir. Saint Joseph’s Oratory, The Angel Statu, The Mount Royal Cross, The Paths,
Beaver Lake, The Cemeteries adlı bölümlerin olduğu bu yapıda her bölüm kendi içinde de
bölümlere ayrılmaktadır. Her bir bölüm kendi içinde bütünsel bir belgesel filmdir.
Değiştirilebilir sırada olan görüntülere röportajlar ve tepenin doğal dış sesleri eşlik etmektedir.
Açık uçlu anlatımın tercih edildiği Holy Mountain adlı interaktif belgesel filmde herhangi bir
didaktik öyküleme yer almamaktadır. Doğrusal anlatım yerine dinamik bir anlatımın yer aldığı
bu interaktif belgesel filmde her izlemede farklı ögelere rastlanmaktadır. Tasarımda yeni
deneyimlerin bulunduğu Holy Mountain melez bir yapı sergilemektedir; röportajlar, arşiv
görüntüleri, üç boyutlu tasarlanmış görüntüler, kurmaca bölümler, belgesel görüntüler yer
almaktadır. İzleyici müdahalesi ve izleyicilerle etkileşim mevcuttur; izleyiciler kendi hikâye,
portre ve fotoğraflarını sisteme yükleyebiliyor ve bunlar filmin sitesinde hemen alabilmektedir.
Çoklu yüzeyin olduğu bu interaktif belgesel filmde özellikle üç boyutlu tasarımlar, birden fazla
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veri ve pencere ile izleyici baş başa bırakılmaktadır. Kanada Ulusal Film Kurulu tarafından
dağıtımı yapılan Holy Mountain adlı interaktif belgesel filme izleyici, internet aracılığıyla
kolaylıkla ulaşabilmektedir.

12.1.3. Africa to Australia
Yönetmenliğini Paola Morabito’nun, yapımcılığını John Connell’in yaptığı, Avustralya
SBS (Special Broadcasting Service Corporation) yapımı olan, bu interaktif belgesel film,
Afrika’dan Avustralya’ya göç eden Afrikalıların öykülerini konu edinmektedir.

12.1.3.1. Africa to Australia’ın İnteraktif Belgesel Film Yapısı
Africa to Australia adlı interaktif belgesel film; Do I Really Belong Here?, My Studio
Life, For Rhyming in Country, Open Door, A Generation Alone, No Migrants No Me, Strong
Identity, Food is Value, Africa United, Here and There, A Resistance to Hate bölümleri ve
Q&A bölümünde dört Afrikalının hikâyesinin yer aldığı bölümlerden oluşmaktadır. Üst sesin
ve anlatıcının olmadığı bu interaktif belgesel filmde görüntüler için değiştirilebilir sıra
mevcuttur; izleyici istediği belgesel filmden başlayarak izleme yapabilmektedir. Tüm öyküler
için açık uçlu anlatım tercih edilmiş ve yorumlama izleyiciye bırakılmıştır. Doğrusal anlatım
yerine çoğul ögelerin birleştirildiği bir yapı kurulmuştur. Tasarımda yeni deneyimler sunan
Africa to Australia adlı interaktif belgesel filmde melez yapı mevcuttur. Röportajların, belgesel
görüntülerin yer aldığı belgesel filmde animasyon görüntülerle de göç gibi bazı tarihsel olgular
anlatılmaktadır. İzleyici müdahalesinin olduğu bu yapıda Next Story – Previous Story olarak
önceki ya da sonraki öyküye geçilmekte veya All Stories seçeneği ile tüm öykülere
ulaşılabilmektedir. İzleyicilerle etkileşim için film ekibine ulaşılabilecek Twitter, Facebook
hesabı yer almaktadır. Çoklu yüzeye sahip Africa to Australia adlı interaktif belgesel filmde
sekiz ayrı makale, fotoğraflar, her bir belgesel film bütünü içinde Afrika kıtasındaki ülkelere
ait ayrı bir link olarak genel bilgilere yer verilmektedir. SBS Online ve resmi web sitesi
aracılığıyla dağıtım kanalları çeşitliliği olan Africa to Australia adlı interaktif belgesel filme
izleyici, internet aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilmektedir.
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12.1.4. The Big Issue: Obesity
Yönetmenliğini Samuel Bollendorff ve Olivia Colo’nun, yapımcılığını Arnaud Dressen
ve Guillaume Urjewicz’in yapmıştır. Honkytonk Films ile ortak yapım olan The Big Issue:
Obesity adlı interaktif belgesel film, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Kanada ve Belçika’da
obezite sorunu ile karşı karşıya olan insanların öykülerini konu edinmektedir. Çeşitli
festivallerde gösterilmiş ve bazı ödüllerin sahibi olmuştur. IDFA Doclab, Amsterdam, The
Netherlands; Festival des 4 Ecrans, Paris, France (‘İnternet Filmleri’ kategorisinde), European
Doc Days, Torino, İtalya; Sheffield Doc/Fest, Sheffield, UK (Özel Ödül - Yenilikçi Filmler
kategorisinde); Prix Europa, Berlin, Germany (Özel Ödül – Yenilikçi Medya kategorisinde).

12.1.4.1. The Big Issue: Obesity’nin İnteraktif Belgesel Film Yapısı
Geliştirim yılı 2009 olan The Big Issue: Obesity, global olarak artış gösteren obezite
sorununu merkeze koyan bu interaktif belgesel filme; Curiosphere.tv, France 5, CNC New
Media ve Canon France destek vermişlerdir. Obezitenin sebeplerini ve sonuçlarını dünya
çapında betimeleme amacını taşıyan The Big Issue: Obesity adlı interaktif belgesel filmde üst
ses ve anlatıcı bulunmamaktadır; fakat ekranın sol üst köşesinde o belgesel film parçası ile ilgili
olarak bilgi içeren yazılar belirmektedir; bu durum anlatıcı gibi bir rolü içermektedir. The Big
Issue: Obesity adlı interaktif belgesel filmin tanıtım bölümünde ‘Kişisel yolculuk’ olarak
adlandırılan izleme süreci izleyicinin istediği gibi bu belgesel filmin içinde gezinmesine olanak
tanımaktadır; dolayısıyla görüntüler için değiştirilebilir sıra mevcuttur. Röportajlar açık uçlu
anlatımla yapılandırılmış olmasına rağmen bu interaktif belgesel filmin tümünde kapalı uçlu
anlatımın tercih edildiği görülmektedir; izleyiciler sorular ve cevaplarla yönlendirilmektedir ve
bilgi içeren yazılar aracılığıyla obezite konusunda donanım kazanması hedeflenmiştir.
Doğrusal olmayan anlatım izleyicilerin kendi seçimlerine göre ilerlemesine olanak verilmesi
ile sağlanmıştır. Bu noktada izleyicinin kendi seçtiği soru ve cevaba göre ilerlemesi tasarımda
yeni deneyim olarak şekillenmiştir. On ayrı bölümün olduğu The Big Issue: Obesity adlı
interaktif belgesel filmde melez yapı bulunmamaktadır; kurmaca bölümler, animasyonlar yer
almamakta; belgesel görüntüler, röportajlar, fotoğraflar yer almaktadır. İzleyici müdahalesine
imkân tanıyan bir yapıda oluşturulmuş, izleyici isterse o belgesel filmi atlayıp bir sonrakine
geçebilir ve kendine uygun soru veya cevaba göre ilerleyebilir; ‘Give us your feedback’ bölümü
ile izleyicilerle etkileşim kurma amacını taşımaktadır. Çoklu yüzeyli olarak oluşturulmuş The
Big Issue: Obesity’de bilgi kutucukları, sorular, cevaplar, fotoğraf ve çoğunlukla görüntüler
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üzerine bindirilmiş röportajlar, geri bildirim linki, proje ile ilgili bilgilerin yer aldığı link, tüm
görüntülerin listesini olduğu menü linki, interaktif kurgunun nasıl yapıldığına dair bilgilerin yer
aldı link bulunmaktadır. Dağıtım kanalı Honkytonk resmi web sitesi olarak verilmekte ve
izleyici internet aracılığıyla The Big Issue: Obesity adlı interaktif belgesel filme kolaylıkla
ulaşabilmektedir.

12.1.5. The Sticking Place
Yönetmenliğini ve yapımcılığını Josephine Anderson ve Brittany Baxter’ın yaptığı,
Moosestash Films ile ortak yapım olan ve NFB (National Film Board of Canada)’nin
desteklediği The Sticking Place adlı interaktif belgesel film, Leah Callahan adlı Kanadalı
serbest güreşçinin hayatını konu edinmektedir.

12.1.5.1. The Sticking Place’in İnteraktif Belgesel Film Yapısı
‘Start Journey’ ile belgesel filmi izleme süreci başlatılmaktadır. Üst ses ve anlatıcının
olmadığı bu interaktif belgesel filmde görüntüler için değiştirilebilir sıra mevcuttur. Üç ana
pencere bulunmaktadır: The Process, Greatest Strenght, Remaining Steadfast; yan penreceler
ise Replay Nationals, Jo’s and Britt’s Clubhouse, Dream Map olarak oluşturulmuştur. Üç ana
pencere ve yan pencereler kendi içinde birçok bölüme ayrılmaktadır. Bu pencerelerdeki herbir
belgesel filmde açık uçlu ve doğrusal olmayan bir anlatım tercih edilmiştir. İzleyici röportajları
istediği şekilde yorumlayabilir, belgesel film içinde yer alan diğer bölümler arasında geçişler
yapabilir. Tasarımda pencere pencere oluşturulmuş belgesel görüntüler ve belgesel filme ait
diğer tüm verilerin birlikteliği dolayısıyla yeni deneyimler sunan The Sticking Place adlı
interaktif belgesel film, film ekibi tarafından internet tabanlı interaktif belgesel film olarak
adlandırılmaktadır. Animasyonların, fotoğrafların, belgesel görüntülerin, arşiv görüntülerinin,
fotoğraf ve canlandırma görüntüleri yer aldığından melez yapı mevcuttur. İzleyici
müdahalesinin olduğu The Sticking Place adlı interaktif belgesel filmde izleyici istediği sırada
film içinde gezinebilmektedir. İzleyicilerle etkileşim adına Dream Map adı verilen bir link
üzerinden izleyiciler kendi hayallerini anlatan videolarını filmin sitesine yükleyebilmektedirler
ve film ekibine facebook, twitter aracılığıyla ulaşabilmektedirler. The Sticking Place çoklu
yüzeye sahiptir; belgesel görüntüler, animasyonlar, fotoğraflar, ekibin çekim günlüğü, bağış
kabul linki, görüntüler üzerine bindirilmiş röportajların sesleri, iletişim kurma linki, proje ile
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ilgili bilgilerin yer aldığı basın kiti linki bulunmaktadır. Resmi internet sitesi bulunan The
Sticking Place adlı interkatif belgesel filme izleyici internet aracılığıyla kolaylıkla
ulaşabilmektedir. Dağıtım kanalı çeşitliliği açısından Moosestash Films ve NFB yer almaktadır.

12.1.6. Planet Galata
Yönetmenliğini Florian Thalhofer ve Berke Baş’ın, yapımcılığını Stefan Kloos’un
yaptığı, Kloos & Co. Medien GmbH yapımı olan Planet Galata adlı interaktif belgesel film,
Galata Köprüsü’nü ve Galata Köprüsü üstünde ve civarında yaşayan, çalışan insanların
öykülerini konu edinmektedir.

