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ilk rrr,-r" ttikendi...

Bu dergi, ruhuna ve hayallerine denk diigen, uzun ve derin soluklu bir ytiriiyiig igin

kendini yaprlandrrryor.

En bagta gecikme iEin oziir diliyoruz. 'Bahaneyi'yaratrcrhfrn ve iiretkenlifin diiqmanr

saydrfrmrz iEin sozrimiiz de yok bu konuda sdyleyecek. Hep birlikte 'bir dergi Erkarmayr

da' ofireniyoruz. Ve her mevsime tanrkhk ederek, zamanlamasr ve iEerifi ile kimlikli bir
yayrn olarak var olabilmenin deneylerini biriktiriyoruz.

Bir Belgesel Sinema Enstittisii ve yetigecek yeni kugaklara dofru atdlyeler... Dtinya
belgesel sinemacrlan ile bulugmalar... IJluslararasr 1001 Belgesel Film Festivali ve Belgesel

Sinemacrlar Konferansr... GerEeklegtirdigimiz filmler... bir sinema ve birhafva iEin daha

birEok gey... iEte biitiin bunlarrn kendince alam ve sozii olmak istiyoruz. Bu, aynr zamanda,

biitiin belgesel sinemacrlarrn, ortak tartllma alanr olabilme heyecantnt harctna katma

anlamrnr taglyor. Arkadaqlanmrzr boylesi bir bulugmaya bekliyoruz.

Bu say ile 2003 yhnr karqrhyoruz. insanr srfirlayan bir gelecek tehdidi kargrsrnda direncin

nirengi noktalarrm, hem insan olarakhem belgesel sinemact olarak, goialtmantn olanaklannt

^rryorvz 
bir yandan.

Soziin krsasr biitiin belgeselcilerden bu dergiyi eline alan herkese... hep yaprlacak birqeyler

vardrr, hele 'belgesel sinema' ile... ./
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EKTSACA

insanr sfirlayan bir
gelecek tehdidi kargtsrnda

direncin nirengi
noktalartnt, hem insan
olarak hem belgesel
sinemac, olarak,

9o! altm a n n ol an akl an n r

anyoruz...
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sunmayt tercih ettifii
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paylagmak bir bagka
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Diz, belgesel sinemacrlar etkinliklenmizi stirdijrmek zorundalrz.

QtinkLi. her eeEen stn Cih.r l-: h:z-= itcF i:J-n rspiumsal hatrzay yakalamaya gafiqryoruz.
Bu dr,in',':l-rr j---:..-.-:::: -:-':::r':::::^_:.r n=len?- dir.e soru.vorsunuz ve bu soru sizi
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oerendikEe. bugr.inri ve gelecek olanrt-r--; -:- i:,;-:;.-;::---.:.-::_-_-- :-; -::: -.izrn har-ara kar;r durugunuzda yeni ycintemler
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dair kayrtlar
ve gelece$e

\-:rE -aica Doplums.il barrz: olunca -hv ile dennlikiz bir gahgmadan soz etmiyorum-
\ knnedrlccek \?Lriniz sok demekrir. Bu nedenle kogullar sizi ne denli zorlarsa zorlasrn
dnznr5me ile. vorgunluklarrnrzda birbirinize el r-ererek devam etmek zorundasrnrz.
Biz belgeselciler. higbir zemangeniq imkinlarla igler iirermedik bu memlekerte. Ulkemizin
bilgive, belgeye verdigi de$er oranrnda igimiz hep zordu ve korkarrm, ,,bilgi ga[r', adr
alnnda, bilginin kendisinden Eok sunumuyla ilgilenen, bilgiyi giderek yiizeysellegtiren
ve de hepten degersizleEtiren yeni Ea$ yaklagrmr ile ve bunun sonucu olarak kaynaklarrn
ktiltiirel yattrrmlardan daha da uzaklagmasr ile dofrusu igimiz giderek daha da zorlaqryor.
Bu ongcini ile yagamak bizleri yoruyor ama ylpratmryor. Aksine Eahgmalarrm vt d,eha
etkin olabilecek gekilde orgiitlememizi getirryor.

Hal bdyle olunca, kaErnrlmaz olarak EahqmalanmtzrbirkaE boyutta siirdiirmek zorunlulufu
ortaya Erkryor.
Oncelikli olarak; bugiinii, ulagabildiiimizce goriinenin arka ytizii ile de kaydetmeye
gahgryoruz. Bu belgeleme Eahqmamrz
Diferi; geEmiqin gorsel kaytlanna ulagmakve bunu, bu kaytlar iizerine Eahgmak isteyenlerin
deferlendirebilece$i gekle sokmak. Bu, arqiv Eahgmamrz.
Ve yorumlamak; bu da sinema tirermek gahgmamrz.
Ulusal ve uluslararasr konferanslanmrz. scivlegi ve panellerimiz..
Medvanrn durrnak dumrmak istemedigi va da bir liitufmuqEasrna bedelsizcc ve Eo$u
kez horratEa parEalavarak r-e rine Eogu kez gece yarrlan, bir iiriin vermenin basit sevincine
r-e emeie sar-slstzca,ienerikleri keserek sunmayl tercih etti$i riretimlerimi zi izleyici 1le
parlalmali bir ba5ka temel etkinlik alanrmrz. Bizler izleyicilerimizle, kcnt kent, koy koy
diizenledieimiz qezici sinemalarrmrzda, ,,belgesel sinema,, gcisterimlerinde, okul ve
iinn-ersitelerde buluguyoruz. Bilgi ve deneyim paylaqrmr ile yizyize.
i5 at.1h-elerirniz. gegitli makale ve yayrnlanmrzla kuramsal altyaprmrzr geniqletmeye Ealgryoruz.
Belessel Sinema alanrnda uluslararast platformlarda var oluyoruz. Eserlerimizle , tezlerimiz
r-e iiretim damarlarr mrzr geni g letmeye yonelik gabalar rmtzla.
1996 vrhnda olugumumuzdan bu yana srirdrirdiiiiimriz Eahqmalar ile bugtin artrk diinyanrn
birgok tilkesinde "Tiirkiye'den belgesel sinema eserleri var". Dtinya kamuolu belgesellerimiz
aracrh$tyla bu topraklarrn ktiltiirti ile tanrgryor.
lJluslararasr yayn alanlannda eserlerimiz telifhaklanmrz odenerekyaymlanryor. Trirkiye,de
ise iki - tiE giinde bir birbirimize haber veriyoruz. "Senin belgeselin gu kanalda yaymlanryor,
haberin var mr" ya da "senin qu gonintrinti gu haberde izledim,'vs. Brrakrn bir odeme
yapmayl ya da bir tegekkiirii, Eoiu kez, eserin sahipleri kim, nereden, nasrl ahp yaylna
koymug bilemiyor bile. Ne denilebilir ki.. her Eey lime lime.. neyi tutsan elinde k"l,yo...
Bu konuda yaktn zamana kadar ne yapabilece$imizi dr-igtinmek ve iginden grkamamak
bir baqka etkinlik alantmtz idi. Oysa gimdi yeni sinema yasasr ile artlk telif haklarrmtzt t



takip etmekyeni etkinlik alanrmrzoldu. $imdi, yeni kurulacak olan 'sinema Enstitiisii,niin
diier rilke cirneklerini de inceleyerek yeni tiretimlere yol aEacak ve telif sorunlarrnr
ortadan kaldrracak Eekilde uluslararasr standartlarda olr'rqt,r.nl"bilmesi iEin galgryoruz.
Ve yeni yetigmekte olan belgesel sinemacrlar.. hayarr kaydetmekve kaytlardan yorumlamak
kaygusunda olan biittin arkadaglar ile belgesel sinemacr etifini, yanhglarrmrzr, olanr, olmasr
gerekeni tartrstt$lmlz, paylagtrfrmrz atcilyelerimiz.

Btittin bunlar ciddi mali destekler istiyor. Ama gciriinen o ki, yakrn bir gelecekte de biz
belgeselciler kendi mali kalmaklarrmrzla yiriimeye devam edece[iz. HolratEa ve umarslzca
yaratllan erozyon ve belki hatrrlamakla onarma umudu olan derin toplumsal deformasyona
ra$men...

Sanki, her bir belgesel btazhafizaytzorlayarak bu deformasyonu biraz olsun onarabilecekrnig
gibi bir duygu ile... Tannlara kargr geldigi iEir sonsuza dek kayay tepeye tasrmaya devamla
cezalandrrrlan Sisyphos gibi.
Bir gtin bu memlekette de birilerinin, gelece$e dair ongortiler yapabilmenin ,,bilme,,ye
de kalnak ayrrmaktan geEecegini keqfetmeleri umudu ile..
Bizler etkinliklerimiz ve iiriinlerimizle mali kaynaklan elinde bulunduranlara gunu
hatrrlatmaya Eahgryoruz elimizden geldiiince: istisnasrz herkesin problemi haline feleninsan haklarr, demokrasi, saihkh riretim iligkileri, savas ve br.rq... Hayatadair her qey
geEmiEin bilgisi tizerinden Edztim buluyor. Araqtrrmalara, bilime, sanat ve ktiltijre ka'rak
ayrrmadr[rnrz miidde.(e "brittin bunlar neden?" sorusu toplumu 6ltim yata$-rnda yakalyor.

Biz belgesel sinemacrlar bu hatrrlatmayr yapmak konusunda giictimriz elverdiiince
elimizden geleni yapmaya EahEryoruz. Ve hep soruyoruz ve toplumu olugturan herkesi
bu soruyu sormaya davet ediyoru z.yertna ne kaldr? ./
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lstisnasz herkesin
problemi haline gelen
insan haklan, demokrasi,
sa{lklt ii retim i I igkileri,
sayag ve bang... Hayata
dair her gey gegmigin
bilg isi iizerinden g6zii m
bu I uyor. Aragfi rmalara,
bilime, sanat ve kiitfiire
kaynak ay,rmadt$tnz
m iiddetge "biitti n bu nlar
neden?" sorusu toplumu
iSlti m yatajmda yakalryor,,
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Bir Vicdqn Bildirisi
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Iranryoruz ki, vfulanlt
insnlann, kendi
hEkrtmedqinin

yapfiklannrn
sorumlululunu almasr

heryeyden 6nce kendi
adrmza yapilan

karg gkmasr
gerekir,

Qeviri: Omer Madra
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Aralannda Robeft Altman, Laurie Anderson, Russe/ Banks, Noam Chomsky, Terry Gilliam,
Danny Glover, Jane Fonda, Susan Sarandon, Edward Said, Kutt Vonnegut, Gore Vidal,

lmmanuel Wallerstein gibi isimlerin bulunduQu Amerikah yazar, sanatq ve akademisyenler
Ameikan halkn G. W. Bush'un "savag ve zulilm politikasrna" direnmeye gajtnyor. AgaQtdaki

bildirinin metni daha 6nce Britanya'da The Guardian, KIiba'da Granma ve gegitli Arap
gazetelerinde yayrmlandt. Ancak Amerika'da en bilyilk yanktyr, New York Times'da
(19 Eyliil 2002) tam sayfa yer almasrndan sonra yaratil.

Htk0-etleri srnrrsrz bir savag ilin etti$i ve Eok sert yeni basla ohlemleri getirdi$i zaman

-\menka Birlegik Devletleri halkr hiEbir Eey yapmadr denmesin salan.

Bu 'lrllinrr irnzalar-anlar. ABD hallanr 11 Eyltil 2001'den bu yana ortaya Erkan ve diinya
l-;ri;.-:r-:',:him r--hlikeler eedren politikalara ve genel siyasal yonsemeye kargr direnmeye

5-.e}lirT|-Of.

Inann-oruz ki. halklar r-e uluslar. bi\.r.ik devletlerin askeri zorlamalarr olmaksrzrn kendi
kaderlerini belirleme haklona sahiptir. Inanryoruz h, Amerika Birlegik Devletleri hiikiimeti
tarafindan gozaltrna ahnmrg ya da sorgulamaya ahnmrg olan btittin gahrslar aynr hukuk
usuhi kurallartndan do$an haklara sahiptir. inanryoruz ki, soru sormak, elegtirmek ve

muhalefet el iistrinde tutulmah ve korunmahdrr. Anhyoruz ki, bu hak ve deferlere her
zaman kargr Erkrlrr ve bunlartn ufruna savagrlmasr gerekir.

inanryoruz ki, vicdanh insanlarrn, kendi hiikrimetlerinin yaptrklarrnrn sorumluluiunu
almast- herqeyden once kendi ad::rntza yaprlan haksrzhklara kargr grkmasr gerekir. Bu
yiizden, tiim Amerikahlarr, Bush yonetimince yeryiizrine sahnan sava$ ve baskrya

DIRENMEYE ga$rrryoruz. Bu savaE ve baskr haksrz, ahlnkdrgr ve gaynmelrudur. Biz
diinya halklarr ile ortak bir davada yer almayr seElyoruz.

11 Eyliil 200I'de yaqanan korkunE olaylarr biz de dehget iEinde seyrettik. Olen binlerce
masum insanrn ardrndan biz de aSrtyaktrk ve korkunE vahget sahneleri kargrsrnda biz de

sarsrldrk - ve fakat bu srrada, Bagdat'ta, Panama City'de ve, bir kuqak once Vietnam'da
meydana gelen benzer sahneleri de hatrrladrk. Boyle bir gey nasrl olabilir diye krvranarak
soran milyonlarca Amerikahnrn arasrnda biz de yer aldrk.

Ne var ki, daha a$tlar baglarken, bu rilkenin en yiiksek liderleri bir intikamcr ruhu ortah$a

salmakta gecikmediler. "Kdtiiye kargr iyi"nin mr.icadelesi diye son derece basitlegtirici bir
senaryoyu ortaya koydular ve bu senaryo itaatkir, iirkmiiq bir medya tarafindan
benimseniverdi. Yiiksek yoneticiler, bu dehget verici olaylarrn neden meydana geldifini
sormanln, vatana ihanetle eq anlamh olduiunu soylediler bize. HiEbir tartlgma olmayacaktr.

Tantmr gereii, siyasi ya da ahlaki sorular sorulmayacaktr. Olabilir tek cevap, drgarrda savaq,

iEeride de baskr olacair idi.

Bizim adrmrza Bush yonetimi, Kongre'nin neredeyse oybirlifi ile, sadece Afganistan'a
saldrrmakla kalmadr, her yerde her zaman askeri giiE ya$drrma hakkrnr kendinde ve
miittefiklerinde bulma ciiretini de gosterdi. Bunun zalimce yankrlarr Filipinler'den
Filistin'e -Israil tanklanyla buldozerlerinin korkunE bir oltim ve yhm izi brraktr$ Filistin'e-
kadar her yerde hissedildi. Hiikrimet qimdi de, alenen, 11 Eyliil faciasr ile hiEbir bailantrsr
olmayan bir iilkeye, Irak'a topyekffn savag aQmaya hazrrlanryor. ABD hrikiimetinin canr
nereye isterse oraya komandolar, caniler ve bombalar indirmek iEin aErk Eeki varsa, bu
ne mene bir dtinya olur?
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Bizim adrrrrrza, htiktimet, ABD iEinde iki ayrr srnrf insan yarattr: ABD hukuk sisteminin
temel haklarrnt kullanacaklarr en azrndan vaat edilenler ve gimdi hiEbir hakka sahip
olmadrklan anlagrlan insanlar. Hrikiimet, 1000'den fazla goEmeni derdest etti, onlarr
gizlice ve belirsiz stire ile gozaltna aldr. Yiizlerce insan srnrrdrqr edildi ve al,rrcayizlercesi
bugiin hapishanelerde siiriiniiyor. Bu, ikinci Diinya Savaqr'ndaJapon Amerikahlar iEin
kurulmug o me$um toplama kamplarrnr hatrrlatryor. On yrllardan beri ilk kez iilkenin
gogmen kabul etme kurallan belirli uluslarrn uyruklarrnr seEip onlara egitsiz muamele
yaprlmastna uygun hale getiriliyor.

Bizim adrmrza hiikiimet, toplumun ristiine kara bir baskr ortiisii orttii. Bagkan'rn s<lzcisri,

insanlarr "Soylediklerinize dikkat edin" diye uyanyor. Muhalif sanatgrlar, entelektiieller
ve ofretim iiyeleri, gciriiglerinin deiigtirilip bozuldufuna, goriiglerine saldrrrldrprna ve

bunlann bastrrrldr$rna tanrk oluyorlar.YurtseverlikYasasr diye adlandrrrlan yasa - devlet
diizeyinde ahnmrq bir yrirn benzer dnlemle birlikte - polisi arama yapma ve el koyma
konusunda nl'uezzerr' yeni yetkilerle donatryor ve herhangi bir denetim yaprhyorsa
efer bunlar da gSzli mahkemelerde gizli yargrlama usulleriyle yaprhyor.

Bizim adrmrza yiiriitme organr, hiiktimetin difer kollarrrun rol ve fonksiyonlarrnr diizenli
olarak gaspetti. Kanrtlar konusunda gevgek kurallar uygulayan ve norrnal mahkemelerde
temyiz hakkr tanrmayan askeri mahkemeler, kanun hiikmiinde kararnamelerle kuruluyor.
Bagkanrn bir kalem oynatmasr ile belli gruplar "terorist" ilan ediliyor.

Ulkenin en yiiksek memurlan bir nesil boyrnca siirecek bir sava5tan, yeni bir iE dtizenden

sciz ettiklerinde onlarr ciddiye almak zorundayrz. $imdi karqr kargrya oldufumuz gey,

diinyaya karqr aErkEa ilan edilmig bir emperyal politika ve haklan krsrtlamak iEin imal
edilip korkuyu kullanan bir iq politika.

Son aylann olaylarr ciltimcril bir mermi izi giziyor ve bunu oldui'u gibi gormek, buna

karEr direnmek zorunludur. Tarihte, insanlarrn direnmekte Eok geE kaldrirnr gosteren

haddinden fazla ornek var.

Bagkan Bush cimle ileme ilan etti:'Ya bizimle berabersiniz,lada bize kargr." igte

cevabrmrz: Britiin Amerikan halkr adrna konugmantza izin vermiyoruz. Soru sorma
hakkrmrzr elden brrakm ayaca$rz. iEi bog bir giivenlik vaadi kargrhfrnda vicdanlartmrzr

reslim etmeyeceSz.BIZIMADIMIZA OLMAZ diyoruz. Bu savaqlara taraf olmay kabul

etrniyoruz ve bu savaglara bizin- adrmrzaya dabizim refahrmrz uiruna girigildigi yolundaki
her ttrli.i Erkarrmr reddediyoruz. Diinyanrn dcirt bir yanrnda bu politikalar ytiziinden acr

Eeken insanlara elimizi vzetryotuz; onlarla dayanrqma iginde olduiumuzu soziimiizle de

dawanrglanm nla de gostereceSiz.

Biz, bu bildiriyi imzalayanlar, btitrin Amerikahlarr bir araya gelip bu meydan okumaya

kanlmaya Ea$rrryoruz. $imdi siirtip gitmekte olan sorgulama ve protesto hareketlerini
alkghyor ve bunlarr destekliyoruz ve fakat bu dev silindiri durdurmak iEin fiiliyatta Eok

Eok daha fazlasrnrn gerekli olduiunun da farkrndayrz.Ilhamrrr-:tzr Israilli yedek askerlerden

alryoruz; onlar ki rrruazzam kigisel riskleri gdze alarak "Hergeyin bir haddi VAR" diyorlar
se Batr $eria ile Gazze'de iggal altrndaki topraklarda gorev yapmayl reddediyorlar.
Biz ayncaAmerika Birlegik Devletleri'nin geEmiqindeki saysrz direnig ve vicdan drne$nden

de esin zhyontz; isyanlarla ve yeraltr demiryoluyla koleli$e kargr savaganlardan; emirleri
reddederek, askere gitmeye direnerek ve direniggilerle dayanrgma gdstererek Vietnam
sava5rna meydan okuyanlardan aby or uz ilhamrmrzr.

Bugiin bizi izleyen dtinyayr suskunlulumuzla ve eylemsizlifimizle umutsuzlu[a
dugtrmeyelim. Onun yerine, qu andrmrzr biitiin dtinyaya duyurahm: Savag ve zuliim
makinesine direnecefiz ve onu durdurmak igin her qeyi yapmak iizere baEkalartnt da

ranlmrza ala'cap:rz. /

IGYNAK

rww.aciksite.com
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Tarihte, insanlann
direnmekte gok geg
kaldtlrnr gflsteren
haddinden fazla iSrnek var.

WAR,

J
o

'oz
N
.D
ctt



-
ARTIK SAVAS €

BELGESEttERi 
_a

YAPMAK
ISTEMIYORUZ!..

Etil Tfitldyt/li

bu ge$ rerer kargtsrnda;
&sthkla milyonlarca

mqatonluk bombalann
alfinda toza diSniigecek
insanlk mirasr ve daha

6nemlisi insan hayatlanna
dair birkag ipucunu

be I gel eye rek g e I ece! i n
hafi zast n a tag ryabi I mek

amactyla ...

Belgesel Sinemacilar

ge{fsel Srnemaqlar,
z-Ed*rtiitiin

Birligi

I

Bi",
Trirkiyeli Belgesel Sinemacrlar,

ABD Htikiimeti'nin
Irak'a yonelik saldrrr tehditlerinin,
Irak halkr igin onur krncr oldufunu dtiqiinriyoruz...

ABD Hnkiimeti'nin,
sar-a.sr onavlatmak adrna. riim diinr-ada ve

- l:--:i-l:- k;::: uik-inle. -k--rrku-ru canh rurma ve bunu kullanarak kiresel hegemonyasrnr
:j-r r -i'-::-:=-: -, : ---::-:n;lrrnr p.riinkasrnrn. Amerikan halkr iEin onur krrrcr oldu$unu
--:---.----
rDD ---i-:='-c:::n ;iidtte dar-air polinkalanndan ve bcilgemizde yaqanacak ve mutlaka':=.=:: ;: r-enlar:cah olan sonuElardan, Tiirkiye'deki bazr Eevrelerin, inanrlmasr griE bir
Siaide- oimar-acak bir Erkar sa$lamay ummalarrnrn Trirkiye adrna onur krrrcr olduftunu
du5r:nrir-oruz

ABD Hiiki.imeti'nin
megrulagtirma zorunlulu$u bile gormeden, drinya kamuoyunun hemen hemen ktiresel
reddediEine raimen, "insanltk adrna" kararlar almasrnrn, insanhk iEin onur krrrcr oldu*unu
dtigtiniiyoruz

Biz,
Trirkiyeli Belgesel Sinemacrlar,

^yrfin 
gozetmeden btittin totaliter rejimler karqrsrnda,

toplumlarrn kendilerini ifade etme ve kendi geleceklerini
tasarlayabilme imknnrnrn ve umudunun.
giddet ve savag ile yok edilmesinin
gelecek nesiller adrna onur krrrcr olduiunu dtigiintiyoruz.

ABD Hriktmeti'nin,
tiim iletiSim yontemleriyle, gerEekli$i
kanrtlanmamrg, gegerlili$i ve yeterlili$i tartrgrlrr belge ve bilgiyi,
diinya kamuoyunu ve tarihi yanrltacak biEimde propaganda aracr haline getirmesini; bu
enformasyonun sorgulanabilme ve gerEefin b{itiin yrizlerinin goriilebilme olanaklarrnr,
tek kutuplu diinya iktidan olmanrn hoy'rathgr ile ortadan kaldrrma gayretinin; belgeselciler
adrna onur krrrcr oldu$unu dtigiiniiyoruz.

Biz,
Tiirkiyeli Belgesel Sinemacrlar,
karanhir vaat eden biitiin bu geligmeler karqrsrnda;
olasrhkla milyonlarca megatonluk bombalarrn altrnda toza doniigecek
insanhk mirasr ve daha dnemlisi
insan hayatlarrna dair birkaE ipucunu belgeleyerek
geleceiin hafi.zasrna tagryabilmek amacryla,
biitiin dtinya belgeselcileri ni
bu konuda duyarh olmaya Ea$trtyoruz. z
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HERKEsitt ein
RUZGARI VARDIR

Kalrylagmry-ideolojik
estetik, belgesel

sinemantn tarfigma
alantnda ve kendini

konumlandtrmastnda
yaks bir giindem olarak

sE rm0 gtti r. Dolayrsr ile
dit(+tetik kaygular ve

iisl u p anyry lan n t n ii rii n I u|
tcart sinemantn

diinyastnda, uzak-sarp bir
dag kiSyii gibidir...

ve belgesel sinemantn-
si nema ntn, san at tari h i n i n

alanr igine girer.

Enis Rrza
enis@vtr.com.tr
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Si.r.-., kendi tarihi iEinde Earpro bir arl5mava uiradr. Hemen, ilk kahn gizglli ifa
biEimiyle bu awgma. sinemanrn serrnave kargrsrnda aldrgr farkh duruglarla belirlenc

Ve, sinemamn ba5langrE tarihi kadar esh ve karma5rk bir oykriye doniiqtti.

"Daha once, Flaherty'yi anlafirken, onun gibi griEhi bir yorumcunun, film stridyolannd
nasrl kaEtrfrndan soz etmigtim. Eskimolann, ardrndan Samoanlarrn, ardrndan da Ar
Adalarr yaqayanlannrn gerEek oykdstinii anlatma yonteminden... Belgeiel film yonetmr
kimlifi, onu, Holly'wood anlayrErndan nasrl uzak tuttu, hep anlattrm. Soylem
istediklerimin esasl !u: Hollywood ham konunun iizerine basmakahp bir dramatik anlat

biEimi oturtmak istiyordu. Kendi dogal ortamr iEinde yaganan canh olaya biiyiik haksrz

ederek... Samoanlar't, kopek bahklarr ile, yiizen giizellerle ahgrlmrq bir lastik-yapay darr,

bigimine sokmasrnr istiyordu Hollywood Flaherty'den" diyorJohn Grierson belge

sinemantn temel ilkelerini anlatrrken. Ve ekliyor: "Baqka anlatrm biEimleri, daha aErl,

soylemek gerekirse bagka film bigimleri - tr.irleri de vardrr bence. Ama bir konunun yah

yiizey deSerlerini yakalayan yontemle, o konunun daha derinlerdeki gerEe$ini aErmlay

ycintem arasrnda bir ayrrm yapmak cinemlidir''.

Flaherty'nin oykiisti, sinemantn ticarilegmesiyle ortaya Erkan yol ayrlmlnln bir ornefi.
vrllarca Eshmolar arasrnda yagayarak'Kuzeyli Nanook'u Eekmeden once bir bagka ornr
de kendi ha-vatrnda yagadr. BirbuEuk yrl stiren gezi Eekimlerinden sonra, ortaya Erk
filmin ovk0 ve sijreklilikten yoksun yaplsl onu mutsuz etti ve karrsryla, on yrl yagan

oldugu kuzeyde. bir Eskimo ailesinin hayatrnrn bir yrhnr anlatmaya karar verdi. Onla
birlikte i'ayyarak "Qiinkii" diyor Flaherty, "Birgokgezi filmlerinde film Eekenin konusu
tepeden baktr$rnr, derinlerine inmedifini gciriirsiiniiz. O her zaman, New York'tan
da Londra'dan gelmig biiyrik bir adamdrr". Boylece, 'Nanook' iki yrlhk bir Eahgman
iiriinii olarak, sonsuz hayata ve dtinya insanlarrna kavugtu... Belgesel sinemanrn ker
tavrryla.

Daha "Belgesel Sinema" tanrmr tam olarak yerleqmemigtir bile. Ama Flaher
yagadrklarrndan yola Erkarak belgesel sinemanrn temel kavramlarrndan birine iqaret ed

"... Bu biittinilyle bir insanca iligkiler sorunudur." Bu crimle, belgesel sinemanrn ctimlel
arasrnda, estetik ara)4$l seniveninde gciziint hiE ayrmadr$ 'etik' kaygusunun ifadelerind
biridir.

Bugiinden bakrnca, Flaherty'nin, 'Nanook'un hayatlna tanrkhk ederken bagvurduiu kir

teknik ve anlattm ycintemleri etik olarak komgu olsa da, aErlar tartrqma oluqturma
baglamrgtrr.

Tersine imgesel film, ticari bir sapma olarak, biiyiik sermaye ile kurduiu yol arkadagh$
'ideoloji imparatorluiu'na doniiEtiriirken, etik hiE giindeminde olmadr.

Bize diyorlar ki "hiE etik kaygularr olan imgesel film yok mu?" Var elbet. Ama 1

yaratrclsrnrn kaygusu olabilir ve yonetmenin balagr ile aErklanabilir. lJstelik etikve estet

kavramlara yaklagrm, sinemada birbirine gore anlamlanrr. Kahplagmrq-ideolojik estet

belgesel sinemanrn tartrqma alanrnda ve kendini konumlandrrmasrnda yakrcr bir grinde
olarak siirmiigtiir. Dolaysr ile etik - estetik kaygular ve rislup arayrqlannrn iiriinleri, ticl
sinemamn ve giderek televizyonun da drinyasrnda, uzak-sarp bir daf koyri gibidir... ve belge
sinemanrn - sinemanrn, sanat tarihinin alanr iQine qirer.
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-Belpsel Film pliqigiizel bir addrr" diyor Grierson, "...ama yerleqmiq bir kez, dokunmayahm. Bu

terimi ilkkez Fraxszlaryaknzgezi filmi ler$hg olarakkullanmrglardr. VietxColombier'nintitrek

dansh (ya da boliik porEiik) 'drganh' ozentilerini hoq gostermek iEin krrlag pek gosterigli gelen

bir oziiLrdiir bu ad. Derken 'Belgesel Film' kendi bagrra bir yol tuttu btittin bunlardan uzakla5arak'

Evet, belgesel sinema,/crlar iEinden kimileri kimi zaman miinasebetsiz de bulsalar, kendini

Bnlmlamanln bir ifadesi olarak kullanrhyor bu kavram.

Belgesel sinema, sinema olarak, ticari sinemantn salonlarrndan hrzla kovulurken bir

r-andan da var olma savagt vermek zorunda kaldr. "Pahah" bir iqti sinema, hele belgesel

sinema daha da pahah. SeEti[i duruga uygun dtigen 'gontilltiliik gibi deierlere tutunmaya

Ealgrrken bir yandan da haber filmleri ile, kovuldufu salonlara geri donmeye Eahgtr

kaynaklarrnr yaratabilmek iEin. (Ne ki 'Haber Filmi' kavramrnr bugiinkii algrlayrqrmlzla

de$il, farkh bir iEerik ve biEim olarak dtiqtinmek gerekir. Orne$in Joris Ivens'in kimi

tllmleri gibi.) Ve belgesel sinema, alternatif gosterim alanlan, 'yeraltt sinemalarr'yaratarak

izleyici bailannr yeniden kurmaya girigti. Kimi zaman toplumsal ihtiyaElann ve taleplerin

mekanizmalan ile (fonlar, vaktflar, efitim kurumlarr) destekler buldu kcndine... Bir

r-andan da, bqlki de, bu srirecin besledigi kavramsal kargaga ile bo$uqmak zorunda kaldr

.,-e kendini didaktizmin, yiizeyselli$in, propagandifliiin yaklaqrm biEimlerine kargr da

korumakla vijrz v:d'ze buldu.

Derken... Bilgi, iletiqim, teknoloji Ea[r; modernizm; postmodernizm... Bilgisayarlar,

televizyonlar... Popiilizm ve Popiilarizm..- Ve yine televizyon.

Trplo Vertov'un 'sinema-goz'i.iniin ve yrizpl cogkuyla kucaklamaya galtgan sanat iirtinlerinin,

1936'daJdanov'un 'toplumsal gerEekEilik' goriiqiintin iktidar ve dolayrsr ile tek do$ru

..lusuyla 'Eope atrlmasr' gibi... Televizyon da, bir erk olarak, sanatl ve belgesel sinemayt

=r-lerden, sokaklardan, hayatrn iEinden otelere siirmeye Eahgryor.

-\rtrk belgesel sinemantn dingin, Eatrgmah, cogkulu zihninde birEok kavram, sinemantn

\2nrsrra, daha da yofun olarakyer ahyor: Bilgi, toplumsal haflza, kiiltiirel stireklilik, insan,

-.:riresellegme sorunlarr, bafrmsrzhk, yaratlclhk, yeni - alternatif iletigim ortamlartl.'.

Televizyonun, ideolojik olarak, erkini iizerinde yrikselttifi poptilizm ve popiilarizm ise'

:-,iei-gerEek-mutlak rizerinde de 'medyatik' birer iktidar adacrir. Ve ancak belgesel sinema

-,na karqr duruqu ile kendini aErklayabildifi ve tiretebildifi olgnde, kavram karmagastntn-

:,-'zulmanrn hegemonyasrnr agarak hayallerini gergeklegtirebilecek.
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Belgesel sinema,
salonlardan htzla
kovulurken bir yanddn da

var olma sava9, vermek
zorunda kaldt. "Pahah" bir
igti sinema, hele belgesel
sinema daha da pahah.

Segtigi duruga uygun
dti gen' gi5nii lfti lii k' gibi
de{erlere tutunmaya
gal,grrken bir yandan da

haber filmleri ile
kovu ldufiu salonlara geri
ddnmeye galqtl
kay nakl an m yaratabi I mek
igin.



Belgese/ srn ema, insant
hayafin iiznesi otarak kabut

Belgesel sinemacrlar ag
Konu, relevizyonlarda be
olarak ele ahndrgnda, h
bir hayatrn yaretrcrparEast ol
yagadrklan bir drinyada, televizyonlann ve imgesel sinemanrve 'ahlakrna' ak
Bu durumun d de n. dtgtintilecek olursa...
konulara ve tisl nel 

. 
(sansasyonel) ve ytizeysel

Televizyon' grinrrik ttiketimin telagr iEinde sorumsuzca gci^intfi topluyor ve sorumsuzca
:ilil:i:]i'ffi : ,;lTjHT ;: T* 

ei' ii,ia- d'r' ?; -;;;,"i.ll .,",,,.,Ei, insan,

eden birsanat diti. Estetijini,
hayafin iginden- hayatt

a n I a maya ga t tgli rken ku ra r.
Hayata ahkdm kesmez.

ffffi 
.*:ilHTJ 

: f;ii: i: i 

e',ll 
: :l* 1af 

e s i g i d d e t, zjhnin _han z an r n hayara d ai r
i",::TJ;:,i,ff il,Hlj:J*:::'r*:*;'ffi ":i:::HilH 

j:ffi:iffi 
:i*1;

;:":'#[T:"t'il:*::: ::::::i*l "':-;i.'i ffiT:ll;llffi ;i'?,T ::IXil:
-,*i'ff ffif ':-iili:**',ii';*:T.''{,;.:."-':'l':il,f 

;:ru#,D- *r4raurqrr rldr cL col
srmgesi olan eqya ile _kigisel iaeololl ite_u.,Ir.,. n f J.il #il il.,f.ji: :;iX'::' il:: "":.f :1' Il ii 

ni m et"s taza us",,o
agzr kalabahk bir konuk sibi.

kuyor kapryr vurma zarafedni*0."r_#" 
".

Belgesel sinemanrn tar
tutunduiu scizctikler ",il:l:::;t":-::j 

tartrsrldr' ovsa onun, bir sanat alanr olarak

[:tr'i3ii:ffi ;:*I;i:;i:"*l,l;;;;J*.."J1,1;$l,iil#,*ii.:i:1*il:..,ffii"J#l:,'"Tl,"",jjj::1f,tlj:ii"il,1;iffili,lTilJTlll;iil:ll.1l.'li.l
*Iil ;:,f,l??":* 

^,:: ::rl:t'{ '*';;ffi 
,,ii'll:"'ff .'.ilru : ;

fJ:X'i:T.firf,[ Erkan cinerme asktrr" ' " Toplumun kendi ytiztiyre karsrrasma korkusu

citesi,

birge
de ed

Olgulan kendi kogullan
Sanatrn ve felsefenin bti 

/*"q/ uaN!'' 
'crezonlk' c

trin disiplinlerine yaslanan estetik aravrsr
lagma gabasr...

i g i n de kavra m ayt seger.
IT.-#il1,i"i,'fi1111[::. ::.51d,T]T.ffiH]";',:ilI!,1':,;
riJ:l:l.,l:Tj,':l:1,i1il,:'"smarrrn 

u"^I:T'l,"lan terevizvonra'n - siyasi ve ticari
srnemaya yaklaqrmlalll L,-,." vL\ /d"4 ulra'KacaK oa olsak- belgesel

"nr"yrsra'n * ;"1o-;^,o1,;"," o"iu, 
'"".::::1,::::k Hikim iliskilerin ve mekani r^lt^,,n,

ffi l1lffi J..?]l:r,:;:x^:'T::- 'ff ffi ;ffi ::::fi :ff ;,'#:::rn:l
;::: *,';; ::;: : : +'* ""' " 

H .:ff 'j'::il l;::r' ya da daha .eiitici' 
bir vavrnprograml olarak da ele ahnmamahdrr.

Dtinya belgesel sinemacrlart,farkh drizeylerde benzer sorunsalla'n tizerinden gelmeyeEa'qrrken, ortak havater de kurabili;;;i;;.;.".1 orarak ,.n", ,r. tut,rir gibi belgesersrnema da, drigrince 
".,]ft9. <izgrirrriirind.., b"gl.ya..k, organik toplum olabilmeninkurumlanna kadar bir dizi konuila rJ..i;...

Her qeye raimen, belgesel sinema, kendi davr
nayat tarn. -vvr *rtLrrrd' Kcrrol oavrantg ve ililki bigimleri olan seEilmig bir

iJ:xlr#:"ffi1*lii.T-'"',"T:,'.::".::::"1edenbrr sanat dli Estetisini, hayaun

ffi ff Tlili::lft ,"Ji::Tl::'::::r".'*;#;fiTT;H:T:ru',,11f ::l
::',1il,1',',"-,H;::1,::li::::it':::*i;;,TilJ'#::#;-Jl'&:il'l3Tlkogullarr iEinde kavian ''L!e'r5.r'r gell$Knllglnl cingcirtir. Olgularr kendi
rasarlamaktan kendini Ji::;T:: 

Ve filmini gerEekleEtiri. giUi,i..,ai izleyicisini detasarlamaktan kendini ahkoyamaz.

Ne olursa olsun Grierson,un dedigi gibi,
"Nanook'un mrzrairnrn, y,rk ., k^nJ.f,.r, guc.i, aga$r inerken de yigitEe oldusu gerEe$ne
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dikkatinizi Eekti$inde, hakh olarak, ne denli yi$itge savrulursa savrulsun hiEbir mrzrafrn,
uluslararasr ekonominin azgrn aybahgrnrn ristesinden gelemeyecegini soyleyebilir. GerEeke,

treycilikte gimdi iEinde bulunduiumuz kargaganrn bag sorumlusu bir gelenek bulunduiu
iur'grsuyla, saygrn kahramanlann oykiilerini de (Flaherty ve belgesel sinemacrlar. - E.R.),

4agrhk oyktilerin kahramanlarrnr da (.... burayr siz doldurun. - E.R.) toptan yadsryabiliriz.

Bu durumda, bireyi toplumsal giiElerin yuvarlanrgr iEine brrakarak, temelinde elbirlikgi
:ir siirri olan toplumun bu do$asrnr aErklayacak, kar;lt gergekleri yorumlayacak anlatrm

:i5rmlerinden yana oldufunuzu fark edersiniz. Bagka deyigle, imgesel cizler biEiminden
;e diger biEimlerden. - E.R ) vazgeEmek, giirin, resmin, dijrzyazrnrn Eagdaq yorumcusu

:'oi. Eafrn kafasryla ruhunu Eok doyuracak bir konu ile yorum bulmak efilimi belirir

=tzde. "

Herkesin bir riizgln vardrr. ./

- g.rsu, bu ctlmleyi kendi zihnimde mi iirettim yoksa hatrrlayamadr$rm bir kaynaga mr ait

llrl-'/[Jm.
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Hardy, 'Grierson on Documentary',

-frFr Manvell, 'The Cinema 1950', Qev.

Qev Akgit Oztrirk, TiJrk Dili Sinema Ozel Sayrsr.

Taner Arrburnu, Ttirk Dili Sinema Ozel Sayrsr.

ilrrr Berger, 'Gdrme Bigimleri', Metis Yaytnlart.
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...Bireycilikte gimdi
iginde bulunduQumuz
kargaganm bag
sorumlusu bir gelenek
bulundugu duygusuyla,
saygn kahramanlann
bykiilerini de, aga!ilk
iiyki,i leri n ka h ram a n I a n n,
da toptan yadstyabiliriz.
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So n u gta, izleyici leri n
an lamal<ta n dc iz old u ! u na,

onlara "diigi,ik
programlar sunmann

gerckliligin iStesinde
zoru nl u lu lu na, kendilui gibi

kitleleri de inandran
TV ydneticileri, programlan

kendi 6lgti leri ne giire
bigi m lend i rerek, gergeWe

mevcut olmayan bir seyirci
sev iyes i n e i n d i rd i ler.

Hakan Aytekin
belgeselci@mynet.com
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GerEeiin bu anlamda tahrif edilmesi bir yana, bir bagka sorun da, kamusal hizmet arn
ta;lmayan televizyonlar aracrhiryla verilen pek gok .,bilgi,,nin, kaErnrlmaz olar

"drajeleqtirilmig" olmasr ve izleyiciye, yirmi dort saat boyrnca, bir biEimde ,,l,utturulmasrc

Gegmigten neredeyse biitriniiyle, gelecekten de yer yer kopuk olan bu ,,drajeleqtirilr
bilgi, tam bij ttiketim mantrsryla sadece ya$anan ',an,'r biEimlendirmektedir.

SonuEta, izleyicilerin anlamaktan nciz oldu$una, onlara .,dtigrik seviyeli,, program
sunmanrn gereklili$in citesinde zorunluluiuna, kendileri gibi kitleleri de inandrran t
yoneticileri, programlarr kendi olqrilerine gore biEimlendirerek, gergekte mevcut olma'
bir seyirci seviyesine indrrdiler. Qtinkti "televizyon programlannrn kaliteli olmasr gr

degildir. Bu programlar, salt para kazanmak amacryla riretilmekedir. Aslnda, programlar
"kalite" aramak sadece konu drqr degil, aym zamanda, seyircilerin zihinlerini ve dikkatler
bagka tarafa Eekebilecelinden risklidir de..."1e; Her televizyonun kendisini gtintin ya
haftanrn en gok izlenen televizyon istasyonu oldu$unu iddia etti$i iilkemizde de igte I

"masum" nedenle, televizyonlar "rating cesedi" "program"larla dolduruldu.

Grinrimriztin ticari televizyoncululunda asrl olan; "en briytik gorsel ve duygusal etki.
yatatatak, izleyicinin ilgsini stirekli olarak ayakta tutmaklr. Bu nedenle, ticari televizyonJ
kendilerini izletebilme amacryla, yayrnlarrnda srirekli olarak ,.seks,,, .,inanE,,, ,,cilo

korkusu", vb. dogmatik olgularr kullanrrlar. Bu anlamda ,,giddet" olgusu da, yayrnlarrn
r sorun vardrr ki, yayrncrlan

olan her gey "azalan veri]
giddetin etki uyandrrabilmi

kadar, haberler iEin de geEerlidir. $iddet 
,,i

editorlerinin stirekli griElti gorsel ve dram
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redeniyle, giddet hangi haber programlnda olursa olsun merkezi bir yere koyulmaktadrr.
Terorizm, bombalamalar, suikastler, adam kaErrmalar, rehine almalardaki artlgln
::lerizyonun mahiyetiyle ve onun drinyadaki birincil bilgi kalmagl konumuna yrikselmesiyle
-.-:k'rndan ve organik baflantrsr oldu$u bana Eok aErk geliyor. Qa$daq suclularln TV'ye
:ikma talebine ahgrr olduk."1zl

'Jrne$in, 9 $ubat 1997 gnin oynanan Meysuspor-Galatasaray basketbol maErnda silahrnr
-:-kerek sahaya inen millewekilinin gonintrisri ya da 10 $ubat 1997 giinii rampadan

=.rtosikletle atlama rekorunu ktrma denemesi yapan Amerikah dubloriin yere Eakrlmasr,
,-,-men hemen btittin ticari televizyon kanallannda haber olarakverihnigtir. Bu haberlerde
::..\-urulan ana yol, "gerEeiin" sadece bir parqaslnrn one Erkanlmasrdrr. Dakikalarca siiren
- .sketbol maElnln ya da dubloriin gosterisinin sadece qiddeti ve heyecanr iEeren boltimii
.';ana yanslmlg; geri kalan boliimler gcirmezden gelinmigtir. Qtinkii, seyircinin bunlarr

:.mesine gerekyokturl Dahasr, bu ksa haber "parEacrk"larr, olayr daha da dramatiklegtirecek
:.: biqimde slow-motion olarak kurgulanmrq ve peg peqe, defalarca verilmiqtir.

i 'l:nda bu durum; sadece giddet iEerikli programlarda bagvurulan bir yontem defildir,
:. .:-"-izvondaki kurgusal/sentetik gergeklikten kaynaklanmaktadrr. Bu sentetik gerEeklik

=::rtltrken; hareketlerin hrzlan defiqtirilir (hrzlandrrrlrr ya da yavaglatrlrr), bir sahneden
: ::r bir sahneye anrnda geEilir, olay fragmanlara ayrrlrr, hakrq aErlarr deiiqtirilir, farkh
. ''.:aklardan gelen ses ve gcininttiler bir araya getirilir, bilgisayar grafiklerine, bindirmelere,
'-: ragvurulur.(tt) "oyle ki, hiEbir gey ciddiye ahnmaya de$mez. HiEbir cinayet aErkEa

:,- .i deiildir, hiEbir do$a felaketi fazlaca zarar verme4 ardarda gelen olaylar, hiEbiri
-:::nde fazla diigiinmeye olanak vermez. Her yeni goriintii, bir oncekinin onemini

::.:-r-e amaQhdtr. Her qey anrnda qakaya gevriliverir. Saptrnlmrg bir Eocuksulukla stnrrh
' : :ahatlama sallanmrg olur bu yolla."(9)

--- --,k giddet, her yayrmlantgrnda, televizyon tarafindan bir kez daha tiretilmig; kitleler
: - .::z daha giddetle yan yana getirilmig ve giddete ahgtrrrlmrq olmaktadrr. SonuEta
: .-.-.cilerin pek Eo$u, diinyayr qiddetin kuca$rnda hrzla felakete giden bir gezegen olarak

--- .mava baglamrgtrr. "Seyirci tepkilerini gozledifimizde bu algrlamanrn iki ttir davranrga
' .;ngnr gortiyoruz:

': ::hlikeli bir umutsuzluk dalgasrdrr. BilinEli bir gozlemle tiim bu felaket haberlerinin
--:: sistemin oziinden ka1'naklanan ve baqka bir sistem iEinde Earesi bulunabilir sorunlar

: --:rnu algrlayabilecek seyirci, qiddct haberleriyle korleqtirildifinde derin bir Erkmaza
*- ---nrakta ve "Zaten her qey kotiiye gidiyor. Qare de gcininmriyor" yrlgrnh$r iEinde bu

-- 
- -= lur diyebilecek bir tist otorite arayrgrna girmektedir. Fagizmin en sevdiii iktim, bu

,-i :i ortamldrr.

-c . -- repki de en az ilki kadar tehlikelidir: Apati... yani duyarsrzhk.. Her gtin ekrandan
--:-,: odalarlna slErayan kanrn bunalttrfi seyirci zamanla bu giddet gcisterisine ahqmakta
: r':-,rii patlamlq cesetleri izlerken bile kadawa bagrndaki bir trp oirencisi kadar soiukkanl
*- =:ktedir. Bu kanrksamazamanlabir adrm oteye srErayp,"dahafazla qiddet,'Ea$lsrna

i - -,.bilmektedir."1to;

- .i-:=izde, bagta ticari televizyonlar olmak rizere neredeyse biittin medya kuruluqlarr
.::::: -melru" hale getirmigtir. Yaratrlanya dabizzatyarettrklarr yapay gtindemlerin

:= - '-aktlan televizyonlar, bakrg agrsrna gdre, "kahramanhkla katillik araslnda dolaqan
:-.-- .- si5i"yi meqhur etmigtir. Dahasr, Ttirkiye'nin bu kiqilerle "gurur duymastnr,'da
a:;----:kradrr! Avrasya Feribotu'nu kaqrranlar ya da 'susurluk Mercedesi'nden sai grkanlar
Jri--::--: ekanlarr iggal etmiElerse de, bu kigilerin beyazcamdaki goriintiileri "ice-berg"ten
--rc' : j:r. Bu kigilerin ve yaptrklart eylemlerin sualtrnda kalan bciltimlerinden Eok, merak,
Tr- I --;.:r ve giddet duygusuyla yiikhi oldufundan su risttinde kalan boliimleri daha on
r-r- ---sarnlmrqtrr. Ateq edilmeye hazrr bir silahrn namlusu, seyircinin fal tagt gibi aErlmrg

:': =:.:le ya da hig aErlmasr istenmeyen beyninde, silahrn kimin tarafindan, nigin
er: :::undan ya da tutturulduiundan daha onemli olmaktadrr.

5: -': 
'-.ada 

en can ahcr sorunlardan biri, bilinE yaprmrzdrr. James carey'in dediii gibi,
:- --,: '.'rprmrz iletigim yapnnna paralel olarak yeniden biEimlendirilmektedir.(11;
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Her giin ekrandan oturma
odalanna s,grayan kantn
bu nalttr!, seyirci zamanla
bu giddet giSsterisine
algmakta ve beyni
patl am,g cesetleri' izlerken
bile kadavra bagrndaki bir
fip i\lrencisi kadar
sg$u kkanh olabil mektedir.
Bu kanksama zamanla bir
adrm 6teye srcraytp,

"daha fazla giddet"



Giin boyu giddet
ortamrnda bunalfilan

seyirci reklamlarla muilu
edilir: Ferah ve hzlt
otomobiller, lezzeili
sofralar, gk giysiler,

miigteri adtna yirmi d6rt
saat her igi giiren bankalar,
vb. ile izleyiciter',hayafin

gergek tad t,,nt n farkt na
vardtnltr.

