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GİRİŞ

Lumiere'in 1895 yılında sineniatografı keşfedip
görüntülert filme almasıyla ortaya çıkan belgesel sineı;na o günden. bu yapa Çeşitli aşamalardan
geçerek günümüzde etkili bir iletişim, tanıtım, egitim ve propaganda aracı haline gelmişt}r.
Gerecini ve konusunu dogrudan yaşamdan ala~
rak, bu gereci ve konuyu kendi dogal çevresinde ya
da benzert'bir çevrede işleyip nesnel bir tutumla izleyicilere yarisıtır belgesel film. Böylece, bilgilendirme, sorunlan ortaya koyma, tanıtma, araştırma,
çözümleme ve draı;natize etme görevlerini, toplumun inançlarını olu§turacak gerçekleri · görüntüleyip
bunları gösterme amacı doğrultusunda yerine getirir.
çeşitli

.

.

.

'

'

İnsanların

ve önlann oluşturdukları toplurnların
sorunlafını · çözrnek konusunda alıcı aracılıgıyla
yardımcı olan belgesel film, etkinligini günümüzde
·sinemadan televizyona yöneltmiştir.
Kitle iletişim araçlannın içinde geniş bir izleyici
kitlesine sahip olması nedeniyle özel bir önem taşı
yan televizyon ile belgesel filmler birbirlerini karşı
lıklı olarak çeşitli biçimlerde etkiletnişlerdir. Belgesel film, yapımcısının toplumsal gerçekleri dile
getiren eserini televizyon aracılıgıyla . izleyleilere
ulaştırması sonucu kitlelertn bu mesajı almalan ·
kolayıaşmış ve daha etkili duruma gelmiştir. Televizyon ise, belgesel filmlelin gelişmesinde .geniş
maddi olanaklan ve yayınlarını sinemadan çok daha büyük kitlelere ulaştırması imkanıyla yardırncı
olmuştur ;

Daha önce

hakkında çeş itli araştırmalar yapıl-
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malda birlikte konuyu tüm yönlertyle ortaya koymakta çogu 7.arnan yetersiz kalınan bu alanda hazırladJgJmız çalışmamızla önce 'Qelgesel filmin doguş~. amacı, tarumı ve türlerini bilinci bölümde
incelerneyi uygun gördük.
Bu bölümde ilk olarak türleri biçim ve içerik açı
smdan saptamaya çalışarak belgesel film konusunda temel bilgileri ortaya koyduk. tkinci aşap1ada da
yeni bir sınıflandırma yaparak, belgesel filmi tarihi
gelişiminden günümüze kadar Tarihsel Gelişim Açı
SUldan Belgesel Film Türleri başlıgı altında irdeledik. Birinci bölümün sonun da televizyonunun belgesel filmlerini belirlemeye çalı§tık.
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BİRİNCİ BÖLtiM :
GENEL OLARAK BELGESEL FİLM
· A. BELGESEL FİLMİN ·noöuşu

Belgesel filmin doguşu sineman~ doguşuyla özÇünkü, belgesel filmler ilk sinema ürünleri-_
dir. Bu baglarnda belgesel filİnin ve sinemanın
doguşu incelendiginde kronolojik başlangıç Ludeştir.

İniere'in kişiligtyle bütünleşmiştir.

Louis Lumiere belgesel filmin öncüsü, en ünlü ki§isi
ve Ş~w'un ifadesiyle belgesel filmi n babası, yaratı- .
cısıdlr.
,
Louis Lumiere'in babası Antoine Lumiere portre
fqtografçısı olarak yaşamını sürdüiiirken müşterile
rini memnun etraek için fotograflardaki siyah lekeleri boyayarak kendi alanında bir yenilik sergiliyordu. Antome'ın iki oglu 1862 dogumlu Auguste ve
1864 do,ı!umlu Louis teknik e,ı!itim görerek babalarına yardımcı oluyorlardı. Ancak, Louis §İddetli
ba§ağrıları nedeniyle genç ya§ta okulu bırakarak babası için laboratuar çalışmalan yapmaya başladı.
Louis bu çalışmalan sırasında da henüz çok gf'nç
yaşta olmasına ragmen fotograf tabakalarını hazır
lamada yeni bir yol keşfederek bilimsel alandaki ilk
önemli buluşunu gerçekleştirdi. Bu keşif sonucu
bulunan yeni formül sayesJnde Lumiere'ler kendi
ihtiyaçlarının yanmda başlrnlan için de plakalar
imal etmeye başladılar. Böylece Lumiere'ler işleriril
daha da büyüterek fotograf stüdyolarını sattılar ve
Lyon'da fotograf plakası imal eden bir fabrilta kur9
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dular. Kurulan bu fabrikanın 1895 yılından itibaren 300 çalışarn ve yılda 15 milyon kuru plaka satı
şı ile George Eastman'ın Koctak şirketine rakip durumuna gelmesiyle Lumiere ailesi Avrupa'nın önde
gelen fotograf malzemesi imalatçılanndan biri oldu.
1894 yılının sonlarına dogru Louis Lumiere uzun
zamandır Üzerinde çalıştıgı bir başka proje olan sinematografın teknik sorunla~nı da çözerek yeni bir
keşifle ortaya çıktı. Edison'un Paris'te yaptıgı kine- .
taskop gösterisinden de etkilenerek geliştirdigi gösterici ve alıcıdan · oluşan sinematogrruı 13 Şubat
1895'te Louis Lumiere, kendi ve kardeşi Auguste'ün adına patent ettirdiOl.
Louis Lumiere'in daha sonraki bulgularının deney
ve sonuçlarının birleşiminden oluşan sinematograf.
filmi hareket ettiren tımaklardan ve emülsiyon edilmiş kagıt (duyarka1.lanmış kagıt) şe.ritlerin kesilerelt
üzerlerinde delikler açılmasıyla ortaya çıkmıştı.
'Mart 1895'de Fransız endüstrisini desteklemek
amacıyla yapılan Paris'teki bir toplantıda Louis Lumiere fabrikasıİldan ç,ık,an işçileri gösteren · bir kısa
film. La sortie des us ine s ile bu keşfini tanıttı.
Lumiere tarClfından 1895 yılı boyunca çekilmiş
birkaç düzine film. makaralarının sınırlı kapasitesi
nedeniyle yaklaşık olarak birer dakika sürüyordu .
. 1895. yılının Aralık ayında Louis Lumiere sinematografın halk gösterisini Paris'in Capucines bulvannda bulunan Grand , Cafe'deki Salon Indien'de yaparak bu aygıtın tanıtım sürecini tamamladı. Bir
1
yanda gösteriler sürerken Ltimii:re, mühendis Jules
Carpentier
birlikte 25 adet sinematograf üretti
ve 200 adet daha ısrn arlandı. Louis Lumiere'in
1895-1897 yılları arasında yaptıgı önemli filmleri;

ile

10

sinematek.tv

Barque sartant du port (Limandan Çıkan Sandal), La
partie d'ecarte (Ekarte Oyunu), La demalition d'un
mur fBir Duvann YıkılısıL Le repas de bebe (Bebeğin yemeği) ve

.

'

L 'Ani vee d 'un train en gare (Bir Trenin lstasyona Giri§i) idi.
. L' _
A rrivee d' un train en gare adlı film Güney .F~an
sa'da Le Ciatat'da çekilmiş, bu filmde uzak çekimden yakın çekime dogru trerıin gara vanşi görüntülerıerek derinlik ve mesafe kullarıılmıştı.rl2l,
1895'ten itibaren Lumiere teknisyen yetiştirmeye
başladı. Lumiere'in yetiştirdigi ve fabrikadan çıkan
işçileri görüntüledigi filmde başında kasketi, hisikIete binen genç olarak görünen Francis Doublier
Lumiere'in hesabına dünyayı dolaştı ve Rus Çanrıı
filme aldı. Bir başka teknisyen ~der--Premto. yetişUrUerek İspanya, İtalya·. İsviçre ve ·Türkiye'ye
gönderildi. Yine Feli.x Mesguich adındaki bir başka
teknisyen de Lumiere taraJından yetiştirtlerek ABD
ve Rusya gibi 'dünyanın çeşitli yerlerinde görevlendirildL Charles Moisson, Doublier ile birlikte Asya'nın çeşitli yerierirlde ve Rusya'da görev yaptı. Bu
teknisyenlerden Moris Sestier Hindistan'a ve Avustralya'ya. Porta ve Ta.x Latin Ainerika'ya gönderll.di.
Paris'te yapılan sinematograf gösteriminden bir süre sonra Lumiere bir drganizasyon yaparak teknisyenlerilli 2 yıllık bir süreyle Antartika hariç İngilte
re, Belçika, Hollanda, Almanya;. Avusturya, Macaristan, İsviçre. İspanya, İtalya, Sırbistan, Rusya, İs,
veç, A.B.D, Cezay~r . .Tunus, Mısır, Türkiye , Hindistan, Avuştralya, Japonya, Meksik~ gibi dünyanın çe§İtli
ülkelerine göndererek aktüel sahneler çekrrlekle görevlendirdi.
Lumiere'irı teknisyenleri n1a1zemeleıini _.dahi ken- .
ll
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dilert t~şıyar~k sinematografı yanlannd~ ayırma
dan keşille ilgili sırların başkalan tarafından ögrenilmemesini sağlıyorlardı. Bu teknisyenler ve alıcı
grupları sürekli_yeni konuların çekimini yapıyor, özellikle genel .olaylarla ilgili ve halkı içeren, onlara kendilerini görme fırsatı veren filmler çekerek,yerel ~ktüa
lite konularına önem veriyorlardı. 1896 yılında Isyanya'da çekilen Arrivee des Toreadors (Toreadorların ·
G;eli§i), Rusya'da çekilen Couronnement du Tzar (Çarın Taç Giyme Töreni), Avustralya'da çekilen Les
Courses (Yarı§lar) gibi filmler seyircilere sinematograf
ve filmlerde bir hile olmadığını kanıthyord u. Yabancı '
ülkelerde görevlendirilen teknisyenlerce çekilen bu
filmler Lumiere'in Lyon'daki merkezine gönderil.jyor
. ve burada daha sonra çekilip gönderilen filmierin de
eklenmesiyle, sürekli çoğalan bir. katalog olu§turuyordu. 1~97 yılına gelindiğinde artık sinemalograf izleyicilere dünyayı görebilme duygusunu vermi§ ve bu sırada
Lumiere'in teknisyenleri bütün dünyadan Lumiere koleksiyonuna 750 filmden fazlasını kazandırmı§tı <3J. · ·
Lumiere'in teknisyenlerinden kimileri bu çekimler
hemen o anda uydurdukları bir takım yeni görüntü çeşitlerini kullanara~ hızlı ve yavaşlatıl
mış çekimler aracilıgıyla komik,, dramatik ve sembolik olaylar yarattılaJ. Ömegin, Salon Indien'de
gösterilen, yılolan duvann kendi kendini . biraraya
getirişi gibi standart sinematograf gösterileri, Promio'nun Venedik'te hareket , eden gondoldan ünlü
kay d ırma metodunu kullanarak degişik' görüntü elde etmesi gibi yeni örnekler ortaya çıkarıldı. Ancak
halk bir süre sonra eski filmlerden bıklıgı için Louis
Lumiere tarihi filme yönelerek La vie et la Passion
sırasında
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(İsa'nın Yaşamı ve Çektikleri)
1897'de çekti.
1
•.
1897'nin sonunda Lumiere şirketi dünya gösteri
turlarınil devam etmeyeceklerini ve malzemelerini
isteyen herkese satablleceklerlni ilan ederek,ımalat
ve satış konulan üzerıne egilip sinematograflann,
ham fllrnleıin ve daha önce .çekilen Lumiere katalo··
gundaki filmierin satışına geçti. Böylece Louis Lumiere kendini araştırma ve imalata vererek bazı alı- 
cı ve gösterici modelleri üzerinde çalışmaya başladı.
Louis Lumiere 1900 yılında Paris sergisi için Eyfel
Kulesi'nin ayaklarına monte edilmiş bir ekranda 70
mm'lik bir filmin yansıtılacagı bir gösteri planladı.
Ancak yine otoritelerin karşı çıkması nedeniyle
Champs de Mars'ın l/3'ü kadar bir ekran yerleştiTi
lerek l6x21 ayaklık film gösterisi yaptıl4 l.
Lumiere l948'de ölünceye kadar sine.m a üzerine
yaptıgı çeşiUibuluşlann yanında '60 kadar film yönetip 2000 kadar belgesel filmiri yapıincılıgını üstlenmiştir. Lumiere'in önemli filmlerini şu . şekilde sı
qılayabiliriz: 1895 yılmda · La sortie des usiries
(Fabrikalardan Çıkış, .1 ve 2'nci uyarlama).
L'Arroseur arrose ya. da Lejardinier (Sularken Sulanan/Bahçıvan), Le repas de bebe (Bebegın Yemegi),
· Pecl;ı.e aux poissons ruges (Kırmızı Balık Avı). La Vol, tige (Cambazlık), Debarquement (Gemiden İnişl.. Discussion de M. Janssen et de M. Lagrange (M. Janssen lle M. Lagrange'm Tartışması), Saut d la
couverture (Örtüde Sıçrama). Charcuterie mecanique
(Mekanik Şarküterl), LemarechalJerrant (Nalbant),
Lancemeni d'un naııire d la Cioiat (Ciotat'da Gemi
İndirilişi). Baignade en mer (Deniz Banyosul Aielier
de La Ciotiat (La Ciottat İşlikleri), Barque sorlant du

de Jesus Chrtst'i
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'Port (Limandan Çıkan Sandal), .Ainvee d'un train a
La Ciatat (Bir Trenin Ciatat'ya Gelişi), Partie d'ecarte
(Ekarte Oyunu). Assiettes tournailtes (Dönen Tahaklar), Chapeaux d transjomıations (Sihirbaz Şap
kası). Photographe (Fotoğrafçı) Demalition d'un mw ·
(Bir Duvarın Yıkılışı) , Quereile erifantine (Çocuk
Ka,vgası). Aquarium (Akvaryurn). Bocal aux poissonsrouges (Kıımızı Balık Kavanozu), Partie de tric-trac
(Tavla · Partisi). Le Dejeuner du chat (Kedinin ögie
Yemeği). Depart en voilure (Arabayla Yola Çıkış), Enjants aux jouets (Oyunc·aklı Çocuklar). Course en
sac (Çuvallı Koşu . Yarışı). Discussion (Tartışma),
1896- 1897 yıllarında, Barque en mer (Denizde San-

dal), Anivee d'un bateaı1 lı Vapeur (Bir Buharlı Gemi- .
nin Geli§i), concours de. boules (Top Yanşı), Premiers
pas de Bebe (Bebeğin Ilk Adımları), Embarquem,e nt
pour la p1-omenade (Gezinti için Gemiy'e Bini§), Retour
d'une promenade en mer (Bir Deniz Gezintisinden
Dönu§), Marche (Pazar), E.nfant et chien (Çocuk ve
Köpek), Petit frere et petile soeur (Erkek Karde§ ve
· Kız Karde§), Dauche apres le bain (Denizden Sonra
Du§), Ronde enfantine (Çocuk Rorı'dos~), Enfants au
b01~d de la. mer (Deni~ Kenarında Çocuklar), Bains en
mer (Deniz Banyoları), Toı11istes revenant d'une excursion (Bir Gezintiden Dönen Turistler), Scenes d'enfants (Çocuk Sahneleri), Laveuses (Çama§ırcılar), Repas en .Famille (Aile Yemeği), Bal d'enfant (Çocuk
Bala~ u), Leçon de bicyclette (Bisiklet Dersi), Menuisiers (Marangozlar), Radeau avec baigneurs (Denize
Girenierin Salı), Le Gotller de Bebe (Bebeğin Kahvaltısı), 1900 yılında Jnaugımıtion de l'exposiıion universelle (Evrensel Serginin Açılı§ı), La Tour Eiffelle (Eyfe! Kulesi); Le Pond d'l~na, Danses Espagnoles
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(İspanyol Dansları).

Lumiere

şirketi

Louis Lumiere'in etkinlikleriyle
yaparak beş kıtada yeni bir endüstri dalını harekete geÇirmiş ve sinema sözcügünü sayısıZ dile sokarak Fransa'yı da film üreticisi ve
ihracatçısı niteligine kavuşturmuştur. Sinemanın
ilk örnekleri olan kısa, konulu belgesel filmlerle de
yeni bir eglence türü ortaya çıkmıştır.
Bu arada Lumiere'in yetiştirdigi ve çeşitli ülkelere
yo,ladıgı teknisyenler, alıcı ekipleri gittiklert ülkelerde film ve belgesel tarihini de başlalmışlar, bu ülkelerde Lumiere'in teknisyenleri ulusal filmcilerin · yetişmesine yardımcı o·lmuşlardır. Örnek olarak
Alexander Promio 1897'de İsvec'te Emest Florman'a sinematografı öğreterek onu ülkenin ilk kameinanılmaz şeyler

ramanı yapmı§tır.

Hollanda'da , · kraliyet fotografçısı' Peter Elfelt
1896'da Paris'i ziyaret ederek Lumiere'in malzemeleriiii satın almak istemiş ancak bu teklifinin kabul
edilmemesi . üzerine ülkesine dönerek, Kopenhag'ın
baş mekanikçis:i. tarafından yapılan benzer malzemeyle film üretimine ve halka açık gösterilere baş
lamıştır.

ingiltere'de de Lumiere'in teknisyeni Felix Mesgu- ·
ich Londra'da Edison'un adına gelen Charles Urban
ile çalışarak onu İngiltere'de belgesel film alanında
en güçlü şirke t durumuna •getirdi.
İs panya'da Fructuosa Gelabert, Lumiere'den esinlenerek 1897'de film üretimine başladı ve ertesi yıl
Kraliçe Maria Christina. ve oğ;lu XIII. Don Alfanso 'nun Barselona 'yı ziyaretlerini filme alarak 1 İs
panyol belgesel film ve sinema üretimini başlattı.
Diger ,bir İspanyol Antonio· Ramos, Lumiere'in si-
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nematograflannı satın

alarak Filipinler'de film dev-

başlattı. Daha sonra Filipinlerin A.B.D'yc;! katıl
rpasından sonra Şangay'a gidere;k ı 903 yılında bu-

rini

rada da filmciligin başlamasına yol açtı.
Hindistan'da da, portre fotografçısı Harischandra
Sakharam Bhatvadekar ilk Lumiere gösterilerini izledikten sonra ondan bir sinematograf alarak
ı897'de Bombay Hanging Gardens'da bir güreş
müsabakasını kaydederek Hindistan'ın ilk belgesel
filmini çekıniştirl5l.
Bu arada bütün dünyada sinema ve belgesel filmler alanında yeni yatinmlar belirmekteydi. A.B.D'de
Edison, Biograph, Vitagraph, Essanay, Lelig, Lubin,
Kalem, Fransa'da Melies, Pathe, Gaumont, tngilte. re'de Urban, Hepworth. Williamson, İtalya'da Amb,rosio, Cines, İtala, Almanya'da Messter, Danimarka'da Nordisk, Rusya'da Drankov, Hı.ridistaiı'da
Madan, Japonya'da M:· Pathe bu alandaki ilk yatı
rımcılardır.
ı 907'lere kadar ilk film ömekleıi olan belgesel
filmier, geniş çekim ve gösterim' alanlan bulmuş,
ancak bu tarihten başlayarak sillema'nın belgesel
film yarundakl diger türü olan konulu filmler daha
çok seyredilir ve çekici duruma gelmişti. Melies,
Porter gibi yeni sinemacılarla yükselme yolunda
olan konulu film kurgu sanatının da etkisiyle film 1
iletişiminin tüm dogasını degiştirdi.
ı895'lerden başlayarak Lumiere'in çabalanyla orta sınıf halkın günlük hayatıyla ilgili konulan çeken
filmciler teknisyenierin tüm dünyada çalışmalarıyla ·
ve bu çalışmaların agırligının çekim yapılan ülkelerin kialiyet aileleri ve törenlerini kapsaması nedeniyle, orta sınıf halkm ilgisini kaybettiler. Film çe-
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ken kişilerin olaylara duygulannı da katina ıstegı
· ve çeşitli etkilerle gerçekleri çarpıtma egilimi bir
yandan konulu öykülü filrrilete dogru bir kaymayı
başlatırken halkın da gerçege aykırı çekilen bu belgesellerden uzaklaşmasına neden oldu.
·
. İşte böylece Lumiere'le birlikte ortaya çıkan sinema 1905'lerden sonra Lumiere'in Gerçekçi ya da
Bel9esel Sineması ve Melies'in Fantastik ya da Öykülü Sineması olarak iki ayrı katagoride yogunlaştı.
Lumiere ile yönetmenleri, sabit .konumdaki alıcıla
nyla günlük olaylan saptarken gözlemci yönteme
1:1ygun hareket ederek ilk belgesel filmleri gerçekleş
tirdiler. Lumiere ve yönetmenlerinin ilk çalışmaları,
herhangi bir yazım ya da bakış açısı · katmadan,
günlük olaylan hiç degiştirmeden yalnızca dogrudan dogruya kaydetmekten ve yinelemekten .başka
birşey alınainakla beraber, bu filmler gerçek olayların kayıtlan ve belgesel filmierin ilk ·biçimleri olarak
kabul edilmelidirler.
Melies ise btigün bile sihirbazlık ve güldürü ögelerinin öneminden hiç bir şey kaybetmedigi filmleriyle öykülü sinemanın ilk örneklerini . sıındu. Me'lies'nin filmleri Lumiere filmlerinin tersine, günlük
gerçek olaylar ve dogal dekor yerine düş ve hayalden oluşan, daha çok tiyatro sanatının etkisinde
kalan, yapay dekor ve oyuncunun kullanıldıgı türdendi.
B . BELGESEL FİLMİN AMACI, TANIMI
VE ÖZELLİKLERİ:

Belgesel film, öykülü filmde görülen tiyatro gele.neginden tümüyle uzak ve degişiktir. Belgesel film
yapımcısı her filmde toplumsal bir olaydan etkile-
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nerek yola çıkarken izleme, görme ve duyma yolundan yararlanarak bu olayların gerçekligini desteklemektedir. Yapımcının etkilendigi sosyal olaylar içinde yaşadıgı toplumla . ilgili gerçeklerden ortaya
çıkar. Bu yüzden yapımcı, gözlemleme yetenegini
kullanmalı, dinlemeyi. görn1eyi ve hissetmeyi ,çok
iyi bilmelidir.
Belgesel filr'nin oluşmasinda gerekli olan iki önemli ögenin: sanat ve belgenin ancak gözleme dayanarak elde edilebilecegini söyleyen Wolverton'a göre,
!'Belgesel için ilk önce yapılması gereken bakmasun
bilmek ya da dikkatle bakmak, yani dinlemek, göre
rnek ve hissetmektir. Gözlem. belgesel sanatı ve zanaatmın anaht'arıdır. BelgeseL gerçek olay ve gözlemden oluşmaktadır. Belgesel bir kaptır, içerik
olmayıp her türlü gerçegin kabıdır. Gerçekligin tabiatı
hakkında temel ·belgesel yapım kurallarımiZ içerik .
dega amaç etrafındıi toplanma/ıdır. Gerçeklik, görüntüye amacımız sonunda gelir. Amacımız eglendirmek
mi yoksa ·daha memnun edici bir inşani gerçekliğin
kurulması veya aksettirilmesi .midir? Seyircilerimiz in
mevcut gerçeklerden kaÇ:malarını mı. isiiyoruz yoksa
: gerçekleri degiştirecek bazı yeni ifıançlar oluşturma: ·
larını mı istiyoruz? Belgesel sunmanın amacı daima
sonr:a gelen olacaktır. Üretip belgesel diye adlandırdı
gımızın bir kalıbı olması gerekiyor, duygusu ·ve zekası olmalL Bizim ilgilendi(}imiz gerçekçilik toplum üue·
lerimizin zihinlerinde oturan inaçların cismidir.
' Belgesel yapımuw1 son temel kuralı da seyircimize
mevcut gerçeklerini var olan kültürel inançlar: tarafından oluşturulan beklentilerinin Çerçevesinde göstermektir. Sonuçta, isterlerse eskimiş olan inançları
yerine, daha tatmin edici, gerçekler oluşturmak iÇin
yen~ dahafaydalı inançlar oluşturabilir/cr."
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Belgeselin arnacı ve yapımındaki temeller konusunda bu ·şekilde dü şünen Wolveiion. belgeseli; 1
gerçekleri, kişinin ilgisi olsun ya da olmasın. ya da
konusu hakkında bir şey bilsin ya da bilmesin. dikkatini çelınlek ve evrensel bir dille araştınp yeniden
biçimlendirrnek ·olarak tanımlamaktadır.
'
.
. Sinemanın ilk yıllannda ·aııcı. hareketliligi ve gerçege doğrudan bakabilme yetenegiyle insanın kendi
kendini keşfetmesine yarayan bir araçtı. Sonralan
zamanı ve yeri kaydedebilme yetenegiyie gerçekleri
değiştirebilmeyi ve kurgu ·yardımıyla bir çok gerçeği
bir araya toplayabilmeyi başardı. .
1
.Teknolojik gelişmelerden etkilenen sinema. gerçeklerin film anicılığıyla gözlemlenmesinde de ayrırnlar yarattı. Önceleri gerçekler üzerindeki çalış
malar
elle
tutulabilir,
nesnel ve
alıcıyla
kaydedilebiliyormuş gibi sürerken, sonradan tümüyle insa'nın kafasında varolan öznel ve gözlemlerne sırasında değişime uğrayan bir biçim aldı. Bu
gelişmeler ışığıhda gerçek konusunda hem nesnel
hem de öznel yaklaşırnlar kabul edildi.
Çağırnızın sorurılan yanlızca çözümlenemeyen sorunlar olarak kalmarnalı. tersine insarılan ve insanIann oluşturduklan toplumlan çözüm aramaya yönelterek bu yolla daha çok gelişme ve olgunlaşma
göstermelerini sağlamalıdır. Belgesel film yapırncısı
na burada çlüşen önemli görev; çağdaş sorunların
olumlu gelişmelerde araç olarak kullanılmasını sağ
lamak amacıyla, gözlemleme yeteneğini alıcısıyla
birl e ştiıinektir. -Böylece ya pımcı. insaiılan s ürekli ·
deği 9iıne açık. başanya ulaşınaya ve kendini keşfet
meye çalış an bir tutum içinde gösterme olanağını
1

kullanmalıdır.
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Özgür toplumlar, ketı\.1 İ gerçeklerini kendi inanç sistemlerinden yara.i-Ianarak yansıtırlar.
·
Belgesd filmin amacıysa toplumun inançiannı
gerçekleri görüntüleyip bunları topluma göstermektir.
Belgesel film; film teknigiriin tanıdıgı olanaklar
}{apsamında, çagdaş düşünceyi her yönüyle açıkça
ortaya koymak ve düzenlemek için etkin bir yoldur,
diyen Rotha da temel sorunun bireylerin gereksinmeleri ve üretim arasındaki dengenin kurulması,
en doyurucu ekonomik düzenin tartışılması, ·en
akılcı ve en çagdaş düzen içinde toplumsal ilişkile
rin göz önüne alınması oldugunu vurgulayarak,
belgesel ,film türünün diger film türlerinin en güçlü-·
sü sayıldıgından canlı, toplumsal olaylarla ilgilenrrıesi gerektigini belirtmektedir.
Rotha'ya göre belgesel filmietin en önemli görevleri şunlardır:
• Halkı ve onun sorunlarını göz; Önüne sermek,
• Halkın bir bölümünü digerine tanıtmak,,
• Çagdaş toplumun bütün karşıt yanlannı kapsayan daha derin ve anlayışlı çözümlemeler yapmak,
• GüçsüzlüKleri araŞtırmak, .
• Olayları bildirmek,
• Deneyleri dramp.tize etmek,
• Toplumun egemen sınıfı arasında daha geniş ve
içten bir anlayış yaymak.
·
. Belgesel filmeinin sonuç' arayıcı olmayıp olaylan
bildirmek yoluyla sonuç çıkartılmasına yardım etmesi gerektigini savunan Rotha, belgesel filmeinin
oluşturacak
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çalışma alanını,

caddeler. okullar. fabrikalar, halyerleri ve yaşantılan olduğunu söyleyerek
belgesel film<;le öncelikle Çağın sorunları ve gerçeklerini yansıtma geregini ve geçmişe ancak çagdaş
bir §eyi kanıtlamak amacıyla günümüze dek süre gelen
kanıtlardan yararlanmak için yakla§ılması gereğini vurc.
kın iş

gulamaktadır(7>,

Toplumsal gerçeklerin belgesel film aracılıgıyla yine toph,ıina aktarılmasında önemli bir yer tutan
· belgesel film. non fiction (gerçekçi/kurmaca dışı)
olayların anında filme alınan görünt ülerin\n bilgi
vermek. konu ya da sorurllar üzerii).de eleştiri ve
yorum yapmak amacıyla belirli bir bakış açısı altın
da arılatıldıgı, tasvir edildiği hareketli resimler bütünüdür.
Yerleşik olarak kullanılan dökümanter, belge film.
ilk kez Fransizlar tarafından gezi filmi karşılığında
kullanılrriıştır. Daha sonra dramatik filmleri de
kapsayarak zamarıla bir çok farklı türü içine alan
bu terim günümüzde tüm dünya dillerine yerleş
miştir .

Türk Dil Kurumu'nun Sinema-TV Terimleri· Söz"Belge niteliği ta§ıyan film ya da televizyon
izlencesi "ne belgesel denildikten sonra · belgesel
film: Gerçek yq.şam olaylannın kendi çevresi ve oluş
biçimi içinde ya da gerçege uygun bir biçiİnde sonra-

lüğü'nde

dan yapılma. dekor ve yer içinde iŞlenen (görüntülenen) ve genellikle bel.irli bir amacı yansıtanfilm türüdür biçiminde tanuhlanİnıştır.

Genellikle belgesel filmierin niteliğini taşıyan televizyon izlencesine · belgesel izlence (lV) adı v,erilen
bu sözlükte bdgesel tür "gerçek dışı olaylara. hayale yer vermeyen ya da az yer veren. konusunu ve ge.

'
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recini do{Jrudan dogruya dogadan alan, dış dünyayı
gerçege uygun nesnel bir biçimde yansıtmaya çalı
şan, sinema ve televiZyon türü " tarumıyla açıklan

maya

çalışılmıştı.rsı .

"Belgesel film,
doğmuştur" ·

da

belirttiği

sinemacının

gerçeğe

baklılıf;ından

diyen Nijat Özon yukandaki kaynakta
gibi belgesel -türü yapıntıya (fictiorı) yer

vermeyen ya da pek az yer ·veren, gerecini. konusunu do{jrudan dogadan alan, dışımızdaki dünyayı gerçe{Je elden geldi{jince uyarak nesnel bir tutumla yansıtmaya çalışan türdür biçiminde betimlemiştir.

Bu konuda Documentary, documentaryjilm başlı- ·
Oakney Nonfiction (yapıntı/kurmaca olmayan) olayların anlatıldı{}ı. beiimlendigi hareketli
gı altında

resimlerle anında film~ alınan görüntüler ve belirli bir
bakış açısından sunum, bilgi l)Crmek ya da bir konu
veya sorun üzerinde eleştiri. yorum yapmak tanırnı
nı vermiştif{ 9 l.

İngiliz Belge's el Okulu'nun kurucusu olan Grierson'a göre ise belgesel film olanın
yar'atıcı bir uygu1
lamadan geçirilmesidirııoı. ·
'
·
·
Philippe Dtinne'da belgeseli deneysel ve yaratıcı
nitelik içeren ve düş ya da gerçekle ilgilenebilen bir
tür olarak tanımıayarak belgeselierin kesin bir gereksinimden doğduğunu belirtmiştir.
, Andrew Sa,rris de, film eğer bir yer, zaman ve kişi
nin belgesi olarak ele alınırsa, tüm filmierin belgesel niteliği taşıyacağı görüşündedir.
Belgesel türün gerçeği aç,ıklnma ve yansıtma oldu. ğunu belirten Nilgün Abisei i~:,.~ bu türün doğuşu ve
gelişiminde gerçekçiliğin etki::::1rıin önemini dile geı

tirmektedirıııı.
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Gerecini ve konusunu dogrudan verili çevreden .
bu gereel ve konuyu kendi dogal çevresinde ya
da benzeri bir çewed~ işleyip nesnel bir tutumla
yansıtan belgesel filmin özelliklerini aşagıda sunulan biçimde sıralayabiliriz:
• Sinemacı kendi yaşadıgı çagı ve toplumun
önemli s~runlarını ilgili tüm bilgileri toplayarak ve
yerinde araştırmalar yaparak inceler,
• Konu iyice kavrandıktan sonra bir taslak hazır
alıp

lanır,

• Film konunun geçtigi yerde veya benzer ortamda geçer, ·
• Belgesel film herhangi bir sorunu ve 'bunun aitında yatan gerÇegi yansıtma amacındadır,
,. Bu gerçek yansıtılırken nesnel kalmaya çalı,~ır,
. • Nesnellik çabalanila karşın film, belgesel filmcinin anlayışı, dünya görüşü ve bilgisine göre biçim·
·
lenir,
• Belgesel filmci yansıtmak istedlgi gerçegi kuru
bir belge halinde degil, onun aslını bozmadan, ancak sinemanın olanaklarından yararlanarak çekici
bir biçimde ortaya }{oyar ve etkili kılar,
• Görüntü ve açıklamaları, herkes tarafından kolayca kavranabilir bir açıklık taşımalıdır,
• Diger bir yöntemle belgesel filme! izleyjdyi belli
bir yönde etkiıemek amacıyla . soiun karşısındaki
kişisel tutumunu ve bunun nedenlerini açıklayabi- ·
lir,
• Belgesel filmde genel amaç sorurılan ortaya koymak, ÇÖZÜ G:J yçıllanru araştımlak ve bulmqk diye
belirlene bilir02l. · ·
23
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Belgesel filmler konusunda çalışma yapan Richard M. Ba.rsam da sinem~yıfiction (düşsel) ve nonfiction (belgesel) olarak ayırdıktan sonra, belgesel
filmin özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır:
• Yönetmen var olanı dramatize ederek bunu yaratıcı bir.aniatınıla sunmaya çalışır,
• Süre genellikle 30 dakikadır. ·
• Gerçek ortariıda çekilir,
• · Dekor, kostüm, konuşmalar ve ses etkileri
(efektler) yoktur,
• Çogunlukla o anda var olan ivedi bir sorun, gerilim veya olaydan yararlarularak çekilir,
• Film genelde
soruruann
.
. çözümüne gider,
.
• Müzik filmin sinemasal bütünlügünün· bir parçasıdır ve bu nedenle film için bestelenir.
• Dogal ses yazımlaması agırlıktadır.
Yukanda açıklandigı üzere, özelliklerini belirttigi
nonfiction (belgesel) filmi; kurallarını bozmayan ucari amaçlaq ve ticari dagıtım sistemi dışında kalan. genellikle belli çevrelere yönelik yapımlar olarak dile getiren Barsam belgesel film yönetmenının
olgusal (sadece olgularla, olaylarla ilgili) veya belgesel (olgular ve kanılarla _ pgili ve sosyopolitik bir
amacı • mesajı olan) yaklaşımlardan birini seçerek
çalışabilecegini söylemektedir0 3l.
Belgesel filmin özelliklerini belirttigirniZ
konumu\
.
zu, bizim de bütünüyle katıldrgımız John Grierson'un "Küçük Manifesto"su ile aşagıdaki biçimde
·
tamamlayabiliriz:
• Belge"seller. toplumu gözlemlernede yc:ırarlamibi
lecegi yeterli teknikgereçte dommmıştır. Toplumun
24
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gerçeklik sesini duyar ve toplumun gerçeklik resmini görür,
• Belgesel. toplum yaşayışının ve bunurıla ilgili
bilgilerin seçici ve yar;:ı.tıcı bir toplamı ve sunuşu
dur. Bu nedenle topl~mun yaşamını sürdürmek
iÇin kullanılan bir sanat türüdür,
'
• Toplumun bireyleri (oyunculaF) ve onların davranışları dış görünü,şleri, iş yerleri ve eğ;Ience yerleri ·
toplum gerçekligi anlamının rehberleridirler.
• Toplum gerçekilginden alınmış öyküler sosyal
sonuçları ve anlanı.sızlıklan, en iyi-·komedideri, operadan ya da başka dramdan daha etkili bir biÇimde
yansıtır,

. • Belgesel iletişim aracı olarak bütünJdşisel radyo
ve TV istasyonlarınca sesleridigi ;kitlenin yaşam düzeyini yükseltmekamacıyla kullanılmal,ıd·ır. ·
• Belgesel y'apını.cısı; özgür bir toplumun başlıca
görevinin, inanç sisteminin hammadesinden kendi
gerçegini yaratmak zorunlulugu taşıdıgına inanır
(l-t)

C. BELCESEL FİLMİN TÜRLERi:

. a. Biçim ve İçeri,k Açısından Belgesel
Filmin Türleri:
1
Birçok açıdan degişik türlerde düzenleyebilecegimiz belgesel filmleri içerik açısından sınıflandırma
ya yöneldie!imizde haber belgesen gezi belgeseli.
toplumsal belgese/, araştmna belgeseli, bilimset belgesel, talihi ve propaganda belgeseli, derleme belgeseli -gibt türler karŞımıza çıkmaktadır. Biçime
baktıgımızda ise gerçek olayları konu alarak burıla 
rı nesnel bir yaklaşımla izleyleiye sunan klasik bel25
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gerçeklik sesini duyar ve toplumun gerçeklik resmini görür.
• Belgesel, toplum yaşayışının ve bununla ilgili
bilgilerin seçici ve yar;:ıtıcı bir toplamı ve sunuşu
dur. Bu nedenle toplumun yaşamını sürdürmek
ıÇın kullanılan bir sanat türüdür.
· ·
• Toplumun bireyleri (oyuncular) ve onların davranışları dış görünü,şleri, iş ye:İ'leri ve eğlenc_e yerleri toplum gerçekligi anlamının rehberleridirler.
• Toplum gerçekliginden alınmış öyküler sosyal
sonuçları ve anlarpsızlıklan, en iyi ·komediden, operadan ya da başka dramdan daha etkili bir biÇimde
yansıtır,

• Belgesel iletişim aracı olarak bütünJtişisel radyo
ve TV istasyonlanrıca seslendiği kitlenin yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla kullanılmal,ıdır. ·
• Belgesel yapırpcısı; özgür bir toplumun başlıca
görevinin. inanç sisteminin hammadesinden kendi
gerçeğini yaratmak zorunluluğu · taşıdığma inanır
(i~)

C. BELGESEL FİLMİN TÜRLERi:

. a. Biçim ve İçeri,k Açısından Belgesel
Filmin Türleri:
1
· Birçok açıdan değişik türlerde düzenleyebileceğimiz belgesel filmleri içerik açısından sınıflandırma
ya yöneldi/%imizde haber belgesel~ gezi belgeseli.
toplumsal belgesel, araştırma belgese!i, bilimsel ·belgese/, ıalihi ve propaganda bdgeseli, derleme belgeseli -gibt türler karşımıza çıkmaktadır. Biçime
baktığımızda ise gerçek olayları konu alarak bunları nesnel bir yaklaşımla izleyleiye sunan klasik bel25
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gesel filmierin

yanında

dramatik belgesel ya da yan

a:dı altında tanınan

bir ikinei türü görmekteyiz.
Klasik belgesellerdeki gibi gerçek verilere dayanarak tarihi ve güncel olayları uygulayan dramatik
belgesel. konusunu öykülü filmde görüldügü gibi ·
işlediginden bu türdeki filmlerle benzer özellikler
sergilemektedir. Ancak dramatik belgesellerde gerçek olçıylanri yansıtılması ve bu beigesellerin çekiminin olayın geçtigi çevrede yapılması bunlan öykülü filmlerden ayırmaktadır.
aa. Haber Belgeseli :
Belgesel filmin önemli. ve yaygın bir türü sayılan
haber belgeselleri önceleri kalabalık olan çeşitli
·yerlerde, sinema salonlannda. kafeteryalarda hafta. da ya da onbeş günde bir gibi sürelerde dünyadaki
önemli olaylann . görüntülerini izleyicilere sunmak
belgesel

amacıyla kullanılmıştı.