12.1.6.1. Planet Galata’nın İnteraktif Belgesel Film Yapısı
Geliştirim yılı 2010 olan Planet Galata, Florian Thalhofer’in keşfetmiş olduğu yazılım
olan Korsakow tekniği ile oluşturmuş olduğu bir interaktif belgesel filmdir. Naive, 10 Square
Metres, Nothing Bad, The Second Priority, Something Better, Dreams gibi bölümlerin olduğu
Planet Galata izleyiciye röportajlar yoluyla sayısız yaşam öyküsü ve yönetmen Florian
Thalhofer’in iç konuşmaları da sunulmaktadır. Galata Köprüsü’nün 360 derecelik görüntüsü ile
başlayan belgesel filmde başlangıçta iki pencere açılmaktadır. Yönetmen Florian Thalhofer’in
duygu ve düşüncelerinin yer aldığı tanıtıcı pencere ve izlenmek istenen pencere olarak ikili bir
yapı oluşturulmuştur. Üst ses ve anlatıcının olmadığı bu interaktif belgesel filmde görüntüler
için değiştirilebilir sıra mevcuttur. İzleyici istediği sırada izleme yapabilmektedir; açık uçlu
anlatım tercih edilmektedir. Yaşam öyküleri sadece röportaj olarak verilmekte, yorumlama
izleyiciye bırakılmaktadır. Doğrusal olmayan bir anlatım tercih edilmiştir ve bu konuda
Yönetmen Florian Thalhofer kendi geliştirmiş olduğu Korsakow adını verdiği non-linear
yazılımını kullanmıştır. Tasarımda yeni deneyimler sunan Planet Galata melez yapı
içermemektedir. İzleyici müdahalesini mümkün kılan yapısı ile Planet Galata’da izleyici
istediği sırada izleyebilmektedir ancak izleyicilerle Facebook sayfası üzerinden etkileşim kanalı
oluşturmuştur. Çoklu yüzeye sahip olan Planet Galata adlı interaktif belgesel filmi izledikçe
yeni bölümler ortaya çıkmaktadır ve sayısız belgesel film bütünleri izlenebilmektedir. Resmi
internet sitesi bulunan Planet Galata’ya kolaylıkla izleyici ulaşabilmektedir ve korsakow.tv
üzerinden de erişim sağlanmaktadır.
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12.2. Yeni Medya Belgeseli / İnteraktif Belgesel Filmler Üzerine Genel
Bir Değerlendirme
Geleneksel belgesel filmden yapısal ve kullanım özellikleri açısından ayrılan ‘yeni
medya belgeseli’nin özellikleri betimsel yöntem kullanılarak incelenmiştir. ‘Yeni medya
belgeseli’ olarak adlandırılan ve çalışmaya konu olan interaktif belgesel filmler, yapısal ve
kullanım özellikleri açısından ‘geleneksel belgesel film’lerden ayrıldığı tespit edilmiştir.
İnteraktif belgesel filmlerin tümünde üst ses kullanımı, anlatıcı olmayıp görüntüler
değiştirilebilir sıradadır. Doğrusal olmayan açık uçlu anlatımla birlikte yeni tasarım ürünü
olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Üç interaktif belgesel filmde melez yapı bulunmamakla
birlikte incelenen interaktif belgesel filmlerin tümü izleyicinin müdahalesini olanaklı kılan,
etkileşim içinde olan çoklu yüzeye sahip yapıya sahiptir. Dağıtım kanallarının çeşitliliği söz
konusu olup kolay ulaşılabilir olma özellikleri vardır. Bu analizlerden hareketle belgesel film
için önem arz eden ‘gelenekselleşmiş’ özelliklerinin dönüşümünün derinlemesine ne anlam
ifade ettiği ele alınmalıdır.
Mevcut olanı anlayabilmek, yeni medyayla büyüyen genç nesillerle iletişim kurabilmek
ve dünyadaki değişen kültürel formlara ayak uydurabilmek için yeni medya belgeseli film
yapımcılığındaki yeni hikâye anlatma yollarından biri olarak görünmektedir. Bu, geleneksel
film yapımcılığının sona erdiği anlamına gelmemektedir. Geleneksel sinema veya TV
belgeselinin kapalı uçlu, doğrusal hikâye anlatımı internetteki açık uçlu, doğrusal olmayan yeni
medya belgesel filmi yapımcılığı ile birlikte mevcut olmaya devam edecektir. İnternetteki
uzamsal-zamansal tasarım (veri tabanı üzerinde çalışan) canlandırıcı bir konudur ve belgesel
film yapımcılarının yeni belgesellerini farklı bir mantık ve temsil şekli ile düşünüp, tasarlayıp
üretmelerine imkân tanımaktadır (Ocak, 2012: 965).

Atabey, belgesel filmin “ciddi” ve “güvenilir” olma özelliklerinin zedelendiğini ifade
etmektedir. “Post-belgesel” ya da ‘popüler belgesel’ olarak adlandırılan dönemin belli başlı
türleri, belgesel film yapımı açısından “kurmaca türler”e benzeyen bazı özelliklerin ağırlık
kazanmasına neden olmuştur. Öncelikle, izleyiciyi oyalama ve eğlendirme işlevlerini yerine
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getiren bu yapımlar, klâsik anlamdaki belgeselin statüsünü sarsmış ve zayıflatmıştır. İkinci
olarak, özellikle de dizi belgesellerde gerçek kişilerin katılımıyla yapılan programlarda gösteri
ve oyuna dayalı ögeler giderek güçlenmiştir. Gözlemci belgesellerde kişilerin doğal
davranışlarının yerini oynamayı ve gösteriyi ön plana koyan bir anlayış gelmiştir (2005).
Yeni medya belgesel filmlerinin alandaki varlığı yenileşme, yeni anlatım biçimlerinin
keşfi, yeni yaklaşımların konu çeşitliliğine ulaşması ve daha fazla yaratıcılığın sürece katılması
gibi özellikleri dolayısıyla olumlu karşılandığı görülmektedir; ancak belgesel film türünün uzun
vadede zarar görebileceği de öngörüler arasındadır.
Yeni belgesel formatlar hakkındaki iyimser görüş, bu yapımların geleneksel belgesel
sinemanın olanaklarını arttırması ve sıradan insanların hayatıyla ilgili konuların daha fazla ele
alınması üstünde yoğunlaşmaktadır. Öte yandan, kötümser bakış açısı bu formatların bilgiden
ve net olarak betimlenmiş sosyo-politik bir amaçtan daha çok, drama, eğlence ve duygu yüklü
öğelere sahip olduklarını öne sürerek, belgeselin bilgisel yönünü zayıflattığını savunmaktadır.
Her şeye rağmen gerçek hayatın keşfi için yeni teknolojileri kullanarak, deneysel, ticari kaygı
gütmeyen ve sorgulayıcı yapımlar üretmek isteyenler her dönemde var olmuşlardır ve var
olacaklardır (Atabey, 2005: 226).
Belgesel filmin günümüzde büyüleyici özellikler kazanmıştır; ancak bu kazanım
dolayısıyla kırık, parçalı yapı söz konusudur. İnternette bulduğumuz belgesel türleri internetin
ortaya çıkardığı, kısalık, topluluk, dizisellik ve kişisel bağlılık gibi formları izlemekle birlikte
aynı zamanda belgesel film yapımcılığı alanının kendisinde oluşturulan formları da
izlemektedir. Yeni çevrimiçi formların dolaysızlığı, aracı eksikliğiyle karıştırılmamalıdır.
Teknik sıkıntılardan dolayı onlardan fazla olmasa bile mevcut herhangi bir belgesel formu
kadar kasti bir şekilde oluşturulmaktadırlar. Aksine, özgünlüğü izleyiciler tarafından beğeniyle
karşılanmaktadır: İzlenen şeyin “gerçek” olduğu hissi siyasi veya ticari amaçlarla
sahteleştirmek için fazla değerlidir. Bu malzemelerin bazıları, eskiden “belgesel” olarak
adlandırdığımız parçaların sınırlarını zorlamaktadır (Birchall, 2008: 282-283). Günümüz
belgesel filmlerin bu parçalı ve teknoloji temelli yapısı belgesel film alanında temkinli
yaklaşımı gerektirmektedir.
İçinde yaşanılan çağı değişim çağı olarak adlandıran Çelikcan (2013) , bu çağın her
anlamda sürekli yenilenmeyi gerektirdiğini; medyanın içinde bulunduğu bu değişimin 1990
yıllarında başlayıp 2000’li yıllarda çok daha güçlendiğini ve bütün bu değişimin nedeni ise
dijitalleşme olduğunu ifade etmektedir.
DIY Manifesto, Holy Mountain, Africa To Australia, The Big Issue: Obesity, The
Sticking Place ve Planet Galata adlı yeni medya belgesel filmleri dijital teknolojinin ürünü olan
belgesel filmlerdir; her bir filmin kendi içinde yapısal ve kullanım özellikleri değişiklik
göstermekle birlikte veri tabanı mantığı hepsinin ortak özelliğidir. Üst ses ve anlatıcının
olmadığı bu yeni medya belgesellerinde görüntülere izleyici sıralaması açısından müdahale
edebilmektedir. Açık uçlu ve doğrusal olmayan bir anlatımın tercih edilmesi ise izleyiciye film
içinde ve filmin ötesinde ilerleme alanı bırakmaktadır; etkileşim anahtar bir kavram olarak
filmin çoklu yüzeyine yedirilmektedir. Bu belgesel filmlerin melez yapısı ise geleneksel
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belgesel filmin sınırlarını zorlayan bir ögedir. Böylelikle; hem belgesel film üretenler açısından
yenilikçi, yaratıcı üretimler artarken izleyici açısından da yenilikler içermesi ve izleme
alışkanlıkları ötesinde bir deneyim sunması dikkat çekicidir. Bu çalışmanın ötesinde; bu tür
üretimlerin derinlemesine analizi ortaya konulması alandaki sınırlı çalışmalara zenginlik
katacaktır.
Belgesel film elbette teknolojik gelişmelerden payına düşeni almaktadır ve süreç içinde
alacaktır; ancak ‘belgesel’in ana maddesinin ‘belge’ olma gibi hayati özelliğinin teknolojiye
kurban edilmemesi ya da teknolojik gelişim, değişim, dönüşüm adı altında türsel kayma ve
kaybolmaya neden olunmaması gerekmektedir. Uzun vadede belgesel film adına atılacak en
önemli adım öncelikle bu tür bir etik ve estetik duruşla şekillenmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yeni medya belgeseli film örneklerinin neler olduğu ve nasıl inceleneceği, inceleme
kriterlerinin neler olabileceği öğrenildi. interaktif belgesel filmin nasıl yapılandırıldığı ve
interaktif belgesel filmler üzerine genel değerlendirmeler aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yeni medya belgeselinin yapısal özelliklerinden biridir?
a) Görüntüler için değiştirilebilir sıra
b) Anlatıcının varlığı
c) Doğrusal (linear) anlatım
d) Kapalı uçlu anlatım
e) Üst ses kullanımı
2. Aşağıdakilerden hangisi yeni medya belgeselinin kullanım özelliklerinden biri
değildir?
a) İzleyici müdahalesi
b) İzleyicilerle etkileşim
c) Dağıtım kanalları çeşitliliği
d) Kolay ulaşılabilme imkânları
e) Tekli yüzey
3. Afrika’dan Avustralya’ya göç eden Afrikalıların öykülerini konu edinen interaktif
belgesel film aşağıdakilerden hangisidir?
a) Africa to Germany
b) Africa to Turkey
c) Africa to America
d) Africa to Australia
e) Africa to France
4. The Big Issue: Obesity adlı interaktif belgesel filmin konusu nedir?
a) Yoksulluk ile karşı karşıya olan insanların öykülerini konu edinmektedir.
b) Aşırı zayıflık ile karşı karşıya olan insanların öykülerini konu edinmektedir.
c) Obezite sorunu ile karşı karşıya olan insanların öykülerini konu edinmektedir.
d) Teknoloji bağımlılığı ile karşı karşıya olan insanların öykülerini konu
edinmektedir.
e) Çevre kirliliği ile karşı karşıya olan insanların öykülerini konu edinmektedir.
5. Planet Galata adlı interaktif belgesel filmin yönetmenliğini Berke Baş ile birlikte
kim gerçekleştirmiştir?
a) Florian Thalhofer
b) Florya Thank
c) Ferhat Talha
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d) Florian Trilog
e) Fevreu Though

Cevaplar
1) A
2) E
3) D
4) C
5) A
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13. GÜNÜMÜZ TÜRK BELGESEL SİNEMA YÖNETMENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Günümüz Türk Belgesel Sinema Yönetmenleri
13.1.1. AHMET ULUÇAY
13.1.2. BAHRİYE KABADAYI DAL
13.1.3. BARIŞ PİRHASAN
13.1.4. BİLGİN ADALI
13.1.5. BELMİN SÖYLEMEZ
13.1.6. BİNGÖL ELMAS
13.1.7. BÜLENT ARINLI
13.1.8. BERRİN AVCI
13.1.9. CAN CANDAN
13.1.10. CAN DÜNDAR
13.1.11. CENK DEMİRKIRAN
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13.1.18. FATİH AKIN
13.1.19. HAKAN AYTEKİN
13.1.20. HASAN ÖZGEN
13.1.21. HAYRİ ÇÖLAŞAN
13.1.22. HÜSEYİN KARABEY
13.1.23. KAZIM ÖZ
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13.1.24. KAYA ÖZKARACALAR
13.1.25. MEHMET ALİ BİRAND
13.1.26. MEHMET GÜLERYÜZ
13.1.27. MUSTAFA ÜNLÜ
13.1.28. NECATİ SÖNMEZ
13.1.29. NAZMİ ULUTAK
13.1.30. OĞUZ MAKAL
13.1.31. PETRA HOLZER
13.1.32. REİS ÇELİK
13.1.33. SAVAŞ GÜVEZNE
13.1.34. SADIK ASLANKARA
13.1.35. SELÇUK ERZURUMLU
13.1.36. SEMRA GÜZEL KORVER
13.1.37. SERDAR GÜVEN
13.1.38. SEZGİN TÜRK
13.1.39. SEDAT CERECİ
13.1.40. ŞEHBAL ŞENYURT
13.1.41. ÜMİT KIVANÇ
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244

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Günümüz Türk Belgesel Sinema Yönetmenleri.
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Giriş
Günümüz belgesel sinema yönetmenlerini ele alırken son zamanlarda Türkiye’de
belgesel film üretimi yapan amatör ya da profesyonel çalışmaları kapsayan bir isim listesi
ortaya konulmaktadır. Kapsamlı ve sistematik bir isim listesi çalışması
http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/yonetmenler/belgesel.html adresinde mevcuttur.
Kendisi de bir belgesel film yönetmeni olan Hayri Çölaşan’ın kişisel çabaları ile Türk belgesel
sinema yönetmenlerinin isim listesine ulaşmak mümkündür.
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13.1. Günümüz Türk Belgesel Sinema Yönetmenleri
13.1.1. AHMET ULUÇAY
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Bizim Köyün Orta Yeri Sinema - 1995
7. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, En İyi Film Ödülü. 1995
7. Ankara Film Festivali, Kültür Bakanlığı Onur Ödülü. 1995
10. Ankara Film Festivali, Festival Tarihinden Bölümü, Gösterim. 1998
22. İFSAK Kısa Film, Video ve Belgesel Yarışması, Ahmet Uluçay Özel Gösterimi.
2001
Bizim Köyde Bayram Sabahı – 1998.