Ilk bakrgta enformatik amaglaiahazrrlanryorlarmrg gibi gciriinseler de, haber ve tartr$

n::i:]11bile, 
izlenirliklerini artrrmak amacrvra giddeti "anime,i ederek, miizibesleyerek yeniden iiretiyorlar. Bir bagka deyigle, enformatik programrar bile giddyenik diigiiyorlar. Tartrgmakran Eok, k".grt g.;.uqteki konugma ,iy^7u^t^atmak,, istertartrgmacrlarrn karqrsrnda , izreyici de "taraf olmak,'ra kargi kaur* urr.Lr-"r.r"irr.'

noktada, televizyonlarda EarrEan programcl ya da habercit..i ui..y orarak elegtirmek
zor' Bu kiqileri kagrnrlmaz- olarak bu noktaya getiren olg', ticari terevizyonunbizzat
mahiyeti. Qtinkti ticari televizyonlarda,,mutlu haber,, yoktur.

Marshall Mcluhan'rn deyigiyle, televizyonlarda "mutlu haber,,reklamlardrr. Grin bcgiddet ortamrnda bunaltrlan seyirci reklamlarla mutlu edilir: Ferah ve hrzh otomobillezzetli sofralar, grk giysiler, mtigteri adrna yirmi dcirt saat her igi gciren bankalar, vb.izleyiciler "hayatrn gergek tadr"nrn farkrna vardrrrftr. Tere.rir.- r.iil61i1iir, g,, 
1vaatleri her yagtan, her cinsten, her sosyal srnrftan i sine yetme

Qtinkri TV, herkesi, ama herkesi bunlarr paylaEm

oysa, "bir yetiqkin ile Eocuk arasrndaki en onemli farkrardan biri, yetigkinin, Eocubilmesinin uygun gortilmedifi, yani geree re fark gr;zetmeksizin onlara bunlan acrkrerayp olarak gcirtildiigii srr, Eeligki, giddet, trajedi gibi yaqamrn belirli yonlerini bilmesi,, 
1dir.

Igte bu noktada, Eok uzak bir hayal ya da safbir iitopya gibi goriinse de, televizyc":lL',i:'|1:1.:1lT,n.*dti zen vermesi gerekiyor. b;";",1, i", r*nrarrn gebilgi ile beslenmesinden ve lalt bir eglence aracr olarak i;ffi;il.:
Eok, kamusal amaElann da g araca doriiigtririilmesinde, g.Eiyo..

7993 ylndayaprlan bir ara$trrmaya gdre (13), Tirkiye'de konutla'n % gg,inde tebulunuyor ve izleyiciler giinde ortarama olarak ddrt saat terevizyon izliyorlar. yetiro/o36'sr televizyonda kendilerini en Eok rahatsrz eden konularrncinsellig on prana

::T:l1lili,:ls,6l,ltiror,v.tiskinlerin% 25'i ise, reklamrann fazlarrfrndan, prors4rr, Hr ul
ve haberleri bolmesinden yalanryor. Burada, ister istemez, izleyicinin ,,r"eklamlar 

tar

::ii:li::lyli:.1:d."" rahatsrz olduEunu dtistinmekpekdeyanhs olmasagerek.
yayrnlardaki qiddet unsurlarrndan rahatsrz oranla'n tr"r' ir. old,rkE" dtigtik: S
"/" 4.4!



o'rsa aynr ara$tlrmaya gcire, Trirk televizyonlannda en fazravurgoranan olgu, % 62,rikbir
onnla "giddet"tir..Yine qiddetten pek uzak olmayan "suE" olgusu da % 4g'rik oranla ikinci
srralr almaktadrr. Ozgiirli.ikler, haklar, Eewe korumasr gibi konulann oranl ise yok denecek
kedar az: Sadece % 1.1 !

$z konusu aragtlrmanln saptadrir ilging bir nokta da, Ttirk televizyonlanndaki ,.cinsellik,
;e -5iddet" yoiunluiunup, oransil olarak dtinyadaki pek gok televizyondan farkl olmadrir.
Programlarrnrn btiyrik bir bdlumunil nJ3D ve Brezilya gibi yabancr kaynaklardan besleye"ni* televizyon dtinyasrnda, bu, ola$an bir durum ol* g.."k. SonuE olr.a( Trirk televizyonlarr
:l: -{merikan televizyonlan ayn$mryor. (14)

Hal bu iken; 28 Mayrs 1995 tarihinde Resmi Gazete,de yayrmlanarak yiinirluie giren
Rrdr-o. ve Televizyon Yaytnlan Yayrn Esas ve Usrilleri Hakkrnda yonetmelik,in ..Genel
\:rrn ilkeleri"ne iliqkin maddeye gore; "Toplumda korku ve paniie yol aEacak, toplumun:-lzurunu bozacak ve toplumun en kriErik birimi olan 

"lle 
yaprun, zedeleyecek nitelikte-':rrn laPrlamaz" . "Toplumu giddet ve terore tegvik edici, dinsel,etnik ve benzeri ayrrmcrl$a

-=';k edici ve toplumda kin ve nefret duygularr uyandrrrcr yayn yapiamaz.,,(1s)

l--:re alrrr ycinetmeliiin "$iddet" baqhirnr taslyan maddesine gore; ,,$iddete 
karqr birey ve:::lumu duyarsrzlaqtrran, insanlarr giddet kuilanmaya y,;rr.lt..r, ozendiren yayrn-.;;ilamaz."(16) Haber, haber programr ya da giincel programrarda ise, giddet unsuru

=a?n 
ses ve goriinttiler "sadece olayrn gerekirdili olEtide, aqrrrya kaEmadan,, kullanrlabilir.

Y:nermelikte yer alan "olayrn gerektirdigi olgti,, ibaresi oldukEa soyuttur ve televizyon
r':nericilerinin "insaf'rna brrakrlmaktadrr. $iddet unsuru tagryan gortintiilerin .,slow
a-ion" olarak verilmesi, defalarca tekrarlanmasr, izleyicinin gdzrlntiln az olaytnqiddetiht'r )'oran "hareketli" yuvarlaklann iEine ahnmasr; farkli kaynaklarda riretilen ses:hlerinin ya da miiziklerin izleyicideki rirpertiyi besleyecek, g..iti-i artrracak biEimdeF- 

'qtlmast, hep "olayrn gerektirdili cilEiidedir" ve btittin bunla.a baqvurulurken .,agrrrya

cqimamaktadrr"!

-t--: rnaddeye gcire, giddet unsuru a$rrhkh olan programlar, onceden uygun uyarrlar
er-'rruk Sartrylave 24:00-05:00 saatleri arasrnda yaymlanabilir. Aprca, uyarr dul.urularrnda
frij*t gntnalarlna yer verilemez.

lirhr-e'deki televizyon yayrncrh$na bakrldrgnda, ytiriirliikte olan yasa ve ycinetmeliklere
zE=rn durum tek scizcrikle "vahim"dir. Radyo Televizyon Ust Kurulu,nun verdi$i yayrn,urj-irma "cezalarl'ise, her ttirlti olumsuzluiu tagryan ingaat Eantiyelerinin g,,lsirra"
E=::- arna pek de bir gey ifade etmeyen "Eevreye verdisimiz rahatsrzhktan doiayr oziirdrz- ibaresi kadar "masum,' kalmaktadrrl

rt-'..sf. Ttirkiye'de de ,,Eiddet iyi televizyon tiretmigtirl,,

tsrtd Sinema ve $iddet
*Fsel sinemayt imgesel sinemadan ve televizyon programlanndan ayrran cizelliklerdenb -hesel sinemanrn, do$rudan, giddetin aracr yada propagandacrsr ormayrqrdrr.

bcuklarrn r

klamanrn
pesi" lrz;

lizyonun

Ir gergek

pasrndan

[evizyon

ftinlerin
Erkartan
gramlan
rafindan

, Qtinkti
Sadece

I' D'aq Savagr yrllarrnda ozellikle Alman ve it"lyan fagist htiktimetlerinin, o yrllardan

-' 
Hrgok r-ilke htikrimetinin yaptrrdrir, sinema dili ve biEimsel aErdan ,,belgeser,, gibi-propaganda filmlen"nr bu kategorinin drgrnda tutmak serekir.

ricari televizyonlarda gerEek anlamda belgesellere pek yer verilmeyiqinin temel
biri' belki de, belgesel filmlerin genellikle "ozrinde qiddete yer vermeyiqleri

tiEti desteklemeyigleri"dir. Dahasr, belgesel sinemanrn do$asrndan gererr, ,o.,rrrl".,
yerine, sorgulayrcr olma niteliii, onu ticari televizyonlarrn ekranla'ndan

r. Bugr-in Tiirkiye'de, ticari televizyonlarda yayrmranan belgesel filmleri'
bir hsmr "haber belgeseli" formatrndadrr. Bu filmrer, dtinyanrn ,.k yi"y"rr,,degiqik

iEinde giddet unsuru barrndrran savag, teror, aEhk, gog, vb. ,,srcakgcirtinttiler"i

--'lu 
olarak kullandrklarr iEin olsa gerek, diier belgesellere oranla kendilerine

daha kolay yer bulabilmektedir.
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Bugiin ticari
telev i zyo n I a rd a gergek
anlamda belgesellere pek
yer verilmeyiginin temel
nedenlerinden birt, belki de,
belgesel film lerin "6zii nde
giddete yer vermeyigteri
ve giddeti
d estekl em ey i g I eri,, d i r.
Dahast, belg*el sinemann
dofiawdan gelen,
sorunlan kanksamak
yerine, sorgulay,d olma
nitelifli, onu ticari



Tii rkiye'de bugii n hepsi
de "rating fetigizmi"yle

tutugan televizyon
ydneti ci leri n i n (do! ru s u,
sahiplerinin) aksine, her

ne kadar giddete yenik
diigmiiglerse de,

izleyicilerin %o 1 7.6'st
televizyonu hdld

"bilgilenmek ve dlrenmek
igin ku llandklannt ifade

etmektedir.
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18
lmgesel filmler ya da televizyon programlarrnrn aksine, belgesel filmler "gerEefin"

"gerEe$in bilgisinin" pegine diiEer. GerEegiyaratmaz, var olanr yansltrr ve sorgular.
bu nedenle de, belgesel sinema, ne bireysel giddeti ne de "kurumlagtrrrlmrE, cirgiitlen
megrulaqtrnlmrg" giddeti bir taraf olarak savunur. Belgesel sinema "giddet"i bir sor
olarak ele alrr; bu sorunun nedenlerine ve bu soruna kargr geligtirilen Ecizrim
arayrglanna tanrkhk eder. Nesneldir. $iddet bilinmesi, sorgulanmasr, elegtirilmesi
vardrr belsesel fi lmlerde.

Paul Rotha'ya gore, belgesel sinemacrnrn en bagta gelen gorevi "halkr ve onun
i5lerini ve hizmetlerini yine halkrn gozleri onrine sermek iEin, kitleyi inandrrma
usah$nr gosterebilece$ durumlar bulmaktrr. onun igin, halkrn bir yarrsrnr dbrir
tanrtma( gafdag toplirmun britiin kargrt yanlarrnr kapsayan daha derin ve daha an
bir toplumsal goziimleme getirmek, giiEstizltikleri aragtrrmak, olaylarrnr bildi
deneylerini dramatize etmekve toplumun egemen srnrfi arasrnda daha geniq ve daha i
bir anlayrg yaymaktrr. o, birtakrm sonuElar ararnaz, fakat, sonuElarrn Erkarabilece$i
durumun bildirisini yapar." 1n y

$iddet; bizzat uygulayanrn defil, bu eyleme tanrk olan, izleyen ya da muhattap ola
adlandrrdrir, yani sonuElanna gore anlamlandrrrlan bir fiildir. Bu baflamda, televi
hem qiddetin tireticisi, hem de "adlandrrrcrsr-anlamlandrncrsr" olmaktadrr. Bu, ka
bir durumdur ve edilgenleEtirilmiq kitleler aErsrndan oldukga "kafa karrgtrrrcr"
Televizyonun bu "kafa kanstrrrcr" boyutunu agmak iEin, elimizde en giiElii silah

"kamusal yararrn peqinde kogan" ve "gerEe$in bilgisini igleyen" belgesel sine

Ancak iilkemizde "iletigim yaprlandrrrlmayarak, anlatrmrn onti yine giddetle kes
bireysel veya siyasi terore davetiye grkanlmaktadrr. Yani, giddeti bir dil olarak kul
6$;eten ve cizendiren otoritelerdir. Devlet ve medya bu otoritelerden sadece iki
Tiirkiye'de giddet, iletigimin de citesinde yaptrrlm ve konrrol bigimi ol
kullanrlmaktadrr. " (1 8)

Devlet-medya eVigbirliliyle "organize Eiddet"in giderekdaha da korkunElaEan sonuglar
Ttirkiye'de; bugiin hepsi de "rating fetigizmi"yle tutu$an televizyon ydneticilerinin (

sahiplerinin) aksine, her ne kadar qiddete yenik dr.igmriqlerse de, izleyicilerin "/o 77
televizyonu hilA "bilgilenmek ve ofrenmek" iEin kullandrklarrnr ifade etmekedir. (19;

"/" 77.6'hk izleyici kitlesini, bir anlamda, "potansiyel belgesel film izleyicisi"
diigrinmek, akla Eok aykrrr olmasa gerek

Ancak televizyonlardaki kurmaca olaylar, izleyiciler tarafindan diinyadaki olaylardan
"gergek" olarak algrlanrrken, gerEeklifinin farkrnda olduklarr halde haber ve be
malzemelerine, ayrrm gozetmeksizin kurmacaymrg hiikmii verilebilmektedir.
aQmez, ticari televizyonlarrn belgesel sinemaya yer vermeyigi kadar belgesel sine
aqmasl gereken onemli engellerden biridir.

"Qocukluk" kavramr ve fikrinin, matbaanrn en btiytik icadr olduiunu; giinrimiiziin
igitsel araElarrnrn ise bu icadr giderek yok ettifini ileri siiren efitimci ve iletigim
Neil Postman, "Qocuklar, goremeyece$rnizbir zarnana gonderdi$miz canh mesaj
diyor. Geleceie gonderdii;tniz bu "mesaj"larr, mutlaka giddetten arrndrrrp, bi
hoggortiyle beslememiz gerekiyor. lJnutulmamahdrr ki; "toplumun iE disiplin ve
mekanizmalarrnr iqletery'ayakta tutan mekanizmalar Eoktiigii igin toplum, <izellikle
ciddi bir qiddet travmasrna uirayacaktt." 1221

Birer "rating canavarr'lna dciniigen TVler, sunmaktan kaErndrklan gerEek bilgi bir
"iEi bogaltrlmrs ama yiizti giddetle cilalanmrg bilgi"yi brle "az sonral,' sunu
Her gey "az sonra!". "GerEe[in bilgisi" peginde kogan belgesel sinemacrlarrn bir
yapmasl gerek. Hem de "az sonra" de$il, "hemen, gimdi!". /

(-) Bu yazt, Belgesel Sinemactlar Birligi'nin 8-9 Mart 1997 tarihinde duzenledigi 1. Ulusal

sinemacrlar Konferansr'nda sunulan bildirinin gozden geqirilmesiyle olugturulmugtur.
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I(AMERAYI N,IERAK

OTDURDU

Sinema o giine kadar
grplak olan giSzii

giydirecekti. Janouch
bunun gok korkung bir
iddia oldujunu sdyledi:

'Gilz ruhun penceresidir.'
Kafka bagrnr salladr :
'Filmler de demirden

yapt lm 6 kepen klerid i r.'

Andreas Treske
tre s ke@b i I ke nt. ed u.tr

Qeviri: Doja Klrctollu
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D.n.-.r.. bu baghgr vermemin nedeni, Eevredekileri giildiiriip dinleme tuza$rme
diigiirmek istememdi. Tabii ki kamera cilmedi, qimdiye dek hig olmadr$r kadar can
Ama bazen bir anda kamerayr, iElevini ve yapabileceklerini tekrar gosterme i
dofuyor. Denememe bazr genellegmig incelemelerle baglayp daha sonra, kamera hareketini
genel dzellifiinden ve teknik geligiminden bahsedecelim.

Incelemeler
Bir giin GustavJanouch,Franz Kafka'ya sinemayr sevip sevmedifini sordu. Cevap
Kafka bunu daha once hiE drigtnmemiq olduiunu sciyledi. Sinema hog bir oyrncak ol
ama o buna dayanamazdr, fazla merceksel (optik) olurdu, bir 'augenmensch-goz
haline gelirdi ama sinema gortintdyti mahvederdi. Hareketlerin siirati ve qortin
hrzla deiigmesi izleyiciyi gdriintti bombardrmanrna tutuyordu. Gciriintii nesnelerin
nesneler gori.intiilerin ciniine gegiyor ve bilincin bu yiiklemeden taqmasrna neden ol
Sinema o giine kadar Erplak olan gozri giydirecekti.Janouch bunun gok korkunE bir
olduiunu soyledi: 'Goz ruhun penceresidir.' Kafka bagrnr salladr: 'Filmler de demi
yaprlmrg kepenkleridir.'

Istanbul'da BSB'nin belgesel konferansrnda kamera ve kamera estetiii izerine bir
yapacafrmr ve segtifim baghir soyledifimde Thomas Balkenhol giilmiig ve bana
hikAyeyi hatrrlatmrgtr.

Incelemenin ikinci krsml
Eier bugrin televizyon haberlerini izlerseniz, kameramanlarln ne kadar cok bi
Eektigini fark edebilirsiniz. BirkaE yrl cinceye kadar boyle geyler gciriilmezdi. fuhnda,
kalrrsa-tabii ispatlanmasr gerek- kameramanlarrn birbirini Eekmesi televizyon habe
devamh takip edilmesi zorlaqrnca baEladr.

Bogko bir biil0m
Bir partive davetlisiniz. divelim ki bir
Olayrn geEtifi odaya adrmrnvr attrplnrz anda
sizi Eekmeye baghyor. Amcanrzrn, en
arkadaqrruzrn yeni renkli vizorlti ve dijital
sabitleyici kamerasryla Eekiliyorsunuz. Bir
sonra bu sefer de videoyu izlemek iEin
ediliyorsunuz- ashnda izleyece$iniz genel
kurgusuz, kronolojik srrayla kamera
geliginden kasetin bitiEine kadarki zamandi
geEen olaylar olacaktrr. BirkaE yrl oncesine
bu sallanan, ftu, fazla "zoom"lanmrg a

gdriintiileri izlemek tam bir igkenceydi. Tek i
tarafi olayr tekrar yagamak, o giinii te
hatrrlayarak e$lenmekti, tabii kamerama
mesleki deneyiminin izin verdifi olEtide...
arada kameraman yerine kamerayr kull
demenin daha dofru olaca$rnr di.igtin

Eiinkil kameramanhk bir meslekken 'ka
kullanrcrh$r' bu mesleiin sadece bir

Bugiin kamera (cizellikle de dijital ka
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ruzaglma
,ar canh.

ihtiyacr
ketinin

flerin 
degil

loluyordu.
i9 bir iddia
demirden

fir sunum

b bana bu

birbirini
hda, bana

berlerinin

[r dtiidn
anda biri
I en iyi

f Sciriintri
Bir stire

lin davet

fel olarak
ramanln
liliminde

Fe kadar,

I amatcir

lek ilging

I tekrar
Tamanln

pe... Bu

fullanan

h frfEiik video kameralar bile az once bahsettifim rahatsrz edici sallanmalarr ortadan
brd"abiliyor. Bir de otomatik fokus, otomatik beyaz ayarl ve otomatik diyafram... Hnli
iffilemeyen birkaE sorundan ilki, on plandan biri kareye girdiiinde fokusun bozulmasr,

-!ri ise bir nesneye odaklanmrg kameranrn renk ayarrnrn bir odadan dilerine gegerken
bsulmasr. Sorulmast gereken bunun onemli olup olmadrir. Kolay ve kusursuz tirr.in

Frrlama faktcirleri, nesneleri algrlayrgrmrzr etkilediiinde onemli bir hale geliyor ve

3fosel edebiyatlmlzrn onderi televizyon, basit ekonomik nedenlerle bu trir yaklagrmlara
run eosteriyor.

Urusnamam gereken baqka bir qey daha var. 90'larrn sonuna kadar, ev videolarr
bzulanmryordu. $imdi ormefin yeni Mac DV sayesinde herkesin evinde kriErik bir
m.r_i sistemi olugturmasr, anrlarrnr kurgulamasr ve internet yoluyla tiim diinyaya
&F n'sr mtimkiin. Bir sonraki adrmr ve getireceklerini ise sadece bilgisayar endtistrisi

-lh=biliyor.

taraftan bu geliqmeler bairmsrz film yaprmcrlarrna ve belgesel yonetmenlerine bir
:rzntaj sagladr. Ornefin ytiksek kaliteli clhazlara ulagmak kolaylaqtr. Yaklagrk 5 bin

birkaE yl once 10 kau fiyatla sahip olabilecefinizden Eok daha kaliteli kamera-kayrt
re kurgu rinitesinden oluqan bir stiidyo kurmanrz miimkiin.

.rliinl teknoloji daha demokratik ve Eoiunlu$a hizmet iEin Eabahyor gibi g<iriiniiyor.

$im ilk, Almanya'daki adr 'handy-cams' olan el kameralarrnrn geligimiyle bagladr

d<rrim her eve bilgisayarlarrn ve ardrndan da dijital kameralarrn girmesiyle devam
Guntimiizde ba2r durumlarda profesyonellerle amat6rler bile aynr araElarr kullanrr

Cinema'nrn babalarrndan biri olan Richard Leacock son yrllarda Hi8 ile gahqryor:

Fleherry bana kitaplar gibi filmlerden de 'istediiimizi, diledigimiz anda, diledigimiz
mqun bir fiyata' gorebilmemizin bir yolu olmasr gerektifini soylemiqti. Bence bu

kitap yayrncrhirnr ornek aknahyrz. Kimse bir kitabr tek oturuqta bitirmiyor. Ne
Bir yrla kadar DVD'ye kaydedilmig, iki buEuk saatlik belgesel filmleri , tam

siJeo kalitesi artr iEindeki tiim metinlerle (ve istediiirrriz an dondurma imkinryla)
ohcafi.z. DVD'lerin iglerindeki metinlere izleyici tekrar tekrar donrip bakabilir,
h:kknda diigiinebilir ya da arkadaglarryla tartrgabilir, hakkrnda makaleler yazabtlir
bu DVD'leri kiitiiphanesine yerlegtirebilir olacak. Milyonlarca seyirci olmasa da

dflgiinen insan... Evet, umut verici."

Kqmerq
Eier Thomas Edison ya da

Auguste Lumi6re bugrinkii
kameralan ve video kamera

modellerini gorselerdi bu
teknolojik geliqme ve tasanm

karqrsrnda gagkrnhkan kiigiik
dillerini lutarlardr. Orneiin
kameradan Eok, kiiErik bir
kutuyu andrran yeni Sony
P1 DVkameralar....

Bitirmig oldufumuz bu
sayrsrz filmle dolu yijrzy/rt,

bareketli gonintrileri yeniden rireten crhazlarla tanrmlayabiliriz. $imdi ise medya
rrni bir dontim noktasrndayrz.

tlqraco 'FIow to Read Film' adh kitabrnrn gcizden geEirilmig yeni versiyonunda;
i:nl^tmak iEin bulunan diller artrk birbirinin iEinde eriyor. Film artrk matbaaya
a:k deiil. Filmler ve kitaplar iEige .." diyor. Ve: "BaglangrEta im vardr, im

ror ve gark olarak soyleniyordu. Sonra yazrldr, 6nce resim, ardrndan sdzctik
Smunda im basrldr. Bu kodlama sistemi duygu ve dtigilncelerin, tanrmlarrn ve
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Bitirmig oldujumuz bu
yiizlerce filmle dolu yiizyrlt,
kaytt ve hareketli
giSrii ntii leri yen iden
iireten cihazlarla
ta n r m I ayabi I iriz. $rmdi rse
medya tarihinde yeni bir
ddnlim noktastndayrz.



Kamerann hareket etmsi
(ki hareket kendi bagtna

bile bir anlam yarafir)
iizne ve kamera arastnda
yepyeni giigtii bir itigkinin

do{mastnr sa{lar.
Kamera iinceteri de

hareket ederdi ama yerini
de$,igtirmeden

g
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incelemelerin saklarup korunmasmr safladr. Ba
teknolojisi tiim bu birikimi ,frrtl"ru
kiitiiphanelerden kurtarrp binlerce, milyonl:
insanrn iletimine sundu, toplumu-.rru bi, 

",tutan tutkal gbi...19. yiizyrldaki bilim dewirm
goriinttiyti ve sesi de kaydetmenin teknolc
yollanm kegfettik. Once fotofraf, ardrndan plal
ve filmler tek bagrna srjzciiklere ihtiyaE d";ri

iden iiretti. En azrndan biz oyle olduj
Onlann temsil ediliEini gerEekmii

Kaoul etrrk. fulrnda basitEe farkh kodlama si
iEinde olduklannr sciyleyebiliriz..,,

:f::,:f,:"j1__rt:.i.nrn ilk yrllannda itk dikkati Eeken rnakinelerin kulla
;"Y:]:r; 1 1..1 iI:. rarih te 

.b ". "", 
go,u 

",u 
J.., ;il ;.:; il#.Jitil;

3:::::i:,'-Y:liiil:l-:f f ra'a'-iu'*;;";;;;;";ffiTHn::l
gosterimlerinde asrl btiytileyici oranrn t ayaeiim4,*#;;;;i: ": Lur'rere

ceker.izlerr.nleri.",1 hii-;it^,. -L.- -r ,, ...r

ilXTl|lTlll"T::'".m1':Tii:t.,,':91#;{#;;,i'"retreringerisi#enn gellslm

i; : i:*':, :::f lTu" 
kam eras rmn *' ai g.r yardrmcr cthaztar nger i qi mind e deiglevini siirdiirmektedir.

;H:."#*."T"":j,:I. 1,L:_:__lrnj,ten 
1e00,e kadar durum nlmleri ya da

fl ;T;?11j3.;1:,1il._:llyrl1d";stizzard,dad"N.*yo,k;;"r;il;il;kadar Erkabilen bu filmler orrna"t;t ^t",,i-^ ^r.-E 
94 r tLw rvr^ ra orqugu glbl:

eskerterini- _^^,_ _^_^]f 
r grindelik,olaylara odaklanryordu. Film y"prri.,i"rr, i

;"5":l:'lL::'^':.':::"','T;rilJ1"',ffi ,.J#-;ol'
bastadr. noyr.l.. lr. J;;;i:]: :l: -:T 

raKma, to:eni gibi dzel olavla'
n kullanrmr beleelevici bir.yer aldr. Film, herkesin gahit 
n kullanrmr belgeleyici bir yenilik

.riih L,, ct_t -, , insanlara gcisteren bir arac olarak tTiim bu filmler tek seferde gekilmigti, rek kamerayla.,,
ren bir araE olarak

j: rn oniindeki cisimlerin hareketini deSil aynrqe iyle birlike kaut cihaz, da htrJ*ot^ d^-^_ rr_.
!-- ----*, rorograr rarelerinden ibaret olaft arde a
lcemo.^-, 

dogan bir yanrlsamadrr Am,
kameranr^. uuru'uguqur. Tam burada sinema L

devreye giriyor. etinkti kamera i"l.yi.iri, :t:::1{e geglr(

ilk g eketsizdi. Hareketleri bir tiyatro sr

:,,-,: Bu yaklaErm rff. t , f qOjt. .Holigan

::n,ff f:::.*;Fd;fi #if,"J;:I1f illll*fl";f ff 
.,ffi

giiElii.bir iligkinin dogmasrnr salrar. x"-.r" oncereri de hareket J:Tl""Tl
*f:t,"X:.n. 

1e00 ve 7e02 
".,""1'9" g;.; basrrklan gelistirilmisti ve burlLr vc Dpanoramik " du. yine de bunlarda bir 6";.y; ;;gr,, t 

"..ketduygusal ve yoktu.

1903' baqka bir sinemasal geriEme aErsrndan da oldukga cinemli bir yldrr:bulunusu. ***1T.y:tO.;]"1* 
f 

ihnen il; S. porter,Briyrik Tren So1,tiry) fi lmiyl e rlk degrs i mi s.,;;.; ;;: ##ff il,.:t#
srna yol aEar. Farkl Eekimleri bir araya getirerek y^pr^rr r^,

r ya da y-:I v.e Muybridge glbi ban sinema kigiflerinin harebilimsel bir ilgileri vardr. Sinem 4 tctihi t ^-^L^.r: r_-, ihi
yaprlan fi zyolojik araEtrrmalara
i igin icar edilmigti. Cevapladr

qdrdiiniin birden yerden kesilip kesilmediSi sorusuydu. Ba
aglar ve hareketli kamera varh$rnr fizyoloji< ve optik araEtr
na borcludur.

.--,^,, -. .'nii ele geEirir, olryl.r,r, ;;";; ; ;ff""_'ilfitfi.J j



f8ladr. 
Basrm

pyutlanmrg
milyonlarca

lzu bir arada

[r devrimiyle
p teknolojik
indan plaklar
iE duymadan

fle olduiunu
irEekmig gibi
lna sistemleri

nin hareketli
ra tarihi gibi

$r. Hareketli

rr biri atlarrn

lu. Bagka bir
araqtrrma Ck Porter, Edison'a katrldr. 1.903'te akrgkan paralel kurgu yontemiyle en pa

-.ri 
olan 'The Life of a Fireman 've 'Biiyrik Tren Soyguhu'nu (The Great T

n kullandrg
Ecn) Eekti. Sonraki filmlerinin hiEbirinde kendisinden bekleneni gergekleqtiremed

h.-+-la birlikte kamera pozisyonlarrnr ve yerlerini defigtirmek gerekli hale geldi
pn teknoloji I ,rnsal filmlerde yeni setler eklendi ama aynl zamenda cizneyle kamera arasrndaki

i6re'in i + d. degigebilir hale geldi.
lrna di
bir a$acr -de -Grandmother's Reading Glass' filminde ilk close up kullanrldr. Ama bu hemen

liEimi iEin r; bunu, D. W. Griffith'Bir lJlusun Doiugu' (The Birth of a Nation) ve
dea (Intolerance) filmleriyle EokEa kullamlrr hale getirdi. Eric von Strohhei

1e ilgili bir roportajrnda 'O, fakirlere de, tiyatrodfi gozltikli.i zenginlere yaprldrgr

da
&enli goriintr,iler sundu. 'Ama close up ile neyin gorrileceiine karar veren Griflith'dir

i 5 dakika
q-r bir kiginin diigtincelerini, tepkilerini, yiiziindeki ifadeyi gcistermek, izleyiciyi

i-.nrli olana yoneltmek iEin kullandr.

lik
up'r ilk kullandrfrnda yaprmcrlar onun grldrrmrg oldufunu dtigiindriler. Bacaksrz

ak tanr
('bodies without legs') kullanmak onlara gore kesinlikle imkinsrzdr. Tek istedikleri

eden, yiiriiyen, bu srrada da bacaklarr gdriinen insanlardr. 'Bir lJlusun Doiuqu'nda
asker dolu bir ovanrn genig aEr Eekimini yapmak istedi. Ancak ekibi bu iste$ine

ft '. O zarrrene kadar filmde ordu 6 kiqiden olugur gerisi izleyicinin hayal gociine
. (KiiEiik bir not: bugi.iniin dljital teknolojisiyle de, izleyicinin hayal giiciinden

kaydedi
bir gekilde, yine birkaE askerle bir ordu yarateblliriz.)

Il-suvla, kamera-zaman-mekAn birlifi krrrlrr ve yeni bagtan kurulur. Kamera artrk film
Eprmclslna gereken malzemeyi kaydeden destekleyici bir alete doniigiir. Kurguya
gnglmesiyle birlikte Eekimler krsalrr ama filmler uz^mayebaqlar.

&gudan once filmler dokunulmamrq bir gerEeklik tagryordu. Kurgu, film drinyasrnr,
qfo -Velies ve Lumi6re'lerin daha onceden yaptrfr g!bi, ikiye ayrrdr.

IF'ere kardeqler fotoirafErhktan gelmiglerdi ve ana amaElan, basit Eekimlerle kamera
rmdeki gerEeklifi yeniden iiretmekti. Bir yeri, atmosferi, zamanL yeniden yarattrlar.
*i.s ise film yapmaya baglamadan 6nce sahne sihirbazrydr ve bu nedenle fantezilerinin
*r sr$rndr. GerEekliii tiretenlerin ardrndan kameranrn diifmesine fantezilerinin

-t'n 
iiretimi ve yarattmr iEin bastr. Filmlerinin birEoiunun baghfrnda 'knbus've 'riiya'

LEF-leri geEiyordu.

LFl<e'daki ilk filmler Fransa'daki ilklerden Eok daha basitti. Edison, hapgrran bir adamr,

Ldcoen bir bebefi, bir dansr kaydediyordu. Bunun yanrnda halkrn tepkisi de
.Lerllannkinden farkhydr.

rtneginde anlatlmln ve dramatik amaElarrn bizi kameranrn kullammrm degigtirmeye

uladr$nr gortiyoruz. Bunlar kamerayr cizgiirlegtiriyorlar. Kamera teknik geliqim
. bugiine kadar film yaprmcrlannln ve teorisyenlerin olmasrnr istedi$i Eey oldu

srrursrz, krsrtlanamaz, ba[rmsrz bir goz haline geldi. Sessiz sinema doneminin
kamera ozgrirlegmigti. Istediii her yone gidebiliyor ve dilediii perspektiften

hr-ordu. Sesli film, krsa bir geri Eekilme dcinemiydi. Ama bu ktiEiik adrm daha

rd"tmlarla ilerleyebilmek iEin atrlmrEtr.

hareket edip izleyicinin perspektifini defigtirir ve bize nesneniry'oznerlin sadece

gosterir. Ancak gerEevenin drgrnda, kameranrn gostermedigi, karenin iEindekiyle

ba+ta nesneler de vardrr. Drgansr ve igerisi dramatik bir etki yaratrr. Objenin ve

hareketi bir ritim, akrcr ve biiyiilii bir atmosfer yaratrr. Hepsi bir araya geldiiinde
se mekinrn sinemasal kombinasyonunu, dilin bir parEasrnr olugtururlar.

qrihinin iEinde sanat ve sinema kol kola yiiriiyorlar. Bunu bize en iyi kamerarun

geligimi gcisterebilir. Arna bu durumda kafalara takrlan bir soru var: Teknik
herhangi bir anlam tiretir mi? Bu, gegmigte cevaplanmlq olmasr ve qimdi de

hare

sah

irJ
ha

ye

yerl
bu sa

rgu
nut

kurm
nln

ale qereken bir sorudur.
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Sessrz sinema diSneminin
sonunda kamera
6z9iirlegmigti,
istedigi her ydne
gidebiliyor ve diledi{i
perspektiften
gekebiliyordu.
Sesli film, /rasa bir geri
gekilme ddnemiydi.
Ama bu kiigiik adtm daha
biiyiik adtmlarla
i lerleyebi I mek i gi n afi I m ryfi .



Kamera hareketleriyle
uzun gekim yapma

teknikleri ileriki yillarda
tiim diinyada kopya edildi.

1929',a

kamera her
geldigimizde
y6ne hareket
edebiliyordu.

24
Hqreketli Kqmerq

"iki temel kamera hareketi vardrr, kamera Qevresindeki hayali eksenlerden birinin
donebilir, ya da bir yerden bagka bir yere gottiriiliir. Her iki hareketin de kamera ve

arasrnda kurdugu farkh iligkileri vardrr." Pan ve tilt ozneyi takip eder, rolling,
deiigtirir. Kaydrrma ve vinE dikey vey:-yatzy Eizgide hare ket eder. Bunlan saflayan

geligmeler tripod ve pan bagh$drr. Her ekipmantn krsrth bir Eegitlilikte olana$r r
Bunlarrn kameray desteklemesiyle yonti, hrzr ve prirtizsiizliiiti (GerEi pnriizsrizliik

Holllrvood'a aittir) aErsrndan ozel kameralar iiretilebiliyor. Kamera aynr zamanda i

bir qekilde, kesikli, krvnmh ya da estetik olmayan bir gekilde hareket edebilir. O

Able Gance, 'Napolyon'filminde kameray Napolyon'un Eocukluk sahnelerinden bi

kar topunun perspektifini yaratabilmek iEin bir topun igine yerlegtirmiqti

lJzun siire kamera kullanrmryla parrltrh bir zirve noktast olmayr baqaran en

F. W. Murnau'nun 1.924 yaplmr 'The Last Man' adh filmidir. Murnau genelde

kamera kullanryordu ve senaristi Carl Meyer'e senaryo iizerine kamera hareketle

yazdrrryordu. Yaprmcr Erich Pommer, Murnau ve ekibinden bu film iEin Erle

geyler yapmalarrnr istemigti. Bunun iizerine Murnau ve kameramanr Karl F
planrnda kamerayr aqa$r dofru inen aErk bir asanscire yerleqtirdiler, ardtndan

drqarr Erkanp otel lobisinin iEinden gegirdiler. Filmde bttnun gibi kamera h

bulundufu 45 sahne, yirmilerde hareketli kamera tekniklerini geliqmeye zorladr

ve Murnau kamerayr :uzayabrlir bir merdivenin iizerine, bir bisikletin, lastik t

olan kiiErik bir panonun iizerine ve daha uzun gekimler yapabilmek igin kame

belinin etrafina bile ba[ladrlar.

Kamera hareketleriyle uzun Eekim yapma teknikleri ileriki yrllarda ttim diiny

edildi. 1,929'ageldi[imizde kamera her yone hareket edebiliyordu. 40'larda ktiEiik

yer degiqtirebilmek iEin kullanrlan "dolly'lerin mrikemmellegmesiyle defiqim
Sinemayr destekleyen araElardaki ilerlemc, daha geliqmiq daha hassas film
merceklerindeki ilerlemeyle beraber yol ahyor. Geniqletilmiq kamera hareketl

derinliEi iizerinde daha hassas bir kontrol gerektiriyordu. Bu konumda en

,r
W

Orson'Welles'in Yurttaq Kane' adh filminde gahqan kameraman Gregg Tola



de 1930'da Moviola ses kurgu masasrnnve 1932'de bu kapsamda
mekinesinin yaratrlmasrdrr. Her iki geligme de Eekimleri krsaltrp

sa$ladrlar. Benzer bir etki de video post production'rn geligi ve
mlinear kurgu sistemlerinin yiikseliginde gozlenebilir. SO'lerde ve

ve MTV tarzr tamamen film ve video post-production'rn teknik

5{Ilerin Arriflex 35 mm kameralan, daha hafifve daha kiictik olan
Bu sayede "Fransrz Yeni Dalga", "Cinema V6rit6" ve "A.rnerikan

sinemactlar ellerine kameralanm ahp olaylarrn pegine drigebildiler.
i 60'larrn kliqesi oldu. 70'lerin baqlarrnda ise kameraman Garrett

mceHeri sayesinde yaprm sriresini ve yol masrafim azelten,,,steadycam,,r
i ortalannda, servomotors tarafindan kumanda edilen ve daha once

lp'yonlarda Eekebilen "Louma Vinci"ni 80"lerin ortalarrnda .,Skycam

lfooaco'ya gdre, "Tiim bu icatlar sayesinde makinelerin buytikltiltinden
fik krsrtlamalar ortadan kalktr ve kamera hayal edilen, kontrol

gy gpzeyaklagmaya baqladr." Fiber optikler sayesinde insan vticudunun
hareket etmek bile miimktin. Kamera tiim srnrrlarrndan kurtuldu.

pla Eekimlere kurguda mtidahale edilemediii iEin yaprmcrlar bir kere
wrdikten sonra film onlarrn etki alanrndan grkmaya bagladr. Teknik

konfor, ekonomi gibi ihtiyaElarr takip ediyor.

sadece kurmaca filmi etkilemig gibi gortinebilir, ancak bunlar
etkilemigtir. Flaherty'nin 'Kuzeyli Nanook' filmi kurmaca bir film

: Oykiileyici yolla almr teknikleri kullanmrgtrr. Cinema V6rit6 ve Direct
kayrt teknikleriyle doirudan ilintilidir. 80'lerdeki Alman belgeselleri,

l'in filmleri izleyicinin goziinde gerEek olaylarrn canlanabilmesi,
i g6glendirebilmek iEin a[rr ve ciznel kamera hareketlerini kullandr.

g6yle yazmrg: "Sinematografi hareket eden imgeleri yazmaktrr..." Gortintii
i film yaprmrnrn bir pargasl olarak gdriir, kameramanrn gorevi olarak defil.

iin sinema, do$asr gereii gergekEidir. Kurgu goziin algrsrnr alt tist eder
amsrzhk yarahr. Bazin filmdeki hareketlerin kameraya grire gekillenmesini
hareketi yakalamasrnr, ona uyum sa$lamasrnr istiyordu. Jean Renoir

olarak gciriiyordu. "Kameranln sadece olanr Eekmeye hakkr vardrr.
'Jean Mitry kamera hareketini dramatik alan yaratrhqr olarak tanrmllordu.
'Film Esteti$i' adh kitabrnda (1932), "Film zamanln ve ortamln sanatrdrr.

y6nde ya da iiE diizlemde gerEeklegir; kameranrn hareketi, rgrEtn hareketi ve
hareketi.

ewendeki ritmin ve viicutlann senfonisini yaratmak iEin oykiintin peqinden
dzgiir hareket eden bir kamera istiyordu. Kamera insan gozri gibidir,
i diiEiinceler gibi kendi bagrna merakla bir yerden diferine gitmelidir.

en eski

!
Freund

asa

nyada

rik

an

erl
one

Ea
!aa
a

aEaaa

o
Eo
6
-9lfo

'oland'a

25
o
Eo
6
E
o
6
m

Bazin filmdeki
hareketlerin kameraya
gdre gekillenmesini delil
kameranrn hareketi
yakalamasmt, ona uyum
sag lamas, n, istiyord u.
Jean Renoir filmlerini
belgesel olarak gdriiyordu.

"Kameran, n sadece olan,
gekmeye hakk vardtr.
Hepsi o kadar,"
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$imdi ben, bir kamera
olarak hareketlerin

kaosu nda manevral an mla,

en karmaylndan
baglayarak kaydediyoru m.

Savru luyont m, zamandan
ve mekdntn stntrlanndan

kurtulmug, evrende
verilmig birgok noKayt bir

araya getiriyorum.
Onlan nerede gektigimin

higbir iSnemi yok.
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Alexandre Astruc 1961'de bir s6ylegide, "E$er kamera oyuncularla hareket ederse.

sola hareket eden bir gciz haline gelir. GerEekten de -farlonda olmasanrz bile- ka

var olan enerjisini hissedersiniz" diyordu. 1971'de Bernardo Bertolucci, "Kendi
nasrl hareket ettiriyorsam, kamerayr da ciyle hareket ettiriyorum" dedi ve 1974'

kamerayr bir miizik enstriimanr, sinemayr ise mriziksiz bir miizikal olarak tan

Ama en marjinal ve gekilci olanr Rus film yaprmcrsr Dziga Vertov'du. Ona gcire s

gerge[in sinemasr olmahydr. Insanlann gerEek durumlarda habersizce kaydedilmig

Eekimlerinden olugmahydr. Teorisinin merkezinde idealleqtirilmiq kamera bulunul
Bunun kino-eye kurgusuyla iligkili olduiunu soyltiyordu. Kamera insan gozii
ristiindiir, uzakakini gorebilir, alrr veya hrzh Eekim yapabilir, inanrlmaz aglar yekelay

Kurgu srrasrnda farkh zamanlarda ve farkh mekAnlarda geEen olaylar bir araya getiri

Vertov'a gore , kino-eye miikemmel olmayan insan gcizi.inrin normal olarak a

gerEe$i, Eok daha ayrrntrh bir gekilde gorebiliyordu.

"Ben bir kino-eye'm , ben drinyayr gordri$tim gibi gosteren mekanik bir gozii
andan itibaren kendimi insanrn hantalhirndan kurtanyorum, siirekli hareket
geEiyorum, cisimlere yaklagrp sonra uzaklaqryorum, altlarrndan stirtiniip iistle

athvorum. Dortnala kosan bir atla stiratleni

kalabah$n iEine dahyorum, kogan askerleri

derken srrt fistii diigiiyorum, bir uEa

yiikseliyorum, havada stiztilen bedenler
atrhp uEuyorum. $imdi ben, bir kamera

hareketlerin kaosunda manevralarrm
karmaqrirndan baglayarak kaydedir
Sa'"'nrluyorum, zamandan v e mekantn

kurtulmug, evrende verilmiq birEok
araya getiriyorum. Onlarr nerede Eektigimrn
dnemi yok. Yiiriidtigtim patikam ye

yabancr bir diinyaya yoneliyor."

Ne yopmoh?
Amator kamera ile profesyonel kamera arasrndaki fark nedir? Cevap Eok aErk:

kontroliin miktarr. Profesyonel kamera merce$ni gSzlemez, mercek aErktadrr ve

en iyi etkiyi verebilmesi iEin kontrol edilebilir. Filmin dilinin bir pargasr olmaL
anlam iiretmek iEin, kamera hareketlerine ve sinemadaki teknik geligime oda

gahgtrm. Eq oneme sahip diier faktorlerden bahsetmedim, mesela EerEeveleme.
olarak bazr goriintiilerin seEimi... Neyi goriiyoruz, neyi gclrmriyoruz? Ve bir
gdriiyoruz, hangi agrdan goriyoruz? Film yaprmrnda sunumu etkileyen daha

faktor var. Kamera nereye, hangi yiiksekli$e yerlegtirilmig, ne miktarda rgrk ahyoC
gekilde, tiretim araElannrn kullanrmryla ilgili sorular srirtip gidiyor.

50'lerde Robert Bresson, iki tiir film oluiunu yazdr."Ilki tiyatronun ka1'naklarrm

ycinetim tazrvb.) ve kameraln yeniden tiretim iEin kullananlar; diferi ise sine

kaynaklarrndan faydalanan ve kamerayr yaratrm iEin kullananlar."

'Bir Film Nasrl Okunur' kitabrnrn son bohimtinde Iames Monaco soyle
"Ne yaprlmah? Yeryiiziiniin hikimi olan Ea$dag medyayr durduramayrz. O
doldurmaya devam ediyor. Yeni sciylem tarzlart,, okuyucunun iglemin aktif
olmasrnda rsrar etti$i igin, bize koklerimizi yeniden bulma firsatr verebilir.:
gelecefin estetigidir. Yeteneklerimizin, teknolojilerimizin koqulduiu faydalara,

odaklanmahyrz. Filmin nasrl okunabafrnr bilmek artrk yeterli de[il, artrk daha

gekilde filmin nasrl kullanrlacafrnr da bilmeliyiz."

"Sanal gerEeklik teknikleri tutumlara ve arzu edilene gore degigir. Yeni bir yiizyl
sanal gerEeklik miihendisleri ve yaprmcrlanynryir once filmin dofuguyla kiq

diyalekti$i tekrar yagryordu. Teknoloji, gerEe$i tekrar iiretmek iEin mi yoka
kegfetmek iEin mi kullanrlmah? Yine Mdli6s'in kargrsrna dikilmig Lumi6re'i
ama bu kez kaynaklara ihanet etmeyen bir anlatma ycintemi. Mdli6s'in fantezileri



bir dc
daha ti
dryor?

147rydr. Dijital kayrtlar artrk birini diferinden ayrrt
boyuta ulagtr. iqin ilginE yanr, geleneksel gerEekEiler,

in kazandr$rndan daha gok kazanryor gibi gori.iniiyor:
iEin kullamlan sanal-gerEeklik teknikleri, makineler

giden bilimsel belli bir ana teslim olacak.

r-nh yayrmlanan bir oturumda yenilikEi sinematografinin

r tavsiye edilebilecefi soruldu. $oyle cevapladr: Bence bir
i sinematografi, klasik gekilde yonlendirilmig tekniktir.

hrmaca film, kitlesel bir cinayete tanrkhk eden bir belgesel

lr,tryor. Zarmanla ekibin iiyeleri oliiyor yada oldtiriiliiyorlar.
tii,rn olayn ortasrnda. Filmin sonunda filmde gdrdiiiiimtiz

i cn son olarak da kameraman. Kamera yere dtigiiyor ve son

-- Ekran kararrr. ,a

'Bir Film Nastl Okunur?' (Oglak Yaytnctltk)

and Mark Cousins, 'lmaging Reality'.

The Mobiel Mise-en-scene'.
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Teknoloji,
gergeg i tekrar ii retmek
igin mi yoksa gergekligi
kegfetmek igin mi
kullanilmal0
Yine Mdli6s'in kargrsrna
dikilmig Lumi6re'i
gdriiyoruz, ama bu kez
kaynaklara ihanet
etmeyen bir anlatma
yiintemi.
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Geleneksel anlafim
kaltplan, hem izleyicisi

hem de o filmi ya da
programr yapanlar

tarafi ndan ortaklaga kabu I
giSrmiig, denenmig,

gegerliliji kanftlanmry
anlafim bigimleridir.

Bu anlagma zeminine
dayanarak izleyici, izledi! i

filmin ya da program,n
kargtst na rahatltkla geger

IZIEYICI.

TEKNOTOJI
A€rsrNDAN

YARATICITIK

Ontindeki
Kurbqnlor)

ve onu tiiketir.

Nazmi Ulutak
n u I u ta k@a n a d o I u,ed u. tr
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Gurrti-ti, yaqamrnda sinema ve televizyonda her giin saatlerce gciriintii
akrp gitmeke. Sinema perdesinde ya da televizyon elsanrnda izledifimiz bu
birtakrm anlamlar Erkarrp, yonetmenin anlatmak istedifini anlayabiliyorsalg
daha cinceden sinema filmlerini ya da televizyon programlarrnr izleyerek
deneyimlere dayanrr. BaEka bir deyigle, bu deneyimi, hepimiz gocuklu$u
kargrsrnda oldufumuz grirtinttileri tiiketerekkazarunz. Bu deneyimi kazarurken
anlamlannr Edzmeye dayah biri dil ogrendigimizin hiE farkrnda olmayz.
ana dilimizi kullanmayr nasrl olreniyorsak, gortintiilerden olugan dili de
oEreniriz.

Ana dilimizi <iirendifimizde, srrurh kelime da$ar c;isrmrzla Eevremizdeki
kuranz. Konugapilirve okuyabiliriz. Ancak, o dili ustaca kullanan bir qair,
sanatgl olmamrz olanaksrzdrr. Bunun iEin daha bir Eaba ve emek gerekir.