Haber niteliginde izleyicinin ilgisiı:ıt çekebilen kolay anlaşılır, açıklamalı ve iyi kurgulanmış bu tür
· filmierin çekim sırasında ortaya çıkan görüntü ve
ses bozuklukları da pek önemsenmezdL
Genel olarak haber belgesellerinin en önemli özelligi nesnel bir tutu,mla olaylarm ve konuların ortaya
konmasıdır. ·
Günlük olaylardan kaynaklanan kimi önemli ko~
p:ulan derinlemesine araştıran haber belgeseli haberin ötesinde pek birşey getinnez. Bütün belgeselIerin yapımında önem~ öge araştırma, ikinci önemli
öge ise konunun titizlikle ve geniş bir biçimde. gele ~
cege yönelik varsayımıara da dikkat. edilerek sunulmasıdır.
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gesel filmierin
belgesel

yanında

dramatik belgesel ya da

a:dı altında tanınan

yarı

bir ikinei türü görmek-

teyiz.
Klasik belgesellerdeki gibi gerçek verilere dayanarak tarihi ve güncel olayları uygulayan dramatik
belgesel, konusunu öykülü filmde görüldü~ü gibi ·
işlediginden bu türdeki filmlerle benzer özellikler
sergilemektedir. Ancak dramatik belgesellerde gerçek olc;ıylanri yansıtılması ve bu belgesenerin çekiminin olayın geçtigi çevrede yapılması bunları öykülü filmlerden ayırmaktadır.
aa. Haber Belgeseli :
Belgesel filmin önemiL ve yaygın bir türü sayılan
haber belgeselleri önceleri kalabalık olan çeşitli
·yerlerde, sinema salonlarında. kafeteryalarda hafta. da ya da onbeş günde bir gibi sürelerde dünyadaki
önemli olayiann görüntülerini izleyicilere sunmak
amacıyla kullanılmıştı.

Haber niteliginde izleyicinin ilgisil).i çekebilen kolay anlaşılır, açıkl~.malı ve ·iyi kurgulanmış bu tür
· filmierin çekim sırasında ortaya çıkan görüntü ve
ses bozuklukları da pek önemsenmezdi..
Genel olarak haber belgesellerinin en önemli özellig! nesnel bir tutu,inla olayiann ve konuların ortaya
konmasıdır. ·
Günlük olaylardan kaynaklanan kimi önemli ko~
p.ulan derinlemesine araştıran haber belgeseli haberin ötesinde pek birşey getirmez. Bütün belgeselIerin yapımında önemli öge araştırma, ikinci önemli
öge ise konunun titizlikle ve geniş bir biçimde, gele ~
cege yönelik varsayımıara da dikkat. edilerek sunulmasıdır.
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Haber belgeseli yapımcısı · çeşitli yönleriyle belirli
bir olayı ele alırken nesnel bir tutumla bakış açısını
belirleyere;k' gerçegi gözler önüne sermekle yÜkümlüdür.
Bu nitelikleri bünyesinde barındıra11 haber belgeselinin amacı haber .vermenin yanında toplumu
oluşturan bireyler arasındaki sosyal baglann güçlenmesi ve bozulan baglann yeniden kurulmasına
da yardım etmektiL
Belgesel sinema ile haber filmlerini dogal ve gerçek malzemeleri kullanmalanna karşın, konulara ·
yaklaşımlan ve getirdikleri yorumlardaki farklılıklar ·
açısından birbirinden ayıran Adalı, haber filİnini
güncel olayların en kısa zaman ve yoldan iletimi
olarak tanımlayarak, günümüzde yaşamın kendine
özgü dramını anlatmakta kurgunun verdigi hareketlilik ve televizyonun da etkisiyle kimi belgesel
amaçlı düşüncelerden daha başanlı olduğunu söylemektedirl 1sı .
Haber belgesellerinin , günümüzde en çok başvu -·
rulan tür oldugunu belirten Wolverton bu belgesel\ leri bir gerçekler kanşımı olarak niteleyip, b~ tür
filmleriri merkezde yer alan bii olayla başladığını ve
bu olayın çevresinde yoğunlaŞan destekleyici veri' lerle devam ettiğini söylemektedir. Habereilik biçiTnil
nin araştınna derinligi bilgiyi sunmak için verilen zamana baglıdır. Haber j'ılmin etkis~ kullanılan
gerçekle oraniılıdır. Egitici bir amaç da içeren bütün
belgeseller zekaya seslenir. Bu "belges~l bir öykü gibi
olayın ilk özelliklerini belirten sahnelerle başlayarak

· eklemeler, tamamlamalar ve konuya destek diger ile- .
tilerle bitiriZir diyen Wolverton haber belgeselinin
yanlızca

en

açık olanı, duygusallığı

ya da

şaşkınlık
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uyandıncı

degeriyle en çok dikkat çekeni degil, aynı
tüm görüşleri ortaya

halkı yaniendiren
koyınasını, istemektedu-ı ısı .

zaman.d a

Wolverton'a göre haber belgeseki kendini yalnızca
popüler olmayan ya da azınlık manzaralanyla sınır
1
lamalayıp, bir olayın, bir konunun bir çok yüzünü
gösteren degişik bakış açıla'nyla ortak gerçegin
portresini çizebilmelidir.
Haber belgeselleri şu genel özellikleri taşımakta
dır:

• Gö1üntüler haber niteliğindedir,
• İ+leyicinin ilgisini çekebilecek biçimde canlı, kolay
anlaşılan bir kurgu içennelidil;
• Habe1: filmieli gazetelerde görüldüğü gibi günlük
olayları yansıtmarwı yanı sıra dergilerde olduğu gibi aktüalitesini kaybetmemiş olayları konu ederek kendi arasmda bölümlere ayrılabilir.
·
• . Bir bildilişim ve kamuoyunu aydın/atıcı araç niteliğiyle haber filmleri konuları nesnel bir biçimde ele
a fır0·7J.

-

·

Başka bir anlatırula haber yayınlannın gerçekleş
tirdigi durumla ilgili karşıt görüşler ayrıntılı bir bi·
Çinlde irdelenmelicİir.
Sonuçta, olayla ilgili tüm görüşleri, pop~ler olsada olmasa da, ortaya koymaçabalan haber belgeselinin baş ögesidir.
bb. Gezi Belgeseli :
Kimi zaman güncellik taşıyan bölgelerin ve genellikle dünya yüzündeki bilinmeyen bölgelerin tanıtı
mını ,yapan filmler gezi belgeselleri olarak nitelend1rilmektedirler.
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Belgesel filmierin önemli bir türü olan gezi belgeselinin başanya ulaşması için konunun derinlemesine işlemnesi, göstermek yerine ne oldugunu anlatmak
ilkesini işlemesi gereklidir. Ne oldugunu
anlatmak için ise belgesel film yapımcılarının ve
ekibinin konuyla birlikte yaşaması. tanıtılmak istenen ve konu edilen bölgenin kültürüne ve mitlerine
·
girilmesi zorunludur.
Görüntü, ses ve rengin önem kazandıgı bu tür
belgesel filınleı;de tanıtım sırasında konu edilen bölgenin belirgin özelliklerinin yansıtılması yoluyla · o
bölgeyle ilgili bilgi verilmelidir.
Haber filmlerinde oldugu gibi gezi belgesellerinde
de dogal çeVTe gerçe};\. ögedir, ancak bunlar da dramatik yapı oluşturmazOBl.
Genellikle dünyanın bilinmeyen yerlerini tanıtan
ve bu tarutma sırasında o bölgenin degişik özelliklerini konu olarak ele alan gezi filmleri olayın geçtigi
ya da tanıtımını yaptıgı yerde yaşayan kimselerin .
de tarııklıklanndan yararlanarak ve onlann çeşitli
görüşlerinin yansıtıldıgı Görüşme/Söyleşi ya da Röportaj filini niteligiyle de yüklü olabilirler. .
Gezi filmlerinin genel özelliklerini şöyle belirtebiliriz:

• Bu filmler bilgi vermek, tanıtmak. olaylan yansıt
mak ya da ö{Jretmek amaçlarıyla yapılırlar.
· • Tanıtılacak ülkenin seçilen en belirgin özelliklert
gezifilmlerinde yansıtılır.
·
. • GezUilmlerinde konunun tüm görüntü öğeleri kul;
gerekti{) inde oyuncu da kullanılabilir.

lanıld@ı gibt

• Bu tür filmlerde çevrenin
a{)ırlılda renk önceliklidir.

yansıtılması,

ses ve
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cc. Toplumsal Belgesel :
Toplum yaşarnı ve gelecegiyle ilgili sorunları tam
'bir sorumluluk bilinci içinde ortaya koyan bir belgesel film türüdür.
• .
Toplurri.s.al belgeseller sorunlan ortaya koymak
için toplumsal davranışlann, eylemlerin ardındaki
gerçekleri yasal sınırlar içinde ar<:1ştıfarak, bu araş
tım1anın her aşamasını b elgeleyip sergilerneye çalı
şırlar.

yüzeysel tepkilerle ve · inölçütleriyle de ilgilidir.
Ancak. bu belgeseller toplumsal hareket görüntüsünün ardındaki gerçekiere girmeli ve bu giriş toplumsal belgeselin özelligi olan bakış açısından kayToplumsal belgeseller

sanların iletişiminin düşs~l

nak1anmalıdır.

Paul Rotha, daha önce de belirttigimiz gibi belge- ·
sel filmeinin görevlerini sıralarken öncelikle çagın·
sorurıla~ını ve gerÇeklerini yansıtması gerektigirıi
belirtip, bunun yanında çağ;daş toplumun ti:ıİn karşıt yarılarını kapsayan daha derin, anlayışlı bir toplumsal çözüm getirmesi ve . toplumun egemen sınıfı ·
ile diger sırıillan arasında geniş ve içten. bir a.rılayış
yayması gerektiğ;ini söylemekte, sonuç olarak · da
belgesel filmin canlı toplumsal olaylarla ilgilenmesini vurgulamaktadır 19l.
_,
·
Paul Roth a , . "İnsanın temel duygularının bir çok
amaçlara uydurulmalc üzere nasıl parçalandığıni gözümüzün önüne getirebiliriZ. Film tekniğinin olanaklı
kıldı{}ı da{}ınılc gücün geniş alai1ını; daha Icesin sonuçlara götürecek bü't ün bir çözümlerneyi gerçekleş
tirmek umuduyla belgecililc yöntemini. çağdaş düşün
cenin vurulabilecek eşsiZ bir araç olarak ileri sürer."

diyerek toplumsal filmierin önemini bir kez daha
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ortaya koyaı-{ 2 oı.
Wolverton'a göre de toplumsal belgesel filmler insan ilişkilerindeki yüzeysel reaksiyorila~ ve büyüleyici · görüşleri ilgi alanı dahiline aldıgı için belgesel
filmierin önemli bir türüdür.
Belgesel filmler toplumsal birer vatlıl\ olan insanlar tarafından yaratıldıgı için dogaı olarak insanın
toplumsal yönünü vurgulayan toplumsal belgesel
filmlerde toplurnon gelişmesi, ileriye götürülmesi ve
toplumu oluşturan bireyleri de mutlu edebilmesi
için kullanılacak araçiann en önemlilerınden biridir.
dd. Araştırma Belgeseli :
Araştırmanın konusumi, araştırmacının ilgilendigl kon'u yu film aracılıgıyla açık seçik bir yaklaşımla
sergilerneye çalıştıgı, sanatsal ,yönü önem taşıma
yan. yalın ve dolaysız bir belgesel filrn türüdür.
:Su b~lgesel film türünün en önde gelen özellikleri
kurgunun kullanılması. renkli çekimin önem kazanması. yava,şlatılinış ve hızlandırili11ış devinimlerin' kullanılması ve alıcıyla elde edilecek göruntu- ·
nün anlaşılır olmasıdır.
Toplumsal devinim hayallerinin ardındaki gerçekIere ışık tutan araştırma belgeselleri. belli bir örgütün , bir grubun, bir kesimin bir gerçegi ayn bir yapıda sunması · kuşkusundan da yola çıkarak. bu
kuşkulan kanıtlamaya çalışabilir. Görünüşteki gerçek iyUikseverdir, ancak çogu· örneklerde salt. an
gerçek kimi toplumsal yoiluklardır. İşte bu durum. da belgeseki yasal sınırlar içerisinde ve olanak çerçevesinde en iyi araştırrıla tekniklerinden yararla~
narak gerçek olanı. işlemin her aşamasını sabır ve
titizlikle belgeleyerek. kişiligine dönÜk tehlikeleri de
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göze alarak, ürkmeden sergilev21 l.
Araştırma belgesellerinin toplumsal yönünü _ince. leyen Wolverton bu belgesel~ri toplumun gelecegi
için güçlü bir sorumluluk anlayışıyla irdelemek ge·
regi üzerinde özenle durmaktadır.
Belgesel filmin en yaJın ve en dolaysız tt?,rünün
araştırma belgeselleri oldu ğ;umı ileri süren Ozön da
bu filmlerde kurguya yer verilmeyerek film teknigi
açısından üstün hızlı alıcıların geniş biçimde kullanıldıgını söylemektedirl22 l.
Belgesel filmin, sariat değeri taşımayan bu türünün yapımındaki iki önemli noktayı aşağıda görüldüğü gibi belirleyebiliriz:
• Araştıima belgesellerinde görüntünün anlaşılır olması için alıcınıTı araştırınayı en iyi bir biçimde yansı
tacak bir noktaya ya da uzama (mekana) yerleştiril
.mesi gerekmektedir,
•

Araştırma

belgesellerinin kimilerinde konuyu aysaptamak, · kaydetmek amacıyla mikroskop. teleskop. röntgen ve diğer teknik araç gereç alı
cıyla birlikte kullanılır.
rıntılarıyla

Açık

önemli özellikler taşıyan
belgeselleri izleyiciye bulgulama ve öğ
renme ortamını sağlamayı amaçlarlar. Konunun ele
alınış biçimiyle eglendiıici öğelerinde kullanımına
yatkın ola n bu tür belgeseller. önce konuyu tanıtıp
kavramları tanımladıktan sonra sırayla tüm yeni
bilgileri işleyerek bunları ortaya koyarlar.
ee. Bilimsel Belgesel :
Genellikle bilimsel araştırma ve bulgularm sonuçlarım önceden tasarlanmış bir biçimde örneklendirerek anlaşılması kolay durumda ortaya koyan bir
ve

araştırma

..
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belgesel film türüdür.
Kurgu ve kurgu yardımıyla açıklamanın önem kazanması, istenildiğ;inde çizgi ve canlandınnanın da
kullanılabilmesi ve bazılannın sanat niteligi taşıma
sı · gibi özellikleri bulunan bilimsel belgeseller zaman zaman da eğ;itici ve ögretici nitelikleri kendilerinde taşırlar.
Açıklık ve bilgilendirme niteliklerini yüklenen bu
tür belgesellerde belgesekinin ve ögrenme ortamı
yanitma k gibi bir sorumluluğu da vardıfl 23l.
Araştırma filinindeiı daha geniş bir izleyici topluluğuna seslenen bilimsel belgeseller zaman zaman
bir ders ve bilgi konusunda öğretim amacıyla bir
ara~ özelliğ;iyle hazırlanarak ve eğitim ilkelerine
uY0arak da gerçekle~tirilizi24l.
Okul içi ve okul dışı öğretf!ne yardımcı ders gereci
işlevi de gördürülen ve bundan ötürü öğ;retici film
adı altında da bilinen bu tür filmler; '
1

• Eğitimin . illeelerine u,yularak yaş ve bilgi düzeyi
önceden belirlenen ve bilinen izleyiciye uygun bir biçimde hazırlanır.
·•

Araştmnajilmlerinin

bir çok özelliklerini Icendinde

taşır,

• izleyicinin ilgisini çekmesi ve dilekatini canlı tutmasıgerekj[,

• :AÇiklamalar görüntüler kadar önemlidir .

Bilimsel ve öğretici filmleri estetik arılamdan uzak
betimleme yoluyla ve dramatize edilmeden gösteren
filmler nitelikleriyle tanıtan Grierson bu tür filmierin . belgesel film sanatına katkıda ·bulunup bulunmamasını tartı§arak bunların eğlence, eğitim ve ·propa-
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ganda bakımından değer ta§ıması" gerektiğini, ancak
bunun da bir sınırı olduğunu söylemektedir( 25>.

ff. Tarih Belgeseli :
.
Tarih belgeselinde tarih içindeki gerçeklerin doğru
luğu ve anlamı önem kazanmaktadır. ·
Tarih
jilmlennin amacı, tarihi 1 gerçekleri doğruya
•
.
uygun bir biçimde yansıtarak değişik toplumların
dününü aydınlatarak bugün ve gelecek için alınma
sı gereken kimi önlemlerle ilgili bir takım sonuçlar
çıkarmaktadır.

Nijat Özön tarih belgesellerini ikiye ayırmaktadır:
Tarih filmleri, Çağ Filmi; belirli bir çağı, tüm toplumsal siyasal kültürel yönleriyle canlandımiayı
uygarlık değerlerini yansıtmayı amaçlayan filmler
ve Giysili Film; geçmişteki bir toplıımun belirli bir
tarihteki yaşayışını daha çok dış görünüşe. özellikle
giysilere önem vererek yansıtmaya önem veren filmler. Özön bu .türün çeşitli amaçlarla gerçeklerin
saptınlması nedeniyle yozlaştığını ileri sürmektedir.
Tarih belges~lleri'ni bir belgesel tür olarak niteleyen Wolverton da bu filmlerde tarihi gerçeklerin
doğruluğuna dikkat edilmesini vurgulayarak, anla. 'mm doğruluğun~n da en az gerçekler kadar önem
kazandığını bildirmektedir.
gg. Propaganda Belgeseli :
IL' Dünya Savaşı ile büyük bir patlama yapan propaganda belgesel fılmleri önceleri eğitim amacıyla
kullanılırl,en daha sonralan içine hile ve saptırma
nın katılmasıyla belgesel niteliğini kaybederek yazlaşmıştır. Özellikle televizyon alıcısı ve teypleriyle
istendiğinde gerçeği değiştirme yoluna gidilebildiği
için bu tür filmler aracılığıyla değişik hileler kullaı
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nılarak olu§turulmaya çalı§ılan gerçekdı§ı gerçekler za-.
·
·
manla değerini yitirmi§tir.
Birey ya da toplulukların belli bir görüş ya da
amaç dogrultusunda etkilene}:ekleri biçimde bilgilenditilmesi. olarak niteleyebilecegimiz propaganda
zamanla belgesel sinemanın temel amaçlanndan biri olinuştur~ Genel olarak tanıtma, bilgilendirme, ,
egitim ve amaçlanan dogrlıltuda etkileme niteliklerini içeren propaganda belgeselleri geçmişte de görüldügü gibi, günümüzde de belgesel · filmlerlıı
önemli bir türü olmaktadır{26l.
İngiltere'de John arterson'un Büyük Britanya tmparatorlugu'nun varoluş ;nedeni olarak işçi sınıfını
gösterinesi ve propagandasını yapmasıyla görülen
propaganda filmlert,halya'da da özellikle Mussolini
·döneminde çok rastlanır olmuştur.
· Sinema ve film simatı açısından başansızlıkla , ni
. telendirilen Mussolini dönemi İtalyan belgesel filmleri bu tür filmleriçin pek önemli örnekler sayıla
mazlar.
.
.
1
.
Sovyetler Birilgi'nde ise 27 Agustos l919'da Lenin'in sinema endüstrisini devletleştirmesinden
sonra kurulan sinema okulu,sinemariın ve belgesel
filmciligin propagandacı bir işlev yüklenmesini ilke
edinrniştir. Halkın gürılük yaşamıyla ilgili sorurılan
görüntüleyerek bu görüntülerin içine prqpagandası ·
yapilacak konulan katan Sovyet filmcilert okuma
yazma oranı zaten çok düşük olan S.S.C.B halkını
Sovyet devrimi ve sosyalizm konusunda bilgilendirme,' aydınlatma ve her konuda onlan yönlendirme
sürecine girmişlerdir. Bu ı;;üreç içinde senaryodan
çekiine kadar yapım konusunda katkılan saglanan
,halkın da film endü&trisiyle yakın ilişkisi saglanı1

1
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yordu.
· l933'te Almanya'da yönetime gelen Nazilerin propaganda bakanı Goebbels kitleleri etkileme konusunda filrnin "önemini algılayanik, özellikle belgesel
türü bu amaçla propaganda yapmak için kullanmıŞtır. Diger türler arasında gerçegi gösterınede en
etkili işlevi gören belgesel filmler konusunda Goebbels Paternkin filmilli de örnek alarak komünizrrii
· kötüleyen, Nq.zi propagandası yapan filmler yaptır
maya başladı.
Weimar Cumhuriyeti'nden önemli ve geniş bir sinema endüstrisi devralan Nazi Alınanyası belgesel
türde bir çok propaganda filmi yapılmasına karşın
sinema sanatı alanında herhangi bir varlık gösterememiştir.

lİ. Dünya Savaşı sirasında geniş halk yıgınlannı
etkilemek iÇin o zamana kadar görülmemiş bir öl. çüde propaganda aracı niteligiyle kullanılan bel~e
sel sinema ideolojik sava§ta en etkili silahlı. Görüntünün ·bütün ol~riaklannın, yıgırılan koşullan
dırmak amacıyla kullanıldıgı ' savaş filmleri, haber
filmleri ve derleme filmlerinden oluşan propaganda
belgeselleri tüm diger belgesel türlerini bir yana itU.
İngiltere ile Sovyetler Birligi'nin de bu tür filmler
konusundaki çalışmalanyla, belgesel filmin geleneksel olarak bulunan sııurlı izleyicileri yerine geniş halk kitlelerine yönelinerek bu konuda etkili çalışmalar yapıldı. Aynı dönemde Amerika'da Frank
Capra'nm yönetiminde çalışan sinemacılar da, haber propaganda nitelikli filmler aracıyla ve usta
kurgularla belgesel filmiere önemli bir silah görevini
yükledilermı.

II. Dünya
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rülmeyen bir biçimde
genellikle:

yaygınlaşan

belgesel filmler '

• Silahlı kuwetlere eğitici ve moral ve1ici filmler yap-·
m ayı,
e Halkın moralini pekiştinneyi ve saı1aşın ilerlemesi
konusunda on/an bilgilendinneyi,
•
Hedeflere ulaşmak için bir kesimi cesaret/endinneyi ve diğerielinin de çaba/amu haber venneyi
hedeflerle1~ 28 l .

Propaganda kelimesinin daha önce egitici amaçlarla kullanılırken savaşla birlikte hile ve tahrifat
yollarıyla olumsuz olarak kullanıldıgını ifade eden
Wolverton bu tür filmierin belgeser olmaktan çıkıp
gerçegin degiştirildigi
bir şov niteligini
aldıgını, an.
(
'
cak hile ile oluşturulan bu gerçeklerin sonunda
çökmek zorunda kaldıgını vurgulayarak, belgesel
yansımalarında gerçekliğin iki farklı yüzünün oldugunu, her yüzün digerinde yansıLıldığını ve belge- .
sellerde yaratılan gerçegin başkalannın önünde az
ya da çok bir farklılık gösterecegini ve sonuçta bu
gerçeğin sonradan belgeselciyi avlamak için geri döneceğini söylemektedir129l.
hh. Derleme Belgesel :
Önceden yaşanmış olaylarla ilgili elde bulunan
belge ve filmierin kurgu yardımıyla yeniden düzen- ·
lenerek degişik bir arılayış içinde sunulmasıyla 'o rtaya çıkan bir belgesel film t ürüdür.
Önceden çekilmiş belge filmlerinin ve kurgunun
önem kazandığı derleme belgeselleri, belgesel filmcinin kendi yaşadıgı çagdan daha eski olayları, konu
ve sorurılan izleyicilere kendi arılayışıyla iletmek
amacıyla ortaya f ibr (30).
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kalarnayı ve görüntülerneyi başardıgından ve bunun için de tümüyle bu toplumu Çok iyi tanımak
gerektiginden ve hatta bu toplumun içinde yaşama
yı zorunlu kıldıgından, Flaherty'nin Nanook of the
North'u bu türün 'ilk ö~egi sayılır.'
·
ı6 Şubat ı884'te Michigan Iron Mountain'de 'dogan Robert Flaherty, Toronto'da Upper Canada College· ve Mines'da Michigan College'da egitim görmüştür. ı 900'lerin başında Canada Grand Trunk
Railway ve Kanada Maden Sendikası adına keşif ve
ma den ocagı araması yapmış olan Flaherty 19 l0ı9ı6 yıllan arasında endüstriyel yatınmcı William
Mc K.e nzie adına, Hudson Körfezi'nde demir cevheri
ararken Eskimo kültürüyle karşılaşıp, bu kültüre
ilgi duymuştur.
ı 913-19 ı 4 yıllannda ·yaptıgı keşif gezilerinde alı
cıyı da yanına alarak Eskimalar halilimda filmler
çeken Flahe.r ty 19ı5 yılında bu filmleri kurgulama- ·
. ya çalışırken çıkan bir yangın sonucu elindeki filmIerin önemli bir kısmını kaybetmiştir. Kurt'a nlan
filmierin oluşturdugu gezi türü belgesel film ise özel
bir gösterimde izleyicilere tanıtılmışsa da bu gösterim başansızlıkla sonuçlanmıştır.
Daha sonra The Drawings of Ennoesweetok of the
Likosiligmiut Tribe of the Eskima adlı Eskimaların .
hayatı ü~erine bir kitap yayıniayan Flaherty J 920- ·
ı922 yıllarında tekrar Hudson Körfezi'ne dönerek
Eskimaların yaşantılarını yeniden filme almıştır (31 l.
Flaherty ı 9 ı O- ı 9 ı 6 yıllan arasında çektigi filmle riı1 gelişigüzel olması ve bir bölümünün de yanması
üzerine tekrar başladıgı bu ikinci çekin1de sürekliligi ;ve öyk.:; :"'ü olan bir film gerçekleştim1ek amacıyla
I?-ir . aile seçerek, onların yaşantısını filme aldı. Bu
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projeyi gerçekleştinnek amacıyla Revillon Freres
adlı kürk tacirleıinin spônsorlugunu kabul ettirdigi
bu filmde Flaherty, daha öncede yaptıgı keşifler sonucu dalaylı biçiıride baglantı kurdugu Eskima kültürüyle ilgili bpgi biiikimini geliştirdi. .
Buzlarla kaplı bir yüzeyde uygar dünyanın olanaklarından bütünüyle uzakta, yaşamak için dogaya karşı direnmek ve savaşmak zorunda kalan Eskiniolann dramatik öyküsünü çarpıcı bir biçimde
sergileyen bu film Kuzeyli Nanook'un açlık ve yiyecek bulma sorununu konu almış ve dramını gerçek
Ô~aydan, gerçek açlıktim yaratmıştır132l .
Nanook'un dogayla savaşını yalın ve gerçekçi bir
biçimde ortaya koyan Flaherty filmine getirdigi yeni
bir yöntemly. filmde geçen olayların akışını önceden
tasarıamadan keşif yöntemiyle oluşturmuştur.
Önceden yazılmış senaryolann yerine, o çevredeki
dogayı ve insanın yaşam biçimini tanımaya çalışa
rak bulundugiı ortamda oluşlurdugu bu film yönte_miyle Flaherty: .

•

Geçmişle

gelecek

arasında

romantik

ilişkiyi

göster-

miş,

• _ İ/kd insanın, içinde yaşadığt doğal çevreyle save varhğmı göstermesini konu edin-

vaşını uzlaşmasını
mış,

•

Gerçekte varo/mit sağtfktı bir biçimde gö1i.intiile.

miştir.

Daha

önceki

gezi

filmler inden

farklı

olarak

Nanook oj the Norih bir k ürk şirketinin reklamı için
yapılmasına ragmen yanlızcc: kaydedilmiş fotograf-

lar degil: yapımcının keşfettigi. gözlemledigi yaşan
tının yorumu, arılatımı .biçil'.lindedir. Çalışmaları40

~ .
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çogunda hissedilen insancıl görünüşü, insandoga ilişkisine yaklaşırnındaki duygusallıgı, filme
konu edilen Eskimolarla aynı düzeyde, onlarla birlikte yaşaması ve öyküyü bu yaşantısı sırasında
düzenleyerek saglaması nedeniyle Flaherty diğer
gezi filmlerinde göİ;üldüğü gibi garip, değişik ve ka~
·rakteristik öğelerinin aracısı ve te şhircisi olmamış
tır.

Flaherty bu çalışmasıyla daha önce de belirttiği- .
miz gibi bir çok öykülü film yönetmeninin yaptığı
nın dışında, önceden bir senaryoya bağlanı;naksı
zın. ilkel toplum yaşantısını alıcı yardımıyla anında
görüntüleme yoluna gitmiştir.
Flaherty'nin alıcısıriı spontane (ansal) bir biçimde
kullanarak oıiaya koydugu bu yöntemle; Hollywood'a karşı bir sinema biÇimi oluşturulmuş ve evrenselbir seyird kitlesi kazarulmıştıı-1 33 l .
Eskimalann günlük yaşamlarını sürdür!'nek amacıyla doğayla iç içe, çok yıpratıcı mücadelelerini uygulamaya çalışırken, bu kültürün dış dünya ile iletişim kum1asında Flaherty'nin sanatçı ruhu ve
gözlemciliği büyük oranda etkili olmuştur :
Gerçek insanları güncel çevrelerinde incelemesi
nedeniyle Flaherty'nin çalışmalannı Sinema Gerçek'
e yakın bulan Mambers. Flaherty'nin az sayıda insanın etkinliklerinin ve kültürlerinin tanınmasına
yönelik filmler yaptığını belirterek ·onun halk üzerinde önemli sayılabilecek bir şeyleri gösterebilmek
için bireylerle ilgili' hikayGler bulduğunu ve bu anlamlı hikayelerin çekim ve kurgulanışı sırasında filmi gerçekle§tiidiğini, yoksa stüdyoda olu§turulmu§
zorlamalı çekimlerle, yapay bir öykünün ortaya çıka
cağını söylemektedir.
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Flaherty'nin film yapma ypnteminde karmaşıklık
ve sezgisellik buldugunu bildiren yazar, onun çalış
masıyla kimi Eskiino davranışlan arasındaki büyüleyici benzerligin Sinema Gerçek'te de yer aldıgını
ileri sürmektedir. Y~a göre, Flaherty önce keşfe
die! sonra işle)rici bir sanatçı olup, ona göre film,
. yapımcısının konuya yönelik sınırsız ilgisinden dogardı ve Flaherty, kendi gözünden çok alıcıya güvendiginden herşeyi çekerek, daha sonra da çektigi
filmleri bir kaç kez izleyip filmi asıl biçimine sokardıl34l.
.

Nanook of the North lle. aktüalite filmi gösteriminde yeni bir yaklaşım getiren . Flah~rty'nin Nanok'unun düşünceli, dinsel görünümü, RÜs modellerini izleyen filmlertn güçlü egiticiligini
tan:ıamlayıcı olmuşturl35l ..
Vertav'un Rusya'daki çalışinalanyla aynı zamanlarda ortaya çıkan Flaherty'nin Nanook of the North
filmi belgesekinin yorumu ve anlatımı insan niteligi, yorumu ve filminin uyarcılıgı onun · başanya
ulaşmasına ve belgesel film tarihinin önemli bir figü.rü olmasına yol açmıştırl 36l.
.
..
· · ···-···
Nanook of the North'un hem ticari açıdan hem de
film eleştirisi açısından başanya ulaşması belgesel
Cilmin güçlü bir şekilde gündeme gelmesinde önemli rol oynamıştır.
Nar;ıook of the North lle beklenmeyen bir başanya
ulaşan Flaherty hemen yapımcıların ilgisini · çekti.
Famous Players Lasky (Paramount) şirketi yeni yönetmene ilginç koşullar içeren bir sözleşme önerdi.
Flaherty güney .denizlerine kadar uzanıp' oranın
yerlileriyle ilgili, Samoalılann yaşarnında bir delikanlının erkekleştigini kanıtıayabilmek için büyük
42
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acılara gögüs gererek bütün gövdesini dövmelerle
kapıatışının

öyküsünü ve genel yaşantıyı anlatan
bir film çekti. Üç yıllık yorucu ve tartışmalı bir çalışma.dan sonra Moana (ı 9 ı 6) adlı film ortaya çıktı.
Flaherty'ye filmi ısmarlayan yapım şirketi beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. ·. ;Mutlu adalardan ·
dünyadaki cennetiere dönen yönetmenin filminde
yapımcıların istedigi ne duygulu, pembe bir cı.şk hikayesi, ne çıplak, esmer tenli kadınlar, ne de gönül
açıcı hoş manzaralar vardı. · Flaherty'nin eleştirdigi
Pasifik adalannda insan kirnileyin doga ile geçiniryor, çogu zan1an da aynı doga ile çirkin bir savaşa
girmek zorunda kalıyordu. Flaherty'nin 1 alıcısı egzotik serüven filmlerinin tuzaklanna kanmadan bir
. Conrad'ın, Stevenson'un bu insancıl dünyasını keş
fetmişti. Eleştirmenler tarafından çok tutulan Moaria; Amerika'da, Almanya'da ve İngiltere'de ·ticari
başarısızlıga . ugramasına karşılık, Paris ve Stocholm'de aylarca
gösterildi!37l.
1
Hemen hemen tüm filmlerinde doga ile iç içe yaşamı vurgulayarak keşif yöntemli belgeseller .çeken·
Flaherty, Moana filminden sonra Metro Goldwyn
Mayer adına FrederickO'Brien'in White Shadows of
the South Sea · (Güney Denizinin Beyaz Gölgeleri)
adlı romanından senaryosu yazılan filmi W.S. Van
Dyke ile çekmeye başladı. Ancak. yapııpcılann degişik şeyler istemelerinden dagan baskılan üzerine
filmi yarıda bır~ktı. Daha sonra 1927'de Fo'f şirketi
için Pueblo kızılderilileri üzerinde bir belgesel film
için anlaşmasına karşın, yine yaj:nmcının filme gereksiz bir aşk hikayesi katma ıstegı üzerine bu filmi
de bıraktı.
ı 928 ve 193 ı yıllan arasında Bora Bpra ve Tahiti
adalannda belgesel film uzmanı ve dışa vurumcu-
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luk akımının Hollywood'da yerleşen temsilcisi Fre- ·
derich Wilhelm Mumau ile birlikte Tçıbu adı ile bir
genç kıza. aşık olan, onunla evlenemeyen. sevgilisinden aynimak wrunda kalan ve sonunda ölen bir ·
inci avcısının . hikayesini anlatan filmi çekti.
Hollywood'lu yapırncıların kendi üslubuna uymayan yönlendinneleri ve isteklerinden bıkan Flaherty. Sovyetler Birligi ve Berlin denemelerinden
sonra John Grierson'un daveti üzerine ingiltere'ye
·gitti.
Grierson ve grubuna verdigi. belgesel film yapı
mında dogal gözlem ve yorumla ilgili egitim sonucunda ı 933'te Grierson ve grubuyla Industrial Bri·
tain (Endüstrtleşmiş İngiltere) filmini oluşturdu.
Grierson'a göre Flaherty bu yapıtıyla: Belgecileri izlenimci kuralın işkencesihden kurtarmıştL BW1da,.n
sonra serifonik kaygılar bir tarafa bırakılacak ve bir
olayın en yalın estetik yönlerinin uyumunu aramak
yerine bilinçli bir şekilde doğrudan doğruya gözlemi
yapılacaktı !38l.