13.1.2. BAHRİYE KABADAYI DAL
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Baksı: Ütopyadan Gerçeğe - 2015 .... Belgesel, 00:52:00
21. Boston Türk Festivali, 16. Boston Türk Film Festivali, 11. Boston Türk Belgesel ve
Kısa Film Yarışması, Belgesel Dalı, Seyirci Ödülü. 2016
8. TRT Belgesel Ödülleri, Ulusal Profesyonel Kategori, Finalist. 2016
67. Berlin Film Festivali, Avrupa Film Pazarı, Türkiye Standı, Uzun Belgesel Seçkisi.
2017
70. Cannes Film Festivali, Türkiye Standı, Uzun Belgesel Katalogu. 2017

Hakkâri’nin Gizemli Taşları - 2014
65. Berlin Film Festivali, Türkiye Standı, Kısa Belgeseller Bölümü, Gösterim. 2015
7. TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, Finalist. 2015
18. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Gösterim. 2015
7. Montreal Türk Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2015
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9. Nyon Uluslararası Arkeoloji Filmleri Festivali, İsviçre, En İyi Küçük Bütçeli
Arkeoloji Filmi Ödülü. 2015
9ème Festival International Du Film D'archéologie De Nyon 2015
4. Van Gölü Film Festivali, İnci Kefali Sinema Ödülleri, Belgesel Dalı, Finalist. 2015

Boğaziçi Balıkları - 2012 / Bahriye Kabadayı Dal, Burak Dal
2. Lüfer Bayramı İstanbul'un "Balıklı Filmler" Festivali, Gösterim. 2012
TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, Ziraat Bankası Özel Ödülü.
2013
18. Boston Türk Festivali, Belgesel ve Kısa Film Yarışması, Belgesel Dalı, Jüri Özel
Ödülü. 2013
5. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali, Dünyanın Efendisi Değiliz Bölümü, Gösterim.
2013
25. Ankara Film Festivali, Kısa Film ve Belgesel Yarışması, Belgesel Dalı, Finalist.
2014

Büyük Bir Zap Şairi: Devrimci Gençlik Köprüsü - 2007
2. Bursa İpek Yolu Film Festivali, Ulusal Altın Karagöz Belgesel Film Yarışması, Jüri
Özel Ödülü Ödülü. 2007
19. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel Dal, Jüri Özel
Ödülü. 2008
41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri, En İyi Belgesel Ödülü. 2008
1. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2008
44. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması. 2007
1001 Belgesel Film Festivali, Açılış Filmi. 2007
Hindistan Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde gösterilecek. 2007
Osmanlı Bankası Müzesi Sineması'nda gösterildi. 3 Ocak 2008
2. Bursa ipekyolu Film Festivali, Ulusal Altın Karagöz Belgesel Film Yarışması. 2007
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11. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali. Türkiye'den Belgeseller. 2008
ODTÜ Kısa Film Festivali, Yarışma Filmi. 2008
11. Eskişehir Uluslararası Film Festivali, Gösterim. 2009
16. Binbir Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2013
3. Gençlik Filmleri Festivali, Divriği Gösterim Seçkisi. 2013
3. Gençlik Filmleri Festivali, Diyarbakır Gösterim Seçkisi. 2013
Son Eller - 1997 / Mustafa Varlık, Bahriye Kabadayı
10. Ankara Film Festivali, Bir Başka Bakış, BSB Filmleri Bölümü, Yarışma Dışı
Gösterim. 1998.

13.1.3. BARIŞ PİRHASAN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Kendim ve Diğeri - 1999 (Buluşma: Harran Felsefe Günleri)

13.1.4. BİLGİN ADALI
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Eski Evler Eski Ustalar: 4. Bölüm - Batı Akdeniz: Eski Konaklar Yeni Konuklar - 1989
Portreler - 1989 .... Belgesel, 00:25:00, 12 Bölüm (TRT)
Türküler Yakmak İsterdim Size
Dün Bugün Yarın (3 Bölüm)
30 Ağustos
Cumhuriyete Doğru - 1976 .... Belgesel, 00:45:00, 1 Bölüm (TRT)
Başkomutan Atatürk
Doğanın Korunması (3 Bölüm)
Çocuk Esirgeme Kurumu
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Türk Hava Kurumu

13.1.5. BELMİN SÖYLEMEZ
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Bu Ne Güzel Demokrasi! - 2008 / Belmin Söylemez, Berke Baş, Somnur Vardar,
Haşmet Topaloğlu
4. Bursa İpek Yolu Film Festivali, Gerçeği Söylemek Gerekirse Bölümü, Gösterim.
2009
27. Uluslararası İstanbul Film Festivali, gösterim. 2008
14. Saraybosna Film Festivali, gösterim. 2008
5. Uluslararası Bodrum Film Festivali, SİYAD Eleştirmenler Ödülü. 2008
1001 Belgesel Film Festivali, Türkiye'den Belgesel Filmler. 2008
41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri, En İyi Belgesel Ödülü Adayı. 2008
BSB Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, Cep Sineması, gösterim. 9 Mayıs 2009
2. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2009
8. Alanya Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2009
1. TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2010
16. Binbir Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2013

Bugün İstanbul Ne Kadar Güzel - 2005 .... Belgesel, 00:05:00 / Belmin Söylemez,
Haşmet Topaloğlu
2. Hisar Kısa Film Festivali. 2006
2. Antalya Limon Kısa Film Günleri, Gösterim. 2011

34 Taxi - 2004
16. Uluslararası Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Profesyonel Dalı Yarışma.
2005
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MaviKum, Filmist gösterimi. Mart 2007

Bıyık - 2000
22. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. Jüri Özel Ödülü. 2001
3. Cine5 Kısa Film Yarışması, En İyi Deneysel Film Ödülü. 2000
12. Ankara Uluslararası Belgesel Film Festivali Profesyonel Kategoride Üçüncülük
Ödülü. 2000
Altın Portakal Uluslararası Film Festivali, En İyi Belgesel Ödülü. 2001
1. İzmir Kısa Film Günlerine katıldı. 2000
1. Bodrum Uluslararası Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2004
1001 Belgesel Film Günlerine Katıldı. 2002
Romanya Ethnos Balkan Filmleri Belgesel Festivali, Birincilik Ödülü. 2000
Mart 2001'de Fransız-Alman ortak TV kanalı ARTE'de yayınlandı.
Nisan 2001'de Finlandiya TVYLE'de yayınlandı.
1. Denizli Kadın Filmleri Şenliği, Gösterim Seçkisi. 2005

Cephede Yeni Bir Şey Yok (Batı Cephesi’nde Yeni Bir Şey Yok) - 1993 .... Belgesel,
00:20:00
6. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Gösterim. 1994

13.1.6. BİNGÖL ELMAS
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
2014 Komşu Komşu! Huuu! - 2014 (Belgesel, Yönetmen ve Metin Yazarı)
2012 Evcilik (Belgesel, Yönetmen ve Metin Yazarı)
2012 Bir Avuç Toprak (Belgesel Dizisi - 13 Bölüm, Yapım, Yönetim
2010 Pippa'ya Mektubum (Belgesel, Yönetmen ve Metin Yazarı)
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2008 TransAsya (Belgesel, Yapım, Yönetim)
2005 Ağustos Karıncası (Belgesel, Yapım, Yönetim)

13.1.7. BÜLENT ARINLI
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Bizim Mahallenin Giritlileri - 2009 / Şehbal Şenyurt, Bülent Arınlı
Kırlangıcın Yuvası - 2007 .... Belgesel, 00:21:00
Bir Gün Çıralı - 2006 .... Belgesel, 00:15:00
Çıralı: Doğala Dönüş - 2004 / Necati Sönmez, Bülent Arınlı
Palas Gölü - 2003 .... Belgesel, 00:40:00
Unutulmuş Zamanlar - 1999 .... Belgesel, 00:06:00
Bağbozumu - 1997 .... Belgesel, 00:08:00
Orada Bir Çocuk Ağlıyor - 1990 .... Belgesel
Kıbrıs - 1989 .... Belgesel
Mazi Çiçekleri - 1988 .... Dramatik Belgesel, 00:40:00
Marmaris - 1988 .... Dramatik Belgesel
Aydınlığın Gölgesinde 50 Yıl - 1985 .... Belgesel
Güneşe Yol Açanlar - 1985 .... Belgesel
Usta Ustalar .... Belgesel, 00:18:00

13.1.8. BERRİN AVCI
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Nağıl Neneleri - 2010
Bir Türkiye Sevdalısı Süha Arın - 2008
8. Alanya Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2009
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13.1.9. CAN CANDAN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Nükleer Alaturka - 2017
Benim Çocuğum - 2013
3 Saat - 2004
Çatalhöyük - 2001
Duvarlar (Mauern) (Walls) - 2000
The Drama Studio: An Acting Process - 1992
Exodus - 1991
Wen-a Portrait - 1989
Boycott Coke – 1989

13.1.10. CAN DÜNDAR
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Demir Kırat - 1991 / Mehmet Ali Birand, Bülent Çaplı, Can Dündar (10 Bölüm)
Sarı Zeybek - 1993
İsmet Paşa - 1999 (3 Bölüm)
Bahçedeki Fener - 2002
Nazım Hikmet Belgeseli - 2001 (2002) (4 Bölüm)
O Gün - 2002 (11 Bölüm)
Bir Yaşam İksiri: Dr. Nejat Eczacıbaşı - 2003 (2002) (2 Bölüm)
Karaoğlan Belgeseli - 2004 / Can Dündar, Rıdvan Akar (5 Bölüm)
İnsan Hakları Belgeseli - 2004
Yüzyılın Aşkları - 2003 / 2004 (10 Bölüm)
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Garip: Neşet Ertaş - 2005
İETT Belgeseli - 2004 (2005) / Nebil Özgentürk, Can Dündar
Yetiştik Çünkü Biz: Mülkiye - 2006
Çalıkuşları: Notre Dame de Sion'un Çocukları - 2006 (3 Bölüm)
Lider Portreleri - 2007 (5 Bölüm, NTV)
İlk Türkü - Buğdayın Türküsü - 2011
Gözdağı – 2014

13.1.11. CENK DEMİRKIRAN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Sürgünde Bir Halk: Ahıskalı Türkler (People in Exile: Ahiskan Turks) - 2015
6. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Panoraması Bölümü, Gösterim.
2015
8. Montreal Türk Filmleri Festivali, Belgesel Kuşağı, Gösterim Seçkisi. 2016
TrueDoc Documentary Film Festival, Ukrayna (8-10 Eylül 2016)
Southway Film Festival, Ukrayna (15-17 Eylül 2016)
4. Antakya Uluslararası Film Festivali, Belgesel Özel Gösterim Seçkisi. 2016

Teşbih-i Beliğ-i Camii - 1997 / 5'