Gciriintiilerin dilini de, Eocukluiumuzdan baqlayarak, sadece perdeden ya
izlediklerimize dayanarakciBrendi$imizde srradan bir izleyici oluruz. Genel
gosterilenleri anlarv, ancak daha onceki deneyimlerimize dayanmayan ye
kargrlaqtrSrmrzda, ahllarn. Belki de anlamadr$rmrz iEin srlolrr, bir daha bciyle
yagamamayl dtigtinerek, kolayca anlayabildifimiz filmleri ya da p
tercih ederiz. Eier o dilin zenginliklerini ve olanaklarrnr o$renmek isteyen
bir kiqiliie sahip iselg sradan izleyici olmayp, kargrmrzdaki gciri.inttilerin

Eaba gcisteririz. Hemen vazgegmeyz. Boyle bir s0recin iEine giren kigi,

EahgtrSr ortamln (film,televizyon/video programr) anlatrm olanaklarrnrn nc
bulmaya Eahgrr. izledikleriyle, okudukla'yla, tartrgtrkla'yla bu anratrm
srnrrlarrnr belki de srnrrsrzhklarrnr kegfeder. Igte gok genel bir anlatrmla, sr

ile goriintii ve seslerin anlam olugturma siirecinin nasrl iqledifini anlarnaya
agasrnda temel fark burada yatmaktadrr.

Srradan bir izlqyicinin kendini hig zore kogmadan anladrir, rahatga tii
ve ses diizeirlemesinden olugan film ya da programlar geleneksel anlatlm
kullanan yaprmlardrr. Geleneksel anlatrm kahplarr, hem izleyicisi hem de o
programr yapanlar tarafindan ortaklaga kabul gdrmiig, denenmig, geEerlili$
anlatrm biEimleridir. Bu anlagma zeminine dayanarak izleyici, izredi$i
programln karqrsrna rahathkla geEer ve onu ttiketir. 6rnegin, hiEbir izleyici
gelen deneyimle yaprmrn bagrnda yezrlle yer alan, yaplmtn .adr'nl, izledigi
neden bir dikdortgen iEinde ona sunuldufunu, herhangi bir gdriintii izleni
miizi$in nereden geldifini, gcirtintti ve seslerin kendi iEindeki geEiglerini
yadrrgamadan, sorgulamadan benimseyerek izler.

Ancak bdyle bir genelleme, bizleri izleyici ve o Eahgmayr gerEeklegtiren
yaprm arasrndaki iligkinin hiE degigmedifini, ortaya Erkan yaprmlann hep
taklit etti$i gibi bir sonuca gcitiirebilir. Bu da bir sanat dah olarak
otede belgeselin durumunu oldukga zorla€unr. oraya Erhgrndan gtintimrize
ve belgesilin anlatrm dilinin evrimini, deiigimini, geligimini yadsrmamrza
Ticari sinemanrn dolugunu temsil eden Louis Lumi6re' in'Fabrikadan
(1895), 'Trenin Gara Girigi' (1895) gibi, grintimiizden geEmige baktrsr
belgeselci bir yaklagrmla gerEeklegtirilen bu filmlerden, giiniimtiz belgeselle
diline ulagmak, tabii ki bir evrimdir, degigmedir, geliEmedir.
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e*enler dnemli roller iistlenmislerdir. Bunlardan

iinde Eok hsa bir zaman dilimi iEinde gdrebildi$imiz
knal film kameralanndan elde kullanrlabilir kameralara

J.Eksek duyarhkh filmlere geEig, sessiz filmden sesli

fiStrk rErk kaynaklartndan ktiEiik ama giicii yiiksek rErk

rilco{igital yaprm ortamlarr, ucuzlayan hatta toplumda,

oLn herkesin iiriin ortaya grkarabilmesini sa$layan araElar

rlifuiminin unsurlarrdrrlar. Teknolojik her tiirlii geligme,

slanru yeniden gdzden geEirmesine neden olurken, aynr

aleum olanaklartntn stnrrlarrnr zorlayrcr Eabalarr da yeni
qrem hazrrlamr$tlr.

olanaklartntn srnrrlartnt zorlavtct cabalardan soz ederken

crrimin temel etkenlerden biri daha giindeme gelmektedir.

-- Belgpselci ele aldr$r konuyr, izleyicisine aktartrken, kurmaca

bdar 'dzgiir" defildir. Onun ozgiirltifti gerEek yagamdan,

gergek z^men ve mekindan Erkan konularr iglemekya da

ctelre Erkardrfr iiriinle z^mena kargr tanrkhk yapar. Bu siireE

sinemacrdan aylran en temel unsurdur ve belgeselciye

*Li sorumluluklar yiikler. Daha genig bir anlatrmla konuyu

anlagrlmasr gerekti[i gibi belgesel sinema, belgelerle ufragrr.

Flamln kryrsrnda kdgesinde, kendilerine ulaqrlmadrkEa sessiz

.:nlxn, olaylarr arar bulur. Ele aldr$r konu'EerEevesinde onlart

E surnr. Biitiin bunlarr yaparken de belgelerine, igledili konuya,

qlurna, sinemaya ve sanata kargr olan sorumlulufunu unutmaz.

belgeselcinin yaratrcrhk Eabalarr ile kurmaca sinemanrn kendi

qabalarr, birbirlerinden oldukEa farkh diizlemlerde kendini

fuianrn yaratlclhk gabalarrnrn sonucunda ortaya Erkan sorumlu

i- Bu Eabanrn sinema sanatlna ne katrp katmadrfr, yine bu sanatln

re izleyiciler tarafindan sorgulantr.

belgesef sinemacrya yaratrcrhk siireci iEinde, yi.ikledi$ sorumlululq

E onu de$erlendiren bu sanat iEinde yer alan kiqilere kargr defildir.
tarihe karqrdrr, belgeselcinin sorumluluiu insanhfa kargrdrr,

rilu$u toplumsal yagama kargrdrr, belgeselcinin sorumluluiu iyili$e,

karErdrr. Biitiin bu genellemelerin drgrnda belgeselcinin en temel

edindiii -kamera karqrna aldrir- gerEek yagamrn iEindeki insanlara

ijn kamera oniindeki gerEek yagam ve bu yaqamrn iEinde yer alan kiqilerle

tartlgmaya aErk bir konudur. Kendilerine kamera ile bakrlan kiqiler

olduklarrnrn ve yaprlan igin amactnrn ne oldufiunu kavramrq olabilirler.

inin ham gciriintii olarak diigiindiigii bu Eekimler, yaprm sonrasr Eahqma

ir" konusunda kamera oniindeki kiginin pek ilgisi olmaz. Olamez da.

r biEimde ve hangi bailamda soylendifi, soyletildi$i yonetmenin igidir.

kendi anlatrm dilinin evrimi Eeqitli agamalardan geEerken ele altnan

arasrndaki iliqki siirekli tartl$ma konusu olmugtur. Bu sontn, gtiniimiiz

belgeselcinin kendisi ile konusu arasrndaki iligkisini Eahgmasrntn iEine

i a goziilmeye Eahgmakadrr. Bu nedenle artrk belgesellerin konusu genellikle

i insanlar (kurbanlar) deiil, kendini de bu kurbanlar arasrna katan

olmaktadrr.

omuzlartndaki bu alrr sorumluluk, onun yaPtlfl ve yapaca$r yaratrcrhk

upkr bir kaplumba[a gibi afrr aitr, emin adrmlarla yol almasrna neden olur.

sinema gibi, bu alanda yaprlan Eabalar agrstndan kosturmaz, kogturamaz. Ama

ifi yere trim sorumluluiunu tagtyarak varrr. /
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Belgeselci ortaya
gkardQr iirii nle zamana
kargt tan*hk yapar.

Bu siireg belgesel
sinemactyl, kurmaca
sinemacdan ayffan
en temel unsurdur ve

belgeselciye bireysel,
toplumsal ve ahlaki
so ru m I u I u kl ar yii kler.
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BELGESET FiKRi

H a reketl i foto! rafl a n n
kendine 6zgii bir karaffieri

ve bagka bir yerde

O gergek gdrgii tantfltdtr

kontrol alfina

Qeviri: Peri Johnson

bulunmayan bir

l'olonyalt Boleslaw Matuszewski (1 g56- 1g2g?),
sinemanrn belgesel potansiyeli tizerine ciddi olarak
dLigAnen ve yazan ilk kigi sayilabitir. 1B9g yrh kadar
erken bir tarihte belgeset 6nem tagryan fitmler igin
bir argiv olugturulmastnt \nermigti.

Matuszewski'nin hayail hakktnda pek az gey
bilinmekle bidikte, kendisinin sinemayla ilk temastntn
Lumi6re'lerin St. Petersburg'daki i gletmesi vasttas tyl a
olduju anlagiltyor. 1898 yiltntn Ocak aytnda Fransa
Cumhurbagkantntn Rusya,ya ziyareti strasrnda
Bismarck, onuruna yapilan bir resmi gegitte Franstz
devlet adamrntn selam vermediQi gerekgesiyte
yaptgt protesto ile neredeyse uluslararasr bir
gerginliQe yol agacakil. Matuszewski'nin gekmig
olduQu film olayrn asltnda b6yte gergektegmemig
oldujunu kanrilayarak bir diplomatik krizin
olugmaunt engelledi.

rgrk ile bazr cinemli noktalarda aragtrrma yapma gere$ini bile ortadan ka

inlikle gcister.iiu. itr.r,t ,
saat, mevsim ve hava kogullarr ile ilgili bilgileri de net bir biEimde gcisterir.
uzaktaki ufuk Eizgisinden_baglayan farkedilemeyecek hareketini perdedlkr en ya
kadar yakalayabilir. ozetle, diger tarihi bergelerin de bu denli grivenilir ve
olmasrnr gdniil arzu ederdi. ./

KAYNAK
* lmagining Reality: The Faber Book Of Documentary (s.13_ 14)
Kevin Macdonald- Mark Cousins

Belki sinematografhikayenin tamamrnr vermiyor olabilir. AncakverdiEi kadan
ve mutlak birgerEekir. Normal foto$aflarda rdtug ile goriinttiyii degigirmekrn
ancak binlerce karede rcituElamayr bire bir aynr gekilde yapmalr, deneyint
fotoiraflarrn kendine ozgii bir karakteri ve bagka bir yerde burunmayan bir
vardrr. o gergek gorgti tanrlrdrr ve yanrlmaz. Sozel geleneii kontrol 

^rrrn^ ̂insan birbirlerine zrt iddialarda bulunurlarsa dofru sriyley..ri., ki- olduiunu
yalancryr susturabilir. Her evresi sinematograf tarafindan filme ahnmrg bir
deniz manevrasrnr diigtinelim. Bir tartl$ma baglarsa krsa zamanda Eciztime u

mutlaklQ, vard,r.

ve yanilmaz.
SiSzel gelenegi
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AgaQtdaki pasaj 1898 yrttnda Matuszewski'nin paris,te yaytmtader ,,rJne

source de I'historie" (Tarihin yeni Bir Kaynakgast) adlt kitapgetndan artitdtr:

Bayrm, uygulanmaya haz* ve ilgilenmenizi dilediiim bir projeye dikkatinizi
izin verin. Bu, sinematografik belgelerin olugflrracagr bir koreksiyonu saklamak i

gegerek belgesel niteligi olan eylem ve gd..inttile.. k"y-"rryla, ,r."d,gl insan ve r
gcirtinttilerinin yerini kamu ve ulusal hayatrn hareketli gcirtintrilerinin almasryb
geliqecektir. Basit bir hobi olan hareketli fotoirafErhk da boylece geEmiqi .an

incelemek- dfrenmek' iEin saygrn bir ycintem haline gelecektir. Dahasr, geEmigc

bir mekAnrn sailanmasryla ilgili bir proje.

BaglangrEta kaErnrlmaz olarak krsrth oracak olan bu koleksiyon, hareketli gcirrintEl
rneralsmrzrn manzera gortintrileri veya fantastik filmler gibi basit eflencelerin



iizerinde gere$nce durmazsantz e[er, brralan belgesel

senat etkinliklerinden bilim, felsefe disiplinlerine dek tiim
i sorunla, otesinde sorunlar yumafryla kargrlagabilirsiniz.

ardrmzda bir dolu soru ve sorun brrakacaforuzdan

ijnde gibi gdrtinmekle birlike, biziayn alanlarrn dniine Etkarrr

ler eweninde nesnelerin yalmkat yer alqtdrr. Bizim dtgtmrzda

ini koymalandtr. Bu, belki de bizim drgrmrzda siirtip giden o en

. Kaba bir yaklaErmla diyelim ki, gerEek, nesnenin kendisidir.

in, tam olarakyalruz kendileri defil, birbirleriyle iligkilenigleri

- bahgr do$rultusunda srralantgt, nesneler evrenindeki diizleme

ya da kugatan yanlarryla ortaya koyduklarr etkidir, etkimedir,

karmaEadrr. Yani canhsr, canstztyla siiregiden varhk evreniyle

pcydr. Kaba bir yaklaErmla diyelim ki, gerEeklilq nesnenin ozneyle

sonuE gu olsa gerek sanat, "gergek"i de$I, "gerEeklik"i ahr temele.

, kimilerince samldrirntn tersine, gerEekleri de[4], gerEeklikleri

belgesel sinema iEin biz, "sanattan baEka bir gey de$il" diyorsak'..

lanrmca...

, gerEek'in yahnkat dile getiriligini temele almakla yetinemez, neden?

iylc degil de, belgenin belirledifi, etkiledi$i, yer aldrfr karmagrk yapryla

Oyleyse belgesel, gerEek'in deiil, gerEeklik'in kargrh$r olacaktrr.

yani gerEek,'yani nesne sanatrn degil bilimin konusudur.

ortamrnda gerEeklegtirilmig belge filmin ayrr, a)ml sava$a ozgtilenmiq

drnefinin ise gok ayrr olduSu, olacafr goz ardr edlebilir mi? Belge film,

ini verecektir elbette. askerlerin ya da sivillerin oliimiinii aktaracak,

bir diseksiyona tanrkhk yaplyormu$uz gibi yansrtacaktrr. iyi de belge

dramrna yaklagtr$r cine siirtilebilir mi yine de? Nitekim rontgen filminin
htfrn ayrrntrlanyla gosterdili bireyin, hiEbir dramrnt yansttamadt[r bilinmez

teknik hiiner gerektirir olsa olsa, bir zanattkirtn profesyonel yatkrnhfrnr

lir beceriye sahip hemen herkes, bir belge film tiretebilir, ama yaptt$,

bir ytiziinii yansltmaktan otede ne anlam tagryacaktrr? Bu ba$lamda

lir eksik viizdiir ve bu yiiziin tamamlanmastna olanak tanrmaz hiEbir zaman.

sinemact, gerEeklikle bulugmaya ycinelir. Yani denebilir ki, belgesel film,
gergeklikten Erkar yola, daha igin bagrnda. SonuEta ama, seyircisinde eksiksiz
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-g SANAT DEGTUiE
* l.ttoin?

Belge film,
bize savagrn dehgetini
verecektir elbette,
askerlerin ya da sivillerin
i5 I ii m ii n ii a kta rac a k,

iSliim olgusunu
bir diseksiyona tankhk
yapryormuguz gibi
yans,tacakfir,
iyi de betge filmin,
bireyin dramrna yaklagfilr
iine siiriilebilir mi yine de?

M, Sadl1r Aslankara
m sas I a n kara@h otm a i l.com



lgte belgesel srne ma da
insan gergeklijini

alr kendisine, fipkr 6teki
sanatlar gibi.,.

Bunu yapabilmek igin de
"insan gergefii"ni

"insan gergekliji"ne
diSniigtiiriir.

drnefiin savag,, bireyin
dramt olarak yanstfir.
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bir imge alanr yaratmayr baEarrr yine de. Bu, sanatEr olmayr gerektirir kugkusuz.

olunmadan yaklagrlabilecek bir alan deiildir belgesel sinema, Eiinkri sinemadrr o,

Btitiin sanatlar, ya bireyi anlatrr ya da birey aracrhfryla anlatrr. Daha dofru bir
bireyle ilintilenmig olgular de$il mdir sanatlarrn sunduiu? Hangi sanat dahnda,
tiire bakarsak bakahm, altrndan birey Erkmaz mr hep? Resim ve mrizikteki
yontu ve mimarhktaki somut biEimleniglere dek boyle deiil midir bu?

Sinema, bunun drgrnda kalabilir mi?

Igte belgesel sinema da insan gerEeklilini alrr kendisine, trpkr oteki sanatlar gibi.-
yapabilmek iEin de "insan gerEefi"ni "insan gerEeklifi"ne ddniigttiriir. Orne$n
bireyin dramr olarakyansltlr. O zaman savag, bilmem kag ton bombamn atrldrfr,
sayrda kentin yakrhp yrloldrfr, qu kadar milyon insanrn yok edildigi kupkuru bir
gibi sunulmaz artrk belgesel sinemada. Bir belgeselde savaq, tek tek bireyler
yansrtrlan korkular-isyanlardrr, umutlar-umutsuzluklardrr, agklar-krrgrnhklardu
film de, anhk bir yakalamayla, bir askerin korkudan altrna kaErrrgrnr verebilir.
asker, birey defildir yine de. Onu birey yapan, bu eyleminden duyduiu uta
duygulandrr. Bunun yansltma yeri de belgesel sinemadrr kugkusuz. Krsaca

belgesel sinema omeli de trpkr citeki sanatlar gibi, Shakespeare'de biitiin ka

alan insan ruhunu didikler, bunu odaklar iite.

Burada, Fethi Naci'nin, romanln ne olmasr gerektigi iizerine diigrintrken yazrn

bilim iizerine s6ylediklerinden de belgesel sinema iEin pay Erkarabiliriz yanrl
Fethi Naci, Eegitli yaprtlarrnda dafrnrk olarak yer alan gciriiglerinde, sanatsal

bilimsel gergeklifin aynr bir gerEeklik olmadr$rnr vurguluyor ve gunlarr

"Bilim de, edebiyat da ayl toplumsal gerEeii anlatabilir. Ayrrca, bilimsel bilgr rlc
bilgi kargrt deiildir birbirine, ama bagka bagkadrrlar, birbirlerine benzemezler-

bilim adamrnrn yontemi, gerEe$e bakrgr, gerEe$ anlatrgr bagkadrr; edebiyatgrnrn

gerEele balagr, gerEe$i anlatrgr bagka. / Bu bilgilerin birbirlerinden farkh olugu
rislffpta apaErk gosterir." "Edebiyatrn insan iistiine bilgiler vermesi baqka gey,

insanbilim olniasr bagka gey. Aynr gerEeklikten soz aEsalar da bilimsel bilgi ile
bilgi arasrnda dailar kadar farkvardrr. Qiinkri bilimin yontemi bagkadrr edebi
baqka; bilimin anlatrmr bagkadrr edebiyatrn anlatrmr bagka; bilimin amacr bagkadr
amacr bagka. Bunlarr birbirine karrgtrrmak zarardan baqka bir gey getirmez
eserine." (Edebiyat Yazrlarr, GerEek Yayrnevi, 797 6, ss.1,86, 1 87, 1 88)

"Bilimsel aragtrrmalardan yararlanarak da baqarrh romanlar yazrlabilir, o ayrr

olan, romancrnrn gerEekli$e kawamlarla degil, imgelerle bakmasr." "...Bilimsel
yalnrz bagrna, hiEbir romanr 'kurtaramaz'." "Oysa roman(.) gerEekten 'estetik
bir roman oysaydr da verdifi bilgiler yanhg olsaydr o romanl gene severek

(Giicrinti Vtiren Edebiyat, GerEekYayrnevi, 1990, s.21)

"Edebiyx, gerEekli[i 'imaj'larla anlatrr; bilim, mantrk kategorileri iEinde. Gerge

anlatmak demek, gergekli$ ete kemife btinindi.irerek anlatmak, demektir." (
Roman, Ofilak Yaynl zn, 1994, s.144)

Pek bilinen bir yargrdrr; yagamsal gerEeklikle sanatsal gerEeklik birbiriyle
Buna gcire, belgesel sinemacrnrn kimi Eahqmalanna yanslyan gerEeklik, yaganrlan

aylarr diigtiyormug duygusu uyandrrabilir. Buna gagmamah!

Belgesel sinemacrnrn, kendisini kurtarmasr gerekti$ bir Eocukluk hastah$-rdrr

Belgesel sinemacr, belge saptayrcrsr deiildir ki, sanatErdrr Etinkti ol

igte belgesel sinemacrnrn yanrlgrsr, galiba bu noktada Erkryor ortaya. Y"puF
saptayrcrh$r olarak algrlamrg kimileri, yalnrz kendilerini kandrrmryor; be

ahmlayrcrsrnr da yanrltryor bana gore.
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, igin bagrnda kendisinin bir saptayrcr deiil sanatEr oldufunu,
i diqiinse, yansrttlErnrn gerEek de$il de gerEeklik olduSunu ayrrt etse

kalkacaktrr ortadan... Qtinkti o zaman, belgesel sinemanrn, ancak
bir gerEek sundufunun, bununsa hayatta kargrhfr olan bir gerEeklik

6ergeklikten cite anlam tagrmayaca$rnrn da ayrrdrna varacaktrr kugkusuz.

yansrttrfr sanatsal gerEeklifin, bilime aykrrr olamayaca$r da

Tpkr difer sanatlarda oldu$u gibi... Nasrl giizelduyunun (estetik'in)
bilimin de zorlayrcrh$ soz konusudur burada.

pznnla ilgili anlatrmrna donebiliriz yine:

hakkrndaki bilgilerine dayanarak, insanlarrn canh imgelerini yaratrr.
in yaratrlabilmesi igin romancrnrn insanlar hakkrnda derinli$ine bilgi

; ama bu da yetmiyor, bu insanlarr belirleyen durumlar, kogullar
inli[.ine bir bilgi gerekli. SanatErnrn yaratrcr Eahgmasrnda bu iki bilgi

iki ayn siireE de$ldir bunlar, a;.nr srirecin iki goniniimtidtir. Bilimsel
bir diinya goriigiiniin dnemi igte burada: Bu gor{ig, romancrnln

i belirleyen durumlar, kogullar hakkrnda yanrlgrlara dtiqmemesi iEin
olur, romancrnrn toplumsal gergekli$e nrifuz etmesini kolaylagtrrrr.

gsreken gu: Sanat eseri, -burada roman- bilimin sunduiu hazrr verilere
yegam deneyimine, sanatgrnln ozgiir hayal giiciine dayanrr; sanatElnrn
t"yr,"F insanlar hakkrndaki bilgisidir, gorgtisiidiir." (Edebiyat Yazrlarr,
i51976, s.142)

deSigmez do$ular yansltlyormug gibi bir tutum takrnan soziimona kimi
gerEeklik dedi$imiz olguyu, ashnda yalnrz tek boyutuyla yani sanatsal

ini gorebilse, ne iyi olurdu. O zaman ne kendilerini belge saptaycr
ne de yansrttrklarr gerEekli$n de$gmez bir dofrunun yanslmasl olduiunu

lde...

kavrarlardr ki, belgesel sinema da, sanatErnrn dtig giiciiniin iiriiniidtir,
ivmesini diinya goriigrinden ahr... Belgesel sinemacr, gerEeklifii aktarrrken,

r dlEtide tarafsrzsa, o <ilEride tarafsrzdrr.

sinema, giictinii, yine de gerEekli$ aktarrrken sergiledigi yorumlayrcr
rle kazanrr. Oteki sanatlardan ayrrlan yanr burada Erkar onun ortzya.

sanatsal-kurgusal ewen, olgusal ewenle hiE de drtiigmek zorunda degildir
<inema, kendi sanatsal evreni iEinde, yasanan olgusal evrenin ipuElarrnr

r yine de. Yorumlayrcrhfr budur onun.

belg'esel sinema ikna etmeye ya da inandrrmaya ycinelmez; gcisterir yalnrzca.

seyircinin olup bitenleri bulgulamasrnr, Eoztimlemesini sa$lamada,

olarak aracrhk yapar yani buna.

a ulagabiliriz herhalde: Belgesel sinema, biitiln gerEekliiini, belgesel

belgesel sinemanrn gticti, belgeseltendi gerEekliiinden alrr! Oyleyse,
gEcti oranrnda duyurur kendisini.

sinemacr? Ne oranda agrrhgr vardrr? Birikimi nedir? Yetkinliii nedir?
sinemacr olarak, bu igin ve sorumluluiun altrndan kalkabilecek nitelikte

donmek istiyorum:

lrrzsam roman olur.' Zaman z^rrrzn kim duymamrgtrr bu sozri? Sertivenler
ilginE olan ya da seriivenler yagadrklannr, yagamlarrnrn ilging olduklarrnr

duyarv bu sozii. Bu scizti edenlerin romandan, romanla yagamtn
hberi olmayan kimseler olduklarrnr eklemeye gerek yok!" (Elegtiride Krrk

['-.,

rr belk

[an,1994, s.34)
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Belgesel sinema,
btiti/ n gergekl ili ni,
belgesel sinemactntn
kendi gergekliginden ahr!
Oyleyse, belgesel
sinemann gficii,
belgesel sinemacrntn
gii cii orant nda duyu ru r
kendisini.



Belgesel sinemacr

bilimcinin ozenini
gi5sterecek,

ancak kendisinin bir

bilimci olmadri,rnr'

kendisini higbir zaman

bir bilimci olarak

dii gii nmemesi gerektigi ni

kesinlikle gi5z ardr

etmeYecektir'
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kanallarr, iizerinde

arrn bilincinde'
sinema" kavramt oluq
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liitfen; belgesel sinema san
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Belediye Diiitin Sarayr'nda yaprlan, Macide ve
D[giin dncesi hazrrhklar, salonda bekleyen davetliler,

Lrcilme5l, takr takma merasimi vs... Bu video kaydr da

iikbilgt iEeriyor - kryafetler, ritiieller, deierler, beden

izledigim videonun etnografik filmlerden bir farkr var:

sonra ekrandabir yezr beliriyor: "GeEmiqe donmek

tir dizi sirecin gerEeklegmesini sallayacak farkh'niyet'leri
gdrdnen insanlarrn niyeti belli gibi, evlenme tdreni gibi
: Qkimi gerEeklegtiren insanlarrn niyeti de bu ilk niyet
d6$iin videolarrnr izlemekteki niyetim ise, bu filmlerin

ne ttir bilgiler tiretebilece$imle iligkili. Dolaysryla,
pp bagrruruyorum.

kiiltiiriin kendisini gorsel semboller aracrhfryla drga

lb, bu semboller aracrhiryla beden dili, ritiieller, tcirenler
meleri olabilmektedir. Jay Ruby, 'gdriiniir' olan kiilttiriin

i s<iyler. Akademik bir disiplin olarak gdrsel antropoloji,
fu$aflarrn iiretilmesi ve bunlar iizerinde Eahgmayr iEerir.

ini bir biittin halinde sunmaz: aragtlrmacl akt'orlerin
giindelik yaqamla karqr kargryadrr. Ktiltiirii, toplumsal

liri qahgmasrnr ancak olgulardan yola Erkarak gerEekleqtirebilir.

kemeranrn dniinde gergeklegenleri'gerEeie' sadrk olarak

U' bir tanrm yapmak gereki$nde, genellikleJohn Grierson'un
: "Aktiialitenin yaratrcr bir biEimde yorumlanmasr...".

Him ve estetife daybndrrrr. Bu ikisi arasrndaki denge anlatrdan

rn etnografik filmlerden ayrrldrfrnr goriiriiz. Bu videolar
ektdrler iEin gerEeklegtirilir. Etnografik filmler, izleyiciye-

arafindan kodlanmrq bilgiler sunarken, bu tiir video kayrtlan
l"emedir. Diigiin videolarr normal kogullarda -aile fotofraflan

tozlanrp bozulmaya mahkffmdur. Bu durumda ailenin driftin
belki de yegine izleyicisi evlenen Eiftin kendisi ve yakrn akrabalarr

Jm$afi gibi, bu filmler de kahramanlarrna duymak istediklerini

'da fotoirafin "Bak", "GOr", "Igte"nin kargrhkh soylenen garkrsr

L videolarr da birEok yonden anr foto$aflarrna benzer. Barthes,

flgiyi iki dfeyle tanrmlar: studium ve punctum. Studium, fotoirafta
izleyicide uyandrrdrfr ktiltiirel Ea$4rmdrr: "Bu alan, foto$afErmn
olarak az veya Eok stilize, ez veya gok bagarrh olabilir; ancak her

kiitlesine gonderme y^p^r... Binlerce fotograf bu alandan oluEur.
kargr bazen hareketlenen bir tiir genel ilgi duyabilirim; ancak

larrm ahlaki ve politik bir kiiltiiriin alalcr bir aracrhsrnr da gart

hakkrndaki duygularrm ortalamadrr, neredeyse belli bir eSitimden
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E DU6UN V|DEOLARI:

$ "GegmiEe diinmek
' igin kqseti geri

SOf...tt

Diigiin videolart
normal kogullarda

evin bir kflgesinde
tozlantp bozulmaya
mahktmdur.
Bu durumda ailenin
dii gii n g6rii ntii leri n i n
en sad,k, belki de yegflne
izleyicisi evlenen giftin
kendisi ve yak,n
akrabalan olacakt,r.

6. Murad dzdemir
mozdemir@gsu.edu.tr

-aile fotofiraflan gibi-
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E I Barthes'dan yola grkarak drillin videolarrnrn va da etnografik filmlerin
5l izleyicide ktilttircl gagngrmlarla iqledigini soyleyebiliriz. Ote yandan. kanrmca

de he

filmlerin'bagartst' studiurn'dan Eok plructum'a dayanrr.

Puucturn, herhangi bir foto$rafi bir ot.::inden farkh krlan qcydir' Fotofrafa ba

studium yoluyla, "biEimlerc, yuzlerc, harcketlere mekinlara ve eylernlere kiiltrirel

katrlrr. Barthes'a gorc "Ikinci ofc studium'u krrar ya da dcler. Bu kez onu arayP

\n kzrntn diigiinii
(studium ala-ntnt cgemen bilincimle inceledifiim gibi) ben cie$ilimdir. Bu ofe

ytikselir bir ok gibi drgan frrlar ve bana saplanrr."-

haberlerinde Bu gekilde punctllln'u bir iist-anlamsal katman olarak tantmlarsak -

yeraldQtnda bagka
anlamlara gebedir:

bu diigi,ine kimlerin

ne kadar gi5rkemli
yaptldrgt, izleyici igin

dfrgiiniin kendisinden
i5nemlidir,

fu, kimlerin gahitlik taqrmaktrr- Bu videolar, diiftinlerde oldulu gibi, befenilmehbeienilmemek'lc

gelinlik, diigiintin
defillerdir. Ancak baqka bir anlatr iEindeki temsillcriyle - orn. Necmettin E

krzrnrn diigtintinr-in gorscl basrnda yer alnrast- punctum'lar edinirler. Daha

belirttiiim gibi, bu kayrtlar 'mahrem'dir: izleyicisi Eok srnrrhdrr. Erbakan'rn

punctum'unun estetik bir diizcyde ycr aldr$rnr goz ardr etmcmek gerekir- birEok

videosunun punctum'dan yoksun olduiunu soylcyebiliriz. Bunun nedcni ise

videolarrnrn yukarrdaki anlamda bir iist-anlam kaygrsr tagttnamalartdrr. Ru ka1'

scyden once birer antdtr, tcrnel amaElarr ise olan biteni belgelemck ve bunu

dii$nti televizyon haberlerinde yeraldr$nda baqka anlamlara gcbedir: bu dtigtine

katrldrfir, kimlerin qahitlik yaptrfr, gelinlik, diifiinnn ne kadar gorkemli yaprldrs-

igin diifiinrin kendisinden onemlidir. Bu goriintiiler tiiketicileri igin farkh

taqrrlar. O zaman kargtmtza Elkan sorun 'stradatt' dtiiiin videolattntn 'ant' ol

ne gibi anlamlar taqrdrfrdrr.
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Bu ci$e sah
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farkh a

rrda belirtti$im gibi, etno-sinema, anlatrsrnl estetik ve bilime dayandrrrr. Bilimsel
, film iEerifinin analizive aragttnlmasrndan ibarettir. Bunun arkasrndaki epistemoloji,

i$in gozetlenebilir ve - bir derece- tarafsrzhkla temsil edilebilir olduiudur. Burada

, "gerEeii" orada kamera yokmug gibi tarafsrzca izleyen ahcr aracrhSryla kaydetmektir.

ya da bilimsel bir kaygr ta;rmayan dii$rin videolarrnrn iqleyigi ise farkhdrr: burada
ahnanlann izleyenlerin ve film yaprmcrlarrnrn diinyasr iE iEedir. Bu kayrtlann amacr
ii olduiu gibi - ya da zaman zarr'an gciriildiigri iizere olduiundan daha gorkemli-
rek gelece$e aktarmaktrr. Evlilik insan yagamrndaki en onemli anlardan biridir;

r boyle bir kasede sahip olmakla bu anrlarrnr kiqisel tarihlerinde sabitlerler.

tiir kayrtlar tizerinde Eahgan aragttrmacrlarrn yaptr$r, filme ahnanlarrny' aktorlerin
nr kendi diinyalannda, sosyal bilimlerin iist-diliyle incelemektir. Bilimin miimkiin

Bu kayrtlar, ilmesi igin gerekli olan bu uzakhk, aslmda bir ktiltiirtin diferine uzakh$rdrr. Oteki'ni
bunu ge iddiasryla yola grloldrgrnda bu uzakh$n sebep oldufu anlam k4rmalarr ve boqluklar

mek'le ili zeman sorun olacaktrr.

in Erba

. Daha o in,Jay Ruby, 'Picturing the culture'rn giriginde iki aragtrrmacrnrn yaqadrir bir alan.
mine gonderme yapar. Joe 

'worth 
ve John Adair, Navajo yerlilerinin gdrsel anlatrkan'rn kr

ougune Kr rma biEimlerini incelemek iizere onlara film yapmayr cifretmeyi ve daha sonra
grkan malzemeyi analiz etmeyi planlarlar. Bunun iEin toplulufun lideri Sam
'den izin almalarr gerekmektedir. Aragtrrmacrlardan Adair, Yazzie'ye projenin

vaprldrIr.

olmalarr r ve Navajo'lann projede nasrl bir gorev iistleneceklerini anlatrr:

in konugmasrnrn sonuna doplu Yazzie, Adair'in gcizlerine bakmaya baqladr.
biraz diigiindii ve film yapmanln koyunlara zarar veripma bittiginde Sam

soidu...
mutlu bir ifadeyle, bildigi kadarryla film yapmanrn koyunlar rizerinde kotti bir

n imkinsrz glduiunu anlattr. Bunun rizerine bir siire dtigiinen Sam film
nrn koyunlara ne gibi bir fayda saflayaca$rnr sorunca'worth, bunun koyrnlara bir

nrn olmayacairnr soyleinek zorunda kaldr. Sam, biraz dtigiindii ve bize bakarak
: 'Oyleyse film yapmak neden?'..." Sam Yazzie'nin sorusu sadece etnografik film
rnr deSl, sosyal bilimleri de ilgilendiren bir sorundur. Peki ama, araqtrrma amacryla

irilmeyen diiitin videolarrnda yazrnri bagrnda bahsettigim etnolojik bilgiler
bir okuma yapmak mtimkiin miidiir?

un cevabrnr bulabilmek igin Eevremdeki insanlardan edindifim sekiz drifiin
inceledim. Diigiin kasetlerinin seEimi tamamen rastlantrsal idi. Izlediiim

1991-2001 yrllarr arasrnda gerEeklegtirilmigti. Bu srnrrh orneklem iEinde aradrirm
videolarrna <izgii bir anlatrm olup olmadrgrydr. Diiiiin sahiplerinin dahil oldu*u

sosyal gruplar, gelir diizeyleri, diiiin tarihlerinin farkhhir gibi birEok unsurun
rg oldufu farkhhklar dtesinde, izlediiim videolarda ortak bir anlatrm biEimi

u diigtiniiyorum. Aga$da, izlediSim kasetlerden ikisini ornek olarak sunuyorum.
r$rm boliimler, kdrmaca filmlerde oldu$u gibi sekanslara boliinmiiqtiir.

iOE VE al-i 1994 / Gaziosmanpaga Belediye Diifiin Sarayr-Istanbul

Oncesi: (Siire: 2'10")
bir odada gdrtirtiz. Gdriintti siyah beyazdrr. Bu sekansta, Eifte filmi

yanler taraftndan sorular yoneltilir. Fon miizi$i kullanrlmrgtrr. Sorular,
tizerinde belirir,sonra ekran karanr ve di$er soruyla aErhr. Qekim, tek

a gergeklegtirilmigtir.

) Eginizin doium tarihini biliyor musunuz?
Geline) Eginizin bagka bir kadrna baktr$rnr gorseniz tepkiniz ne olur?

) KaE Eocuiunuz olmasrnr istersiniz?

) Isimleri ne olsun?

ne mesaj vermek istersiniz?
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Dligiin videolannrn
olan biteni kaydetme

kaygtst drytnda, gelecek

igin bir anrfilm olarak,
giirsel metinler arasr bir

gezi ntiyle hazrrl and t! t,
dolaytsryla bu videolann

farkh bir anlattm bigimi
oldu{u sonucu na vardtm.

Dii!iln videolan, belirsiz
bir gelece$e posfa lanmry

mektu plara benziyordu.
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EI
Yukarrda ozetledifim sekans, elbette diifitin rittieline dahil defildir.

oldufum kasetlerin tiimiinde benzeri bir hazrrhk sekanst mevcuttu.

videolarrna ozgii olan bu pratik, baglanggta dti$i.in videolarrna clzgii bir

yonelik tezimi desteklemektedir. Kullanrlan fon miizifi, goriintii efektlerl

ekrana bindirilmesi gibi anlatr oieleri, kurmaca filmlerin kullandrir anlatr i
Boyle bir sekansla, film yaprmcrlan var olanr kaydetmekten Eolg video

katalizdr olarak kullanrp, Eift iEin 'anilan kodlamrglardrr.

b) Salona Girig: (Siire: 2'04")

Gelin ve damat bir odadan Erkarlar. Bu yiiriiyiig miidahale edilmeden,

verilir. Fon miizi$ kullanrlmaz, ortam sesi dofirudan kaydedilmigtir.

damat davetlilerin arasrndan geEerek masaya otururlar.

c) Nikah Toreni: (Siire:2'35")

iki kamera kullamlrr. Kurmaca sinemada oldufu gibi mekim tantmlayan

olgeklerinden (establishing shot - kurucu Eekim) yakrn Eekim olge

d) ilk Dans: (Stre: 0'20")

Qift dans ederken goriintiiye efek bindirilir (Strobe ve siyah-beyaz), Darn

goriintiilenmigtir.

2. MELiKE VE ALPER 2000 / Qrcatan Oteli- istanbul

a) Dii[iin Oncesi: (Siire: 25' 50")

ilk once diifnniin yaprldrfr oteli tanttan bir boltim izleriz (40"). Daha

btiyfikleriyle birlikte kaldrklarr odada gri,rtintiilenir. Bu sekans, daha gnk

filmden ahnmtg gibidir. Qift, dii$iine haztrlantr. Bu "sahnede'

kullanrlmrgtrr. GerEek ze'.rl rrave olay akrgma kurguyla mtidahale edilir-

hazrltklar siirerken, hazrrlanmtg dii[tin salonundaki bog masalara

izledi[im difer dii$iin tdrenlerinden farkh olarak, bu dnfiinde tr
diizenlenmigtir.burada aileler konuklarr kargrlarken tek kamerayla

iki kesme drgrnda mtidahale edilmemigtir.

b) Salona Girig: (Siire:6'20")
iki kamera kullanrlmrgtrr. Kogut kurguyla aynr farkh mekAnlar

davetliler ve salona yaklagmakta olan gift) bciylece bu filmi izleyenlerde

heyecan duygusu yaratmak amaElanmrgtrr. (Kogut kurgu' sinema

'primitif bir 'numara' degildir; kogut kurguytr kullanan ilk film sinerm

filminden yaklagrk 8 yrl sonra gosterilmigtir).

c) NikAh Toreni: (Siire: 6'20")

Tek kamera kullanrlrr, niknh tek Eekimde gdsterilir, akrga miidahale

d) ilk Dans: (Siire:2'14")
Tek kamera kullanrltr, gerEek z^mana sadrk kahmr, kesme yapt'lmez.

incelemenin sonunda, dii[iin videolarrntn olan biteni kaydetme kaygrsr

iEin bir aru-film olarak, gorsel metinler arast bir gezintiyle hazrrlandr$,

videolann farkh bir anlatrm biEimi olduiu sonucuria vardtm. Diifiin vi

bir gelece$e postalanmtg mektuplara benziyordu. Bunun yanrnda, ozel

cihazlannrn yaygrnlaEmasmdan sonra video kamerasrnrn da gi.intimtiz

gekilde biEimlendirdifiini diigiiniiyorum. izlediSm dtigtinlerde ortaya konan

kamera ile birlikte, kamera iEin gerEekleqtirilmekteydi.

Yazrmrn bagrnda, bu filmleri izlemekteki niyetimin bu filmlerin bana nc

formiile etmek olarak agrklamrgtrm. E[er punctum'u filme altnanlar ve

olugan kesigimlerden ortaya Erkan ozel bir baf olarakyeniden tantmlarsam; -
ahgkanhklarrmla geligtirdi[im, Eofumuzun da muzdarip olduSu vid

kenara koyarsak - dtiltin videolarrna kargr ozel bir duyarhhk geliyirdifimi



1ryoldufunu da dtigiinmiiyorum: kayrtlarr odtinE aldr$m
hdi geEmiglerindeki bu 6zel anr paylagmig oldular. Daha

bu insanlarla iligkilerimin farkh bir boyuta tagmdr$lnl

- co azrndan hiE tanrgmadrfrm egler ile birbirimize selam

'Camera Lucida', Qev. Reha Akgakaya, Altlklrkbeg Yay., lstanbul, 1996.

Theory, ,selected Essays From V.A.R.1990-1994" ed. by Lucien Taylor, Routledge, 1994.

Eco, 'Agrk Yaprt', Qev. Yakup $ahan, Kabalcr Yay.1992.

Scfiwartzman,'Ethnography in Organisations', Sage Publications,'t 993.

ficturing Culture', University of Chicago Press, 1994'
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BEIGESEL MUzitii:r
6

SETOBANT
ruivrriNE!

Sadece belgesellerde
degil birgok film tiiriinde

ya da farkh gdrsel
iiriinlerde de miizik,

aksayan, sallanan
ku rgulan biitii nleyen,

birlegtiren bi r nevi'rbifsel
selobant'olarak

ele almtyor.

Alper Maral*
alpermaral@yahoo.com
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Birazdan kan gdvdeyi gdtiirecek, ona gdre. Hazrsamz,dahasr raz
'Belgesel Miizigi' adr altrnda iist diizey yeteneksizlik cirnekleri kadar en
manipulasyon araElarr; bu da yetmezmig gibi aSrrhkh olarak duygu
kimi her nabza gore qerbet, uzlagmacr, kimliksiz miizikleri ele alacadrz.T
hesaplanmrg bir gekilde baSlamrnrn drlrnda da gahane bir gekilde
boylelikle elde edilen poprilerligin ister istemez popiilistlikle bulugtuiu; blr
'fiaruz kalmadan' Eok ydnelinme, yaslanrlma, hatta 'trrmalanma' fiilleriyle
ifade alamna sahip olduSu; son derece masum grirtinebilmesinora$nen
hem de neredeyse higbir gekilde oznelleqememiq bir mrizik biEimi
ortaya koyacafrmrz 'iqitsel belgesel minderlerine'; miizik olarak niceltmek i
ses oriinttilerine dair goriiglerimizin odak noktalarrndan.

Birgok mtizikEinin kompozisyon mesleline girerken, 6zellikle
miiziklerin diier bir disiplinden / disiplinlerarasrndan beslenen cazibesine
zaman da, tam da bu bagka ortamln malzemesine; birbirinden etkileyici
hazrr kurgnlara yaslanrp palazlanmayr denediii / benimsediii bir zavalh
da diigiirilhiyor belgesel. GerEi burada kargrhkh paylaErlan, briytik ti
umursamazhk var: Sadece belgesellerde de$il birEok film ttiriinde ya de
iirtinlerde de miizik, aksayan, sallanan kurgularr btittinleyen, birleEtiren ti
selobantl olarak ele ahnryor. Dramatik aksiyonun zayrf kaldrir, kurgunun
da daha kaba hatalarrn ortaya Erktrfr noktalarda en azrndan 'maskeleme&'
gorsel cephenin 'edepsizliklerine' ilk akla gelen cirneklerden. Buna karsr
ise miizikal iEerik, nosyon ve niteliklerden neredeyse yoksun; suya sabune
hep geri planda geveleyen; bu durugu malzemesiyle de ortaya koyan:
synthesizer dokularr ya da ezbere trngrrdatrlan sozde 'yciresel' Ealgrlarle
bairntrlardan ya da kompozisyon araE ve manevralanndan yoksun
deBilse, gorsel medyada onemi yadsrnamaz devamhhk ve senkronizasyon
yanrndan'geEmemeyi bambagka bir boyuta taglyan; 'yerli aile dizisi' m
en az iki kez piyasaya sunulan (gtiya belgeselin yanrsrra, CDsi ve konser
mantrfrnda poprilerlegtirilen; andrfrm n ballamda popiilistleEtirilen)
cirnekleriyle neredeyse normlagmrg, belki de bir tek tarafimrzca olumsu
mtizikler var.

Boylesi negatif goriigleri kabul etmeniz bir nevi yrkrm, farkrndayrz.
ufalanacak, giivendi$iniz daflara kar yafacak, ezberlenmig kolay formr
Istediiiniz kadar direnin, hep boyle var olmug, boylelikle (yanhghklarr)
olgu, en azrndanbuyaadakurcalanrp sarsrhyor olacak. Belgesel gibi bir
olmaz gordiiStimtiz samimiyet ve kalitenin, mtizik grameriyle de ydneldi
gecikilmig de olsa geligtirmek zorunda olduiumuz bir elegtirellikle ele
almr kaErnrlmazhktaki iE estetiginin altrmn Eizilmesi, son derece onemli.
soz ederken, her belgeselin ashnda aErk ya da cirtiilii bir piopaganda filmi
istemez bir taraf seEtigini bilmiyor, dahasr iddia edenlere katrlmaktan geri
qtiphesiz. Bu son derece tehlikeli alanda; etik ugurumunun en ken
brEaklann slrtrnda gezinen bir dalda, 'diinisthik', 'yansrzhk' edebiyau
daha ilk kadrajla, ilk montajla baglayan manipulasyona, hig olmazsa estetik
durug oneriyoruz. Acr ama gerEek!



Dflzik derken, oncelikle hangi noktadan hareket ediyoruz:
lnnumu mtihim; mrizikle aftdalanmasr. en azrndan ek

itici, uygunsuz ve ister istemez sahteci. Belgeyle bir arada

Yok, filmden hareket edeceksek, o formatrn; gramerinin ve

mrmlarrna ve seviyelerine uygun mtizik prodiiksiyonlannt
- Diigtiniin, bir tarafta kare kare senkronizasyon iEin bir ordu

Loskoca orkestralarrn ya da gok yetkin solistlerin, bu konuda
in elinden Erkan ve her haliikArda profesyonelce kaydedilen

lrtirilen, iki slnth veya gitar - ba$lamayla 1'uvarlanan, Eoiunlukla
ikleri... Senkronizasyonu brrakrn 3-4 dakikahk bir ses yastr$nrn
'ddqenmesi', doneduran aynr iki akorun hem ordeklerin

inin kederine uygun gortilmesi; tiim bunlann da ashnda kendini
n gizliye, utana srkrla; duyulma srnlrrnda, en geri planda, ya

u bastrracak gtirliikte, bir pop pargasl baslcnhfrnda (ama gene

dtigerek) mikslenmesi yeterince manidar. Tiim bu dnermeler
arda deiil, ttim diinyanrn tirtinlerinde dr: geEerli. (Rczillikte

paragrafin bagrndaki riErincii kavram olan miizikten de derinden
v: Zor zan^att Qoziirn adrna ise, belge ve filmleri ya bunca

profesyonellikte mrizisycnlerin (umutsuzca) umulasr
bfsni, beceri seviyeleriyle bulugturmak ya da onereceiimiz airr

yerinde olacaktrr:

lullanmayrn! Bunun yerine 'miizikal' bir kurgu yaprn. Sesler kadar,

gok, bir zamarr sanatr olarak, mnzipi algrlayrn ve de zamanrn
kullanrhgrndaki mnzikalliklcri fark edin, benimseyin,

iEsellegtirin; bu bilingle kullanrn. Belgeselde zaten

birEok iqitsel unsur v:r; bunlarr goninttilere
cizenildigince ele alrr; derinlerine cfilir, dikkatlice,
duyarak, dinleyerek, iE zamanrnr hissederek
kurgularsanrz, z^ten o filmi belgesel krlacak asrl

ve tck miizifi yakalamrq olursunuz. Tabii bu
onerimizi algrlayabilecek olgunlukta profesyonel

le oturulacak kurgu masasrndan Erkacak sonucun ligi baqka

n (idealdeki) zarm^n algrsrnr, her geyi bizzat gokertmck derdinde
bir yonetmenden beklemck, en azrndan bnyiik bir toyluk, nahif bir

'miizik kullanmayrn', diktatli meslektaqlarrn kolayca {irk edebilccegi

kullanmaktan' Eok daha zor, tiim kliqelerden feragati kogullayan,
bir karar. tlayatta yapmak kadar yapmamak, konuEmak kadar susmak

nda durduiumuzu kolayhkla orneklemek adrna, samimi (kiigrik)
in muhtemelen izlernig olduiu brrkaE belgcselin rniizik kiinyesinde

i, fakat tek nota mtizik kullanrlmamrq oldu$unur; bunlarrn Eolunun
irildikten sonra stidyomuza getirilip, Sahane kurgusunun izlenmesi

r-onetrnenimize "abi, ig tamam; dokunursam bozulur" ya da "motorlarr
larr one aL,00.12.45.10 sonrasrnr yenidcn miksle, laflan da tamamen
dondiiftimiiz; boylelikle az da olsa bir gelirden feragat etmeyi goze

onceden yazrldrfr iEin ismimizin durdu$u, ya da biitiine hizmet cden

u$uyla hiE yazrlmadrir filmler oldu$rrnu belirtmekte fzydavar.

verdiii bu trir0 ucuzlatmamak, ufalamamak lazrm. Hele ki bagh bagrna

olgun ve oznel bir disiplin olarak benimsedi[imiz miizi$ boylesi bir suiistimale

derece yakrqrksrz, drigiik, ve hatta adi bir tavrr. Tiim sinemanrn ya da gcirsel

olaralg gcrrsele ayrtlan zaman, cizen ve eme$n binde birini vermeksizin, ancak

a; neredeyse ideten, gtinah savarcasrna, alelacele ambalajlama kertesinde

- zan ayrklanmrg ig bakladan yaprlan favanrn iistiine konan dereotu misali
ndzik, ne belgeye ne filme ne de citesine geEecek belgesele yakrqacaktrr.
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Senkronizasyonu btrakn
3-4 dakikal* bir ses
yasfig,nn ttim filme tekrar
tekrar 'ddgenmesi',
dtine duran ayn, iki
akorun hem iirdeklerin
beslenmesrne hem de
giftginin kederine
uygun gariilmesi;
tiim bunlann da asl,nda
kendini ele verir bir
gekilde gizliden gizliye,
utana sk,la; duyulma
srnmnda, en geri planda,
ya da tam tersine;
g i5 r ii ntii y ii b a sfi ra c a k
g i,i rl ii kte m i ks I en m esi
yeterince manidar.