1934

yılında

·

Gainsborough'un finanse ettigi Man
Adam) adlı (ilme bir ailenin acı. buruk hikayesini anlatmak ve en kusursuz. en olum- ·
lu yapıtını 'yansıtmak için Flaherty en ilkel, yalın
olana~ardan yararlanarak. eşi Francis ve yardımcı. sı John Taylor ile birlikte iki yıl boyunca, ıssı.z bir
adada. kayalıklarda alıcısıyla dolaşarak. insan ve
denizin, insan ve sefaletin ve doganın savaşımını
daima irısanı ön planda tutarak çekmiştir.
Man oj Aran adlı filmiyle bir çok ödül kazanan
Flaherty 1935 yılında Elephant Boy filmini çekmeye başladı. Ancak yine ortaya çıkan yapımcı yönetmen anlaşmazlıgı yüzün~en bu {ilmi bırakan yönetoj Aran
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men 1939 yılında tekrar Amerika'ya döndü.
1941'de A.B.D'de Amerikan köylüsünün yaşam
koşulların. incelemek amacıyla yaptığı çalışmalan
The Larid adıyla filme çekmiştir. Daha sonra bir yıl
sı?reyle Frank Capra ile birlikte Savaş Dairesi Film
Bölümü'nde çalışmışsa da, propaganda filmi yapmak istegi duymaması neoelliyle bu alanda verimli
olamamıştır. 'Bu başarısız denemeden sonra 19441945 yıllarında U.S. of Price Adrninistralion iÇin
kardeşi David tarafından yapılan ·üç filmde danışmanlık yaptı.
Ardından 1946 yılında, Standard Oil Şirketi tarafından kendisine sipariş edilen LQuisiana Story adı
nı vereceği filmi için Louisiana bataklıklannda destansı bir çalışmayla petrolün sömürmek üzere
oldugu mutlu bir ailenin yapısını ve çabalarını dile
getiren filmi çekti.
Flaherty'nin bu son başyapıtının ardından film
dünyasından yavaş yavaş uzaklaştıgını ve sonunda
23 Temmuz 1951 tarihinde öldügünü biliyoruz.
Flaherty'nin filmlerinde gözle göıülür bir tutarlılık
vardır. Hudson Körfezi, Samoa, Aran Adalan, Louisiana Körfezi'nde çoğunlukla doğayla içiçe yaşayan
insanlar bulunuyordu. Filmlerde coğrafi yerleşme 
ler rasıantısal biçimde, diğerleri ise olduklah gibi
alınmışlardır. Eskimo kültürü, Flaherty'rıin önceden bilgi taşı,dığı tek konudur. Yine de yerleşim bölgeleri, değişmenin eşiğindeki topluluklar konu olarak çle alınmıştır. Konularını, yıllar öncesinde
oldugu gibi ortaya koymasıyla eleştirilen ,Flaherty
için bu filmler, yaşam biçimlerini perdeye aktannada tek olanaktı.
Flaherty'nin filmlerinin diğer önemli yanları tekn1-
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gi ve oyunculannın seçimiydi~ Gerçek insanlan
günlük yaşamlannı tekrar ederken · kullanmasına
ragmen, fiziki görüntü vermeleri açısından ideal tip. leri seçmek için düşünmüş ve bazen de yapay aileler. oluşturarak. alıcı çekiminden önce prova yaptır
mıştır.

Flaherty filmlerinde plansız ve notsuz, o anda duyarak ve yaratarak çalışıyordu . Onun yÖntemi yaşamı~ en önemli örneklerini yakalayabilmek iÇin
tümüyle bu kültürlerin içine dalmayı. kendini adamayı gerektiriyordu. Eskima kültürüne }tarşı yakın
Iıgı nedeniyle Nanook oj the North en az zorlı,ık çıka
ran konuydu . Moana ve Mcm of Aran'ın onun için
yabancı alanlar olmalari nedeniyle, bu kültürler
hakkında uzun bir hazırlık dönemiyle bilgi edinebil-

dL

.

Flaherty film çektigi bu uzak yerlere genellikle
gösterici·, film baskı ve çogaltun makineleri götürerek görüntüleri günlük. temeller üzerine oturtmak
istiyordu. Yönetmen herşeyin mükemmele yaklaş
1
masını istedtginden ve çekim yazısı ile senaryolannın bulunmayışı nedenleriyle filmleri için çok sayı
. dıi film şeridi kullandı . Aynca fotograf açısından
mükemmele ulaşmak için ,de gölgelerin uzun oldugu zamanlarda çekimler yaptı.
Mooria'da Flaherty renklei e ortokromatik (orthochromatic, yani kırnnzı . dışında tüm renklere duyarlı)
filmden daha duyarlı olan yeni pankromatik (panchromatic, tayfın bütün ışırılanna duyarlı olan) film
stogunu kullandı. Yakın çalışmalan için de uzun
mercekleri kullanmaya öncelik verdi.
Flaherty'nin filmleri genellikle popüler basında ve
magazinde, bunun yanı sıra ciddi eleştiri yazılann46
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da d~ başanlı bulundu. Nanook; of the North, yerelUgi, . belgesel degeri ve görüntü kalitesiyle övgüye
deger bulundu. M~ ise John Grierson tarafın- ·
dan belgesel niteligiyle tarumlandı ve Grierson sonradan film yapımı etkınliklerinde ve yazılarında toplumsal sorunlarda ve hak' piyasasında estetik belgesel
yakla§ımını benimsedi.
.
Mdn of Aran. Flaherty'nin çalışmalanna karşı · en
kritik yanıtlan harekete geçiidi. Dünyanın büyük
politik, sosyal v.e ekonomik sorunlar içinde bulundugu ·o anlarda Flaherty, belgesel film yaniılan tarafından bu tür sorunlan ortaya koyan belgeseller
· yapinadıgı için sori.ımsuz ve mqdasi geçmiş olarak
nit elendirildL Buna karşın Louisiana Story ise onun
en son ve en iyi filmi ·olarak eleştirmenler tarafın
dan övüldü ses ve görüntüdeki ustalıgı, görsel işitsel senfoni olarak benimsendi. Herşeye karşın
bugünün kirli hava ve petrol artıklan içindeki çevre
koşullannda petrol endüstrisinin iyi niyetliligine
inanmış görünmek bile oldukça zordur.
·· Flaherty, uzun meslek yaşamı sırasında az sayıda
.film yapmış ve belgesel film hareketinin ana görüş
leri dışmda çalışmıştır.
Grierson ile birlikte yeni bir türün ve belgesel
duygusunun gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
Flaherty'nin filmlerinde çekim sırası ve konunurigelişimi o anda uydurulmasına ve spontane çekimler yapılmasına karşın, 5onu uzun ve mesajı rastlantı sonucu olmayıp kurgu aşamasında düzenlenerek yönetmenin . izleyicilerle paylaşmak istedigi
görüş rioktasıd~ 39l.

Grierson'a gö:re Flaherty, belgesel filmin öykünün
geçtigi çevre içinde ele alınan gerçek öykü olması
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kesinligini getirdi. Belgesel film gerecin bulundu~
yerde çekilmeli ve bunun düzenli olması için on
yakından tanımalıdır. Flaherty betimleme ile dran
ayırdederken öyküyü de düşühür 40>.
.
\
.
. Mamber'e göre keşif yöntemiyle belgesel film yı
pan Flaherty. bu yöntemle yeniden biçimlendirilm
düşüncelerden, önyargılardan ya da filme alınac2
konuyla ilgili davranışl ard an daha karmaşık olm
yan bir düşünceyi vu rgu lamaktadır. Yazara göı
önce bulgulayıcı sonra işleyki olan Flaherty aç,
gözleme inancı en iyi biçimde dile getiren belges
film y önetrrienidir.
Sherwood tarafından filmlerinde süreklilik buluı
dugu belirtilen Flaherty ile yapılan bir koriuşmac
yönetmen. Nanook oj the North'un insanca ilişkil
s onucu ortaya çıktıgını ve bu tür filmierin çekil
için önceden aynntılı bir plan yapmadıgını ; gen~
likle önceden tasarıarımayan salınelerin çıkma ol
sılıgının yüksek oldugunu ve bu salınelerin öyk
nQ.n sürekliligini oluşturabilecegini belirtmekte ·
bu saptama çeşitli yazarlarca da dogrularımaktad
Flaherty kendisiyle yapılan bu söyleşide Louisiaı
Story'de ülkeye gitmeden önce konuyla ilgili yai.
' k aynak araştım1ası yaptıgını ve çekim sırasın1
oyuncu olmayan kişilerle çalıştıgından digerlerin
tersine ilk çekimierin oyunculanh dogal davranın
sı ve rol yapmaması s onucu daha büyük bir başı
gösterdigini belirterek, ses kayıtlannın da görün
kayıtlan kadar önem kazandıgını, özellikle Man
Aran'da hikayenin y.öpünü söz yerine müzigin bel
ledigini söylemektedir. Bu düşüncelerini .sürdürı
Flaherty geniş izleyici kitlesinin kendilerine her b
kın1dan uzak düşen bu ilkel toplum insanlan
yaklaşımlannın çok büyük bir önem taşıdıgını t
1
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Urterek: Eskimolcir ve kuzeyle ilgili kitapların az
okunduguna, halbuki bu filmin tüm dünyayı dolaş
tıgını, milyonlarca insan tarafından izlendigini. izleyicinin gördüklerinin gerçek insanlar oldugunu ve
bu tepkiler nedeniyle Nanook'un ölt;ımünüh tüm
dünya basınında yankılar uyandırdıgıru ·Söylemektedı.rt4ıı.
.
Flaherty'nin tüm bu çabalarının amacı kaybolmaya-yüz tutan ilkel insan topluluklarının yaşamlanın
belgelemekti. Bu da ancak sinema alıcısı ile daha
inandırıcı ve geniş kitlelere seslenebilece~ türde yapılabilirdi. Flaherty'ye göre ilkel insanın toplumu ve
kültüıil sinema için canlı bir kaynak ve alandı. ·
Flaherty tüm filmlerinde geçmişle gelecek arasın
da baglantı kurmaya çalışrruş ve bunu romantik bir
yaklaşım ·içerisinde gerÇekleştirmiştir. Böylelikle
gerçek insaniann yaşadıgı gerçek olaylan lirik bir
anlatım içinde göıilntülemiştir.'
Flaherty'nin çalışmalanın ve bu çalışmalardaki
yönteminden; keşif yöntemli belgesel fılm yapınu
nın temel ögelerini ve özelliklerini çıkarma olanagı
buluİınıaktadır. Buna göre keşif yöntemli · belgesel
fılm türünün özellikleri şunlardır :
• Gerçek insanların ya§antıları günlük ye doğal çevreleri içinde incelenmelidir,
• Gerçek insanların davranı§lari.ndaki doğallığı korumak, alıcının ilk çekimde elde edeceği görüntüyle sağ
lanır,

• Değişik ·kültür/eli keşfetmek amacıyla yapılaca_k
filmlerde önce bu ülkelerle ve kültürleriyle ilgili yazılı
kaynak araştırması yapılrrıalıdır,
• Önceden aynntzlı plan yapmaktan kaçınılmalıdır,
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çünkü çekim sırasında daha önceden tasarianamayacak sahneler onaya çıkabilir,
• Belgesel fiim, yapımcının konuya karşı duyduğu
· aşırı ilgi sonucunda doğar, .'
'
• Filmler önceden gözlemlerne sırasında değil, çekim
ve kurgıt esnasında oluştumlur,
• Alıcı çok önemlidir. Yönetmen kendi gözü ye1ine
alıcıdan yararlanma/ı, böylece kendi gözüyle göremediklerini gö1mek için he1~şeyi kaydeınw yolun_a gitmelidir. ·
• Çekilen filmler bir kaç kez izlenerek keşif yoluna
gidilmeli Fe gerçeğin yeni görümiisü çıkmtılmaya çalışılmalıdu;
·
• Alıcının görevi görsel notlar almaktu;
• Filmde önce gözlem, sonra .seçme, ya da önce gözlem sonra sanat yapılmalıdu;
• Yönetmen, herşeyden önce alıcıdandu; bım'un için
herşeyi aizeısıyla gö1üntülediği anda filmi yapmaya çalışma/ı, kurgudan çok alıcıyi kullanmalıdu;
• Dramatik yapi oluştwub1wdan önce [ilmin temel
öğesi olarak doğal çeııre kullanılmalıdu:

Sonuçta, bu özellikleri de göz önünde buluridura·
rak, keşifyöntemli belgeselfılm tür üne genel bir ta·
nun getirecek -olursak; ayrı kültur
toplumsal yapı

ve

lan. özellikle kay bolmakta olW1 Uk el . kültürlerir
bulundugu toplumlan oluşturan gerçek inswılar~
güncel çevreleri ve. yaşamlan içinde, onlarla birlikt~
yaşayıp anıarnaya çaJışarak, keşif
gözlem yoluy:a
kaydetmektir denUebilir.
·

ve

bb. Sinema-Göz :
Belgesel filmtn gelişiminde en önemli ve en büyü!i
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'

akımlardan biri 191 7 Sovyet Devrimi sırasında ve
hemen sonra Dziga Vertov tarafından güncel film
karelerinin kurgulanmasıyla elde edilen haber filmlerinin ortaya çıkmasıdır..
Vertav'un diJter ·haber 'filmlerinden ayn olarak.
· gerçeği kaydetmenin dı§ında Rus halkını devrim hakkında bilgilendinnek gibi toplumsal içerikli bir
amacı vardı. Bu yöntem, belgesel filmin özüne, daha açık bir anlatımla, dogrudan kaydedilen gerçegm toplumsal amaçla yoFumlanarak kurgulanmasına uyrnaktadır.
·
Kino-Glaz ya da Sinema-Göz . terimleriyle anılan
bu filmierin her biri özgün bir konu ve düşünce
çevresinde birleşmiş ve bundan sonra da çagdaş sinema akımı Kino-Claz 'ın belirgin düşüncelerini
kendisine kaynak almıştır.
·
·
Flaherty'nin keşif yöntemli belgesel filmlerini yaptıgı yıllarla hemen ~ynı dönemde Sovyetler Birligl'nde coşkulu bir sinemacılar toplulugu, alıcıyı olanaklarının sınırlannci kadar kullanmayı göze alıp,
bunu Dziga Vertav'un çevresinde toplanarak baş
lattılar. Abcıyı dünyaya açılan ve her türden işievin
yerine getirilmesini sağlayan yeni bir kapsamda kullanan Vertav'un bu giri§imleri o zaman Sovyetler Birliği'nde §iddetle kınanmasına kar§ın bu yöntemle çe kilen filmler bütün dünyaya yayıldı(42).
2 Ocak 1896'da dagan Dziga Vertav 1912 -1915
yılları arasında önce Byalistok Müzik Akademisi
sonra da 1916-1917 yıllan arasında St. Petersburg
Tıp Okulu'nda egitim gördü. St. Petersburg'da tıp
ögrenimi görürken ses çalışmalan yapmak amacıy
la bir laboratuar kurdu. 1917'de Moskova Sinema
Komitesi' Haber Bölümü'nde kurgucu ve yazar ola ~
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rak p;örev aldı. 1919 vılında-iık belp;esel filmi Go-

dovshchina Revoliu,tsiya 'Devrimin Yıldönümü'~ü der.:..

leme belgesel türünde . yapan Vertov, kinoksRevolution Manifesto adlı kitabını öykülü filmlerç
karşı ve röportaj türundeki filmler için yayınladı
~~.

.

.

Moskova Sinema Komitesi'nde kurgucu, ya.iar ve
. ilk Sovyet Haber Filmleri Yöneticisi olduktan sonra
burada iç savaş cephelerinde başkalannın çektigi
görüntüterin her hafta kurgularını yapıp, yazılarını
yazan Vertov, böylece kuramıyla ve uygulamasıyla
birlikte ilk uzun kurgu filmlerini 1919'd.a n başlaya
rak gerçekleştirmişti.
Kurguyla, biraraya getirmeyle ya da kolajla önceden var olan unsurlan birleştirerek sanat yapmak
yiri11inci yüzyılın başlanndan beri bütün Avrupa
aıxınt-garde çevrelerinde yaygın bit düşünceydi.
· Vertov bu akımdan etkilenerek hayali bir cografya
yaratarak, en hızlı gidenin ayaklarını, en güçlünün
kollannı birleştirerek . kendi kendini Sinema-Göz.
Adem'den daha mükemmel bir insanın yaratıCısı
olarak görür. Birinden en güçİÜ, en yetenekli kollan
alır, digerlllden en hızlı en çabuk ayakları. üçüncüsünden en güzel. en anlamli kafayı alır, ·ku'rguyla
yepyeni bir insan, mükemmel bir insan yaratır.
Vertov bu çalışmal~mnda. stüdyoyu. dekorla n ,
oyuncuları, kostümleri, makyajı . senaryoyu tümden yadsıyor, bunların hepsini gerici. buıj uva s apıklıklan olarak .görüp, yalnızca ve yalnızca kaba
gerçegi benimsiyordu. Seslerle eşleşUrilmcmiş görüntü kurgularını da düşünmeyen Vertov konuş
malar ya da gürültüleri filmlerine koy~adıgı ıÇiiı ·
bunlan yazılada yansıtıyor ve bu çok önemli ögeleıi
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sessiZ filmlerinde optik şiirler ya da görüntü alfabeleri olarak ele alıyordu.
Vertov bir göz gibi işlem gören Kino-Apparat 'dan
(Sinema-Araç) bahsederken bunu sadece sinema
alıcısı olarak degil, kurgu · masası ve gösterici gibi
mekanik bir bütünü oluşturan nesnelerin birleşimi
olarak nitelemektedi.rl44l,
Vertov saniyede 16 görüntüyü bir yana bırakl,p
zamanın mikroskobu ve teleskobu niteligiru kazandırdıgı hızlı ve yavaş çekimlerle de yetiruneyerek,
tek kare çalışmalarına yönelip Sovyet canlandırma
filmlerini de yaratmiştır .
Dziga Vertov, alıcıyı konuşturmuş ve "Ben Sinema-Göz'üm, Ben Mekanik-Göz'üm, Ben Makine'yim.
size dünyayı gösteriyorum, yalnız benim gösterebilece{lim şeküde bugünden başlayarak sonsuza kadar
tnsçı.nın hateketlüi{Jini aşıyorum.Ben kesiksiz bir hareketim Cisimlere yaldaşırım, elsimlerden uzaklaşı
nm, cisimlerin altına kayanın, cisimlerin üstüne tüne·
rim, dört nala giden bir atın bumuna yaklaşınm, bir
kalabalı{}ın ortasına dalanın. hücuma kalkan·askerlerin önüne düşerim, sırtüstü düşerim. uçaklarla havalanırım, düşen
kalkan vucutlarla düşüp kalkarun."
diyerek aynca Sinema-Göz'() Radyo-Kulak kavra-

ve

mıyla bitleştirerek eşlemeli

sesin Sinema~Göz yönteminden ayrılamayacagını· ileri sürmüştürl45l.
1924 yılında kameraman görevini üstlenerek karde§i
Mikael Kaufman ile birlikte Habersiz Yakalanan Yaşantı dizisinin ilk filmini aynı . zamanda ilk uzun
metraj Sinema-Göz türundeki belgesel filmini gerçekleştiren Vertov bu filınde ; hızlı çekim. yavaş çekim, tek kare gibi yöntemleri kullanmıştır. Daha
sonraki filmleri için tele-objektiflerden yararlanan.
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· alıcısını gızleyen Vertov, kimi kurarnlan belirlemiş
tir:
•- Başkalannın çektikleri görüntüleri kurgulayarak, Sinema-Göz 'ü . uygulamadan da film yapılabi
lir~

• Sinema-Göz, yaşantıyı habersiZ yakalamayı yadBuradaki seçimin ve pasifligin yerine yaşantının bir parçasi olarak })azı tepkilerin oluşması

sıyabilir.

etkin bir işlem görebilir,
• Sinema-Göz her zaman belirli sahneye koyma
uygulamalarmı reddetmez. Bu tür .sahneye koyma- ·
lar, trükajlar (hileler). kur~u ile elde edilen etkiler,
Alıcı/ı Adam filminde yer almaktadır.
• Yaşantıyı habersiz yakalamak, kurguya başvur
madan da olasıdır. Eger bir insanın 8-1 O dakikasını
bir belge olması açısından yine 8- lO dakika vermek
gerekiyorsa öyle yapılır,
· • Sinema-Göz ile Radyo-Kulak'ın birleştirilmesi,
seslerin görüntülerle birlikte alınmasını ve onlara
uymasını gerektirmeyebilir, duruma göre sesler görüntülerin dişında olabilir!4 6l.
Nesnellik savı içinde çekicinin konun1u, açısı, çekime
konu olan nesneden çekici aygıtın uzaklığı. çekime
ba§lama zamani gibi, yönetmenin seçimine bağlı öğe- 1
lerdeki öznelliği dikkate almaz görünen Yertav'un kuramının kendi içinde bir kısır döngüye girdiğini belirten Adalı, buna kar§ın yönetmenin çalı§malarının bu
kuramın sınırlarını a§ar0k daha · sonraki belgesel çalı§malar üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu söylemektedir.
·
1926 yılında Şestaya Şast Mira (Dünyanın Altıda Biri)adlı filmi çeken yönetmen 1929 yılında bir çok bilim
nı sağ;Iayarak
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adamı tarafından en başarılı çahşması olarak belirtilen Çelovets Ktnoapparaton (Alıcılı Adam)'ın anım
satıldıgı bu filmde Vertov, k1m1 zaman seyircilerin
yerine geçerek nesneleri gören alıcı olur, kimi zamansa kendini 8eytrctden soyutlayarak nesnelerin
görünüşünü eylemler içinde. gösterır, k1m1 zaman
da görüntüyü degtştirerek çekilen filmierin stüdyoda yıkanmasını gösterir.
Vertov 1934 yılında, daha önce çekilmiş yaklaşık
150 filmden aldıgı parçalan.kurgulayarak Tri Pesnio Leninye (Lenin'in Üç Şar~sı) film1n1 yapmıştır. ·
Filmlerinden herbirini özgün bir konu ya da düşünce çerçevesinde oluştutan Vertov, sinemada tl- .
yatro gelenegıne ve ôyküselltge karşı çıkıp, edebi. yat, tiyatro ve müzikten bagımsız olan sinemanın
bir bilim dalı oldugunu ve her filmin bir deney özel. ligi taşıdıgın~ . savunmaktadır. Gerçegi çôzümlemek,
dogruyu ortaya çıkarmak için bilim ııe sinemanın
anlatım gücünü birleştirthe düşüncesini ileri süren
yönetmen sinemanın amacının yaşamı oldugu gibi
gözlemlemek ve kaydetmekte aramnası gerekUgint
söylemektedir.
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Gerçek dünyayı, güncel nesneleri gözlemlerne konusuna önem veren Vertov'a göre, aktör kullanımı
na aııcak insanlararası duygu ve ilişkiler sergilenrnek istemliginde başvurulabilirdi.
Vertov, kurgucunun konunun seçiminden filmin
gerçekleştirilip sergllenmesine kadar hiç kesintis~
görevi oldugunu ve kurgucunun yapması ~ereken
şeyin bir gerçek, tek bir dognı .ve bakış açısını belirginleştirmek, gerçekleşmesine yol açmak degil, var
olan bakış açısına dayanak saglamak oldugunu belirterek filmi oluştururken. öncelikle, ilk düzlemde
konunun seçimi ve çekiın sonrası planların oluştu
rulması. ikinci düzlemde çekimin kendisi, üçüncü
düzlemde kurgulama süreci biçiminde üç ana düz·lem belirlenıiştir.
Sc.hn~ler arası

süreklilik ve uyumluluk için senaryo

yazıruma -kar§ı çıkmayan Vertov, ancak bu senaryoların kısa ve elden geldiğince özet olmasını, kameraman-

lada birlikte uzman senaryo yazıcılarının bu çalı§malar
konusunda denemeler yapmasınİ da uygun görmektedir. Çünkü kimi kameramanların "onı.:iya yönelik bilgiyle donanmadığı dü§ünülünce, kısa sel)aryo çalı§ma
denemeleri Vertav'un göileme ve deneye dayalı bilim
dalı olarak kabul ettiği sinema için gerekli olmaktadır.
Gizli alıcı, taşınabilir alıcı. tele-foto, enfrarujlu
mercek, hızlı ve yavaş çekim gib,i teknik gelişmelere
ilgi duyan yönetmen, çekecegi filmi kafasında önceden planlardıl~7l.
Sinema-Göz kuramının öncüsü sayılan Vertov,
toplumun yapısını görüntüye önem vererek ortaya
koyarken, alıcıdan mekanik bir ,göz ve toplumsal,
siyasal olaylan saptayarak çözmede kullanılan bir
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araç olarak yararlanılarak toplumsal degişmenin
çözümlenmesi gerektigini vurguluyordu 148l.
Rus halkını ihtilal konusunda bilgilendirmek, bi- .
linçlendirmek ve yönlendirmek amacıyla çalışmala
ra başlayan Vertav'un diger belgeselfilm yönetmenlerinden bir başka ayırımı da onun toplumsal
amacı 've ayrıca belgeselin gerçek özelliginin, ayıncı
özelliginin, toplum_s al amaçlar için dogrudan kayde-'
dilen gerçegin yorumlayıcısı görevini üstlenen bir
kurgucu oldugu biçimindeki saptamada yer alırl 49l .
Şimdiye kadar alıcının hakkının yendigini ve artık
bunun hakkının vertimesinin zamanının geldigini
ileri süren Vertov, "seyirciyi şu ya da bu görsel olayı
şu tarzda görmeye, benim en elverişli bulduğum tarzda .benimsemeye zorluyorum. Göz, alıemın iradesine
boyun eğiyor, alıcı gözü olgunun birbirini izleyen anlarma yöneltiyor ve sinerrıa cümlesini en kısçı ve en
açık yolp.an çözümün doruguna ya da eteğine götürüyor. Örneğin, bir boks karşılaşmasının çevriliş~ karşuaşmayı seyreden seyircilerin görüş noktasından
yapılmaz. Çevirim, birbiririe karşı çıkan boksörlerin
birbirini izleyen davranışlarm m saptanmasıdır.. . Bizler görüşün ustaları; bizler, herşeyi görecek zamanı
olan Sinema~Göz ile silahlanmış, görsel yaşamın dü. zenleyicileriyiz... Bizim filmlerimiz alıcınm. şifresini
çÖzdügü görsel olayları baş döndürücü bir hızla bir
görüş olacaktır; sahici bir enerjinin (tiyatronunkinden
ayrılan enerjinin) büyük kurgu sanatının akümülatörü ile bir bütün iÇinde birleştirilen parçaları olacaktır.
Sinema-yapıtın bu biÇimde bir kuruluşu, ister gülünç,
ister trqjik, ister hilel~ ister başka bir şey olsun herhangi bir temayı geliştirmeyi sağlar. Yalnızca görs el
anları, yalnızca araları yan yana getirmek SÖZ konusudur. Kurgu yapısının olat)anüstü esnekli{Ji bir sine-
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ma araştirmasına herhangi bir siyasal, ekoıi.omik · ya
da başka bir motifi sokmayı sa{Jlar. Bundan dolayı
dır ki; bugünden sonra sinema da ariık ne dramZara
ne de polis öykülerine ihtiyaç yoktur, bugünden sonra sinemada artıkftlme alınmış tiyatro düzenıemelert
ne ihtiyaç yoktur, bugünden sonra artık ne Dostoyevski ne Nat Pinkerton uyarlamamaltdır... Yaşamın
karışıklığına kesinlikle; 1. insan gözüne dünyanın
görüntüsünü gereksiz kılan ve onı.m yerine kendi
"görüyorum"unu öneren Sinema-Göz,
ilk kez, bu şe
kade görülen. kurulu yaşamın dakikalarmı düzenle- ·
. ·yen kurgucusu girerler 1501.

Vertov, alıcı kullananın yaklaşımıyla gerçegın ortaya çıkması gerektigini ·bunun için de alıcının de·
korlar önünde düzenlenmiş olaylan degil, yapaylık
tan arınan . yaşarnın ozünü kaydetrnesi gerekfigini
söylemektedi:rl 51 l.
Feldman da Vertov'un bilimsel . kaygıyla sanata
yaklaştıgını ve sinemayı insanın iç dünyasını ve insan. psikolojisini en iyi · biçimde ortaya çıkaran biri
deneyim ?larak gördügünü beli~mektedir 1521.
Sinemada kurgunun o zamana dek degişik salıne
lerin biraraya getirilmesi oldugunu söyleyen Vertov
bu nedenle yönetmeiıin senaryo tarafından etki altına alındıgını ileri sürmekte, oysa kurgu görsel
dünyanın organizasyonu oldugu için tüm film çalış- ·
ması süresince konu ve mekanın gözleminden filmin sonuna kadar kesilmeden yüiütülmesi gerektigıni savunmaktadır (53).

Sinema bilimeisi Marcolles de kendini bir belgeolarak gören Vertov'un, filmciligin yeterince olgunlaşmadıgından kaygı duyarak kendi yöntemirlin
çok zorlayıcı oldugunu ancak bir gün gerçekçiligin
seıcı
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dogalcılıga karşı zaten kazanacagına
tarafından anlaŞılan bir sanatçı olaca-:·
gına inandıgını söylemektedir54l.
-

biç1mlilik ve
ve milyonlar

Oziga Vertov'un, Sinema-Göz yöntemi ve kurainıy
la yaptıgı belgesel çalışmalar Eisenstein, Pudovkin
gibi Rus sinemacılann, İngiliz Belge Okulu'nu, İtal
yan Yerii Gerçekçilik Okulu'nu ve Frank Capra'nın
Il. Dünya Savaşı sırasında yaptıgı savaşla ilgili belgesel film dizilerini etkilemiştfr(ssı.
1935'de Time dergisinin başlattıgı on uç filmlik
March oj the Time (Zamanın Yürüyüşü) adlı, yeryü. zündeki güncel olaylan bu derginin siyasal gÖrüş
lerine göre yansıtan dizide de Vertav'un etkisi açık
ça görülmektedir. Herhangi bir sinema kuramma
baglı olmayan bu dizinin yeryüzündeki gerçek yaşa
mın kendi dramını. haberi aşan bir biçimde aktarması en önemli özelligidir.
.
Aynca Vertav'un grubu dışında kurgu film yönte ~
miyle film yapan Ester Schub da The Fal! of Romanov Dynasty (Romanovların Düşüşü) ve The Russia
oj Nikolai II (ll. Nikola'nın Rusyasıl adlı çalışmala
rında yönetmenden fazlaca etkilenmiştir.
ı 960'larda da Fı:ansızlann ortaya çıkarttıgı Cinema Verile ( Siİıeina Gerçek) Vertov'uri etkisiyle oluşan bir belgesel türü ve akımıdır.
1968'de de Fransa'da Jean-Luc Godard ve Jean~
Pierre Gorin ve Jean-Henry Roger tarafından Vertav'un kuramlarının ve bakış açısının etkisiyle Dziga Vertov grubu kurularak · Pravda başta olmak
ü t ere bir çok film çekilmiştir(56l.
,
Vertav'un Sinema-Göz akımının ve buna dayanarak gelişen belgesel türün genel özelliklerini şöyle
belirleyebiliriz:
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• Temel amaç uluslararası bir dil oluştunnaktır,
· • Sinemanın objektifi hareketliliği ile insan gözünden
de daha iyi kullanılarak her yerde, her şeye yönelebilir,
• Çevrede olup bitenler tıpkı bir haber filmi gibi .
çoğunlukla önceden hazırlık yapılmaksızın ve içine yonim katılmaksızın çekilmelidir,
• Bu yöntemde kurgu çok önemli bir unsur olduğu
için. belgeselcinin . asıl görevi burada odaklannıaktadır;
Sinema -Göz ile haber filmlerini ayıran başlıca ayınm
da qudur,
• FiZmin bütünlüğünün sağlamak amacıyla ; tarnamiyle nesnel bir biçimde çekilen film parçaları kwgu, sı~
rasında uygun bağlantılada birleştirilmelidil~
e Bu yöntem, alıcı ve diğer gereçlerin, donanımın sağ~
ladığı teknik olliliaklan özgürce kullanma olanağı ver-·
mekt.edir.
Sonuçta Vertov Sinema-Göz yönteminin amacına
uygun bir biçimde yukarıda da sözünü ettigirniz
yaklaşımla ortak bir dil oluşturmak, alıcının objektifini en azından göz gibi herşeyi görebilm~k için
kullanmak. haber filmlerinde · oldugu gibi' güncel
olayları gerekmedikçe senaryo, oyuncu, dekor gibi
hazırlıklar yapmadan anında .kaydetmek ve. gösterimi sırasında da yorumsuz biçimde sunmak gibi olgularla belgesel film yapımında ve kuramında
önemli bir yer tutmuştur.
cc. İnglllz Belge Okulu ve Grlerson'un Belgesel
Film Yaklaşımı :
Flaherty'nin Industrial Britain ve .Man of the Aran
gibi belgesellerinden ve Sovyet filmlerinden- etkilenen, temel ilkelerini Gr ierson'un 1932 tarihli Kü60
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çük Manifesto'sundan alan lngüiZ Belge Okulu, çalışmalannda ·filmlerini bir yandan propaganda amacıyla kullanırken diger yandan sanatsal nitelikleı:ini
de başarıyla koruyabilmişlerdir.
İngiliz Belge Okulu' nun temel ilkelerini belirleyen
John Grierson 18 Nisan 1898'de İskoçya Dea,nstown'da dogmuştur. 1923'de Glasgow Üniversitesi'nde felsefe egitimi gören yör;ıetmen 1914-1918
yıllan arasında donanınada görev yapinıştır. 1924
yılında
Rockefeller araştııma bursuyla gittigi
A.B.D'de üç yıl boyunca Şikago Üniversitesi ile birlikte çalışarak basın, sinema ve kitle iletişim alanlannda araştırmalar · yapmıştır. 1927'de ingiltere'de
EMB (imparatorluk Pazarlama Kurulu) Film Bölümü'ne katılarak· Stephen Tallents'ın yönetiminde
· hükümet adına kitle iletişimiyle ilgili araştırmalar
yapmıştır 57 l.

Grierson, EMB'de ilk iş olarak kendi kurdugu,
gençlerden oluşan bir ekibe film alanında nelerin ·
yapıldıgını neleıii1 yapılabilecegini göstermek amacıyla film gösterileri düzenledi ıssı. Bu alanda tngJ.liz
İmparatorlugynun etkinligini · canlandırmak amacıyla endüs_
t rileri, üretimleri, araştırmaları, iş yaşa 
mım filmlerde kullanniak istegi duyuyordu,. Sir
Stephen Tallents'ın çabalanyla hükümetten ödenek
saglanarak iki filmin çekimine başlandı. Bunlar
Creighton'un çekecegi One·Famüy (Tek Aile) ve Grierson'un çekecegi Drijters (Balıkçı Tekneleri) idi.
One Famüy filminde Creighton gerçegi öykülü bir
anlatım içinde stüdyo olanaklanndan ve profesyonel oyunculardan yarariarııp _ yeniden can!andırarak
. aktarma yöntemiyle çalıştı. Ancak bu film bir başka
amacı da olan ticari açıdan başarısızlıga ugraması
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nedeniyle

ilgilileıi

memnun

e~emedi.