Suskun Şehir - 1999
37. Antalya Altın Portakal Film Festivali. 2000
İ.T.Ü Sinema Kulübü özel gösterimi. 1999
1. Kuşadası Altın Kıyı Kısa Film Festivali. 2001
1. Eskişehir Öğrenci Kenti, Öğrenci Filmleri ve Kısa Film Senliği, Gösterim. 2001
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Yukarı Deniz - 2002
Yukarı Deniz'in ilk gösterimi 27 Şubat 2003 günü Arizona State University'de yapıldı.
40. Antalya Altın Portakal Kısa Film ve Video Festivali'nde özel gösterim. 15 Eylül
2003
4. İzmir Kısa Film Festivali'nde Özel Gösterim. 2003
3. Dadaş Film Festivali, Belgesel Gösterim Filmi. 2008

Karain - 2005 / Cenk Demirkıran, Güçlü Gülan
6. İzmir Kısa Film Festivali, Gösterim. 2005

13.1.12. ÇAĞRI KINIKOĞLU
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Nâzım'ın Küba Seyahati - 2008 .... Yönetmen, Senarist, Kurgu
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Gösterim. 12 Mayıs 2008
45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Belgesel Dalı, Yarışma Filmi. 2008
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. 2008
28. İstanbul Uluslararası Film Festivali. 2009
Osmanlı Bankası Müzesi'nde Belgesel Sinema Günleri"nde gösterim. 15 Ocak 2009
20. Ankara Uluslararası Film Festivali, Profesyonel Belgesel Dalı, Finalist. 2009
2. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2009
8. Alanya Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2009

Havana Röportajı - 2005 .... Yönetmen, Senarist
Serçelerin Süvarisi: Sümeyra - 2005 .... Yönetmen, Senarist
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Nâzım’la Buluşma - 2002 .... Yönetmen, Senarist

13.1.13. DEVRİM ERDOĞAN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Bavula Sığmayan Hayatlar - 2009

Avrupalı Olmak - 2008 (Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerini Anlatan 6 Bölümlük
Belgesel)

Ahtapot Avcısı - 2006
Altın Safran 7. Belgesel Film Festivali, Profesyonel Kategori Üçüncülük Ödülü. 2006
Akbank 3. Kısa Film Festivali, En İyi Belgesel Film Ödülü. 2006
28. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 2006
İstanbul Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2007
İFSAK Kısa Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2007
10. Akbank Kısa Film Festivali, Özel Gösterim. 2014

Büyük Beyazın Peşinde - 2005

Sudaki Cevherler (Schaetze Im Nassen Grab) - 2002
Parma 12. Prix Leonardo Film Festivali, En İyi Belgesel Ödülü

Kent Sustuğunda - 2002 .... Yönetmen, Yapımcı, Senaryo, Görüntü Yönetmeni. 17'
6. Sinema Tarih Buluşması Uluslararası Yarışma Bölümü
Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi 1. Kısa Film Günleri, Katılan Filmler.
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Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi 2. Kısa Film Günleri, Gösterim. 2003
15. İstanbul Kısa Film Festivali. 2003
24. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 2002
6. Paso Öğrenci Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2006

Berdel - 2001 .... Yönetmen, Yapımcı, Senaryo, Görüntü Yönetmeni. 18'
2. Maltepe Üniversitesi Belgesel Festivali Jüri Özel Ödülü
24. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 2002
Marmara İletişim 2. Üniversitelerarası Kısa Film Günleri, Gösterim. 2003

Gidenlerin Ardından - 2000 .... Yönetmen, Yapımcı, Senaryo. 11'
Sinema Tarih 3. Buluşması, Kısa Film Yarışması, Proje Ödülü. 2000

Vurgun - 1999 .... Yönetmen, Yapımcı, Senaryo, Görüntü Yönetmeni, Kurgu. 14'
Aydın Doğan Vakfı, En İyi 2. Belgesel Ödülü
Bodrum Çevre Filmleri Festivali, Proje Ödülü
2. Foça Çevre Kısa Filmleri Festivali, Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı,
Özendirme Ödülü. 2000

75 Yıla 3 Tanık - 1998 .... Yönetmen, Yapımcı, Senaryo, Görüntü Yönetmeni. 16'
Aydın Doğan Vakfı - En İyi 3. Haber Belgesel Ödülü
Türsak Vakfı Sinema Tarih Festivali - Öğrenci Filmleri Belgesel Ödülü
20. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 1998
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13.1.14. DERVİŞ ZAİM
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Paralel Yolculuklar - 2004
16. Uluslararası Ankara Film Festivali, Uluslararası Belgesel Film Dalı Gösterim. 2005
10. Türkiye - Almanya Film Festivali Belgesel Gösterimi. 13 Mart 2005
23. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Gösterim. 2004
10. Akbank Kısa Film Festivali, Belgesel Sinema Bölümü, Gösterim. 2014
2. Boğaziçi Film Festivali, Bir Portre: Derviş Zaim Bölümü, Gösterim. 2014

Cami Çevresinde Rock (Rock Around the Mosque) - 1993
4. Akbank Kısa Film Festivali. 2007

13.1.15. ELİF ERGEZEN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Selam’ın Annesi - 2012 .... Belgesel, 00:15:00
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası, Gösterim Seçkisi. 2012
3. Gençlik Filmleri Festivali, Divriği Gösterim Seçkisi. 2013
3. Gençlik Filmleri Festivali, Diyarbakır Gösterim Seçkisi. 2013

Mükellef - 2009
5. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Türkiye'den Belgeseller, Gösterim. 2010
13. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. 2010
Documentar-Ist 3. İstanbul Belgesel Günleri, Türkiye Panaroma Bölümü, Gösterim
Seçkisi. 2010
Diyarbakır Belgesel Film Günleri, Yarışma Dışı Gösterim Bölümü. 2011
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Filmmor 9. Uluslararası Gezici Kadın Filmleri Festivali, Kadınların Sineması Türkiye
Bölümü, Gösterim. 2011
6. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali, İşçi Hikayeleri Bölümü, Gösterim. 2014

Şairin Ölümü - 2009
12. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali. 2009
3. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2010
20. Ankara Uluslararası Film Festivali, Amatör Belgesel Dalı, Finalist. 2009
46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Belgesel Film Yarışması,
Finalist. 2009
4. Bursa İpek Yolu Film Festivali, Gerçeği Söylemek Gerekirse Bölümü, Gösterim.
2009

Dün, Başka Yerde (Yesterday, Elsewhere) - 2004

Ana-Oğul (Mother-Sun) - 2006
6. Alanya Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2007

13.1.16. ERSAN OCAK
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Zaman Parçası (Time Piece) - 2006 / Murad Özdemir, Mustafa Ünlü, Nurdan Arca,
Özgür Arık, Şehbal Şenyurt, Ersan Ocak, Edet Belzberg, Linda Goode Bryant, Alex Gibney,
Nathaniel Kahn, Albert Maysles, Sam Pollard
Full Frame Belgesel Film Festivali, North Carolina, Durham, gösterim. 2006

Arif PAYASLIOĞLU - 2003
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Cumhuriyetin Kadınları - 2000 / Ersan Ocak, Berrin Balay Tuncer, Önder M. Özdem,
Funda Şenol Cantek
1. İzmir Kısa Film Günlerine katıldı. 2000
5. Alanya Belgesel Sinema Günleri. 2006

Deprem - 2000 / Ersan Ocak, Berrin Balay
5. Ay Işığı Belgesel Sinema Akşamları, Gösterim. 23-27 Ağustos 2006

Merak - 1999 / Gülden Treske, Andreas Treske, Ersan Ocak

An.Kara - 1996 / Ersan Ocak, Aras Özgün
18. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 1996

13.1.17. ETHEM ÖZGÜVEN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Dokunuş (The Touch) - 2016 …. Belgesel, 00:53:00
27. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Kategorisi, Finalist. 2016
67. Berlin Film Festivali, Avrupa Film Pazarı, Türkiye Standı, Uzun Belgesel Seçkisi.
2017
12. İşçi Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2017

Kara - 2015 .... Belgesel, 00:33:16
10. İşçi Filmleri Festivali, Ulusal Filmler Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2015

Bu Mavi Su - 2014
3. Ayvalık Film Festivali, Belgesel Panorama Bölümü, Gösterim. 2014
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Kum - 2011 / Ethem Özgüven, Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu
Datça 6. Sinema ve Kültür Festivali, Altın Badem Belgesel Film Yarışması, Yarışma
Filmi. 2011
14. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2011
Antalya 48. Altın Portakal Film Festivali, Belgesel Film Yarışması, Gösterim Seçkisi.
2011
Onat Kutlar Film Festivali, Gösterim. 2011

Ata, Serçe ve Ev (Selçuk Kayboldu) - 2011
Adana 18. Altın Koza Film Festivali, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması, Belgesel
Dalı, Finalist. 2011
Mersin 1. Deniz Temalı Kısa Film Yarışması, Belgesel Dalı, Birincilik Ödülü. 2011

Toz - 2010 / Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
Manisa Altın Üzüm Kısa Film Festivali, Belgesel Dalı, Finalist. 2010
Diyarbakır Belgesel Film Günleri, Yarışma Dışı Gösterim Bölümü. 2011
7. Aljazeera Uluslararası Belgesel Film Festivali. 2011
4. Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Belgesel ve Canlandırma Filmleri Yarışması,
Ulusal Yarışma, Finalist. 2010

Silikozis - 2009 / Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
21. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel
Belgesel Dalı, Finalist. 2010
TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Dal, Üçüncülük Ödülü. 2010
1. TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2010
2. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2009
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İda - 2008
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, gösterim. 2008

Tuzla Tersaneleri’nde Hayat - 2008 / Ethem Özgüven, Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu
- 1993 .... Belgesel, 00:41:00
3. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Ankara Etkinlikleri Gösterim. 2007

4857 - 2008 / Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
Beyoğlu Sineması, Gala. 12 Haziran 2008
Mimarlık ve Kent Filmleri 3. Festivali, Belgesel ve Canlandırma Filmleri Yarışması,
Ulusal Yarışma, En İyi Belgesel Film Ödülü. 2009
45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Belgesel Dalı, Yarışma Filmi. 2008
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, Türkiye'den Belgesel Filmler. 2008
28. İstanbul Uluslararası Film Festivali. 2009
14. Türkiye/Almanya Film Festivali, Belgesel Film Yarışması, Finalist. 2009
Onat Kutlar Film Festivali, Gösterim. 2011
2. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2009
8. Alanya Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2009

Bizim Deniz (Mare Nostrum) - 2008
19. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel
Kategori. 2008
16. Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Yarışma Filmi. 2009
2. Lüfer Bayramı İstanbul'un "Balıklı Filmler" Festivali, Gösterim. 2012

Hakikat (Alethea) - 2006 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven
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44. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması. 2007
12. Boston Turkish Festival, Documentary & Short Film Competition, Audience
Awards, Best Documentary. 2007
Munzur Belgesel Günleri, Gösterim. 2011
11. Eskişehir Uluslararası Film Festivali, Türkiye'den Kısalar, Gösterim. 2009
1. Bursa İpek Yolu Film Festivali, Gösterim. 2006

Bozcaada - 2005
2. Hisar Kısa Film Festivali. 2006

Fethi Kayaalp - 2005

Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir - 2000 / Ethem Özgüven, Petra Holzer
Özgüven
22. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 2000

Işık İnsanlarının Uzun Yürüyüşü - 2000 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven
Deprem Defteri - 1999 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven
Aydın Teker Dans Sergisi - 1999

Işık İnsanları - 1998 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven
5. Marmara Üniversitesi İletişimciler Haftası, Kısa Film Yarışması, Belgesel Dalı, Jüri
Özel Ödülü. 1999

Sipsi - 1997
20. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 1998
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Parakete -Hayır - 1996 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven

Aziz Nesin - 1994 - 1993 .... Belgesel, 00:26:00
6. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Seçiciler Kurulu Özel Ödülü.
1994

Dalyan - 1993 - 1993 .... Belgesel, 00:28:00
6. Ankara Film Festivali, Dünya Kısa Filmlerinden Örnekler, Gösterim. 1994

İki (Two) - 1993 - 1993 .... Belgesel, 00:05:43
6. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Gösterim. 1994

Köle - 1993 .... Belgesel, 00:10:00
6. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Gösterim. 1994

13.1.18. FATİH AKIN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Cennetteki Çöplük - 2012
İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek - 2004
Geri Dönmeyi Unuttuk - 2001

13.1.19. HAKAN AYTEKİN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Hareketin İmzası: Deprem - 1988
Karlı Dağların Ardı - 1989 /Eski Evler Eski Ustalar belgeselinin 8. Bölümü
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Yaşayan Gölgeler - 1989 /Eski Evler Eski Ustalar belgeselinin 11. Bölümü
Altın Kent İstanbul - 1996 / Hakan Aytekin, Suha Arın
Renkleri Taşırken - 1997 / Hakan Aytekin, Savaş Güvezne