KiStii iiriinler igin iSngart

olarak da g6rebileceflim iz
bu tavnn sonuglan ortada:
'Kalemim yok, silgim yok,

srntfta kaldtm, haberim
yok'tekerlemesi, bu

bafilamda birgok
belgeselin kaderiyle

6rtiigen bir hazinlikte.
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Bu baflamda en uzak durulasr tavrr ise, belgeselcilikte srkEa baqvurulan

kavruk kelamla: BiitEe yok/ feh,triz / salla bir geyler gonliinden / yap bir

Qoiunlukla ddenen bedelleri konu edinen bir dalda kabul edilemez ti
0rtinler iEin 6nqart olarak da gorebilece$imiz bu tavnn sonuElarr ortadr
silgim yok, srnrfta kaldrm, haberim yok' tekerlemesi, bu bailamda bi
kaderiyle ortiigen bir hazinlikte.

Eminim ki Eok krzdrrdrk, sinirlendirdik, gerdik, kararttrk. Ama
toka edip realiteleri ipe dizdik. Umarrz, paylagtrfrmrz aynr engebeli,

vagonunda dtiriist bir yolcu oldu$umuz gcizden kaEmamrgtrr.

Bir de aq sciyleyenin asrl dostunuz oldu[u... ./

'Alper Maral, besteci, dgretir
sahne ve ekran mtizikleri

YTU STF Mtizik ve Sahne

MUzikoloji, Kompozisyon ve

lletigim Tasarrml BciliimUnde

ortam a!rrlrklr dersleri ve ilg-
bulunuyor.



Paul Auster'rn, 'Auggie Wren'in Noel Oykiisii' (Auggre'Wren's
i hikiyesinin son bdltimiinde gegen bir olaydan daha dofrusu bir

rr. Son boliimde Auster, New York Times'tan noel giinii
tzere bir ciykti yazmasrna iligkin bir teklif alrr. Ancak bir siire

$r bir noel oykiisrintin olmadr$rnrn farkrna varlr ve bu konuyu,
bir tiir puro almak iEin ugradrgr Auggie'wren'in tiiti.incii diikkamnda,
Auster'a bir yemek karErh$ kendisine Eok gtizel bir Noel oyktisii
rtuster da bu teklifi tereddiit etmeden kabul eder.-Wren, slzverdidi

ic rsmarlamrg olduiu yeme$i yerken; 1972 Noel,inde kendisinin
anlatlr. Oykii tam da Auster'rn ve NewYork Times,rn istedigi

Ekiiyii anlatmasr bittikten sonra Auster'rn iEine bir gtiphe tohumu

i 6zgiin haliyle aktarryorum :

muzip bir gtiliimsemenin yayrldrirnr gcirerek bir an sustum. pek
o an gcizlerindeki ifade bana son derce gizemli gcinindii, sanki gizli

6yle ki, birden her geyi uydurmug olduiu diigiincesine kaprldrm.
Jfrgru soraca$m srrada, igin do$usunu asla sciylemeyece$ini kawadrm.

onemli olan da buydu. inanan biri bulunduiu siirece, gerEek

&ha sonra tekrar doneceiiz...

ve sanat' gibi bir baghk baidaqamayacak iki kavram gibi goriiniiyor.
<arrt kawamryla iliEkili olarak ikinci bir kavram daha kargrmrza grloyor.

ud,'n?" sorusuna bir cevap arayabilmek iEin; sanrrrm dncelikle sanat
aa rizelliklerini ortaya koymak gerekiyor.

adr verilen gey yoktur asllnda..." (2) dlye baglar 'sanatrn oyktsri' kitabrna.
vardrr; yani bir zamanlar renkli toprakla ma$aranrn duvanna
bizon resimleri Eiziktiren, bugiinse boya satrn ahp reklam afigleri

beri daha birEok bagka geyler iireten insanlar. Tabii ki bu saptamaya
deiil, ancalq bu saptamamn mekin ve zamana gore yanhE anlagrlmalara

i gdz ardr etmemek gerekiyor.

bizim kullandrirmrz anlamda sanatEl kavramr da 76.yy'da tanrmlandr.
Donatello da yagadrklarr donemde birer zanaatkir idiler. Nasrl ki bir
bir nalbant iglevsel bir nesne iiretiyorsa, onlann yaptrklan da aynr erefe
Resim, heykel, mimari ya da qiir ile u$aEan bir zanaatkirrn da inandrrma

bir inancr pekiEtirme gibi bir iglevi vardr. Diier bir deyigle, var olan
perEinlemekti gcirevlerinden biri. Bu sebepledir ki, platon, .Devlet,

erlerine aglayrp srzlanmayr, yalan sdylemeyi, ahlaksrzhk etmeyi ve kotti
kavuEturmayr uygulayan edebiyatErlarr ve tragedya ya zarlarrmkurdufu

drgrnda brrakrr.

sxusuna Batr'da verilen ilk somut yanlt; sanatl bir yansrtma, benzetme ya

"(t)

egilimiydi. Yne Platon'un'Devlet' diyalogunda; Solcates, Glaukon'a
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K|MSE muTlt'lruil
E DEMESTN*
oo

Ashna bahlrsa bizim
kullandtlrmz anlamda
sanatfl kavramt da
16.yy'da tantmlandt.
Praksiteles dq Donatello
da yagadtklan diSnemde
birer zanaatker idiler.
Alasrl ki bir ayakkabrct
ya da bir nalbant iglevsel
bir nesne iiretiyorsa,
onlann yapfiklan da aynt
erege hizmet ediyordu.
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Pek gok hakikat igin
bilgi veren kiginin

iyi niyetine, kimi zaman
da kiStii niyetine giiveniriz.

Mesela epistemolojik
agtdan, Amerikahlann

Ay'a gitti{inden
emin olamaytz.

Oysa Flash Gordon'un
Mongo gezegenine

g itti! i nden em i n izdi r.

4
gl

ressamln yaptr$r igi anlatrrken alaycr bir gekilde "Istersen bir ayna al eline,
Bir anda yaptrn gitti giineqi, yrldrzlarr, diinyayr, kendini, evin btitrin
bijtiin canh varhklarr" diyerek, ressamln iginin aynadan farksrz oldu
Aristoteles de 'Poetika'da sanatln ciykrinme (mimesis) olduiunu belirtir.

Sciz konusu yansltma kuramr; "goriingiiyti", "geneli" ve "ideali yansrtma-
baqhklara ayrrlsa da, 18.1y'a kadar hnkimiyetini stirdiirmeyi bagarmrgtrr. 19-

ise yansrtma kavramrnr sanatl aErklamak igin kullanan en oncmli kuram
olmuqtur. Bundan daha once yandag bulan Romantizm'den sonra gelen
Sthendhal, BalzacveZola gbi romancrlarrn geliqtirdigi gergekEilik akrmr &
yansltmx ilkesine vcrmigtir.

Platon gibi Stendhal da sanatr ayrl ye benzetir. Stendhal'a gore "yol
bir aynadrr roman."14; Yani genel olarak yansrtma kuramr dedi$imiz
geyleri orijinal hallerine en yakrn biEimiyle sunar bize. Bir eserde

"gerEek gibi "oimasr sanat kavramrnr sorgularken ciniimiize Erkan ayrrcr
oluvermektcdir.

Sanat eseri bize gdningii diinyayr yansrttrglna gore bir ttir hakiki bilgi de
mi? Isterseniz bu konuyu diiqiintirken edebiyat tizerinden ilerleyelim.

Edebiyat ve hakikat 1sy ile ilgili temelde iki goniq vardrr; Bazr estctikgilet
edebiyatrn bize (insan tabiatr, hayat, toplumsal gerqeklik vb. hakkrnde)
sa$ladrfrnr iddia etmekte ve bundan otiirti hakikat bildiren bir gey old
bazrlan ise, edebiyat dahil, sanatrn hakikati bildiremeyece$ine, 6zii
olmadrfrna inanmaktadrr.(6) Sanatrn ya da edebiyatrn bilgisel olduiunu
bu bilginin niteli$i hakkrnda dabezr yorumlar getirmek durumundayz_

Mantrkta hakikat, onermelere iliskin bir ozelliktir. Yani hakikatten sciz

doiru ya da yanhg oldufundan soz ediyoruz demektir. Olgular ile ilgili
bailamda bir do$ruluk ya da yanhqhktan scjz edemeyiz. Bir masanrn
oldu$unu soylemek anlamsrzdrr. Ama, 'gu masanln dcirt ayair var'
doiru mu yanhg mr diye sorabiliriz.Yani doSu ya da yanhg olma ancal
konusu olduiunda geEerlidir. Bir cinermenin hakikati ifade etmesi, dofru
demektir ki, bu da betimledi$ olgunun (durumun) gerEekten oyle ol
Diger bir yandan ise; gerEek diinyada "I{akikat" (Trurth), anlatr dii
(Trust) ilkesinin egemen oldu$unu diigiintirtiz. Oysa, gergek diinyada
kadar qtiven ilkesi onemlidir.(8)

Napolyon'un 1821'de oldii$tinti deneyim yoluyla bilmiyorum, tam
deneyimime dayanmak zorunda olsam, yaqaml$ oldu$unu bile soy
gegrniqte, birEok qey iEin bagkalarrnrn bilgisine giivenebilecefimi
diinyanrn temsilini kabul etme tarzlrnrz, kurmaca bir kitabrn temsil eni
kabul etme tarztrnrzdtn farkh defildir. Nasrl Scarlett'in Rhctt ile evlenmi
gibi yapryorsam, Napolyon'unJosephine ile evlenmig olduiunu da bilir
Fark tabii ki gtivenin derecesinde yatmaktadrr...(9)

Kurmaca drinyalardaki hakikatten bir gekilde emin olabilirken; gerEek
sciz ederken aynr derecede emin olabilir miyiz peki?

Pek Eok hakikat iqin bilgi vcren kiginin il niyetine, kimi zaman da kdtii
Mesela epistemolojik aErdan, Amerikahlarrn Ay'a gittifiinden emin o
Gordon'un Mongo gezegenine gittiiinden eminizdir. Biraz gtipheci
Ktigiik bir dtizenci grup (Pentagon'dan ve geqitli televizyon kanallarrndan
bir sahtekirhk diizenlemig olabilirler. Olay televizyondan izleyen herker
o insan gcir0ntiisiintin dofruluguna inanmlg olabilir. Gene de, Amerikal
inanmamrz igin bir neden var: Ruslarrn sahteknrh$a karqr Erlap, bunu
Ancak gerEek dtinyada neyin doiru neyin yanhq oldufuna karar
toplulu$a olan grivenimin derecesiyle ilgtli nasrl griE karar almam
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dtinyada, gerekse temsili diinyalarda hakikatin veya bilginin ahcr

nlabilmesi; ahctnrn total ansiklopedik bilginin ne kadarrna vakrf
Roger Schank, 'Reading and lJnderstanding'de bize gu <iykiiyii

ancak Mary onunla evlenmek istemiyordu. Bir giin bir ejderha

. John atrnrn terkisine atlayrp, ejderhayr oldiirdti. Mary onunla
dri. O andan sonra memnun ve mutlu vasadrlar."

bir krza oyki.iyle ilgili bazr sorular soruyor:

neden oldiirdii?

ine ateg ptiskiirtmiigtiir.

John ile evlenmeyi kabul etti?

seviyordu, John da onunla evlenmek istiyordu ondan.

John ile evlenmeyi istemiyorken sonradan onunla evlenmeye karar

yanrtr ne?

Mary onu istemiyordu, sonraJohn gok tartrqtr ve Mary'ye onunla

s6z etti, o zaman Mary onunla evlenmek istedi. (to)

cili:rhalann ateg piiskurttii$iinii bu krz biliyordu. Ancak kargrhksrz bir
minnettarhk ya da hayranhk adrna kargrhk verilebilecefini bilmiyordu.(1 1)

h<a, gerqek ya da kurmaca herhangi bir ciyktiniin anlamlandrrrlmastnda,

iveya deneyim bilgisinin onemi bu ktiEiik deneyde ortaya Erkryor.

kesinlik ister" der. Kesin olanrn dofrulu$u ise aErk ve seEiktir. (12) Oysa

yanrlsama vardrr. Bu yanrlsamayr en sinsi biEiminde oluqturan ise gorsel

bir sdylem getirirsek Temsil (13), yarattl$ yarulsama oramnda gerEekeki

ry'orijinal nesneye yaklagrr. (1a) Film ise resim ve heykelden biraz daha

eli deimeden iiretilir ve bu yiizden gerEekligi daha inandrrrcrdrr. Filmin
iiretilen bir gciriintti sunmasr ise gdriintiideki nesnenin varhfrna

yol agar.

g6sterdifi gey hakkrnda doiru bilgi verdifi yanrlsamasrnr yaratrr. Ancak,

hikiyesinin uyarlamast olan ve Antonioni'nin beyazperdeye aktardrfr 'Blow-
da fotoiraf haklandaki bu diigiincemiz de yerini bir giipheye brrakrr. Filmin

Thomas (ki filmde kendisi bir fotolrafgrdtr ve birezdan soziinii edece$imiz

isi aynr giiniin sabahr Eekmiqtir), son sekansta Patricia'ya bu sabah birinin
ii sciyler. Patricia olayrn nasrl oldu$unu sorar. Thomas "Bilmiyorum,

der. Yerde bulduiu foto$rafi Patricia'ya gosterir. "igte ceset" der. Ancak

biiyiitiilmtig fotograf parEasrnr Bill'in yaptr# bir resmc benzetir. Igin ilginE

geken Thomas'rn da bu goriige katrlmasrdrr.

iizere filmin nesnelligi de ashnda gdriintiideki nesnenin varh[rna inanmamrz

delildir. Foto$raf da trpkr resim ya da roman gibi gergek diinyaya iliqkin kesin

. Sadece, sezgilerimize bu olasr hakikatin vaihgrna iligkin telkinde bulunur.

bir ifadeyle '...mig gibi' yapar.

; sanat ve kurmaca anlatrlar iizerine bazr genel saptamalan ortaya koymaya

ise di$er g6rsel sanatlara oranla hakikat hakkrnda dahafazla nesnel bilgi
inandr$mrz filmin ashnda sandr[rmrz kadar masum olmadr[rna sizleri inandrrmaya

Ancak yine de tiim bunlarrn yeterince aErklayrcr oldu$u kanrstnda deiillm.
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Film, bize gdsterdi{i 9ey
hakknda dolru bilgi
verdigi yanilsamas,n,
yarafir. Ancak,
Cortazarln hikdyesinin
uyarlamas olan ve

Antonioni'nin
beyazperdeye aktard$r
'Blow-Up'ta film ya da

fotofiraf hakkndaki
bu dtigtincemiz de yerini
bir giipheye b,rak,r.



Bir metin "Bir varm6
bir yokmug" ile baglryorsa,

kendi iirnek okurunu
hemen segti{ine dair bir

igaret gdndermig olur:
Bu okur ya bir gocuk

olmaldr ya da
sa{duyunun fltesine

giden bir iSykiiyii kabul
etmeye hanr birisi.
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isterseniz artrk birincil dereceden konumuz olan belgeselin sanat olqr
belgeselcinin trpkr di$er sanat dallan ile uiragan insanlar gibi yaratrp
sorular sormaya baglayahm.

Tiim masallar bir varmrg bir yokmug diye baElar. Bu ti.ir bir baglangrE tir
iliqkin ayrrt edici ozellik olmasrndan dte; OrnekYazar'ln, Ornek
olugturdufiu bir gifredir. Ornekyazar, yapltrna bu tiir bir baglangrE
qunlarr soylemektedir:

"Ey okuyucu, birazdan okuyacaklarrn gerEek yagantrlarla ba$dagmayacd<,
<ilEtide doga iistti yaratrk ya da olaylarla dolu bir anlatrdrr."

Sizin de anladrfinrz gibi bizler bu ttir eserlere masal ismini veriyoruz
varmrq bir yokmug" ile baghyorsa, kendi drnek okurunu hemen seEtiEirp
gondermig olur: Bu okur ya bir gocuk olmahdrr ya da safduyunun
dykiiyti kabul etmeye hazrr birisi.

Kimi zaman dayazer ornek okuyucu kitlesini biraz daha karmagrk hde
Pinokyo goyle baglar :

"Bii zamanlar... Bir kral varmrg! Diyecek hemen minik okurlanm. Hayrr,
Bir zamanlar bir tahta pargasl varmlg."

ilk bakrgta Collodi bir masala baghyormug gibi yapryor. Okurlar bunun
bir oykri oldufiuna inarur inanmaz, sahrieye yezarnr kargrhkh konugtu!;u
Eocuklar Erkarrhyor; bunlar masallara ahgkrn Eocuklar gibi akrl
tahminde bulunmuglardrr. Ancfi Collodi yanhg tahmini diizeltmek iEin
yani minik okurlanna bagvurur. $u halde, Eocuklar masali kendilerine
olarak okumay stirdiireceklerdir, Bununla birlikte, anlatinrn baglangrcr
okurlara bir goz krqpmadrr.lto;

Her metin, okurdan onun igine katrlmasrnr isteyen tembel bir araEur_
anlamlandrnlabilmesi iEin okuyucunun yardrmha ihtiyacr vardii.
yrl cince, bir Tiirk televizyonunda $ok isminde bir program yayr
haber programlarr ile ustaca dalga gegen, ancak bunu yaparken yine sft
programlarrnrn kodlarrnr ya dd sesleniq bigimini kullanan bir guldiirti prq
bu kodlar kimi izleyicilei tarafindan dofru olarak Edztilemedi ve en az
ilginE sonuElar doiurdu.

Program bir hafta, herhangi bir haber programinda ne yazrk ki gormeye
kamera tekni$ini taklit ederek ve bu goriintiilerin iizerine; yine
programrnda duymaya ahgtrfrmrz bir anlatrcr ses (voice over) koyarat
uydurma haber yayrmladr : "Unlii fotomodel, Anne Nichole Smith. her
genelevinde para karqrh[r Ttirk erkekleri ile birlikte oluyor." Tabii bu
net olmayan, sozde gizli kamera gciriinttistinde de sanErn bir kadrm bir
goriiyordunuz.

Yaklagrk bir hafta sonra gazetelerde ve bazr televizyonlarrn haber
Valilifi'nin bir aErklamasr yaymlandr. AErlamada 6zetle; Tiirkiye'de valifit
yabancr uyruklu bir kadrnrn herhangi bir genelevde Eahgmasr yasalar r

$ok programrnda yayrmlanan haberin ardrndan Edirne valili$i, sdz
hakkrnda soru$turma baElatmrgtrr.

Anlagrhyor ki donemin Edirne Valisi, programrnrn yaplmclslnln
tasarladr[r ornek okur degildi.

Iki sene dnce sinemalarda gcisterilen 'Blair witch project' ise; ornek
kurmaca film tiEgenini ortaya koymada ilging bir drnek olugturuyor.



bitirme projesi olarak Blair Cadrsr efsanesi ile ileili
tiliydi. Grup, Blair ormanrnda yagadrfrna inanrlan cadryr

iEinde Eekim yapmaktadrr. Film boyunca izleyiciler
- olaylara tanrkhk ederler. Ekipte iki kamera vardrr. Biri 16
sn'rrun Hi8 video kamerasr. Bizler de izleyici olarak olaylarr
6h kamerasndanizleriz. Her ne ise, film stiresince ekibin
rr-k Blair Cadrsr oldufuna inandrirmrz bir qey tarafindan

i bir gerilim filmi ile "Blair'V/itch project,' arasrnda
agsrndan bir fark yok. Esas ayrrm, filmin baglangrcrnda

ufak bir yandan kaynaklanryor.

guna benzer bir geydi : "Bir grup sinema clirencisi, Blair

-nbn 
bir cadr ile ilgili belgesel film Eekmeye gittiler. Ancak

haber ahnamadr. Bir siire sonra arama ekipleri ormanrn
Ctrdkleri filmleri buldu..." Bu kiigiikyazr ve bu yazry dogrular

etkisi ilginEti. Filmin California'daki ilk eosteriminde
qlanan seyirciler filmin oyunculannrn gerEekten tildtigtine

brylannda gcirene kadar da bu inanElannr siirdiirmii5lerdi."

dcrtnti etti$im hikayesine donmenin srrasr geldi sanlnm. Auster,
*iili beni ciyktistine inandrrmrgtr, cinemli olan da buydu divor.

kadar sciztinii etriklerim rgrfrnda gerEek hayatr da biiyiik bir
anlatrnrn hakikati; anlatrnrn niteli$inden, tiiriinden ya da

kurdugu iliEkide sakh gibi goriiniiyor.

olarak nitelendirmeyi yegledifim; herhangi bir yaprtrn hedef
; yaprtr olugturan kiginin niyeti doirulrusunda bir algr stireci

6lm olsun, ister bir roman ya da kurmaca bir film, gerEeklik,
sdz konusu ti.irlere iligkin kullanrrken soztinii etti$miz gerEekli[in
o )aprtln bulunuguna iligkin bir gerEeklik ya da do$uluk olduiunu

rmalryrz. Kanrmca; herhangi bir sanat eserinin bize verdifi biligsel
brr hstaslarr goz ontinde bulundurmahyrz.

p da belgeselin biliqselli$ de, bu anlamda sanata ozg0 olan bir biligsellik
*dirde, yani belgeselin verdifi bilginin ve belgeselcinin bir kawama
dogrulu[unu ya da hakikilifini kabul etme durumunda, belgeselin
agrsrndan aynr niteliklere sahip olmasr gerekir ki, gu an iEin 6yle
daha giiElti bir inancrm var.

trna, de$igtirme veya yorumlama olduiunu bildilimize gcire; ister
iverdifini de kabul edebiliriz. Sanat olarak belgeselin verdigi bilgi de

oldufu gibi; dogrulugu ya da kesinligi yaprt ieinde degi
gdtiiriir bir bilgidir.

sanatEryr arihEiden ayrran nokta yaprun kuruluguna iligkin bir niteliktir.
bir adamrn hayatrnr giinii giiniine en kiiEtik aynntrslna kadar anlatrrsa,

ez" der. Bir adamr oldufu gibi anlatmak tarihin igidir, sanatrn defil
insam, diinyay yansltmasl bagka anlamdadrr. O bir tek adamrn hayatrnr

ya kallaEmaz, bir adamrn hayatrnda genellikle hayal,insanoflunun
ewensel olan unsurlan yansrtrr. Bunun iEin de anlatmak istediAinin

unsurlarr, alnntrlan, rastlantlsal olanlan atar, gerekli olanr ayklar, seger
ta bir bai gcizeterek olaylar cirgiistinii tek bir gizgi'zerinde kurar.(17)
isi biliminkinden farkhdrr, Eiinkti belgesel, bir qey anlatrrken sanatrn

Feki nedir bu iki dil, yani; sanat ve bilim dili arasrndaki temel fark?

ve mantria seslenir. Anlatmak istediSini dolaysrz bir dil kullanarak
dili ise; duygula' dile getirir ya da duygulara seslenir. Anlatmak istedi$i
bayurarak anlatrr. Burada sanabn anlatmak istedi$ gey derken;Aristotelesiin

aynmrnda dile getirdifi genele iligkin anlamr kastediyorum.
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Bel gesel i n bil i gsel I i! i
bi I i m i n ki nden farkhd r r,
giinkii belgesel,
bir gey anlat,rken
sanafin dilini kullantr.
Peki nedir
bu iki dil, yani;
sanat ve bilim dili
aras,ndaki temel fark?



Herhangi bir sanat
yapfuryn anlamlandrma
agamaslnda oldugu gibi

belgeselin de

anlamlandrilmastnda
temelde iig niYet vardr:

Eseri yaratanrn niYeti,

izleyicinin ya da

okuyucunun niYeti ve
yaprfin niYeti.

Herhangi bir sanat yaPrtlnln anlamlandrrma agamaslnda oldufu gi

anlamlandrnlmasrnda temelde OE niyet vardrr: Eseri yaratanln myeti (i

------- -l--^+i /i^+^^ti^ l^rtnric\ .re rrentftn niwed
izleyicinin ya da okuyucunun niyeti (intentio lectoris) ve yaPltln ruyetr

1ta; Bazr gewelerin (ki bunlann araslna rahathkla bazr akademisyenleri'

yonetmenlerini ve yaprmcrlannr koyabiliriz) belgesele ve belgeselciye

ti, anla- yiikleme Eabalan da bu tiE niyetin belgesel alanrnda

kazanamamasrndan kaynaklanryor. Pek goiumuzun, bel geselin verdiii

ile ilgili yanlg bir kanrya sahip olmamtzrn nedeni; yazerrnve okurun

ediyor olugumuzdur.

Daha once soziinii ettifim; bir masahn baglangrcrnda duymaya ahgkrn

varmrs, bir yokmug' ctimlesi nasrl ki okuyucuya bunun bir masal okl
ve yaplslnln bu nedenden otiirii masal tUriiniin ozelliklerini tagtyacaf

filmin daha onceden belgesel olarak adlandrrrlmrg olmasr benzer bir

bu bilgi, belgesel kawamtna daha onceden yiiklenmig ve izleyicide gri

bir sanat .r.ii.rd.r, edinebilece$ tiir bilgiden farkl olarak; gerEek ha'

onermelere 6zgii doiruluk deferi igeren tiirden bir yanrlsama yaratr-

Bir belgeselcinin bilingli olarakya da olmayarak belgesele atfettigi bilgi

ashnda sanrldlBl tiirden bilgi verme olmadrfrnr da belirtmek dururn

ressam, bir roman yazan veya bir kurmaca film ydnetmeni gibi be

geyin sanatrn temel 6zellikleri olan yaratma, yorumlama, def'igtirme ve

,air"tlrkl" soyleyebilirim sanrrlm. Ozetlemek gerekirse, Edip Caru

"Hepimiz tanrr kaldrk, kimse mutluyum demesin'"(19) 't

, 17 -2il Ekim 2001, V. Uluslararast Belgesel sinemactlar Konferanst bildirisi'

.* istanbul Bilgi Universitesi, lletigim FakUltesi Aragttrma Gdrevlisi
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:i.,;i-.rplar... Anadolu kiiltririiniin bilirnsel keqfi deiildir ya'i asrl
p- :--:fr- umutla bakan insa'larr' ufkunu ge'iEretr'cktir, onlarrrr

'-i-- :--\-.r don em iyle baql atrlan "aydr'lanma harcketi "nin bi r p:rrcasr

ts;-: r-^; lnana' kuqaktan bu iki bilim adamr, de'eyimlcri vc ongorilcri'r:e :;rsal bellek" yaratrnaya da gaLgrrlar. Fakrirtedc der-sler, ki,.plrr,
k ---,:::r]eri iEin onlara )crmcz. Ozclliklc El,uboglu, dcincrnin ,rnr, ,,.
E i\::i'e etkendir. "Avrupa si.cmayr buldu, gti.kriL 500 yrldrr o'u

r i-:; j2 hikrm.

:-:J' anla .zun Ealrgnralar sorucunda ortaya q:rkarrlan A'acrolu'da

--- -r \rl sonra, 1954 yrhnda Istanbul Universitesi Film Merkezi kurulur..
:1r... ama inanarak tasarlanmrg "havallcr',Ie.

=r -tmscnin bilrnedi$i gcgmig, kimscnin gounedi[i buluntuiar, ncdcn
r;----r$vla daha gok insana ve gelccefe ulagmasrn ki!', diyc diisiinurler

1.:6'dan 1972'yc kadar 9 belgescl film rirctilir: ,Hitit Gtinesi,.,Sivah'Krranlrkta Renkler', 'Anadolu'da Roma Mozaikleii,, .Ncmrut 
Dagr: Dtinyasr','Antalya Ormanlarr',,Anadolu yollarrncla,.
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Yollar boyunca, Eyuboilu ve ipgiro$lu ile en bagrndan beri birrikte
vardrr: Aziz Nejat Albek. cumhuriyet'le yagrr, sanatla Kadrkoy Halkeri
Giizel SanatlarAkademisi'nde mimarhkve resim okumug, istanbul Uni
Fakiiltesi'nde ise Arkeoloji Boliimri'nti tamamlamrq, Faktilte'de
laboratuarrnda Eahgmaya baglamrg ve 30'larrnrn bagrndayken Eyubogtu
Film Merkezi'nde olmaya karar vermiq ... AzizAlbek. Belgesel Eahgmc
gdrtintti ydnetmenlifi yapan, Eytiboglu ve ipgiroglu'na yalon bir dosr-
hafizasrnda hala capcanh yagatan ve yollara diiqmeyi ozleyen o

Devam eden satrrlarda okuyacairnrz ve dingin bir miitevazrhkla
Albek'e ait. 1998 ylmda kendisiyle yaprlan sozlti tarih Eahgmasrndan bir
Belgesel Sinema Defterleri'nin ilerleyen sayrlarrnda Dosya konusu
Eyriboglu Dcinemi'ne de bir girig.

Bugiin neden ttim filmleri izleme gansrmrz yok? eiinkii geeen zaman
Eyrboflu'nun hayallerinden Eok uzaklagmrg.

Peki eksik filmlerden banlan nasrl bulundu? Tesadtifen! Anadolu
Ilknur lJlutakln, Sabahattin Eyuboflu'nun egi Magdi Rufer hakkrnda
tezi Eahqmasr srrasrnda.

Ardrndan...
Magdi Rufer'den bu filmleri dewalan Nazmi Ulutak, filmleri veniden i
araqtlran ve doktimantasyonunu tamamlayan Berrin Avcr... yani
Tarihimizin Eok onemli bir boqlufunu dolduran yine -bir avuE- insan-

'Antalya Ormanlarr' (1956)...
'Anadolu Yollarrnda' (1960)...
Onlar hlli yoklar... Yerini bilen var mr?
Belki giizel bir insan, giizel bir Eeyiz sandrgrnda korumaktadrr... belki &
gereken, yalnrzca, heyecanlarrmrzr ve hayallerimizi sakladrirmrz

$imdi, anrlarrnr bizlerle paylagan Aziz Albek'in anlattrklannl
duygularr, yorgunluklarr, heyecanlan ve belgesel film yapma
arumsayacaSrz...

Film Merkezi'nin kurulug fikri...
Hocamrz Arif Mrifit Mansel'di. O, boyle bir fotoiraf laboratuanm
istedi. o laboratuar kuruldu. ve o laboratuar haln da devam eder. Bir
merkezinin de bir niivesi oldu. MaLzhar $evket ipgiroflu, S

hareketi istiyorlardr. Ondan sonra Prof. Macit Bey de bu iEe Eok
geligmesini. Ve film merkezi Eok basit bir gekilde kuruldu. Tabii hicti
yaprlmak istendi. Proje Rektorliik'e 53'de cinerildi. yani 54,de
dazaten 'Hitit GiineEi' filmi yaprldr.

Bu mesele tamamen bizlerin kafasrnda dofdu demeyelim o dayan\
ornekleri var. Biz o ornekleri de seyrettik Eegitli gekilrerde. Mesele
alrrdrk ya da ktiltiir ategeliklerinde bu filmleri seyrederdik. yani ciyte
o zerrren. Yabancr filmleri gorme imkinrmrz vardr.

Ondan sonra bir de bilimsel sinema diye, yani belgesel demeyeyim
diye bir sinema vardr Avrupa'da ve Tiirkiye'de biz tiniversitede h
iEbirligi yaptrk onlarla. Mesela Gotingen'deki bir enstitiiyle igbi
bize belgesel, bilimsel sinemanrn bir 300 tane orneEini verdiler ve hab
duruyor olmah. Biyoloji, etnoloji ve teknik iizerine 300 adet film.
konu istediler vebiz de bunlarr yaptlk, o ansiklopedinin yayrnlan igi
Eok gey ogrendik tabii.
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Bey rincrisii. ille bu tiir filmlerr yapacafiz.yani bu Anadolu

in Ealrgmala'nr yapryorlardr. Bizden d,e bazr malzemeler

sinemayla o dcinemi mukayese edersek belki birdenbire cok
, o zamen iglenecek bir konu var mesela, igte Mazhar Bey,

t 
P:V|" onlan yetiEti riyoruz. Ondan sonra,hadi, diyorlardr

elde bir metin var yani bir Eahgma var, buna gcire Eekelim,.

Ama gimdi sinemacrlarrn dedigi, biittin senaryosu gusu busu
de, Eiinkti bu insanlar iglerinde Eok dolgundular. Hemen

hayata getirmek, film diliyle getirmek, sinema diliyle getirmek
'e bir gekilde gostermek, drinyaya gcistermek, sinemalarda

trattin Bey ve Mazher Bey'in bu konularr sinema diliyle anlatahm
(in de gok hazrrhklar yaprlrrdr, bizden konunun resimleri istenirdi.

fildlg konularr, yaziantoplardrk getirirdik. Efendim sonra bunla'n
istnirdi. Bu yerlere gidilirdi igte. Universitenin verdiii imkanlarra,
$ler yaprldr.

Universitenin yaklaglmt....
Rektcirltige baihydrk biz. Film Merkezi,
Fotofraf Merkezi Edebiyat Faktiltesi
Dekanh$r'na baghydr. Ama Film Merkezi'nin
btitEesi Rektorltik,ten Erkardr. Tamamen
lJniversitenin Rektcirti,ne baghydr. ig iEin bir
para aynlrrdr. Yani Mazhar Bey proje iEin
rektorle temas eder, bir biitEe ahnrrdr ve bu
biitEele yaprlrrdr. igte filmler ahmr, o zarnarun
filmleri, kameraman iEin ticretler cidenir.
yabancl kamerrmanlar iEin bir de, yol
masraflan... Ayrrca sttidyo masraflarr. Ama
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G6rsel olarak
bu konulan hayata
getirmek,
film diliyle getirmek,
sinema diliyle getirmek
ve bu filmleri 6lrencitere
bir gekilde gilstermek,
dtinyaya gdstermek,
s i nem a I arda g6stermek...



Bagkalan da isterse,

bir konuYla gelebilir,
yani film merkezinden

istifade edebilirdi.
Ama bu Pek olma&.

Herkesin kendi igleri var

veyahut da bu i9 gok

yeniydi belki. $imdi ama

iiniversiteler film
iiretiyorlar, daha gegitli

konulara giriYorlar ve

giizel de oluYor.

Ve gok daha fazla

imkdnlar var. BiSYle bir
imkilnr biz higbir zaman

bulamadk'

getiriyor tabii, hocalar gelmig igte

yanl.

bunlann drrrnda kirns
bir oniversitede oldu$

tiniversiteye bir kere Ya
Yani yaptrfr iglerle iinir
lazrmdr ve buna gore k
oyrn film yaPamazdrk!

film yapamazdrk. YaPd

{iye dyle bir itiraztm t

elbet. Ama bizim o a
daha Eok arkeoloji ve I

konularrnda EahgmaYat

Eahgacaklar falan diYe. Orad:

Qekim kogullan.'.

Qadrrda da kaldrfrmrz oldu, okulda da, otelde de yani ne imkir

Yiyecek de ne yeniyorsa birlikte, onlarr yedik' Yani' bir srkrntrmu

olmadr.

Yiire halkt...

Tabii tabii, bir kere ne geliyor, 'iiniversiteden geliyor' diyorlar'

Sabahattin Eyubo!lu, Altan Yalgln"' anllar"'

Gayet tabii, Sabahattin Bey'le bizim Eok uzun bir arkadagh$mr

Eahgmalarrnda hem Mazhar Bey hem Sabahattin Bey'len gok Ea\

Altan,da katrldr bize evet ve btitiin rahatsrzh$rna rafmen, yant o

onun. rahatsr zlandr,hastalandr. Ama gene hep bizle gahgtr ve bir

filmini yaptr. Universite de ona o imkAnr tantcir'

$imdi bu Eahgmalar iEinde mesela bir 'Akdamar' vardrr' O tar

fit-. akar-"r'a gittik. Bizle Mina Urgan da geldi' onu da' Min

O da bizle Van'a kadar, bizim jipimizle geldi' Mazhar Bey ve I

gelmiglerdi. Ve biz orada 60 ihtilalini ofrendik' adada' Yani hiEl

Eiri- sofordn bir el radyosu vardt' Arap istasyonlarr iizerin

ofrenmigtik. Sonra dondiik, ondan dolay yani

bir defigiklik yapmadrk pro gr arrrrl::ltzda' Zaten

adada, Eadrrda kahyorduk ve krsrth siiremiz

vardr, Ealtgma siiremrz iEinde bitirmemiz

gerekiyordu. Bitirdik Eekimleri rahatladrlg oyle

aonatit UiEUir yerde de bir engele rastlamadrk

Diigiiniin Van'dan istanbul'a kadar jiple geldik'

Gdsterimler nerelerde olurdu"' r

$imdi gosterimler bir kere iiniversitenin kendi

imkXnlanyla olurdu. Bir salonu vardr' Fen

Fakiiltesi'nde, o salonda gosterildi filmler'



i. Sonra kiiEtik
olanlarrnr isteyenler

r bu filmlerin kopyalarr
r arasrnda, okullar

Neden befeniliyordu
i hr tdr konularda filmler

Eok azdr Tiirkiye'de,
da bir iiniversite yaptr$
Herkesin Eok hoguna gidiyor, 'ne gtizel kegke devam edilse' gibi

ne kadar devam edebilirdi ve ne kadar etti onu da herkes biliyor.
-.. kadro olmadr, evet kadro olmadr, yani sonrasr selmedi.

nasrl kargrlandr...

odiiller aldr; kurumlann yapml$ olduiu, tegkilatlarrn yapmrE
bc5anh oldular. 'Karagoz'de almrgtrr 'Akdamar' da almrEtrr... Bilhassa

Hep Awupa'da gosterildi, oralarda kendi odtillerini aldrlar.

brek oldu ve bu filmleri hep gonderdik, ticari bir beklentisi olmadr
evet, bu 'Hitit Giinegi' igte Berlin'de odtil kazanrnca, ipek Film
diye, ipekgiler bunu, o zamanlar biliyorsunuz diinva haberleri

onlann araslna katmak istediler ama olmadr. Nedense yanm
o gosteri programl iEine sokacaklar pek igte Edzemediler, istediler ama

. E$itim aldrk, yani bir miras aldrk. Durgun degildi yani, daha
: BirEok dalda daha Eok ig yaprhyordu. Belki tam degildi, yanmdr guydu

guzeldi sanki. Qok iyiydi hocalarrmrz, Eok iyiydi ve de tatbikath olurdu
e$itim. Biz muhakkak kazrlara giderdik, hafriyatlara giderdik. Onun

yrprlrrdr ders siiresi bittikten sonra da, oirenciler arasrnda birlikyaratrrdr

belgesel film yapmayr isterim. Arkeoloji filmi, etnolojik fiIm... Herhangi
fikri hoguma gidiyor. Yani o negatiflerle u$raqmak, montajrnr yapmak...

i. Ama kusura bakmayrn bir qey sciyleyecefim, video Eekiyorlar gimdi,
bilemiyorum.

uz, bir kutuyu Eektiniz, verdiniz, ig kopyalarr size geldi. Onu hemen
iz Ebn. Seyrediyorsunuz, birkaE defa seyrediyorsunuz. ondan sonra makaslamaya

eklemeye baghyorsunuz, kurgusunu yaplyorsunuz. Gayet zevkli. O masanrn
.. Kamerayla da, almr gekilde. Imkanlar ne kadarsa, rgrfrna gideceksini

. Yahut da mevcut olan rgrktan istifade edeceksiniz. Konunun iistrine
ara5hracaksrnrz, bunlar gok giizel geyler. Hazrrlopa konduiunuz zamanpek

dcgil. Ama baEka sinemada tath olabilir, oyun sinemasrnda tath olabilir ama

belgesel sinemada oyle deiil. Yani onun
hamuruyla u$ragmak lazrm.

Bir kere insana mtithiq zevk veriyor.
Ayrramryorsunuz kendinizi o iEin iEine
girdiiiniz zaman, hep yapayrm
istiyorsunuz. o igi bitireyim istiyorsunuz.
O Eok grizel bir qey. Yani bu belgesel film
yapmak bir goniil igi. insanr higbir zaman
zorlamryor. Zorlan:rrsamz yapamazsrnlz
zaten. Gonliiniiz istiyorsa, yani ona gdntil
vermigseniz yaparslnrz.

53
o
E
o
6
o
o
6o

Konunun iistiine
gideceksiniz,
aragfi racaks t ntz, bu n I ar
gok giizel geyler.
Hazrlopa kondufiunuz
zaman pek o kadar taflr
degil. Ama bagka
sinemada tath olabilir,
oyun sinemasnda tatlt
olabilir ama belgese,
sinemada 6yle dejil.
Yani onan hamuruyla
udragmak lanm.



.,.Belgesel sinema
ghniillii insanlan ister.

Yoksa bundan Pek Para

kazanma derdi tarafi azdr.
Yani ghniillii insan

bu igte gok baganh olur.--

Kegke imkdnrm olsa da

ben gene film gekebilsem.
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Belgesel sinemantn toplumsal hafzaya kattlklarl"'

T"ruq*.I", onceleri teknikkonularda oluyordu, qu qoyle yaprlacal

konusunda tabii hxkim olan Sabahattin Bey',ler, Mazhar Bey'len

Eok igin iEine girdik. ilk bagta hlkim olan onlardt' yani bir nevi

Onlairn dngtndiiiiinii, tasarladrklarrnr biz tatbik ettik' Sonra biz

ige igtirak ettik, yani devam ettirdik' Geriye dontip baktrfrm<

eksikliklerimiz oldu, burlanm dtizeltebildik, bazrlanalmr gekilde 
1

yani onu da sdyleyebilirim, fen^ da olmadr'

Bakrn belgesel sinema ne katar biliyor musunuz' belgesel siner

dabirutokezler gibi geliyor bana'

Onun drgrnda belgesel sinema gonnllii yardrmcr bulur' Yani I

insanlan ister. Yoksa bundan pek para kazanmt derdi tarafi azdl

iqte Eok bagarrh olur.... Kegke imkirum olsa da ben gene film gt

Hayaller..'
Beigesel film yaprlsrn...belge film olsun, teknik film olsun n

beliesel film yaprlsrn. KiiEtik ktiEtik de olsa' lasa krsa da olsa

Hei geyden once bir sinemacrnrn yetigmesi iEin' Eok iyi olur' )

istediSim gey, bu sinema mutlaka devam etmeli' belgesel sir

* Enis Rtza ve NalAn Saktzlt'ntn gerqeklegtirdigi Aziz Albek ile sozlU

Yaprm Ycinetim, Mugla-Akyaka, 28 Agustos 1998'

KAYNAKQA

- Benin Avct, 'Belgesel Sinemact YonUyle Sabahattin Eyuboglu" Anadolt

1 999.

- Sabahaftin EyUboglu, 'Sanat Uzerine Denemeler vc Elegtiriler" Haztd

istanbul, 1997.
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ROBERT

J. FLAHERTY
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Belgesel sinemanrn oncrilerinden olan Flaherty, 16 $ubat 1984,te
maden mtihendisi olan babasrnrn yanrnda, Amerika'nrn batr kesi
Efitimini Toronto ve Houghton'da yaptr. 1910'da, Sir V/illiam
gdrevi kabul ederek Kanada'da kegif gezilerine grktr ve Belcher

Erkardr. 791.3'te Erktrir tiEiincri gezide yanrnda kamerasrnr da
ya$amrnl filme Eekti. Ancak bu Eekimler talihsiz bir kaza sonucunda
kaynak aradrktan sonra 1920'de bu kez daha geligkin bir ekipmanla
gitti ve belgesel sinema tarihinin en onemli yaprtlarr araslna girecek
North'u gekti.

'Nanook'un hem ticari hem de sanatsal basarrsr. Flahertv'nin ciniin&
Paramount'un finansal deste$iyle bu kez giiney denizlerini keqfe ErJo_
siirecinden sonra Samoahlarrn yaqamrndan bir kesiti vansrtan ikinci
ortaya. Kendisinden egzotik bir agk hikayesi bekleyen yaprmcrlarla
bundan sonraki bir gok filmini de, yaprmcrlarla yagadr$ siirtiiqme
zorunda kaldr. MGM iEin Eekigi 1928lrrrthliT/hite Shadows ofthe
biriydi. Fox iEin diigrindiifti Pueblo Krzrlderililerini konu alan bir
yaprmcrlarrn mtidahaleleri yriziinden yarrm kaldr. Alman yonetmen f.
Eektigi 'Tabu'da benzer bir kaderi paylaErr. Nihayet 1934'de 'Man of
yrldrzr yeniden parladr, bu film kendisine bir Eok odtil getirdi. Ard
birlikte yonettifi 'Elephant Boy' yine yaplmct kazasrna u$rayarak r
1948'de Standard Oil iEin yaptrg 'Louisiana Story, ile son
23 Temmuz 1951'de 6len ydnetmen, yontemleri ve gahgmalan etik
da belgesel tiiriine onemli aErhmlar getiren yapltlar brraktr. F
kameray dtinyanrn iicra yerlerine taglyan ilk sinemacr. /

ti



da, sinemaya ilgi duydufumu soruyorsunuz. Giizel; sinemayr ilk olarak,

-maden ara$tlrmasr- olan gezilerimin birsinde kullandrm. Yanrmda bir

,bana gezi bagkanrmrz soylemiqti. Boyle bir qeyi ben de istiyordum.

hrllanrhgr ile ilgili tek bilgim, Eskimo olan halkrn yagayrgr, ahgkanhklan

ildifim olEiide- goze hitap eden gezi belgeleri ve aynca' inceledi$imiz

Eegitlerine ait sahneleri toplamaktr. Bu geziden bir siire sonra bir buEuk

uygarhfa dondtigiimtizde, Eekmig olduium filmin gereglerini ele aldrm.

New York'a donmek iizere toparlarken amatorltifiin verdifi dikkatsizlikle

odada masadan bir sigara diiEtiriiverdim. Yangrn Erktr ve 70'000 feet'lik

halinde uEup gitti.

:, bu negatifin yangrndan kurtulan bir kopyasr vardr. Belki go$altabiliriz

a New York'a gotiirdiim. Fakat o giinlerde, Eofaltma hemen hemen

Amerikan co$rafya Derne$i'ne gcisterdim ve o zaman ne kadar bagartstz

aladrm. Biitiiniiyle geliqigiizel, oradan bir sahne, buradan bir sahne gosteren,

h gizgisi ve siireklilikten yoksun bir qeydi. Seyredenler can stkrnttslndan

herhalde. Gergekte ben bile srkrlmrgtrm.

uzun siire bu konuda kafa vorduk. Sonunda filmin kotii olugunun

; on yrl ya$amr! olduium ve insanlartnr Eokyalandan tanrdrfrm kuzeye

bu kez tutunabilecek bir film yapabileceiim umudunda birleqtik. "Neden

Fskimo ailesini ve bu ailenin bir yrlhk yaqayrgrnr ele almayahm?" diye sorduk

r. Hangi insanrn yagayrtl daha ilginE olabilirdi? Igte diinyadaki herhangi bir

dt,lhe az bir kaynapa sahip biril Higbir soyun saf kalamayacaf-r lsslz bir yerde

aEhktan olmeye kargr srirekli bir savagtlr. Qewesinde hiEbir geyyetigmez.

Olebilecefi geylere dayanmak zorundadtr. Ve, biitiin bu kogullarla birlikte,

en korkuncunun -kuzeyin acr ikliminin, drinyadaki en acr iklimin- basktst

Kugkusuz bu hikiye ilginE olabilirdi.

hig birisi tasarlmlza kulak asmadr$r iEin, boyle bir filmi paraca destekleyecek

fuia etmek birkaE sene aldr. Eskimolar gibi biittintiyle vahgi bir halkrn filmini

yapma! benim iEin daima en dnemli yan olmuqtur. Nitekim, film yapabilmem

budur. Ama, filmi, kuzeyde yapmamln baEka bir sebebi Eskimolara onu

Boylece, yaptrgrm igi anlayp benimseyecekler, benimle igbirlifi yapacaklardr.

ilk geldifimde qagrrmlglar ve ne sormuglardr. Kendilerine ait bir film -onlart
gosteren resimler- Eekmek iEin bir yl siire ile aralarrnda yasamaya geldifimi

, kahkaha ile giildiiler. Bir kere benim Eskimolardanbazrlan bir fotografa bile

bakamryorlardr. ilkdenemeler olarakbirkaErnrn foto$afim Eekim. Foto$aflarr

gcisterdi$imde, Eo$u ters baktrlar. Fotofraflarr ellerinden aldtm ve onlart

alTranrn oniine gotiirdiim. Sonra bir a\1n ya, bir de onlerindeki fotoiraflara

birden bire aErzlarr kulaklarrna vardr, anlamtglardt.

rr sonucu, filmin Eektigimiz ilk sahnesi aybahgr ile olan bir Eeki5meydi. Filmin

nu yaplp, bu sahneleri gcisterebilecek duruma getirdi[imde, Eskimolann anlayrp

klarrnr merak ediyordum. Kuli.ibemin duvanna asrlmrg Hudson korfezi isi

yol

iizerinde eosterilen bu titrek sahnelerin onlarca ne anlamt olabilirdi? Gosteriye Qeviri: Taner Anburnu*

57

E FLAHERTY iLE

B KONU$MI*
o
@

Kendilerine ait bir film
-onlan kmildarken
gi5steren resimler-
gekmek igin bir y,l siire
ile aralannda yagamaya
geldijimi sdyleyince,
kahkaha ile giildiiler.
Bir kere benim
Eskimolardan Mzilan
bir fotolnfa bile &flnt
d ii r ii st b a ka m ryorl ardt.