Driflers ise, Grierson
ringa

balıgı

aviayan

t~afından kuzey denizinde
balıkçıların yaşamlarını yalın

bir biçimde

çarpıcı görüntülerle gerçekleri kendi
gerçekligi ve dogal yapı içinde y~sıtarak çekildi.
Grierson, bu baglarnda "Balıkçı tekneleri balıkçılan •

ve denizi konu alır. Picadüly oyuncularının buftlmde
y'ert yoktur. Herkes gerçek yaşamını oynar, deniz bile ... Deniz, Jennings'den N.üikin'den ya da herhangi
bir başkasından çok daha büyük bir oyuncudur...
Fırtınanın pençesinde tüm güçleriyle çabalayan insar1 kaslanndan daha dramatik bir öykü düşünebat
yormu sunuz? " diyerek bir toplumbilimci olarak

Flaherty'den aldıgı est~tik yapıyı, Eiseristein ve Pudovkirı tarafından geliştiıilen senkronik yapı ve dinamik kurgu· ilkelerini kullanarak yalınlıgına karşın içeıiğ;i ve tekniğ;i heyecan verici ve Çalışan
İngiltere'yi anlatan bu filmi yaptıf59l.
·
1929 yılında Londra . film derneğinde gösteıilen
Drifters büyük bir başarı k:ızanarak Grierso:ı'un sinemadan bir propagancla aracı olarak yararlanılabi- .
lecegi görüşünü pekişt irdiğ;i gibi, Creiglıton'un One
Family 'sinqe kullanılan yontemi de saf dışı ettıf 6 0l.
Bu filmden sonra Grierson dÜşüncelerini ve kurarnlarını geliştirip ekibindeki gençleri de hem bu
k_u ramlar açısından hem de yönetmenlik açısından
eğ;itmeye önem verdi.
Sovyetler Birligi dışında ilk kez sinemanın ve bel.gesel filmlerin bir yandan propagandadaki agırlıgını
diger yandan da estetik kaygıyı önemseyen bir yak~
laşımla yönlenen bu grup daha sonra ingiliz Belge
Okulu olarak tanıtacaktı.
Belgesel filmi v_a r olanın yaratıcı bir uygulamadan

62

sinematek.tv

geçirilmes,i niteltgiyle betiınleyen Grterson'ın yarattıgı akım, filmcilikte yeni örgütlenme biçimleri oluş
turmuş, devlet kuruınlarının ve büyük kuruluşla
rın sektöre yeni kaynaklar yaratmasına yol '
açmıştır. Ancak, bu kaynaklann kendi' gÖrüşleri
dogrultusunda film yapılınasını istemeleri, toplurnsal sorunlar, işsizlik, sendika, emek gibi öneınli konuların yerine kişisel ugraşın ve endüstrileşmenin
erdemi gibi konulara önem verilmesini dogurdu(6ll.
, Gtierson'un bu yöntemi propaganda amacı taşı
masına karşın bilgi verici, demokratik idealin ve çalışan insana lı+ancuı mesajını vermektedir{62l.
·
Grierson'un yönteminin etkilerini anlayan ve dogrtı bulan tüm öneınli İngiliz belgesel film yönetmenle!l o yıllarda EMB film bölijmünde dogrudan ya da
1
·
dolaylı olarak çalışmışlardır.
Belgesel sinemanın sadece bilgi veren ve açıkla
malar yapan bir kurum görevini yüklenınekle yetin. meyip yol gösterici olmasının gerekliligine inanan 1
Grierson demokrasinin daha etkin bir şeki1de yaşa
tılması için propagandanın önemini vurgulayarak
toplumsal yaşama biçim verilebilecegirıi ileri sürmektediı163l.

· Belgesel filmi kamuoyunu etkilemek için yeni bir
umut ve yeni bir araç olarak gören Grierson kiliselerin . ve okullann elinden kaçırdıgı ins1anlan toplumsal harel{etlere yöneltme gücünün basın, radyo
ve filmler tarafından ·taşındıgını gördü . .
Grierson insanlara bilgiler yüklemekle yönetim elde edilemeyecegine inanarak gerçeklerin insanla ilgili sonuçlan açısındap propagandacı bir yaklaşı
mın daha geniş etki taşıdıgını düşünüyordu.
Drifters filmiyle bir devrim yapan Grierson filmçili63
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ginin yanı sıra belgesel filmin teorik ve pratik .yanlanru gençlere ögreterek, bir toplumbilimci oldugunu kanıtıadı 164l.
Düşüncelerini sinema aracılıgıyla yaymak isteyen
ve " Sinernayı bir mimber ya da podyum olarak ele
alıyorum

ve onu bir propagandacı olarak kullanıyo
rum .. Sanat bir şeydir ve kendini bilen b~ kimse yaratıcılığı için nerede en fazla özgürlük bulursa onu
orada aramalıdır. Yeniden yaratma ise başka bir şey
dir, egitim de gene başka bir şeydir. Propaganda da
başkadır. Sinemanın bu bakımdan, yazı yazmak gibt
çeşitli biçimler alabilecek. çeşitli işlevler görebilecek
bir araç olarak anlaşılması gerekir " diyen Grierson

. 1933 yılında Empire Marketing Board'un dagılması
üzerine burada kuıulmuş .l)Ulunan Post Office'in sinema bölümünde görev alarak bu dÜşünceleri çerçevesinde çok sayıda tanıtım filmleri yaptı.
· Burada, 1935'te Song of Ceylon (Seylan Türküsü), 1936'da Night Mail (Gece Postası). Housing
Problems (Konut Sorunlan). Colour Box (Renk Kutusu), Rainbow Dance (Gökkuşagı Dansı). Enough
to Eat (Yeterince Yemek) adlı filmierin yapımcılıgıru
üstlenen Grlerson l937'de Cavalcanti ile We Live in
nvo World de çalı§tı. · Linerson aynı yıl Post Office'in sinema bölümüf!den ayrılarak Arthur Elton, .
Stuart Legg ve G.P.R. Golightly ile birlikte Film Gerı
ter (Film Merkezi) kurdu. 1939'da Kanada hükümeti tarafından National Film Board'un yöneti,ciligine getirilen Grierson bur ada Narman Mc Lanen,
Joris Ivens, Stainley Jackson, Sidney Na:uriıan, James Beverage, Graham Mc Ines ve Laura Baton gibi
yönetmenlerin filmlerinin yapımcılıgını üstlendi.
Natipnal Film Board'da 1941 yılında Canada Carri64
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· es On

(Kanada İlerliyor) . ve Wp~in Action (Eylem
İçindeki Dünya) filmlerinin yapımını üstlenen Grier-

son ilkinde Kanadalıların b~lmeleri ve dü§ünmeleri gereken §eyleri ikincisinde ise K,anada'yı ilgilendire'n
uluslararası geli§meleri ve sorunlan ortaya koydu.
1945'te uluslararası sorunlar üzerine kısa filmler
yapmak ve herkesi ilgil~ndiren kon1,1lardaki filmierin bütün dünyada degiş tokuşunu saglamak için,
ekonomik bir temel oluşturmak amacıyla önce
Washington'da International Film Associates ve
sonra da The World To-Day Inc.'i kurdu l6til . .
.' .
Bu arada 194 7 yılında ulusların birbirine kaynaşması için sinemayı kullarıinasına olanak tanıyan •
UNESCO adına tüm dünyayı kapsayıcı bir sineina
planı geliştiren Örterson filmin gücünden yararlanarak savaştan zarar gören az.. gelişmiş ülke insan- ·
lanna yardımcı olmaya çalıştı.
1948'de İngiltere'ye dönerek Central Office of Information'ı (Me~kezi Tanıtma Bürosu) film denetimci. si olarak görev aldı.
, ·
·
1950'11 yıllarda John Bexten'la birleşerek bir ta. kım öykülü film denemeleri yapan . yönetmen
1955'de Oscar Ödülü kazanacak olan Seawards
the Great Ships'in · (Deni7..e Yüce Gemiler) geliştirihı
senaryosunu (treatment) yaroı ve İskoç Televizyonu
için This Wonderjul World (Bu Harika Dünya) adlı
bir diz..i haz..rrlamaya başladı. 1957 yılında yayımlan
maya başlanan. bu dizi on yıl boyunca kesintisiz.. sü-'
r~~ek büyük ba§arı kazandı<66J.
·
1972 yılında ölen Grierson çalışmalan konusunda Elisabeth Sussex'e şunlan söylemişti:
· "Belge filmciliğini

araştırmalann yayılma sınırlany-
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la değerlendirmek isterdim. Çok çok iyi araştırmalar .
yapıldı. a.rıCak bir zayıf nokta var. Belgeci yaklaşunuı
30'larda bizimle birlikte başlayan şiirsel kullanılışı
sürdürülemedi. Bizim (Basil Wright, Stuart Legg, Arthur Eltorı. , Cavalcanti., Benjamin Eritten ve ben) İn-.
' gütere'de ·bu işin tepe noktasını temsil ettiğimizi sa- ·
myÖrum Birlikte çalışttk ve şiirsel belge filminin
gelişmesi için büyük umutlar veren birfilm türü ürettik. Ama yakın zamanlarda, bazı nedenlerle bunda
büyük gelişmeler olmadL Bunun kısmen bizim toplumsal propagandaya kapılmamızdan ileri geldigini
sanıyorum. 1 Biz, kendimiz konut ve saf}lık sorunları
nal, çevre kirlenmesi sorununun çekimine kapıldık.
Dünyanın toplumsal sorunlanııa gird ik ve biz kendi:
miz şiirsel çizgiden saptık. Ama şiirsel çizgiyi kimse
yüreklendirmedL Hatta belg~ ftlmcili.ği alanının en
büyük gücü ve şiirsel çizgiyi sürdünrtüş olması gereken tek unsur BBC bile...

Tabü benim için önemli · olan şey fılmin yapılan
amaçlar için kullanılması oldu: yani yalnız eğitimde
değil sağlık eğitiminde de, yalnız sağlık ve tıp eğiti
minde değil en ilkel alt düzeyde sağlık ve tıp eğiti
minde de, aç ve yoksul irısanlarm eğitiminde de kullanılrnasL Bugün belge filmcili.ğinin en büy ük
9aşarısı olanaklan sıhırlı üllcelerde yapm(ş olduğu ve
. yaptı{)ı şeylerdir, tabü Hindistan gibi ülkelerde yaptı
ğı az şey değil En büyük şey Hindistan gibi bir ülk ede gerçekten ciddi bir şeyin yapılrrıas ı olctcak kuşku
suz. Hi.rıdistan'ın nüfusu 550 mil_
y ona ııla.ş t L Bütün
haberleşme araçliırı. . yani radyo ve sinemtı b iTar aya
gelse ancak 100 milyonluk bir k itley e ulo.{fabiliyor. ·
Yani 450 milyon kişi bu haberleşme araçlannın yayıl
ma alanı dtşuıa. yani belge filminin ele alabileceği
bütün bir dünya. bulunuyor orada •. .
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Tabii. bu evrene girince çok denişik bir alandasuuz
O zaman hep ö!}retmenlerle birliktesiniz ve birden dünyada asıl önemli gücün önrebnen gücü oldugunu anlıyorsunuz. Zamanunızda ortaya çıkan en büyük denişme önretici gücün. yalnız Kanada gibi
ülkelerde denil. sanınm Birleşik Devletler gibi yerlerde de en önemli siyasi güç durumuna gelmesidir. Ve
tabii ener ®retici kesim, demokratik amaçların arilatun olana.{Jt olarakfılmden ciddi biçimde yararlanmaya kd.lktp onunla silahlanmaya başlarsa işte ozaman
asıl büyük adun attlmış olur ve bu bizim Ingiltere'de
30'lardakt geltşmemizt iki paralık eder. Düşledtgimiz
den çok daha büyük şeylerin oluşmakta oldugunu
artık.

sanıyorum. ~ .

-Siftemamn geri kalmış ülkeler tarajuul.an kullanıl
mast konusunda Ingiltere tek önder çıkaramadL Dün
sanayiide çalışanların yansm!ll işsiz oldugunu okudum Ülkenin bunların hepsini., gidip her yerde şu
yeni araçlantı nasıl kullanıld@mt ö!}rebneleri için çalışttrmast gerekir. Bu iş her yanıyla yanlış, bu ülkenin biraz aklt varsa eger, teknisyenlerin kullanılma- .
mcisına göz yummamast ·gerekir. Bu adamlan dışart
önretmeye gönderme li. ..
Filmi bir amaç için ·kullanmak coşku vericidir. Yeni
estetik aZam coşku verictydi... Bazen teknolojik buluşlar dizisi bazen bilimsel buluşlar dizisi ve onların
sonuçlanydt bunlar...
Her zaman belge ftlminin .bazt önemli bölümleri oldununu düşünürüm. Birinet bölüm tabii gezi izlenimleridir. Yani altemın başlayabtlecegi bir keşiftir. Altet
gezgirteidir. lkirtei bölüm. Fıalıerty'ntn insanlarının
hemen orada dramatik türden bir kavrayış, driımatik _
bir düzen elde edebilirsiniz. Çalışan insanların keşfi.
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kapı eşi(Jini aşmca ·bulunan di-am. sıradan olanm
dramı,

üçüncü bölilm bizim bölümümüzdür.
Ama çok ilginç bir bölüm, insankır üstüne dE{Jil. inswılarla birlikteftlm yapımından söz edilmeye başla
nan bölüm denebilecek dördüncü bir bölüm daha ·
· var... Yereljilmcilerin siyasi ya da başka bir biçimde
durumlanriz belirtenftlmler yapmalan, gazetecilik biçiminde ya da başka türlü kendi düşüncelerini anlatmalan gelecek aşama olacak. işte bölümler burtlar
(67).

'

.

Crie-rson, Forsyth Hardy'nin editörlügünü yaptıgı
adlı kitabında da belgeseller ve stüdyo konusunda şunları söylemektedir"
Baş ilkeler: Sinemanın ·çevrede dalaşına. yaşamın
kendisini gözleme. yaşam seçme yetkisi, yerıi, canlı
bir sanat biçiminde deger kazanabilir. Stüdyo filmleri çogunlukla, perdeyi gerçek dünya üzerine açmak olanagını görmezden gelirler. Yapay bir arka
pl~n önünde. uydurma öyküler çekerler. Belge film
ise yaşayan sahneyi, yaşayan öyküyü_çeker. Özgün
(ya da yerli) oyuncunun özgün (ya da yerli) sahnenin, çagdaş dünyanın perdedeki yorumuna daha iyi
kılavuzluk edebilecegine tnanıyoruz .biz. Bunlar, daha büyük bir gereçler yıgını saglar süıemaya. Milyonlarca görüntüye egemen olacak bir güç saglar.
Gerçek dünyanın, stüdyo kafasını kavrayabileçeginden. stüdyo mekanikçisinin yaratabileceginden daha ka.rriıaşık, daha şaşırtıcı olaylarını yorumlama
yetkisini saglar. Ham gereçler arasınd an al ınan
böyle gereçler. öy.ıı.:üler, uydurma konulardan d ah ;:~
incelikil (felsefi anlamda daha gerçek) olabilir. Kendiliginden eylemin perdede özel bir degeri vardır. Si·
nemanın gelecegin yogurdugu ya da zamanla aşın·
rruş akışını yenilemektc olaganüstü bir yetkisi
Grterson on Documentary

68

'

sinematek.tv

vardır.

1

Oynak dörtgelıi; eylemi özellikle açar; uzay
ile zaman içinde en yüksek görünüşü kazandınr
ona. Buna belge filmln, stüdyonun üstünkörü işle
yişi ile, zambak elli büyük başkent oyuncularuiın
yorumlanyla vanlamayacak bir bilgi içtenligini ger~
çekleştirebilecegini de ekley:fİı"l68l.
ingiliz Belge Okulu ·'nun kurucusu, yönlendiricisi,
egiticisi ve kuramcısı. olan Grierson, döneminde İn
giliz sinemasına bir kişilik ka.zandırdıgı gibi dünyada belgesel sinemanın yayılmasına da ortam saglamıştır.

Grierson, yapımcılıgının yanında bir kurarncı olarak belgesel sinemanın temel ilkelerını şöyle belirlemiştir:

• Belgesel tüm gerçekligtyle yaşanan sahneleri ve
öyküsünü görüntülemelidir,
• Gerçek dünya görüntülenirken dogal oyuncular
ve dogal stıhne bir yol gösterici olarak kullanılmalı
yaşam

ı

ı
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• Belgeselin gereçleri ve öyküler de yaşaniın içinden ve gerçek olurlarsa yaratıcılık ortaya çıkaz-{691 .
Grierson'un 'Küçük Manifestosu da denilen bu ilkelerin temel sayıldıgı ingiliz Belge Okulu adı verilen
akımda yönetmenin yetiştirdigi ve etkiledigi · diger
belgeseleller de, Paul Rotha, Harry Watt, Arthur Elton,' Basu· Wright, Edgar Anstey, 'Alberto Cavalcanti,
Stuart Legg, John Taylor ve Donald Tayloı:'dur.
Grierson'dan sonra ingiliz Belge Okulu'nun önemU
kişilerinden biri olan Paul Rotha Empire Marketing
Board'ın sinema bölümünde çalış:inaya başlamadan
önce, ressamlık, desmatörlük ve sanat eleştirmenli
gi yapmıştı. 1934'de Rising Tide (Yükselen Gel-Git),

;ı
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ı935'te Contact (Temas), Shtpyard (Tersane), The
1
Face of Brita![ı (Brttanya'nın Yüzü) gibi çalışmalar

yapan Rotha,

ı 94 ı 'de

kendi

ı945'te Total War in Britatn

yapınıevini

kurarak

(İngiltere'de Toplu Sa-

vaş), ı947'de The World is Rich (Dünya Zengindir)
ve A Ctty Speaks (Bir ·Kent Konuşuyor) gibi filmierin
yönetmenligını yapmıştır. ı 950 yılında belgesel nitelikler taşıyan öykülü bir film No Resting Place,;
(Dinlenecek Yer Yok), ı953'te Basil Wrtght'la birlik.te UNESCO adına World Without End .: (Sonu Olmayan Dünya) çeken Rotha, ı957'de Cat and Mou·
se da (Kedi ve Fare) yazarlık, yapımcılık ve
yönetmenlik yapmıştır. Aynı yıl İngiliz Film Akademisi'nin başkanlıgına getiril~m yönetmen ı96ı 'de
Life oj Adolf Hitler (Adolf Hitler'in Yaşamı) ve
ı962'de The saeiJ.t Raid (Sessiz Akın) filmlerini yönetmiştir.

The Film Tül Now (Günümüze Kadar Film) ve Do
cumentary Film (Belgesel Film) adlı belgesei filmcili·
gin ve sin,manın anlatıldıgı iki önemli yapıtın · d~

· yazan olan Rotha, Richard Orifİith ile birlikte yazdı
gı The Film Till Now'da çeşitli belgesel türlerinder
söz ederek belgesel filmler hakkında bir liste ver
miştfrl 70 1.

Rotha, Documentary Film adlı yapıtında belgese
filmciligin ilkelerinden söz ederken: sinemada egı
Um çagının toplumsal ve siyasal özelliklerini yansı
tır. Belgeeilik yöntemi, kendine özgü bir film türü
öyk'ülü filntin eglence. motiflerinden hem amaç, herı
de biçim bakımından apayn olan toplumsal duyg;
v.e felsefi düşüncenin bir yorumu olarak genellikle
toplumbilimsel, siyasal ve egıtiinle ilgili koşullar so
· . nucu varlık kazanmıştır.
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"Herhalde, kanımızca kesinlikle amaçlı belgesellikte, propaganda çat}daş yaşantının üzerinde derin izler bırakan inandırıcı bildiriler ve iÇenneler gerekti{)i
iÇin. şimdiye dek betimselfılmlerde, denenmiş ·olandan geniş bir algı alanına gireriZ... .
1
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Bizim inancunıza göre belgectıi.in en başta gelen gÖrevi halkı ve onun sorunlarını. işlerini ve hizmetlerini
yine halku1 gözleri önüne serrnek için kitleyi inandır
ma . sanatmdaki ustalı{)mı gösterebilece{Ji durumlar
bulmaktır. Onun işi halkın bir yarısını öbür yansına
tanıtmak çat)ckış · toplumun bütü~ karşıt yarılarını
kapsayan daha derin ve daha anlayışlı bir toplumsal
çözümleme getirmek, güçsüzlüklerini araştırmak,
olaylaııİıı bildirmek, deneyleri.n.i dramatize etmek ·ve
toplumun egemen sınıfı arasmda daha geniş ve daha
içten bir anlayış yaymaktır. Kuşkusuz o bir takım sonuçlar aramaz. Ancak, sonuçların çıkarılabilece{Ji bir
durumun bildirisini yapar. Onun dünya.Sı. istedf{Jini
dile gelirebilmesi için ona şu olayı veya bu yaşantıyı
sunan caddeler, evler, fabrikalar ve halkın iş yerleridir. Ve belge fılmciliği yöntemi. bugün Ü\i yönlü bir
yolda kullanılıyorsa, anlam içindeki anlamı dile getirmekte uygulanıyorsa. bu belgeeinin de{}il içinde ya- ·
şadıgı ça{}m yanılgısıdır.. ..
Belgecifılm herşeyderi önce, Ça{)ının sorunlarını ve
gerÇeklerini yansıtmalıdır. O geçmiş için yiıkmamaz,
gelece{}i önceden kestirrnek de tehlikelidir. Geçmişe;
günümüze dek süregelmiş kaltilardan yararlanmak
üzere yaklaşılabilir. Ama bu, ancak ça{}daş bir savı
kanıtlamak iÇin yapılabilir ve yapılıyor da. Belgeci
fılm. hiçbir anlamda tarihsel bir diriltme degüdir ve
ona bu arilamı yükleme çabasının yazgısı başarısız
ltlctır. Belgectfılm, daha çok, insan ça{)rışımlan çerçevesi içinde ortaya çıkmış, çabdaş gerçek Qlaydır 171 '
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Yine lngUiz Belge Okulu 'nun önemli yönetmenlerinden olan E~gar Anstey 1907 yılında dogmuştur.
1930 yılmda arterson'un ekibine katılan Anstey
1933'de Eskinw VUlage (Eskimo Köyü). 1934'de ,
Oranton Traveler (Granton Yolcusul ve Harry Watt'le
birlikte Six Thitthy Calleetion (Altı Otuz Koleksiyonu). 1935'de Dtnner Hour (Yemek Saati) ve Arthur
Elton ile birlikte Housing Problems (Konut Sorunlan) filmlerini çekmiştir. 1935 yılında Shell Film bölümünü örgütleyen ve savaş sırasında Tanıtma Bakanlıgı hesabına . yapımcılık yapan yönetmen,
1956'da British Film Academy (İngiliz Film Akademisi) başkanlıgına getirilmiş ve 196 ı 'de International Scientific Film Association (Uluslararası Bilimsel Film Demegi)'ın başkanı olmuştur.
\
Bu okulun bir başka yönetmeni de 1906 dogumlu
Arthur Elton'dur. Önceleri senaryo yazarlıgı yapan
yönetmen 1929 yılında Empire Marketing Board'a
katılarak 193l'de Shadow on the Mountain (Dagdaki Gölge). Upstrewn (Nehir Yukan). 1932'de The Voice oj the World (Dünyanın Sesi), 1933'de AeroBngine (Uçak Motoru), 1935'de "Workers and Jobs"
(İşçiler ve İşler) ve Edgar Anstey ile birlikte Housing
Problems (Konut Sorunlan), Men Behind the Matter
(Sorunların Ardındaki Adamlar) gibi önemli filmleri
gerçekleştirmiştir. 1937'de John Grierson ve Basil
Wright ile birlikte Film Merkezi'ni kuran Elto~ savaş · sırasında Tanıtma Bakanlıgı emrinde çalışarak
1944'te Stientific Film As~ciation'ın başkanı . ol- .
muştur: 1946 yılında Danimarka hükümeti film danışmanlıgı, 1947 yılında da Almanya Kontrol Ko,misyonu'nun film danışmanlıgınl yapan yönetmen
1951 'de UNESCO hesabına çalışmaya başlamış,
1957 yılında Shell Film Merkezi yöneticiligine geç-
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miş ve Ulusl~arası Film Merkezi Başkanlıgı yapmıştır.

· Grterson'ın yetiştirdigi bir başka yönetmen olan
Haryy Watt iSe ı906 yılında Edinburg'da dogmuş
tur. 193 ı yılında !ngiliz · Belg~ Okulu'na katılah
Watt. ı934 yılında Edgar Anstey ile Six Thirty Collection. 1936'da BasH Wrtght Night Mail (Gece Pastası~. The Saving oj Bill Blewett (Bill Blewett'in Tasarrufu), Men oj the Alps (Alplertn Adarrılan).
1938'de Big Money (Büyük Para). North Sea (Kuzey
Denizi) gibi önemli filnıleri gerçekl~ştimıiştir. Savaş
sırasında Tanıtma Bakanligı'nda çalışan yönetmen
1942 yılında r.:aling stüdyoları hesabına senaryolar
ve P'iddlers Three (Üç Kemancılar) filmiıli yönetmiş
tir. 1945'ten itibaren çalışmalarını Avustralya'da
sürdüren Watt ı 955'de bir süre yapımcı olarak
Granada televiziyonunda çalışmış ve ı958'de
UNESCO'ya geçerek P_eople {-ike Maria (Marta Gibi
Kişiler) filmini yönetmiştir.
·
ı907 yılında Londra'da dogan Basil Wrtght, ı929
tar.i hinden itibaren Grierson'ın yardımcılıgım yaparak İngiliz Belge Okulun'da önemli bir işlev- yüklen
rİıiştir. ı 931 'de The Country Coriıes to 'Town (Köy
Kente Geliyor). 1931 'de Lumber (Kereste). ı 933 'de
Cargo From Jamaika (Jamaika'dan Gelen Yük).
Windmill (n Barbados (Bai-bados'taki Yeldeginneni,
ı934'te Song oj Ceylon (Seylan Türküsü) 1936'da
Harry Watt'la birlikte Night Mail (Gece Postası).
ı937'de Cl1ildreiı, at School (Okuldaki Çocuklar) ve
ı 938'de The Face oj Scotland (İskoçya'mn Yüzü) gibi
önemli filmlere imzasını atan Wright da İngiliz Belge Okulu'nun diger yönetmenlerinden farklı olarak
Kanada'da danışmanlık yapmış, daha sonra Grierson ile birll,kte -UNESCO hesabına çalışmaya başla73
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mıştır. 1946'da International Realist adıyla kendi
adına kendi. yapımevini kurmuş ve çeşitli belgesel-

ler çekn.ıiştlr. 1951'de Waters ofTime (Zamanın Suları), 1953'de Paul Rotha lle birlikte ·World Without
End'i (Sonu Olmayan Dünya) yöneten Basll Wright
1954'te The Dl-awin.gs oj L€onardo da Vin.c(yi (Leonarda da Vinci'nin Çizimleri) gerçekle§t~~mi§tir.
1958 yılında The Immortal Land (Olümsüz Ulke) ve
Greek Sculpture (Yunan Heykel San.atı) adlı filnıleri
ve 1960'da A Place for Gold'u (Altın Için Bir Yer) yöneten belgeselci, Use of the Film (Film Kullanımı) adlı
bit de kitap yazmı§tır.
Stuart Legg de İngiliz Belge Okulu'ndan yetişen
önemli bir yönetmendir. 1907 yılında Londra'da do~~n Leı&. 1931'de British Instructıonal Films'de
Ingiliz Eğitim Filmleri kurguçu ve yönetmen olarak çalı§mı§ ve daha sonra Grierson'a katılmıştır.
1932'de) The 'New Generation .(Yenl Ku~ak); The New
Operafor (Yeni İşçi), 1933'de Telephone Workers
(Telefon İşçileri), Caple Ship (Kablo Gemisi) ve
1935'de BBC: The, Voice of 'Brttfı.in. (BBC: İngilte
re'nin Sesi) gibi filmleri gerçekleştirmiştir. Kanada'da Grterson'la birlikte World in Action (Eylem
İçindeki Dünya) dizisinde görev almıştır. Avustralya'd~ Commonwealth Film Unite'de (İngiliz Uluslar
Töpİi.ılugu Sinema Bölümü) de konuk , yapırncılık
yapmıştır.

arterson' ın etklledı.gi · önemli yönetmenlerden biti
de 1897'de Brezilya'da dogan Alberto CavalcanU'dir. Cenova Güzel Sanatlar Okulu'nda mimarlık
ögrenimi gördükten sonra sinemaya sanat yönetmeni olarak giren Cavalcantı Paris'te 1926 yılında
Rien que les Heures (Yalruzca Saatler) ve En Rade
(R.ıhtımda) gibiiki önemli film yönetmiştir. 1934 yı-
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lında İngiliz

Belge Okulu'na katılarak kurgucu, yave yönetmen olarak çeşitli filmlerde görev almıştır.
Cavalcanti'nin 9nemli filmleri arasında
1934'de Pott and Pott. 1935'de Coal Face . (Kömür
Yüzlü), 1936'da Messagefrom Geneva (Cenova'dan
Gelen Haber), 1937'de Who Writes to Switzerland
(İsviçre'ye Kim Yazıyor) ve We Llve in Two Worlds
(İki Dünyada YaşıyÔruz) sayılabilir. 1940 yılında
uzun bir belgesel olan Yellow Caesar 'ı (San Sezar)
çeken yönetmen 1950'ye kadar öy~ülü filmler yönetmiştir. 1950 yılında bir belgese~ dizi çelonek
üzere Brezilya'ya ' gitmiş, daha sonra ise Avrupa'da
çeşitli öykülü filmler çevirip ABD'de de sinema
dersleri vermiştir. CavalcanU sinema yazılannı Film
and Reality (Film ve Gerçeklik) adlı kitapta topla-mıştırmı.
Grierson'ın yöntemini; güncel · olayhirın yaratıcı
bir anlayışla ve dogal yaşam görüntülenfrken aynıi
bların bir araya gelişinde anlam yaratılması olarak
niteleyen Levin bu filmierin prppaganda amaçlı
özelligini kabul etmekte, ancak bu amacın yanında
filmierin bilgi vererek demokratik düşüncenin çalı
şanlara inanç mesajını da benimsettigini söylemektedir-. '
Film bölümünü, film yapımcılarının grup hallnde
çalışmalan gibi çok az 'rastlanır bir örnek olarak gören Levin burada önemli İngiliz belgeselellerinin dolaylı ya da dolaysız biçimde çalıştıklannı ve bu grubun etkisinde ıffiıarak önemli filmler yönettiklerini
pımcı

l
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İngiliz &elge Okulu'ndan Flatıerty ve Vertav'un sinema anlayı§ları ile onların yanlı§lıklarını ve a§ırılıkla
rını dı§layarak birle§tirdiklerini belirten Gianetti',ı
75
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dı§layarak birl~§tirdiklerini

belirten Gian~tti bu kar§ıh
klı etkile§im sonucu Grierson'un Flaherty'nin doğallık '
ve samimilik ta§ıyan . sahnelerinden insanlara kar§ı
. duyarlılığından ve ilke~erinden etkilendiğini söylemektedir (74).
Yukarıda geni§ . bir biçimde incelemeye çalı§tığımız
Grierson ve onun etkilediği ve yeti§tirdiği, adlarını
, verdiğjmiz diğer belgesel film yönetmenlerinin olu§turduğu Ingiliz Belge Okulu belgesel filmleri bir ileti{im
aracı olarak görmü§ler ve bu aracın etkilerini toplumsal amaçlarla kullanmaya çalı§mı§lardır.
dd. Kent Gerçekçiliği:
· · Kent gerçekçiliği, kent senfonisi ya da Senfonik Belgesel olarak nitelendirilen bu tür belgeseller kolay bulunabilen malzemesi, hareketliliği ve izleyici üzerindeki duygusal etkileriyle en çok genç belgesel ·film ya-·
· pırricılarına seslenmi§tir.
Bu tür filmlerdeki biçimsel çekicilik ana konu üzerinde herhangi bir §eyin ortayil konulmasını zorunlu
kılmaz. Ana konudan söz edilmeden ' deği§ik görüntüterin hareketlere ve dolayısıyla sanat yapıtma dönü§türülmesi bile bu filmleri ortaya çıkarta bilir.
Kendi kapılarının önünden bakıp oradaki malzemeleri fotoğrafiayarak ya da kaydederek etki, 'tatmin edici hareketlere dö~ü§türülerek de yalın bir biçimde gerçekle§tirilebilen bu filmierin yöntemi o kadar büyükyicidir ki insan deği§ik imgeleri hareketlere ve hareketleri de bir sanat yapıtı durumunu getirme . i§leminde
· ana konu hakkında hiç bir §ey söylemeyebilir. Grier. son bu tür belgeselin beynin sağ tarafına duygusal yanına seslenmesini ele§tirmi§ti. Ancak belgeselin senfonik türü yeni inanı§lar olu§turarak gerçeği algılama yo76 .
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lunda deği§iklikler getirebileceği için ve duygusal. etki
yarattığından çok çarpıcı olabilir. Kolayca var olan külti~rel inançlara i§lenebileceği için senfonide olduğu gibı

sonuç sanat hareketinde,yani belgeselin konusunun
. etkisinde ortaya çıkacakt,ır (75).
, Senfonik belgesel film için en önemli nokta filınde
bütünüyle. senfonik biçimi tutturabilınektir.
1920'li yıllarda yapııncıların · yak;n çevr~leriyle ilgili
gerçekleri görüntüleyip dramatik bir yapı içinde sunınalan biçiminde ortaya · çıkan Senfonik belgesel ·film '
,türünün ba§lıca yönetmenleri Haws Richter, Water
Ruthmann, Alberto Cavalcanti, Jean Vigo, Henry
Storck ve Joris lvens:tir.
Barnouw'a göre 1920'lerde ressamlar; heykeltra§lar
müzisyenler, mimarlar, ya:i:arlar, fotoğraf sanatçıları
emtellektüel ya§am içinde çe§itli sinema kulüplerinin
1924'de Paris'te ilki
etkihliklerine katılıyorlardı.
olu§turulan bu kulüplerde çe§itli filmler izleniyor, bunlar tartı§ılıyor ve üyeler kendilerine çe§itli fil~ de-.
neyimleri kazandırıyorlardı. Sinema kulüplerine devam
edenlerin ortak görü§leri ticari sinemayı protesto etmek ve onun insan üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmaktı. ·
Barnouw'un "Painters" (Ressamlar) adıyla nitelendirdiği bu gruptakiler diğer film ' yapımcılarından bir
çok yönden ayrılarak, aynı resim sanatında olduğu gibi

kendi dü§üncelerinin imzasını ta§ıyan yeni §eyler yapmak istiy9rlardı. l§ıkla ve yapıyla ilgilenerek, beklenmeyen ve gizemli dinamikler geli§tiren bu filmeiter ge- .
nelde kendi yakın çevrelerinde çalı§mayı yeğliyorlardı.
Bu akım ba§langıcın4a 192l'de Zürih Avant-Garde
akımının üyeleri olan lsveç'li Viking Eggeling ve Alman Hans Richter deneylerini soyut bir film üzerinde
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birle§tirdiler. Bu iki sanatçı bütün soyutlamalar için te~
· mel olarak her ' tür aktüaliteyi kullananik kendi etkileyici birle§imlerini gerçekle§tirdiler.
Hans Richter 1928 yılında bu türde yazı§larını konu
alan "Renn . Symphonie" (Yava§ Senfoni)yi gerçekle§tir{!i.
Bu deneyimler ı927'de bir ressam-belgeselci Watter
Ruttman için de tiyatro yapılı sinemadan ayrı olarak
yeni bir biçim olu§turduğunu görmekteyiz.
·1887 yılında Frankfurt'ta tloğ~n ve daha sonra resim,
mimarlık, müzik üzerine çalı§an ,Ruttman, Viking Eggeling'e olan hayranlığından dolayı yönetmenlik ve
film deneylerine giri§ti.
·
·
Eggelirig'e hayranlİğının yanında Vertov ve Eisenstein'in etkisi altında olan yönetmen 1924 yılında Fritz .
Lang'ın filmi "Nibelungen"de çalı§a:rak önemli sahneler yarattı..
·
Bu yönetmenlerin · etkisi altında kalan Ruttman
·1927'de ' yönetmeliğini ve kurgusunu yaptığı "Berlin:
Die Synfonie der Grosstadt" fı~mini gerçekle§tirdi:
.Gerçekte kentler le ilgili ilk film bu değildi. Kaufman
ve Kapalin'in Moscow, Paul Strand.ve Charles Sheeler'in bir çok kısa filmleri, "Mannahatta" filmi ve İsveçli
Julius Jaenson'un "New Yok, 1911" filmleri §ehi~lerle
ilgili çekilmi§ daha önceki fılmlerdi. Ancak, bu filmler
açıklamaya çalı§tığımız Senfonik belgeselierin özellik- ·
lerini yansıtmıyor ve izleyeniere resimsellik duygusu
.
vermiyordu.
Berlin filmi Şehir Senfonileri akımı v~ türünün bu
nedenle ilk örneği sayılmaktadır. Buradaki "Senfonik"
sözcüğü kendini tanırolayarak Ruttman'ın ritme ve biçime verdiği ilgiyi simgele.mektedir. Ruttman · bu
78

sinematek.tv

ı:"ilmde doğrudan insariin kendisiyle ilgilenmeden Ber-

lin kenti
niğinden

ya§amından

bir günü Eisenstein'in kurgu tekyararlanarak sergiliyordu (76)_.