İki Dünya Arasında - 1999-2000 / Hakan Aytekin, Hasan Özgen
İki Dünya Arasında: Taşların Sırrı
İki Dünya Arasında: Alın Yazısı: Ticaret
İki Dünya Arasında: Bedenin Işığı
İki Dünya Arasında: Barış Adında Bir Kuş
İki Dünya Arasında: Tarihe Dokunmak
İki Dünya Arasında: Toprak Çiçeğe Durunca

Keşfin Kıyısında - 2000
Keşfin Kıyısında: Su Düşleri... (1. Bölüm)
Keşfin Kıyısında: Sular Yükselmeden (2. Bölüm)

Keşifler Atlası - 2001
Keşifler Atlası: Işık Sesini Arıyor - 2001 (Keşifler Atlası, 7. Bölüm)
Ben Vedat Günyol - 2002 / Hakan Aytekin, Turhan Yavuz
Yarına Bir Harf - 2007

Anadolu’nun Renkleri: Doğum Düğün Ölüm - 2010 / Genel Yönetmen: Olgun Özdemir
/ Yönetmen: Peyami Çelikcan, Şahin Karasar, Kaya Özakgün, Hakan Aytekin, Mustafa Kara
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13.1.20. HASAN ÖZGEN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Bir Yenilginin Anatomisi - 2016 .... Belgesel, 01:00:00
Damladan Denize - 2009 .... Belgesel, 00:15:00
Sevdiğimiz Şeyler - 2008 .... Belgesel, 00:38:00
Gelenler, Gidenler ve Kalanlar: Karaman - 2006 .... Belgesel, 00:26:00
Işık Ülkesi - 2005 .... Belgesel, 00:30:00
Nerelisin? - 2003 .... Belgesel, 00:15:00
Tarihin Kilidi Çanakkale - 2002 .... Belgesel, 00:25:00, 2 Bölüm

İki Dünya Arasında - 1999-2000 .... Belgesel, 00:25:00 / Hakan Aytekin, Hasan Özgen
1. Bölüm - Taşların Sırrı
2. Bölüm - Alın Yazısı
3. Bölüm - Bedenin Işığı
4. Bölüm - Barış Adında Bir Kuş
5. Bölüm - Tarihe Dokunmak
6. Bölüm - Toprak Çiçeğe Durunca

Zamanda Yürümek - 2000 .... Belgesel, 00:25:00 / Hasan Özgen, Savaş Güvezne
Doğu’nun Uygar Kenti Kars - 1999 .... Belgesel, 00:26:00, 2 Bölüm
Megaron - 1999 .... Belgesel, 00:17:00
Başkent Zaman İçinde -1998 .... Belgesel, 00:25:00
Bursa 2000 - 1996 .... Belgesel, 00:27:00
Korumanın Başkenti Safranbolu - 1995 .... Belgesel, 00:25:00
A Dream Holiday - 1994 .... Belgesel, 00:25:00
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Zamana Açılan Yollar - 1992/1993 .... Belgesel, 00:30:00 / Hasan Özgen, Savaş
Güvezne

Kontrastların Harmonisi - 1992 .... Belgesel, 00:15:00, 6 Bölüm

Ortak Geleceğimiz - 1991 .... Belgesel, 00:20:00 / Hasan Özgen, Ahmet Hızarcı
Ve Taşlar Tanıktır - 1990 .... Belgesel, 00:38:00 / Savaş Güvezne, Hasan Özgen

Eski Evler Eski Ustalar - 1985 / 1989

Sessizliğin Bin Rengi - 1987 .... Belgesel, 00:26:00
Sırların Kenti - 1987 .... Belgesel, 00:31:00 / Savaş Güvezne, Hasan Özgen

Fırat Göl Olurken - 1984-87 / Süha Arın, Hasan Özgen

13.1.21. HAYRİ ÇÖLAŞAN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Hasret - 2014 .... Belge Film, 00:04:00 / Melis Ezgi Yaman, Hayri Çölaşan
6. Vicdan Filmleri Yarışması, Yarışma Filmleri. 2015

Sinop Cezaevi - 2007
5. İstanbul Çevre Kısa Film Festivali, Murat Şener, En İyi Görüntü Özel Ödülü. 2007
18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Belgesel Film Dalı, Gösterim. 2007
Hisar Kısa Film Festivali Gösterim. 2007

269

Kısa Günün Kısaları, Kısa Film Haftası, Ankapol Sineması, Ankara Gösterim. 2007
Kısa Günün Kısaları, Kısa Film Haftası, Ege Üniversitesi, İzmir Gösterim. 2007
Avrupa Filmleri Festivali, Video Odası. 2007
Boğaziçi Üniversitesi, Mithat Alam Film Merkezi, Cezaevi Belgeselleri Gösterim. 16
Kasım 2007
1. ODTÜ Kısa Film Festivali Gösterim. 2008
Mahmut Tali Öngören İnsan Hakları Film Günleri Gösterim. 13 Ekim 2010

13.1.22. HÜSEYİN KARABEY
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Bir Hayatı Masal Gibi Anlatmak - 2012 .... Belgesel, 00:34:00
Yoldan Çıktık - 2010 Perihan Taş, Hüseyin Karabey, Banu Öztürk, Nihan Gider, Nihan
Erdoğan
Ölümü Ektim Randevu Yerinde - 2006 / Nesrin Cevadzade, Hüseyin Karabey
Şiirden Sahneye Nazım'a Armağan - 2004 .... Belgesel, 00:45:00
Pina Bausch ile Bir Nefes - 2004 .... Belgesel, 00:30:00
Bir Memleket, Bir Zaman ve Bir Adam - 2004
Yoldan Çıktık - 2003
Sessiz Ölüm - 2001
Boran Boran - 1999
Sokaklar ve Kayıplar - 1998
Adı Aytaç - 1998
Bekar Hanları - 1997
1 Mayıs 2 Film - 1997
Etruş Kampı – 1996
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13.1.23. KAZIM ÖZ
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Beyaz Çınar (Çınara Sıpî) (White Plane) 2014 .... Belgesel, 01:25:00
34. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması, Finalist ve
Gösterim. 2015
34. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Gösterimi Yapılmadı. 2015
35. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması, Finalist. 2016
35. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması Bölümü, Gösterim.
2016
9. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, Türkiye Panaroma Bölümü, Gösterim
Seçkisi. 2016
3. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, Gösterim Seçkisi. 2016
4. Antakya Uluslararası Film Festivali, Belgesel Dalı, Finalist. 2016
22. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2017
12. İşçi Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2017

Bir Varmış Bir Yokmuş (He Bû Tune Bû) - 2013 .... Belgesel, 01:21:00
3. Altın Defne Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Yarışması, Jüri Özel Ödülü. 2015
7. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2014
3. Ayvalık Film Festivali, Uzun Belgesel ve Kurmaca Panorama Bölümü, Gösterim.
2014
4. Nar Film Festivali, Gösterim. 2014
17. 1001 Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2014
4. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Günleri, Gösterim. 2014
2. İzmir Hak ve Emek Odaklı Sinema Günleri, Gösterim. 2015
Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Belgesel Haftası, Gösterim Seçkisi. 2015
47. Sinema Yazarları Derneği SİYAD Ödülleri, En İyi Belgesel Film Ödülü Adayı. 2015
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65. Berlin Film Festivali, Türkiye Standı, Uzun Belgeseller Bölümü, Gösterim. 2015
10. İşçi Filmleri Festivali, Ulusal Filmler Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2015
5. İnsan Hakları İzmir Belgesel Günleri, Gösterim Seçkisi. 2014
21. Saraybosna Film Festivali, Avrupa Film Ödülleri, Gösterim. 2015
1. Maltepe Belediyesi Sinema Belgesel Film Şenliği, Gösterim Seçkisi. 2016

Teknede - 1999
1. Foça Çevre Kısa Film Festivali, Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması Filmi. 1999
Ellerimiz Kanat Olacak Uçup Gideceğiz... - 1996 / Kazım Öz, Dorothea KIEST

El Yordamıyla Renkler - 1996 / Kazım Öz, Kadir Sözen, Özkan Küçük

Uzak (Dür) - 2004
9. Türkiye / Almanya Film Festivali, Belgesel Film Yarışması, En İyi Belgesel. 2004
3. Londra Kürt Filmleri Festivali. 2004
17. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel Kategori, En
İyi Belgesel Film Ödülü. 2006
Macaristan Duna TV'de de gösterildi. 2006
Alman-Fransız ortak televizyon kurulusu olan Arte TV'de de gösterildi. 10 Eylül 2006
4. Ayışığı Belgesel Film Günleri. 2005

Son Mevsim: Şavaklar - 2009(Kültür Bakanlığı, ARTE-Fransa ortak yapımı)
Sinema Destekleme Kurulu 2010/1
Mannheim-Heidelberg Film Festival, Jüri Özel Ödülü.
21. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması, Profesyonel Dal, Üçüncülük
Ödülü. 2010
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28. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Yarışma Filmi. 2009
2. Documentar-Ist İstanbul Belgesel Günleri, SİYAD Yerli Belgesel Seçkisi. 2009
28. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Gösterim. 2009
13. Binbir Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2010
1. Doğubayazıt (Bazid) Film Günleri, Gösterim. 2010
Hamburg 4. Kürt Film Günleri, Gösterim. 10-16 Haziran 2010
5. Dağ Filmleri Festivali, İstanbul Doğa Çevre İnsan Bölümü, Gösterim. 2010
1. Dersim Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali, Belgeseller Seçkisi Bölümü,
Gösterim. 2011
4. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2011
6. İşçi Filmleri Festivali, Türkiye'den Belgeseller Bölümü, Gösterim. 2011
1. Onat Kutlar Film Festivali, Gösterim. 2011
Munzur Belgesel Günleri, Gösterim. 2011
Erzincan Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2013

13.1.24. KAYA ÖZKARACALAR
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Akıntıya Karşı... Orhan Kemal - 2005
Güzella Bayındır, Gülzerin Kızıler, Onur Küçükarslan, Özge Özyılmaz, A. Şule Süzük,
Ayhan Dinç, Kaya Özkaracalar

16. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması, Profesyonel Dal,
İkincilik Ödülü. 2005

Behice Boran: Son Nefesine Kadar - 2006 / Mehmet Demir, Sinan Önelge, Özlem Öz,
Emre Özkapı, Kaya Özkaracalar, Barış Özkaya, İlke TEMELTAŞ, Can MENGİLBÖRÜ
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6. AFM Bağımsız Filmler Festivali. 2007
18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Gösterim. 2007
44. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması. 2007

13.1.25. MEHMET ALİ BİRAND
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
12 Mart Gerçekleri - 1994 (10 Bölüm)
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 8. Sedat Simavi Ödülleri, Kitle Haberleşmesi Dalı Ödülü.
1984

12 Eylül Gerçekleri (9 Bölüm)
Demir Kırat - 1995 (10 Bölüm) / Mehmet Ali Birand, Bülent Çaplı, Can Dündar
Sibirya'dan Türkiye'ye Doğalgaz - 2004

13.1.26. MEHMET GÜLERYÜZ
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Sessizlerin Sesi: Orhan Kemal - 2010
Adana 18. Altın Koza Film Festivali, Altın Koza Seçkileri, Özel Bölüm Gösterim. 2011
30. İstanbul Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2011
Nar Sanat 2. Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2012
Sinemardin 7. Uluslararası Mardin Film Festivali, Belgesel Film Gösterim Seçkisi. 2012
10. Akbank Kısa Film Festivali, Özel Gösterim. 2014

Bayram Sabahları - 2010 / Mehmet Güleryüz, Ozan Turgut
Üçyüzyıllık Ezgi - 2008
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Altın Çağın Senaristi:Safa Önal - 2002
Altın Çağın Senaristi:Bülent Oran - 2002
Bir Antalya Sevdalısı: Behlül Dal - 2001
Türkan Şoray Belgeseli - 2001 / 7'

Hayal Kahramanlar: Dublörler ve Yardımcı Oyuncular - 2000
TRT Genç Sinemacılar Projesi 15'

Kemal Sunal - 2000
Türk Sinema Tarihi - 1995

13.1.27. MUSTAFA ÜNLÜ
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Ah - 2016 .... Belgesel, 01:00:00
28. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması, En İyi Film Ödülü.
2017
53. Antalya Film Festivali, Ulusal Belgesel Gösterim Seçkisi. 2016
7. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2016
36. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması, Finalist. 2017
70. Cannes Film Festivali, Türkiye Standı, Uzun Belgesel Katalogu. 2017

Bölge - 2011 .... Belgesel, 00:55:00
16. Boston Türk Festivali, Belgesel ve Kısa Film Yarışması, Finalist ve Gösterim. 2011

Kurşun Kalem - 2009
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12. Binbir Belgesel Film Festivali, Gala. 2009
21. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel Dal, Finalist.
2010
TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori Finalist. 2010