Kii gii k elektri k motoru n u
galryfirdrm, odanrn

rytklannr sdndiirerek
proj effii5 rii n ry t ! n t ya kfi m.

Fqkran bir ryk demeti,
battaniyeyi kapladt

ve g6sferi bagladr.
ilkin, perdeye bakfiktarr

kadar geriye di5niip ddniip
projekt6rdeki ryk

kaynafirna da bahp
durdular.
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hazrr olduiumu bildirdiiim zaman on bege yirmilik kultibemi,
KtiEtik elektrik motorunu Eahgtrrdrm, odantn rgrklarrnr sondiirerek

yaktrm. Frgkrran bir rgrk demeti, battaniyeyi kapladr ve gcisteri

baktrklarr kadar geriye doniip doniip projektordeki rgrk kalma$na da

"Iviuk' (aybahgr) diye bagrrnca, gosterinin burada bittifini diigiindiim-

srirtisii kumsalda, giinegte uzanmls yatryorlardt. Geride, ellerinde zr

siiriinerek onlara yaklagan Nanook ve arkadaqlan goriiliiyordu. A;
tehlikeyi sezerek suya dalma[a bagladrlar. Nanook, ayaklarr iizerin&
kalkrp zrpkrnrnr firlatrncaya kadar, seyircilerden, yaktnma Erfhklan
aybahgr ile zrpktnrn ipini umutsuzca tvtanNanook ve adamlart

baglamaz, bir g0riiltti koptu; salondaki her erkeh kadrn ve gocuk, o

O zaman ayrbahfrmn kaErp kurtulaca$rm Nanook'tan daha kesin bi]ir

diye baSrrryorlardr, 'Yakala onu! Yakala onu!"

O giinden sonra, Nanook ve arkadaglarrntn benim iEin yapa

Nanook, film iEin yeni av sahneleri dtigtiniip duruyordu. Ozelliklc-

takrlmrgtr. Kuzeyde, bildifi bir yerde, diqi ayrlarrn krErn yavrularken

oldufunu soyledi. "Bunlardan, gozel bir film olur" dedi. "Biliyor
kiimelerinin gok derinlerindeki bir digi ayr inini bulmak zor de$ldir-

ayrnrn viicut rsrsrndan sofuk havaya yiikselen buharrn Erkugr kiiEiik bir

bunun kokusunu al:l., siz de ahcrntzr haztrlarken, ona dofru zt

brEafrmla karr kesip, oyacafrm. Tabii yeterince btiytik bir delik aEtrn

firlayacak ve bunu yaptrirm iEin gok krzacaktrr. iqte o zaman, adam

sallerecek, onlar ayntn Eewesinde dolanmaya baglaynca, sizin iqareti

firlatacafrm. Kopeklerim digi ayrya saldtnnca" diye ekledi Nanook
boiugma olacak. Ara srra kopekleri havaya firlatrr, havada birkag

yine ayaklarr iizerine diiqerler. Ne dersiniz, gtizel bir sahne olur rn
LJzun sciziin krsasr, bu a)'l avr, kara krgta elli beg giin yolculuiu gerekdnl
gidig-gelig al':ryiz millik bir yol teptik. HiE de film gekemedik

elverigsiz oldufu iEin Nanook ayrbahfr avlayamadr. Kdpeklerin ikisi

sonra giiE bela geriye dcindiik, ama sa$ kalmamrz bile biiyiik bir ynst

(...) Filmin, genig seyirci kitlelerini bu uzak insanlara, duyguca naC
konusunda diistincemi soruyorsunuz. Evet, Nanook bunun bir
yazrlmrg kitaplarr okuyanlarrn saylsl, ne de olsa azdtr. Ama, son

filmi milyonlarca insan g6rmrigtiir. Bir uEtan bir uca biitiin diirl
Gordiikleri de, garip uydurmalar deiil, gerEek bir kigidir; Earesiz tr
tehlikeleriyle karqr kargrya, yine de her zaman mutlu bir insan. Iki 

-r

aEhktan 6ldi.igiinde, oliim haberi biitiin diinya basrnrnda, Qin gibi

yanlalandr.

Beni, Nanook'u yaratmaya iten gey onlara duydufum hayranhkn:

anlatmak istemigtim. Filmi yapmamrn tek sebebi buydu. BirEok

gekenin konusuna tepeden baktrirm, iEine girmediiini gdriirsiiniiz
New York'tan ya da Londra'dan gelmig biiyiik bir adamdrr. Arne

bakmrgtrm. Her defasrnda, onlarla aylarca yalnrz kalmrg, onlarla

yagaml$trm. Ayaklarrm iiqiidii$ii zamen rsrtmr g lar, el lerim soiukun
kadar uyuqtu$u zaman sigaramt yakmrglardr. On yrlhk bir siirede trg

srrasrnda bana bakmrglardr. Yaprtrm, onlarla birlikte kurulup,
higbir gey yapamazdrm. Eninde sonunda, bu btittintiyle bir insanca

(...) Nanook'tan sonra kiilttirleri hrzla silinen boyle az tanlnml5
belgeler toplayabilmeyi ummugtum. Samoa'ya gitmemizin sebebi

alrcrsr bu ttir belgeleri herhangi bagka bir ereQten daha inandrrrcr bir
fuh saytdz insan iEin toplayabilir giiphesiz. Dr.inyanrn her yanrndeti
iEten bir anlayrg gitgide daha onemli olmaktadrr. Bu Eair
gerekliliklerinden biridir. Bunun sinema iEin Eok canh bir alan

Filmlerimizi Eekerken onceden ayrrntrh planlar yapmayz; Etinkii,
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Flaherty igin dnemli
olan ilk ilke, film yaprm

siirecinin iSncesinde
baglayan, yap,m

siirecinde de devam eden
galrymalardr.

Aragfirma Flahefi igin,
filmini gekecefli insanlarla,
kendi dofial mekAnlannda,
onlan tanryana dek onlarla

birlikte yagamakfir.

Nazmi Ulutak
n u I u ta k@a n a d o I u. ed u.tr
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1gg+-tSSt yllarr arasrnda yagamrg olan RobertJ. Flaherty, belgesel

uygulayrcrlarrndan biri olarak kubul edilmektedir. Flaherty, belgesel

filmleri ve bu filmlerin ortaya Erkardrir sinema anlayrgr ile katkrda

geligmesini saflamrgtrr.

Flaherty Eocuklu$unu maden miihendisi olan babasrntn yantnda

katrlarak geEirdi. Yeni insanlar, yeni kiilttrlerle tanrgtr ve 1910

oldu. Kanada demiryollarrnrn sahibi Sir V/. Mackenzie tarafindan,

yapmak igin kurulacak demiryolunun on aragtrrmaslnl yapmak ilzerc
gonderildi ve dort ayrl ara$trrma gezisinden sonra, bilinmeyen bu

Erkardr. UEiincii aragtrrma gezisinin oncesinde Sir W. Mackenzie"nir
yerleri "filme almayr" kararlagttran Flaherty, Rochester NewYork'tr
kursuna katrldr. "Bell and Howell" marka kamera, portatif bir yrkarne

ve aydrnlatma araElan ile aragtrrma gezisine Etktr. Bu geziden sonn
de$il, sinemacrhk daha Eok onem kazandr. i1;

1,920 y/rna dek Eekti$i filmleri kurgulayarak Amerikan Colrafya
Bu gosterim sonrasrnda Flaherty kendini gdyle deferlendirir:

"...Ne kadar bagansrz olduiumu anladrm. Biitiintiyle geligi giizel, oradm

bir sahne gosteren, herhangi bir oykti Eizgisi ve siireklilikten yoksun

birlikte uzun siire bu konuda kafa yorduk. Sonunda filmin koti
anladrm; on yl yagamrg olduium ve insanlartnr Eok yakrndan t a n t d
ddnersem, bu kez tutunacak bir film yapabilece$im umudunda bi

bir Eskimo ailesini ve bu ailenin bir ylhkyaEayqrm ele almayahm?" dlt
Hangi insanrn yagayrsr daha ilginE olabilirdi? igte, diinyadaki herhan4i

az bir kaynaia sahip bir kimse. HiEbir soyun sai kalamayacafr rslz
Yagamasr, aEhktan olmeye kargr siirekli bir savagtrr. Qewesinde hiEbir

oldiirebilece[i geylere dayanmak zorundadtr. Ve, biitiin bu kogullarh
en korkuncunun -kuzeyin acr ikliminin diinyadaki en acr iklimin-
Kugkusuz bu 6ykii ilging olabilirdi." 121

1920-1922yilan arasrnda Flaherty, Hudson BoSazr dolaylarrnda Port

birlikte yagar. Onlarrn yaqamlarrntn iEine girer. Nanook ve ailesinin

doga ile olan miicadelesini filme alrr. Flaherty'Nanook of the Norfi'
adrnr verdifi filmi tamamladrprnda belgesel sinemanrn o dcinemddi

Erkarrr. Bu ilkeleri 1946-1948 yllarr arasrnda yaptrlr son fi lmi'Louisi:rra
Oykiisii) dek savunur.

Flaherty iEin cinemli olan ilk ilke, film yaprm siirecinin 6ncesin&
stirecinde de devam eden Eahgmalardrr. Grierson bu Eahgmalann
ve arastrrma ozgiirliiliiniin gereklili$ olduiunu belirtir. (3) Aragtrrma

Eekecegi insanlarla, kendi do$al mennlartnda, onlan tanryana dek onlarh
Grierson, Flaherty'nin belgesel sinemanrn iki ana ilkesini ortaya

Bunlardan birincisi; "Belgesel filmin gerecini olduiu yerde yakalamas

sokmak iEin onunla iEli drgh olmasrdrr. Flaherty bununla bir iki yrl

kendi kendine soyleniverinceye deiin, kigileriyle birlikte yagamasr",

'Oyktntin kendi liendine soyleniverinceye defin' ortaya Erkmasr,



rola Erkarak anlatrlacak olgunun yalandan tantnmaslna

DlcN? varrr ki, Flaherty neredeyse kendi yagamrndan bir
Scognomillo'ya g6re:

bqrrt kazanmastna, insantn ve dolanrn anlayrgla, duygu ile

ad bi. insanrn, ilkel bir topluluiun yaqantlsrnr, dofaya kargr

f-'ganp','deiigik','karakteristik' goriilebilecek unsurlardan

fuinde bu filmlerin yarattcrlan kigilerini yiikseken izliyorlar;

&leme inmiyorlar" diyen Flaherty, ilk filminde Nanook'a

rzkla5ryor, tiim ayrrcahklart ortadan kaldrnyor, ilkel insanrn

'u 
Eekerken defil, yaptrfr btittin filmlerinde Flaherty bu

bir deyigle filme Eekecefi insanlarla birlikte yagamayr ilke

Flaherty'nin geleneksel kurmaca sinemantn yaprm siirectnrn

duror. Qiinkii sinemaya bu tiir yaklagrm; dekorlan, oyunculan,

dr5h1'or. Biitiin bu unsurlartn drgtnda yaqamln ve slnemanln

fihn yapmayr mtimkiin krLyor. Filmin dramatik yaprsrm sadelikle

szr olan gergek yagamrn ozelliklerinden Erkanyor.
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"Birgok seyahat fi Imleri nde

bu filmlerin yaratrc,lan
kigilerini yiiksekten
izliyorlar;
yakna gelmiyorlar,
ayn, diizleme inmiyorlar"



Flaherty igin filme gektigi
insanlarla birlikte

yagamak, tek ydnlii bir
iligkiye bagka bir deyigle

salt film yapmaya
dayanmtyor.

Onlann yagamlanna
girerek, onlardan biri

oluyor. Aynr zamanda
onlar da Flaherty'nin

yaiamrna, amactna
girerek beraberce

yagamay, beraberce film
yapmayt beceriyorlar.
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Flaherty iEin filme Eektigi insanlarla birlikte yaqamak, tek yonlii bir
deyigle salt film yaprnaya dayanmryor. Onlarrn yagamlarrna girerek,
Aynt zamanda onlar da Flaherty'nin yaqamrna, arnacrna girerek
beraberce film yapmay beceriyorlar. Flaherty'nin onemli ozelliklerinder
aldrgr kiqilere gekti$i filmleri gdstermek, onlarla filmi tartrgmak. Flaherty
North'un Eskimolarla birlikte kuruldufunu, ortaya grktrfirnr, onl
yapamayaca$rnr, hsacasr bunun biitl.iniiyle bir insanca iliqkiler sorunu

1o; Bciylece Flaherty salt kendi gozlemlerinden yararlanmryor. Konusu
kendi yagamlarr hakkrndaki goniglerini deferlendiriyor. Qift yonhi ileti
sinemanrn cinemli ozelliklerinden biri oluyor. Filme konu olan ins
baqkalarrna anlatma olana$r buluyorlar. Flaherty kendisi, seyircisi ve fi
insanlar arasrnda kurdugu iiEgen yapr ile kargrhkh iletigimi olanakh lahyor-

"Filmin, genig seyirci kitlelerince, bu uzak insanlara duyguca nasrl
konusunda dtigtincemi soruyorsunu z. Evet, Nanook bunun bir orne$dir.
yaztlmrg kitaplarr okuyanlarrn saylst ne de oisa azd:r-. Arna, son yirmi aln
filmi milyonlarca insan gormiigtiir. Bir ugtan bir uca btittin diinyayr
Gcjrdiikleri de garip uydurmalar defil, gergek bir kigidir; garesiz bir
tehlikeleriyle kargr kargrya yine de her zaman mutlu bir insan. Iki yrl
aEhktan oldiifrinde, ciliim haberi bittiin diinya basrnrnda, Qin gibi bir
yankrlandr."lz;

Grierson, Flaherty'nin ortaya Erkardrir ilkelerden ikincisinin, betimleme ile
etmesi oldu$unu belirtir.(8; Bir konunun yiizeysel deferlerini betimleyen
gerEek yonlerini Earplcl bir biEimde ortaya grkaran yontem arasrndaki biri
yaprlmasrnrn <inemini vurgulayan Grierson, do$al yagamrn goninti.ilenmesinin
oldufunu ancak aynntrlarrn da bir araya getirilerek aynr yagamrn bir
yaratrlabilece$ini one siirer. (9) Guynn da bu ilkeden yola Erkarak gerEek belgesd
goziimleyici (analitik) yontemli Eahqmasr gerektifini belirtir.(10)

Kracauer, Rotha'nrn ortaya Elkardtp:t'biraz anlatrsal' (slight narrative) terim
Erkarak bu konu hakkrndaki goriiglerini belirtir.ltt; Rotha'nrn bu terimi Flahe
dykti bireylerin edimlerinden de$il, bir insamn yagamrndan Erkrnahdrr" deyigini
kullandrfrnr belirten Kracauer, buradan ortaya dcirt ana ozellipin Erktrf-rnr savunur.
Flaherty iEin oykiinrin gerekli olduiudur. ikincisi, oykilntin mutlaka gerEek bir
yagamrndan grkmasrdrr. Ugiinciisii, oykiintin insanlann edimlerinden ortaya G

Kracauer burada dykilnrin oyuncularrn daha <inceden tasarlanmrq here
davranrglarrndan, tepkilerinden Erkmamasr gerektifini anlatrr. Flaherty,nin
yonetmeni olarak oyktiye gereksinim duyduiunu ancak bunun tam anlamryla geki

geligtirilmiq olmasrndan kagrndr$nr belirtir. Rotha'nrn'biraz anlatrsal'teriminin
da burada bulundulunu soyler. Dcirdiincii ana ozellik ise, 'Erkmak (come-cut)
anlamrnda bulunmaktadrr. Flaherty de bu kelimenin anlamrnrn, hammalze
oykrileEtirilmesi defil, bu hammalzeme iEinden dykiinrin Erkmasrna olanak
olduSunu belirtir. Flaherty'nin 'britiin insanlarda briyiikliik ozii vardrr ve bunu
gormek film ycinetmenine baihdrr ...bir olay ya da bir hareket bunu hemen ortaya
deyiqinden, onun neden filme aldrfr insanlarla birlikte uzun siire yaqadrfrnr, katr bir
balh kalmadrgrnr belirtir.

Flaherty'nin belgesel sinema anlayrgrnr uygulamaya geEirmede kullandrfr en onemli
kameradrr. Belirli bir metne, senaryoya srkr srlaya bafh kalmadan Eekim yapma(
yaplm iEindeki sorumluluiunu arttrrrr. Kamera, kendi onrinde yalanan olaylarr
alarak, bu yasamln iginden 'dykiiniin' Erkmasrnr sailayan bir arag haline gelir. Gri
Flaherty'nin her zamankendi'bag kameramanr' olduiunu, onun bu kuramrnrn
spontane gahgmasrna dayandrlrnr belirtir. (12) Frances Hubbard Flaherty de,
bir bilim adamr gibi ciddi Eahqarak, kameranrn her Eeyi ayrrntrlarryla gormesini sri

Eekim yaparak salladrgrnr ve bunun nedeninin de 'gergek anr'yakalamak oldugu, boy
olayrn kalbine girildifini belirtir. Bu ona gore algrnrn patlarnasrdrr. Bu noktbdaki igle:

tamamen gorsel olduiunu ve kelimelerin bunu iEinde hiEbir rolii olmadr[rnr, ke
de otesinde bir iglem olduiunu soyler. (13) Roger Regent de Flaherty'nin EahEma arac
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filmin oriiltrqtinde-nde iz btrakmastna tahammtil edilmezse, kamerantn da

lissettirmesine tahammill etmediiini" belirtir. (1,+)

>n da Flaherty'nin salt belgeselin babasr olarak deiil, aynr zarrr nda kameranrn
gerektigini soyler.(1s)belgeledigini gosteren ilk yonetmen olarak kabul edilmesi

kamera aracrl$yla yaqamrn iEinden gtkmasr, Rotha'ya gore Flaherty'nin Eskimo

aldrg diigtincelerde yatar. (16) Rotha, Eskimo heykel gelene$nde, Eskimo'larrn

yaratrcr olarak deiil, daha Eok sanatsal nesnelerin kigifleri olarak gordiiklerini

Eskimolara gore sanatErnrn gorevi, saklt sanatsal nesnenin kendini gostermeslnl

gozlemi yapmak ve bu sanatsal nesneyi "ozgir" brrakmaktrr. Flahcrty de bunu

benzer olarak, yagamln iEinde sakh bulunan oykiiyti ortaya Erkartr. Burada

en onemli arac kameradrr.

iin yagamrn iEinden Erkarrlmasrnda kullanrlan tek anlattm aract kamera dciildir.
da bu aqamada onem kaztnr. Ancak kurgu iqlemi btitiin Eekimler tamamlandrktan

6nem kazanlr.(17) Qiink0 daha cinceden haztrlanmtq, tamamlanmtg bir Eekim
vosuna bafh kalmadan Eekimler spontane olarak yaprlmrqttr. Bazin'e gore Flaherry,

Murnau ya da Erich Von Stroheim'rn filmlerinde kurgu:
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Flaherty'nin belgesel
sinema anlay$ml
uygulamaya gegirmdl
kulland$, en iinemli
arag kameradr.
Belirli hir metne,
senaryoya s'fr{r stkrya ba

kalmadan gekim yapm
kameranm yap,m igind
soru m I u I u ! u n u artt,rtr,

Kamera, kendi iSnijnde

yaganan olaylan filme
alarak, bu yagamtn
iginden '6ykiiniln'
gkmasmt saglayan bit
arag haline gelir.
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Bazin, Flaherty ve
Strohei m' n fi I m leri n i n,
diSnem leri ndeki ktasik

filmlerden gegiili
y6 n I e riyle fa rkh t a gfi ! m r

belirtir. Birinci fark
film leri n stiidyo d ryt nda

geki I mes id i r. i ki n cis i,
dramatik manfik yerine,

ele aldklan malzemenin
iSzelliline ba$ltr

ka I ma la rtd r. 0g ii ncii s ti,
kurgunun tamamen

gekilmig malzemeye bajh
olmastdr

rol olnramryorsa, hiEbir rol oynamaz.Kamera her geyi aynr zamanda g
igin seEtifinden de hiEbir geln ybolmamasrn, E"hgrr. Foku avlayai
Flaherty iEin cinemli oran, Nanook ile halwan arasrndaki iligkidir,
de$eridir. Kurgu zamam anlatabilirdi, Flaherty ise bize beklemeyi ;";avrn siiresi gdrtintriniin cjztintin ta kendisidir, gerEek konusudur.
bu sahne tek bir gekimden meydana gelir.,,(1s)

Erik Barnouw, Flaherty,nin, kurmaca filmlerin kurgu ,gramerini- 
h

flada da onemli bir yanmrn bulunduiunu belirtir. 1te; Barnou*_-
kullandrg bu aracrn (kurgunun) kaynagt, Lir senaryocunun ya da bir
tasarlayrp uyguladrgr bir anlatrm ycintemi olmadr$rdrr. Kaynak r.l
Flaherty ancak gekimler bittikten sonra bu aracr kullanabilmikted'-
filmlerinde basit bir teknik kullandrfrnr belirtrr.(20) 'Nanook of r
fotograf hilesi hatta zincirlemenin bile bulunmadrirnr, kameranrn ker
iEin sa$a ya da sol Eevrindiiini soyler. Fulton'a gcire bu teknik basi
olaya ve gekim kogullanna tamamen bafh kalmaktan doima
kendisi gibi seyircinin de filmi izlerken"bir kdqif gibi davran

Sherwood, her filmin temelinde srjreklilik bulunduiunu ancak
entrikalara (plot) dayanmadrirnr soyler.(22) Kracauer de aynr g
yakalanan bir <iyktiyti ortaya Elkaran film ycinetmeni, tiyatral bir
olan entrikalarr (plot), doSanrn iginden sciker atar, gtinkii belgese
grkardr$r ciyktiler aErk uElu ve srnrrsrzdrrlar. Flaherty filimlerinde bu
belirten Kracauer (<izellikle .Nanook 

of the North,ve ,Man qffu.:
A9aml, entrikalann hiEbir zaman insanlara baih olmadrSrnr,
Erkmak zorunda olduiunu belirtir. (z:)

onemli ogenin, gekimlerin iE anlamlarrnda duygusal bir iEeri$n
belirtir. Ona gcire filmin temasrnrn ozelliiine gdre ortaya Erkan ar
ve biEim'e iEerik ",J;:il:;;Jffiilil:ffi;:T::*:deferler bunlann kendi iginde btrlurr".rit,, .efl Williams,a gcire
tsrarla korumaya qahgrr ve ele aldrfi konunun fantastik nitelikleriri
doialmrg gibi verir. Bunu yapmak igin de kurguyu en son noktaya l.
Bazin, Flaherry ve Stroheim,rn filmlerinin, dcinemlerindeki idasit
Io."l:rltl: farkhlagtrfrnr berirtir.qzo; Birinci fark filmrerin sttid;-o ft
LY:'-':l {':atik mantrk yerine, ele aldrkla' ..,JJ-.; ;"rHS;
LrEuncusu, kurgunun tamamen Eekilmig malzemeye baih olmasdbtitrinri bir olgunun ,,sunumu,, 

lpresentation) degil, daha gok(investigation). Bu cjzelliklerin
filmde kiqisel bir yaklaErmr
dofurdugunu belirten Bazin,
burada biEimin a priori cife
olmadrirnr ancak filmin yrp,l,g
nedeni iEinden ortaya Erktr$rnr
belirtir. Bazjn, Flaherty,nin
gerEeklikten ahnan gortinttilerle
yeni bir sinemasal dtinya
yaratmadl#ru, sinema aracthgyla
drinyayr kegfetmeye Eahqtrirnr
soyler.(22)

Flaherty ile birlikte ,The Land' (1939_42, Toprak) ve ,Louisian
kurgusunu yapan Helen van Dongen, sahnelerin segrminde ve stircll

Flaherty, yagaml boyunca
gergekleqtirdigi fi Imlerin maddi
deste$ni genellikle sinema ile ilqili
olmayan kuruluglardan saglamrf,trr
Hollpvood'da bulunan yaprm
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bugii ne dek gii ndeminde
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Eski molar Flaherty igin
yalnzca bir konu

olmaktan gok daha
fazlastydt. Her giin

6liim'olasilrjt ile kargt
kargtya gelen ve buna

ralmen biiytik bir nege ve
soyluluk giistermeye

devam eden bu insanlar
arastndaki yagam

deneyimi Flaherty'i
derinden etkiledi.

Roy Armes
Qeviri: Zeynep 6zen**
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Genellikle daha uzun olan kurmaca filmlerin tersine, mevcut
bir bigimde yaprlan filmleri iEermesi nedeniyle, belgesel teriminc
yorum yaprlabilir. Bu, belgeselin Housing in New Zeland (Yeni
veyahut Precise Measuiements For Engineers (Miihendislik igin
baghklarla srnrrh olduiu anlamrna gelmez. Ashnda, hiEbir gey srho
belgeselin yaratrcrlanndan biri olan Robert Flaherty'nin Eahg
1884 Michigan doiumlu ve bir maden miihendisinin oflu olan
yani ailesini iflasa siirtikleyip Eahqan igEiler arasrnda ayaklanmala
bir bunahma kadar sorunsuz bir gocukluk geEirdi. Bu olay
Kuzeyde, Kanada'da eramaya sevk etti ve sonug olarak Flaherty on
arasrnda Eolu Eocu$un hayalindeki ttirden bir yagama sahip olm
kamprnda kaldr ve bazen daha cince hiEbir beyaz adamrn ayak bas

bulundu. Aynr zamanda, kendi kryafetleri ile geyik derisinden r
hediye eden, onu Eadrrlarrna davet edip nasll avlanrlacafml ogTeten \
Her ne kadar bir maden yiiksek okuluna krsa bir siire baqarrsrz bir
Flaherty hiEbir zaman resmi eSitime sahip olmadr. Okul yrllanrun
olduiu yrllar onun daha sonraki film gahgmalannr Eok fazla etki
bigimlerine bir aEr, Fenimore Cooper ve R.M. Ballanryne'r
olan sertivenden ahnan haz ve zor kogullarda ya$am kabiliyeti.
az saytda niteliii vardr ve ilk uzun yolculuia grkmak iEin go

yh ig arama ile geEirdi.Ardrndan yirmi altr yaqrnda iken, Hudson
aEr$rnda bulunan adalarda demir madenini aragtrrmaya gonderildi-

Izleyen birkaE yrl boyunca Flaherty Kuzeydoiu Kanada'da birEok
iiEtincri seyahatinde patronunun onerisi ile yanrnda bir film kamerasm
1,91,3 y:Jrnda Baffin Adasr'ndayapt, ancak L91.6ythna kadar ciddi bir
baElamadr. Eskimolar Flaherty iginyalnrzca bir konu olmaktan gok
grin ciltim olasrhir ile karqr karqlya gelen ve buna rafmen biiyiik bi]



bu insanlar arasrndaki yagam deneyimi Flaherty'i derinden etkiledi.

yardrmr olmadan hiEbir beyaz adamtn htyetta kalamayacafrnr

olan borcunu her zaman kabul etti. Her zaman kendi film

;nhz asistanlarr gibi de$I, aynr zamanda ortak senaryo yazenolank
gabaladr. Hatta Eoiu uzun metraj film ycinetmeninden gok farkh

yaklagrmt, gerEekte onun sanattnrn Eskimolartn yaklagrmtna

. Eskimo o)rynactlan bir fildigi parGaslna -ashnda bir ayrbahfrna-

gabzlarnaz. Onlarrn amacr malzemede zaten varolan biEimi aErfa

ko)'maktrr. Flaherty, her zaman filmlerinde bu tip geyler yaPmaya

cun insanlara ve ortama iligkin deneyimlerinden dofal bir biEimde

sa$ladr. Ancak Flaherty'nin ilk baglarda ban hayal lankhklarryla

lmazdr. 1916 yrhnda yaklagrk 70 bin feet uzunlu$unda bir filmle
i izlemede yaklagrk 17,5 saat eder- Kuzey'den geri dondti. Bunu

gekilde kurgulamaya bagladr. Tam da bu noktada, kullanan herkesin

etmek zorunda oldu$u erken dcinem nitrat filmler hakkrnda bir

Eok kolay yanabiliyordu. Flaherty bunu herkes kadar iyi biliyordu,

bir dikkatsizlik yaptr. Kurgusunu yaptrir filme sigarasrnr diigiirdii

tiimti alevler icinde kaldr..

Lesin olarak birEok insanrn film kariyerini bitirmigtir, ancak Flaherty'nin

O cesareti krrrlacak bir insan degildi. Hild sahip oldugu filmin bir baskrsrnr

mde baslanrn bir difer kopyasrnr Erkarmak olanaksrzdr) gergekte pek

iii sonucuna ulaqtr. (Ancak) film boliik piirEiik ve srkrcr olabilirdi,

Fherty filmi yeniden Eevirmeye karar verdi, bu sefer bir Eskimo ailesinin

g<isterecekti. Bu filmi, onu destekleyen birini - Revelion Freres'in ktirk
1920 yrlna kadar yapamadr ve bu yrlda Kuzey'e tekrar gidebildi. Iki

ln yanl srra gekimler esnasrnda filmin ykanmast, baskrsr ve gosterimi

iEin oldukEa fzzlemalzerrreye gereksinim duydu. Film Eekimi Hudson

Harrison limanrnda baqladr ve Flaherty oyrnculartnt seEti: Egleri, Eocuklart

dE geng adamla birlikte Nanook. Elbette ki, onlar igin bir film dtigiincesi

Bizlerin trpkr bir kitabr okumayr ofrenmek zorunda olmamtz

i ya da resmi okumayr ofrenmemiz gerektifini unutmak yoniinde bir

ldu. Eskimolar da onceleri bunu yapmaktan yoksundular. Baglanggta kendi

onlara gosterildi$inde buna anlamadan ve ellerinde tepetaklak tutarak

Benzer bicimde, Flaherty filminin ilk sahnelerini onlara gosterdiiinde de

r. Perdedeki Nanook'a, ardrndan seyircilerin iginde bulunan Nanook'a

perdeye ve aynl zamanda rqrk kayna$r olan projektdre. Fakat deniz ayrsr

i bagladrgrnda, birden heyecanlandrlar ve Nanook'u y0reklendirmek iEin

begladrlar. Flaherty bu gibi sahnelerin tiim gosterimin hem yagamsal, hem de

neden olan parEalan olarak goriiyordu. Elektrik fazlasryla giivenilmez

filmi basmak iEin rqrk kaynagr olarak gtin rgr$rnr kullanmasr gerekiyordu,

iEin de buzdaki altr feet'lik bir delikten bidonlara dolan suyu kullanmak

bu suyu buzlardan temizlemek mecburiyetindeydi.

Flaherty'i Eskimolarrn "gerEek" yagamlnr kaydetmek ilgilendirdi ise de,

ne ise onu sahneye koymugtur. Nanook ve arkadaglal post ticareti ile

, ancak bundan beri artrk o kocaman Eskimo kryafetlerini giymiyorlardr.

Flaherty biiyiik bir sorunla kargrlagtr; onlann rskartaya Erkarttrklarr "gerEek"

itlerini bulmak iEin harcamalarda bulundu. iE mekin Eekimleri aErsrndan

in yirmi ayak Eaprndaki normal bir igloo'1ru kullanmasr imkannsrzdr, bu nedenle

ona daha biiyiik bir igloo inga etmek iEin birkaE giin harcadr. Benzer gekilde,

ice diizenlenmesi gerekiyordu, asrl diigiincesi Nanook'un bir deniz ayrsr

zorunda olmaytgt, ancak Flaherty'nin heyecan dolu bir parEa film elde etmek

oluEuydu. Bu nedenlerden dolayr, Flaherty tara{indan Eekildifi bigimiyle belgesel,

bilimsel ve objektif kaytyapma anlarhrna gelmez, bu daha Eokbir tiir oyrndur.
'kendi normal yaEamlarrnr siiriiyormug gibi yaptrlai, fakat gerEekte Flaherry'nin

n yaQam diizenlerini tamamen bozdu. ZarrrLz;nlarrntn btiyiik b6liimiinii film

geEirdikleri iEin Flaherty onlarr doyurmakve desteklemek zorunda kaldr. Belki
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geki mi nde gegirdikleri igin
Flaherty onlart doyurmak
ve desfeklemek zorunda
kaldr.

Eskimolar kendi normal
yagamlanm siirayormug
gibi yaptrlar, fakat
gergekte Flaherty'nin
geligi onlann yagam
diizenlerini tamamen
bozdu. Zamanlannn
biiyiik bdliimii film
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de onun iligki kurduiu Eskimolardan Eofunun daha sonradan acr Eeknesi,
bu aksakhktan ileri gelmigti. Sozgelimi, bundan iki yl gibi uzun bir
sonra, ytiztiniin ve isminin diinyanrn her tarafinda bilinmesine kargrlft
cilmiigtii.

l922yinda, 'Nanook of the North' (Kuzeyli Nanook) filmini
bunu dairtacak kigiyi bulmakta biiytik zorluk yaqadr, giinkii bu film
yaprlmrg filmlerden oldukEa farkhydr. Sonunda, filmin en iyi yerleri
arkadaqlannrn olugturdu$u izleyici kitlesine bir deneme gcisterimi
Pathe'ye sattr. Qevirdi$i bu dalavereye rafmen, film ozellikle Awupa'& \
ve Flaherty bundan sonra artrk bir maden arayrclsr defil; bir yonetmendl

...i*i yrl gibi uzun bir zaman
gegti Ken so nra, y ii zii n ii n
ve isminin diinyan,n her

tarafinda bilinmesine
kargilk Nanook aghktan

6lmiigtii.

Jesse M. Lasky ona bir telgraf yolladr, (gciyle diyordu): "Sizden bagka

ve bir bagka Nanook yapman:zr istiyorum. Istediiiniz yere gidin.
Masraflanruzr kargrlayaca$m. Diinya sizin istiridyeniz." Flaherty ailesi ile ti
gitti ve orada Polinezyahbft Nanook yapmaya kalkrgtr, ancak oradaki
Kuzey'den alabildifine farkhydr. Samoa'da varolma miicadelesi yoku
toprafr diigmancaydr ve bir stire igin Flaherty filme nasrl bir gekil verocct
Nasrl bir film ortaya Erkacak sorusuna dair net bir fikri olmaksrzrn binlercc
yaptr. Ashnda, ilk yrl gektifi ttim goriintiiler bitmig filmde kullanrlmadr,
Flaherty dnemli bir fotografik kegifte bulundu. O vakte kadar filmler si

miikemmel bir kontrasthk veren ve kullanrmr kolay olan
yaprlyordu (Nanook igin ideal olandr), ancak bunlar ayrrntrlann
Flaherty renkli film kameralarrnda kullanmak iizere pankromatik filmleri
Kamerasr krrrldrfrnda, Flaherty bir deney olarak siyah beyaz Eekimler if
kullandr. SonuE bir bulug ve bitmig filmin giizelliii idi, pankromatik
ilk uzun metraj film olan 'Moana' (1926) birkaE yrl iEinde ttim film
(ycinetmenlerin) pankromati$e donmesine katlada bulundu. Biitiin
gibi Flaherty eski yaEam biEimlerini yeniden yaratmaya yoneldi ve

gayesi aErsrndan ashnda yaganmayacak bir dovme (tatoo) seremonisi iEin
acrya katlanmak zorunda kaldr. Dairtrmclslnln filmi 'Bir Kuzey Denizi
Dolu YaEamr' olarak halka tanrtmasrna ralmen, film gigelere gcire

baganlr oldu. Fakat elegtirmenler frlmi amaana uygun olarak anladilar ve

Grierson'un bugfin k:llandrsmtz anlamda kdlan&fi belgesel s6zci.ifii)



iki krsa film geken Flaherty iEin uzun bir hiisran lE
n KuzeY | : -^':-r- ^^kctr 

lEun Kuzey I H

nen Freid 5"':':'^ lF
vardr. Bu I t

bu filmin , ,.,---:^r I
da Flaherry, John Grierson ve Empire Marketing lJoard rErn tid"-:ttll
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ilr}t il "l t"' 1930'lu vrllarda bunu bir harekete

I de bir ingil ingiliz vonetmenler "t: '"Til-Ot"iT^t:::
1il0.",'tirlerin geE sooryJt sinemastndan.ve Eisenstein' Pudovkin'
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urlc Ll r r

iEin il iiler

vonii karg
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r --^ a'Da\ -ihi
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edilen yaqam biEimlerini perdeye yansrtan

yrPo.
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':O l,

r Adam! Eok nettir' Gaumont-British ::::llralltl r\Lrarrr,, YvA rrv!!r' '
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bo fil*t bitene kadar iiE kez lu'ut'u stenrurik bir uulYv !au-"
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ko"t"l li:11 ];;1i: :*"f::rt*T;
"ffiil. ,il;?ilil;, avlama yolculuklarr ile sah.de patlak veren bir

b olusturdu. Filmin go'ttia'g' qtkl'vit' n* :* f": Yt-:l]:ltl:::it'::1?:'
ffi;il,;;il ?n,n a.itr. aEilmryorlardr (Flahertv onla' para ve iin

tura etti) -,^ -^- L^-ekb"i,g, 
"ara" "ui 

yil once rik"t"lilu,l;I:|:::i:i:,::
ffi# C.u.i,*,a. yaprlmrg zrpkrnlara sahip olmak zorundavdr

fanmalar tt lElt' U"f'k'l^'^ tr'm n.l^r tutmasl gerekti' Ne olursa

fffi"lii,g, k"d", t.h;;"lior-"kt", Eok uzak olan Aran adala.nrn sunfish
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?l
il##i tti ve baska torlii gerEek va$amln donuk bir

cak olana biitiin filmlerinde kullandr$ gerilim duygusunu
^l;L

lffi;ffi film yapma bigimine dair en ilginq unsur onun kameraya yonelik

^ ! .--^-^--. -., .Aotarrle ifrdesini bulan canh bir varhk gibi kullandr: "Biz
I r t-: -^-^^l-L^o"llrrr' 1934 phmn Aran'rndaki gerEek kogullara

neminin onun kamerayr kendilifinden
-- r^- ,-^t--.,-l"L h'roiin hizleri

t y".,tgrrrt gormek kolaydrr' Toplumsal baflammdan yoksunluk bugiin bizleri

re meslektagl"rrrrr., otat"f"'a""i"t'" " go[t 
:ger' 

gorlnT5lt:^tu:::-*"tttt#

i bir oykiintin ol-"y'g"i"" stiidyonurrzayrf kayrt seslerini telafi eder'

da Flaherty'Elephant Boy' (Fil Qocuk) adh filmi yapmak iEin Hindistan'a gitti'

film gosterildigi biqimlvi' ir"n"tt'"i: *:t"'*,::l:]:.it::1f::5::,:i-;
:ff:;ffi "n.*t"." i1r-"rn" iE in arka planr orusturur. S ciyle me s i gereksiz'

I ' ''c ) ^ ^,lt- *^""'i1' olamadr ve Flaherty yeniden uzun bir igsizlik ve

Ardrndan 1939 yrhnda Flaherty bir difer onemli

n (kendisi'The River've 'The Plow that Broke the

- c-^:-L^^L'.in 'Ctctn llziimleri
ln t..ini yapmrgtr) Pare Lorenz tarafindan' John Steinbeck in 'Gazap Uziimleri'

nda ilgilendifi yoksullukT ***::11i *:9."-' 
-*].0-::::::::Tlffil*?:: ;1iliff;:ffi ;; ;.J""ao"a' i*.:Ti vakras rk avnr 

-vr'arda 
John

indan sinemay" a" ty"t?t'a'') tf"f'""t t'nf:kl:i * nt-e^,1t-15a;r];:::t;::

6fkelendi,ancakkendi,,,"t",,'t'idryndakibirfilminparEalannrbirlegtirmeyt
ru. rrzun,- :-,. -'. ^ff " il;; ardrndan Flah.y tg:"J o:::lY:1-':,",1tT ll
i t** (petrol aragtrran-bir Eirket bigiminde) kendi halinde

hrsal to i"atU ttkisi h"k}""0"-:1""-t:::t:::lt:il,5,T,11
*;::J:r," Standard oil company,i ikna etti. Fraherty her zaman oldufu gibi
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FlahertY' nin film YaPma

bigimine dair en ilging

unsur onutl kameraya

ydnetik tutumudur' O

kameraYr gu silzlerde

ifadesini bulan canh bir

varl,k gibi kutlandr: "Biz

onlan gekemepiz, kamera

bunu Yaqmak istemez"'



O kendi tarzrnda
belgeseller yapfi,

giinkii kalbinde bir k69if
bulunuyordu.

Bu yiizden, malzemesi
olan insanlar ve

mekdnlarla ige bagladt ve
dykiisii nii onlann iginde

aradt. Qok stk olarak
zamam geriye diindii rdti.

Fakat her zaman
Flahefi igin drama,

karakterlerinin
varol u g I a n n t n fi zi ksel

gergeklilinden gktt.
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gl yavaE bir biEimde ve aradr$r geyi tam olarak sozciiklere ddkmeksizin

Eeyrek milyon dolarhk bir harcamadan sonra film tizerine Eahg
Thompson tarafindan yaprlan mtizikal anlamda giizel miizi$in
Story' fl,ouisiana Hikayesi) prestijli bir bagarr getirdi. Film'Nanook ile
yonetmenin alanr Eok aErktr: Gergek yagamrn olgulara dayah (opayarak
incelenmesinden Flaherty bir Eocukluk diiqiine yonelmigti, bu diig de
kendini btiytiyle korumaya gahgan gatafath bir isme sahip Eocuk
Napoleon lJlysses Latour'un kurt adama doniigmesinden daha gerEek

Bizler Robert Flaherry'nin kariyerini iki nedenden dolayr ayrrntrh bir
Birincisi onun kariyerinin sinema tarihindekr cinemli filmleri iEermesi,

belirli temel meselelerini aydrnlatmasrdrr. $imdi, Flaherty'nin olii
onun sinemasrnrn oneminin nerede yattlfml gcirmek kolaydrr. Ingiliz
hareketi yagam kazanrrken, John Grierson ve Paul Rotha gibi
Eahgmalarrndaki efitici propaganda Eegitlerini incelediler; onu
olduklarrnda bunun rahatsrzh$rnr duydular. Bugiin, filmlerin
kendimize, bir insanrn diiqiince ve inanElannrn drgar,rrrumu filmleri
sorusunu sormak bizler iEin daha dogaldrr. Flaherty'nin sinemasrna bu
onun Eahgmalarr dneminden bir gey kaybetmez, fakat onu bir perspekrifi
daha kolaydrr. O kendi terzrnda belgeseller yaptr, Eiinkti kalbinde bir
Bu ytizden, malzemesi olan insanlar ve mekinlarla ige bagladr ve
aradr. Qok srk olarak, Samoa'daki dovme ve Aran adasr sakinlerinin
insanlar tarafindan uzun bir stireden bed yaprlmayan uygulamalar igi
d6ndtirdii. Fakat her zamen Flaherty iEin drama, karakterlerinin
gerEekliiinden Erktr. Bu tarzryla Flaherty, bir durumla baglayrp

yere yerlegtirmeyi deneyen EoEu kurmaca film ycinetmeninden Eok
neden Flaherty'nin hiEbir zaman senaryo kullanmadrfrnr ve bir filmi
bir yrhnr yalnrz deneme Eekimleri ile geEecek iki yrla gereksinim
aErklar. Bir ycinetmen olarak o, bfu dizi etkili ve giizel film yarattr. Bir
Hollywood'a alternatif olan yeni bir sinema biEimi kegfetmekle kal
Nanook ile endiistriye bu bigimi dayatnve Nanook ile birlikte bu yeni

Eaprnda izleytci bulmayr bagardr. (Bunun igin onun kur,wetli kigilifine rc
mtitegekkiriz.) Her iki nedenden dolayt da, sinema ona gok gey

Film and Reality: An Historical Survey,, penguin Books,1974.

Bu metnin dtizeltmelerine yardtmct olan Ertan yilmaz,a gok tegekktlr ederim
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nda Temelsel igleviyle Giiri'intti

anlamlandrrmasr, kaErnrlm az olatak Eevresini anlamlandrrmasryla

- Her iki anlamlandrrma sorecinin temelindeyse, ancak'diigiinme'nin

nel anlam ygrnlarr bulunmaktadrr' Ashnda bunlara belki'anlamsrzhk

&itir, Eilnkti tutrat sozkonusu olan, belirli bir agarrta kateden akhn

fj Omegrn bir agkrnhk tarafindan doldurulmuq anlam nesneleri deiildir'

dk-metafizikiEerimleriolanbirtiiridealistsoylemegottiriir.Burada
vr$nr'ndan anlaqrlmasr gereken tam da gudur: Anhk' maddi pratikle

ioJtrt temel ontolojik problematiiinin Eoziimti yolunda' Eevresini

un girer. Bdylece E.*. 
;rrrl,- yirnlariyla sanhr' Yani anlam y$nlarr

odl. ve , prlo.i defil, daha gok a posteriori bir yaprsal birim olarak

k suretiyle defer ve iEerik kazanrr' Bu siireEte, anlamak' bilmeyi

rgiilenim ile baglayrp yine onda sonlanacafr ve akltn muhtaE oldugu gereci de

i ].kl.qr-rn saglayalilecefi goriiqiinn kabul etmekle birlikte' akrl ile "TOll
me stireElerinin, olsa olsa karqrhkh bir iligki iEinde olmalan gerektifini one

Akhn, saltrk gorgtilenimin etki alanrndan kurtulmast gerekir' Eiinkti tersi' akhn

*.r,rE1..t"., bir diigiinceyi ortaya Erkarmaktadtr'(6) Kant' insanrn diiqiinme

u$lnrn, ,,ona duyular tarafindan saflanan veriler goklusunu orgiitleyen (yani

$nlarrnr Eoziimleyen-lJ'K.) evrensel .biEimlere, iye olduiunu,, dne siirerek.a

aposteriori aynmrnl gerEeklegtirir' Kant'a gore, bilgiye deneyle ulagtlmast' bilginin

--d.,'.yyoluylaedinilmesinigerektirmez.Santrtmartrkhepimizinkatrldr$,
u, =p..-"arr bu. Qiinkii, deney ytluyla edinilecek bilginin t"El"m biEimde ayakta

i tilgi've geEerlili$ nasrl olugur? Bunu, felsefe tarihinin iki temel alcmt

Eahqahm.

pek de kullanrgh gdriinmemektedir'

ore Bilgi:
izni,nin onciil ismi Kant, bagtaJohn Locke olmak iizere ingiliz Ampiristleri'nin

;;;;* ".L"rt"..,r".dri. 
Kant'tan bir alnnyra devam edecek olursak: ukutay@)totmail-com
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KUZEYTI NANOOK

Genet-geger bilgi olarak
adlandrabileceflimiz bilgi

ve diigiince iiretim
mekanizmalan, en basit

tanrmlamayla,
bireyselden toPlu msala

uzanan ttim diizlemlerde
de{er ve anlam
si ste m I e ri n i n v azgeg i I m ez

ilgelerindendir.

U$ur KutaY
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"...Deney, bize herhangi bir geyin gu ya da bu durumda bulund
oldu$unu) diretir, ama bagka tiirlii bir durumda da bulunma
gostermez." (f Ve yine Kant'a gore, bir bilgi ttirti vardrr ki, her tiirlfi
olarak elde edilir, deneye bafrmh a posteriori bilginin drErnda

A priori bilgiyi ewensel bir anlam olugturma aracr olarak sunan Karr,
sahip oldugunu soyledifi bu bilgiyle, ttim nesneler di.inyasrnrn,
bir drizen olarak, birey tarafindan de$il, trim bireylere ortak oler
mekanizmasrmn edimlerince olugan'a5krnsal bilinE' tarafindan

Pek tabii ki, Kant'rn onerdifi bilgi ve diigiince iiretim mekani
iizere Ampiristler'in dnerdi$i mekanizmalara gore daha saihkh ba.a
Tartrgmamrz ba$lamrnda, bilgilenim siireciyle birlikte ulagrlan
drizeyinde kurulmasr ve yeniden-i.iretilmesi noktasrnda a priori-a
bir goriintii paradigmasrnrn olugturulabilmesi veya varolanrn eleqri

ampirist-pozitivist kcikenli bilgi kuramlarrndan daha iglevsel
a priori evrensellik ve agkrnhk tasarrmryla, ne kadar akrl diizleui
cinermedir bu?

Peki, insanollunun hem gtindelik, hem de tiimel varolugunu
temel gereksinimi olan bilgi edinme siireglerini olabileceken salJfth
bagka bir yolu yok mudur?

c) Maddi Pratikve Bilgr:
Gerek bireysel ve gerekse toplumsal baflamlarda bilginin ol
pratiginin cinemi ortadadrr. Diyalektik geligim sarmahnda a

pratifinin hem nedeni hem de sonucu olarak insanrn anl
role sahiptir. Ateg gibi, son derece basit bir ornekten yola grkahm;
ba$msrz kogullar laboratuannda ateEin yakrcl ve yaprcl giiEleri
bu bilgiyi kullanarak atege anlamrnr vermig ve maddi prati$ni i

Bilginin maddi pratikle olan baflantrsrnln yanl srra, insanhfrn
'mutlak olana dair bilgi' diigrincesi, yadsrnamaz biEimde tinsel
ve sanat driEtincesini de beraberinde getirmiEtir. Yadsmamayacak oldr4r
tinsel olanrn bir yandzn zenginleEirken cjte yandan iktidarlaEmasr, i
senivenine'yabancrlagma' kavramr EerEevesinde negatif etkide bu
ki... Buna ra$men, Earprk bir tinsellegmenin yerine gegebilecek iEsel

pratikle birleEerek insan akhnrn geligimi dofrultusunda saShkh bir
yol agabilece$, bu praksisin bilgilenme ve anlamlandrrma dtizeylerinde
kurulabileceii dtigiincesi, her ne kadar geleneksel idealizm-Ma
yizinden titopik gortinse de, umut vericidir. Marxist diiqiinrir kfe
oldufu gibi: "Geleneksel felsefelere (soyut'gey'e dnem veren
tizere) kargr, duyusahn (sensible) 6nemini yeniden kabul etmek ve
zenginlikle anlamr yeniden bulmak gereklidir cince." (8) Ki bu, maddi
diyalektik drizeyde zaten iEerdi$i tinsel'e yaklagrm biEimiyle, saghkh
anlamlandrrma siirecinin temel dinamiklerini olusturabilir.