Grierson'da, Berlin konusunda kimilerinin Ruttman'ın yaptığını, kimilerinin de yalnızca ba§lattığını id-

dia etmelerine kar§ın gelecekte filmi Ruttman'ın
ba§fattıği ise Freund'un tamamladığını belirterek bu
fılmin yurrıu§ak zarif bir tempo ve görüntüyle yapıl. dığını söyle'llektedir.
.
·
Tekerlekler, raylar, makinaların ayrıntıları ve telgnif
direkleri, kır ' manzaralarının ve daha ba§ka yalın gö, rüntülerin film · boyunca. genel hareketin kimileyİn
içinde kiınileyin dı§ında yer alarak tümüyle Berlin'de
bir · günün anlatıldığı bu film sabahleyin kentin genel
görüntüleriyle ba§lar. Zenginlerle yoksulların kar§ıt
görüntüleriyle ve öğleden . sonraki yağmurun kent
ya§amını durdurmasıyla devam eden film ~irahaneler,
eğlence yyrlpri ve ı§ıklı tabelaların gunü sona erdirmesiyle biter.
Griersori, özellikle har({ket ve hareket halindeki ayrı
ayrı resimler üzerine kurulu olan bu filmi bu yapısın~
dan dolayı ."Senfoni" niteliğiyle adlandırmayı uygun
bulmaktadır. Film edebiyattan alınan bir hikaye kesintisiyle sahnede oynanan bir Oyun kesintisini a§an bir
nitelik ta§ıınaktadır. Berlin filmi sinemadaki tek tek izlenimlerin yanısıra, hareket yığınıyla bir sahne oyunu
etkisi· olu§ttirma arasında gidip gelerek sinemanın iki
gücünü birlikte kullanır.
Alberto Cavalcanti'nin "Rien que les houres" (Yanlızca Saatler) ve Fernand Leger'in "Ballet Mecan~que"
(Mekanik Bale) adlı yapıtlar da benzer bir ya~a§ımla
imgeleri aynı co§kusal hareket kesitleriyle olu§turma79
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larına kar§ın yürüyü§ duygusunu verecek kadar usta
olmayan kurgu açısından da Berlin filmi kadar yeterli

değillerdi.

Grierson, Berlin filminde kent ve fabrikalar

gös~eril

diği halde . çalı§ariların üretimi dile getirilmediği daha
doğrusu görüntüye_ getirilmediği için ele§tirerek bu filmin yine de genç . kafaları etkilediğini söylemektedir.

Yönetmen, gü~lük ufak tefek İ§ leri n ne denli senfoni
gibi ince bir biçimde i§lenirse İ§lensin yeterli olmayacağını söyleyerek bir §eyler yapılmasının, yansİtılması
nın gerektiğini, bir erdemin gerçekle§tirilmesini belirtmektedir. Bu i§in çırakları olarak nitelediği bu yönetmenlerin hareketin ele§tirisel biçimde bir değerlerdir
mesini yapamadıklarını' bunun ancak gözlem,leme gücüyle ve özel çalışmalarla gerçekle§ebileceğini ve sonuçta bir amacının olması zorunluluğu na değin~
. mektedir. Böyle bir etki için §air veya peygamber gücü
· Je her ikisinde de toplumsal duygunun yer alması ge. rekmektedir.
·
'
Toplumsal sorumluluk duygusunun kendi gerçekçi
belges~llerini bulanık ve · güçlü bir sanata dönü§türdüğünü belirten Grierson günümüzde Romantik Belgesel'in i§inin bunlarla karşıla§tınldığında çok kolay olduğunu çünkü soylu ve ilkelin hala romantik bir figür
olduğunu ve iklimierin §iirde yerlerini aRiığını, gerçeğin temel erdemleri önceden belirlediği için kimsenin buna kar§ı çıkamayacağını vurgulamaktadır. An-

cak, gerçekçi belgeselde sokakları, kentleri, gecekondu semtleri, pazarları , fabFikalanyla k~ndi §iirini
olu§turmak zorunda olduğunu, bunun için de amacın,
i§inin, yaratıcı bir dekoru §art olduğunu dile getiren
Grierson Senfonik belgesekilerin de bir ölçüde tempo, ritim, tek tek olguları, etkiled toplayarak göze_ ve
80
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beyne i§ledikleri, neredeyse kazıdıkları ya da askeri bir
geçidin ki§ide yarattığı etkiyi verdiklerine, günlük gerçekleri ho§a giden kesitlerde sunmayı ba§ardık!arına
inanmaktadır <77).

Barnduw'a göre Ruttman'la aynı zamanda ve benzer
türde 1926'da "Rien que les hı;!ures" filmini çeviren
Cavalqıiti bu filmin ba§langıcında Vertov'a benzer bir
hava yaratarak daha sonra zengin ve fakir kar§ıtlığını
ortaya koymaktadır.
·
Diğer bir · Şehri Senfonisi ve · Dziga Vertav'un
karde§leri Boris ve Mikhael Kaufman tarafından Jean
Vigo'nin i§birliğiyle yapılan 1929 tarihli "A Propos de
Nice" (Nis Konusunda) filmidir.
1905 doğumlu olan Jean Vigo, basque'lı radikal bir
gazetecinin oğluydu. Nis'te bir fotoğraf stüdyosunda
asistanlık yaparken buradaki sinem~ kulubüıiün çalı§malarına katılan Vigo daha sonra lideri olduğu bu
kulüp te · filmcilerle ili§ ki kurarak filmler konusundaki
kuramsal bilgisini geli§tirmi§ ve yönetmenliğe geçmi§tir. .
1929'da Boris Kaufman ile kurduğu ili§ki ve onu Nice'e davet etmesi sonucu "A Propos de Nice" filmini
yöneten Vigo bu filmde bir tekerlekli sandalyeye oturarak kamerasım gizleyen Kaufman 'la birlikte Nice sokaklarında dola§mı§lar ve çekimler yapmı§lardır. Diğer
Şehir Senfonileriyle benzerlikler göstermesine kaqın
Vigo'nun filmi diğerlerinden daha çarpıcı ve vurucu
bir etki ta§ımaktaydı.
Kent Senfonileriniiı tüm · sanatların birbirine karı§masını simgelediğini söyleyen Sarnouw bu tür filmIerin .t üm sanatların alabildiğince tartı§ıldığı sinema
, .kulüplerinden kaynaklandığını belirtmektedirler.
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Belçika kıyı kenti Ost~nde'de Henry Storck tarafın
dan kurulan Sipema Kulübünde de bir çok sanatçı
toplanarak faaliyet göstermekteydi. Bu kulüp sayesinde: Kaufman ve Vigo ile tem~s sağlayarak kendi fi:
kirlerini olu§turan Storck'da 1930 yılında Senfonik
Belgesel türünde "Images d'Ostende" (Ostende'nin
Görüntüleri) adlı filmi yapmı§tır.
Bu türi.in bir ba§ka yönetmeni de Joris Ivens'tir
Amsterdam'da Üniversite öğrenimi görürken babası
nın fotoğraf i§ini seçmesi nedeniyle sinemaya ilg
· duyan Ivens ilk olarak Ruttınan, Eggeling, Richter ve
diğerlerinin soyut filmlerinden etkilenmi§tir. Bu etki
lerle ilk çalı§malarını benz~r dogrultuda yürüten yö
netmen l928'de Roterdam Iren yolu köprüsünü kanı
alan "De -Brug" (Köprü) filmini yapmı§tır. "Dı
Brug"dan sonra 1929~da Amsterdam'ın yağmur altında
ki portresinin gösterildiği . "Regen" (Yağmur) filmi ıı
gerçekle§tiren yönetmenin bu filmi Şehir Senfonisi tü
ründeki Belgesel Filmierin en etkili ve en mükemmt:
örneğidir.
'
· Senfonik belgesel film türünde .yapılan çalİ§malar ;:
rasında 1927 tarihli, Paris'te gerçekle§tirilen Ma
· Ray'ın "Emak Bakia"sını, Charles Dekeukeleire'ni
"Combat de Boxe" (Boks Maçı), 1929 tarihli Ralp
Steiner'in "HzO"sunu, Wilfried Basse'nin "Mankt aı
Witten bengplatz" (Witten bengplatz'da Pazar Yc t
ve 1930 tarihli Eugcnc Deslaw'un "La Nuit electriqu1
(Elektrikli Oece)ni sayabiliriz< 7sı .
. Senfonik belgesel film türüne::~ aynı zamanda Şeh'
Senfonileri de denilmesinin nedeni Cavalcanti'ni
"Rien que !es · heures"de, Ruttman'ın "Berlin: Die sir
fonie der Grossta?t"da yaptığı gibi §ehir hayatı ile ilgi
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gerçekleri ortaya koyarken kurgunun yardımıyla filme
senfonik hareket kazandırma çabasından ileri gelmek·
tedir.
Senfonik belgesel film türü içinde önemli yapıtlar
veren Joris Ivens'e göre seyirci aynı öykülü filmlerde
olduğu gibi belgesel filmlerde de canlı insanı görmek
istemektedir. Belge filmlerde irisanı çok ihmal ettiği
mizi, bu · insanların a§ırı yansız, betiinsel, kuru ya d·a ·
ansiklopedik kaldığını söylemek gerekir. Belge filmin
tanımlaması çok dar tutulduğundan insanın, kahramanın belgesel sinemanın değil öykülü filmin i§i' olduğu
ileri sürülmü§tü. Oysa belgesel sinemada insana yer
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Bir belgeselci filmine

ba§ladığında,

ortakla§a bir kahfilminin .
ortakla§a bir i§e giri§mi§ bir halkın, bir topluluğun gerçek yuzun göstermeye, gerekli . soluğa ula§ıp
ula§amayacağını önceden bilemez. Kuru ve donuk bir
görüntü vermek tehlikesiyle kar§ ı kar§ıyadır. .
Canlı ve derin bir filmi , gerçekle§ tirebilmek için bu
filme tek ba§ına insanı sokmak, ki§isel hayatını göstermek gerekir. ..
Belgesel Filmde kahramanımızın iç dünyasını ortaya
k_oymaya ne fazla zamanımız vardır, ne de fazla yerimiz; demek ki ruhbilimsel geli§me öykülü bir filmdeki
dramatik çizgiyi 'izleyemez. Belgeseki bunu yapmak istedi mi doğallıktan yoksun, mekanik ya da sembolik
bir yapıt belirecektir.
Belge filmde, ucuz ya da sembolik tipleri değil, insanları, dipd!ri insanları yaratacak deyi§ ve yöntemi
bulmak gerekir. Türün kendine özgü araç ve yöntemlerinden yararlanmak gerekir. Bizim senaryo anramanı gösterıneyi ba§arıp ba§aramayacağını,
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layı§ımız, öykülü filmdekinden bütün bütüne b<l§kadır:
Uzayı ve zamanı, öykülü filmdekinden çok daha öz-

gürce a§mak olan.ağımız vardır. Bir bireysel sorunu, bir
. çırpıda ulusal ya da evrensel bjr sorunun çapına ulaştı
rabiliriz. Neredeyse binlerce yıl eski olaylara yapılacak
bir hatırlatma kahramanımızı daha belirgin olarak nitelememize yardım eder.
Yaratma amacı olarak, öykülü filmdekinden daha esnek bir kurgunun elimizde bulunması kurgu, konunun
gelişmesinde bir kısa devre yaratmamıza yardım eder.
· Kurgu ile yaratılan mozaik, konumuzun işlenişini güçlendirir, kahramanımızı çevresine oturtur, insanın na- sıl çevrenin nasıl insanı değiştirdiğini gösterir. Kurgu,
hareket durumundaki gerçek güçleri ulusların ekonomik ve toplumsal yaşaminı göstermelidir. Ne yazık ki
kurgunun belgesel filmdeki rolü henüz çok küçümsen·
mektedir. Bu ·noktada büyük Sovyet Sinerriacılarının
Pudovkin ile Eisenstein'in derslerini inceleme yolum
gitmeliyiz.
·ı

Yine bunun gibi, belgesel filmi yaratmak için güçli.
bir araçla donandığımızı da unutmamalıyız. Bu araç
açıklamadır. Görüntü, sözcüklerin tümeelerin değerin
değiştirir, zenginleştirir. Buna karşılık açiklamanın söz
cük ve türnceleri de görüntünün anlatımını daha yük
sek bir noktaya ulaştırır. Bileşenlerden her biri, tel
tek alındığında bulunduğu düzeyden daha yükseL d.ü
zeyde, yer.i bir nitelik ortaya çıkar. Belgeci, açık1 J ffi il)
iyi kullanmalda gerçeği daha derinden kavrar.
En önemlisi, belgesel filınin daha başlangıcında, ger
çek yaşamın doğrudan 'doğruya bağlı olmasıdır. Belge
sel filmin kaynakları , gü~leri, daha iyi bir yaşam içi!
çalışan insanlardan doğar. Bunlardan uzakla§an belge
ci yitmiş demektir (79).
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Levin, Şehir - senfonileri olarak nitelediği bu tür belgeselleri; §ehir ya§antıs,nın acı gerçeklerini ortaya koy.ması ve film yapımcılarına günlük ya§amla ilgili motiflerin, nasıl konuyla ilgili olarak kalıplandıracağını
önermesi açısından önemli görmektedir<80>.
·
Bamouw'~ göre de sessiz fUmin son anianna rastlayan bu tür konuşan sözcüklerin gelişi ile çok kısa
bir dönem etkisini · sürdürmüştür. Sessiz filmden
sesli fil~e geçiş dönemi, · tüm dünyayı kapsayan
ekono~il~ ve toplumsal bir bunalım ve de geçiş dönemiyle eşleşmiştir. Yönetmenleri etkileyen ekonomik koşullann sonucu olarak sessiz sinemadan
sesli sinemaya geçiş belgesel filmlerde de kesin bir
değişime yol açmıştır. l920'li yıllarda keşif yöntemli, haber, senfonik türde ve diğer belgeseller, hareket
eden görüntü deneyleıini genellikle büyük ve çekiş
ıneli bir ortam içinde gerçekleştirmişlerdi. Çünl;\.ü,
ekonomik çöküş bu dönemde belgesel filmciliği de
karmaşık bir oıtam içine sürükledi. Bu nedenle
ideolojik düşüncenin tüm kitleyi etkiledigi bu
· önemli anlarda belgesel fi~er sesli sinemayı da ·
IÇfne alan bir savaşa girdi. Bu akımın kısa süreiı ol ~
masının önemli bir nedeni de budur (sı>.
Yukanda geniş bir biçimde açıkladığımız belgesel
filmierin l920'li yıllardaki en etkin türü olan kent
gerÇekçiligi, kent senfonileri ya da senfallik belgesel
filmleıin genel özellikleri de şunlardır:
• Bu tür belgesel filmler, şehir yaşantısı ve yakın
çevreyle ilgili gerçek olaylan tüm yönleriyle sergilerneye çalıŞırlar.
• İnsan, öykülü filınde olduğu gibi önem kazanarak canlı bir biçimde kişisel yönleriyle ele alırıır.
0 Ku rgu, s enfonik görüntüyÜ sağlamakta büyük
yer tutı;u:.
1

il
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ee. Propaganda ~~çlı Belgesel Filmler. ,
ı. Propaganda Ama~h Tarihi Belgesel Filmler :
\

.

.

Vertav'un etkisiyle Rus devriminden sonra propaganda amaÇlı tarihifılmler, yeniden düzenleme yöntemiyle ·belgesel filmler içinde yeni bir tür oluştur
du. Devrimden sonra eksik film stoku ve araç~
gereçle çalışmak zorunda kalan. belgesekiler özellikle kurgu alanında yeni yöntemler bularak bu türü geliştirdiler.
İlk olarak Rus halkım devrim konusunda bilgilendirmek ve onlara kömÜnizm düşüncesini benimsetmek amacıyla yola çıkar:ı bu belgeselciler, arkalann. da h,emen hemen hi~ bir film gelenegi olmadan bu
türü başlattılar.
·
DüşünceleriPi geliştirmek için yeni yöntemler bularak çalışmalara başlayan bu belgesekiler belgesel
film tarihinde önemli ve hatırda kalan bazı çalışma
lann ortaya çıkanlmasında etkl:n bir rol oyrıadılar.
Rotha tarafindan propagandacı belgesel filmetler
olarak adlandırılan bu türün yönetmerıleri gerçek
olayları ihtilalin ve mü'cadeielerin geçti~i yerlerde
yeniden düzerıleme yöntemiyle çalı§tılar(S2J.
-·
Bu belg~sel ~ilm. türü içindeki başlıca önemli yönetmenler Vsevolod Pudovkin, Sergey-Mihailöviç Eisenstein ve Lev Kuleshov'dur.
ı 919 .yılında Sovyet sinemasının . devletleştirilme- ,
· siyle birlikte kurulan Devlet Sinema Okulu'da sinemaya propagandıcı bir i§lev yüklenmesiyle ba§layan bu
akımla Kuleshov ve Vertav kurgu çözümlemeleri, görüntü ili§kileri konusunda .ara§tırma ve denemeler
yapmı§lar, bu çalı§maları propaganda amaçlı tarihi belgesel filmcileri etkilemi§tir. ·
1823 yılında Rusya'da Penza'da dogan, bu belgesel t';irünün başlıca yönetmenlerinden biri olan
•
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Vsevolod Pudovkin, Moskov?·.Üniversitesi'nde fizik
ve kimya egitimi gördükten sonra ı920 yılında Devlet Sinema Oku~u'na girmiştir.
ı 920- ı 92 ı yılları arasında propaganda filmleri
üzerine çalışan . Pudovkin ı 922 yılında Lev . Kulesbov'un stüdyosunda ögrencilik yaptı. ı923 yılında
Devlet Sinema Enstitüsü'nü . bırakarak Kuleshov'un
deneysel laboratuwına kaWdı. ı924 yılır~da Kuleshov ile birlikte Bay Batı'nın Bolşevikler Ülkesindeki
Olağanüstü Maceraları adıyla bir film yaptı. 1925 yı
lında Anatali Golouni ile tanışarak filmlerinin çogunda birlikte Çalışan yönetmen ı928'de Alexa~d
rov ile Eisenstein'ın Manifesto on Audio-Visual
Counterpoint (Görsel~İşitsel Kontrpuanı Konusunda Manifesto) için anlaştı. ı929'da Berlin'de The Living Corps~u (Yaşayan Bedenler) yöneterek İngiltere
ve Hollanda'da -k onferanslar veren Pudovkin ı932
yılında Komünist Parti'ye katıldı.Bir otomobil kazası geçirdikten sonra ı935~ı938 yıllan arasında ög- ,
retmerılige, kuramsal çalışmalara yöneldi. ı937'de
Mikhael Doller ile birlikte Anna Katanina filminin
çalışmalannı ' hazırladı. ı938'de MosfUm_stüdyolan. na katılan Pudovkin. 1953 yılında
Riga'da ölmüştür..
.
192 ı yılında Volga kıyılarını saran bir açlıgı kendisine konu ' alarak bu tür-de ilk önemli filmini çe- ·
ken Pudovkin, Golod ,Golod, Golod (Açlık, Açlık, ·
Açlık) adını verdigi bu filmiyle yakın çekimiere 'ilgi
göstererek bu yolla arılatımın . cı:ınlı örneklerini vermiştir. ı 926 yılında Maxim Gorki'nin Ana adlı romanından uyarlanan Mat (Ana) ve ı927'de Konyets
Sankt-Pet.ersburga (Sen-Petersburg'un: Sonu) filmle- \
riyle konulara çözümleyici bir yaklaşımla egilen Pudovkin bu filmleriyle bireyi öne alıp bireyle toplum
arasındaki baglantlyı ve çalışmayı sürdürüyordu.
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Propaganda amaçlı tarihi belg~sel filmlerin en ünlü yönetmeni ve kuram.cısı olan Sergey-Mikailovıc
Eisentein 1898 yılında Letonya'mn Riga kentinde .
dognuiş ve 19 i 5-1918 yıllan arasında Petrograd
üniveıtsitesi Mühendislik Enstitüsü'nde öD:rencilik
yaptı.
1919-1920 yıllarında girdiği Kızıl Ordu'da ti. ~satro ı etkinliklerine katılan Eısenstein, 1922-1923
yılları. arasında Kuleşov'la Çalışmaya başlayarak bir
yandan da çeşitli tiyatro oyurılan sahneler: ı 924 yı
lında Grev'~ 1925'te Potemkin Zırhlısını ve 1927'de
Ekim' i çeviren yönetmen 1928'de Devlet. Sinema
Enstıtüsü'nde ögretmenlige · başlar. 1929 yılında Es>
1
ki ve Yeni filmini yaparak Avrupa'da konferanslar
veren yönetmen 1930 yılında Paramount ile sözleş
me imzalayarak gittigt ABD'de bir çok yönetmen ve
yapımcı ile çalışır. 1935 yılında Sovye.t sinema tşçi
.Ierinin ilk toplantısına başkanlık ederken film çevirmedigi, biçinicilige ve kurama önem verdigi için agır
eleştirilere ugrayan Etsen..~tein 1938 yılında Alexander Nevski' yi çevirir. 1940'da kuram.s al ve y~ınsal
çalışmalara giren• Eisenstein ayru yıl Mosfilm yapı
ınevinin sanat yönetmenligine atanır. 1944'de Korkunç Ivan' ın birinci bölümünü ve 1945'de ikinci
bölümünü çevirerek 1946'dan itil;>aren kuramsal
çalışmalarına devam eder ve 1948 yılında ölür 1831.
Sergey MihailoviÇ Etsenstein da bu türqn bir baş~
ka öncüsü olarak 1924'cte Staçka (Gr~v) filmini çe. kip kendini tanıtmış, 1925 yılında da Bronenosetz
Potyomkin't (Potemkin Zırhlısı) çevirerek bu türün
en önemli filmlerinden birini ortaya koymuştur.
İki benzer olmayan görüntünün ~an ·yana getirilip
ortaya bunun çıkarılması ve karşıtlıgın da yeni bir
arılam getirmesi yÖntemiyle çektıgı, 1905'te Çar~k
Rusya'sındaki ayaklanmaya kaWan bir zırhlının se~
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rüven1ni

anlattıgı

bu filmde Eisentein her türlü fazbir yalınlıkla ~
baş oyuncu rolünde kitleleri kullanarak büyük bir
çerçeveleme, görüntüleme ile kurgudan en gelişmiş
biçimiyle yararlanarak bu baş yapıtı gerçekleştir
İalıktan aynntıdan ·sıynlmış şaşutıcı

miştir IS 4 ).

Yüzlerce kişinin filmde yer almasıyla dönemin siyasal .gereksinimlerine propaganda amacı içinde
yaklaşma yöntemine başvurup bu kitle filmini gerçekleştiren yönetmen 1926 yılında dige;- iki filmiyle
aynı biçimde çalıştıgı üçüncü filmi Staroyei Novoye
(Eski ve Yeni) ye başlamış 1929 yılında da tamamlanuştır.

Eisenstein, kalabalık halk kitlelerini ve onların
otoriteyle olan çatışmasını kendi . düşüncelertyle
Sovyet devrimini taıutmak ve onun propagandasım
yapmak amacıyla gerçekleştirdtgi bu üç filminden
· sonra 1928 yılında Oktiabr (Ekim) filmini sonuçlandırmıştır.

Belgesel sinemayı propaganda amacıyla kullaıur
ken, sanatsal kaygılanridan da ödün vermeyen sinemacılann başında gelen Eisenstein bu filminde
on yıl öncesinin olaylarını (aktarma sürecinde) zaman zaman yeniden canlandırmak zorunda kaldıgı
kimi sahnelerde bile yapayliga düşmeden devrimin
havasını yaşatmayı başarmıştır<ssı.

kuramsal çalışmalarının en sık rastbiçimciliktir. Bunun üzerine yazdıgı

Eisenstein'ın

ladıgı eleştiri
yazısında

·~Sovyet

sineması btçimcil@iri . Ku-Kluxöylesine ürktü k~ bundan dolayı neredeyse yaratıcılı{)ı ve biÇim aln.nuıdaki yaratıcı araştırma
lan tasviye ettL.. Bir düşüiı.cenin gerçekleştirilmesin
deki anlatun araçlan sonmunu ele alması bu konu

Klan'uıdan

1.

-
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üzerinde çalışması her.hangi bir sinemaemın üzerine
biçimcilik kuşku ve suçlamalannın gölgesinin hemen
düşmesine yetiyordu ... Bu sinernaclLan biçimci diye
adlandınnak, ]renginin belirtilerini inceleyen kimseleri frenaili dİl.le nitelernek düsüncesizce bir aceleciliktir" diyerek toplumu gerçekçiliğin öne sürdüğü canlı

. insan biÇimindeki resmi öğretiyi de ele§tiren ve bunun
çizirnsel §ematik tipler yansıtmaktan ba§ka sonuç vermedigv ini ileri sürmüstür(86l.
1

•

Eisenstein Film Biçimi adıyla ülkemizde yayımlac
nan yapıtında Paternkin'de elikkati en çok çeken niteliklerin örgensellik (organiklik) ve coşturuculuk
· oldugunu söyleyerek · örgensellik kavramının Engels'in "örgenlik hiç kuşkusuz üstün bir birliktir" tanımından alındıgını bildirmektir.
Eisenstein "Biz burada bir bütün olarak düzenle·
medeki örgensellik duygusundan söz ediyoruz. Böyle bir durum sınıf ba~ları. yapıtın konu ve izle~inin ,
benimsedi{Ji yönün taban tabana karşıtı olan bir izleyici direncini bile kırabilir; yani izle~in de konunun
da kendileri için örgenseUik taşımadı~ı izleyicilerin
direncini de. Bu durum Paternkin'in Sovyetler Birli~i
dışındiıki başarısını da açıklar. diyerek devamla Potemkin'den sonrajumlerimizi birbiri ardından gördü~ünde ise, kentsoylu izleyicilerin duygulanna ulaş·
mayı
engelleyen zırh .dizi diz( soyulmuştu.
Filmlerimizin yeni düşün yapısal gerelclerden, bu ge·
reklerin düzeyine erişme ve bılnlan yerine getirme iste~inden do~an biçimsel özellikleri de, bu izleyicileri
. izleklerinden ve düşüncelerinden daha az şaşırtma·
dı. Ve jllmlerimtZ ço{Junlulcla ülkemizin diplomatik
yönden tanırımasll\dan yularca önce, denetlemenin
engellerine karşın, sorunlar ötesine uzanan yolları
zorlayarak sanat güçleriyle ülkülerimizin çapını he·
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men kavrayamamı§ olanlar arasında bile bize dostlar
· kazandırdı. Böylece bizi çevreleyen sınırların ötesinde. ki ya§lı sinemaların en kısa sürede önüne geçen, bizim
ya§ımız bakımından en genç, ama ço§ku ve ve dü§ünce
derinliği bakımından en güçlü, en canlı ve en varsıl sinemaıtıız olmu§tur. Ve sinemamızın dı§arıdaki etkisi
sonsuzdu ... Sinemanın bu yolda tanımlanmasını sağla
' yan filmlerimizi.n içerikleri ve sanat yönünden ta§ıdı~ları ustalıktı. Çünkü ülkemizde sinema, iÇinde ta§ıdıgı
yetenekleri, ~er _ sanatın yü'o/ıllardan beri ula§tırmaxa
çalı§tığı son a~ amaya doğru sonuna dek kullanmasını
bildi" biçimindeki sözleriyle filmierin propaganda etkisini ve Sovyet sinemasınıı;ı bu alanda katettiği mesafeyi
göstermektedir<87>·

1916 yılında set düzenleyicisi olarak girdigi film
yaşamında, kendi adıyla arıılan efekt ve kurgu deneyimleri yaparak 1918'den başlayarak film alarunda teorik yazılar ya:YJ.rılayan, Sovyet Ulusal Film
Okulu'nun kuruluşunda yer alarak dersler veren
Lev Kuleshov'un, çekimiri kendisinin önerrıli ol:inadıgırıı asıl önemli olgunun iki görüntünün yan yana
· getirilmesi ve böylece her ayrı çekirrıe yaygın hareket gücü verilmesi .konusundaki düş ~:ıncelerinin de
temel alındıgı propaganda amaçlı tarihi belgesel filmi araç olarak kullaninış, herkesin, devletin toplumsal, bilimsel,. endüstriyel ve siyasal yönden gelişmesı.Iıin saglanması için yapılan bu çalışmalarda
halkın da yapımıara katılması saglanaralc belgeselcilere yeni bir yol açılmıştır (88).
·
Daha sonraki yıllarda da süren bu' etkileşim ve
belgesel film türü Alexander Dovjenko tarafından
1930 yılında Zemlia (Toprak) ve 1933'de ivaıi ve
Victor"Turin tarafından '1929'da Turksib filmlerinin
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yapımlanyla

devam etmiş bu filmler Sovyet belgesel
öncülük yapmış ve özellikle nırksib
filmi gerçege ve propagandaya dônüşün odak noksinemasında

tilsını oluşturmuştur l89l.

·

2. Sava§ Belgeselleri:
Propaganda amaçlı savaş belgeselfıbni türü uluslararası mücadelenin parçası olarak o zamana kadar görülmeyen bir biçimde belgesel sinemayı yaygınlaştırmayı başarmıştır. · Propaganda amaçlannın
en etkiili olan filrnin bu öneminin anlaşılması üzerine tüm endüstriler bu alana yönelmiştir.
Savaş belgesel türünün genel amaçlannı üç ana
maddede toplayabiliriz:
o Silahlı kuvvetler için egitim ve moral verici film
yapımı,

o Savaş sırasında toplumun moralini yüksek tut- .
mak ve .ilerleyen savaşla ilgili olarak toplumu bilgilendirmek,
o Bir ülkeyi diger ülkelerin çabalanndan haberdar
ederek, savaşın kcv..anılmasına yönelik ortak hareketi cesaretlendirmek.
Savaş belgesel film türü J. 933 yılında Goebbels 'in
yönetiminde oluşturulan Alman Propaganda · Bakanlıgı'nın propaganda amaçlı filmleıiyle başladı.
Goebbels. Potemkin'i belgesel propaganda filmlerine bir örnek kabul ederek bu şekilde yapılacak bir
Nazi propaganda filminin bir yandan komünizrni
· önleyeçegini diger yandan qa Alman halkının da
kendilerine daha fazla destek getirecegini düşünüyordu.
'
·
·

~2

ı:

•

sinematek.tv

Hitler'in ıstegı üzerine Nürnberg'deki toplantının
belgesel nitelikteki çekimlerini yaparak bir propaganda_filmi gerçekleştirme görevi Leni Rlefenstahl'a
·verildi. Rlefenstahl film bitene kadar Hitler ve Goebels'in filmi göremeyeceglni şart koşarak bu görevi
kabul etti. Filmiİı yapımcılıgıru Universuru Film AG
stüdyotarının üstlenmesi üzere çalişmalara başlan
dığ;ında şimdiye kadar hiç görulmemiŞ olan bir ar~ç
gereç ve insan varlıgı kullanılarak otuz alıcı, dört
ses aygıtı, on altı kameraman, çok sayıda asistan ve
telınisyenlerden oluşan yüz yirmi kişilik bir ekip
hazu· bulunuyordıil 90l.
Bu filİnle yönetmen, gerçeğ;i yalansız yansıtan alı
cının karşısma istenilen türde gerçekleri çıl{arm_a
nın kolay olmayacagını düşünerek, gerçegi sahneye
koymaya çalıştı(9ll. ·
·
ı 9'35 yılında yapılan Nürnberg toplarılısının filmi
bu tür sahnelerımiş gerçeklerin en büyügünü sergiler. Jriumph oj the Will (Azmin Zaferi) a·dını alan bu
filmde yönetmen bir yandan gerçegf sahneye koyarken diger yandan da filmi amaçlarına uygun olarak
kurgulayarak önemli bir propaganda filmi gerçekleştirdi. Yönetmei-ı daha sonra 1936 yılında çevirdigl Olyrrıpia filmiyle de bu başansını tekrarladı. Rlefenstahl - Olypmpia filminde gerçeklerin bir kısmını
alıci için sahneleyerek 1936 Olimpiyat Oyunlan'nı
. kaydetti.-Yine parlak görüntüler ve etkili bir kurgu- .
nun yer aldıgı bu filmde deNazi ruhunun sevinç ve
zaferi psilwlojik olarak yer almaktadır. Bu arada
1933'de Hans Steinhoffun Hitler Junge •Quex (Hitler Gençligi) ve 1940'daki W ait · Hanlan'ın , yahudi
aleyhtarı filmi Süss L'Ebreo 'sunu (Yahudi Süs) da
bu filınlerin arasİnda gösterebilirtz. Propaganda açı
sından oldukça başarılı olari bu filmlertn sanatsal
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degerieri açısından bir özelligi oldugu pek söylenemez 192l.
.
·
· Görüntüleri yalın olmakla birlikte çeşitli sahneleme yöntemleriyle, kurgu sırasında yapılan düzenlemelerle ve öykünün kullanılış biçimiyle gerçegi daha degişik bir biçimde gösteren ve zaman zaman da
çarpıtan bu filmler izleyleilere ideolojilerini zorl~ benimsetme yolunu seçmişti.
·Savaş ö.neesi ve savaş sırasındaki yıllarda- İtal
ya'da da propaganda amaçlı savaş belgesellerine
· rastlanınaktadır. 1936 yılında Mussolini tarafından .
Avrupa'nın en modem stüdyoları kurularak savaŞın ilk yıllarında çogu propaganda amaçlı tielgesel
olmak üzere 1940'da yetmiş, 1941'de doksan,
, 1942'de, yüzondokuz adet film çevrilmiştir. Nasyonal sosyaliZm ideolojisiyle ilgili mesajlar taşıyan bu
filmler belgesel sinema sanatı açısından pek fazla
'
önemli degildir.
İngiltere'de de uzun süre belgesel gelenegiyle yogrulmuş, deneyimli ve iyi yetişmiş belgesel film yapimcılan öykülü film yapımcılapyla güçlerini birleş
tirerek bu dönemde etkin savaş dönemi filmler
yapmışlardır.

1942 yılında Humphrey Jennings Listen to Britain
(İn.e;iltere'vi Dinleyin) filmiyle İngiltere.,nin savaŞ!..aki
deği§ik

izlenimini hareketli resimlerle, · doğrudan
kaydedilen doğal konu§mayla, sesin kullanılmasıy

Ja, müzik ve şiirsel açıklamalarla bu türde iyi bir
örnek vermiştir. 194l'de de Harry Watt Targetjor
Tonight (Bu Geeeki HedeO filmiyle Alman şehirleri
ni bombalayan pilotları anlatmıştır. 1943 yılında
Paul Rotha tarafından yapılan World oj Plenty 'de
(Bereketli Dünya) türünün tarihini göstermesi açı-
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sından

önemli bir derleme filmdir. Yine aynı yıl
David McDonald tarafı'ndan yapılan Desert Victory
(Çöl Zaferi) filmi de Kuzey Afrika Çöllerinde Rommel'in İngilizlere karşı . kazandıgı zaferi belgeler.
1945 yılında yine J ennings ta.rafından yapıla~
Dimy for Timothy (Timothy'nin Gürılügü) filmi de
yeni dogmuş bir çocuk agzından tutulan gürılük
aracıyla savaŞın son arılannı arılatmakta ve bunun
kötülügünü duygulu bir biçimde ortaya koymaktadır.

'·

Fransa'da 1937'de Jean Remier tarafından çevrilen La grande ülusion (Büyük Yanılsama) filmi toplumsal sınıf ayrılıklannın ulusal sınır aynlıkların. dan daha aşılmaz bir nitelik taşıdıgını ortaya
koyarak korkunç bir savaşın arifesinde savaşa karşı tutumu yansıttı. Öykülü film olmasma ragmen
bir çok beigesel ögeyi içinde taşıyan bu filmden
sonra Mareel Came 1939 yılında Le jour se leve
(Gün Doguyor) filminde. yaklaşan savaşın yol açtıgı
sıkıntı ve bunalım aşın bir kötümserlik ve şiirsel
gerçekçilik havası içinde yine belgesel ögeler içererek yansıttı. Almanların Fransa'yı işgali sonucu' Alman filmlerinin de .işgaline ugrayan Fransız sinemasında Hany Georges Culousot
1943'de Le
corbeau (Karga) filmiyle işgal altındaki Fransa'nın
kararnsar bir tablosunu simgesel bir biçiınde yan:
sıttı. Aynı dönemde Jean Grernlllon'da işgal altmdaki Fransızların cesaretini ve mücadele gücünü Le
ciel est d
(Gökyüzü ·Sizindir) filmiyle yansıttı.
İşgalin son yıllarına dogru bti yönetmenlerin çogu
direnme eylemlerine katılarak Fransa'nın kurtulu şunu gösteren belgesel filmler çevirdiler. İşgal boyunca gizlice çevrllen Le journal de la Resis.tance
(Direnme Gürılügü) bunların en etkllisiydi(93l . '

oous
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II. Dünya Savaşıyla birlikte Alman ordulannın
Rusya içindGki ilerleyiŞi Sovyet sinemasını sarstı.
Savaştan · kaçan sinemacılar Orta Asya 'ya setlerini ·
taşıyarak çogunlugu belgesel film olmak üzere, sa. vaşı konu alan çok sayıda film yaptılar. 1943'de
Ermler'in Ona ZasçişçayerrodiJ:ıu (Yurdunu Koruyan Kadın) 1944'de Donskoy'un Raduga 'sı (Gökkuşagı) ı, Lev Amstam'ın Zoya'sı, Victor Eisimont'un
Jilabila Devoşka ( O Küçük Bir Kızdı) sı bu tür
filmler içinde öykülü olmasına ·ragmen belgesel
özelliklerle savaşı konu almalan nedeniyle sayılabilir(94l.
1929 buhranı sonrasında Amerikan sisteıİıine
yönelen yogun s osyal eleştirtiertn etkisiyle Holly- wood'da çekilen filmler de bir çok belgesel ögeyi içine alıyordu. Sistemdeki rüşvet ve adam satınalma
soruruanna deginerek yasadışı irisanlan konu alan .
. filmlerden sonra 1936'da Amerikan . belgesel hareketi Pare Lorentz'in The Plow That Broke the Plains
(Düzlügü Alt Üst Eden Saba:p.) adlı filmiyle kendine
döndü. 193J..'d~ Lorentz'in The River (Nehir) ı,
1939'da Viiand Van Dyke ve Ralph Steiner'in Su.rentz'in. çalışmalan gibi sosyal sorunlara degmen
The Cily (Şehir) filmi, 1940'da Joris Ivens'ın Orta
Batı' daki güncel çiftlik ailesini tasvir ettigi Power ,
and The Land 'i (Güç ve Toprak) 1942'deki Flaherty'nin The Land (Toprak) filmi bu tür filmler
arasında sayılabilir. Ancak savaş bulutlarının ufukta görülmesiyle birlikte ve sonuçta savaşın çıkma 
sından sonra Almanlan ve İngilizleri örnek alan
Capra. Ford, Houstoh, Wyler gibi Hollywood yönetmenleri Amerikan belgesel film yapımcılanna: katı
larak bu tür içinde yerlerini aldılar. Savaş sırasında
fabrikalarda ve görevlerinde çalışanlar için telkin,

\ %

sinematek.tv
.