Zaman Parçası (Time Piece) - 2006 / Murad Özdemir, Mustafa Ünlü, Nurdan Arca,
Özgür Arık, Şehbal Şenyurt, Ersan Ocak, Edet Belzberg, Linda Goode Bryant, Alex Gibney,
Nathaniel Kahn, Albert Maysles, Sam Pollard
Full Frame Belgesel Film Festivali, North Carolina, Durham, gösterim. 2006

Eskişehir'den Son Havadis - 2006
1001 Belgesel Film Festivali. 2006
Türkiye & Yunanistan 3. Belgesel Film Buluşması, gösterim. 2007
6. Alanya Belgesel Film Günleri. 2007
1. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2008

Çıralı Eko Tarım - 2006

Akyaka - 2005 .... Belgesel, 00:36:00
5. Rastgele Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali. 2005
6. Alanya Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2007
4. Dadaş Film Festivali, Çevre ve İnsan Gerçeği Belgesel Bölümü, Gösterim. 2009

Caretta Yavrusu - 2005 .... Belgesel, 00:03:00
5. Rastgele Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali. 2005
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Caretta Caretta: Hayata Dair - 2005
5. Ay Işığı Belgesel Sinema Akşamları, Gösterim. 23-27 Ağustos 2006
6. Alanya Belgesel Film Günleri. 2007

Akdenizli - 2001 / Mustafa Ünlü, Selda Meral
4. Ulusal Kısa Film Festivali. 2005
2. Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Sinema Festivali, Tekirdağ, Gösterim.
2012
Suryoyo - 2000 / Mustafa Ünlü, Selda Meral
Retina Uluslararası Film ve Video Festivali, Gösterim. 2002
1. Uluslararası GAP İlleri Kültür ve Turizm Festivali, GapFest'2008, gösterim. 2008
2. Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Sinema Festivali, Tekirdağ, Gösterim.
2012

Margarit Sokakta Bir Ev - 1999
Yarın Deprem Olursa - 1999 / Mustafa Ünlü, Selda Meral
4. Ulusal Kısa Film Festivali. 2005

12 Eylül Belgeseli - 1998
1. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2008

Boğazı Düğümlenen Şehir - 1997
Vehbi Koç Belgeseli - 1992
Cumhuriyetin Kraliçeleri - 1991
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13.1.28. NECATİ SÖNMEZ
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Kayıp Belleğin İzinde - 2011 .... Belgesel, 00:12:53 / Necati Sönmez, Burçin Gerçek
5. Akdeniz Üniversitesi Kısa Film Günleri, Gösterim. 2015

Gazze'nin Yarası - 2009
4. Bursa İpek Yolu Film Festivali, Gerçeği Söylemek Gerekirse Bölümü, Gösterim.
2009
28. İstanbul Uluslararası Film Festivali. 2009
47. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Finalist.
2010
1. TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2010
2. Nar Sanat Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2012

40 Gün 40 Gece Sulukule - 2007
40 Gün 40 Gece Sulukule, Fransız Kültür'de Çingene Filmleri, Gösterim. 8-11 Mayıs
2007

İşler Nanay! - 2007 / Necati Sönmez, Emel Çelebi
40 Gün 40 Gece Sulukule, Fransız Kültür'de Çingene Filmleri, Gösterim. 8-11 Mayıs
2007

İbret Olsun Diye - 2007
26. Uluslararası İstanbul Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması. 2007
44. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması. 2007
2. Bursa İpek Yolu Film Festivali, Ulusal Altın Karagöz Belgesel Film Yarışması, En
İyi Film Ödülü. 2007
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19. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel Dal, İkincilik
Ödülü. 2008
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, Türkiye'den Belgesel Filmler. 2008
1. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali, Gösterim. 2009
Osmanlı Bankası Müzesi, Belgesel Sinema Günleri"nde gösterim. Ocak 2009
2. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2009
1. TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2010
1. Suç ve Ceza Uluslararası Film Festivali, Askıda Hukuk ve İnsan Hakları Bölümü,
Gösterim. 2011
2. Nar Sanat Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2012
16. Binbir Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2013

Çıralı: Doğala Dönüş - 2004 / Bülent Arınlı, Necati Sönmez
5. Alanya Belgesel Sinema Günleri. 2006
4. Dadaş Flim Festivali, Çevre ve İnsan Gerçeği Belgesel Bölümü, Gösterim. 2009

Theo'nun Bakışı - 2002
2. Ayışığı Belgesel Günlerine Katıldı. 2003
15. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışmasında gösterildi.
2003
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Belgesel Haftası, Gösterim. 6-9 Mart 2012
12. İzmir Film Festivali, Anılarına Bölümü, Gösterim. 2012

13.1.29. NAZMİ ULUTAK
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Baş Makinist - 1992
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5. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, İkincilik Ödülü.
1994
1993 Arıburnu Ödülleri, Yavuzer Çetinkaya Jüri Özel Ödülü, 1993
1001 Belgesel Film Festivali, Mart 2000
4. Akdeniz Belgesel Film Festivali, Samos 2001

Balıkdamı - 1987
Kuşcenneti - 1988
A Letter to a Friend - 1990
Anatolian Cuisine - 1992
Kent-Koop - 1994
Banvit - 1995
Sipsi (görüntü yönetmeni) - 1997
BSB Kamu Yararı Spotu - 2000

Dost - 2002
2. Rastgele Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali

13.1.30. OĞUZ MAKAL
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
İstanbul’da Bir Gizli Bahçe: Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi - 2015 .... Belgesel,
00:38:00
13. Çevre Kısa Film Festivali, Uluslararası Gösterim Seçkisi: 2015
Tarih İçinde İzmir Sinemaları - 1998
11. Uluslararası İzmir Film Festivali, Belgesel Gösterimi. 1999
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Kumdan Kale - 2006
Eğitim Tarihinin Sessiz Kahramanları: Eğitmenler - Nisan 2006
1. Dadaş Film Festivali, Gala. 2006
4. Uluslararası Dadaş Film Festivali, Gösterim. 2009
SDÜ Kültür Merkezi, Gösterim. 17.05.2005

Onların Hikayesi SDÜ Kültür Merkezi, Gösterim. 17.05.2005

13.1.31. PETRA HOLZER
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Toz - 2010 / Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
Manisa Altın Üzüm Kısa Film Festivali, Belgesel Dalı, Finalist. 2010
Diyarbakır Belgesel Film Günleri, Yarışma Dışı Gösterim Bölümü. 2011
7. Aljazeera Uluslararası Belgesel Film Festivali. 2011

Silikozis - 2009 / Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
21. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel
Belgesel Dalı, Finalist. 2010

4857 - 2008 / Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
Beyoğlu Sineması, Gala. 12 Haziran 2008
45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Belgesel Dalı, Yarışma Filmi. 2008
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. 2008
14. Türkiye/Almanya Film Festivali, Belgesel Film Yarışması, Finalist. 2009
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Hakikat - 2007 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven
44. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması. 2007

Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir - 2000 / Ethem Özgüven, Petra Holzer
Özgüven
Işık İnsanlarının Uzun Yürüyüşü - 2000 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven
Deprem Defteri - 1999 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven
Işık İnsanları - 1998 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven
Hayır - 1996 / Ethem Özgüven, Petra Holzer Özgüven

13.1.32. REİS ÇELİK
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Lal Gece - 2011
İnadına Film Çekmek - 2010 .... Belgesel Sinema
İnat Hikayeleri - 2003 .... Belgesel Sinema
Nazım Hikmet Ziyaretçin Var - 1992

13.1.33. SAVAŞ GÜVEZNE
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Beşiktaş’ta Bir Tayyare Fabrikası - 2008
Osmanlı Bankası Müzesi Sineması, gösterim. 30 Nisan 2009
3. Lefke Avrupa Üniversitesi Belgesel Sinema Günleri, Gösterim Seçkisi. 2017

Demir İz - Garb'ın Treni Şark'ın Garında - 2006
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Osmanlı Bankası Müzesi Sineması'nda gösterim. 2007

Kalimerhaba Side - 2004

Rayların İzinde - 2006
Türkiye & Yunanistan 3. Belgesel Film Buluşması, gösterim. 2007
Osmanlı Bankası Müzesi Sineması, gösterim. 2007

Zamanda Yürümek - 2000 / Hasan Özgen, Savaş Güvezne
Dördüncü Gücün Öyküsü - 1998
Ve Taşlar Tanıktır - Hasan Özgen, Savaş Güvezne
Renkleri Taşırken - 1997 / Hakan Aytekin, Savaş Güvezne
Arduvaz - 1996
Aykırı Bir Yürek - 1995

Zamana Açılan Yollar - 1992 / Hasan Özgen, Savaş Güvezne
Zamana Açılan Yollar: Gidemediğin Yer Senin Değildir - 1992
Zamana Açılan Yollar: Kan Damarları - 1992
Zamana Açılan Yollar: Kökler ve Dallar - 1992
Zamana Açılan Yollar: Tekerleğin Türküsü - 1992

Dünyanın Merkezi - 1987
Kültür Bakanlığı, Sinema Teşvik Ödülleri, Belgesel Filmler, 2.000.000 TL Ödülü. 1987
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13.1.34. SADIK ASLANKARA
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Alnında Işık - 2016 .... Belgesel, 00:45:00
28. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali, Belgesel Bölümü, Finalist ve Gösterim.
2016

Bursa’nın Nazım’ı - 2016

Bir Fotoğrafın Anlatamadığı - 2009 .... Belgesel, 00:24:00
12. 1001 Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2009

Benim Adım Güler - 2007
44. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması. 2007
19. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel
Kategori. 2008
7. Binbir Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2004

Toroslarda Bir Derin Dolambaç - 2001
Kuşadası Altın Kıyı Kısa Film Festivalinde gösterildi.
5. Alanya Belgesel Sinema Günleri. 2006

Obruklarla Volkanlarla Karapınar - 2000

Yansıma - 1999 .... Belgesel, 00:12:01
1. Foça Çevre Kısa Film Festivali, Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması Filmi. 1999
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Öğretici Ormanın Eğitimli Köylüleri - 1999

Ormanım - 1999
4. Ulusal Kısa Film Festivali. 2005
1. Foça Çevre Kısa Film Festivali, Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması, Belgesel Dalı,
Birincilik Ödülü. 1999 (FTV Reklam ve Video Ltd. Şti. Prodüksiyon Ödülü ve Prizma Net
Ödülü verilmiştir.)
3. Pam Film Festivali, Uluslararası Çevre Filmleri Bölümü, Gösterim. 2005

13.1.35. SELÇUK ERZURUMLU
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Toz - 2010 / Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
Manisa Altın Üzüm Kısa Film Festivali, Belgesel Dalı, Finalist. 2010
Diyarbakır Belgesel Film Günleri, Yarışma Dışı Gösterim Bölümü. 2011
7. Aljazeera Uluslararası Belgesel Film Festivali. 2011

Silikozis - 2009 / Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
21. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel
Belgesel Dalı, Finalist. 2010

4857 - 2008 / Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
Beyoğlu Sineması, Gala. 12 Haziran 2008
45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Belgesel Dalı, Yarışma Filmi. 2008
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. 2008
14. Türkiye/Almanya Film Festivali, Belgesel Film Yarışması, Finalist. 2009
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13.1.36. SEMRA GÜZEL KORVER
Belgesel Filmografisi
Orada Doğdum Burada Büyüdüm - 2013 .... Belgesel
15. Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali, Profesyonel Dal, Finalist. 2014
9. Datça Altın Badem Sinema ve Kültür Festivali, 4. Datça Ulusal Belgesel Film
Yarışması, Özel Gösterim. 2014
2. Boğaziçi Film Festivali, Belgesel Özel Gösterim Bölümü, Gösterim. 2014
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, TV Belgesel Dalı, Övgüye Değer Ödülü. 2015

Almanya’da Yarım Asır
Proje Yönetmeni, Prodüktör, Yönetmen. 2011-2012

Multikulti Haberler
Yapımcı, Yönetmen. 49’. 2012
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Günleri. Özel Gösterim. 2013
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Özel Gösterim. 2013
İstanbul Şehir Üniversitesi. Özel Gösterim, 2013
1. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali. Gösterim Seçkisi. 2013

Hauptschule’den Üniversiteye
Proje Yönetmeni. 30’. 2012

“İşgücü İstemiştik İnsan Geldi”
Proje Yönetmeni. 40’. 2012
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Alamanya Alamanya
Yapımcı: Semra Güzel Korver
Yönetmen: Semra Güzel Korver, Ayla Karlı Tezgören 52’. 2011
4. TRT Belgesel Ödülleri. Özel Gösterim. 2012
Bir Belgesel, Bir Gazeteci Çay ve Simit Belgesel Gösterimleri. 2012
15. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. 2012
12. Alanya Belgesel Film Festivali. Gösterim Seçkisi. 2013
Humanity Explored Film Festivali. Seyirci Özel Ödülü. 2013