Umulduiu gibi sa$hkh olmasa da, toplumlar kendilerince bilgi,yevg bu
formasyon EerEevesinde anlam'a ulagmrglardrr; 'bilimsel bilgi'den bilimsel

'dinsel bilgi'den dinsel anlam biEimlerine, en pratik haliyle ,giindelik

gtindelik-faydacr anlam biEimlerine.. vd. Ulagrlan anlamlar, kiiltdrel
biEimlenmig, toplumdan topluma de$igir do$asryla tarihsel geligim
tiretilmiE ve yine toplumdan topluma defigir bakrg biEimlerini
diyebiliriz) oluqturmugtur.

2- Anlam ile Temellendirilmig GtiriintU
Gdriintiintin anlam ile temellenmiElifi ortadadrr: En dnemli ve etkin
anlamlandrrma siireci, 'bakrq' ile baglayanrdrr. Bakrg ve nesnesi, Eo$ul bir
mekanizmasr olarak iletigim modellerinin temelinde yer almaktadrr,

EerEevesinde geliEen bilginin bir bakrg'a dcinrigerek nesneyi anlaml



siireE degildir. Bazr anlamlandrrmalar' am lH

:mekle birlikte 
ru4rrs'ru.ril' ..'^' 

l3rekle birlikte ,.*, l-hdiizlemden, :i; lg
enkaynaklan uiit;i Ioqcll llzyrrdN4rr Liilii

odan olan'yananlam'drr' Orne[in, kendt kendrne yanmaya uuaNru.l v! \uru

dgar ^-,, -Ir.* ki 2s asr"t uii uitg' 
"'. ly :Pl-"]:'*:lt:'^s,ilJ*l';

, leydir. Fakat leni bir diizeyde' yananlam diizeyinde'

nesnedenbirorandabafrmsrzyenianlamlariiretilmesikagrnrlmazdrr.Ya
goriinttisiinden, a$acrn tiiriine, rengine' yagrna vd' baflt

[rnb, olrrgtorulurken, yananlamsal diizeV-de de' kdkii yer

ve bilgelik sembolii aiaE, tarihsel yabancrlaqma

:isi a$a!, bir zamanlar golgesinde tyt yt d," k:tii 
imsllclsl 4Yd9, vLL L4LL',o'LL'

lar iiretile-uilir. Ve dahasr, bu anlamlar, temelanlam kaLu.o."r'-o.' s4.e !vrrD---

da olabil:* R.,, onlemqel 
".rrgtnlik, 

bilgi ve anlam tiretiminin' yani entelektiiel
(la (rlduu

ri5lemesi lir' Gelmeyebilir de"' Qtinkii' s

in defil, -" bovlec: varolSy V,enldti- li::Irrn oegu,

irindegorselbirkurulduiu,.bakrq'rnbaglrbagr'.ouIIrLLIg4rv9-D.
ddi*, *,' cAriint Eco'nu" ig"ret€ttigi bir tehhkesoz konusudur:

;: tutarhh$na ve bunun ardr n bir anla

aks ", 
yoLsi'ahcrlann kendi b emlerine

'I^ L"llan

- ,., -taO?"19; Yeni Uitgi u" anlamlaln.kurgurarturasr'da kullan'^^'^

;rznanlamlar, t .- s.o' *;l'"toJttt", rt*.T1"-t:l::::Tl, :i*ffitJii*,olarak adlandrrdrir iligkiyi inlam ile temeilendirilmiq gortnti.i'niin aleyhine

hem de genel bir ""t"-Lo"'na 
ve bilgi-anlam iligkisi,:::::l:Tli:l*

r. r.i"t*tfir' Pek tabii ki, Eco'nun vurgusu anlamt iiretecek kigiye' yant

yonelik olmakla birtikte, ta-otit airlmlanairllj:l]:::.'.: ashnda' 
"Tl:'i11';

Hffiffi**;;i;;* rE ogeyi de kapsamaktadrr: Ur /veniden-

Ve tam r^ L.- -^L+^;" -tr.a"f;i.raga urrpolitikadan ktil ta' yemek

^-r"fik;.:Tt eyse tiim ay'nttlartnt ge ografik

sistem irt.aigi, artrk neyin de$l drfirrun
.rndrkit"iltJlT*o.unti.i 

iktidarr ga$rnda' izlevic-Vanlamland -^*srndaki

r en tehlikeli bigimi -t;;;'k;; GerEeklik *Ibl : ::.t::::j:"_::,fl:*il"1'# ;u.,r. 
s elin Bel ge s elli gi Kalabi rece K mr r u a3,rk' v azrda

tz, bu yi.izden burada bagka bir tartlsmaya geElyoruz'

e DramatizasYon ve Etik

sir^*^h,n pn iizoiir oiarrg,, alanlardan biri, anlausrl 
-t""ttk:l^:1tt-l-:l

Hiklere o'o"i"ki bafrmsrzhfrdrr' Boylece' 16'.yiizyrlda yagamlq

riFsam qamlnl anlatan Dt"tl"tman' filminde.smokin giylnic

: ya da otomobiller gostererek bir yaprt iiretebilir' Bu anakronizm' sanatgrnrn

e ste ti gi 
E e rE eve s i n de tii miivl e ^'iui co'ut:b1l1: 

I ll f :, .,*ll, 3'i :Tr:L::

'd" '"ttt'' 
Daha ug bir 6rnek verelim:

filminde 4' Murad'r kahvaltrda domates
r-1-. L:l-^,'^- hi.

g6sterebilir. Bu, o donemde istanbul'da domates bulunmadrfrnr bilmeyen bir

renin hatasr da olabilir, bilinEli bir seEim de"' Hangisi olursa ttt:"i't-tl:::"-'

ffiI#[", o".ittii.;nt-5el-gerEekEi bakrq aErsryla sorgulanamavacakbir ogedir

bnusu sl^- R,,.rleki rinerme ,ria,,it Kendisinien bnceki sanat dallannda olduiu
lpllusu u

ilurmaca uklan Yoktur!

i.ornefi :.fa!1i see;n1f-Urneg
toyle biisaldrnyr orgiitleyen faqist bir film olsun' r aurr N rzre)rv

& por itik tawr ii -': - ^ ::;";;:;' ::yl'i il: -::* : :ii'j,'l " 
:"51;. :Tff*:

:::tJ[::"# olitily'estetikgerekEelerle filmi erestirebilirvs. Fakat

as' , .1 - ct keybettirmez, olsa olsa gerEekEili[inden bir geyler
z^ (\^A".4 tta,as

'be 
gerEekgi estetik konusunda ornefin Godard ya

ve ' 
adr ostiind.e ::'.,T::11i:T:"t*'Ti:tllTI

nrlamaz.Her ne kadar bu ."trrl".r., yvzafr,vertov'un "Kinodrama, halk iEin bir

,rucudur'sdziindesomutlasanestetiktrwrntakipEilerindenbiriysede'kurmaca
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Kaotik anlamlandtrma

tehlikesi, aslnda, tiim
iletigim modellerinin
kurulugunda bulunan iiq

i5geyi de kaPsamaktadrr:
(ireten / iiriin / Yeniden'
iireten.
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sinema hakkrnda en temel gergek budur ve istisnai ornekler drgrnda h
bu yoniinri kabul etmemek, olsa olsa epistemolojik dtizeyde Ui. Ioe
Belgesele gelince... Belgeselin bir sanat dah oldufu kadar, hata m
bilimsel disiplin olduiunu savhyorum. Bu, benim aErmdan Belgesd
sanat dahnln kaldrramayacafi asrrhkta bir etik sorumluluk yiiklei
fakatEnis Rrza'dan dinledifim bir filmi cimekreyeyim: Sovyetler Bi

Igte bu, Belgesel Sinema'da iplerin koptuiu yerdir. eiinkri;
1 . 'Tarih, kim yazarsa onundur've belgesel, aynt zamanda belgedir-
gerEeklisini ancak filmde canlandr'lan 'gerEek' karakterlerin filmin bu
ifadeleriyle yakalayabilece$i bir filmdir. yani gerEe$in mayrnh alen
gerEekten yaganrp yaqanmadr$rnr bilemeyece$imiz bir anr belki de tir

hemen onceki dcjnemi anlatan bir belgesel filmde, Kamera cj

konugmalarrn yaprldrsr bir gizli oturum sahnesi izleriz

olarak tarihe maletmektedir.

dramatik yapr oturtulur.

krlmak amacryla kullanrlrr.
d -Mtizikal dramarizasyon.
ve izleyiciye ashnda bir

Yukarrdaki dramatizasyon unsurlanmn
belgesel izledifini unutturacak bir

tartrgmalarryla GorbaEov ve gahqma arkadaglarrnr gciriirtiz. Biraz s<

cinemli karakterleri gizli bir oturuma geEerler, kaprlar kapatrhr. Tam
filmin dramatizasyon krsmr baglar. Baqrndaki leke gibi ayrrntrlar de
GorbaEov ve Eahqma arkadaglarrna Eok benzeyen oyuncularla gerEell

2 . GerEekten ya$anmlg olaylarr, tam da sadece Sinan eetin,in prc
de$I, artrk ana haber biiltenleri de dahil ttim iletiqim alanlarrnda
sunarak, izleyicinin zaten iyice sallantrh ve afazikalgr evrenin&
algrlanmasrna yardrmcr olmaktadrr.

varolugunda yorum sciz konusudur: Dort kenarr ile kadraj, bir gerleri
bir geyleri drgarrda brralor ve bu da bagh baErna bir yorum a.$t'*rt
yorum tehlikesine kargr, tiim bilgi ve bilinciyle belgeselcinin. p<t
gerEekliiine halel getirmeden kamerayla objesini yorumlamast esrrd
srnemanrn sanat olarak portresi Eizilirken olmazsa oknaz firqa
estetik anlayrgla ters drigmeden tiretilebilir.

Belgeselde dramatizasyon kavramrnrn iEeriii gu baghklarla srral:
a - Kamera ve kurgu kodlamalanyla dramatizasyon. Burada once
tam da dramatik bir anlatrda olabilecek gekilde kamera agr ve cilgeHoi
fudrndan da kurgu agamasrnda belirlenen filmin ritmik cirgiisriyle- r

b - oyuncu dramatizasyonu. Genellikle iki gekirde gerEekleqtirilir
scizri edilen filmde oldu$u gibi gerEek karakterlerin yerine ovuncil
kotanlrrken ikincisinde gerEek karakterlere rol yaptrrrlrr.
c - Metinde dramatizasyon. ya sine matografik dtizeyde
dramatizasyonun agrklannrn kapatrlmasr iEin, ya da zatenkurulnr
kur,wetlendirilmesi iEin, ve Eoiuirlukla izleyiciyi yoSun duygusal ti

Belgesel Sinema'nrn tiim bir sinema tarihi ve
salada cige vardrr. Ama kurmacanrn temel ogesi
dair etik sorumluluk dikilmektedir.

estetik birikimindca
olan dramatizasr

Flaherty Nigin Unutulmamall?
RobertJ. Flaherty, Belgesel Sinema'nrn safilam bir kavramsal



bc[eselin kitlesei bir iletiqim biEimi oldufunu en saflam biEimde

rlda ir belgesel yonetmenidir. Tiirkiyeli belgeselcilerin onemli bir

banndtran Belqesel Sinemactlar Birli$i'nde srk slk tartrgttitmtz

agkrn defil iEkin bir bakrq biEimiyle yaklagmahdrr" dnermesini

S:no:k' filmiyle somutlaqtlran usta belgeselci, Nanook isimli bir

! \Eann$nl uzun siireli bir 'birlikte yaqama' sonucu iyi tanrmrq' bu

ilJiminden son derece srcak bir film grkarmayr baqarabilmi5tir' Baqta

olmak dzere, sdz konusu tanlma ve anlama siireci yaganmadan iiretilen

rk karqrlaStrfrmrz iEin, Flaherty'yi belgeselciler igin srk srk bilgelifine

n bir dofal bir hoca kabul etmek, bu yiizden unutmamak gerekiyor'

llrrtutmah ya da Nanook Ne Kadar Kuzeyli?
'- buzlarla ortiilii Alaska cofrafyasrndaki acrmasrz dola koEullarlnrn

goriintiileriyle baglar. Ardrndan iki karakteri yakrn planda tanltlr;

fmda yaprlmrg Eekimle Nanook'u, ardrndan da gogiis planda goriintiilenmrg

i Nenook'un egini gorirtiz. Filmin adryla da ortiiqecek biEimde Nanook' asrl

ir. Ardrndan gelen ailenin tanrtlmr sahnesinde, yukandaki baghirn

c neden problemler baglar. Nanook kanosuyla kryrya yanagrr. Kanonun on

),Ianook'un Eocuklarrndan Allee yiiztistii uzanmlgtlr. Bu gonintintin bize

kano gibi kiigrik bir tagltta ancak boyle yolculuk yaprlabilecefidir. Nanook

ErkarJrktan sonra kanonun igine uzanarakbagka birisini kanodan grkarrr.

Nanook bununla kalmaz, kanonun bn iE krsmrndan bir de bebek Erkanp

uzatrr. Bu, gergekten Eok gaqrrtrcr bir durumdur: Neredeyse sadece bir'

&la iki kiginin yolculuk yapabilece$ini diigiindiiBnmiiz kanonun ashnda dort

hldi*i gtirtiliir. Fakat tam bu noktada, Nyla kuca$nda bebekle sahneden Erkarken,

B s.sanlr ve Nanook kanonun igine uzanlp ailenin bir difer iiyesi olan cunayou'Ir

g.k r. crr.r^you, kahn giysileriyle Nyla'nrn zar-zor srfabildifini gordtiiiimiiz

6n krsmrndan Erkar, ki igte bu, imkansrzrn gtiriintiisiidor! Bu kadarla kalmaz,

Nanook, kanodan Camock adh kopeii Erkarrr'

sahne boyunca bize sunulan, dikkatli izleyicinin de fark edebileceli gibi, cunayou

rk'un iki ayn Eekimle kanoya sokulup geri Erkanldrir, sahne Eahqmasr ozenle

frilmig bir mizansendir. Birincisi, sessiz filmin en bilinen anlatlm unsurlanndan

';azlar aracrh[1yla gergekleEtirilmigtir. ikincisini ozellikle Cunayou kadraj drqrna

kano kiirefindeki bir dcvam hatasr sayesinde anlanz'

bmera ve kurgu kodlamalanyla dramatizesyon' olarak adlandrrdrfirmrz olgudur'

ilducu gibi, bir Eskimo ailesinin yasamlnr anlatan Flaherry burada bize belki kiiEiik

gl.,irr.bil...k, fakat aslnda Eskimo insanrnrn en temel ulagrm araEla.ndan biri

L, yrni bu insanlarrn yaqam biEimleri hakkrnda yanlq bilgilenmeye neden olan

bir yalan soylemektedir. Bu tam da bir kurmaca filmde olabileceii gibi dramatik

grafifini yukarrya gekmek iEin yaprlmrq bir hiledir. Peki mazur gortilebilir mi?

tr.im sinema tarihEileri ve belgesel kuramctlart bunun ve filme yayrlmrg di$er

r uygulamalann - gerqekten de filmin dramatizasyon uygulanan bolirmleri

,n-ryrn bolimlerine oranla o denli Eoktur ki, BSB Belgesel Sinema Atolyesi'ndc

1-r" ,on gahqmalardan birinde katrhmcrlarrmrz, filmin hangi boliimlerinin kurmaca,

i bolti-l..i.rin gergek belgesel olduiu konusunda epey ciddi gtiphe duyduklannr

urtrrr4terai- ozellikle'Kuzeyli Nanook'un Hollywood sektonive izleyiciyle bulugabilmest

Tir 6nemli bir unsur olduiu noktasrndan hareketle mazur goriilmesi gerektigini belirtiyorlar'

gerEeklik iligkisinde bir tor geriye gidig oldufunu diigiinriyorum'
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Flaherty burada bize belki

ktigtik ve girin
g i5 r ii n eb i I ec ek, f a kat
asl,nda Eskimo insanrnrn

en temel ulaptlm

araglanndan biri hakknda,
yani bu insanlann Yagam
bigimleri hakknda Yanl,g
bilgilenmeye neden olan

biiyiik bir yalan

sdylemektedir.



Esas olan,
Flaherty'nin belki de
yeni bir anlattm arac,
aray,g, ile gergekligi

zedeledi{i estetik
anlayryfir.
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Filmin, Eskimolar'rn ticaret yapmak izere'beyaz adam'rn ticarethanesine geldifi
6zellikle bir sekans, bizi 'oyuncd dramatizasyonu'yla kargrlagtrrrr. Burada Nanook,

bir gramofona yaklagrr. ilk planda, gocuksu ilkellifiyle sesin nereden ve nasrl

anlamaya Eahgan Nanook'u, arkasrnda kucafrndaki bebekle Nyla'yr ve kadrajrn

kenarrnda gramofonu Eahguran adamr gdriiriiz. Nangok Eaglan ve komik bir ytiz i

gramofonun de$igik noktalarrnr yoklayarak anlamaya Ealtgtrken Nyla'nrn hiE de

olmadr$ goze Earpar. Kesmeyle geEilen bir sonraki planda Nyla'mn artrk orada

goriiriiz. Belki de hiE gaErrmayan yiiz ifadesiyle sahnenin dramatizasyonuna zarar

iEin kadrajdan Erkarrldrktan sonr gelen planda adam gramofonu durdurur ve plaSr

uzatv.Plafi once dikkatle inceleyen Nanook, ardrndan arahklarla iiE kere rstrrr.

tam bir stiper-ilkel olarak pla$ yemeye Eahgrrken gramofonun sahibi old

diigiinebileceSimiz adam lahnr bile krprrdatmadan onu izlemektedir. ltraya g
vazwla sekans son bulur.

Periyodunu bilmedifimi z ar ahklarla bu sahnede gdsterilen ticarethaneye

grkarsadrfrmrz Nanook belki ilk kez bir gramofon ve siyah diskle kargrlagmrq olabilir-

hayrr; oyle olmadr[rnr hem ilkplanda Nyla'nrfr tepkisizlifiyle, hem ozellikle

sahibi olan adamtn pla$rnrn rsrrrltgt (kimbilir, belki bu vahgi(!) bir rsrngta plaSr

ayrabilir) kargsrndaki tepkisizligiyle ve ozellikle Nanook'un besbelli rol yaprgrfa

olsaydr 'gostermeci oyunculuk' olduSunu soylerdi belki de) anlartz. Ashnda filn
bilgileri de[il, filmin sundu[u bilgileri
deferlendirerek Eciziimleme yaprlmasr gerektifini
savunmakla beraber, daha once bilmedilim ve bir
soylegi srrasrnda dfrendiiim bdyle bir bilgiyi de

sunmahyrm burada: De$erli belgesel yonetmeni

ve kuramcrsr Nazmi Lllutar"mverdipi bilgiye gore

Nanook, ashnda Flaherty'nin yardtmctlarrndan
biridir, daha once (belki Flaherty'nin yaptr[r ilk
seferde) birlikte Eahgmrglardrr. Bu, olmayan bir
geyin olan bir gerEek gibi sunulmastdrr ve bir
dnceki dramatizasyon yontemiyle aynr EerEevecie

deferlendirilmesi gerekmektedir.

Filmde aErklaycr yaziardan oluqan metinlerde ve

kullanilan miizikte, yukarrda tartl$tl$mlz haliyle bir dramatizasyon unsuru

sdylenebilir. Bazt metinler, 6rne$in filmin baglangrcrnda coi:rafyanrn vahgiliffa
gortintiilerle bolgenin haritalarr arasrnda sunulan yezrlar, ya da Nanook ve ailesiri

firtrnaya yakalandr$ sahnedeki agrklama yaztlart, gdri.inti.ini.in g0ciinii vurgularnak

hazrrlanmrg gdriinmektedir ve ashnda bagarrh olduklannr da belirtmeliyim.

aynen ara metinlerde oldufu gibi gortinttileri destekleyen gerilimli bir melodikppr

Bu krsmrn baghfrnda sorulan "Flaherty niEin unutulmah?" sorusu, asltnda

do$ruya ne Flaherry'yi ne de yaprtrnr hedef almakadrr. Esas olan, Flaherty'nin

yeni bir anlatrm aracr arayrql ile gerEekli$i zedeledifi estetik anlayrEtrr. Belki &
hatahdrr: Flaherty bu estetik bigim nedeniyle ozellikle hatrrlanmalt ve gu belgesel

ashnda hala tanrmlamakta, srntrlarrnt gizmekte zorluk gektifimiz alanrn'gerEets

dtizeyinde yeniden ve yeniden tantmlanmast amacryla devamlt tartrgrlmahdrr,

ve gergekliSin birbirini besleyen yaprsr rgrSnda... .r
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"Sir"r"'n,n Jean-JacquesRousseau's4 sahne dtizenine dayanan betge fitmleinin yaratrcts,
sinema sanailntn doQurdugu blyiik dehalardan biri.,'

Georges Sadoul

I.

Ilk drinya savagrndan hemen sonra, geng maden teknisyeni Robert Flaherty NewYork'ta
bulunuyordu. IJzun yrllar Kanada'ntn antartik bolgelerinde yagamrs, Hudson bofazrnr
agmrg, Baffin'e kadar uzanmlqtl. 791.3'ten beri, devamh olarak beraberinde tagrdrfr aficrsr
ile, binlerce metre film Eekmigti. Sonra, g0niin birinde, yere attlgl bir sigara ytizrinden
trim bu malzeme yanrp kiil olmugtu. Oysa Flaherty merceiin imkAnlarrnr keqfetmig,
Kuzey'e dontip bir film Sekmek gayesinden yrlmamrgtr.

36 yaErnda amatdr bir ahcr ydnetmeni, amator bir mtihendis, amatcir bir seyyah yaprmcrlann
kaprlannr agrndrrmaya bagllyor. oysa hiE kimse bu iri yan, sert, inatgr, genE adamrn
sozlerine giivenmiyor. Nihayct Flaherty, ktirk ticareti yapan Revillon Kardegler $irketi
ile anlagryor. Eskimolan, Eskimolarrn yaqantlslnl iyi biliyor, av seferlerini defalarca izlemiE,
onlara katrlmrgtrr. Kiirk avcrlartntn ilginE ve degigik yagantrlarrnr konu edinen bir belge
filmi dolayh bir gekilde biiyiik bir kiirk girketinin reklamrnr yapabilecek niteliktedir.
Flaherty bu tezi savunuyor ve Revillon Kardegler'e kabul ettiriyo.. it i yrl boyunca Hudson
bo$azr dolaylarrnda Port Huron'da Eskimo Nanook'un grinliik yasantlslnt kaydediyor
genE ydnetmen. Bir siire sonra Nanook Flaherry oluyor ve Flaherty Nanook. itt defa
olarak belge filmi -veya o zamanln deyimi ile "gerEekten ahnan film"- yeni bir boyut
h'azanryor, insan ve doia anlayrgla, dtygo ile izleniyor. Ilkel bir insanrn, ilkel bir toplulufun
yasantrslnl, dofaya kargr miicadelesini anlatan Flaherty -<izellikle filmin ikinci yansrnda-
"garip", "de$igik", "karakteristik" goriilebilecek unsurlardan kaErnryor. "Birgok seyahat

filmlerinde bu filmlerin yarattctlan kigilerini ytiksekten izliyorlar; yakrna gelmiyorlar, almi
diizleme inmiyorlar" diyor Flaherty, ve ilk denemesinde Nanook'a yaklagryor, insanca,
kardeEEe yaklayyor, ttim ayrrhklarr ortadan kaldrrryor, ilkel insanrn ilkellifini anlatryor.
Ve salt belge filminden hareket etmig olan yonetmen belgesel romanrn kurallarrnr, qeklini
kegfediyor.

'Nanook of the North' (Kuzeyli Nanook, l92o-22) ile beklenmeyen bir baqarrya ulaqan
Flaherty hemen profesyonel yaprmcrlann ilgisini gekiyor. "Famous Players lasky" (bugtinkii
Paramount) girketi yeni yonetmene ilginE gartlan olan bir mukavele teklif ediyor: Flaherty
Giiney denizlerine kadar uzarup oranrn yerlileri ile ilgili bir film Eekecek. Flaherty kabul
ediyor ve iiE yrlhk yorucu, tartrgmah bir Eahgmadan sonra 'Moana' (1926) do$uyor.
Flaherty'ye filmi rsmarlayan yaprm Eirketi, bu kez, beklemedi$i bir stiprizle kar$llagtr:

"mutlu adalar"dan, "diinyadaki cennet'rten donen ydnetmenin filminde ne duygulu, pembe
bir agk hikayesi, ne Erplak, esmer tenli dilberler, ne de goniil aErcr, hog manzaralar vardr.
Flaherty'nin elegtirdiii Pasifik adalarrnda insan bazen dofa ile geEiniyordu, oysa Eoiu
zaman bu ayni do$a ile Eetin bir savaga girmek zorunlufunda kahyordu. Flaherty'nin
ahcrsr egzotik sertiven filmlerinin tuzaklarrna kanmadan bir Conrad'rn, bir Stevenson'un
act insanctl diinyasrnr keEfetmiqti. Elegtirmenler tarafindan Eoktutulan 'Moana'Amerika'da,
Almanya'da ve Ingiltere'de ticari baqarrsrzhfa u$adr, buna kargrlft Paris'te ve Stokholm'da
aylarca gosterildi.

"Famous Players Lasky"den sonra'rMetro-Goldwin Mayer" de bu dewimci, bu bagrmsrz
yonetmeni denemek istedi. $irketin elinde Frederick O'Brien'in T/hite Shadows of the
South Sea' (Gilney Denizlerinin Ak Golgeleri) adh romanr duruyordu. Ashnda romandan
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Bir siire sonra Nannk
Flaherty oluyor ve
Flaherty Nanook.
in Aefa olarak belge filmi
yeni bir boyut kazantyor,
insan ve doga anlay,gla,
duygu ile izleniyor,
llkel bir insantn, ilkel bir
topl u I u{u n yagant,s, n,,
dolaya kargt
miicadelesini anlatan
Flahefi'garip',

' de! i gi k',' kara kteri sti k'
giSrii lebi lecek u n s u rl ardan
kaqnryor.

Giovannf Scogna millo*



Flaherty, bilmeyerek
Hollywood yaprmcilanna
yeni bir tiir kazandtnyor:

Pasiftk adalannda cereyan
eden, egzotik, boi

manzaralt, garkh, dan$lt
agk ve macera filmleri tii rti.

YiSnetmene pek u$urlu
gelmeyen "mutltt
yaprmcilann elinde yeni

bir koz oluyor.
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Eok bir seyahat giindeliSi olan kitapta hikXye yoktu, oysa ismi gok ticari bulan
irving Talberg israrla Flaherty'den bundan bir geyler Erkarmasmr istedi. Flaherty ve

yazanLaurence Stallings, Herman Melville'in'Typee'sini teklif ettiler, boguna.
Flaherty, ve girketin yayrne koydu$u'V/oody S. Van Dyke, Ray Doyle'nin bir se

ile yola grkmaya mecbur kaldr. Oysa, ilk bagtan yclnetmen Robenson'u hattrlatan
lslnmamlgtl. Qekim ilerleyince yaprmcrnrn baskrlarr daha da arttl, sonugta Flaherty
malzemeyi ve 'Moana'da yetiqtirdifi, goriintii yonetmeni Bob Roberts'i, Van
brrakarak gekildi.

Van Dyke tarafindan tamamlanan ve Avrupa'da gdsterilen ilk sesli film olan,
Denizlerinin Ak Golgeleri' birgok deSerli bdliimlere (cirnefin, inci avr sahnesi,
lhzlarrn dansr gibi) yer vermekle beraber gerek hikdyesinin basitli$i gerekse

aksamast yiiziinden (Flaherry, profesyonel oyuncu yerine yerlileri kullanmak igin
etmigti) baganstzh$a ugradr. 1927' deYeni Meksika'da Pueblo Krzrlderilileri iizeri
belge filmi Eekmek igin Fox $irketi ile anlaEan, kardegi David, egi Frances ve
ydnetmeni Leon Shamroy ile bir yrl Eahgrp malzeme toplayan, sonradan filme
gibi gcirdiifti bir agk hikiyesini sokmak istiyen yaprm girketi ile bozugan
yaprmcrlarla devamh miicadelesini srirdiiniyor. Halk Flaherty'nin filmlerini beni
elegtirmenler onu tutuyor, yaprmcrlar ise ondan gekiniyor. Ve Flaherty
denemelerine devam ediyor. Yrl 7929. Colorart Slmchrotone Pictures girketinin
Flaherry Alman yonetmeni Friedrich'Wilhelm Murnau ile tanrgryor. Belge fi
vzmanr ile drqavurumculuk alamrnrn Hollywood'da yerlegen temsilcisi beraber tir
Eekmeyi kararlagtrrrhyorlar. iki yrl siirece Bora-Bora ve Tahiti adalannda
Murnau, kargrt kigiliklerine raimen, bir arada Eahgrp 'Tabu'yu (1928-31) Eekiyorlar-
(yasak) ilan edilen bir genE krza agrk olan, onunla evlenemeyen, sevgilisinden
zorunda kalan ve olen bir inci avcrsrnrn hikiyesini anlatan filmin konusunu
yazmrgtr, oysa -ve Flaherty'nin Sadoul'a aErkladrgr gibi- yaprt Eofunlukla
gibi sayrlabilir.

'Moana', 'Giiney Denizlerinin Ak Golgeleri', 'Tabu' riEli.isiinden sonra Flaherty,
Hollywood yaprmcrlarrna yeni bir ttir kazandrrryor: Pasifik adalarrnda cereyan
egzotik, bol manzarah, garkrh, dansh agk ve macera filmleri tiirti. Yonetmene pek
gelmeyen "mutlu adalar" yaprmcrlarrn elinde yeni bir koz oluyor, 'Tabu'nun
kahramanr Reri, parlak vaadlerle Holllwood'a EaSrrhyor.
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rden sonra Flaherty igin yeni Eok daha ozgrir ve olumlu -oysa,
baElryor. Tasarrlar birbirini kovahyor: 1930'da oyuncu Douglas

Alexander Korda ile birlikte Meksika'da bir bofanrn hikiyesini
r.e hazrrlanryor, fakat film yaprlmryor. (Yrllar sonra senaryoyu satln

bu hi,kayeyi Eekiyor, R.K.O. girketine teslim ediyor ve filmin izini
rrl Eisenstein ile tanrgryor, Meksika'ya gegebilmesi iEin yardrm ediyor,

r-e orada Rus kadrnr hakkrnda bir film gekmekgayesile, Amerika'y
'de Flaherty UFA girketi ile temasa gegiyor fakat bu tasarr da suya
Grierson'un bir teklifini kabul ederek Ingiltere'ye gidiyor ve orada,

'Industrial Britain' (Endiistri Ulkesi ingiltere)yi yonetiyor. Grierson'a

Fru ile "belgecileri izlenimci kurahn iqkencesinden kurtarmrgtr. Bundan

$3llar bir yana brrakrlacak ve bir olayrn en yahn estetik yonlerinin
r-erine bilingli bir gekilde, do$rudan do$ruya gozlemi yaprlacaktr."

'den sonra Flaherty eski bir tasarrsrnl, Aran Adalarrnrn halkr ile bir film
imkAnr buluyor: "Daily Express"in elegtirmeni Cedric Belfrage

llicheal Balcon'a takdim ediyor ve Balcon ycinetmenin tasanslnt uygun

o,fAran'rn (Aran'h Adam, 1933-34) doiugunu bu gekilde izah etmigtir:
lhcet'in Eokiigiinden hemen sonra. Bizi Avrupa'ya gotriren gemi Aflama

$esine benziyordu. "Zavalhbizler", diyordu biri iflastan sonra, "sefaletl..',
AStt desenize." "insan algrnca fakirlik gliE deiil, oysa birkaE saatte binlerce

- Aniden bir ses yrikseldi: "Sefaletinizle beni giildiiriiyorsunul. GerEekten
rcpra$a bile sahip olmayan bir yere ne dersiniz?" "Bir avuE toprak mr!

esug topra$r bulunca da bu yerin hallc biyrik bir ihtimamla onu toplar bir
-ldamrn givesinden Irlandah oldufunu anlamrgtrk. Sonra bu inanrlmaz yerin

bize: Galway Kerfezi'nin aErklannda Aran Adalarr. Iki ay sonra o adalara
. Gozlerimle kayahklarrn arasrnda trrnaklarr ile toprafr kazrp tophyan

insanlarr gordtim. O adalara
yeniden dcindtim, orada iki yrl
kaldrm. 'Aranh Adam'boyle dofdu,
Londra'nrn on iki saat mesafesinde
yaqayan bir ailenin hikiyesi."

Ve bu ailenin acr, buruk hikAyesini
anlatmak, en kusursuz, en olumlu
yapltlnr yaratmak igin Flaherty en
ilkel, en basit imkinlarr kullanryor.
Filmin teknik ekibinde sadece iiE

kigi gahgryor: Kendisi, egi Frances

ve yardrmcrsrJohn Taylor. Ve bu
c'ilyosu, laboratuvarr taqtan yaprlmrq bir kiiliibedir. Burada, benzinle Eahqan ufak

kullanarak, yonetmen filmini ytkatlyor, basryor; filmin "yrldrz"r Flaherty
ir hizmetEisi Maggie Dirrane'dir, hikiyedeki kocasr genE bahkEr colman King ve
hikiyenin ktiErik kahramanr bir kompu ailenin oElu Michael Dillane.

boyunca Flaherty kayahklarda, rssrz adada dolaqryor ahcrsr ile, insan ve denizin,
r sefaletin, insan ve doSnrn miicadelesini adrm adrm kaydediyor. Ve bu miicadelede
daima on planda, insan diremesiyle var oluyor, insan ilkel yasantlsl ile insanhfrnr

rcr- Bu insanlarrn, bu erke$in, bu kadrnln, bu Eocuiun her hareketi, her davranrEl
de$gmeyen ve ti.imii ile gergek, gergek ve doiru. 1934 venedik $enligi'nde Btiyiik

kazanan 'Aranh Adam' krsmen yeni bir ticari bagarrsrzhk kaydediyor. Buna karErlrk
6diil vagmuruna tutuluyor: National Board of Review, Herald rribune ve Tapon
irmenlerin odiilleri. Flaherty yeniden ticari bir anlagmaya girmek zorunda. Sir

r Korda iEin Rudyard Kipling'in 'Toomai of the Elephants' adh romanrnr
layry 1935-37 yllan arasrnda Hindistan'da'Elephant Boy'u (Fil eocuk) Eekiyor.
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1 934 Venedik genlifli'nde
Btiyiik 6AAru kazanan
'Aranh Adam' ksmen yeni
bir ticari bagansrzltk
kaydediyor. Bu na kargil*
bir 6diil yagmuruna
tutuluyor.
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IGlonE).

Savag yrllannda Flaherty, kardeEi David ile birlikte, birkaE ogretici berge fi
gdzetmen olarak gahgryor ve bu ara tasarrlar
Eekmek istedifi bir zenci ailesinin havatr.

kuruyor, <izellikle BelEika

kaybediyor. /
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]-eni-den 
ydnetmen-yaplmcr gatrsmasl do$uyor, yeniden baEka bir yonetmen (z

Korda) filmi tamamhyor, yeniden filme Flaherty'nin uygun giirmedi$sahneler eklr
ve filmde, kala kala, Flaherty'nin damgasrnr tasryan bir baEiangrE uJtu-ti ve, Arar
gocuiun Hintli kardegi gibi gciriinen, kiiEtik Sabu'nun kegfi kahyor.

iki yrl stireyle -ve iki yrlhk stire Fraherty'nin hayatrnda srk srk tekrarlaruyoq- ycine
hikiye kitabr yazryor ,The

avetini kabul ederek 1939'
Land' (Toprak, 1939/ 42)

Flaherty gene yrllarca usragryor, 25.000 mil katediyor, oysa gayesi rarrm Bakanrri
propagandasrnr yapmak deiil, Amerika r koyliisiiniin hayat sartla'nl incelemektir
kez daha gergekEi, dtirtist sanatr konformisr tutumla Eatrgryor ve ilgili Bakanlk tamf
'cesaret krrrcr' goriilen filmin gosterilmesi engelleniyor. 

' 
. .

'Toprak' da Flaherty, Amerika'daki yoksuilulufiun dramatik bir tablosunu Eizmigti. (
ortaya koydusu dramrn gerEek nedenlerine eiilmiyordu ama, duyarhfr ve <izdd
balomrndan'Toprak', 'Nanoolc ile birlikte btiytikbelgecinin ikinci usta igi'ntmiyai,-f

1946'da nihayet Flaherty bir ailenin hikiyesini anlatmak firsatrna kavuguyor, oysa
zenci ailesi defil: Antartilcteki Nanook'lardan, Aran,daki colman'lardan sonrav<in
Louisiana'daki Latour ailesinin ya$antrslnl ele ahyor. ve bciylece Fraherty,nin son
ve son bagansr olan 'Louisiana Story' (Louisina $rtiisti, 1gi6/4g)doSuyor. Filrru dbir propaganda olsun diye, Standart oir tarafindan ,ipa.ig JitmiEti eski
Flaherty'ye ve Flaherty yeniden coEuyor, insanlarla, do$a ile ott'ryo..

100'000 metre film Eekiliyor ve sekiz ayhk bir kurgu Eahgmasrndan sonra, sadec i
metre kullanrhyor. KiiEilkJoseph Bourdreau'nun h"yuarrLrh taru$trE-, b<iliimler iig
Eekiliyor, toplam olarak 280.000 dolar sarfediliyor. 194g venedikienlifi,nde D6dtil'ti kazananyaprt her geye rafimen Standart oil'u tatmin etmiyor. Fraherty
propaganda kaygusundan habersiz petroliin somiirmek iizere oldufu basit, mr
ailenin hakhnr, rizgtirltiiiinii savunuyor, Louisiana batakrrkrannda duyguru, gii
destan kuruyor. Batakhk, orman, durgun sular, dofayr kegfeden genE bir Eocu(gergek insanlar: Flaherty ahcrsr ile bunlan anlauyor, ya$auyor ve son bagyaprtrm irnz

'Louisiana Story'den sonra 'eski usta' Eekiliyor, kayboluyor, sinema diinyasrndan,
ile, yaprtlan ile sinema tarihine giriyor, kaynayyor, ve 23 temmu z r95l gnnnsessiz s
bu Eok sevdi$i diinyaya veda ediyor. Ve <irtimii ile sinema en salr, en glrEek gai
birini kaybediyor, 'gergek_biiyiik filmler ilerde gelecek Btiyiik girketl.ril d.gl, 

"orutkulu, ticari gayeleri olmayan kiqilerin yaprtlarr olacak bunrar. ve bu firmler
gerEekle yaprlacak' diyen ,drinyayr 

yeniden,tcegfe ErkmrE, (Roger Regent) bir
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l-lo$ada ttim canhlar, genElikleriyle geliEiyor. insanrn bu bilgisi, kendisi kadar eski olmah!Bugiin vartlan aEamada genetik alanrndaki birikim, biraz dabunun sonucu herhalde.Kendini var edebilmesi, geliEtirip stirdiirtilebilmesi, bu anlamda irerisi iEin giivenduyabilmesi, gelecekte ortaya Erkacak genElilin giiciiyle dosru orantrh giinki.i...

Tarih iginde toplumlann da kendi genglikleriyle orantrh olarak varhklarrnr siirdiirdiiiiigciriiltiyor' Gtiniimiizde-geligmig kimi toprumrarrn, masaya yarrrdrgr en cinemlisorunlanndan birinin "genElik" konusunu oluEturmasr boguna de$r. GeliEmig bu toplumlar,
kendi geleceklerini yatrrryorlar bciylece -"r.y".

Toplumlar kadar insan etkinl
disiplinleri de kendi gengrifi cra' crusunce

zantaatterda boyle deil mi? 1T,l;_9:,mesleKlerrn
urkendi[i ya da sona erme srlantrsr yagadrfr dne siiriilmiiyor mu?

Tanaatlar kadar kimi sanat dalrarr da bu srkrntrrarr yaEayarak giintimtize gelmedi mi?ornefin anlatr geleneSinin birer ardrh sayabilece$miz destancrlar, masal anlatrcrlan, halkiErklarr, meddahlar' sessiz sinemanrn film anlatrcrlarr vb. ne oranda yaslyor gonrimtizde?

Gd*teri sanatlannda, golge oyunrarrnrn si.irebilmesi iEin yolun Eaba harcandr$nr bilmeyenleldr mr? Ama sonugta kaE tasvirci, kaE IGragrizci.i var bugrin? Ap, ,rkrrrt, hat sanatlarrnda

grhnesine olanak saflayabildi mi? Nitekim
h sanat dallarrnrn?

DBEn tilkemizde kimi gewelerde tiyatro sanatlnrn da, roman sanatrnln da,,Bitti, bitivor!,,
inden haylorrglarla tartrgrldrfrnr izlemiyor muyuz zeman zaman?y,

rtryor

yinnyor tiyatromuz, romancrhsmrz?
? Yoksa genglifini

belgesel sinema sanatrnrn,-ara1a katkr koyan sanatgrlar aracrh[ryla tartl$masl gereken
ulardan, hatta baghcalanndan biri bu: beigesel snemanrn g..rliigi

sel sinemanrn bir genEliSi var mr, varsa ne yonde ewiliyor; genElik iEin ne yapr'yor,

LT:,:: j:.,:lTiT": sunuluyor; ka.rsrtrginda ne bekleniyo, gibtri.,d.r, daha pek
,r"t,rr, *rE-rir"t";;;;;t...

kalrrsa, sorunsah tartlsmayr olanak biEiminde almaktan Erkarrp zorunluruk olarak
gerekl Qrinkii bize belgesel sinemanrn bir genEliii rr.._,g gibi gelebili

bugiinden bakarak yanrt vermek aldatrcr .hd;;;#;'i;i il;::.*l ill;dontip
bakrldrfrnda, yani gtiniimiiz bir "tarih"e ddnrigtrirtihip gelecekte bu secmise sciz

ne sonuq Erkacaktrr acaba ortaya? Tiirkiye'de iki bin baqlarrn
bir genElife sahip olduiu verili biEimde dile getirilebilecek mid

Belgesel sinemanrn bir genEri$i yok da biz kendimizi mi kandrrryo ruz acaba?

clbette hep var olacaktrr; ama bunun gerEekreEtirilmesi yolunda deiigikrikler6ilir, dosaldrr' insan, usu, gcizti, kula$r, oteki duyu organla' oldukga, oteki
"ahmlayrcr varhk" yamyla da aynlrr. Bu dofrultui, dr-l"y.r hep bulunaca[rna
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olanaksrz.

yiikltiyor ne yazrk ki. Belgeselin amacr, ydnetmenin istedifi dofrultuda ailara

gdre, sunulan sanat ttirleri de olacakrr bir biEimde. Dinleyen bir ahmlavrcr kitlesi
sozgelimi anlatr sanatlarr da ardrl verebilir. Ne bileyim, halk igrSr biter de, cirneFn
bagka tr.irde bambagka bir sanatEr Erkar ortaya. Seyreyleyen ahmlayrcr kitle tiiken
sozgelimi belki Karagozcti artrk gider de, orneiin hig dtigtinillmeyen bir ttirde
uygulayan bir sanatEr gelir griniin birinde...

Scizrin krsasr sanat tiikbnmez,bttmez, sona ermez; olsa olsa degigime uErar yiizyrllar.
yrllar iEinde. Bu defigim insanrn, hatta yan yana varhk gosteren iiE kugak bireyin
yansryacak ipuElan verecek deiil ki illel

Ancak biz, belgesel sinemanrn gengli$ine, bunlarr dikkate alarak yaklaEmak

Bana gore bir belgesel sinema genElifinden gdrece soz etmek olanakh... Genelik
tek tek genE bireylerin var ettifi kitlesel bir giicii ifade etmekle birlikte bu alana
enerjiyi de dile getirir; yani belgesel sinema genEli$inin enerjisi, bu alana katrlmq
enerjilerin toplamrdrr. Alana yeni katrlacak genE belgesel sinemacr iEin hem si
giigtiir, olanaktrr bu; hem de krqkrrtr ci$esidir, sinerjik etkilenmeyi giidiileyen
etkidir.

GenE ise, yalnrz bagrna kendisini dile getirir; kendi enerjisi kadar vardrr. E$er
belgesel sinemacr, enerjisiyle belgesel sinema genEligini dalgalandrrabiliyorsa, o
kitlesel enerjiyi ytikseltecek, sinerjik anlamda alanr olumlu etkleyecektir; yok elsr
girdifi alanda kayboluyorsa o alanrn bir genE tiyesi anlamrnda alana katkr koy
srra erine dontisecektir.

Srra eri olmak da yabana atrlacak iq deiil kugkusuz! Ama trim sanatlar, yara
bunun tizerinde yriklenimler bekleyegelmigtir hep.

Alan-sanatEr etkilegimi, genEler kadar, kuqku yok ki erigkinler iEin de geEerli, en
ilkesel anlamda. Bir belgesel sinema genEliginden gorece s6z edilebilecefini dile
gergekten de genElerin tek tek tagrdrklarr ama bir arada var ettikleri bir alanr eo

Bundan otiirii belgesel sinema genEli$ne, britiin gtiEleriyle, olanaklarryla katlo
gegen gtn bu alanda qrtay yiikseltme yciniinde uBraE veren genEler biiyiik onem

Iqte ben "Belgelegtiri" yazrlarrnrn btiytik bcihimrinii genElere ayrrmak yanhsryrm...

'A$lara Takrlan Hayadar'da genE bir arkadagrmrzrn gergekleqtirdifi belgesel.

Alloro Tqkrlon Hoyotlor/ (2002, 14'l

Yonetmenli$ni Mehmet SafFetY[it'in tistlendi[i Marmara universitesi iletisim
yaplmr belgesel, "iiE tarali denizlerle Eevrili cogra$ranrn karasulanna a[ atan bah
anlatryor.

Belgeselin ilk dikkati Eeken yanr, emek igi gortintiileri bana gcire. Kameraman
Alag, bu goriinttilerdeki soyutlama, gorsel imgeleme, Eafrrgrm dtizeyiyle olgun
bir ad olarak Erkryor ortaya. Bu nedenle belgesel, ilkin gcirtintti deieriyle ke
kabul ettiriyor.

Ancak metin bu olgunlukta de[il... yonetmen Mehmet Saffetviit'in, cengiz ozr
yazdt$ metin, yer yer gairaneli$e bulagryor Eiinkii. Bizde, gonintiiyii, bir de scizle,
gairane bir tutumla yansrtma giriEimi rRT ile pekigti. Bu yanhgr pekigtirmede
bulunmayan tek bir metin yazarl diigiinemiyorum ben.

ote yandan metni seslendiren onur Tan'rn melodramatik tutumu da ekl
giizelim belgesel yrikseklik yitiriyor. Armen eakmakyan'rn miizili de yanhE bir



bize; zaten goriint0ler kaprp uEurarak yapryor bunu, ama tayfalara

{rmarmz istenmiyor ki! Ne ki Qakmakyan'rn miizifi, belgeseli melodramatik

sulanna Eekiyor.

yazarr Y[it'in, ydnetmenYfiit'e pek katkr sa$lamidrfrnr, tersine ona ayak

xiyleyebilmek olasr. Ya Onur Tan'rn seslendirmesindeki afdalandtrmaya

$airanelifie bulagmrg bir metin bir de boyle okunursa ne Erkar ortaya, siz

tEnsrm.

anlatr kahplarrna ba$h kotanlan belgeselde bu tiir tutumlarrn, bir aks

yol aEabilecefinin gdz ardr edilmemesi gerekiyor...

uzak giinlerce denizde geEen hayatlar"dan soz ediliyorsa bir belgeselde

tonusu insanlar, "kartnlarrnt doyurup yorgunluklannr da teknede gideriyor"sa,

&ygusuntrn yanrnda inandrrrcrhfrn da sailanmasl zorunlu. Ornefin metinde

Elrplnan otuz kigi, otuzunun da ayrr bir hikXyesi var," soziiniin, otuz

k biEimde gdrsel karqrhfrnrn olmasr gerekmiyor llle. zzten ycinetmen

h, srEramah anlatrmryla, bunlara ekledigi bir iki ayrrntr planryla ustahkla

bu <iykiileri, higbir eksiklik duylusu yasamlyorsunuz. Ama "karadan uzak

fuizde gegen hayat"tan soz ediliyorsa eier, hiE defilse bir boltimiinde belgeselin

r yalrtrlmrglrgrn Eok aErk biEimde yansrtrlmast gerekmiyor mu?

l}git denizin yer aldrfr goriintiilere, kryrnrn yer aldrlr gonintiilerin eglik etmesi,

gitip gelmeli biEimde siirekli yinelenmesi, ailarrn atrldrir nokta kryrya Eok da

I o ki, iitanbul BahkEr Halindeki "hummalt gahgma" ile baqlayan belgeselde, tekne

-ErHrktan sonra ydnetmen, kendi gerEeklik anlaygr ydniinde bize katla sailamahydr.

ot 1.tt.,,. bu olabilir, ama belgesel sinema, yaqamsal gerEekligi kendi diliyle

mr?), belgeseldeki inandrrrcrhg zedeliyor...

Ioyrnrn g6riindiigii karelere yer vermeseydi kegke kurguda. Ustelik bu dizilig,

sarslntr kadar, estetik porsi.imeye de yol aEryor.

teknenin bir kez grkrp, bir kez de donmesi gerekirdi. "$afakla birlikte limana

ic kadar kryryr bu gorsellifin drgrnda tutabilmeliydi yonetmen. Sonra daha birinci

I iCinde iki saniye kullanrlan dalgakrran plantntn, sekizinci dakikada, Sinan Kaptan,

&nizdeyken araya sokulan riE saniyelik camili istanbul planrnrn, oralara hangi

4ehrle yerlegtirildifini anlayarnadr$mr belirteyim..' Goriintiisiiniin yeterli olmadrfrnr

ir elbette ydnetmen, o z rrransoztinii ettifi otuz insantn "hiknyesi", buna deggin

yardrmtna kogardr herhalde.