.

.

propaganda ve bilgi vennek amacıyla yapılan fUmlerin yanında, Amerikan yaşam tarzını denlı aşın ülkelere yaymak ve faşist propagandayı önlemek için
yapılan bu tür filmierin içinde en bilineni Amerikarr
Savaş Dairesi için Frank Capra tarafll1dan'-l 942-

1~44 yıllan arasında gerçekleştirile:ı;ı . WfiY We Fight
(Savaş· Nedenimiz) belgeselidir. .J3U 'belgesel film dizisi Arnerikati çalı§anlarını sava§ın kaynağı ve ilerleyişiyle

ilgili açıklamalar ve dramatize edilmiş, eldeki eski belgeseller, haber filmleri, savaş
görüntüleri aynca yabanci propaganda filmlerindeki gereçlerden oluşmaktadır. Bu dizilerde g<?rülen
hileli film parçalannın, mükemmel ve hatta degişik
kurgu kullanımlanm olaganüstü ses ve . görüntü
. düzenlemelerinin propaganda ~çısından gücü tartı
şılmazdır. Bu dönemin önemli filmleri arasinda ya. pım ve yönetimirıi Capra'nın yaptıgı 1943 tarihli
Prelude to War (Savaş için Prelüd) Anatole Litvak'ın
yardımcı oldugu The Battle of The Russia (Rusya'nın Savaşı}, Leonard Spiegelgus ve E.L. Moonson'un yaptıgı The Anny-Navy Screen Magazfri. .(Ordu-Donanma Beyazperde Magazini}, John Houston
tarafından savaş film parçalarından yapılan Memphis Belle, Louis de Rochemont tarafından_ 1945'de
yapılan

The Fighting Lady (Savaşan Kadın) sayıla

bilir.
Aynca sivil propaganda filmleri de Office of War .
Information (Savaş Enfonnasyori . Bürosu) tarafın~
dan yapılarak ülkeye gösterildi. Bunlar arasmda da
_1942'de Garson Kanin'in Fellow American (Ameri- ·
kah Yurttaş), 1943'de War Town (Savaş Kasabası},
Houston'un aynı tarihli Report jonn the Alenttons
(Alentions'dan Rapor}, 1·9 44'de Anthony Veiller'ın
Now Your Ally, Brttain (Şimdi Sizin Müttefiginiz, İn'97
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giltere), 1945'de Angio-Amerikan ortak yapımı Carol Read ve Garson Karlin'in The Time Glory (Gerçek
Zafer) adlı filmleri yer almaktadır.
·OWI-Overseas Branc:h tarafından yapılan deniZ .
aşın propaganda filmlerinde de Amerikan yaşam biçiminin yalın öyküler görüntüler ve sözcük dengesiyle anlatılması bir çok dilde yapılmıştır.
Silahlı kuvvetler film birimlerine hükmeden Hollywood'lu film yapımcılarıyla Amerikan belgesel film
yapımcılarıtıın gözde oldugu bu dönemde Alexander ·
Hammid, Irving Jacoby, Boris .K aufman, I~g Lerher, Lawrence Madison, Sidney Mayers ve Willard
Van Dyke çeşitli propaganda amaçlı savaş belgesel
filmleri ve dizileri çeknıişler, bu filmler hem Ameri- kan çalışanlarına savaş konusunda bilgi sunmuş
hem de Arnelikan vq.tandaşlarıyla birJikte denizaşın
ülkelerin halkını Nazi ve Japonlara karşı mücadelede desteklemiştif(95l.
Degişik ve etkili kurgu, ses teknikleri kullanılan
savaş belgesellelinde filmeller yeni göziintüler elde
etmek için renkli çekimlerden, taşınabilir alıcılar
dan, 16 mm'lik alıcılardan yararlanmıŞiardır9 6l.
Geniş halk kitlelerini etkilemede bir propaganda ·
aracı olarak kullanılan belgesel film. ve sinema II.
Dünya Savaşı ile birlikte çok önemli bir ideolojik silah olarak kullanıldı. Tüm diger belgeseı · film türle··
rinin bu dönemde önüne geçen savaş belgeselleri
tüm dünyaya yayıldı.
ff. Yeni Get;;ekçi Akımı:
II. Dünya Savaşı sırasında savaş filmleriyle birl:llçte yaygınlaş<uı ve örnekleri çogalan belgesel film türü savaştan sonra önemli ölçüde azaldı.
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Savaş sonrası dönemde yapılan filmlerden dikkate deger olanlan İtalyan sinemasının yarattıgı Yeni
Gerçekçilik Alomı'nın etkisinde yapılan filmlerdir.
. Fransız dogalcılıgı, Sovyet Toplumcu Sineması ve
ingiliz Belgesel Okulu'nun deneyimlertyle sin~ma
daki tüm gerçekçi akımların İtalyan savaş sonrası
toplumunun sorunlarına uygulanmasıyla dagan Yeni Gerçekçilik Akımı'nın habercisi 1942'de çeviilen
Luchino Visconti'nin Ossesione (Saplantı) adlı filmidir.
·
Yeni Gerçekçilik Akunı 'nın kurarncısı Cesaere Zavattini olup bu türde örnekler veren diger yönetmenler de Roberto Rosselini, Vittiorto de Sica, Luchino Viscoİıti, Antaniani ve Fredertco Fellini'dir. ·
Ossessiorye filmi yeni gerçekçilik akımına neden
olmakla birlikte bu belgesel film türünün başlangı
cını oluşturan Roberto Rosselini'nin NazHşgali altındaki Roma şehri insanlanmn ortak direnişielini
anlattıgı 1945 tarihli Roma Citta Aperta
(Roma,
Açık Şehir) adlı filmidir.
İşgal altındaki Roma'da gizlice çekilen ve öykülü
filnıle belgesel filmin sımr çizgisinde gezinen bir yapıt olarak nitelenen bu filmin çalışmalan çok az
profesyonel aktörle, olanak bulunan yer ve zamanlarda genellil)le giZli alıcıyla çekim yapılarak çok az
sayıda ftlm stogu ve parayla sürdürülmüştür.
Belgesel film türünün içinde savaş sonrası İtal
ya'da başlayan Yeni Gerçekçilik Akımı 'nın etkisinde
yapılanfilmler öykülü filmler olarak kabul edilınek
ie birlikte, toplumsal konulara önem veıişi: aktör
olmayan kişileri kullanniası, gerçek insan yaşamla
rını konu alışı ve konuyu dogal .mekanlarda yeniden·yaratması özellikleriyle bir tür belgesel film ka-
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bul edilebi1J.r(97l. ·
Nasyonal Sosyalizmin baskı yönetimindeki yaşam, savaşa direnme egilimi, karaborsa, işsizlik,
gecekondu ve güneydeki toprak sorunu; özellikle
akımın yürütücü gücünü simgeleyen, Yeni Gerçekçi
Akıin'ın filmlerinin çogunda iİnzası bulunan, kuramcılıgını yapan Ceseare Zavattini~nin öncülügünde sineİnacılaru:ı ve belgesel filmcilerin büyük bir
yüreklilikle ·el attıklan başlıca konulardıl9Bl.
Zavattini fantazisii ve yapınacılıktan uzak olarak
günlük gerçege dogrudan yaklaşan dramatik yapı
nın yer almadıgı, daha çok küçük olaylar üzerine
kurulu filmler yapar. Hiçbir anlatun s.ergileyemeyecegiiii düşünen Zavattini, filmin ·bir insanın yaşa
mındaki 90 dakikayı göstermesi gerektigini düşün
müş ve
gerçeklerle insanlara sonuna kadat
inarımış~99).

Levin de Yeni Gerçekçilik A.kımı 'nı incelemiş ve bu
· akımın savaştan sonra azalan belgesel film yapıriı.ı
nıri içinde en önemli örnek özelligini taşıdıgım söylemiştir. İtalyan endüstrisi belgesel ya da öykülü
film üretmesine üretmiştir, ancak yirıe de Mussolini
· diktatörlügünün etkisiyle yaratıcılıgın çok ötesinde,
oldukça gerilerde yer aldıgı görülen bu filmler bir
sınıflandırmaya giremeyecek kadar niteliksizdir. Bu
filmlerden sonra dogan filmler yeni gerçekçilik akı
mıyla belgesel film gelenegini sürdümıüş , ayrıca
akımda . yer alan filmler toplumsal konulardaki ciddi pat1am.3 yı, aktör olmayan kişileri kullamıd,gı yeniden yaratılan öykülerle, dogal ve ·gerçek mekanlardaki insan yaşamlarının gerçek aktarırnma 1
dayanmıştır.

Bu
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lektüelleıin filmi ciddiye alınalanna yardım ederek
genç film yapımcılanna filrn1eıin daha ucuza gelebilecegini ve hileli, masumiyetini kaybetmiş, pahalı
makinelerin kullanıldığı Hollywood stüdyol a rının dı§ın
da da yapılabileceğini göstermi§lerdir< ıoo).
Savaş sonrası tüten dumanların temizlenmesinden sonra ortaya çıkan egilimlerden birinin de belgesel film benzeri öykülü filmler oldugunu söyleyen
Barnouw, savaşın bıraktıgı etkilerle ve savaş sıra··
sında kazanılan denevirtıleıin ver aldıi!ı bu filrrilerden Roma, Citta 1pelta ve Vittorio de Sic a' nın
1946'da yaptıgı Sciuscia (Kaldırım Çocukları) filmlerinin Yeni' Gerçekçilik Akunı'nın dogmasına neden
oldugu bilinmektedir.
'
Barnouw'a göre savaş belgesellerinin etkisinde
kalınakla birlikte öykülü filmlerih bagımsızlıgını
gösteren bu filmler belgesel olarak isimlendirilirken
herhalde belgeseller tarafından savaş sırasında kazarıılah statüyü yarısıtmak istiyorlardıııoıı.
Bu akımın etkisirlde çevrilen filmiere örnek olarak
Roberto Rosselini'nin ikinci ve en iyi filmi olan İtal
yan-Amerikan yaşamını ve işgalcinin işgal edilenlere tavrını gösteren, müttefiklerin Sicilya çıkarma
sından
· başlayarak
kuzeye dogru . ilerleyişleri
sırasında adım adını gelişen savaşın büyük. bir çöküntüye ugrattıgı insanların durumunu yapmacık
lıga kaçmadan anlataQ., gürılük konuşma ve davranışlanyla carılandırdıgı 1946 yapınu Paisa ' yı,
Vittöria de Sica'nın yönetip Cesarre Zavattini'nirı
senaryosun u yazdıgı savaş:ıiı çöküntüsünü, savaşın
bezginlik veren havasını, birbirine destek olmaya
çalıŞan iki k üçük çocugun öyküsüyle birlikte verdigı 1946 talibil Siciuscia (Kaldırım ÇOcukları}, yine
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de sıca•iiın 1948 ta.rihli savas sonrasının el')' önemli
sorunu İ§sizliği son derece yalın bir olay içinde çalı§ma
..avgıtı; olan bisikletlrii çaldıran işçinin küçük ogluyla
Roma'yı dolaşmalannı nesnel, sogukkartlı bir tutumla ele alan ve onlann bu arayışı sırasında sayı
sıZ sorunları· İtalya'nın toplumsal huzursuzluklarını
yeni yetişen kuşaklann bilinçlenrnesini yalın bir biçimde anlattıgı ve zengin görüntülerle süsledigi
Ladri dt Biciclette (Bisiklet Hırsızları) filınin1 verebillriz~ Aynca bu türle ilgili diger örnekler. Luigi Zampa'nın 1947 yapımı Angelina 'yı, Alberto Latuada'nın 1946 yapımı cepheden dönen bir askerin
umutsuzlugunu yansıttıgı Senza pteta'suu (M erha- ,
metsizlikle) Visconti'nin 1948 yapımı bir balıkçı ailesinin serüveniyle Sicilyalı balıkçıların sömürülüş
lerini, bilinçlenrnelerini, Flaherty'nin belgesel
filmlerini andıran destansı bir hava içinde yansıtt1gı
La Terra Trema· 'yı (Yer Sarsılıyor) 1949 yapımı Bitter Rice (Acı Pirinç) 1952 yapımı Rome, ll O'clock
(Roma. Saat ı 1) • 1953 yapımı Three Forbidden Stories. (Üç Yasak Hikaye) filİnleiini verebilirızııoıı.
·
Bir belgesel film türü olarak kabul edilen Yeni
Gerçekçi Akun İtalya dışında da bir çok Ülke, tara- .
· fından benimsenerek bu yaklaşımda örnekler verildi. Bunların arasında agırlıkla yerel çekirnlere dayalı olan Fransa'da çevrilen 1945 tarihli Rene
Clement'in yaptıgı BataiZle duRaile (Raile Savaşi),
Almanya'da 1946'da Wolfgang Stautte tarafından
yapılan Die Mörder Sind i.Jnter Uns (Katiller Aramız
da) ve Fred Zimmerman tarafından 1948'de İsviç
re'de yapılan The Search (Arayış) filmlerini sayabiliriz.
Yukarıda geniş bir biçittıde açıklamaya çalıştıgı
. rnız Yeni Gerçekçi :Akunı'nın genel nitelikteki ortak
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özelliklerini şöyle sıralayabilirz :
• Toplumsal sorunlar önem kazanır,
• Bu sorunlar kendi dogal çevrelerinde insancıl ve
dürüst bir biçimde ele alınmaya çalışılır.
· • Ucuz ve küçük boyutlardaki çogunlukla taşınabilir çevirim araç ve gereçleriyle çalışılır.
• Çogunlukla aktör olmayan kişiler kullanılır,
• <Bu tür filmlerde · oyuncu kendi yaşamını özgünce canlandınnalı, söyleşileri kendi içinden geldigi
·
gibi yapinalıdır.
• Siyah-beyaz film kullanımı tercih edilir,
• Bu .tür filmlerde sineina ,hileleri kullanılmamaya
çalışılır,
·
. • Yaşamın kendi dogaı akışı dramatik yapıya uy- durularak verilir, ·
• Anlatım filmin dogal akışı içinde yalındır.
~

gg.

Ça4daş Akımlar: . ·

Dokümanter terimini reddeden ya da taşıdıgı geleneksel anlamda daha ayrı bir biçimde ele alan yeni
yönetmen gruplannın oluşturdukları Fransız
Cinema Verite (Sinema- Gerçek). ingiliz Free Cinema (Özgür Sinemal ve Amerikan DirectCillema (Do- ·
laysız Sinema) akımlanyla 60'lı yıllarda belgesel sinema yeni bir bakış açısınırı etkisi altına girdi. Tüm
bu akımların oluşmasında, hafif taşınabilir araçgerecin keşfedilmesiyle stüdyo dışında çalışmak isteyen yönetmeniere ucuz ve özgür bir çalışina ortamı' yaratılması neden olduU03l.
·
. 1. Sinema Gerçek :
Sinema Gerçek türü filmler dogdugu yer Fransa
dışında diger bir çok ülke tarafından da denenmiŞ
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olmasına ragmen bu türün en önemli örneklerini
. Fransa. Kanada ve AB.D. vermiştir. Sinemayla Ilgili teknolojik gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan Sinema Gerçek türüQde filınlerin tüm örneklerini ve bu
türün yönetmenlerini aynı yaklaşımlar içiride toplamak oldukça Zordur. Fransız sinema-gerçek fUmlertyle Anıertkan sinema-gerçek fUmleri arasında ayn '
kültür ve · sosyal yapinın getirdlgi farklılıklar aynı
Ülkede çalışan yönetmenler arasında, hatta tek yönetınenin filmleri arasında da buiunmaktadır0 04l.
Böylesine kendine özgü bir sinema türü sayılan
sinema-gerçek'le ilgili, basit ve kısa bir tarum yapı
lacak oh1rsa: taşınabilir alıc~ canlı yayuı ve eşlemeli
seslefıdirmenin kuUandd@ı

bir çevirim yöntemidir ·

· diyebiliriz. Tanımdan da anlaşılacagı üzere: sinema -gerçek türü film yap1Jl11Ilda teknolojinin önemi
büyüktür. Zaten bu türün ortaya çıkmasına da bir
bakıma ilerleyen telrnoloji yol açmıştır. Ançak, -buradan sinema-gerçek'in 'teknik düzeyde ilerlemiş aygıtlarla çekim yapmak, ya da yanlızca kaydetmek
anlamına geldigi sonucuna varılmamalıdır. Kaydetmenin dışında film yapuncısının konumu ve çekim
süresince üstlendigi gözlemci rolü, oyuncu yerine
gerçek insanların kullanılması, planlı, önceden ta. sarlanmJş senaryonun b:ulunmayışı ve dekor yerine
olayların geçtigi dogal mekanların kullanılışı gibi
özellikleri vardır. Amacı gerçek insanlan olagan koşul1ar içinde filme almak olan sinema-gerçek'in buraya kadar belirtilen qzelliklerinden bir tanun çıkar
nıaya

çalışırsak; ilerleyen teknolojinin yardımıyla
gerçek tnsanlaniı. günlük oiQOan yaşam ve davranış
larının yine olQOarı şartlar içinde, herhangi bir dış etki ve yönlendirmeden uzak tutularakfilme kaydedilmesidir diyebiliriz.
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Sinema-gerçek(105) adı ilk kez Dzig~ Vertov'un
1922-1924 yıllan arasında çevtrdigi bir dizi film
ıçin kullanıldı·. Daha sonra 60'1ı'yıllarda bu ad altında bir grup Fransız yönetmenin (106) 'öncülü. güyle başlayan yeni-bir sinema ak.ı.mının adı oldu;
Verlov'un Kfno-Pravda'sı, _((Sinema Gerçek)l960'lı
yılların Ctnema Vertte 'si degildir, ancak, Vertov bfr
çok yönden bu · akımı hazırlayan düşüncelerin temelini oluşturmuşturU,07l.
GelenelGel sinemanın kurallanna karşı gelerek,
habercillgi ve filmcillgi yozlaştıran biçimsel yaklaşımlardan uzakta, gerçegi oldugu gibi gözler önüne
serrnek isteyen bir sinema türü olan sinema-gerçek
filmlerini öykülü film ve klasik belgesel filmlerden
ayıran özellikler şunlardır :
• Dogrudan davranışı · sergilediginden söyleşiiere
önem verir.
• Oynama eylemine tümüyle karşıdır. Bu yüzden
gerçek kişiler dogal davranışlannı sergiler, yönetmen tarafından. seçilmiş roller yapmazlar.
• Taşınabiiii ~aç-geredn yardımıyla denetim dışı,
o anda gerçekleşen olaylar fi_lme alınır.
• Film yapuncısı teknik zorluklarla karşılaşmama
lıdır. Bu yüzden her türlü çekimi yapabilecegt araçgereçte donanmalıdır. ·
• Ahcının görevi diger sinema türlerinden oldugundan başkadır. insan alıcıya degil, alıcı insana
yönelir.
• Tüm bu özgür ortam içinde film yapuncısı, bir
muhabirin yerini alabilir,
• Olayiann gerçekliklerini yitirmemelen için film
yapınıcısı ayrıca kurgucu görevini de üstlenmelidir.
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Böylece, kurgu ·Sonrası elde edilen film, olayın kendisiyle karşıtlık göstennez.
1
'
1
• Kurgulama bir yeniden oluşturma süreci olduguna göre, herşeye ragmen kurgu sonrası film gerçekle kimi aykınlıklar gösterecektir. Yine de film yapımcısı ön varsayım ve sınırlarnalara gitmeden,
olabildigınce objektif davranmak zorundadır.
• Müzik ve aniatı gibi izleyiciyi belirif bir noktaya
yönlendirecek olgulardan kaçınılır.
Sinema-gerçek film yapımcısı konuyla izleyici arasında teknik, yöntem ve yapıyla ilgili engelleri ortadan kaldumaya çalışır. Bu engelleri aşagıda görülecegi gibi sıralayabilirizOosı.
A. Teknik Engeller :
• Çok büyük araç-gereçler,
• Stüdyo araçlan,
. • Ekipmanlar (Aracın yardımcı parçalari).
• Özel ışıklar,
•.Makyaj,
•.Kostüm.
B. Yöntemle İlgili Engeller:
• Yazım,
• O}rnama,
• Yönetme.
C. Yapısal Engeller :
• Şimdiye kadar kullanılan kurgli kurallan,
• Geleneksel oyun biçimleri,
• Gerilim gibi yapay durumlar.
Kimi sinema kurarncılan sm~ma gerçek'i kendi
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başına. bir tür olarak görürler. Buna göre sinema
gerçek, belgesel sinema tekniginin gelişimi sonucu
ortaya çılmıamış, belgesel sinema ayn, kendine özgü, kimi zaman belgesel sinemanın alternatifi görünümünde öykülü filmin yerint tutabilecek bir türdürl109l. Ancak, sinema-gerçek akımırun öncüleri
Rouch, Franju ve Marker başanlı birer sinema film .
yönetmentydiler. Bu dogrultuda duşünülecek olursa, sinema-gerçek, belgesel sinemanın geliştirilmiş
biçimi olarak da ele alınabilir. Nitekim dolaysız sinema ile birlikte sinema ·gerçekçi belgesel sinemanın · yaygın ve geliştirilmiş bir türü biçiminde ele
alan sinema kurarncılan bulunmaktadır<ııoı ..
2. Özgür Sinema:
Özgilr Sinema 'ya gelince, bu akım İngiltere'de televizYonun ve yeni gerçekçiilgin etkisiyle ortaya çık
mıştır. Televizyonun ve sinemanın, teknik ve sanat
yönünden bagdaştınlma denemelerinin yapıldıgı
Özgür Sinema akımının başlıca özeilikleri şunlardır:

ufak çevirim takımlarının, taşınabilir .
ve ses aygıtlarının kuiianılması,
~ Günlük yaşamın kendi tlogal akışı içinde kaydedilmesi, bunu yaparken de çevirim koşullannın
önemsiz sayılması.
Özgür Sinema'yı başlatan ilk gösteri, i 956 yılında
İngiliz Smema Enstitüsü 'nün National Film Teather'da Andreson'ın O Dreamland (Düş Ülkesi) . Lorenzo Mazzettt'ntn · Together (Birlikte), R.eisz ve
Tuny Richardson'un Mornma Wori't Allow (Annem
İztn Vermez) adlı filmleriyle yapıldılll ı ı.
Film ,yapımcılannın kurgucu rolünü reddederek
gözlemci bir anlayış içinde çevirdikleri özgür sine•
•

Bagırhsız,

alıcıların
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ma filmleri, üç sezon sürdürdülrten sonra Richardson, Reisz ve Anderson'ın öykülü sinemaya geçişle
riyle son buldu. Daha sonra gözlemci rolünü BBC
televizyonu için sürdüren diger film yapımcılann
dan Dennis Mitchell İngiltere'de Özgür Sinema anlayışını başarılı bir biçimde ortaya koyduU 12l.
3. Dolaysız Sinema :
AB. D. 'de II. Dünya Savaş'ından sonra; Flaherty,
Lorentz, Eisenstein ve ·Grierson'unki gtbi lirik ve ya:. n gerçekçi tarzdaki yaklaşırnlara karşı çıkan bir
grup yönetmen, belgesel film türundeki çalışmalan
na belirli üslup degişiklikleriyle yeni bir yaklaşım
getirdiler. Önceden tasarlanıp hazırlanmış öykü,
stüdyo teknigi ve tanınmış oyuncu kullanımı yerine, gerçek öyküyü içeren, taşınabilir araç gereçle
görüntülenen ve toplumsal belge biçiminde kurgulanan filmlerle, herkesin görebilecegi bir biçimde
yaşamdan pa;çalar sunma yoluna gittilerH ıaı.
· Dolaysız Sinema adlı bu sinema anlayışı, Lionel
Rogosin gibi film yapımcılarının çalışmalanyla ortaya çıktı. Daha geniş izleyici kitlelerine ulaşımı ise
televizyon aracılıgıyla saglayan . Drew Associates,
Richard Leacock, Donn Pennebaker, Albert Maysles
ve diger yönetmenler oldulll4l.
·
Özgür Sinema 'da oldugu gibi dolaysız sinema televizyonda canlı yayın için kullanılan elek:tr0nik alı
cı ve televizyon filmlerinin uygulayımlany}a haber
filmlerinin ve belgesel filmierin sinemada}ti deneylerinden yararlanarak, televizyon ve sinemanın çalış
ma yöntemlerini bagdaştınnıştır. Buna göre taşına,
bilir el alıcılan ve ses kayıt araçlan yardımıyla o
anda olan hareketleri dogaı sesleriyle birlikte görüntüleyen nonjiction sinemacılık tanımı dolaysız
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siıfemanın

özünü

anlatmaktadır.

Dolaysız Sinema 'nın

özelUkleri :
• Güncel olaylan kaydederken profesyonel teknigm kullanımına önem verilmez. Önemli olan, olayın
gerçekleşttgi andaki görüntüsünün ve sesiİlirı kaydedilmesidir.
• Olayın anında kaydedilmesi gerekliligi alıcı hareketlerinde ve ışık kullanımında düzensizlige neden
olmaktadır.
·
• Çalışmanın büyük bir kısmı dogaçlama yapıldı
gmdan önceden tasatlanıp düzenlenmiş bir öykü
yaru senaryo bulunmamaktadır.
• Televizyon filmi ve televizyon yayım çalışmalan- ·
na uygun olarak aynı anda bir kaç alıcı degişik açı
lardan olayı saptamaktadır.
• Yönetmen ve . alıcı yönetmenleri aynı kişilerdir,
• . Kurgu gerçek anlamında çok
kullanılır. Yönetmen kurguyu çevirim sırasında oluşturmaya ça-

az

lışir.

'>

Dolaysız Sinema , insanlan eglendirmenin dışında
bir anlayışla, insaniann gömıelerini, düşümneierini
ve harekete geçmelerini amaçlaıiıaktadır. Bu nedenle dogdugu yer olan AB. D. 'de kenar ıiıahallele
rin dur umunu , çocuk suçlulan, protesto yürüyüş
leri, uyuştun,ıcu sorunlannı, vatandaşlık haklannı
ilgilendiren çabalan ve bagnazlıklan oldugu gibi ortaya koymaktadw 115l .
Dolaysız Sinema, ·insanın içinde bulunduğu karma§ık,
çeli§ik ve gizemli bir çok görünü§ü, canlı kar§ılıklı konu§maları teknik kolaylık sağlayan araç- gereçin yardı
mıyla kaydede bilmekte, böylelikle. siyasi ve ahlaki ~o
runların en iyi biçimde anlatımını sağlamaktadır< 116>.
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Fransa, A..B.D. ve _tngilter~'de ortaya çıkan tüm
bu akımlarm tarihinin 1960'lı yıllara rastlaması bir
tesadüf sonucu degildir.· Sinema Gerçek , Özgilr Sinema. ve Dolaysız Sinema akımlannda televizyonun
etkisiyle teknik araç gereçlerde görülen gelişme,
özelllkle taşınabilir el alıcılarmiri stüdyo dışı çekimIereolanaklı kılması önemli rol oynar. Tümüyle hayale dayalı öykülü sinema, 1960'larda gelişen ü!knigin de yardımıyla, yönetmenleri. gerçege dayalı
yeni bir sinema anlayışının içine ğ'ırmiştir.
·
· Aslında, Sinema Gerçek , Özgür Sinema ve Dolaysız Sinema 'yı birbirinden ayıran çok önemli farklar
bulunmaktadır. Anında olanın kaydedilmesi, önceden tasarlanmış senaryonun bulunmayışı, stüdyo
dışmda çalışılması, taşınabilir hafif araç gereçin
kullanılması, gerçek insanın görüntülenrnesi, film .
yapımcısının alıcı yönetmeni ve kurgucu görevini
üstleurnesi gibi önemli ortak özellikler her üç sinema akımında da çiikkatl çekmektedir.
Sonuçta, belgesel sinemanın geliştirilmiş biçimi
olar ak kabul edilirse, ki bugün artık dokümanter
yerine daha çok non-.fıction terimi kullanıldtgına
göre Sinema Gerçek , Özgiir Sinema ve Dolaysız Sinema birer non-fictİon sinemacılık ömegi olarak diger belgesel film türleri içinde yer almalıdır.
bb. Televizyon Belgesel Filmleri ve Televizyonun
Belgesel Filmler Üzerinde Etkisi : ' ·
.
1
.Belirli, sınırlı yayıncılık ve dogrudan · yayın, iletişim endüstrisinin karşı konulmaz gerçegi durumuna gelince belgesel filmeHer ürünlerini kitle etkisiyle
yapmaya ve video ile .kablolu yayının da ortaya çık
masıyla sınırlı düşünerek özel ilgileri, olan izleyicile110
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re seslerrmeye başladılar. ,
Bu amaca ulaşmak için yapılan çab~ar daha
yılksek paydadaki daha çok kısıtlanrnış izleyleiyi
hedeflenmektedir.
Belgesel filmin kişiilgi bir çok türde çeşitienmeyi
zorun~u kılmaktadır. Daha çok doyurucu insari gerçeginin keşfi ve tasansına yardrm etmek için belge- '
sel filmci belgeselin varligını özünü oluşturur. Bu ·
türlerin her biri de sınırlı yayın aracılıgıyla mesajlarını özel izleyicilerin ilgilerine sunacaklardır(! ı 7 l.
Belgesel filmierin her türü televiZyon, uydu. kab~
lolu yayırılar, video, bilgisayar ve gelişen kayıt sistemlertyle yeni boyutlar kazanmış ve burılann tümünden belgesel filmeller yeni olanaklar bulmuş ve
yaratmışlardır. Ancak. belgesel filmin temel işlevi
degişmeden, Vertav'un ve Grierson'urt belirledigi gi-

bi günçel olaylardan kesitler yakalamak ve bunlan
bir anldm ifade edebilir nitelikte bir araya

getiımek

olarak kalmıştır.
• .
t
Grierson'ın da saptadıgı gibi güncel .olaylann yaratıcı bir biçimde düzerılenmesi olan belgesel filmler
de iki işlev ortaya çıkmaktadır. Burılann ilki görüntü ve sesin kaydı . ikincisi ise yorumdur ;
Yoıuıpdan dogan etkileme gücü nedeniyle belgesel filmler ve belgesel filmcil er sürekli eleştiriye ugramışiardır ve bund~n dolayı. belgesel filmeHer çalışmalannda çogu kez yorumdan kaçmarak nesnel
olmaya çalışmışlardır. Belgesel film yapırncısının
kendisini koruması için be1kliyt bir strateji olan bu
yöntemt amaç açısından irdelersek arılamsızlıgı or-.
taya çıkacaktır. Çünkü belgesel fllmci konu, ınsan.
manzara, açı. mercek. kurgu, sesler, kelimeler açı
sından seçim hakkına sahip oldugundan bu gereçlll
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Iep konusunda yapılacak her seçim onul'! bakış açı
sını 9rtaya koyac~ır.
Savaştan sonra hızlı bir şekilde gelişel) televizyon,
belgesel filmleri de degişik yönlerden etkileruniştir.
Televizyon aracılıgıyla bir çok ülkedeki izleyici kitlesi sınırlı amaçlar için yapılan belgesel film deneyle.rini ve filmleri izleme olanagına kavuştu.
· 1950'11 yıllarda televizyonda gösterilen i~ · belgesellerin çogu Il. Dünya Savaşı ile ilgili derleme 'filmlerdiııısı.

Belgesel film yapımcısıiun televtzyona transfer
sonra 1947 yılında BBC
tarafından, A.B.D.' de de '1 948'de özel bir televizyon
edilişi İngiltere'de savaştan

şirketi tarafından gerçe_kleştirilmiştir.

Televizyon büyük bir sıkıntıda olan belgesel .filmlere bu transfer.lerle yaşam, canlılık vermiştir. Belgesel filmeinin varlıgına neden olan üÇ temel koşula
yimifılmlerine gösterilen talebe. mesqjuu Uetece{)i izleyictye ve çekim yapması için gereken paraya televizyonun dogrudan müdahalesi belgesel film yapımcılarına yeni ufuklar açtı.
Belgesel film açısından ilk televizyon yayınlan
içinde en dikkate deger olay CBS şirketi tarafından
195.1 'den 1958'e kadar sürekli olarak gösterileri,
Edward R. Murrow'un ve Fred W. Fıiendly'nin 1951
Şubat'ında ilk yayını yapılan See It Now (Şimdi
Gör) idi.
1959 yılından sonra Fred w. Friendly tarafından
hazırlanan CBS Report (CBS Haberler) da bu programı izledi ve büyük baş~ kazandı.
See It Now çekişıneli özelilgi nedeniyle ticari televizyon şirketlerinin arasında rekabete neden olarak
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bu tür yayınların gelişmesine yol açtı.
İngiltere'de de güncel olaylarla ilgili olarak yapılan
ilk televizyon belgesel magazın programı BBC ta rafından 1952'den 1957'ye kadar yayınlanan Norman
Swallov'ıiiı yönettigi Special Inquiry (Özel Soruştur
ma) adlı haftalık bir programdı. Bu yapımı 1958 ve
1960 vılları arasında Tim Hewat tarafından yönetilen Searchlighj (Gösterici) adlı program izleyerek aynı
ara§tırmacı geleneği sürdürdü.
Amerika'da da 1960 yılında NBC .televizyonu Irviiıg Gitlin tarafından yönetilen Whüe Paper (Beyaz
Kagıt) dizisine ABC televiZyonu da Close- Up · (Yaklaşma) adlı belgesel diziye başladı.
Bu çalışmalar sonucu İngiltere ve ABD'de güncel
olaylarla ilgili belgesel program· yapan televizyon da
. oldukça dinamik bir hale geldi. .
,
· ingiltere'de Pcmorama . ve Tonight (Bu Gece) adlı
belgesel magazın progranıları da gittikçe büyüyen
. bir izleyici toplulugu kazanıyordu . Gelişen belgesel
film hareketleri içinde yayıncıların objektif, kişisel
olmayan, tarafsızlık iddialan sürerk~n İngiliz Özgür
Sinema akımı içinde yer alan Mornma Don't Allow
ve Nice Time filmleri eliili yıllarda İngiltere'nin yaşa
mindaki sosyal gefçekieri konu alıyorlardı.
Kanada'da da Dciys From Christmas (Noel'den
Günler) ve The Backbreaking L.eaf (Zorlu Yaprak)
gibi ·Wolf Koening ve Terry Fillgate'in verüe (gerçek)
stilinde~ belgesel nitelikli filmleri Canadian Film
Board tarafından finanse ediliyordu.
Televizyondaki belgesel film hareketlerinde görülen ilginç gelişme, yapımcıların soguk nesnellikten
yavaşça kişisel bakiş açısına yönelen filmler yapp-ıalarıdır. Joseph Strick'ın The Savage Eye (İlkel
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Göz) filmi bu

gelişiine

bir örnektir. Peter Watkins'in

The War Game 'i de Why We Fight ve Vtctory at Sea ·

den sonra İngiltere 'de şok etkisi yaratan diger bir
filmdir.
Vietnam'daki kaos. Arnertkan tôplumunun bölünmesi, ırkçılık gibi nederılerden dol;:ıyı tarafsızlık ve
nesneili artık önemini yitirerek ki§isel yakla§ımlar ön
plana çıktı. Bu geli§meden televizyon yayınları da etkilendi.
1950 ve i960'larda yer alan ikinci ctegişim de hafif film araç gereçlerinin gelişmesiyle film yapımcısı
na sanatsal seçeneklerin verUişiydi. Amerika 'da
Drew Associates. Kanada'da Filgate, Koening. Kroitor ve Fransa'da Jean Rouch, Chris Marker bu degişimden yararlanan belgesel filmcilerdtr!l 19l.
1960'1arın ba§ında bu etkile§im sonucu ortaya çıkan
teknik ile senkronize sesli söyle§iler, ta§ınabilir er alıcı
larıyla gerçeğin ·film yapımcısı ve kameramanın karı§ması o.lmaksızın doğrudan kaydı ve film karelerinin
hilesiz kurgusu ortaya çıkarak bu teknikler belgesel
filmierin yanında öykülü filmleri · de etkiledL Te levizyon için yapılan belgesel filmler §U nedenlerle önemlidir:
• Televizyon bir çok ülkede en büyük ve tekfınan·
sördür . Böylelikle sürekli yapımlann desteklenmesi
için yeterli sermaye ve yayılım saglanır.
• Televizyon çok büyük bir izleyici potansiyelinesahiptir.
• Televizyon önemli toplumsal ve siyasal r:tkileşimler yaratır.
Kişisel bakış açılarının

birlikte televizyon
1
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,
şekli

üzerinde karar verme ve tasariama etkisine

kavuştular. Bu ise televizyon belgesel filmlerinin gelişiminde

kilit nokta oldu. Belirttigirniz türdeki yave programiann en önemlileri: ABC televizyonun 1960-63· yıllan arasında John Secondary
tarafından yapılan Close Up • Seeondan ·ve Helen
John Rogers tarafından 1963-64'te yapilan The Saga oj Westem Man (Batılı Adam Efsanesi) dizileri,
CBS televizyonunun 1953-55 yıllan arasında _Edward F. Nurrow ve Fred W. Friendly'nin See It Now
. Fred W. Friendly'nin 1953-69'de CBS Reports ~
Burton Benjamin'in 1958-63'te The Twentieth Century (Yirminci Yüzyıl) dizileri, NBC televizyonunun
1952-53 yıllan arasında Henry Salamon tarafından
yapılan Victory at Sea • (Denizde Zafer) Salamon ve.
Donald B. Hyatt'ın 1955-63'te Project XX • Hyatt'ın
1961-62 arasındaki The World oj Series . lrving Gitlin'in 1962-64'deki Du Pont Show ojThe Week (Haf7
tanın Du Pont Şovu) ve 1960-64'teki White Paper
dizileridiril 20l.
·
Televizyonun kendine özgü belgesel film t~~nik~eri
vardır. Televizyon programlarında çalı§an gorevlıl~r
daha az . sayıda ve deği§en türdendir. Daha kullanılabı
lİr olan bu küçük topluluklar yönetmen, kameraman
ve sesçiden olu§Uf.
Televizyon belgesellerinde doğal sese önem verilerek çekimler sesli yapılır. Röportajlarda da spontane, dogal diyaloglara yer verilfrl121l.
Wolverton'a göre altmışlı yılların sorılan ve yetmişlerin başındaki toplumsal hareketler ile yetmiş
lerin ortasındaki_ ulusal ve yerel politik skqndallar
belgesel film yapımıarını arttırdı. .
Yetmişli yıllann sonu ve sekserıli yılların başındapımcı
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k1 en başanlı belgeselleri üreten CBS ve National
Geography'nin mesajlan belgesel filmeinin muhabir
ve şair kanşımı olduğunu iletir.
Ancak, dünyadaki gelişmeler karşısında gerçeğin
tabiatı ile be~gesel tanımı da değişmiştir. Bu değişi
mi David Lowe'nin ağzınqan ifade edersek "Herhangi özgün bir çeşit belgeselin oldu{Junu dü$ünmüyorurn. Buradaki herkes başka kimsenin yapama-yacağı belgeseller yapıyor. Belgesel kişisel yaratıcı
sanattan doğar. Bana öyle geliyorki her etkili belgesel bir insanın içinden gelmeli" çliyebÜiriz022l.