Şehir İnsanları
Yapımcı, Yönetmen, 30’. 2006
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. Türkiye'den Belgesel Filmler. 2008
Cumartesi Belgeselleri. 2009
Türk Filmleri Haftası. Pecs, Macaristan. 2010

Fan-Atik
Yapımcı, Yönetmen, 3x25’. 2003
2. Ayışığı Belgesel Film Günleri. 2003
2. Retina Uluslararası Belgesel Film ve Video Festivali. Macaristan. Özel Gösterim.
2003
10. Shanghai Televizyon Festivali. 2004
7. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. 2004
9. Uluslararası İstanbul Bienali. Özel Gösterim 2005

İsyan Günleri
Yapımcı, Yönetmen. 25’. 2001
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Hatay Belgesel Günleri. 2002
Ayışığı Belgeselleri. 2003

Dönüşüm
Yapımcı, Yönetmen. 6x30’. 2000
5. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. 2001
13. Ankara Uluslararası Film Festivali, Gösterim. 2001
1. Uluslararası Akdeniz Altın Portakal Belgesel Film Festivali. 2002
Hatay Belgesel Film Günleri. 2002

İlhan Amca
Yönetmen 1998 / Semra Güzel, Aydın Bulut
2. Uluslararası 1001 Belgesel Festivali. 1998
10. Ankara Uluslararası Film Festivali, Gösterim. 1998
İzmit Belgesel Günleri. 1998
Eskişehir Film Festivali. 1999
1. Karinpub Kısa film Günleri, Gösterim. 20 Haziran 2002

İstanbul'un Çocukları (Rum Okulları)
Yönetmen Yardımcısı. 1998

13.1.37. SERDAR GÜVEN
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Salkım Söğüt Saçlım - 2012 .... Belgesel, 00:54:00
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15. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2012
63. Berlin Film Festivali, Türkiye Standı, Gösterim. 2013
12. Alanya Belgesel Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2013
1. Maltepe Belediyesi Sinema Belgesel Film Şenliği, Gösterim Seçkisi. 2016

Dondurmam Mandadan - 2008
6. Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması, Belgesel Dalı, İkincilik Ödülü. 2008
UNDP/ Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Belgesel Film Ödülü. 2008
20. Uluslararası Ankara Film Festivali. 2008
4. Dadaş Film Festivali, Çevre ve İnsan Gerçeği Belgesel Bölümü, Gösterim. 2009

Alamet-i Üstüvane - 2008
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, Türkiye'den Belgesel Filmler. 2008
5. Bodrum Uluslararası Film Festivali, SİYAD Eleştirmenler Ödülü Adayı. 2008
20. Ankara Uluslararası Film Festivali, Amatör Belgesel Dalı, birincilik ödülü. 2009
BSB Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Cep Sineması gösterim. 23 Mayıs 2009
46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Belgesel Film Yarışması,
Finalist. 2009
4. Ege Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2011

Canıyla Oynayanlar - 2010
10. Altın Safran Belgesel Film Festivali, Senaryo Dalı, İkincilik Ödülü. 2009
Antalya 47. Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Finalist.
2010
Ankara 22. Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Profesyonel
Filmler Dalı, Finalist. 2011
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13.1.38. SEZGİN TÜRK
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Mamak'ta - 2010
Diyarbakır Belgesel Film Günleri, Yarışma Dışı Gösterim Bölümü. 2011
Uçan Süpürge 14. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Gösterim. 2011

Kır Çiçeklerinin Öğretmeni - 2009 .... Belgesel, 01:00:00
12. 1001 Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2009

Cenûb-i Garbî Kafkas Cumhuriyeti - 2007

Kaf Dağı Düşü - 2006
Türkiye-Fransa Belgesel Film Atölyesi, İstanbul. 2006
Bodrum Film Festivali. 2006
Erivan Film Festivali. 2006
1001 Belgesel Film Festivali, İstanbul. 2006
1. Bursa İpek Yolu Film Festivali, Belgeselcilerin Gözüyle 10 Kadın 10 Bakış Bölümü
Gösterim. 2006
Altın Koza Film Festivali. 2006
Düzce Belgesel Film Günleri. 2008

Bela Bartok, Türkiye, 1936 - 2004
1001 Belgesel Film Festivali, İstanbul. 2004
Alanya Belgesel Günleri. 2004
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Çanakkale Belgesel Günleri. 2004
Ay ışığı Belgesel Günleri. 2004
AsterFest Film Festivali, Makedonya. 2006

Cebimde Çok Küçük Elma Var - 2000
3. Sinema ve Tarih Buluşması. 2000
32. Macar Film Günleri. 2001
Retina Uluslararası Film ve Video Festivali, Gösterim. 2002
13. Ankara Uluslararası Film Festivali, Seçiciler Kurulu Özel Ödülü. 2001

İnsanını Yitirmiş Kent Kayaköyü : Levissi - 1997
10. Ankara Film Festivali. 1998
Nürnberg Film Festivali. 1998
Köln Belgesel Günleri. 1998
1. Uluslararası Sinema-Tarih Buluşması ikincilik ödülü. 1998
Bilgi Üniversitesi, Mülteci Filmleri Gösterimi. 2004

13.1.39. SEDAT CERECİ
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Aynkehf'ten Aynvert'e - 2012
Demek ji Dema (Zamanın İçinden) - 2011
Yestikan'dan Van'a - 2011
Yolsuz Yolun Yolcusu - 2010
Yola Çıktım Mardin'den - 2010
Geçmişe Doğru - 2010
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İnsanın Bayramı (Adam's Festival) - 2010
Eşgili - 2009
Tirşik - 2009
Newroz - 2009
Sessiz Dilek (Silent Wish) - 2009
Hıdrellez - 2008
Ağzı Açık Alamet (Fiery Mysterious Hole) - 2007

13.1.40. ŞEHBAL ŞENYURT
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Sulhname (Settlement) - 2011
14. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2011
2. TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, Gösterim. 2011
Filmmor 10. Uluslararası Gezici Kadın Filmleri Festivali, Kadınların Sineması Bölümü
Gösterim. 2012

Aramızdan Birileri (One of Us) - 2009
Documentar-Ist 3. İstanbul Belgesel Günleri, Türkiye Panaroma Bölümü, Gösterim
Seçkisi. 2010

Bizim Mahallenin Giritlileri - 2009 / Şehbal Şenyurt, Bülent Arınlı
Filmmor 9. Uluslararası Gezici Kadın Filmleri Festivali, Kadınların Sineması Türkiye
Bölümü, Gösterim. 2011
Onat Kutlar Film Festivali, Gösterim. 2011
2. Malatya Uluslararası Film Festivali, Karşı Yaka Memleket Bölümü Seçkisi. 2011
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Vatandaşlık Halleri - 2008
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, Türkiye'den Belgesel Filmler. 2008
12. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Türkiye'den Belgeseller. 2009

Zaman Parçası (Time Piece) - 2006 / Murad Özdemir, Mustafa Ünlü, Nurdan Arca,
Özgür Arık, Şehbal Şenyurt, Ersan Ocak, Edet Belzberg, Linda Goode Bryant, Alex Gibney,
Nathaniel Kahn, Albert Maysles, Sam Pollard
Full Frame Belgesel Film Festivali, North Carolina, Durham, gösterim. 2006

Homdu Nehri Çocukları - 2005 .... Belgesel, 00:57:47

Güneş, Ay, Yıldız - 2003
1001 Belgesel Film Festivalinde gösterildi. 2004

Habitat II Infomercial - 2002 .... 3'-4' 5 bölüm
Türkiye’de birçok ulusal TV kanalında yayınlandı.

İstanbul Habitat II İçin Hazır - 2002 .... Belgesel, 7' ve 22' 1 bölüm
Birleşmiş Milletler Habitat Grup Toplantılarında gösterildi.

Türkiye İçin Eğitim - 2002 .... Belgesel, 25' 2 bölüm
NTV Televizyonunda gösterildi.
Star TV Televizyonunda gösterildi.
Show TV Televizyonunda gösterildi.

Türkiye İçin Enerji - 2002 .... Belgesel, 27' 1 bölüm
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NTV Televizyonunda gösterildi.
Star TV Televizyonunda gösterildi.
Show TV Televizyonunda gösterildi.

Adige - 1999
Retina Uluslararası Film ve Video Festivali, Gösterim. 2002
Ayışığında Belgesel Günlerinde Gösterildi. 2003
Göç - Mülteciler Belgeselleri günlerinde gösterildi. 21-23 Haziran 2004
Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali” çerçevesinde ilk gösterimi yapıldı.
Osmanlı Bankası Müzesi Sineması'nda, 29 Aralık 2005 Perşembe günü saat 19:00'da
gösterildi.
CNNTürk'de gösterildi.
Ürdün Tv'de gösterildi.
Düzce Belgesel Film Günleri. 2008

Derinlerdeki Tarih - 1997
Show Tv Televizyonunda gösterildi.
Cine5 Televizyonunda gösterildi.
Kanal 6 Televizyonunda gösterildi.
NTV Televizyonunda gösterildi.
Sky Türk Televizyonunda gösterildi.
CNN Türk Televizyonunda gösterildi.

Galatasaray Lisesi - 1995

Kıbrıs - 1994 .... Yönetmen
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Haber Belgesel, 45' 13 bölüm
TRT Televizyonunda gösterildi.

13.1.41. ÜMİT KIVANÇ
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Tahir Elçi - 2016 .... Belgesel, 00:10:25

Hrant İçin Çağrı Filmleri ve Olağan Şüpheliler Yargı Önünde - 2016 .... Belgesel,
00:10:00
36. İFSAK Kısa Film Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2016

İyi Kalpli İşadamı - 2016 .... Belgesel, 00:09:34
36. İFSAK Kısa Film Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2016

Panayır - 2016 .... Belgesel, 00:09:16
36. İFSAK Kısa Film Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2016

_ 19 Ocak 2012 - 2016 .... Belgesel, 00:07:40
36. İFSAK Kısa Film Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2016

Sevişme Sahnesi ve Kulisi - 2016 .... Belgesel, 00:08:30
36. İFSAK Kısa Film Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2016

Simitçi - 2016 .... Belgesel, 00:02:00
36. İFSAK Kısa Film Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2016
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Soğuk Bir Bahar Günü - 2016 .... Belgesel, 00:10:10
36. İFSAK Kısa Film Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2016

Yağmurlu Bir Nisan Günü - 2016 .... Belgesel, 00:09:27
36. İFSAK Kısa Film Yarışması, Gösterim Seçkisi. 2016

Ağlama Anne, Güzel Yerdeyim (Roboski) - 2012
ÇGD 2012 Yılının Başarılı Gazetecileri, En İyi Belgesel Ödülü. 2013

16 Ton - 2011
Uçurtmam Tellere Takıldı - 2010
19 Ocak'tan 19 Ocak'a - 2008
Şarkılarla Geçti Aramızdan - 2008
Naze - 2006
Filistin - 2003 / Ümit Kıvanç, Ümit Şahin

Kızlar ve Kökler - 2002
15. Ankara Film Festivali, Belgesel Yarışması, Profesyonel Kategori, İkincilik Ödülü.
2003

Bir Dakika Karanlık - 2001
Bitti Derken Başladı - 2001
Sığınmak: Çukurca 1991 - 1991 .... Belgesel, 00:37:49
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13.1.42. YELDA YANAT
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Balkanlar Benim Yurdum (Bulgaria, My Land) - 2015
Aljazeera English & International Yayın

36 Boys - 2013
Aljazeera English & International Yayın
18. Boston Türk Festivali, Belgesel ve Kısa Film Yarışması, Finalist ve Gösterim. 2013

Yahudi Derviş (Israeli Dervish) - 2012 (Al Jazerra English)
Antalya 49. Altın Portakal Film Festivali, Belgesel Film Yarışması, Finalist. 2012
Cinema South Film Festival, Açılış Filmi. 2012
Aljazeera English & International Yayın
http://www.youtube.com/watch?v=rl6xwl-JN6Y

13.1.43. YASİN ALİ TÜRKERİ
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Gıdı Gıdı - 2011
10. Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Yarışması, Senaryo Dalı, Birincilik Ödülü.
2010

Manastır Doğum Yerim - 2011
TRT Belgesel Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, Finalist. 2011
14. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, Gösterim. 2011
5. İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, İnsan Öyküleri Programı Gösterim.
2011
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11. Alanya Belgesel Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2012
2. Onat Kutlar Film Festivali, Gösterim. 2012