&,^slaraTakrlan Hayatlar'rn gorsel deferiyle one Erktr$rnt; bunu, bir genE sinemacr

unun belgesel Eahgmasr olarak sevgiyle, saygryla karqrladrlrmr belirteyim' Yaprma

veren btitiin kardeglerimi, yaprma katkrsrndan cltririi Marmara lJniversitesi Iletiqim

lrcsini kutluyorum. Bundan boyle Yiit ile arkadaglartntn adrnr tagryacak yeni

da ilgiyle izleyece$imden kimsenin kugkusu olmasrn'

lftSsel sinemacr olmak, belgesel sinemanrn genEli$yle ilgilenmelq genElerin iiriinlerini

dc*ek anlamrna da geliyor bence. Bu yiizden yonetmen, o'etin yez^n, kurgucu

&rak Mehmet Saffet Y$it'in, kameraman Levent Alag'tn, metin y^zarhirndaki ortak

Stgnasryla c engz}zdosanln, seslendirmeci onurTanln' miizisyenArmen Qakrnakyan'rn,

production"daki katkrsryla (Tann aqkrna buna bir TiirkEe kargrhk bulahm tez elden!)

f.egatay Akttirk rin bu bel ge selini izleyin liitfen.

GenElerin Eahqmasrna srrt donmtiq, onlan tanrmayan, kendi "iq"inin drgrndakileri gormeyen

bclgeselci olacafrnr sanmryorum ya, yine de dile getireyim istedim'

dyleyse belgesel sinemanrn gelece$nde Mehmet Saffetyfit ile arkadaglanntn, Marmara

Oniversitesi iletigim Fakiiltesinin de payr bulunacaktrr, ne mutlu onlara!

Belgesel sinemamtzrn genElifi var' ne mutlu bizel /
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Bugiin Danimarka Film Enstitiisiine baSh olarak gahgan ve varh$ndan onur d
Danimarka Ulusal Film Kurulu (Statens Filmcentral-NFB) olmasaydr e$er
kiiltiiriinden yeteri derecede yararlanamazdrk. NFB'nin 1939 yrhnda kurulmasryla
uzak gdrtiglti eiitimciler belgesel filmlerin yaprml ve dafrtrmr arasrnda bir ba!
Bunun sonucunda hatrrr saylrr olEiide izleyiciye ulagrldr. NFB'nin satrn aldr$r bir
film raflarda bekleyecefine, mutlaka geniE seyirci kitlesine ulagrrdr (ya da 7972F11m
gore, yaprmr maddi olarak desteklenirdi). Belgeselin 35 mm ilk baskrlarr

sonraki 16 mm'ler ise okullan, kiittiphaneleri, anaokullanru, hemgire okullannr vs

yaygrn bir dafrtrm a$rna girerdi. Bugiin de Danimarka belgeselinin temel varhk
'bir izleyiciye ulaEmaktrr'.

Film saflayan ile miigteri, satrcr ile ahcr arasrnda oluEturulmug kamu sermayeli bu
dofalmrg gibi goriinebilir, oysa soz konusu bai pek Eok Avrupa i.ilkesinde 'televi
yoluyla varhk gcistermektedir. Qegitli programlar ara$tlran 'televizyon', son 10-15
iEinde belgesel ttiruniin geligmesinde en bi.iyiik etkiye sahip bir ortam oldufu kadar

igisel belgesel yaprmr ve dafrtrmr konusunda da egemen unsur haline gelmigtir.
belgesellerle ilgili istatistikler giiricel de$il. Fakat 'Avrupa Belgesel Sektorii'
(Documentary, Copenhagen 7994, s. 18) toplanabilecek on yrl oncesine ait rakamlar
konuda bir fikir verebilir: "Awupa Birligi (EU) ve Avmpa Ba$rmsrz Ticaret Birlifi
iilkelerinin, yayrnlanmrg ve yayrnlanmamrg bafrmsrz belgesel yaprmlarrnrn toplamr
3500 saattir." Belgesel kawamrnrn yaygrnlagtr$nr da diigtiniirsek ve kurum iEi

eklersek, bu rakam muhtemelen ikiye katlanmlgtlr. Agafrdaki yaadt bu
irdelenmektedir.

Yoprm Doima Do!ilrmlo Boglor
Yazarlar belgesel filme genellikle ya estetik agrdan ya da teknik agrdan yaklagrrlar.

ycinetmenler ve sinema okullarr genellikle yeni teknolojiye dayanarakve onu temel

Eahgrrlar. Bu makale, televizyon endiistrisindeki can ahcr kararlarrn belgesel tii
karanhktan aydrnh[a Erkardrfr 1980'lerin sonundan itibaren beliren ve geligen'
belgeseli'ni (artrk Eolu belgesel elektronik olarak Eekildi[inden 'film' son eki
ele almaktadrr. Belgesel tiirtiniin gordlebilirlik ve uluslararasr etkinlik anlamrnda higti
zamrn bugtinkii kadar giiElii olmadrfrnr sdyleyebilirim. Bu giiE, etki ve Eegitlilitri
Televizyonun giiElii etkisi ve Avrupa Birlifi'nden gelen sert taahhtitler olmasaydr
belgesel ttirii sadece Fransa ve Eewesindeki- Danimarka'yr da iEine alan- sinema meraHrr
festival ziyaretEileri ve efitim u2manlarr iEin bir cinem tagryacaktr. Oyle ki Danimarlo
bazt mazeretlerle birlikte- televizyonun hem yardrmryla hem de yardrmr olmadan
kurulmug bir iletigim sayesinde genel e$tim faaliyetleriyle birlegtirilmig bir belgesd
kiilttriine sahip olduiumuz iEin havalara girdifiimiz bir iilke.

Yaprm daima dafrtrmla baglar ve ilk sahneden itibaren izleyici diigtiniiliir. Okuyuculann
giini,imi.iz belgesel ikliminin en clnemli yonetmenlerini, egemen iisluplarrnr ve ged
dzelliklerini tantmlamak igin Avrupa'nrn b0yiik bir bclltlmtinde gezintiye Erkaracak olrr'
bu makalenin merkez noktasr igte bu bafilantrdrr.

MEDIA Progromt
Baglangrcr, Avrupa'nrn tiimtiyle deSigtili Berlin Duvarr'nrn yrkrhgrnr takip eden
1990 yrllarrydr. Boyle bir zamanda Avrupa Birli$i, BirleEik Devletler'in egemenli[-iyh
kargr kargrya kalan Avrupa film endiistrisini giiElendirmeyi amaElayan gorsel-igitsel bi
inisiyatif olarak MEDIA Programr'nr yaprlandrrdr. Birlegik Devletler pazar hikimiy
siirdtirmeye onem veriyordu. Bu agrdan program, uzun metrajh filmler iEin bir gey i

etmiyordu belki, fakat.'belgesel'in, endtistride yerini almrg olan 'Avrupahhk iEin



u ispatladr. Bunun sebebi ise Amerikairla'n Awupah belgesellerle
:ri degil; basitEe, belgeselin ticari bir potansiyelden mahrum oluguydu.
gibi devler bile destek bulmak iEin Avrupa,ya gelmek zorundaydr; ne
r filmlere kamusal destekverme konusuna pek bir hayranhk duynuyor.
artrk,'bir kredi sailayrcr' olduiu baqlangrEtaki konumundan, belgesel

ve'geligtirilmesine uygun <idenekler elde edilebilecek Eegitli yaprlarr
geldi. 1ty ve gimdilerde sekror temsilcileri yani belli bagh yaprmcrlar

i (commissoning editors) birbirlerinin projelerini segmek ve fiyat
ndirmek tizere yrl boyunca toplanryorlar. Bu etkinlik, MEDIA

tgiincii boltimri olan Media Plus tarafindan desteklenen festivallerde ve
atyor. (2)

Avrupa srnrrlarrnr agan bir belgesel ortamr sciz konusu. iyi va da kdtii daha
conakyaprm ytirtittiliiyor; bilgiye ve iletigim a$larrna duy'lan ihtiyag artryor.
Kopenhag'da kurulan Avrupa Belgesel Asr'nrn (European Documentary

yakla5rk 700 tiyesi var. Bu tiyeler -cincelikle yaprm ycintinden- tamamlanmrg
belgesel konulanm satrn alabilecek potansiyeldeh televizyon istasyonlanmn

bofr4urken EDN'den yardrm ahyorlar. Bazr tilkelerde televizyon pazarrnrn
in ve politikalarrnrn belgeselleri destekledifi tespit ediliyor. iskandilnavya

ise belgesel, devletin sanat politikasrnrn bir parEasl.

(Stondorlizotion)
r tir gerileme gortiliiyor. Son on yl iEinde Avmpa belgeselinin tarihi, televizyon
hrrtarrlmrg bir tiirtin tarihi olabilir. Fakat bu siireE aym zamanda, sanatsal

sesini bulmasrnr daha d. grE hale getiren bir 'aynrlagtrrma'nln da baglangrcr.
amamlandrBr beyan edilmeden cince son dokunugu yapma hakkr kesinlikle
ait deBildir. Bu hak bugtin, ya en basitinden projenin sahibi olduiu iEin ya
gere$ yaprmclya veya program editoriine aittir.

I tarihi, okullardan mezun bir kugafin ve geEmigte grirtilmemig bir poptilerlik
ohn 1968'li entelektiiel Eevrelerin de tarihidir. 'Docusoap'lar 1:; diizenli rv
lir parEasr haline gelmigtir. Belgeselin bu alt ttirii bu makalenin konusu de{ilse

n ortaya Erkrqrnrn kamuya ait bir belgesel tiirii imgesini yarattrir ve ticari
mocadele eden Eok sayrda film sa$layrcrya da Eegitli imkinlar salladrfr aErk.
rakAvrupa belgesel tarihi, pek Eok i.ilkede, belgesellerin sinema repertuarlarrndfi

i telrar ele geEirdikleri bir Eizgiyi de kapsamaktadrr. IJzun metrajh belgeseller
lzygrnlagryor ve dijitallegme siireciyle birlikte tematik kanallarr izleyicilerine hrzla
fueryi bagaran televizyon kanallan dabutarzbelgeselrerden yana gibi gortiniiyorlar
ryi bir haber. Kamu hizmeti yapan yayncrlar diy'ital formata geEiyorlar ve belgesel
daha uzmanlagmrE tiirlere daha Eok yer ayrrryorlar ve tekrar yayrn yapryorlar..

ik aErdan bu geligme yaprmcrlar igin daha fazleparaanlamr ta$lmlyor ashnda.
ItEriiniin sanatsal ycinden hayatta kalmasr iEin hem ulusal bazda hem Avrupa
lamu deste$ projelerine duyulan ihtiyaE devam ediyor ve edecek. vne aErkEa

ki; devlet odene$ olmadan, televizyon drgrnda, gok ktiEtk biitEelerle- bazen
gerEeklegtirilmig, yaratrcrlarrnrn diinyamn her yerindeki festivallerde ara srra

bzanabilece$ kalitede filmler de varh$nr stirdtirecek. Yeni teknolojinin safladrlr
r- kiigiik dijital kameralar ve bilgisayarlarda ucuz kurgu- belgesel yaprm iglemlerinin
ini bayaBr diigiirdti. Almanya'dan Kai Kriiger, yaprmcrnrn ve ydnetmenin bakrg

durumu krsaca goyle tanrmhyor: "...Yayrncrlar, izlenme oranlarrnr arttrrmak
gesellegmeye ve sansasyonelleEmeye inanrrken; Avrupa yaprmlarrnrn ve gerEek
gaftgmalannrn satrlaca$ platformlan yerlegtirmek amacryla srnrrlarrn ardrna ulagan

nlerin, yaprmcrlarrn ve satrcrlarrn sayrsr da artrvor." (4)

'Tales From A Hard city' (Zor Bir $ehirden Hikayeler), Armrpa belgeselinde
i igaret ediyordu. Film, Fransr z kanzh La Sept Arte ve insiliz channel 4

gerEekleqtirilmigti. GenE iEsiz SheIfield'r konu ahyordu. 80 dakikaydr, televizyon
salonlarrnda g6sterim iEin yaprlmrEtr. oldukEa aErk sahnelemeler iEeriyordu;

havasr vardr ve hem gtilmeye hem diigiinmeye sevk ediyordu. Gosteriminde,
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Uzu n metrajh belgeseller
daha da yaygrnlagryor ve
dijitallegme sA reciyle
birl i kte temati k ka nal lart
izleyicilerine hzla
n a kl edeb i I m eyi baga ra n
televizyon kanallan da bu
tarz belgesellerden yana
gibi gdriiniiyorlar ki bu da
iyi bir haber.



La Sepf Arte 1986'da
yayna haglamasaydt eler

Franstz belgeseli
kesinlikle dlmiig olacakfi .

Fransa'da Arte'nin
belgesel ile kurulugu;

lngiltere'de Channel 4' u n
yaratfilr etkiyi yaratmry,

yapm girketleri gofialm 6fi .
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qiddetle ihtiyaE duyulan yerii belgesellere bir ornek olarak alkrglarla kargrlandr.

ingiliz yaprmcrsr Alex lJsborne'du. Bu nokta, fi nansmam MEDIA programrmn

sunum ve deierlendirme oturumlarrndan (pitching sessions) saflanan filmin
oykiisii aErsrndan onemli. Bu tarz sunum ve deferlendirme oturumlarrnrn en

olan 'Forum For Coproduction and Cofinancing' (OrtakYaprm ve Ortak Fi

Forumu) her yrl arahk ayrnda Amsterdam'da gerEeklegiyor ve trim onemli televi

burada temsil ediliyorlar. (s) 1993 y:Irndz lJsborne, genE Sheffield hakkrndaki

seEti ve bir sonraki agamaya yardrm etmesi iEin deneyimli Fransrz yaprmcr J
Bidou'nun -beklemedifi bir qekilde- olumlu yamtryla kargrlagtr. Bidou, birbirine

Fransrz ve ingiliz televizyon kanallarr iEin bir prestij projesi haline gelen filme Ie
Arte'den finans destefi aldr. Yaprmcrnrn fikrini hayata geEirmekle gorevli olan

Kim Flitcrof,t bunu o kadar ustaca ve o kadar etkili gekilde yaptr ki 'Tales From A
Ciw' 7994'te Marsilva'daki Vue sur les Docs Festivali'nde birincilik odtiliinii

Chqnnel 4
Channel 4'un hikiyesi az Eok bildik bir hikXye. Televizyon drgrnda iiretilmig Eok

deneysel belgeseli kapsayan yeni televizyonu desteklemek iEin kuruldu. Kanal,

do$rudan anlatrmh- aragtlrma niteliginde belgeseller yayrmlayan geleneksel ve

televizyon kurulugu BBC'de dev bir hareket yarattl. Yaratrhcrk mvezz^m

sahverildi ve qaqkrna donen televizyon endristrisi boyle denemelerin izleyicilerin

Eekebileceiini gormiig oldu.Jeremy Isaacs yonetimindeki Channel 4, BBC'nin
alternatiften farkh bir geyler arayan ba$rmsrzlar iEin bir oyun alam haline geldi. Y
odeneklendirilmesi modeli, pek gok tilkenin ornek aldr$r bir 'program editorii' ile i
igindeki bulunan televizyon kanah drgrndaki yaprmcr ve yonetmenler tara{indan

Bu iilkelerden biri, ulusal kamu yaytnclsl TV2l Denmark'rn kurulugu ile

Danimarka'ydr.

Channel 4 kendi bagartstnrn kurbanr olmaya do$ru ilerledi. Bu srireE, hiiktimetin

"Channel 4'un bundan bdyle kendi finanstnr kendi piyasastndan Etkarmast
kararrna raimen, yaprmlarrn ticari ITV afrndan gelen reklam knrhnyla deste

sonucu baglamrgtr. Bu durum, birilerinin korunmasrna yol aEan deneysel

ve diinyanrn her kogesinden ilgi Eekici filmlerin, ytiksek izlenrre oranlart garantili

temalannr igleyen filmlerin yerini almasryla beraber 'politikada bir de$igiklik'

geliyordu.

Arte
La Sept Arte L986'dayayna baglamasaydr e$er Fransrz belgeseli kesinlikle dlmiig

Chris Marker gibi kigiliklere yer aErlmrg olabilir fakat difer yandan Arte olmasaydr,

alanrnda Fransrz kamu yayncrlanrun sa1'rsr artabilecekve bafrmsrz belgeseller

Fransa'da Arte'nin belgesel ile kuruluqu; Ingiltere'de Channel 4'un yarattrfr etkiyi

yaprm girketleri Eofalmrgtr. $u anda onceliklerinden biri olarak belgesel yaprmrru

tutan Arte la Sept'ten (Alman-Fransrz Avrupa Kiiltrir Kanah Arte'nin bir parEasr,

adryla Arte France) gelecek yardrmlarr elde edebilmenin de bir gok yolu vardr.

Giintimiizde, belgesele kargr her zamankinden fazlebirhaz drtyan televizyon

Eeqitli yollarla hazrrlanan belgesellerin sundufu tablo muhtegem: Pazartesi

yayrmlanan, kigisel yaklagrmlt uzun metraj belgeselleri igeren programtn adr

Format'. 'Mercredis de l'Historie' (Tarihin Qargambalan) Eargamba akgamlarr

ve birer saatlik tarihsel belgeselleri kapsryor. Yine bir saat siireli 'La Vie en Face'

Kargrsrnda), ekonomikve toplumsal konularr ele ahyor ve cuma giinleri izlene

Cumartesi gtinii goriilebilen iki yaprmdan biri, keqif gezilerini, yabancr kiiltii
ritiielleri konu alan uzun belgesellere agrk'L'aventure Humaine' (insanhk

Bu kugaktaki diger yaprm ise gece yarrsr sulannda yayrmlanan ve sanatsal deneylere

'La Lucarne' (Pencere). Aynca, siire lasrtlamast olmayan -bugiin Awupa'da nadir

bir durum- filmler gdsteriliyor. Arte'ye ozgti, seEilmig konulara uygun belgeselleri

tematik akqamlar da bu kugaklara eklenebilir (Sah, Pergembe ve Pazar.giinleri)-
belgesellerin EoSu, Arte'nin saSladrgr ve imzaladrlr yaptm anlagmalanyla stmrlart

isveE, BelEika, isviEre, Polonya ve ispanya gibi iilkelere kadar genigletilebilen

sayesinde gerEeklegtirilmektedir.



Franstz sistemi, Arte ve Television FranEaise altrnda birlegmig ulusal kamu yayrn istasyonlan

France 2,France 3 ve France 5 etrafinda yiikselir. Television FranEaise'nin bir yaprmr ya

da onun dafrtrmrm iistlenmesi, kayrth yaprm girketlerinin Fransrz Film Enstiti.isii CNC'den
oomatik bir odenek elde edebilmeleri iEin yeterlidir. Sayrlarr gittikEe artan kablo ve uydu

Fyril yapan kurumlarrn kendi aralartnda anlagmasr CNC fonlanndan benzer gekilde

;ararlanmalannr saflamrgtrr. 'Tales From A Hard City'Avrupa belgeseli iEin yeni bir
&m miijdelemigti. Filrn" liderliii elinde tuan iki televizyon kanah arasrnda gerEeklegtirilmig

ggnig Eaph ve pahah bir ortak yaprm nitelifindeydi. E$lenceliydi; giiElii karakterler
gdsteriyordu ve arilatrm yaplsrna uygun kurmaca ba$lantrlarla akrcr bir iisluba sahipti. iki
virini vardr, hem televizyonu hem sinemayr hedefliyordu. Onu, Almanya'dan ki.ilt bir

1rrlncryr anlatan 'Nico-Icon' ve Stasi ajanr Sascha Anderson iizerine isveEli Frederik von
Knrsenf erna taralindan bir IsveE- Danimarka- Ingiltere ortakyaprmr olarak gerEeklegtirilen

Torrederi (ihanet)' izledi. Channel 4'un bu film iizerindeki etkisi diiqtindiiriictidiir.

Urondinovyo
Xi{iik iilkeler dillerini ve sanatlannr korumaya ihtiyaE duyarlar. Danimarka, Finlandiya,
El^nda, NorveE ve Isveg'te belgeseller hatrrr sayrlrr devlet yardrmlarrndan kazanElar elde

curiglerdir ve bunu yapmaya devam ediyorlar. Bu para genellikle, iskandinav film
lereketlerinde 'film danrgmanlarr' olarak antlan '!program editorleri' yoluyla film
eldiistrilerine aktarrhyor. Bu iilkeler belgesel alanrnda igbirlikleri de yapryorlar ve Avmpa

frumlarrnda birlikte Eahgryorlar. MEDIA Programr'nrn Awupa'da tagrdrfr anlamt onlar

iin Iskandinav Film/TV Fonu'duf (The Nordisk FilrrVTV Fond). E[er film enstitiileri

-7e iki TV kanah taahhiitte bulunmugsa soz konusu fon Iskandinav belgesellerine tam

-stek vermaktedir. Bu iilkelerin belgeselcileri, iskandinav Panorama Festivali ve gok

ryrda belgesel yaprmcrsrnrn 'sunum-deferlendirme' (pitching) sistemiyle finans topladr$

irlegik Iskandinav Forumu'yla birlikte her yrl toplanrrlar. Finlandiya, sanatkarca

en 6nde gelen Iskandinav iilkesidir. Bunun sebebinin, ulusal,televizyon

u YLE'nin ortaya Elkardr{r rrruazzarr' profil ve belgeselcilere uygun bir iklim
u soyleyebiliriz. Btt profil, Eok yiiksek miktarlar depilse de btiytik kaynaklar

iren onemli belgesel filmlere para yatffacak ve finanstna ortak olacak mevkilere

JarmoJiskalainen, Elia'Werningve Iik*aVehkalahti adh program editcirleri tarafindan

irilmigtir. Belli bagh yabancr belgesellerYLE gcisterimlerini ele geEirirken; editorler
profilini ustahkla Eekip Eevirmiqler, geligtirmigler ve uluslararast alana sunmuglardrr.

qok Danimarka belgeseli, kayrt yaprlmamrg kasetler tistiine kurulu bir fon olan

ten ve Finlandiya Film VakIi'ndan saflanan 'Bitirme' desteiinden faydalanmrEtrr.

Honkasalo ve Markku Lehmuskallio, Finlandiya belgeselinin iinlii isimleri.
'nun iyi ve kcitii iizerine iiElemesi 'Mysterion, TanjuskaJa 7 Perkelettd, and

', insanrn inanEla iligkisine getirdi$i derin yorum aErstndan uluslararast alanda

. U zun metraih bu filmlerin sinematoqrafisi Honkasalo'nun kendisi tarafindan

ildi. Honkasalo, 'auteur' gelene$inde gergek bir miimin ve ozgiin bir damga.le;
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Danimarka, Finlandiya,
lzlanda, Norveg ve

lsveg'te belgeseller hafirr
say,l,r devlet
yardr mlan ndan kazanglar
elde etmiglerdir ve bunu
yapmaya devam ediyorlar,
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Knut-Erik Jensen, i n bir
erkek vokat korosunu

anlatfilr baganh hikayesi
'Heftig & Begeistret'

(Sojuk ve eilgtn), di{er
Is ka nd i nav ii I keteri n i n
ulagamayacafi oranda
izleyici topladt: Norueg

niifusunun oAl0,u

tarafindan izlendi.
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IsveEliler' bagyaprtr os Mods' (Bize Aykrrr Derler) tiElemesinin ve indoga iliqkisi tizerine
mtithis Vetene'irrle igl,t*t'.:o 

filmler serisinin ; :

T-"lh': yetenesiyre /v.' u4\r! "J:;, ;;;i;;U,',,Jux'V/iderberg'ti 
ve sonuncu yldrz iommy i..g;",i anlatan iki

$em portrere.ail".ri_ il,il"; ffi;.r"agr olan ydnermen
'Beauty Will Save tho.tr/orld' (Gtizellik Dtinyayr Korur)vrru 

,\vuzcllll( t-_runyayt Korur) 1

hem i Copaca# iil 
orunlannt yaqar. isveq'ten ayrrlp,'

yerlesen r) adh bagyaprtrnr yarattr$ Brezi!yerleEen '' *s'\ uolldPrtlrr yarawlg rrezill
irrr.gi.t 

ursr 
'rme altnmak iEin gok hastaydr. Jan Troell, giintrjsmidir. yaghhsnda, kuzeyde y.rri il, brilgel fethet-,a' rn genj ci. A;d ;;d.d, AJj,T il""r,ffi:d:3f,andrir 'En Frusen Drcj-' /^-r^-.- ouz Tutmuq Dtigleri)

filmler de r strr. 
,Dansen, 1o*;i [j,:8ffi ffii.

kanrtr olan d - formunda gtiElii bi g,jrra.._. t"uiiil*

yerel yetkili sinemalar yoluyla saSlanan yaygrn da$rtrmdan dolarrErik |ensen'in bir erkek i,^t "r i^_^^..: l: i;G;;il;ilerrgrn),diieri f:i:J"f#J::
sunun "/"1.0'u Margret Ohlin,in-

)i 4i'rd,'r ernpatik tasvirlemesi niteriiindeki ,". 
^;j:L;l-"#*lH; fl::"t,;::3:::::f:1, ,,.,,..k,,i"r t,h,",,,- h^-+*^-i 
"r""tar, om Min(Babam Hakkrnda HerEey) firmleri de sanat 

r ura' mr L.rm Mr
gansmalarr cirnekrrndirm:*:r,: n.;d;;, fiTii#;l"T:

I konulardaki televizyon i.rg...'.r, alanrnda irveE ve ;:"i#ffahip olduklarr g'ce sahlp deglller. GeEen yrl rr)";il;;;;;;vLlLrr yrt crr az senz adet be,

;i; 
ntifuslu izlandada bile pek Eok faaliyet var. Ulkenin
belgeseller elektronik olarak gdsteriliyor. Bu patlansanasana _- _-- *.^_/_ rd'rp urup ormadllr yahnda gdnilecek.

Danimarka'd anJargenleth veJon Bang carlsen, rilke drErnda en Eok beftenilenler



-Isrgen Leth'in 'Haiti' (Adsrz) isimli belgeseli, yarattr$ genE kurgucusu
L gu anda bir on yrlhlrna yonetmenin baglangE noktasr olan Karayip
resmrnr yapmak amacryla geliqtirdiii tarz nedeniyle pek Eok festivarde
kazandr. Jon Bang carlsen'in Addicted to Solitude' (yalnrzhk Bagmhsr)
drgrnda yine aynr etkiyi elde etti. Belgesel, ycinetmenin irlanda l;..irr.
'or Never' ($imdi ya da HiEbir Zarnan) ve 'How to Invent Reality,
uydurulur) filmlerinden sonra tercih ettifi mekan gibi gortinen Giiney

t hy0k belgesel festivali IDFA'da (Arahk 2001, Amsterdam) ,Family' (Aile)
c''igi biiyiik baga'y takip eden yeni bir nesil ortaya Erkryor sanki. Sami Saif-mn 

srra drgr bir yerenege sahip olduklan kesin ve Danimarka Film olorlu,noan
cilerin mezuniyet filmleri de umut vaat ediyor, gelecekleri parlak. Bu
yakalanacafr yer ise kesinlikle Danimarka televizyon istasyonlarrnrn

a lbnlan arttrnlmrg olan Danimarka Film Enstittisti (DFI).

la birlike ortaya Erkan biiynk devlet Dosu Avrupa'mn belgesel stiidyolarrna
Maagh iggiicri olarak; ycinetmenler, filmlerine para bulmak iEin bafrmsrz

arnek zorundaydrlar. Batr'daki anlamryla yaprmclnrn gdrevi ise projeyi
ld Bki komrinist devletlerde, standart donanrmh bir adamrn filmden filme
trrkag yaprm girketi kuruldu. Bizde on yrllardrr var olana benzer bir belgesel
teniden kurmak bu yoksul tilkeler iEin biiytik bir gdrevdi-hild da 6yle-. Ama

s testivallerde odtillerle koqugturan Doiu Avrupa filmleri de srk gcirtiliiyor.
r=r aldrgrm 1998 Amsterdam festivalinde en btiytik uE odi.if Do$u Avrupalr

gicmigti. Birincilik cidiihi Dariusz Jablonksi'nin Lodz gettosu haklandaki
h- (shocking documentary) belgeseli 'photographer'a (Foto$rafEr) verildi. ikincilik
silror Kossakovsky'nin 'Pavel ve Larya' ile Sergei Dvortsevoy,un ,Klebny Den,
i Gunn) filmleri arasrnda paylagtrrrldr. iu ntm de Eok farkh noktalardan Erkrg alansd aErdan tatmin edici filmlerdi. Kossakovsky kendisini, belgeselci Ludmila

ve onun cilen egi Pavel Kogan'rn portresini yapmak tizere zorlu bir Alman
birlegtirmigti. Dvortsevoy'un filmi ise irk filmi 'scastje,nin (cennet) aldr$r____t _^- rL4JUrrrut \vr

birikimiyle gerEekleqtirdi$ neredeyse tamamen biitgesiz bir firmdi.

Lste- Rusya'da film yaprmrnr destekleyen bir kamu odenegi uygulamasr yoktur. Bu
blc Dogu Awupa'daki pek Eok film yaplmclsr gibi Ruslar da, televizyona ve Batr,nrn

tsta ba$lilar. Soros Belgesel Fonu, demirperdenin diier tarafindaki iilkelerde ayaklar
rhnan 'insan haklan' konulu filmlerin yaprrmasrnda <ilEiilemez derecede bir dneme

- on yrl sonra gimdi, multimilyarder George Soros, fonunu Robert Redford'un
rce Film Festivali'ne aktardr (etkinliklerine Sundance Belgesel Fonu adr altrnda
ediyor).

cumhuriyetlerinde durum biraz dehaolumlu. Son on yrl iEinde ekonomileri, film
bile iyilegtirecek dtizeyde br44idii. Televizyon kanallarr, eski komiinist biirokrasi

ndan felce u$ramrq gdr0ntrisiinii hala koruyor. Fakat Letonya, iskandinav
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[Dan imarka'da] Dii nyanr n
en biiyiik belgesel
festivali IDFA'da' Family,
(Aile) filminin hak ettili
biiyiik baganyr takip eden
yeni bir nesil ortaya
gk,yor sanki.



Polonya'daki biiytik isim,
u zu n s i,i redi r Wajda' n t n
belgesel kargilQt olarak

giiriilen Marcel
Lozinski'dir, 1 990'lann en
btiyiik filmi 'Anything Can

Happen' (Higbir gey
Olamaz) en ktigiikten en
biiytige dolru ilerleyen

gok basit bir fikir iizerine
kuruluydu.
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doirultusunda bir film enstittisti yoluyla filmlere kamusal destek olugturmayr
Bir sonug olarak; uluslararast itibara sahip Ivars Seleckis gibi yrllanmrg bir sanatkir,
ba$rmsrzlrfrnr kazanmasrndan itibaren geqen on yrl zarfnd,aya$am kogullannrn
de$igti$inin destansr bir hikayesi olan 'New Times at crossroad Street, (eapraz So
Yenl zamanlar) filmini tamamlamak iEin gerekli temel destefi kendi rilkesinden
edebildi. Finansmarun geri kalamnr ise Danimarka'da BaltrkMedya Merkezi'nin deste
Avrupa kaynaklarrndan ve Soros'tan safladr. 1970 ve gO'lerdeki meghur Letonya gii
belgesel okulunun bir bagka devi Herz Frank, israil'e gciE etmeyi seEti fakat hala akdf
stralarda, bu yrl piyasaya Erkacak olan filmsel vasiyetnamesini tamamhyor. Litvam
daha genE olan nesil, bazen sozsiz bazen sembolik ve bazen de gcizlemci nitelikteki
tilmin pegine diigmrig durumda. 'world of the Blind' (Koriin Diinyasr), ,Antigravi

(YerEekimine Kargr), 'Flytrg over Blue Fields' (Mavi rarlalar Usdinde Ugmak) ve .l
(Yalnrz) gibi filmleriyle Audrius Stonys, kesinlikle ozel film diline sahip bir ,au

Filmlerini, Danimarka Film Enstitiisti gibi Batrh fonlarla arttrrrlmrg kendi
bakanh[rndan toplayabildigi ktiEiik desteklerle gerEeklegtiriyor. Madalyonun diier
oldukEa aErk. Stonys'in elinden Erkan filmler bir iki Avrupa televizyonunda gci
hakkr kazanacak ve Danimarka'daki gibi alternatif dafrtrm sistemlerine dahil edil

Polonya'daki biiyiik isim, uzun stiredir'Wajda'nrn belgesel kargrhfr olarak gcirtilen Mar
Lozinski'dir. 1,990'larn en biiyiik filmi 'Anything can Happen, (HiEbir $ey olamaz)
kiigiikten en briyriie doiru ilerleyen Eok basit bir fikir iizerine kuruluydu:
varqova'da bir park ama her yer olabilir. Katrlanlar-bir bankta oturan vash i
birbirleriyle konugmakta ve etrafta olan biteni seyretmektedirler. Lozinski bu
elbisesine birkag kriEtik mikrofon yerlegtirerek sekiz yaqrndaki o$lunu sokar.
yaglan, giyimleri, medeni durumlarr, Tanrrnrn varhfr, sava$ ve ohirrrvb hak]anda
sorarak yaEhlarla bir sohbet tutturur. Bir Eocuiun muhteEem sevimli saflrir sayesinde
insanlarla ahbap haline gelir ve izleyici olarak bize insan varhir tizerine evrensel olci
anlaqrlabilecek bir drigtince aksettirilir. Film, Marcel Lozinski ve ekibinin Eallann ar
saklandrklarr yerlerden Eekilmigtir. Lozinski, bir Strauss valsini mrizikal yorum
olarak kullanarak yagamrn grizelliiini vurgular.

Polonya, yeni zamanlara da uymak zorundaydr fakat kokrti bergesel geleneiini r

etmeyi daha kolay buldu. Bunun sebebi krsmen gr.iElii Lodz film okulu, krsmen
editciri.i Andrejz Fidyk ve krsmen de birkaE yrldrr belgesellere yiiksek oncelik ve
Polonya Televizyonu TP'dir. 'Anything can Happen' (HiEbir $ey olamaz) film ol:
Eekildi ve filmin finansmanrnr tamamryla polonya Televizyonu tistlendi.

"Balkanlar" sava$r ve yrkrmr ifade eder. Eski yugoslar,ya'nrn 
Eok sayrdaki y

cumhuriyetlerinden, Romanya'dan ya da Bulgaristan'dan birkag gaoatsal iraret geli
Sadece Srrp vahgeti iizerine deiil, Hrrvatlara baih-suElarr konu alan filmler de
Erkryor. Yaprmcr olarak Nehad Puhor,ski'nin keqfettigi bu tarz gortig agrlannr t
koymanrn tabii ki bazr tehlikeleri var. puhovski'nin Zagrep'tekilirketi Factum,
srrasrnda Hrrvat ordusunun davranrglarrna elegtirel yonden baktrBrnda, yaprmcL,yt
kasteden gegitli tehditler almtgtr. Biljana Cakic-Veselic tara{indan yonetilen Factum



- IDI Nisan ayrnda -dogru bir karar olarak- niEin istifa etti$ini gostertyor'

l -{nires Viel'in 'Black Box Germany' (Almanya Kara Kutu) filminden

' (Saldrran Qocuk) 2007Hazitan ayrnda Duvrovnik'teki SEEDoc

ddiiliiniin ortafr oldu. Film, iE savag strastnda erkek kardeqinin

nu bulmaya Eahgan bir kardeqin - ycinetmenin- arayg oykiisiidiir'

tu birincilik odtiltinii, Mbcaristanh Ferenc Moldovanyi ile paylaqmtqtr.

of Kosovo' (Kosova'nrn Qocuklan) filminde, ailelerinin ve

erafind4n oldiiriiliigiini gormiig olan Miisliiman gocuklar iizerine

Macaristan'da film yaprmrnrn yoksullagmasr belgeselciler iEin bir

) Bu filmlerin en ivileri 'The Unknown'War' (Bilinmeyen Savaq)

Endus'dur (Tuna GoEii).

Frr-ser'in bu konudaki gikayeti qoyle:

kiltiiriindeki estetizme odenek ba$lanmasrna dofru giden e$ilim bizr

, festivalden, odiilden korunan ama yaygrnhkla ihmal edilmig uzaktan

cdilen bir saha haline gelecek". 1o;

-de 
belgesel elbette ki giiEln ve elbette ki Leslie v/oodhead tarafindan

raptlan'A Crv from the Grave' (Mezardan Gelen Qrfhk) gibi biiyuk

r eerqeklegtiriliyor. Bu film qu anda Lahey lJluslararast Savag Suglart

brllr.trltyo. ve katliamdan yedi yrl sonra' General Mladic bu katliamr

Milletler-Hollanda Birlikleri'nin pasif kalmalail sebebiyle Hollanda

Film. oldiiriilmesinden sonraki geligmelerin anlatrmryla banka yoneticisr

iin act veren geEmigini ve tanlkhk iEin aile tiyelerine bagvurulan RAF

Grams'r, altrnr iistiine getirerek araqtrrmaktadrr' Bu filmlerin ikisi de'

kendi tarihlerinin belgesellerini yapmalarr gerektiiini kanrtlamaktadrr.

. Niifuz sahibi belgesel editorii ve gerEek ingiliz belgeselinin arkasrndaki

nek Utopyasr tabii ki Fransa'da yerleqti. Franstz kiiitiiriinii kiiresellegmentn

ko^-.k iqi.t aynlmrg herhangi bir miktara kargr oy kullanmay kim isterdi?

in nivetlerin yeterli olmadr$ ispatlanmrq gibi goriiniiyor ve izleyicilere brrakrlmrq

r s:brrsrzhiryla bir dereceye kadar kurulmug bir iligki saflamadan belgeseller'

-drrekt sinema,ya ve iyi gzzetecrlik ile iyi film ustahirnrn birlegimine inanrrlar'

nser, bunu sa$ladrklan iEin Fransrzlarla alay ettiii kamu odeneklerinin bazlartnt

gekilde kullanabilirdi. Bugtin iEin artrk soz konusu defil' Bu nedenle' Ingiliz

n ,"nrtrrl bir kriz iqinde bulunduiunu soylemekyanhq olmaz' Ama bir yandan'

I bakrqr gerektiren program akrglarr ve giindemler olugturan televizyona kadar

eoilenmenin nereden geldigini soylemek zor' Sinema gelene$ni parlak bir tarzda

ndan siirdiiren Molly Dineen ve Kim Longinotto gibi istisnalar da Erkryor. Dinen

hcndisi iEin oncelifi olan yerel konulart kullanarak yaplyor' Londra Hayvanat

inden ,The Arch' ve bir yer altr istasyonunu hakkrndaki 'Heart of the Angel'
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Eski YugoslavYa' nrn gok

saytdaki Yeni
cumhuriyetlerinden,
Romanya'dan Ya da

B u lg aristan' d a n bi rkag

sanatsal igaret gel iyor.

Sadece $rp vahgeti
ii zeri ne de! i l, H r rvatl a ra

balh suglan konu alan

filmler de meYdana gklyor.



Arte, belgesellerin nasil
giirii n mesi gerekti! i ne
dair bigimi yerlegtiren

Thierry Garrel' n belgeset
biriminin bagtnda'kral,

oldufiu 1986 yilmdan beri
kesinlikle gok hnemti bir

kurum.

filmleri 'iran rJsulti Boganma've 'KaErg'yakrn zamana dek srmsrls kapah olan irant
drga' tagryor- Son filmleri biiyiik hayal larrkhsr yaratmlg olsa bile Nick Rroomfi.ld
anrlmaya hak etmektedir. Rock mtizisyeni K,r.t Cob"i.r,in ciltim
ile iligkisini anlattr$r ciyktisii ticari baEarr elde ettir ama Joan
gerEeklegtirdigi daha .nceki filmlerinin yiiksek kalitesine,ri"g-"d,.

Almanya'nrn durumu da aynr. yenili$n nereden geldigini anramak zor. pek 
Eokfilm, televizyon finansr (Arte Alman belgeselciliti igin onemlidir) ve sanatsal roldukEa menzeren'ncizgtin bir pargasl ve bir kukla .r"rw.r"..drgrnda, e gcrreceli zengin film iopluluklarr iisttindeki aydrnhlp

Diier yandan uluslararasr belgesel yaprmr, m"r."flr .iyktilerini belgesel tiirii iEinde
iEin uzun metrajdan uzak duran Herzog'u 6dtillendirecegi iginieyecanh olmah. .u
Dieter Needs to Fly' (KriEtik Dieter'in rJEmaya it tiy..iv".; filminin, bir beleesr
bciylesine hafiflikle ve incelikle izleyicisinin gdnliinii Eelebilecefini bir kez daha g<isto
bir-cirnek olduiuna Ei.iphem yok. II. Dtinya Savagr srrasrnda Dieter,in nitq6 elrn2)a
kadar istedi$-i, bu rriyasrnrn Amerika,da gerEeklegmesi, Vietnam, gi, vurul
zor dofa koqullarrnda her turrii eziyete katlanrgr son olarak kaE rika,nrn
batr kryrsrnrn travmatik yasantlsr. Herzog'un hrinerli hilesi Eok basit olarak, Di
mekanlara geri gci,ttirmek, konugturmak ve yagananl"., 

"." 
,rr"lr.niden kurmak. H,

di$er seEeneEi yeminli kcir bir kamera gdziine sahiplik olan bir tiire raze nefes geti
deneyimli belgeselci DanimarkahJong Bang carlsen gibi bdyle yardrmlar olmadan sil
anlar bulacak Direk sinemamn biiyiik isimlerinden, .., ttiEtit u.aeEife birlikte ,Sal
(Satrcr) adh bagyaprtrn arkasrnda duran Arbert Maysleg,in dedisi gibi ,sadece yereri

Belki bazr okuyrcular neden hentiz wim wenders'in Buena vista Social club film
sciz edilmediiini merak ed,iror. Film, Alman yonermene Eok geniE grcrr grcr bir iz
verdi' Kiibah miizisyenler hakkrndaki filmin sanatsal bir anlamr yokiu ama biittin d
sinemalannda bir belgeselin bciylesine Eok izleyici Eekmesi elbetteki belgesel ttirii
bir propaganda anlamr tagryor.

beklersen, o oradadrr'.

Fronso

sciz ermektedir.(10)

Paysanas ile oldukEa ovgii topladr.

Hollondo

Fransrz sisteminin miikemmelli$inden her zaman bahsettim. Arte, bergeselrerin
gcirtinmesi gerekti$ine dair biEimi yerlegtiren Thierry Garrel'rn belgesel biriminin ba'kral' olduSu 1986 yrhndan beri kesinlikle Eok cinemli bir kurum. Garrel bile ,ar
kavramtnrn, yaratlclhkta zorlandrklan dcinemde kendilerini savunmak iEin Fransrz
yaprmcrlarr tarafindan kullanrldlSrnr dtiqtinse de, yerlegtirilen belgesel kurallarrna gkonular, birinci tekil sahrg aErsrndan degerlendirilmekte ve incelenmektedir. Garrel
srk, bir ycinetmenden, bir yaprmcrdan ve sanatsal baEarrya gdttirecekyaraucrhk sciz
ise cincelikle istenen bir baEka yonetmenden daha orugan 3 kigilik bir y<inetirn ge

claire Simon, Fransrz bergeselinin sundusu en iyi isimlerden biri. .co0te 
quefilmi, 'iE' gibi iE srhcr bir konuyla u$aqan bir belgeselde insan tabiatrnrn ne kadar

olabileceiinin mtikemmel orneiidir. Simon, hafifEe ve zarif bir gekirde, giinltik
iEersinde devamh iflas tehlikesi altrnda mticadele eden ktiEtik bir yemek fabrik
patronunu ve elemanlannr anlatrr. yanhE giden geyler erbette ki vardrr ama gtinegin lbir gokyiiziinden parrldadr$r Nice'de elemanlarr yeni macelerer hc.r.ro-^
Nichola Philibert de kendi damgasrnr yaratmrstrr. 'La Moindre de

'Les Glaneurs et la Glaneuse' ile bir ktiEtik kamera ustasl oldupunu is
gibi, akrl hastalarr iizerine yaprlan briyiik filmlerin arasrna kaulmrgtrr. Emektar Ra
Depardon ve chris Marker hala aktif. chiis Marker, Fransrz EiftEilrini konu alana

l{erkgsin bildigi 'belgesel alanrnda ktiEtik iilkeler digerlerinden daha gtiEliidtir,
kesinlikle dogru. Sadece iskandinav iirkeleri de$il, Hollanda da /ve Relcirs,,,lp ft
konugulan bdliimii) hiiktimet ve televizyon de.t.kh bi. s rine bir bektiltrini geliqtirdiler. Televizyon istasyonlarrnrn yard m,da sonr



; ::IT_ f*: *:t..:\ btr belge sel festivaline bagladrlar. Hollanda, y ey stnigin yaprmcrlarr televizyonla ortak E.lrg-"y, c.raretlendirece;1o;;r;

3^P'1." 
gosterilmek suretiyle p.ogrr-lr.r.ra belgeselleri koymug olan 10

i-e-ren bir e-sinema (DocuZone) projesine onciiliik"etti. ol^r.ibolfue vefat

l*l-or]t belgeselciJohan Van derKeuken, arkasrnda genig ve etkileyici bir
. Deneylerinin her zaman bagarr'olmamasr 

". nr-r.iJi.,l;;;;;""
lzme ragmen Keuken,in, daima varoluqu kegfetmeye Eahgan bir araqtrrmacr

:,?:i *:l:.i*l i'n"k"k Son nr-i .ii. i;;"*r]uil +:i.ffi
merakh bir adamrn hayatta kalmasrm saflayabilecekyollan aragnrmasrmn

ni baga'h bir gekilde aktanr. Filmlerinin go[u, ozelikre 'Face value, ve'Amsterdam Amsterdam' <iltimsriz olacak

belgeselinde bir bagka biiyiik figtir Heddy Honigmann'drr. eoiunlukla uzaktl uzun metraj Eegitli hikayeler anlatrr. ,Metal 
ve Melankoli, p...r,.r,r., bedbaht

Lima'ya kalan enfes bir mirastrr. (Lima'da, eii besiz insanlar e$erhek istiyorlarsa iki iq yapmak zo.undalarl bir heloes.l6ipin
en derin duygu ve dtigiincelerini degebilmesi iEin gart o ip. Bu

L "lh. ategini almak tizere Brezilya,dadolagugrfilmi ,O ,de de

Asnrpa belgesel alanrnda zayrftn. Bu coira$ra, tizerinde Ealgrlacak bolca oykiiye

3i:9 furum 
garip. GerEektl bu ciyttiter Avrupa,nrn diger b<ilgelerindeki

r tarafindan agrrr derecede iglendi. Ay'rca italya, karakerinde pek EoI belgeserin

i-rr-eet<ei 
bir film gelene$ne sahip. Ancak'gerEekli[in tanrml"mal".r,konusunda

ir devam eden srkrntrla. var. Bu dert, sadece kendisinin sahibi ordu$u TV
r desil kamu yaylnl yapan RAI,de de ,televizyon,u 

elegtirel belgesellerin"yaprm
mna kesinlikle imkan vermeyen bir konuma yerlegtiren Berrusconi,d;;.t;
Giamfranco Pannone gibi istisnalar tabi ki ,r".. p"rrno.r., ,L,America 

a Roma,
h a Provincial city' adrr filmrerinde fagizmin gimdiki ve geEmiyeki gcirriniimrerini
(ti- Pannone finansrnr italya drgrndan sa$rryor ve onun ustahirnrn farkrnda olan

*'da hala'demokrasinin begiii' temah firmrer yagmurunda nve gezifilmlerinden. belgesel gciriinttistinti yaratma gabasr srirtiyor. portekiz,d.h ["d.. Eok olmasark var' Son yrllarda bir kaE genE belgeselci biiytik bir etki y"r.tt,l... ornelin
ue (11) Margarida cardoso, babasrnrn portekizli sdmiirge hakimiyetinin sonunda
nk'te yaptr$ etkinliklerin giizel ve cizgiin tasviriyle uluslararasr dereceler elde etti.giiElii olanr ise Pedro costa'nrn 'In vanda's Room, (vanda,nrn odasrnda) adh

r.Jyugrurucu bagrmhhg halinin tiE saatlik kuqatmasr ve son zamanla,nen tartrgmall
dcn biri frzt.

-nrpo

lftmeti

n Miirrer, Avrupa Bergeser A!r'nrn bagkanrdrr DoX crergisinin yayrnranmasr EDN,nin
kapsamrndadlr.

alanrnda bir patlamadan qokEa sciz ediliyor. Ashnda belgesel tririi en genig anramda
nda gosterig yaptr. Bununra beraber bazl kigiler alarmda. Bunlardaln biri Frrr,.,"-
yaymcr R'l'BF'den program editdrti Hugues Lepaige. Lepaige bir Eok kitabrnda,
rncrla'nrn, Discoveryve National Geographic gibi ktiresel yayncrlannrn sa),lsrnln

ortaya Erkan televizyonun ticariregmesi karglslnda, 'yagam ve zaman tizerrne
mrg ki5isel biEimli bir yorumlama' olarak belgeselin hayannr stirdrirmesinden

olduklarrnr vurguluyor. I epaige'rn durduiu y.., -od..n demokrasireri", ,;d.*
k tarzrnda bilgi nakleden degil perde ..k"r-r-iEydzrinti-duyguyu-yorumu sr,irekli
bir trir olarak belgesele ihtiyaE duyduiudur. Belgeselcilifin <iztiniin bu krasikpsrnda LePaige kesinlikle_ hakh. Televizyon, yanikamu h-izmeti yayrncrlarr buIrlrgo yiiklenmelidir. B-u rnkar edilemez. pek 

Eok istasyon, dzel ilg, bigesellerini
BBC4 kanahna taqlyan BBC,yi taklit ederse sonuE gettolaqma olacak. ..
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Italya, karakterinde pek
gok belgeselin otdufiu
yeni gergekgi bir fitm
gelenefli ne sahip. Ancak

' gergekl ig i n ta n t m I am a lan'
konusunda uzun siiredir
devam eden sktnfilan var.