Lumiere'L."1 ilk sinematograf gösteıiminden yaklaon ~yıl sohra Fransa'nın her şehrinde ve düny~
nın hemen hemen her bölgesindeki çok sayıda insana ulaşan sinema bu· arada aydın kesinlin de
ilgisini çekti. Sinemanın gerçek değerini farkına va- ·
ran aydınlann kurduğu Lafitte kardeşler adlı ortaklık ünlü yazarlara senaıyolar ısmarlayıp Sarap
Bemhardt gibi zamanın ünlü tiyatro oyunculannı
filmlerde oynatmaya karar verdiler. Saint-Saens gibi ünlü müzikçilere filmleri için özgün müzik besteleten ou ortaklık sinemada sanat filmi akımını baş
lattı. Bu akım kısa sürede Fransa dışında d:iğer
ülkelere de yayılarak sinemanın diger sanat dallarıyla da ilişki kurmasını sağladı023l .
Yeni bir teknoloji olayı olarak ortaya çıkan sinemanın zamanla bu özelliğiılİ kaybederek, b ir sanat
konumuna gd m esinde sanat filriıi ·alilll11 neden lerden biri olmuştur. Diğer bir öneinli n eden is e bu
kez televizyonun yeni bir teknoloji olayı olar ak ortaya çıkmasıyla sinema teknolojisinin eskimesi ve bir
sanata dönüşmesidtrfl24l.
şık

li6
.

\
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Sinemanın ilk yıllarında haber vermek ve gerçekIeri yart.."5itmak özelligini sürdüren belgesel 'film sı..:
nemanın bir sanat konumuna gelişi ve öykülü sinemanın
önem kazanması sonucu yorum ve
araştırmaya yönelmiştir.

Ancak televizyon; belgesel filmin deıinliğine araŞ
ve yorum niteligini olumsuz yönde etkilemiş
tir. Eglendirme ögesine diger ögelerden fazla önem
. veren televizyonun bir de prograrnlar için ayırdıgı
kısıtlı süreler içinde d.e rinlemesine araştırma yapıl- ·
masının olanaksızlaşması, topl1,1msal ve sosyal içerikli yapımıara yer verıneyişi yüzünden yorumun
yapılınaması sonucunda tdevizyon için yfl.pılan belgesel filmler gitgide belgesel tanımından, yani gerçegin oldugu gibi yansıtılması, haber verilmesi,
araştırmacılıga yönelik oluşu gibi ögelerden uzakla. şarak, daha çok eglence agırlıklı beigesellere, dra~
matik belgesenere yönelir. Böylece belgeseller televizyonun etkisiyle · temel amaçlarından olan
;. gerçegin yansıtılmasından uzaklaşırlar.
ıGenellikle gerçegm nerede bitip, öykünün nerede
başladıgı belirgin olmayan Cıramatik belgesel filmler
özellikle önemli tarihi olayların hayale dayanarak
yeniden oluşturulmasıdır.
Dramatik belgesel film yapıı:ncılan s(!nat ile gerçek arasındaki sınırı geçerken bunu haber verme- ·
den ticari amaçla yapmaktadırlar.
Bu tür belgesel Ülı:nlerde tarihin yorumu yanlı bir
biçimde sergilenerek ileri gelen kişiler kahramanlaştırılmaktadır. Ömegin; Backstairs at the White
House · (Beyaz Saray'da Arka Merdivenler) adlı dramatik b elgesel yirminci yüzyıl Amerikalı başkanla
rın özel hayatıyla ilgili propaganda aniacı taşıyan
tırma

.\
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Konuşmalann çogu aile içindeki öze
oldugundan sonradan uydurulmuştur.
Dramatik belgesel filmler öykü ve gerçegı kanştı
rarak savunulması istenilen siyasi ve sosyal bakıı
açılarının propagandasını yapabilmektedirler. Çün
kü izleyici diger film ve televizyon program türlerin
den daha fazla dramatik belgeseliere inanmaya· ha

bir filmdir.

konuşmalar

zır durumdadırl1~5l.

Belgesel filmin gelişiminde etkili olan nedenlerdeı
biri de ses bandının kullanımıdır. Başlangıçta ger
çegin · olqugu gibi sesli şeklinde kullanıldıgı se:
bandı zamanla filme istenilen yorumu ·katma ama
cına hizmet ederek gerçeklerden uzaklaşır ve belirl
bir yönlendirme ve bakış açısının kabul ettirilmes
için kullanılır.
· ·
Ses baridrnın bu dogrultuda kullanımı sonucu iz
leyici:riin kafasında oluşturulan gerçekler , gerçek
lerden uzak olup kendisine inanmaya hazır izleyici
yi yanlış yönlendirmektedir. Özellikle dramatil
belgesel filmlerde kullanılan bu yöntem belgesel fi1
min gerçegi yansıt:İna özelligini ortadan kaldıraral
çogunluk öykülü filmler gibi davranmaktadır. Oysi
ilk belgesellerde ses ögesi gerçek sesin izleyiciy'
gerçek görüntüyle birlikte verilmesi amacını güdü
yordu.
·
Aynca televizyonun belgesel filmler üzerinde yayıı
politikalan aracıyla da önemli bir et
kisi söz' konusudur.
Bilgi ve haber vermek, egitmek, eglendirmek ama
cını güden kamu hizmeti modelini taşıyan televiz
yon yayın sistem ve kuruluşlan buna baglı olara:
yayın akışları içinde belgesel film türüne agırlık v
önem vennektedir. Tecilnsel modelin içinde ye
kuruluşlarının
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alan televizyon yayın sistem ve kurumlan ise kar
amacı önde geldiginden eglenceye yönelik programlara daha çok yer vermektedirler U 26l. Bu nedenle
tecimsel modelin önemli ömegi A.B.D.'de televizyon
kıt~ruluşlan çok sayıda belgesel film yapmamakta- ·
dır. Eglendirrnenin ön plan~ çıkması yüzünden toplumsal ve sosyal içerikli belgesel filmlere ragbet
edilmernekte gezi, doga belgeseliert ve .d ramatik belgeseliere yönelinmektedir.
Belgesel filmierin türleri ve sayılan yayın kuruluş
lannın benimsediklert modelin kamu hizİneti ya da .
tecimsel oluşuna göre degişim ·gösterir.
Kamu hizmeti modeli içinde yer alan İngiliz BBC
·televizyon kurumu özerk yapısıyla çok sayıda belgesel filmi toplumsal nitelik taşımaktadır. Bu tecimsel
modelin ömegi A.B.D. televizyon kuruluşları ise bu
türde belgesel filmleri ingiltere gibi ülkelerden satın
almaktadırlar.
·
Televizyon, son yıllarda belgesel film yapımlan
azalmaktaysa da bunlar için bir çıkış noktası olmaya devam etmekte, sınırlı ve belirli bakış açılanna
karşın çok sayıda belgesel film , degişik konulan
keşfetmektedir: Aynı alanda kablolu televizyonun ·
bir çok kanal seçenegı, videonun da kaset olanakları yaratmasına ragmen televizyon çok daha geniş izleyici potansiyeline sahip olması ve finansman imk<:mlarının
genişligiyle
ha.la belgesel filmler
açısından büyük bir motivasyonu elinde Bulunmaktadır.

r
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İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE BELGESEL FİLMİN GELİŞİMİ VE
BUGÜNKÜ
YERİ.'
.
A TÜRKİYE'DE BELGESEL FİLMİN GELİŞİMİ

Türkiye'de belgesel filnıin başlangıcı konusunda
kesin bir tarih vermek oldukça wrdur. Ancak dünyada sinematografla ilk kayıt edilen görüntüler bel-.
gesel film sayıldıgından, belgesel filmin doguşu sinemanın doguşuyla özdeştir. Bu görüşten yola
çıkarak sinematografın, Türkiye'ye gelişinden sonra
yapilan ilk çekimler belgesel nitelikte oldugunçlan
sinema ile belgesel filmin başlangıç tarihini bir tutabiliriz. ·
· Bu baglarnda 14 Kasım 1914 günü . )ı.yastefa
nos'taki Rus anıtının yıkılışının 150 metrelik filmini
çeken Fuat Uzkınay'l ilk Türk yönetmeni, belgesel
filmeisi ve çevrilen bu filmin de .ilk Türk belgesel filmi oldugunu söyleyebiliriz.
Ancak, Fuat Uzkınay'ın bu filmi çekmesinden önce Türkiye'deki bu ortamı saglayan oluşumdan da
söz etmemiz gereklidir. ·
.
Bu aşamada Türkiye'de film çekimini yaratan ortamdan başlamak üzere günümüz belgesel filmleri-,
ne gelinceye kadar Türk belgeselinin geçirdigi evrimi üç bölüm altında inceleyebiliriz :
1. Başlangıcından Cumhuriyete kadar belgesel
filmler.
1.2. Cumhuriyetten İkinci Dünya Savaşı'na kadar
belgesel filmler.
3 . İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar belgesel filmler.
'
a. Başlangıcından Cumhuriyete Kadar Türkiye'de
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Belgesel Filmler:
22 Aralık 1885 günü Paris'de Grand Cafe'de dü~enlenen göstertyle ortaya çıkan sinematograt: ve ilk
belgeseller 1ürkiye'ye ilk olarak 1896 yılında Padişah II. Abdülhamit'in sarayında yapılan bir sunuşla
girmiştir. Daha sonra, Lumiere kardeşlertn temsilcilert Weinberg ve Matalan tarafından çeşitli salonlarda, evlerde gösterilen filmler özel sinematograf
salonlannın açılmasıyla birlikte buralarda sergilenmeye devam etmiştir.
Bu ~rada Lumiere karde§lerin kamerarnanlarından
Promio Türkiye'ye gelerek Istanbul ve ızmir'de çe§itli
çekim v-...~ gösteriler gerçekle§tirmi§tir.
1914'e gelinceye kadar hiç bir TÜrk tarafından
film çekimi yapılmamış; sürekli dışanda çekilen
filmler ve Promio, Felix Mesquich, Francis Doublier,
Charles Moisson, Perrigot, · ·cambon gibi yabancı
filmcilerin Türltiye'yle ilgili çektiği görüntüler Türk
1
sinema izleyicilerine sunulmuştur.
Fransız Pathe film kum panyasının Türkiye acentalıgını alan ve Tünel'de bir fotoğraf malzemesi düklffinının sahibi olan Sigmı:ınd Weinberg Türkiye'de
kimi film çekimleri yapmış, daha çok yabancı film: leri Türkiye'ye getirmekle meşgul olmuştu. İstan
bul'da çeşitli okullarda da sinema gösterileri yapan
. Weinberg b{ı gösterilertyle Fuat Uzkınay'ı etkilemiş
ve onda bu işi öğrenme tutkusu yaratmıştı. Weinberg'den film makinesinin kullanılışını Öğrenen ve
sonra bir film makinesi satın alan Uzkınay 1914 yı
lında Kemal ve Şakir Seden kardeşlerle birlikte bir
sinema salonu açmıştır. Birinci Dünya Savaşının
başlaması üzerine askere alınan Uzkınay, 14 Kasım
1914 günü Ruslar tarafından_ Yeşilköy'de 1876121
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1877 Osmanlı-Rus savaşının sonunda bir zafer anı
tı olarak inşa eı...ılen yapının yıkılınası karan üzerine görevlendirilerek "Ayastejanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı" belgesel filmini çekmişÜr.
'
1
Bu esnada Weinberg 1915 yılında Merkez Ordu
Sinema Dairesi' nin başına getirilmiş ve bir süre bu
görevi sırasında Galiçya cephesinde bazı filmler
çekmiştir. Weinberg tarafından yardımcı olarak
'Merkez Ordu Sinema Dairesi'ne alınan Fuat Uzkı
nay'da bu filmleri taı;ıamlamıştırııı.
Merkez Ordu Sinema Dairesi, Osmanlı ordusunun çeşitli cephelerdeki çatışmalarını, müttefikler
arası ilişkileri, savaşan ülkenin öneriıli günlük olaylarını içeren belgesel filmler hazırladı. Bu belgesel
filmierin başlıcaları; 1915'de Çanakkale Savaşla
rı'nı yansıtan ,f\najartalar Muharebesihde itaajOrdulannın Pilsküriülmest. Galiçya Harekatı, · Galiçya'da
On dokuzuncu Süvari Müfrezesi, 1926'da Çanakkale
Muharebeleri . Irak Cephesi ' komutanhgırıı yapar-

ken Ufüsten ölen Von der Goltz'uiı cenaze törenin.den görüntüler veren Von der Goltz Paşa'nın Cenaze
Merasimi • Kut-Ül Arnare Savaşında tutsak alınan
ingiliz generali Townshend ile Hintli tutsakları gösteren General Townshend , General Townshend ve
Hintli Üsera . 1917'de Alman imparatoru II. Wilhelm ile Avusturya imparatoru Karl'ın Türkiye'ye
yaptıklan gezileri yansıtan Amıan imparatoru'nun
Askeri Mi17..eyiZiyareti . 1918'de savaşırı son yılla
rında ölüm. cenaze ve biat törenlerini gösteren Abdülhamid'in :Cenaze Mercisimi . Sultan Reşad'ın Cenaze Merasimi . Vahdeddin'in Biat Töreni
ve
Vcihdeddin'ih Kılıç Alay ı filrııleridir.

1918 yılına gelindil!;inde Merkez Ordu Sinema Da122
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ir_e'sinin yanında Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adıyla
yan askeri bir sinema kurumu kuı:ulmuştu. Ancak
İstanbul'un işgali dolayısıyla sinema araçlaıma iş
gal makamlannca el koyulmasını önlemek için bu
iki kurumun sinema araç ve gereçleri Malul Gaziler
Cemiyeti'ne ·getirildi. Bu cemiyetin sinemacılık kolun un yönetimini üstlenen Uzkınay gerek görüntü
yönetmeni gerekse belgesel film yönetmeni olarak
düşmana karşı ilk direniŞleri filme çekmeye başla
dı . Bunlann arasında İzmir'in Yunanlılarca işgaline
karşı İstanbul'da düzenlenen protesto mitingleri,
Atatürk'ün Samsun'a ayak bastıgı gün İstanbul'da
Fatili'te düzenlenen m iting görüntülerini iÇeren Fatih'te İzmir İçin Miting ve 23 Mayıs'daki Sultan Ahmed mitingini anlatan Sultan Ahmed'de lzmir için
Miting sayılabilirtzı.

1922 yılında Kurtuluş Savaşının son yıllarmda
kurulan Ordu Film Alma Dairesi tarafından kaçan
düşman ordus~mun yol boyunca oluşturdugu yı 
kırnları, vahşeti saptayan lstikldl veya lzmir Zaferi
adıyla Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görüntülerin sonradan kurgulanmasıyla elde edilen uzun bir belge- .
sel film çalışması 'yapıldı.
·
·
1923 yılında da Fuat Uzkınay Ordununİstanbul 'a
GiriŞi adıyla bir belgesel film yapmıştır.
1922 yılında ilk özel Türk sinerila ortaklıgı olarak
Seden kardeşler tarafından kurulan Kemal Film
Fuat Uzkınay ile beraber 1923 yılında Kurtuluş Sa·vaşı'na ilişkin belgesei filmleri kurgulayarak Zafer
Yolları adıyla bir belges el film daha gerçekleşt1rrniştirl3l.

.

Kemal Film

~ndan başka ~üta~eke

Kurtuluş Savaşı'nın

dönemi ve
son günlerinde eliiye yakın kı -

/
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sa belgesel nitelikte haber filmi yapmıştırt4 l.
l. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasinda
Merkez Ordu Sinema Oruresi ve 1ürkiye Büyük Millet Meclisi'ne baglı Ordu Film Alma Dairesi'nin çekUgi filmierin yukanda adı geçen çalışmalar dışında
kalan önemli bir bölümü bugüne kadar işlenıneden
Ordu Foto ' Film Merkezi arşivlerinde kalmıştır. Daha önce Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve Malul Gaziler
Cemiyeti'nin çektigi filmierin önemli bir kısmının da
bu film inerkezine devredildigi bilinmektedir. Ançak
bu filmler günümüze kadar çeşitli neqenlerle gelememiş, bu da Türk belgesel sineması ve kültürü
için önemli bir kayıp olmuştur! 5l.
b. Cumhuriyetten II. Dünya Savaşma Kadar Türkiye'de Belgesel Filmler :
Ctimhuriyetle birlikte film çalışmalannın gelişece
gl beklenmekteyse de durum· böyle 9lmalnıştır.
Cumhuriyetin ilanından II. Dünya Savaşı'na kadar
olan bu dönemde öykülü filmler özellikl~ 1933 yı
lından sonra çok sayıda çevrilmesille karşın belgesel nitelikli film sayısında beklenen gelişme gerçek~
leşmemiş, 1923 yılında Kemal Film tarafından
yapılan Muhsin Ertugrul'un yönettigi · Halide Edip
Adıvar'ın aynı adlı romanından alınan Ateşten Gömlek filmi, Türk sinemasının Gerçekçilik Akunı içinde önemli bir ömegi sayılarak Kurtuluş Savaşı'nın
henüz silinmerniş, unutulmaİnış acılarını, sevinçlerini sanat aracıgıyla b~lgelendin;rek çevirilmiştir.
Figüran kadrosunda bu savaşa gerçekten katılmış
pek çok kişinin buluhdugu ve bir dönemin Sultan
Ahmed mitingi, cephedeki . yaralılann durumu, savaş gibi olaylarıni lbelgelendiren bu film, konulu
film niteligi taşımasına karşın bir belgesel film ha-
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vasındadırl 6l .

Cunilll!ıriyetin ilanından önce filmin çekimi yapıl

mışsa da Cumhuriyetten kısa bir süre önce gösteri-

mine başlanılan ve daha sonra da devam eden bu
filmi bu bölüme almamızın nedepi etkilerinin Cum'
.
buriyetle birlikte sürmesi ve cumhuriyet dönemi s·ınemasına gerçekçiligi ile agırlıgını koymasına baglıili~
'
ı922 yılında Çekiİen istiklal filminin yeniden kurve parçalann eklenmesiyle oluşan üç bölümlük bir dizi derleme film ı 933 yılındq. gerçekleş 
tirildi. 1936'da Atatür~'ün de büyük ilgi ve etkisiyle
· oniki bölüme çıkanlan bu belgesel film dizisi Atatürk'ün ,ölümüyle birlikte cenaze töreninin de eklenmesiyle on üç .bölümlük bir dizi özelligine ulaş
gulanması

,

mıştır.

1934 ·yılında Daimabahçe Sarayi'nda İran Şahı Rı
za Pehlevi'ye gösterilen bu belgesel film uzun süre
gözlerden uzak kalmış, sonunda ı959 yılında Ordu
Sergisi'nde ilk kez halka gösterilmişti.fl 7 l.
.
.'
ı 924 yılında Kemfll F.ilm'in kapanmasıyla bir süre
boşlukta kalan özel sinema 1928'de İpek Film'in
kurulmasıyla yeniden canlanma dönemine girmiş u~

.

ı 923 yılında yine Muhsin Ertugrul'un yönettigi
öyk ülü film Bir Millet Uyanıyor Milli Mücadele yılla 
rının . anlatıldıgı, zatnan zaman gerçek kişilerin
oyuneti ahırale kullanıldıgı belgesel nitelikler taşı- .
ması bakımından önemli bir filmdi~
İpek Film tarafından yapılan, 6 dönemde belgesel
amaçla çekilmeyen, ancak günümüzde taşıdıgı özellilder yüzünden ,bu tür içinde sayabilecegirİıiz filmler arasında ı933 tarihli. :Hazım Körmükçü'nün oy-
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nattıgı

Karagöz'ün

baştan

sona çekimlerini içeren

Yeni Karagöz adlı filmi ve Nazım Hikmet Ran'ın ay-

m tarihte çevirdigi Düğün Gecesi (Kai1lı NJ.gar) filmini sayabiliriz. Düğün Gecesi filminde Nazım Hilanet:
Kavuklu Ali, Naşit Özcan, Fahİi Gülünç, Zenne Nejdet İnce gibi Ortaoyunu ustalarını biraraya getirerek ~eleneksel bir oyunu baştan sona saptar. Artik
bütünüyle-yok olmaya başlamış geleneksel bir gösteri sarıatını konu alması açısından bu filmi belgesel nitelik ve deger kazanmıştır.
·
1934 yılında da Nazım Hikmet Ran İpek Film adı
na İstanbul Senfonisi ve Bursa Senjotıisi isimleriyle
iki kent belgesel filmi yapmıştız1Sl.
1934 yılında belgesel film açısından ülkemizde ortaya konan en önemli yapıt kuŞkusuz Basın Yayın
ve Turizm Genel Müdürlügü'nün iki Rus yönetmeni, Serge Yutkeviç ile Lev Oscarovich Arnstam'a
yaptırdıgı Türkiye'nin Kalbi Ankara
adlı filmdir.
Cumhuriyetin onuncu yıldönümü nedeniyle hazır
latılan bu filmde Türk devrimi kapsamında Ankara'nın yeri ve önemi vurgulanmakta. geçen on yıl
içinde varılan aşamalar sergilenınekteydi. ·
Bu filmden sonra bir özel şirket olan Ha-Ka Film,
ünlü Rus derleme film yönetmeni Ester Schub'u
Türkiye'ye getirerek Kemal Necati Çakuş ile birlikte
İstanbul. Ankara Ve İzmir'de çekilen sahnelere. eski
belgesel filmierin de eklenip kurgu aracilıgıyla düzenlenmesiyle 1937 yılında Türk İnlcrlabm'da Terakki Hamleleri adı altında gösterime sundu. Türkiye'nin Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar. geçirdigi
başlıca dönemleri, I. Dünya Savaşını, mütareke yıl
lannı, Kurtuluş Savaşı'nı Cumhuıiyet'in kuruluşu

ru .ve diger gelişmeleri eski belgesel filmlerden der-
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leyerek anlatan bu film, bu konuda hazırlanari en
kayda deger, derli toplu kurgu. filmidir (9} .
1938 yılında Munir Hayri Egeli Ankara Radyo'su
temsil kolu sanatçılarının oynadıgı, savaşın anlatıl
dıgı Doğan Çavuş · adlı belgesel nitelikte bir film
yapmıştır. Ai1cak bu film tamamlanamadıgı gerek- .
çesiyle piyasaya çıkanlmamıştır. · ·
1941 yılında da o zamanki adıyla Matbuat Umum
Müdürlügü olan Basın Yayı n ve Turizm Genel Müdürlügü kurulmuş ve bayram törerıleri, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın gezileri ve diger güpcel
olaylar belge niteliginde çekilmiştir.
Cumhuriyetiiı kuruluşundan II . Dünya Savaşı ;na
kadar olan bu dönemde başta da söyledigirniz gibi
belgesel film açısından pek verimli çalışmalar yapilamarnakla birlikte belirttigirniz filmler önemleri
c;ı.çısından ülkemizdeki belgesel filmin gelişme süre cinde yer alm!şlardır.
c. II Dünya Savaşından Günümüze Kadar Belgesel Filmler :
II . Dünya Savaşı'yla birlikte ortaya çıkan yeni sı
kıntılq.r belgesel film çalışmalarını engellemişfir.
Bu dönemde Türkiye savaşa katılınadı ancak savaşın getirdlgi sıkıntılann bir çogunun etkisini yaşamaktan da kurtulamadı. Geni~ bir insan gücü si- ·
lah altına alındı, savunma giderleri alabildigine
arttı, büyük bir ekonomik sıkıntı ve darlık dönemi
ortaya çıktı. Yiyecek sıkıntısı: kame yöntemi, karaborsa, geçim zorlugu, yüksek oranda vergiler, sıkı
yönetim, denetleme engeli ve tarafsız Türkiye'yi savaşa sokmak için çeşitli devletlerin yaptıgı baskılar
sıkıntılan artırdı.
1930'lu yıllarda hareketlenen
Türk Sineması ve . belgesel _' film savaş koşullarının
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etkisiyle bir atılıma ' hazırlanmaktayken
bir anda
'
1
dondu. Savaşın etkisiyle kapanan Avrupa pazarlan~
I1J:I1 y~rine yabanc,ı şirketler filmlerini Türkiye'ye pazarladılar. Bu da o sıralarda finansman sorunu da
olan filmciligi·bir anda engellediooı.
Dünyada savaşla birlikte çok sayıda belgesel üre ~
tilmişse de birlikte savaştan uzak kalan ülltemizde ·
Kore Savaşı'na kadar belgesel fılm alan'ında söz
edilmeye değ;er bir çalışma yapılaınamıştır.
ı 95 ı yılında Seyfi Havaeri Halk Film adına Kore
Gazileri belgesel filmini hazırladı.
Bu filmirı ardından Halk Film Kenan Erginsoy'a
Mehmetçile Kore'de belgesel filmini yaptırdı. Sonra
Halk Film-bundan önceki iki filmde oldugu gibi, Ko~
. re Savaşı'na katılan Türk birliğ;indekl askerlerin sa- .
vaş koştillanndaki yaşamlarını yansıtan· üçüncü filmi Kore'de Türk ,Kahramanlar:z. belgesel filmini
yaptırdı.

Ayn,ı yıl, İstanbul'un fethinin SOO'üncü yıldpnümü
nedeniyle Atlas Film, törenierin müzelerde yer alan
kimi tarihsel eşyalann sergilendiğ;i altı bölümlük
bir dizi biçiminde istanbul'un 500'üncü Fetih Yılı Tö,
reni adlı kötü düzenienmiş bir belgesel film çalış 
ması yaptı \

,

ı954 yılında İlhan Arakon Bizans'dan bu yana İs tanbul'un tarihini özetleyen~k kentirı çeşitli yönlerini yansıtan Bir Şehrin Hikô.yesi adlı renkli bir çalış
ma ile sanatsal yönü agır basan .bir belgesel film
yaptı. Bu film Türk Film Dostlan Derneğ;i ödülünü
kazandı ve Berlin Film Festivali'ne de Türk belgeseli
olarak katıldı( 11 l. Yine ı954'de Münir Hayri Egeli tarcifından daha önce hazırlanmış çeşitli gön}ntülerin
ve filmierin kurgulanması yoluyla Atatürk Sergisi'
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adlı bir belgesel

film daha çevıildi.

1

1956 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Film
Merkezi de Türkiye'deki belgesel film çalışmalara
güç veren önemli b~lgesel filmler gerçekleşt:iııpiştir.
1~56 · yılında Sabahaddiİı Eyüboglu ve Mazhar
Şevket İpşiroglu · tarafıiJ.dan İstanbul Üniversitesi
adına yapılan Hitit Güneşi adli belgesel film Anadolu'daki Hitit uygarlıgıriı sanat eserlerinin de ,Yardı
mıyla tanıtan önemli bir belgesel filmidir . .
Berlin Film Festivali'ne belgesel film cİalınd~ katı
lan film ikincilik ödülü Gümüş Ayı'yr kazanarak
Türk belg~sel filmciligine · uluslararası boyutu açmişt:ır02l.
'
.
Sabahattin Eyüpoglu aynı yıl Antalya Ormanlan
bir belgesel film daha yapmıştır. .
'
.
1957 yılında Eyüboglu ve İpşiroglu 14'üncü yüzyıl
sarılarına dogru kökleri Orta Asya ~da Uygur Türkleri'ne kadar uzanan büyük bir sanat geleneginin son
temsilcisi oldugu arılaşılan Mehmed Siyah ·Kalem'e
ait oldug~ sarıılan resimleri konu alan Siyah Kah!m
adlı belgesel filmi siyah-beyaz olarak ama etkileyici
.bir kurguyla gerçekleştirmişlerdir.
Aynı yıl Metin Erksan Ordu Foto Film Merkezi'nin
sagladıgı olanaklarla haber film havasında: Dünya
Havacıları Türkiye' de adh. bir belgesel film çalışma
adıyla

/

sı yapmıştıı:.

1958 yılında Basın Yayin ve Turizm Genel lVJüdü, ıihı.ün Brüksel'deki dünya sergisine gönderilmek
üzere açtıgı bir yanşma sonucu Şadan Kamil ta rafından bir kamyonun Anadolu. seferinin anlatımı
yöntemiyle 'A nadolu'nun çeşitli yönl~rinin tarııtıldıgı
Da{}ları Delen Ferhat adlı belg~sel film çalışması da
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ı959 Karlovy-Vaıy şenligine katılmıştır.

ı 959 yılında ise ül)temizdeki belgesel film çalış
malan devam
etmiş ve bu dönemde bir çok belgesel
.
J
.
film örnegi verilmiştir. ı959 yılında MetinErksan
Ege' deki.eski uygarlıklan anlatan Nehir ve Uygarlıkc
Büyük Menderes Va.dtst adlı belgesel filmi gerçekleştirmiş, ardından İstanbul Üniversitesi Film Merkezi de Eyüboglu ve İpşii'oglu ikilisi tarafından Surname adıyla bir film daha yapmıştır.
Surname , ı6'ncı yüzyılda, II. Murat zamanında
Nakkaş Osman tarafından yazılan bir kitaptan yola
çıkarak 400 yıl öncesinin Anadolu 'sund~m bir kesit
vermiştir.
·
Aynı yil Eyüboglu ve İpşiroglu tarafından Görerne
.kayalıklanndaki Bizans kiliselerinin ı:ıaif öze~lik taşıyan dinsel resimlerini konu alan Karanlık Renkler
belgesel filmini ve Antakya'da 2 ve 4'ncü yüzyıllar
dan kalma eski Roma yapılanndaki mozaikleri ~m
latan · AnadCillu'da Roma Mozaikleri adlı renkli bir
belgesel film daha çekınişlerdirl13l.
Eyüboglu-İprtşogluikilisi ı960 Yılında da Anadolu
Yollarında
ismiyle bir belgesel film daha ortaya
koymuşlardır.

Ordu Foto Film Merkezi'de aynı yıl haber ve pro-,
paganda yönü agır basan Demokrat Parti yöneticilerinin yaşamlannın ve duruşmalanruh anlatıldıgı
Düşükler Yassıada'da belgesel filmini hazırlamıştır.
Aynı yıl Türk'ün Mucizesi adıyla bir belgesel film daha Milli Film tarafından yapılmıştırl14l.
ı 960 yılından sonra sinemacılar ve kamu kurumlannın dışında, çeşitli özel kurumlannda katkılany
la belgesel film yapımcılıgı 1950'lerde başlayan gelişmesini sürdürmüştür.
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1962 yılında

Eczacıbaşı şirketi

de belgesel film çaçagöbu
çalışma' Locarno film festivalinde ilk beş arasına
girmiş ve kültür filmiert yarışmasında üçüncülügÖ
kazanmıştır. Bu çalışmadan sonra 1963 yılında Eczacıbaşı firması. Sabahattin Eyüboglu ve Şakir Eczacıbaşı yönetiminde Yaşamak Için ve Pierro Biro
yönetiminde tarihsel ve turistik yönlertyle Anadolu'yu tanıtan Görerne belgesel filmlertni yapmıştır.
Aynı yıl İstanbul Üniversitesi'de Aktarnar adı ile Ak. tarnar tapınagının ve çeşitli ilgili kültürlertn anlatıldıgı ve yönetmenligini Mazhar Şeviret İpşıroglu ve
Adnan Benk'in gerçekleştirdigi bir film yapmıştır.
.
İstanbul Üniversitesi 1964 yılında Eyüboglu ve
Aziz Albek'in yönettigi, konusunu Kornmagene kralı
Antiochos'un kendisi için yaptırdıgı bir mezar, açık
hava tapınagı ve tann heykellelinin oluşturdugu
Nemrud Tanrılan filmini gerçekleştinniştir. Aynı yıl
Eczacıbaşı firması da Ku·kpınar adı ile bir efsaneyi
konu alan belgesel filmi yapmıştır. 1964 yılında
Lütfü Akad, Orman Genel MüdÜrlügü adına yaptıgı
ilk belgesel filmi, Tannrim Bagışı Onnan filİni ile orman ve insan iliŞkilelini arılatmıştırl 15l. Belgesel
film açısında verimli geçen bu yıl Süha Ann'da Baş
kentAnkara . adı ile bir belgesel film çekmiştir.
Adnan Benk'in İstanbul Üniversitesi Film Merkezi
adına çektigi BenAsitavcindas adlı belgesel film ise
' Adana Karatepe Açık Hava Müzesi'nde bulunan Aslantar kalesi kalıntılarını konu . alan bir yapımdır.
Bu yapım İtalya'da Padua Film Şenilgi'nde Sanat
Filmleıi dalında ikincilik ödülü kazanmıştır. Aynı
yıl Süha Arin Hürriyet Gazetesi adına Bir Gazetenin
lışmalanna katılmış ve Renk Duvarlan adlı bir
lışma yapmıştır. Yönetmenligini Pierro Biro ve
. rünttı yönetmenligini J.J. Fiort'nin yaptıgı
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adlı

'

bir belgesel film yaprmştır.
Belgesel film açısından çeşitli hazırlıktarla geÇen
1966 yılından sonra 1967 yılında Süha Arın Gurur,
S~zen Tansug Pazar Pehlivanları • Gün Do{Juşun
Gün Batışı adlı belgesel filmleri yapmışlardır. Aynı
yıl Artun Yer:es, Vietnam Savaşı'ın konu alan, bu
savaşa ilişkin fotograflar ve Goya'nın savaş ı:esimle
rinden yararlarularak kurgulanan Çirkin Ares ve
Özen Kabaş da Eminönü meydanını anlatan istanbul Hatırası adlı belgeselleri çekmişlerdir{l6l.
1968 yılında bir başka · özel kunJ}uş olan Yapı
Kredi Bar.ıkası belgesel film yapırrıına girişmiş ve .
· Ebrv. filmini gerçekleştirmiştir. Bu film de ·6 8 MUano Fuarmda Turistik Belgesel Filmlerdalında başa
n ödülü kazanmıŞtır. Arın yıl Sez~n Tansug, renk
ve, müzik gibi ögelerin ustaca kullanıldıgı güzel görüntüleıin yer aldıgı Bozkırda Bir Yalnız A{J~ ve
Artun Yeres, Nazım Hikmet'in bir şiirinden yola çı
karalı:. Onlar Ki adlı belgesel filmlerini yap:ınıştır.
1969 yılında Eyüboglu ve Aziz Albek, İstanbul
Üniversitesi adına Antalya çevresindeki su kaynak·lanndan yola çıkarak yörenin taıihinden sözettikleri Eski Antalya'nın Suları adlı bir belgesel film daha

. HikayesC

çekmişlerdir.