Kalemi Kırmasaydık - 2009
TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori Finalist. 2010

Hayatın Ritmi: Aksak - 2008
1. TRT Belgesel Film Yarışması, Profesyonel Kategori, Mansiyon Ödülü. 2009
45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Belgesel Dalı, Yarışma Filmi. 2008
15. Altın Koza Film Festivali. 2008
5. Uluslararası Bodrum Film Festivali. 2008
14. Gezici Festival Kars/Artvin. 2008
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. 2008
20. Ankara Uluslararası Film Festivali, Profesyonel Belgesel Dalı, Finalist. 2009
1001 Belgesel Film Festivali, Türkiye'den Belgesel Filmler. 2008

Ayağımıza Sağlık - 2007

Edward'ın Armonisi - 2006
1001 Belgesel Film Festivali. 2006
6. Alanya Belgesel Film Günleri. 2007

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Günümüz Türk belgesel sinema yönetmenlerinin kimler olduğu ve üretmiş olduğu
belgesel filmlerin neler olduğu kronolojik olarak aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1. Günümüz Türk belgesel sinema yönetmenlerini ele alırken yapılması neye dikkat
etmek gerekir?
a) Rastgele seçim yapmak.
b) Bir kısım belgesel film yönetmenini ele almak.
c) Özellikle popüler türler yapanları ele almak.
d) İzleyicisi çok olan belgesel film yönetmenlerini ele almak.
e) Kapsamlı ve sistematik bir isim listesi çalışması yapmak.
2. TRT televizyonunda 32. Gün adlı televizyon programını yapan, 12 Mart Gerçekleri,
Demir Kırat, Sibirya'dan Türkiye'ye Doğalgaz adlı belgesellerin yönetmeni kimdir?
a) Mehmet Ali Erbil
b) Mehmet Kemal
c) Mehmet Ali Birand
d) Mehmet Anıl
e) Mehmet Ali Birci
3. Demir Kırat, Sarı Zeybek, İsmet Paşa, İETT Belgeseli, Garip: Neşet Ertaş gibi
belgesel filmlere imza atan ve televizyon belgeselciliğinde tanınmış isim
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Can Dündar
b) Can Gamlı
c) Canan Döndü
d) Cem Apay
e) Can Gündar
4. “Kameraarkasi” adlı platformu kuran kimdir?
a) Hadi Çomu
b) Hamit Gönül
c) Hayri Gözlü
d) Hayri Çölaşan
e) Hamdi Çöllü
5. Sürgünde Bir Halk: Ahıskalı Türkler, Teşbih-i Beliğ-i Camii, Suskun Şehir, Yukarı
Deniz adlı belgesel filmlerin yönetmeni kimdir?
a) Cenk Demir
b) Can Divri
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c) Cenk Demirkıran
d) Cengiz Demirci
e) Ceren Cenker

Cevaplar
1) E
2) C
3) A
4) D
5) C
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14. GÜNÜMÜZDE BELGESEL FİLM GÖSTERİM MECRALARI,
ULUSAL VE ULUSLARARASI BELGESEL FİLM FESTİVALLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Ulusal ve Uluslararası Belgesel Film Festivalleri
14.2. Yurtdışı Belgesel Film Festivalleri
14.3. Sinema Araştırma Linkleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

306

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Ulusal Belgesel Film Festivalleri, Uluslararası Belgesel Film Festivalleri Yurtdışı
Belgesel Film Festivalleri, Sinemada Araştırma.
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Giriş
Film Festivalleri, Ulusal veya uluslararası ortamda, filmlerin eleştirilmesini, filmlerin,
yönetmenlerin, oyuncuların ve yapımcı firmanın tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen
organizasyonlardır. Ülke sinemasının, filmlerin ve yönetmeninin tanıtımı festivallerle sağlanır.
(http://www.kameraarkasi.org/festivaller.html)
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14.1. Ulusal ve Uluslararası Belgesel Film Festivalleri
1001 Belgesel Film Festivali
Adana Altın Koza Film Festivali
Akbank Kısa Film Festivali
Akdeniz Belgesel Film Günleri
Akdeniz Üniversitesi Kısa Film Günleri
Altın Bamya Ödülleri
Altın Çınar Film Festivali
Altın Kestane Ödülleri
Ankara Engelsiz Filmler Festivali
Ankara Uluslararası Film Festivali
Antalya Film Festivali
Ataşehir Ulusal Kısa Film Yarışması
Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması
Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri
Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması
Bizim Filmler Festivali – İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Uluslararası Boğaziçi Film Festivali
Boston Türk Festivali, Belgesel ve Kısa Film Yarışması
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali - BIFED
Crossroads Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Festivali
JCI İstanbul
Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali
Çocuk Hakları Kısa Film Festivali
Dadaş Film Festivali
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Dağ Filmleri Festivali
Documentar-Ist
Ege Belgesel Film Günleri
Erciyes Film Festivali
Eskişehir Film Festivali
Filmmor Kadın Filmleri Festivali
Frankfurt Türk Film Festivali
Geleceğin Sineması - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel
Müdürlüğü
Uluslararası Gençlik Filmleri Festivali – İstanbul Üniversitesi
Gezici Festival - Ankara Sinema Derneği
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Haftası
Hangi İnsan Hakları? Film Festivali
Hisar Kısa Film Festivali - Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi
İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali
İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması
İkinci El Kısa Film Festivali
İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali
İnsan Hakları Belgesel Film Günleri
İstanbul Çevre Kısa Film Festivali
Uluslararası İstanbul Film Festivali - İstanbul Kültür Sanat Vakfı
İstanbul Kısa Film Festivali
İstanbul Kısa Filmciler Derneği Ulusal Kısa Film Yarışması
Uluslararası İşçi Filmleri Festivali
İzmir Kısa Film Festivali
Kar Film Festivali - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi
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Kısa-Ca Film Festivali - Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ½ Sinema Topluluğu
Köyceğiz Altın Aslan Film Festivali
Lions Kısa Film Yarışması
Los Angeles Türk Film Festivali
Malatya Uluslararası Film Festivali
Mardin Film Festivali
Marmara İletişim Kısa Film Yarışması
Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali
İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali
Montreal Türk Filmleri Festivali
Nar Film Festivali Gaziantep Nar Sanat Derneği
New York Türk Film Festivali
Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali
Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması
Palto Film Günleri - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Kulübü
Uluslararası Randevu İstanbul Film Festivali
Kırmızı Lale (Rode Tulp) Film Festival Rotterdam
ROFİFE Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali ve Yarışması
Roma Türk Film Festivali
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri
Safranbolu Uluslararası Belgesel Film Festivali
Seattle Turkish Film Festival Kısa Film Yarışması
SEECS Kısa Film Festivali - İstanbul Kültür Üniversitesi
Serka Kısa Film Yarışması
Sekans Film Eleştirisi Yarışması - Sekans Sinema Grubu
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Sinema Yazarları Derneği Siyad Ödülleri
Sinepark Kısa Film Festivali - Galatasaray Üniversitesi
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali
Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Festivali
Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması
Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Kısa Film Festivali
Ahtamara Van Film Günleri
Van Gölü Film Festivali İnci Kefali Sinema Ödülleri
Vicdan Filmleri Yarışması
Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali
Yeşil Barış Hareketi Kısa Film Yarışması
Yeşil Kamera Ulusal Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması
Yeşilçam Ödülleri - Kültür Bakanlığı Beyoğlu Belediyesi TÜRSAK Kültür Kenti Vakfı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kısa Film Yarışması
Yıldız Kısa Film Festivali - Yıldız Teknik Üniversitesi Sinema Kulübü
Yunus Nadi Ödülleri
Uluslararası Zeugma Film Festivali

14.2. Yurtdışı Belgesel Film Festivalleri
http://www.afi.com/AFIFEST/2003/
http://www.amnesty.nl/filmfestival/
http://corporate.discovery.com/public/afi/afi.html
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http://www.vcn.bc.ca/doxa/welcome.htm
http://www.bigworld.co.za/encounters3/index.htm
http://feminale.de/dyn/1439.htm
http://www.documentaryfilms.net/festivals.htm
http://www.filmladen.de/dokfest/index2.html
http://www.fortunecity.com/lavender/uplands/727/multidoc.html
http://www.princeton.edu/festival/noframe/start_p.html
http://www.unlv.edu/Colleges/Greenspun/silverstate.htm
http://www.agdok.de/E_agdoc/E_agdok.htm
http://www.culture.gr/2/22/222/22241/e2224101.html
http://www.bfi.org.uk/index.html
Australian International Documentary Conference
Docfest
DoubleTake Documentary Film Festival
DOXA
Film Festival
Film Threat
FlickerFest
FilmLand
Hot Docs
Hot Springs Documentary Film Festival and Institute
International Documentary Film Festival-Amsterdam
International Documentary Film Festival-California
Margaret Mead Film and Video Festival
MIPCOM
Sheffield International Documentary Film Festival
Telluride Film Festival
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United Nations Association Film Festival
Yamagata International Film Festival

http://www.belgeselfilm.com/belgeselfilm-festivalleri.html

14.3. Sinema Araştırma Linkleri
Joris Ivens
Directors Guild of Great Britain Filmmaking Links - International Production
Documentary Educational Resources
Film-Philosophy
cinetext - film & philosophy
European Documentary Network
Sinematek Dernegi…
Film-Philosophy Online Writings
moviemistakes
Shooting People - The UK Filmmakers' Network
TÜRVAK
The Movie Cliches List
Turhan Yavuz
Kamera Arkası
kisafilm.org - Sinema Öğrencisi Rehberi
ALTYAZI - Aylık Sinema Dergisi
filmkolik
Images A Journal of Film and Popular Culture
atomfilms

315

beyazperde
bigglook.com/biggcinema
bilgi.edu.tr/sinema
bilimkurgu.cjb.net
bsb-adf.org
Çasod.
Emmefilm
film.com
hollywood.com
film.com
ifsak.org
imdb.com
kamera arkasi.org
lokomotif.com
movie.com
sinefil.org
sinema.gen.tr
sinemafanatik.com
sineport.com
sinema.com
tursak.com

http://www.belgeselfilm.com/sinema-linkleri.html
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Uygulamalar

317

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Belgesel filmlerin izleyiciyle buluşma platformlarından en önemli festivallerin neler
olduğu, Ulusal ve Uluslararası Belgesel Film Festivallerinin isimleri, Yurtdışı Belgesel Film
Festivallerinin isimleri aktarıldı. Sinemada ve özelinde belgesel sinema için araştırmanın önemi
vurgulandı ve araştırma yapılabilecek bazı online platformlar aktarıldı.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yurtdışı belgesel film festivallerinden olup, Kanada’nın
tanınmış uluslararası belgesel festivalidir?
a) Hot Docs
b) Hut Doc
c) Hub Film
d) Hush Docs
e) Fat Docu
2. TRT tarafından düzenlenen uluslararası belgesel ödülleri yarışmasının adı nedir?
a) TRT Film Ödülü
b) TRT Yönetmenler Ödülü
c) TRT İletişim Ağı Ödülü
d) TRT Yapımcılar Ödülü
e) Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri
3. İlki 1978 yılında ulusal kısa film yarışması olarak düzenlenen, Türkiye'nin günümüze
kadar süregelen en eski kısa film etkinliği olan, başlatıldığı günden bugüne kadar ulusal
düzeyde düzenlenmiş ve ülkemizdeki birçok kısa film etkinliğine örnek teşkil eden
yarışma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gezgin Belgesel Yarışması
b) Güneş Film Yarışması
c) Kars Film Yarışması
d) İFSAK 38. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması
e) Küçükşehir Film Yarışması
4. Belgesel film için festivaller neden önemlidir?
a) Çünkü; belgesel filmlerle izleyicinin buluşmasını sağlayan platformlar olduğu
için.
b) Çünkü; belgesel film yönetmenleri için senaryo tespiti yapılan yerdir.
c) Çünkü; belgesel film yapımcıları için mekân tespiti yapılan yerdir.
d) Çünkü; belgesel film yapımcıları için bütçe tespiti yapılan yerdir.
e) Festivaller belgesel film için herhangi bir önem taşımamaktadır.
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5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yapılan festivallerin amacını kapsamlı bir şekilde
tanımlar?
a) Ülkenin akademik tanıtımı festivallerle sağlanır.
b) Ülke sinemasının, tanıtımı festivallerle sağlanır.
c) Ülke filmlerin tanıtımı festivallerle sağlanır.
d) Ülke yönetmeninin tanıtımı festivallerle sağlanır.
e) Ülke sinemasının, filmlerin ve yönetmeninin tanıtımı festivallerle sağlanır.

Cevaplar
1) A
2) E
3) D
4) A
5) E
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