Yapı Kredi Bankası 1970 yılında da Köprü a dıyla
· Çarpıcı görüntüleri ve başarılı kurguyu içeren b ir
beiges~l film gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmalardan sonra iki yıl gibi b ir s üre durak·
layan belgesel film çalışmalan tekrar başl ay araJ.-;: yeni ürünler vermiştir. 1972 yılında İstanbu l Üniversit,e si Film Merkezi Karagöz oyununu perde
arkasındaki çalışmalardan başlayarak figu rlertn kesilip boyamşından oynatılışına, tiplernelere kadar
'
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tarutarı

a

Karagöz'ün Dünyası filmini Eyüboglu ~e Al-

bek ikilisine

yaptırnuştır.

Bu film de Madrid Sine-

ma Şenliginde ikinci olmuşturo·n.

Lütfü Akad 1973 yılında Cumhuriyetin 50. yıldö
nümü nedeniyle Orman B~gı adına sanat ve
, estetik yanı agır basmayan egitici ve propaganda
amaçlı Ormancıl@ımızda Dün ve Bugün, Ormarıları
Koruma, Ormanların Ekonomik · Degeri., Orman Endüstrisi ve Ormanm Ruhsal Sablıkla hgisi adlarında

yedi belgesel film

yaprmştır. Aynı yıl Turizm ve Tada C. Lelouch'a Türkiye adıyla
Türkiye'yi yabancı ülkelerde tanıtmak amacıyla devingen bir' alıcı ve dinamik bir kurgunun kullanıldı
gı bir belgesel film yaptımııştır.
İstanbul Üniversitesi Film Merkezi bu dönemde
de tpşiroglu ve Yücel'in yönettigi Vehbi'nin hazırla
dıgı kitaptaki minyatürlerden yararlanarak III. Alı
med'in dört oglunun sünnet şenlihlerini arılatan III.
Ahmed Surnamesi ve Hali.Ç belgesel filmlerini ve ·
daha önce siyah-beyaz olarak çekilen Siyah Kalem
filmini ise renkli olarak yeniden çekmiştir.
Yetmişli yıllarda bir baŞka yönetmen Ali Habip
Ozgentürkde çeşitli belgesel film çalışmalan yapmıştır. Bu çalışmalan arasırıda Uzun Yürüyüş , Bir

nıtma Bakanlıgı

Kuva-i Milliyectnin Hatıraları , Bir iŞçinin Öldürülüşü
Yasak sayılabUifllBl.

ve

1974 yılında da devam eden belgesel fUm çalışma
lanna bu kez Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
da katılmış ve Türkiye'yi tanıtma amacıyla Anadolu'yu tarihsel bir perspektif içinde ele alan çeşıtli
filmler yapmıştır. Süha Ann 1974 yılında 'Furing
adına Hitit kültür ve sanatını konu alan Hattilerden
Hititlere . filmini ve kendi adına Sessiz EmekÇiler
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filmlerini yapmı§tır(21).
Turtng· kurumu 1975 yılında da belgesel film çadevam e~ş ve Süha Ann'a antrapolojik yönden Fıiglere ait çeşitli bulgulann sergilendigi, sanatsal açıdan iddialı olmamakla birlikte
bilimsel açıdan agırlık taşıyan Mid.as'm Dünyası filmini yaptırmıştır. Yine Arın aynı yıl Kaygı Kuyulan
adlı toplumsal bir film çekmiştir. 1975 yılında Beh ~
lül Dal'da Güneşin Battıt)ı Yer ve Yuva Hasreti belgeselleriyle bu döneme katkıda bulurunuştur.
1976 yılındaFakiT Baykurt'un bir metninden yola
çıkan Güner Sanoglu bir kasaba halkının yaşam
savaşını başanlı görüntü v·e kurguyla süsleyerek
Ladik 76 belgesel filrriırıi çevirir. Bu film l978'de
katıldıgı Polan ya Krakov'da birincilik ödülü ve Finlandiya Tampere'de onur belgesi ile odüllendirilir
09l.Turing Ot.omobp. Kurumu da aynı yıl Süha
Ann'ın yapt.ıgı Safranbolu evlerinin m inian özelliklerini ve yöre halkınin yaşam biçimini ele alan Safranbolu'da Zaman filmiyle belgesel çalışmalanna
devam eder.
Turtng Otomobil Kummu b elgesel film çalışmala
rını 1977 yılında da sürdürerek Si.iha Ann'a Urartu
~(ültürü 'n ü özgün Çir yakla§ımla ~le alan Urarlu 'nun
lışmalaniıa

·Iki Mevsimi'ni ve Istanbul'un
çektirir.

Çağırdığı

Su fil mlerini

Ertesi yılda Likya'nın Sönmeyen Ateşi adlı iki b ölümlük belgesel diziyi Süha Ann'a yönettiren Tu ring belgesel film ça lı§malam;ıa bir yıl ara verir (22)
Tahtacı Fatrna, adıyla sosyal güven likten yoksun ·
orinan işçilerinto. s orunlanm toplumsal bir bakış
açısıyla ele alan bir belgesel filmi 1979 yılında gerçekleştiren Süha Arın bu filmiyle Balkan Film Festi-
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vali'nde birincilik qdülü almıştır.
Süha Ann belgesel film çalışmalarına devam etugı
1980 yılında da Kapalı Çarşı'daki şerbet satan bir
şerbetçinin gözüyle bir gün içinde kırk bin adını
atıldıgını tasariayarak bu renkİl dünyayı tanıtan

Kapalıçarşı'da Kırk Bin Adun . Aşık-Ali /zzet ÖZkan

ve Cemal Reşit Rey blografik belgesel filmlerini gerçekleştirir. Aynı yıl Güner Sanoglu göçebe yaşamı
içinde Beritanlı aşiretinin yaşamını özgün bir yaklaşımla ve çarpıcı görüntülerle süsleyerek Beritarılı
belgeselini yapar. Bu film de Tampere'de onur belgesiyle ödüllendirilir. 1980 yılında yapılan diger belgesel filmler de Nesli Çölgeçen'in Ankara ömeginden hareketle Türkiye'deki konut sorununU ele
aldıgı Çatı ve Yalçın Yelence'nin kentte yaşayan ço, cukların dramını ·anlattıgı Çocuklar Çiçektir filmle rtdU{20l.
1981 yılında Atatürk'ün dogumunun 100. yıldö
nümü nedeniyle Turing Kurumu Dolmabahçe ve
Atatürk belgeselini yaptırmıştır. ·
Daha· sonra 1982 yılında da b~lgesel film olarak
Süha Ann'ın Anadolu'nun Petrol Yolu ve Güner Sanoglu'nun Anadolu'yu geçmişiyle, tarihi eserleriyle
ele aldıgı Kapakdokya 'yı sayabiliriz .
. 1983 yılında da çalışmalarına devam eden Süha
Ann bu yıl Ku la evlerinin. mimarı özepiklerini ve burada yapılan geleneksel bir dügünü anlattıgı Ku.· lsı'da Üç Gün filmini gerçekleştirir. Aynı yıl Nesli
Çölgeçen'de Türkiye'yi dışanda tanıtmak amacıyla
Çiçek Film hesabına iki yıl öncesinden çalışmalarına l;>aşladıgı Tarih Boyunca Anadolu belgesel filini
dizisinin Anadolu Şajagında • Sonsuz Barış • Savaşın Topragı • Al
çag , . Özgürlük Kıyılan • Anado-

tm
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lu'da Buluşma • Mozaik • Sultaiı. Alpnet M eyelanı ad-

bölümlerini tamamlarl2 U.
Türldye Turing ve Otomobil Kurumu üç yıl aradan sonra 1984 yılında Süha Ann'la birlikte İstan- ·
bul Kariye müzesindeki freskleri Ortodoks, Katolik
ve Osmanlı müziklerinden oluşan bii: ses kuşagı ·
içinde anlatarak Kariye belgeselini oluştururlar.
Süha Arin aynı yıl Anadolu'da Konutun Öyküsü ad- .
h bir belgesel f~lm daha gerçekleştirir. Güı:ıer Sanoglu da 1984 yılında Anadolu'da Antik Çag·ın heykelcilik me~kezi ve heykelcilik ()kulu olan A.ftOdisias
'ı gerçekleştirir. Daha sonra da Keçe, Eşref Uren ve
Kırk Sekiz Saat Denizde adlı belgesel filmleri ger- ·
çekleştiren Sanoglu Türk belgesel film yaşamında
önemli çalışmalar yapmıştır.
1985 yılında da Süha Ann ülkemizdeki cam sanayiini geçmişiyle ve önemli ömeklertyle anlatan Camm Teri belgesel filmiyle 1986 yılında da ·Fırat Göl
Olurken ve Trabzon belgesellerini. gerçekleştirmiş
lı

tiı~22l.

1986 yılından sonra da gerek Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumu gerek diger kamu kurumlan,
gerekse özel kurum ve şahıslar tarafından çeşitli
belgesel filmler yapılmışsa da yöntemimiz öneriıli
kilometre taşı oluşturacak çalışmalan beiirlemek
oldugundan belgesel filıİılerin kro.p.olojik sıralanma
sı bakımında yukarıdaki bilgileri yeterli saymaktayız ..
Anca~ bu tarihteri günümüze kadar Türk yapımcı ve
yönetmenlerinin gerçekle§tirdiği belgesel filmleri ayrı
bir inceleme konusu olarak kronolojik bir biçimde
ara§tırarak derlemekteyiz.
Yukanda belirttigirniz örnekler çerÇevesinde Türkiye'deki belgesel film çalışmalarını inceledigimizde:
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bu çalışmalann 1960 yılına kadar pek zengin çeşit
lerde ve sayıda olmayıp' sadece haber, egitim tarutırri ve propaganda amaçlı filmler oldugunu, .19.6 0
yılından sonra ise Türk belgesel filmciliğinin gerek nitelik ve gerek nicelik-açısından sürekli geli§erek çe§it~
lerinin de dünyadaki belgesel türlerine paralel olarak
çağaldığını görnick pek mümkün olamamı§tır.

SONUÇ
'1895 yılında Louis Lumiere'in sinematografı ke§fetmesi sonucu ortaya çıkan sinemayla birlikte çekilerı ilk
filmierin belgesel ürünleri sayılması nedeniyle ba§langıç olarak kabul edilen belgesel filmler bu andan
ba§layarak hızlı bir geli§me eğilimine girmi§ ve zaman
içinde ini§ler çıkı§lar kaydederek günümüzdeki konumuna ula§mı§tır.
Lumiere'in 'yeti§tirdiği yardımcıları ve çalı§anları aracılığıyla dünyanın çe§itli bölgelerine yayılan sinema .
oJayı ve ürünleri · olan belgesel filmler, ilk .z amanlarda
pek kolay ta§ınabilir olmayan araç gereçler nedeniyle
· kısıtlı bir ilgi alanı yaratmı§Sa da yapılan çekimierin izl.eyicilere ula§tırılmasıyla birlikte önem kazanmaya
ba§lamı§tır. ·
·
·
1905'lerden itibaren Melieese'nin de çalı§malarıyla
ortaya çıkan öykülü sinema ile birlikte Lumiere'in gerçekÇi ya da belgesel sineması §eklinde ikiye ayrılan sinema ürünleri güriü~üzde bu özelliğini devam ettir- ,
mektedir.
·
'

'

·'
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öjkülü filmdeki tiyatro geleneginden tümüyle
uzak ve degişik bir tür oluşturan belgesel film kendini oluşturan sanat v~ belge unsurlannın gözleme
dayanması ve gerç~gin ~ulunması üstüne kurulmuştur.

Toplumun inançlarını oluşturacak gerçekleri görüntüleyip bunlan topluma göstermek amacını gü-.
den belgesel filmi; g~recini ve konusunu gerçek yaşamdan seçerel{ bu gereci ve konuyu kendini dogal
çevresinde ya da benzeri bir çevrede işleyip nesnel
bir tutumia yansıtan, bir film türü olarak gösterebiliriz. .
Bu •işi eviyle ~elgesel film . toplumun sorunlanru
gözler önüne sermek, onları birbirine tanıtmak,
çagdaş toplumun tüm karşıt yanlannı kapsayan
çözümlemeler getirmek, olaylan bildirmek, toplumsal kesimler arasında, bir anlayış ortamı yaratmak
gibi görevleri üstlenmiştir.
Yukandaki belirlemelerden yola çıkarak toplumsal gerçeklerin film aracılıgıyla l.Zleyicilere aktanı-·
masında önemli bir konum üstlenen belgesel filmi;
gerçek yaşamdan kaynaklanan olayların anında filme alınan göıüntülerinin bilgi_vermek.· konu ya da
sorunlar üzerinde . eleştiri ve yorumlar yapmak
amacıyla. belirli bir bakış açısı altında anlatıldıgı._
tasvir edildigi hareketli resimler bütünü olarak tanımlayabiliriz.

Gerçegin, yaratıcı bir anlatımla sunulqugu belgesel film: kısa süreli olması, gerçek aıtarnlarda çekilmesi, iorunltı. kalınroadıkça dekor, kostüm, efekt
gibi ögelerin kullanılmamaı:.ı, o anda var olan bir
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olay, gerilim ya da sorundan kaynaklanarak çözüme gıdtlmesı. bütünlügün saglanması amacıyla
müzik, ses ve kurgunun kullanılması gibi. özellikler
taşır.
· '
Belgesel fllmleri çeşiti! açılardan sınıflandırabil.:
mekle beraber, biçim ve içerUt açısından türlerini
haber, gezi, doga, toplumsal. araştırma. btlimsel,
tarih, propaganda ve derleme belgeselleri şeklinde
sayabiliriz.
Belgesel filmin lll~ ·o rtaya çıkan türlerinden biri
olan haber belgeselleri izleyicinin ilgisini çekebtlen
olayların nesnel bir tutumla, kolay anlaşılır, açıkla
malı ve iyi kurgulanmış bir biçimde film aracılıgıyla
sunulmasıdır.

Genellikle dünyanın bilinmeyen bölgelerini tanı
tan ve bu tanıtım sırasında bölgerün degişik özelliklerini konu olarak ele alan gezi ve doga belgeselleriç~vrenin yansıtılması, sesle görüntü ögelerinin etkili bir biçimde kullanılması lle geniş bir izleyici kesimine seslenmektedir.
·
Toplum yaşamını geçmiş, güncel veya geleeckle ilgili sorunlannı bir sorumluluk bilinci sergileyen
toplwnsal belgesel film türünde gerçegi arayan bakış açısıyla önemli biİ belgesel film türüdür.
Araştınna belgeselleri ise araştımıacının ve yapuncının ilgilendigi konuyu film aracılıgıyla açik seçik bir ya~aşımla sergtlemeye çalıştıgı, sanatsal yönü önem taşımayan, yalın, dolaysız bir belgesel film
tür:üdür.
Bilimsel' araştırma ve bulgulann sonuçlannı önceden tasarlanmış bir biçimde ömeklendirerek, anlaşılması kolay durumda ortaya .k oyan belgesel film
türüne de bilimsel belgeselfilm denilmektedir.
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Bir başka belgesel film türü olan tarih belgeselleri
tarihi geı-çekleri dogruya uygun bir biçimde yansı
tarak belirli bir Çagı ve yaşam biçimini: tüm toplumsal, siyasal ve kültürel yönleriyle canlandırma
ya, bunlardan da bir takım sonuçlar çıkarmaya
yönelmişlerdir.

II. Dünya Savaşı ile birlikte önem kazanan, egitim
ve propaganda amacıyla kullanılan propaganda belgesellerini ise birey veya toplulukların, belli· bir görüş ya da hedef dogrultusunda etldleyecek bir biçimde bilgilendirilmesini kurgunun ve gerçeklerin
degiştirilmesi yöntemiyle sunan bir belgesel film türü ohirak niteleyebiliriz.
·
Önceden yaşanmış olaylarla ilgili elde bulunan
belge ve filmierin kurgu yardımıyla yeniden düzenlenerek degişik bir anlayış içipde sunulmasıyla ortaya çıkan belge~el film türüne derleme belgesel
j'ılm adını
. vermekteyiz.
.
Belgesel filmlerin temelinde yer alan amacı belirlemek ve izleyleilere yansıtmak açısından önem taşıyan belgesel filmin türlerini yukandaki şekilde
açıkladıktan sonra belgesel filmin ortaya çıkışından
günümüze gelişine kadar geÇirdigi aşamaları incelemeye başlayabiliriz.
Lumiere ile ortaya çıkan belgesel film· alarıında illı.:
çarpıcı gelişme, 1913 ve 1914 yıllarında Flaherty'nin gezilçrirıi görüntülernesiyle ortaya çıkan
keşif yöntemli belgeseller ile olmuştur.
Dogayı ve gezileri konu alan Flaherty, önceden ya-.
zılmış senaryoların yerine, o çevrelerdeki dogayı ve
·ınsanın yaşam biçimini tanımaya çalıŞarak. bulundugu ortamda 0luşturulan film yöntemiyle; geçmiş
le gelecek arasında romantik ilişkiyi göstermiş, ilkel
'ı40
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içinde yaşadıgı dogal çevreyle savaşını, uzve gerçekte var olanı saglıklı bir
biçimde görüntülemiştlr.
·
Flaherty bu ypntemi ile o zamanil kadar yapılan
belgesel film çalışmalarına yeni bir soluk ge~irerek,
insanları dogaı çevrelerinde alıcının ilk Çekimleriyle
görüntülemiş, önceden kaynak araştırması yaparak
hakim oldugu konuyu, herşeyi kaydederek, film çekim ve kurgu sırasında oluşturmuştur.
Flaherty'den sonra belgesel filmlere yeni bir anlayışı Diziga Vertav'un 1919 ve 1934 yıllan arasında
yaptıgı çalışmalarla oluşturdugu Sinema-Göz yöntemiyle getirdigini görüyoruz.
Gerçek dünyayı, güncel nesneleri gözlemlerne so•rununa önem veren Vertov, Sinema-Göz yöntemi
ile, ortak bir dil /oluşturmak, alıcının objektifini en
azından bir göz gibi herşeyi görebilmek için kullanmak. haber filmlerinde oldugu şekilde güncel olaylan gerekmedikçe. senaıyo, .oyuncu, dekor benzeri
hazırlıklar yapmadan arnnda kaydetmek ve gösterimi sırasında da yortımsui biçimde sunmak belgesel
film yapımında ve kuramında önemli bir yer tutinsanın,

laşmasını ~le almiŞ

muştur.

1930'larda ise, belgesel film gelişimine katkıda ·
bulunan Grierson ve Ingiliz Belge Okult.J. 'nun önemli bit dönüm noktası. olarak görmekteyiz. :
Belgesel film, varolamn yaratıcı bir uygulamadan
geçirilmesi niteligiyle betimleyen Grierson ve İngiliz
Belge Okulu'nu oluşturan yönetmenlerin yarattıgı
akım, filmcilikte yeni örgütlenrrie biçimleri oluştu 
rarak, . devlet kurumlarının ve büyük kuruluşların
sektöre yeni kaynaklar yaratmasina yol açmıştır. .
Belgesel filmi, kamuoyunu etkilemek için yeiıi bir
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umut ve araç olarak gören Grierson; insanlan toplumsal hareketlere yöneltme gücünün kaynagını
basın, radyo ve filmlerde görerek, demokrasinin daha etkin bir şekilde yansıtılması için -propagandanın önemini ve toplumsal yaşama verebilecegi biçimi

vurgulamıştır.

Grierson'ın

belgesel filmin gelişmesine olan diger
etkilerini; gerçeklerden yola çıkması, dogal oyunculan ve dogaı salıneyi yol gösterici olarak kullanması, konulardaki gerçeklerin yaratıcılıgı ortaya çıkar
. ması şeklinde sayabiliriz.
Belgesel film türü hakkında kurarnlan oluştura
rak, ona yön veren bu üç yönetmenin etkileri sonucu, tarihsel . oluşum içinde günümüze kadar çeşitli
belgesel film türleri ve yöntemleri ortaya çıkmıştır.
Kent gerçekçiliği adı verilen bu türlerden biri,
1920 ve 1930 yıllfin arasında etkili olmuş, şehir yaşantısını yakın çevresiyle birlikte gerçek olaylarla
sergilerneye çalışmış, insanı kişisel özelliklertyle ele
almış ve kurguyu senforılk görüntüyü sergilemekte
kullanmıştır.

Bilinci Dünya Savaşı'nd,an sonra ortaya çıkan :ve
Dünya Savaşı ile birlikte büyük önem kazanan bir. film akımı . da propaganda amaçlı belgesel
filmlerdir.
İlk olarak, Rus halkını devriin konusunda bilgilendirmek ve orılara komünizm düşüncesini benimsetmek amacıyla Sovyet sinemacılannın çabalanyla
ortaya çıkan bu tür; · ıkinci Dünya SavaŞı ile birlikte
-özellikle Almanlar, Fransızlar, İngilizler ve Ameıika
İkinci

lılar tarafından benimsenmiştir.
Degişik ve etkili kurgu, taşınabilir alıcılardan yararlanma. gerçekleri degiştirerek yansıtma gibi özel-
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likler taşıyan propaganda be~geseUeri geniş halk kitJelerini etkilemede bir araç olarak kullanılmış ve
önemini :g ünümüzde koruyan ideolojik biİ silah
k.imli~ini kazanmıştır.
Savaş sonrasında ise, İtalyan yönetmenlerin öncülügünde Yeni Gerçekçi Akım adı ile, yeni bir tür
ortaya çıkmıştır. öykülü filmler olarak da · kabul
edilmekle btrlikte; toplumsal konulara önem veriŞi,
aktör olmayan kişllerin kullanılması. gerçek insan
yaşamlannı konu alışı ve konuyu dogal, gerçek rnekarılarda yenideri yaratması özellikleri nedeniyle
belgesel yanı agırlık taşıyan bu film akımı baskı yönetimindeki yaşamı. savaşa direnişi, karaborsayı. ,
işsizligi, konut sorununu. güncel olaylan sergileyerek ele alnuştır..
Daha sonralan Fransa~da taşınabilir alıcı. canlı
yayın ve ·eşlemeli seslendirmenin kullanıldıgı . Sinema Gerçek akımı. ingiltere'de televizyonun ve Yeni
Gerçekçiligin etkisiyle ortaya çıkan. günlük yaşa
mın dogal akışı içinde. çevirim koşulian önemsen. meden kaydedilen. taşınabilir araç ve gereçler yardıİnıyla gerçekleştirilen Özgür Sinema ve Amerika
Birleşik Devletleri'nde. insanlan eglendirmenin dı
şında bir anlayışla, •onlann gömielerini düşünmele 
rini ve harekete geçmelerini amaçlayan insanın
içinde bulundugu karmaşık durumu ve çeşitli sorunlannı teknik kolaylık saglayan araç gereçle tespit eden Dolaysız Sinema belgesel filmi günümüze
getirmişlerdir ..
Ülkemizde ise. belgesel filmin başlangıcı 1914 yı
lında Fuat Uzkmay'ınAyastejanos'dakiRusAbidesi
nin Yıkılışı fil,mi' ile gerçekleşmiştir.
Merkez Ordu Sirıema Dairesi 'niri savaş ile ilgili
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çektigt belgesel filmler, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti
Sinema Kolu 'nun Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmleri
ile süreh belgesel ftlm çalışmaları, :1922 yılından itibaren özel sektörün bu alana girişi ile devletin tekelinden çılanıştır. Ordu Film Alma Dairesi'nin'de kuruluşu ile Cumhuriyete kadar savaş begeselleri ve
törenleri konJ alan belgeseller yapan ülkemiz filmcileri Cumhuriyetten sonra da Kurtuluş Savaşı ile
ilgili'filmler yapmaya devam etİnişlerdir.
İstanbul ve Bursa ile ilgili şehir belgesellerinin'de
gerçekleştigi bu dönem tkinci Dünya Savaşına ka:
dar, dünyadaki belgesel gelişmelermin çok uzagın~
da kalarak devam etmiştir.
İkirıci Dünya Savaşı'ndan sonra özel sektörün ve
kurumların çabalan sonucu hareketlenen ülkemizdeki belgesel film çalışmaları özellikle 1965'den
sonra hareketlenmiştir. 1968 yılında kurulan televizyonunda etkisiyle belgeseller konusunda çalış
maların artmasına ragmen günümüze kadar gelinen bu dönemde Türk belgeselleriniiı dünyadaki
. gelişmelerin çok ıizagında kaldıgını ve kendine özgü
bir çalışma yöntemi bulamadıgını gözlemlemekteyiz.
· Ülkemizde sinema sektörünün yapısının da etkili,
oldugu bu geri kalmışlık devletin ve televJ.zyonuri finans saglamasından ve ,destekleyici çabalanndan
da payını alamamıştır. .
Belgesel filmin Türkiye'deki gelişimiİli engelleyen
nedenler:
·
·
• Ilnci Düıı:'a Sava§ıyla birlikte ortaya çıkan sava§
belgesellerinin sava§a giren ülkelerin belgesel filmlçri. nin geli§mesi üzerindeki olumlu etkisi Türkiye'nin sava§a girmemesi nedeniyle görülmcmesi.
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• Belgesel filmierin eğlence anlayı§ına pek uymaması nedeniyle daha çok öykülü filmiere yönelinmesi.
·
· • Türkiye'de belgesel filmden öykül~ filme geçi§ geleneğinin olmamasi, genç yonetmenlerin doğrudan öykülü filme yönelmesi.
• Aynca, .ülkemize sinemanın geliştnin oldukça ge·
ve dünyadaki gelişmelerin ticart amaçlarla sadece öy.külüJUmlere yansımış olmasL .
• Ülkemize s'inemanın girmesinden 'sonra da, çok
önemli siyasal ve toplumsal dönemlerin yabancılar
tarafından fılme a.lmması. uzun bir' süre sinemanın
gösterlm aracı olarak kalmasL
• Bun,un yanında· ülkemizde televtzyon ·yayınlarmın
başlamasıyla birlikte, belgeselftbrıl~r için olwnlu bir
ortam yaratılmışken, devletin tekelindeki televizyon ·
yayınlarmda sanat yönü a/Jır basan ve tanıtım amiıçh
belgeselierin yanmda toplumsal içerikli belgeseUere
yer vertlmemesL
• Türkiye'nin tüketici toplum yapısına sahip oluşu,
sinemanın dışa bagımlı oluşu ve Dünyada ticari ·
arriaçlı sinema a{jırlıgmda toplumsal ve sosyal içerikli
belgeselierin üretilmemesidir.
,,_ Televizyonun ikinci kanalında yaptığımız .'1988 yılı
cikmiş olması

yayınlarıyla ilgili belgesel filmierin yeri ve onemini

ara§ tır an
maktadır.

Bir yıllık

çalı§mamızda ·

·
televiZyon

bu

yargılarımızı

yayınlarını

doğrula

temel alarak yaptı

gımız bu araştınnaınız sonucu. genel yayın toplamı

içinde belgesel (i~ yayınlarının yüzde 5.34 oranın
da O~dugunu; bu oranında )'ÜZde 71.28'inin yabancı belgesel filmler tarafından oluşturuldugunu, yüzde 28.72 olan yerli belgesel oranırtın agırlıgının
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tanıtım, gezi ve araştırma belgesellerinpe oldugunu
belirleİni§ bulunuyoruz(23). ·

Belgeselin gerçekleri izleyleilere yansıtma 'amacı
ile çelişen, toplumsal ve sosyal içerik}i belgesellere:
amacı egitim ve kültür agırlıklı olan bir televizyon
kanalında, yer verilmemesi düşündürücü bir d\.1rurridur.

ı'

1

Gelecekte, Türkiye'de belgesel fUmlerin geliŞmesi
televizyonun yapısıyla ilgili de bir durumdur. Ticari
amaçlı, teciriısel ya da özel televizyona geçiş söz konusu olursa Amerika Birleşik Devletleri ömeginde
oldugu gibi belgesellerde: belgesel-dramaya dönüş
ve sayıc·a azalma görülebilecektir. Ancak kamusal
yönetim agırlık kazarursa daha fazla t-qr ve sayıca
artış belgesel filmlerde görülebilecek bir gelişmedir.
Kamusal yönetim etkisindeki televizyonun, ' belgesel
yapıincılarına finans saglayarak gelişmeye katkılan
söz konusu olabilir.
Akla gelen diger bir olasılık, Türk sinemasının
içinde bulundugu dışa bagımlılık ve parasal zorluklar nedeniyle ülkemizdeki zengin, sosyal ve toplum. sal potansiyelin, belgesel filmler anicılıgıyla degerlendirilmesidir. Belgesel filmlerip öykülü filmiere
bakarak daha az masraflı oluşu bu önerinıizi güçlendiİ-en bir etkendir.
Ancak belgesel film çalışmalan sinemacı yenştı r
menin de en kısa ve saglam yolu oldugu için, dogaya bakma:::..nı iyi bilmeyen genç yönetmerıleıin bu
alana yöncimesi teşvik edilmeli, belgeselin işlevf
olan toplum gerçeklerini izleyleilere aktarmak açı
sından egitim ve kültür amaçlanyla çalışmalara devam edilmelidir.
'
Televizyonun belgeseller üzerindeki etkisini in.c e-
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ledigimizde: dünyada belirli ve sırurlı yaymcılık ile
dogrudan yaym iletişim · endüstrisinin karşı konulmaz gerçegi durumuna gelince, 1950'lerden itibaren televiZyon ve belgesel filmierin bir ·etkileşim sürecine girdigini görmekteyiZ.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde
gelişen televizyon, belgesel filmleri etk.il~yerek, onları çe§itli
ülkelerdeki büyük izleyici kitlelerinin
onune çıkarmı§tır. Televizyon büyük ·. bir açınazda
kalan belgesel filmiere ilk anda bir ya§am ve canlılık
vermiştir. Belgesel filmeinin varlıgına neden olan üç
temel koşula, yani: fılmlerine gösterilen isteme, me·
sajm UetUecegt tzleyiciye ve çekim yapması için gere- ·
ken paraya televizyonun dogrudan müdahalesi belgesel film yapımcılarına yeni ufuklar açmıştır.
Televizyonda belgesel filmlerden, ticari açıdan yayın çeşitliligi getirdlgi için ve kamu anlayışı açısm
dan da. devlet ideolojisini degişik bir yöntemle izleyicilere ulaştırma işlevinden ötürü yararlanmıştır.
Televizyonun etkisiyle 1950'lerden başlayarak haber belgeseli ve sanat belgeseli diye adlandırılan ·
iki aYrı türde belgesel film ortaya çıkmıştır.
Muhabirligin önem kazandıgı haber belgeseli türüne geçişte daha önceleri, bu türde radyo prog,..
ramlan yapan . bazı yapımcılann etkisi olmuştur.
Radyoda yayımlanan programiann televizyona
uyarianmasının başarı kazcinması üzerine, habercilige katılan ştirsel ögeler, müzigin kullanıını ve haberin konusuyla ilgili görüşlerin birlikte verilmesi
· gibi gelişmeler ortaya çıkmıştır.
Belgeselci, televizyonun da etkisiyle, bir kimlik ·
arayışına girdi. Yapımcının sanatçı, ıtıuhabir karışı
mı oldugu ya da ayrı ayrı her konumda da yer aldı·
.

1
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gı düşüncelert

ortaya atıldı: Dogal olarak bu durum
belgesel fllmin tanımını- da etkileyerek sanat ve ha' ber yada toplumsal.gerçekler ikilemini akla getirdi.
Ancak günümüzde, gerçegin Ilitellgi hakkıncia degışen .görüş'lerin belgesel film tanımını etkilernesi
kaçınılmazdır. Artık belgesel filmin özgün bir çeşidi
nin olması zorlaşrruştır. Zira her yapımcı sanatında
kişisel yaratılcılıgıyla, digerlerinden farklı belgesel
. filmler üretmektedir.
Diger yandan, günümüzde belgesel film kargaşası
tam tanıniına uygun filmler yapılmamasından da
kaynaklanmaktadır. Egitim . amacıyla yapılan ders
filmleri, haber-magazın programları, gerçegı ortaya
çıkanp yeniden biçim vermeden,' yalnizca olanı aktarma ve sergilerneye yaradıgından genellikle belgesel film türüne girmezler. Oysa bu tür programlar,
çogunlukla belgesel türü içinde sayılarak yanılgıya
neden olmaktadırlar.
·
Belgeselci bir başka açıdan da, sadece konuyla ilgili seyirciye degil gerçegı ögr.~nrnek isteyen tüm insanlara seslenmektedir. ·
Yalnızca şiirsel anlamda . san.a t için gerçekleştiri. len bir belgesel film ya da muhabir anlayışıyla yapı- .
lan bir belgesel film ile bu sanatı olgunlaştırmalt ve
istenilen amaca tilaşabilmek olanaksızdır. Günümüzde yapımcı, pelgesel film sanatını ölgunıuga
ulaştırmak, gerçekleri örtaya koymak ve bun u izleyleiye ulaştınp, onu etkilemek için şair ve rnuhabir
\.

kişilii;!):ni birleştirrnek zorundadır.

Gerçekt e dikkat edilmesi gereken en i.'mernli özellik belgesel filrnin özünde var olan güncellik, h aberetlik, sanat gibi ögelerin tek başına yeterli olamayacagıdır. Çünkü belgesel film tüiü yalnızca içerıge
yönelik degildir; her türlü ger:çegin sunuş biçimidir.
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Sinemanın ilk yıllannda haber verici ve gerçekleri
yansıtıcı özelliklerini sürdüren belgesel film daha
sonralan öykülü filmin gelişimi ile yorum ve araş 
tırmaya yönelmiştir. Ancak yeni bir teknolı;ıji olayı
olarak ortaya Çıkan televizyonla birlikte, sinemanın
sanat oluşu belgesel filmi etkilemiş ve televizyontİn
daha çok eğlenceye yönelmesi, programlara ayardığı
sürelerinin kısıtlı oluşu nedeniyle konulan derinligine araştırma özelligini de yitirmiştir. Tüm bu etkiler sonucu belgesel mm alanında sinemarıın yerini
alan televizyon için yapılan belgesel ftlmler gitgtde
belgesel tanurundan uzaklaşarak gerçekçi, haber
verici, derinligine araştıncı özellikleri yerine eglendiricl özellıgı agır basan dramatık belgesenere yönelerek kendi temel amacı olan gerçegın yimsıtılıiıa 
sından sapmıŞtır .
. Özellikle teclmsel .modele uygun A.B.D. televizyonlarında kar amacına yönelik olduklarından .eglendlrme ögesi başta gelmekte, bu nedenlerle de
· toplumsal ve. sosyal içerikli .belgeseller yerine dramatik belgeseliere yer verilmektedir, ,
AB.D. televizyonlannda yapılan az sayıda belgesel film, gezi, doga gıbı toplumsal ve sosyal içerigl
olmayan türdendir ve bun]ar daha 'önce de belirttigirniz gibi eglence amacı agır basan dramati~ belgesellerdir.
Dramatik belgesellerde sanatıa: geı;çek arasındaki
sınır geçildiginden ve konulan gerçegiyansitmadı
gından kendisine lnarunaya hazır televizyon izleyicisini yanlış yönlendlı,mektedir.
Oysa kamu hizmeti modelindeki televizyon kuruluşlannda özellikle özerk bir yapıya sahip olan İngi
liz BBC televizyonunda belgesel fllm türü, sayısı ve
niteligı bakımından oldukça gelişmiştir. BBC'nin
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· toplumsal içelik örgüsüyle yaptıgı belgesel filmleri
diger ü~elerde alıcı bulmaktadır. Türkiye de alıcı
konumunda ki ülkeler arasındadır. Henüz belgesel
ftlmtn gelişmesinde önemli etkenler arasında yer alması beklenen toplumsal içerik taşıyan belgesel
ürünleri ülkemizde gerçekleştirilmemektedir. Oysa
Türkiye'de bu türde belgesel filmiere malzeme olarak özellikle toplumsal açıdan çok zengin bir hammadde bulunmaktadır.
. Türk sinemasının tecimsel amaca httmet eden ôy, külü türde
ftlriılere . yönelmesi, televizyonun yapısının toplumsal içerikli belgesel film yapınıma uygun
olmayışı ve dışa ' bagımlılıgı yüzünden bu türdeki
çok az.sayıda belgesel filmin dış kaynaklı oluşu belgesel film üretiminde tür, nitelik ve sayısal zenginli. gi engelleyerek belgesel filmin gelişimini yavaşlat
ı

maktadır.

/
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