DiPNOT

(1) bkz: DOX dergisi, 39. sayr, s. 5, Media
Plus.

(2)http://europa.eu. inVcomm/avpolicy/

mediaiindex en.html

(3) "soap opera"dan trtretilmig bu kelime, .dil
belgesel" tUrti igin kullanrhyor.

(4) DOX, 37; sa!r, s.4
(5) www.idfa.nl

(6) DOX, 39. sayr, s. 8-9
(7) Nenetler: Rusya,ntn kuzeyinde_
Arhangelsk yrinetim b6lgesinde_yagayan etrft
ve dilsel topluluk. (9.n.)

(8) DOX, 38. sayr, s. 9-13
(9) DOX, 37. sayr, s. 9
(10) DOX, 35.sayr, Thierry Garret ile rEporti
(11) Natal: GUney Afrika'da. (9.n.)
(12) DOX, 38. Sayr, s. 9
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"?:*H:::ffi m:'l; 
"ilri;.jl,l?iagr 

konuvu sestikten sonra karsr karErya

Belgesel si +j:_r- .

kalmaklana ttirleri gibi, sinema sanatrnln yriz ylhk geEmi
Ama bunu f.,b,tr 

ulasmara dayanan 
^nl"t,_ f,irlt _r..ni r"

den biri kanrmca, belgesel sinemanrn iglevsel ycinBill Nichols, ,.iyi bir belgesel to.,uru ile tartrsrn,

in bagrnrn iistiinde Demokles,in krhcr:L anet etme diigriniiyor;:1.:ff diisrinr

k gekrinde gibi su

illfl;lf tffi ;ff :HTiTIl gl*:l gciriinen gerEegi ord u gu gi biyansltmaklr. Sinemanrr
r ek' d e e tki n o r - . _.,,'-,:.1'n 

nzikser. il; ffi;.::f :::ff l,,l""TiJ fl ll:;
;:f:*J,f.:;'ffi*xl;::tT:tdffi ,'""::J1Hil:1ff :yetinmelidir.(2) Andr6 Bazin rt"";--:::.'-t-"""::Yt r9rnde tumycinleriyle izl
ve go^inttiye,,,",,,,,.ooj3i**:::::":l gereesr .fu;" ;;;;"lll "r*r.*.ve goruinttiye inanan ycinetmenler,,

lllt-],tto".ve gcininenin oldugu glbi y.rs
:.ffiil.il:::,lil'.|,'ffi fi Tli:ii:i"j":":i!il:;'..'u':il?:1,:ffi ll!,;
ilflT"*;;1yfi .5:::::1*;;e;ffiil.'""1:1ffi i'f i:i:' j.'ff i:inananycinetmenler"in J--4^4v4svurrrraqarlyalm blrgekildeanlatan

ctmarrdrr; vorum,,.^..:::tl*,Yer. 
ahr'13; Ru gdriige g.t.. big.r.l ,irr.-,

#Xlhn'J,H::::n'1';:l$ilffi ffi:ff ilifl::T[:::isaygrn'grnr ve inandr.crl,g.,, kJr#il;r#:":il1
Bagka bir dtinya
gok daha zor bir 

gcirtinen gerge$in altrndaki asrl gerEeSi gcistermek

nedenler rizerin 
- Asrl oo.-^L ^^-i:__.:r olanda ta""a_iara vermernnedenler tizerin-- su!u' r olanda kendini ele verme

gerektirmek"ot.. Cilu" ekrar birlegtirici bir bakrE

ya . Bu vrizden 
^r^- ' r ' 

erEeklik izya . Bu ytizden, 6vr!eA!u' erEeklik iz
ye gekimlerin cizel bir se ortaya grka

an tct fxr nde var olan tgl tar nde var ol
ycinetmenler" a.aig B.azin'in "gdrtinttiye i
enlattmdan, sdrsel jri alamaktan kaErnmaz, seranlattmdan, gcirsel dti__-^- alamakhn kaErnn

-"rrrvrer uL' vc Kurgunun mucizelerinden alabildiiine

Peki, Eciyle ya da bciyle, ort
ve anlamlandrnlmaya
Bu olaydanyola Erktrg
cinyargrl l

durumu e zamenave hatta o dndaki r
istek ve enrn gergekligr mi, ycinetn

laboratuar iglemleri elbi



sinemasal araglann doniigtiirmesiyle oluqmug filmin gergeklifi mi, yoksa bu filmi izleyen
her seyircinin yine kigisel ozellikleriyle seEip eledifi gclriinti.i ve seslere kendinden
ekledikleriyle beraber kafasrnda oluEturduSu yeni kurgunun sonucu ortaya Erkan gerEeklik
mi?...

nhgan bilim adamlan tek bir Eciztim olmadr$rnr ve ytizlerce arastlrmacrnln farkl farkl
Ydnlerden yaklagarak resmin biittinrine katkrlarda bulunduklarrnr ifade etmektedirler.
Trph bilim adamr gibi belgeselci de stntrlannr Eizip, drEarrda brrakrklarrnr, ula5amadrklarrnr
4kyiireklilikle seyircisiyle paylaEabilir;
6knde izlediklerini kendi tanrk olmugEasr

b film oldufu, gcirdrikleri ve duyduklarr
oun kurgu ve diier sinemasal dr,izenlemelerinin kagrnrlmaz katkrlannrn olduiu
bnrlatrlabilir. Ozellikle herhangi bir nedenle, ele ahnan olaya sinemacrnrn mizansen ve
benzeri katkrlatr sciz konusuysa bu aErklk daha gok onem kazanmaktadrr. O zaman belki
& bu belgesel anlayqrna, gtintimiizde Eok geEerli kavramlar haline gelen qeffafyonetim,
faf devlet, geffaf karakol gibi geffaf belgesel ya da seyircisinin akhna seslenerek onu

uyanrk tutmaya EahEan epik sinemadan esinlenerek, epik belgesel diyebiliriz.

}lgesel yonetmeninin sinema anlaygr veya ele ahnan konuya baih olarak ister alabildi[ine
tCrn, isterse derinlemesine yorumlarr igeren bir anlatlm tarzr seEilmig olsun, belgesel

anrn zeneat diizeyinden Erkrp bir sanat srfatrnr kazanmasr isteniyorsa, ozgin,
:t, benzer bigimleri tekrarlamak yerine hep yeni yiizlerle izleyicisinin kargrsrna
kiqilikli bir eser ortaya koyma iradesini gostermek gerekmektedir. ^t

- 21 Ekim 200'l , 'Belgesel Sinema ve yaratlcrlrk' konulu 5. Uluslararasr Belgesel Sinemacrlar
bildirisi

Aftaran: Tuncay Yijce, 'Belgesel Sinemada Gergeklik Anlayrgr ve TUrkiye'deki Omekleri'
Doktora T ezi), izmir, 2000, s.48

Levent Krll9, 'Siegfried Kracauer'in Sinema Kuramr', Kurgu, s.4, Ekim 19g1, s.220
ozdn, 'Qagdag sinemanrn sorunlarr'na Qevirenin onsdzii, Birgi yay., Ankara, 1966, s.12

Sanatla bilimi
bulugturdu{u sdylenen
belgesel sinemantn
sanat,n giirini 96z
ar& etmeden, gergege
yaklag,m konusunda
bilimin etik anlayryndan
ve yiintemlerinden

es i n Ie n m es i m ii m kii nd ii r.
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alanrntn 6z9(ll sorulan da yanftlan da insan yagantilarrdtr -experimenta humana.
etkinligin nesnesidir yaganil, bir baktma hammaddesi.
sergiler; sanat yagantilarla uQragrr. (...) Ozel doQa

1rynillan genel dogadan bir gey ire g\sterme igtemine sanafsa/ metafor diyeceQiz.
>metafor yagantty alg dlinyasnda gIstermeye gahgtr; demek, sanat yap,tt yaganttya

Genel doQantn dili bunu bagaramaz. **

Sinemacr, kendi yaganularrnr aktarmak iizere kullandr[r metaforlarrnr ,,gergek

Ezerine kurmaktadrr. Yani "Belgesel Sinema"da ,,algr diinyasl" aynr zamanda
diinyasr" olmak zorunda gdrrinmektedir. igte sorun da burada...

Sinema"nrn da "gerEesi oldusu gibi" yansrtma qansr yoktur. eiinki.i soz

nrn bciyle bir teknik yetenesi yoktur (kokuyu aktaremaz sciz gelimi);
il zaman' gerEek zaman de[ildir, eser bu kullamrmaz, bir olay gergek zamanh

rrsa, iiriin sinema olmaktan Erkacaktrr;
ctinsel yaplslna gcire def-iEmez bir gerEek yoktur; bu durumda "gerEeii aktarma

nln ne demek oldu$unu, aErklamak gerekir.

iiy4e olunca belgesel sinemayr "Belgesel Sinema" yapan geyin ,,gerEekler diinyasr'
nrlgrsrna diigiilmektedir. oysa Eunu hiE gdzden kaErrmamak gerekir gerekir ki,

emada "gerEek", yalmzcayaEentrlann fizerine yiiklenece[i bir metafordan yani
bagka bir Eey degildir.

'grrgek" kawamrna onem vermeme anlamrna da gelmemelidir. eiinkii bblgesel
'gergek", gergek olmaktan Erktrfirnda sanatsal metafor da bozulmus olacaktrr.

h yine filmimiz, "sinema", yani "sanat yaprtr" olmaktan Erkacaktrr. yani belgesel
gcrEek yansrncrsr olarak kullanrlabilme potansiyeline kugkusuz sahiptir. Ancak
z:rman ikincil kalmak zorundadrr.

ne "gerEek"ten vaz geEilebilir, ne de "sinema"dan... Ama iiriiniin sanat*gerEek"ten 
daha <ince vaz geEilebilir ve sinemanrn citeki dallarrna

'grrEek" kavramr iizerinde durmak isterim:

pni eski deyimle "hakikat", ingilizcesiyle "truth" ya da "reality", ortaEagrn
htyrsrla da sanat kawamrdrr. Bize "bu boyledir", yarunda "hiE deSEmeyecekir"i
Yani akrE drEr ve siireE drgryr anlatrr. Bu durumda anlattr$r "de$igmez gerEek",
'dinsel gerEek"i ile cizdegtir. eiinkti giinumiiztin kiiltiiriinde arnk ortalagdan
elanr drErnda "defiigmez gerEek"in zemenr geEmigtir. Din, salt bu kawam

olduEundan kendi "de$gmez gergek"iyle birrikte yrkhp yok olmak iieeredir.
'akrg" kavramr bize "defigmez gerEek" de$il, de$iEebilir, gdreli ve kiqisel
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g 9rngEK KAvRAmr
-A UZERINE*
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Belgesel sinemada
"gergek", gergek
olmaktan g*fifimda
sanatsal metafor da
bozulmug olacakfir.
Bu durumda yine filmimiz,

"sinema", yani "sanat
yap,tt" olmaktan
gkacakttr. Yani Belgesel
sinema, bir gergek
yans,ttc6, olarak
kullanilabilme
potansiyel i ne ku gku su z
sahiptir. Ancak bu yanr
her zaman ikincil kalmak
zorundad,r.

6mer Tuncer
im*@tr.net



Belgesel sinema,
metaforlannt

yiSnetmeninin kendine
iizgii giincel dojrusu ile

olugturu rsa (zaten bagka
bir olanak yoktur),

buna karg, kendi giincet
do{rusunu kullanmak

isteyecek bagka belgese/
sinemacilann ortaya
g*mavna da olanak

verecektir...
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Oz yaEantrlarrn paylagrlmasr, ancak kendine ozgii metaforlar yaratmakla olanakhdrr.

"gtincel doiru" kavramrnr getirmektedir. Bu, "dofru olanrn siirekli ara$tlnlmasl pot
demektir. Eier biz, belgeselciler olarik ortaEalrn sanat anrayl$rndan gelen de

"haktkat/gerEeVtruth" kawamt yerine metaforlarrmrzr,deiigebilir, kiqisel ve gcireli "
dofru" kawamr ile kurarsak hem belgesel sinemadan vaz gegmemig, hem de giinrir
Eagdag ekin yaprsrna uygun belgesel sinema anlayrgrna oturtmus oluruz.

Burada "giincel dofru" kavramr, deiigmez bir gerEefe defil, ama akrg iginde r
ba$rmsrz bir "do[ru"ya ba$h olarak de[iqkendir. Burada ..dogru", 

akrga ba$h bir defr
tagrr ama bireyden, "ben"den ba$rmsrz, yani objektiftir. ea$dag bilimin konusu
Belgeselin konusu olan "doiru" ise "ben"i de ieermesi ile sobiek

Boylece "giincel doiru" ile hem siibjektifligi, hem de objektifliii birlikte
bir kavram ydkalanmaktadrr.

Boyle olunca bir sorun daha, "Gergek, kigilere gore degiEmiyor mu? E[er def;
belgesel sinemacr, soylediklerinin herkes iEin gerEek ordusu savrnr nasrl one s

Siiremezse belgesel sinema nasrl olanakhdrr?" sorusu, kendiliiinden yanrtlanmq
Belgesel sinema, metaforlarrnr ycinetmeninin kendine ozgii giincel do$usu ile oluqur
(zaten bagka bir olanak yoktur), buna kargr, kendi gtincel dofrusunu kullanmak i
bagka belgesel sinemacrlarln ortaya Erkmasrna da olanak verecektir...

Griniimiizde belgesel sinema uygulamalarr bagka bir gey degildir. eagdag ekin
noktaya getirmigtir. Ancak bunun ayrrdrna varabilmemi,z, kendi grincel dofi

"deSigmez gergek" nitelemesi ile bakmamrza engel olacak, Ea$rmrzrn ekinine
demokrat bir driEtinsel yaprya ve yasanh biEimine yonelmemize neden olacakve iinir

"sanat yaprtr" nitelemesine hak kazanacaktrr.

Dolayrsryla, iininlerimizi, izlemeyle ttikenmeyen, her izlemede yeni yagantrlar
zamana dayanrkh duruma getirecektir. Ancak bu durumda iiriinlerimiz, bii
yarahcrsrna baih olacak, giinrimriztin biitiin sanat yaprtlarrnda olduiu gibi, "yapanur
anrlma"ya hak kazanacaktrr.

Belgesel sinemacr, belgesel olsun olmasrn sinemanrn dteki biitrin alanlan yamsrra, r

hepsinin iyi bir izleyicisi olmak zorundadrr. yazrn, resim, yontu, mimarhk, m
Temel olan sanat izleyicisi olmaktrr. Bu dillerin hepsini osenmig olmak, zanaat
yanrnr en iyi hangisinde bagarabiliyorsa onda iirtin vermektir. Gelistirilebilir
dgrenilir olan da budur.

Ancak bu durumda citeki sanatlarda kullanrlan sanat dillerini, metaforlarr, bu
nasrl kurulduiunu ve sorunlarrn nasrl agrldr$rnr gcirebilme ve kendi uyzula
onlarrn iizerine yeni yaprlar kurma yani kendimize lzgidili yaratma olanafr
Belgesel sinemacrnrn kendine cizgii becerisi, "giincel do$rular,,r igleme ve mr
doniiqttirme iEidir.

Bu verilerin rgrfrnda bir saptama yapmak gerekirse, belgesel sinema igin gtin
sanat dlEiitlerine uygr:n olarak, gu tammr yapabiliriz: yaEantrlarr dulrr verilerine
algrlanabilir krlan metaforlan yaratrrken, algrlanabilir drinyadan ,.giincel dolru"yu
sanat dahna Belgesel Sinema denir.

tl
Yukarrdaki saptamalann rgrirnda, konferansrn konusu olarak saptanmrg olan
yanrtlanabilir:

soruler

Belgesel Sinema Ozgiin ve yaratrcl Olabilir mi?
Belgesel sinema, yaratrclsrnrn kendi "oz yagantr"la'nr, gu anda dtinyadaki bagka
ve gelecek zamanlardaki btitiin "ben"lerle paylagmayr amaElar. Herkesin
yaEantr"lan ise ister istemez "cizgUn"drir.



t4antllart taqryan her metafor. giincel do$rulann ve ya$antllarln
nedenle de belgesel sinemayeniden yaratrlmak zorundadrr. Bu

olmak zorundadrr.

Anlatm Bigimleri Arar mr?

i yaqamlan boyunca bile siirekli deiigim iEinde olduiu
rynr yasanu)'l yeniden iqleyecek olan sinemacr bile kendi defigmiqli$

bigimleri bulmak durumunda kalmaktadrr. Belgesel sinemanrn

zemanla.defiqmekte olan bir qey olarak algrlandrfrnda metaforu
alanm biEimi olugturma zorunlufu vardrr.

hrsaklar girdiginde yeni anlatrm biEimi olugturmadan yeni bir tiriin
r. Belgesel sinemada yeni anlatrm biEimleri kendili$inden

mt?

ba$rmsrz bir "giincel do$u"su bulunamaz.Yagantrlarr da kendine

olugturacafr metaforda yorumu bulunmamasr olanakh deSildir.
rzr ortaEa$rn "deiiqmez gerEek"i ile bile kurmaya kalksak,

ynkledi$imizde onlarla birlikte yorumumuz da katiacakttr.

yaratrclsl, ne denli tanrrsal ve deiigmez gerEeii anlatmaya kalkarsa

kurtaramamaktadrr.Eriiniine imza atmazsa atmasrn. iirtiminii vorumundan

Belgesel Sinema Inandrncrh$rnr Kaybeder mi?
'mn "inandrncrhk"r, bilimsel diizeyde bir inandrrrcrhk olamaz. Bu, daha

Hikmet'in '$eyh Bedrettin'indeki inandrrrcrhfa, Herodotos'un ya da Evliya

h inandrrrcrhfrna yakrndtr. Bu nedenle belgesel sinema izleyicisi fe izledifi
lirlaratrcrnrn yaratrsl olduiunu bilmek zorundadrr. Belgesel sinemada kargrlaqrlan

, bilim insanlarrnrn buluglarrnda oldulu gibi ballaycr olmaz. Belgesel sinemantn

de[il, "yaratr"drr.

sinemanrn inandrrrcrh$r, ozgltn hali bir dilde bulunan bir giirin bagka bir dile
indeki inandtrrcrh$a benzer. Aynr giir iki ayn ozan terafrndan Eevrilse bile aynr

. Qeviri giirlerin orijinalini ne denli yansrttrgr diigiiniilebilirse, belgesel

da inandrrrcthfr o denlidir.
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Belgesel sinemanrn
" i nandrtciltk' t, bilimsel
diizeyde bir inandrnc,ltk
olamaz. Bu, daha gok,

Naztm Hikmet'in
' S ey h B ed retti n' i n deki
inandrnciltQa,
Herodotos'un ya da

Evliya Qelebi'nin
inandmcilr!rna



Belgesel sinema da biitiin
sanatlar gibi bir sanat
olmak durumundadrr.

Bu, sanat drytnda,
teknoloj i k olarak fi t m i n

(ya da videonun, digitat
kayd n) ku I lan ilamayaca! t

anlamna gelmez.

{oo
P. OVIDIUS NASO
NARKISUS

Litinceden Eeviren: Can yiicel (1944)

Teiresias, o iinii her yana yaylmrg kihin Aonia gehirlerinden geEerken
Soranlara bir Eok geyler sciyledi kusursuz ve doAru.
Ilk defa gcivel gcizlti Leiriope denedi
Sozlerinin gergek ve giivenilmeye defer olduiunu.
Giintin birinde Kephius sularrnr dondiire dO.rdu.. onu kucakladr.
Dalgadan kollarryle sardr, dile$ine en$tr.
Gebe kaldr o gtizel Leiriope ve di.inyaya geldigi anda nyrnphalarrn bile
Gdntil verece$i bir Eocuk doiurdu adrnr NarLssos kovdu.
Danrganlara, onun yetigkin bir yagrn uzun senelerine
Erigip eriEemeyece$ni soranlara gelecefi-i soyleyen o falcr

"Kendi kendiyle tanrgmazsa" buyurdu.
Bog sanrldr toyunun uzon zemenscizleri.
Sonunda olaylar sevdasrnrn, garipligi ve ciltigri
Gcisterdi dogru olduiunu dediklerinin.
Qocuk olduiu kadar, Kephisos'un o$luna,
Bir genE diye de bakrlabilirdi onbeEine bir yrl daha katan ona.
Arzusunu kamErladr nice krzlann, nice delikanhlarrn;
Qrkmadr ama iElerinden ona ulagabilen ne bir oflan ne bir krz.

(Onun ince vucudunda yatan igte bdyle bir gururdu.)

P. OVIDIUS NASO
NARKISUS

Litinceden Eeviren: Can yiicel (Igg2)

Teyrezias - o kiinata nam salmrE yiice kihin

t"lt" kentlerinden geEerken, yolun kesip akrl danrganlara
Oyle getrefil kelimlar etti ki, akh karrgtr ctimlenin.

Ilf O.: gcivel gcizlii Leyriope srnadr - hem de ba!,ra gafira_
Kihinin de[il sade kehanet, keramet sahibi de olduiunu:
Iki gtine kalmadr o azgtnboia, o Kefisos IrmaEr
Iftzr kaptr$ gibi kdpiirmtig kollarr aras,na aldr,"

_E 
ri g ti m uradr na, eyvah, y aw tc a$rz geb e kald r.

Oyle bir nur topu do$urdu ki dokuz ay on gtin sonra,
Hayretinden hririleri ormanrn derin dtigiincelerine daldr.

"Narkissos" olsun dediler "adr" (TiirkEesi mi? TiirkEesi: Nergis.)
"Bebe uzun cimiirlii mii olacak acaba?,'diye soran merakhlara
"Nefsile zinhar ag'nahk etmezse!" deyince Teyrezias,
"Salladr kifir bu sefer!', diye dudak biiktii herkes.
Sonunda ama elhak hakh grktr ihtiyar.
O$lanrn bagrndan gegen o olmadrk olaylar.
Tutuldu$u kara sevda ve de veda edigi dtinyaya
Ayan etti ki, knhinin beydnr degilmig dyle fasarya...
Yllar yllarr krEloglayrp krzan onaltrsrna bastrfrnda,
Daha yaqr bagr ne ki diyeceksiniz ama,
Delikanhsr, kansr, krzr, ardrndan kogan kogana,
Likin bir tanesi bile kanca atamadr bizim o$lana.
O trfil Nergis'deki kendini beienmiglife bak senl

iqte Belgesel Sinema'da "inandrrrcthk" boyle bir inandrncrhktrr: Bireysel ve kendine
Ama gene de "inandrrrcr',...



Tarafslz Olabilir mi?
hendi giincel do$rusundan yana bir tarafsrzhktrr bu. Bilimsel anlamda
ildir. Yuka'daki drnekte oldugu gibi, orijinalini yansrtacaktrr. Ancak
n geEirerek.

@rgegi Aktanr ml?
alemrnda "gerEek"i aktarmak zorundadrr. Ancak bilimsel anlamda deEil.
\umunda "giincel do$u" kullanrldr$r kadar...

SANAT MIDIR?
da btitiin sanatlar gibi bir sanat olmak durumundadrr. Bu, sanat drgrnda,
r filmin (ya da videonun, digital kaydrn) kullanrlamayacafr anlamrna

-\ta-<isretmen goronrtistiyle dosrudan bir cisretim aracr elde edilebilir.
gdzlemin filmi gekilebilir ve yiizyrllar sonrasr igin yarmzca belgelemek
iilir- Bunlar belgesel sinema olmak zorunda desildir.

h gciriinttilerle bir belgesel sinema yaprtr da ortaya konulmasrna engel
mm izleyiciyle yagantr paylagmasr sanat olma igin temel dlEtitttii. Bdyle

asrnr (bagarrh ya da bagarrsrz olmasr onemli degil) tagryan filmlere, e[er
do$ularla aktarma yolunu seEmigse Belgesel Sinema denmelidir. Bdyle

onun gene de 'ldefersiz" oldufunu gdstermez.

degildir, belgesel sinema hiE deiildir. ./

77 -21 Ekim 2001,'Belgesel Sinema ve Yaratrcrlrk'konulu 5: Uluslararasr Belgesel Sinemacrlar
bildirisi.

Fnot:
- Necdet Sumer, 'Sanatsal Etkinli$in Dosyasr Uzerine', 'NU HEYKELLER,, Sanat yaprm, Ankara 1993.
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'Belges el sinema" da
biitiin sanatlar gibi bir
sanat olmak
durumundadr.
Bu, sanat dryrnda,
teknoloji k olarak fr I m i n
kullanilamayacag,
anlamna gelmez,





Sanat her zaman yalan stylemez mi? En gok yalan
sdylendiQi zaman en yaratn olunan zaman deQil midir?

Kavafis

ve Yaratrcrh!rn Olanaklarr
(1996) bir yazrsrnda gciyle soruyor: 'Yazarhk yanr hiE olmayan birinin

bir tarih, igerdi$i bilgiler ne denli zengin olursa olsun, biraz "evrak
fiIlenmig depo" kokusu tagtmaz mt? Ve devam ediyor: 'Bciyle iirtinler
nlamryIa "baEvuru k^y"^! " niteligi taStr; yani onlara arfik baEka gareniz

rsunuzrf (Cemal, 1996:752). igin iEine yazarhkkangtrsr zaman ise

tutumumuzun defigtifini yanslyan yazarh$rn derecesine gore,

tarih kitabrnrn kapafrnr aEtrktan bir si.ire sonra bagvurma nedeninizr

arnaclnt kendi iEinde ta$lyan bir eyleme ddntigece$ni soyler'

sanatglrun peginde olduiu gerEekli$in, tarihEinin peEinde olduiundan

r rzdili ve dile getirdifini ileri siirer. Hem sanatrn hem tarihin sonugta

ganmakta olanr ve gelecekte yaganacaklan yorumlamaya yonelik birer yol

ini vurgular. Bu yaklagrm, sanat ve tarih arasrndaki mesafeyi iyice ktsaltu.
,,ashnda biitiin tarih bir efsanedir" sozii ile birlikte en nesnel tarihsel

yoruma aErk oldufu, olmasr gerektigini ve sanatglmn kurgulama postastnda

leceEinden korkulmamasr gerekti$i savtna ulagtr. GerEeklik -tarihsel- ve

bvramlanrun birlikte diigtintilmesi ve tartrgrlmasl, estetikve sanat kuramlarrntn

biri olmuqtur. John Grieson'un "gerEefin yaratlcl bir bigimde

lanmasr (creative treatment of actualiry) tanrmlamasr, bu tartrgmalarda

irmanrn tavrlne bir 6neri getirmektedir. Ancak bu 6neri akla hemen bazr

fr6yor. GerEekli$i onemseyen bir yaratrctnrn ya da sanatElnln kendi estetik

gergeklik derdi arasrndaki-iligki nedir, nasrl olmahdrr? GerEeklifin iglenmesinde

olanaklarr ve srnrrltfiklan nedir? Bu srnrrltfiklann ahlaki ve felsefi EerEevesl

ir ? Bu sorular, belgesel sinema kurmaca sinema iliqkisini, kurmaca ile

rn gerEeklik kargrsnda aldrklan duruq farkhhfrnr da sorgulamaktadrr.

csretik kuramlarr gerEeklik ve yarauclhk iligkisi iizerinde epeyce durur. "Bazt

ve elegtirmenler sanatrn bize insan do$asr, hayat, toplumsal gerEeklik hakkrnda

i sa$ladrSrnr ifade etmekte ve bundan ottirii hakikati bildiren ya da bildirmesr

tir Eey oldu$unu soylerler. Kargrt olarak sanatrn hakikati bildirmeyecefine,

hna uygun olmadr$rna ve iqlevinin ne bilgisel ne de didaktik olmayaca$r savr

hektedir. Bir giir bir roman ya da oyun ne bir psikoloji, ne de bir tarih kitabrdrr.

r ttir bir hakikat ne tiir bir bilgi sciz konusu olabilir?

tarfigmada, "hakikat" 6nemli bir kavram. GerEeklik ve hakikat araslndaki

fi bir ba$lama sahiptir. Felsefi yaklagrmlann cirne$n idealizm ile materyalist

fin farkhhfrnm 6nemli bir govdesi bu iki kavramrn cizelinde kargrmrza grkar.

materyalist diyalektik felsefede bilinEten balrmsrz iken idealist Glsefede Platon'un

idea kavramsallagtrrmasrnda ortaya Erktr[r gibi bilincimize ba$mhdrr. Yani

Lawamdtr, gortinti gtiir.

be5ta bilimden farkh, baqka bir hakikata sahip midir? Sezgisel hakikat, cinermesel

sanatrn g6ndergesel -duygulara seslenen, onlarr krqlcrtan- dili gibi slnlflandrmalar,

sanatrn farkh, bagka bir hakikate sahip oldu['unu belirten diigtinceleri ozetler. f u ztu g@a n a do I u. ed u.tr

cER€EKHGTN
eiloisi ve
YARATICITIGIN
OLANAKLARI'}

Gergeklik ve yarat ctltk
kavramlann,n birlikte
diigiiniilmesi ve

tarfigilmas,, estetik ve

sanat kuramlartnrn temel
meselelerinden biri
olmugtur.

Ferruh Uztu!**



Belgeset ve kurmtaca
sinemanrn estetik,
sanatsal yaraficiltk

kaygilan ile gergektigi
dnemsememe, rckalama
haklan arastnda bir fark

var mdr?

Bunlardan, 
kati aErmlar. Bazr felsefecilere gcire havarrnamn yo 
Bur

kawamsal ol 5u1a gore sezgi, do$rud an do$tuyakaztkawamsal ol 
vuud 5,wrtr sczgr, oogrudan do$tuyakazat.*".:. "" qrdrrg qoguranyanilmaz bir bilgidir ve hakikate ,.rg, yoda ulaqrlrr' Mistikrerde rrarilluran u,r -r.fyn_E oFu zamansanarErlarrn da dile getihakikati da igerdigi iddia edilir (Moran, ,nin'ir^rill.

r karErya, bir rakip gibi getirmez ama bilimin aErkla
gisel bilgi kazandrnr iddiasrnr dile getirir. platon

niui rr.,r ".1\ 
tvLut,'dNr auan ",.i1*tr.1";;;. #r.-Ht::fi:il,,:11gibi alol ve d ;t ^*^ ," '- ' 

-^-.;-"'.u]"r' uu uuKLaoa sanatEt, btltr
bir bilgiye eri 

il ama imgelem ile akhn srnrrh bilgisini agan daha

rnlatmert,6n., I.n?!)., 
sanatErnrn sezgisel bilgisini f,ize cinermesel Ianlatmadrgrnr' uu'u dv,,cr., sezoirirdigni b.[;-.k;?;;#xff;fflt r:T

LT1;:::j:.';,:*::,^ur_y 
nloikati.kavratan bir yasantrd,r. Sanat .,..ird. .;indirgenemeven bir Eevvardrr; boyle bir eser, iurJ;ffi;il#T,;ffiilil1:

bir simge saylabilir',. (Moran, 1991;252).

somut olgulan anlarsak; orne$in, 1923,teCumht

lT1T,, 
d,r'r-r. t rt it 

"ti 
bildirmesi iEindLlr rral(lKau otldtrmesi iEin

eserlerinde uovr.ri"rg"J;.;;i:Hl lullanmast gerekir. ovsa
bir sanat....irrd. 

";":"t h;, ^^- 
muna stkEa rastlamayrz. orbir sanat eserinde nesnel bii g.i 'ru'a slKEa restlemayv

Ancak uu, u.it'.i.r.r... yanslyan ar' kigi adlarr' yer adlarr

EekrniEtir: Kurulug ve anlahm belgesellifin Eok oter
kaErnrlmasr gereken bir ayrp gibikargrmrza Erlcr-a_Ei t:qr.rr- ."-"t eserlerinin kurulug ve anlatrmrru hr , LJLr rsl rrllrl Kurulu$ ve anlatrmrru

b"u;;Ah;;;ffi;;-fffr: l,llTll o:rk'vu gcisterivor y
nek .1. crn^+-^r r_^-_- r 

.. ud ,_ .._ 
anlamda gercey3k de sanatsal kaygrlarla uzlag 

u4 anlamda gerEe

bilecekir tarihi kayni'kla1 nesnel 
ne r' vidal, okur

kurmacasr ile hirlo"d.^L:r*:^-:-- gel 
Earprtmadan vkurmacasr ile birregtirebilmigtir. vroar rn romanr, u.ig.r..r., ,"r,n, *jXfi"H"l;ama sanatsar duvarrr'ir ve estetigi iEeren farkrr bi.;;;r; ,ii *Jlii,,'u,o

Belgesel ve kurmaca sinemanrn estetik, sanatsal yaratrcr,k kaygrrarr ilecinemsememe, rskalama haklan arasln r l-r,.nrL*. mrdrr? Belgesel sinemanrnv4r rrrrqrl r _Dergesel stnemantn kt
kargr geliEtirdi$ durugunu nasrl bicir
nasrl farkhlagacaktrr? Bu ,orula., ti.orr rdrNrrdlacarttri l1u sorula! ---:r'^*" !4r'r \u'uru olr'llm, 'lstanbur Kanatla'mrn Altrnda,, tarihselsanarErnrn estetik kaygla'nrn karSr kargrya geldigi bir cirnekte ele alabiliriz.



rnm Altrnda', tarihi Earyrttrgr, tarihsel bilgilerle Eeliqtigi iEin elegtirilmigti.
SomEag (1996), 'istanbul Kanatlarrmrn Altrnda' adh filmin tarihi de

ileri stirerek; tarihi bir filmde ya da romanda mantrk srnrrlarrnr
tarihi kaynaklarrn varh$rndan soz etmedigi iligkiler kurabilir ya da

iltlcileri farkh gekilde yansrtabileceiini soyleyerek; bunu sanatErnrn bir
bbul eder. Ancak, bu hak nasrl kullanrlmrgtrr sorusuna cevabr bu kadar
t- 'Istanbul Kanatlarrmrn Alfinda'nrn birEok tarihi hataya ve garpltmaya

5yler. Filmdeki kahramanlarrn rv. Murat dahil olmak iizere saE ve sakal

Qelebi'nin urganla boiulmasrna, tisttine mum dikilen kaplumba$lara
tewirine kadar bir dizihata ve Earpltmadan soz eder. En iyimsgrinden

idikve dikkatsizlik suElamasrnr dile getirerek, sanatgrmn sozii edilen hakkr
l ileri siirer.

ogretici, bilgilendirici olma zorunluluiunu, dolayrsryla nesnel gergekli[i
zorunda de$ildir. Belgesel sinema da belgelerle, gerEeklerle iligkisinde bu

tagrmaz diyebilirsiniz. Kanrmca boyle bir durumda da belgesel sinema
{runu ile kargr karqrya kalrr. Kurmaca sinemadan kendini farkhlagtlracaBl

dumgu belirsizlegir.

ik kavramlannrn felsefi dehlizlerinde yolumuzu kaybetmeden belgesel
grtEeklikle iliEkisi tizerine onerime geEmek amacrndayrm. Bu oneri, gerEekEi

olmay merkeze alrr. Afgar TimuEin (1992),gerEekEiligin bir kuralcrhktan
i ta5rdrgrnr gergekEi olma kaygrsr ya da cizleminin insanrn dtinyaya yabancr

geldigini soyler. $6yle der: "Diinyaya tedirgin ya da hastahkh yonelig
3rrgekligiyle degil, dileklerimize gcire ele alma srnrrhhfirnr getirir. GerEekEi

yanlrE olmasa da parEah kalrr" (Timugin,7992:29).

olmak koqullarrnrn bagrnda gerEeklifin bilgisine ulagmak gelir hiE kugkusuz..
11992) gerEekEi, gerEekli$ bilendir der. Bu, gerEeklifin tiim bilgisine ulagmak
eslmez. Boylesi bir yetkinlik insan iEin gerekli degildir, olasr da deiildir. ona

in bilgisine ulagmak, her qeyin bilgisine ulagmakyerine gerEekligi gorebilme
ulagmak demektir."

var olanr gcirebilme, gosterebilme yatkrnh$r ve yetkinli$idir diyebiliriz.
gerEeklik yansrtma ediminde srnrrlanabilir mi? Afgar TimuEin'in dedifine

gerEekliiin btiyrik olgiide yaratmakla ilgili olduiunu sdyleyebilirim. yani
dogrudan bir aktarrm ve yansrtma ile miimkiinmiig gibi bir goriigii Eok da

mivorum. Yani belge ve tarihi kaynaklarr olabildiiince aynen yansltma iddiasr.
I sinema gerEeklikle iliqkisini yansrrma ya da yaratma arasrnda gerginlikle

ilgilidir. Ayrrca yansrtmanln, yani nesnelligi de dikkate alan yansrtmanrn
da qiiphelidir. Her sanatEr kendi dzne konumunu, diline, eserinin kurulmasrna

Etmez katar, nesnellikten uzaklaqrr. Yaratma bu biiyilk iddiadan da daha geEerli
ile daha dtirtist, daha sahici bir duruEla gerEekliiin oztintin peginde olabilmektedir.

once sciziinti ettiiim sezgisel hakikat ile iligkilendirilebilecek olan gerEeklilin
sanatErlar daha yakrndrr.

, sezgiler, anrlar, deneyimlerin Eevreledi$i bir ufuk yeterli midir sanatEl igin?
yetinmez gerEekli$n citesinde ne olduiuna, gerEekli$n ciziine daha btiyiik bir

ige yonelir, ufkun dtesine geqme arzusu ile yanar sanatgr. Kavafis, iEtenlilinin eksik
olmadrfrnr tarustlgr bir krr giirinin ardrndan sorar: Sanat hbr zamanyalan scjylemez

-n? 
En Eok yalan soylediSi zamen en yaratlcr oldugu zemendegil midir? Kavafis;in

ile kast ettifi kurmaca mrdrr? Bu kurmaca, daha 6nce soz edilen "hakikati" mi dile

tartrgmah, sanatqr 6zelinde, sanat gerEeklik iligkisine bakrlan gcizliiklere, gcire

Eciziilmesi zor bir soruna iliqkin bir tavrr geligtirebildik mi bilmiyorum. Gergekli!,in
Lsine ulagmada, hakikati dile getirme yolunda yaratlcrhBrmrzr da ele alan bir durugu,
egilimi oluqturma ycinrinde rotamlzr tarihe gevirelim.
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Her sanatq kendi iSzne

konumunu, diline,
eserinin kurulmastna
r.sfer istemez katar,
nes nel I i kten u zaklag, r.



yaklagmak gldukg

Belgesel sinemantn
anlat,m olanaklan, tarihi

inga etme yiSniindeki
durugu, dili ve araglan,
yaraficilrk ve gergeklik

iligkisinden ayn
diigtiniilemez,
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"Kurmaca ile gergeklik, s6z ile bi)yti arasrndaki
sis hdl6 gdzhhilg deQil bu coQrafyada...,'

Murathan Mungan (1997) ,parantn Cinleri'

Belgesel sinemanrn anlatrm olanaklarr, tarihi inga etme yonrindeki durugu, dili ve
yaratlclhk ve gerEeklik iligkisinden ayrr diigiiniilemez. Ancak bu unsurlarr ele a
Eok, belgesel sinemanrn tarih malzemesine yaklagrmrnda hem yaratrcrhlr hem de
iEerbn bir yaklagrmrn olanaklarrnr irdelemeyi amaEhyorum. $imdiye kadar
tartrqmalarda gerEeklik sorununun zorlu kulvarr iEinde yol aldrk. Konu tarih o
tartlsma daha da zorlagmaktadrr.

Tarihi gerEeklik bilgisine nasrl ulaqacafrz? Bunun iEin tarihi bulgu ve belgeler
belli bir kesinlikle elimizde midir? Yani belgeselci hangi tarihi malzeme olarak ku
Belgeselcinin kargrsrnda kullandr$r malzemenin, tarihin dolasrndan kaynaklanan
engel var. Belgesel sinema gerEekli$ gcirebilme yeteneSine ulagmak iEin kul
gerEeklik bilgisini tarihten nasrl elde edecektir ? Bunun igin yeni tarihEilik an
ozelliklerini g6zden gegirmek egilimindeyim. Bununla birlikte, bdlgesel si
toplumsal sorumlulu$unu da ele almaya Eahgacairz.

"Tarih gimdinin belli bir tarzda incelenmesidir.,,
Fernand Braudel

Tarih, yani geEmigi arastlrma iqi herEeyden once bir inga faaliyetidir. Krhgbay,rn (
deyiqi ile bir "geEmiq mimarisidir" ve buna bafh olarak birEok tarz, tislup, zevk soz kr
olmu$tur. GeEmigi inga ederken bu geEmiEin hangi hususlannrn cine Erkartrlaca$r, ar
megrebini, "doktirini"ni meydana getirir. E$er tekrarlanmayan, ortaya bir kere
benzersiz ve krsa omiirhi olay ve buna bafh olarak tarihi yapan btiyiik adamlar
Erkartrhyorsa bu olayanlatrcr (vakantivis trini) tarih olmaktadrr. Yeni tarihqilik anl
en dikkat Eekici olan Braudel ve arkadaglarryla tanrdr$rmrz, Annales Loncasr, bu
anlayrgrna kargr kavga verenlerin bagrnda gelmektedir.

Britiincril adrnr verebilece$imiz bu tarih anlayrEr, deiiqmeye etki eden tiim
hesaba katrlmasrnr cinerir. o halde tarihEi yelnrzca tarihEi olmakla yetinemez,
inga etme ve bugiinii anlama ufraqrnda toplumbilimlerin tiimiinden ya
zorundadrr. Biitiinciil tarih anlayrgr (ya da yeni tarihEilik) biitiin insan bilim
araya gelmeleri, tek bir toplumsal bilimin kurulmasr iEin mticadeleyi gtindeme
Qok onceleri ibn H"ldun, tarih kargrsrnda; Eafrna gcire bilgece bir y6ntemi ige k
tarihi kigiyle, toplumla ilgili bir bilim olarak kabul etmistir.

GeEmiqi aragtlrma iginde belli ycintemler, yani ti.irler ortaya Erkmrqtrr. Tarihin
anlatmak istedifimiz sorunlann gtindeme getirilig yontemleridir. Tarih uzrnenr
felsefe anlayrqrna gcire, olaylarrn arkasrnda yatan oluqturucu dtigiince o$elerini
bunlann etkileyici gticrinti cilEer, birbirleriyle kangtrrdr$r nedenlere uygular (E
1991). Kullandr$r yontemin iEinde mutlaka kendisi de vardrr ve nesnelliEi tartr
gelir. Bu nedenle Braudel, tarihten bilimsel olarakyiiriitrilen bir ara$trrmayr, ge
bilim olan, ama karmaqrk bir aragtrrmayr anlar. ve ekler: "Tek bir tarih, tek bir
mesle$i degil de meslekler, tarihler, bir meraklar, goriigler, olanaklar toplamr

toplama yarrn bagka meraklar, bagka gcirtigler bagka oranaklar katrlacaktrr,'.

Braudel (1992) tarihin, toplumsal gergeklere kendilerinde ve kendileri igin
gerektiBini ileri siirer. Bundan ortaklaga hayatrn tiim genig biEimlerini, el
kurumlarr, toplumsal mimarileri, nihayet uygarhklan, <jzellikle uygarhklarr
gerekir. ona gcire uygarhk siirekliliktir; ya$ama sanatl ve durmaksrzrn yinelen
ahgkanhgrn toplamrdrr.

Bu ahgkanhklar toplamrna tarihEilerin eski olaysal

Eergeveyi, krsrr bir ulku taErmaktaydr. Bu nedenle
bir konumda sdrmektedir

anlayrgr ile
uygarhklan tarih incelememizfr



gegerlilifinin yitirilmesinin ardtndan yeni bir tarih anlayrqr di$er

Grulsa geEmek durumunda kaldr. TarihEilik tekil olaylan oldu$u

da, bilinEli olaylan oldufu kadar bilingsiz olaylan da derlemeye

artrk ekonomist, sosyolog, antropolog, ntifus bilimci, psikolog,

Bu- r,eni zihin baflarr anlamrna gelir. Bu tartrqmalar 1945'lerden

srran nedir sorusunu yeniden dayattr. Tarih yalnrzca geEmigin

? E$er geEmigin yrllar iEinde tiim toplum bilimlerini bir araya

bunun kaErnrlmaz sonuElarr olmayacak mrdrr? Kendi alanrnda tiim

S'eEmiq nerede durur Levi Straus, "Herqey tarihtir, diin soylenmig

once soylenilen tarihtir" diyerek ironik bir cevap verir. Braudel

rz diigiiniilmiig veya yaprlmrg veya yalnrzca yaganmr$ gey diye ekleme

i- GeEmigin incelenmesinde hem siire, hem konu, hem de yontemler

zengin bir aErhma kavugulmugtur.

rngasr olarak tarih, belgeselcinin oniine tarihEilerin megrebi, doktirini

l'eni belgeselci inqa edilmiq bir tarihi tekrar inga eder. Belgesel sinema

inganrn ingastnr gerEeklegtirmek durumundadrr. Bu da soziinii

hem ahlaksal hem de bilimsel aErdan belgeselcinin karqtstna a$r bir

*orir. Bunun aqtlmasr yonrinde britiinciil tarih anlayrqr birEok kaygryr

ir. Tarihsel hakikat, boylesi geniq bir insan bilimleri dafarcrfrndan

rc gegerli bir gerEeve iEinde cinr.imiizde durmaktadrr. Hakikatin doiasrna

r:e anlatrm qtjcti ile bu bilimler havuzundan yararlanarak ulagrlabilir. Bu,

izi de dikkate alarak qu gekilde formtillegtirilebilir:

rrih anlayrgr, tarihi
rc enlatrm siiciiniin

gergeklifi gorebilme yeteneiini kazanmada, sanatsal

bu gorme biEimi ile kesigmesinde hem gerEeklifi hem

r krlar".

karqrsrnda belgesel sinemanln tagldtEl bir toplumsal sorumluluk oldu$unu

m. Bunun iEin de once kendisinin tarih bilincine sahip olmasr gerekir.

n. temel sorunu olan ozgiirlegime yonelen tehdit ve engellemeleri bilmey,

r saflayacak "Tarih Bilinci "ve "Ozgiirlegmeye Duyulan Ilgi"nin birlikte

r-e iglemesini on kogul olarak kabul eder (Oskay, 1982). Gegmigi ofrenmek,

vs kurtulug iEin onemlidir ona gore. Belgesel sinemact entelektiiel kaygrlal

:mel olan ozgirleqim sorununa tarih bilincini geligtirerek Eoziim iiretebilir.

sorumlulufu tarihi malzemeleri iqlerken ikiye katlanrr. Tarih bilincrnrn

yontinde bir Eaba hem kendisi hem de toplum iEin temel bir oneme

Giintimtiz toplumuna dokunma yontinde gorselli$in anlatrm olanaklarrnr

mtizde belgesel sinemanrn tarih bilincini geligtirmede onemli bir iglev

ni dtiqtiniiyorum.

tilincinin geligmemesi, z^ma;nr dtin-bugiin-yann ekseninde' insan diiqiincesinin

aligme boyutlannda yaqayabilme ayncahirnr yadsrmak sonucunu ortaya Etkartr

1994:39). Boyle bir yadsrma dirqiince dziirlii bir ortamtn yeqermesine neden

. Ve iilkemizde tarih,anlayrqr ile dtigiince ufkumuz, yaratrcrhirmrz, kendimizi

r-e baqka bir dtizlemde tartma olanairmrz elimizden kaymaktadrr. GeEmiqi

lar bugiinti y akalay arnazlar .

iilkemizdeki tarih anlayrqr ile diiqiince oziirliilii[nmfiz arasrnda birebir bir ba$lantr

nu, ve bunun Benjamin'in soziinii ettiii ozgiirleqim iEin onkogul olan tarih

imizin eksikliiinden kaynaklandr$rnr driqrinriyorum. Btiqra Ersanh Behar (1992),

r ve Tarih' adh doktora tez Eahqmasrnda Eafdag Ttirkiye'nin tarih yazrcrh$rnl

bir bakrq agrsryla yakrndan inceler. Tarihin yazllmasr ve oiretilmesi bir toplumun

I haritasrntn en onemli ve en kaltcr ogelerinden biridir. Yakrn ve uzak geEmiEe

ilen bakrg, kiqinin ana ve yakrn geleceic karqr tavnyla doirudan ilgilidir. Tarih

usundaki inanElar dolayrsryla siyasal stratejilerle de ilintilidir. Behar, Tiirk tarih

rnda baqlardaki belirleyici akrmlann romantizim, pozitivizm ve Alman tarihselciliii

iunu ileri siirer.
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Bir gegmig mimarisi,
rngasr olarak tarih,
belgeselcinin iSniine

tarihgilerin megrebi,
doktirini ve duyugu ile
gelir. Yani belgeselc i inga

edilmig bir tarihi tekrar
inga eder.



Belgese/ sinemac4 tarih
gimdinin anatizidir

dnermesi ile bugiine ve
gelece$e dair aydtn

soru m I u I u ! u n u biiytes i
bir anlayryta daha olumlu

gekillendirecek. Hem
dolrulara hem ahtaka
hizmet edebitecektir.
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Sonug Olarak...

kan':mca' Bu' gerEekriiin ciztiniin il;,.,"r1ilffffix1ftrbiEiminin geliqmesi ve sonuqh ,'ha "g.t_.ri 
anlamrna selir.

Behar (7992)' romantizmin geEmige hayran'g, pozitivizminkolaycr'g ve tarihseidealizmle O.:l:::,T,:ntei gricr.intin Tii.k',rl,r..rrl:r,.,,1 tarih anlayrgta' iEinze tist tiste bind an otdu il;;'i#:ruffi,ge cizellikler iEer ir. yeni *:_r^ ^_,:lha Resmi tcrih i^ hha _, Resmi tarih ig,..*" , *
edemeyiz. Bu nedenle tarihi inran u

tzrne-tt ;i-^**^-:-: t.r 
- 

Siyapar" onermesini dile getiren Braudel,e katrlrr
ciniinti aEacak temer orgu tarih bilincidi. 

". bl';1,1.'::::::.::Tl:ulT "t*'ir ve bu bilinE do$ru ve emin eller aracrh$olugturulmahdrr.

f#?.:ff '1"-,1il"ilffi"?l:ff 'H:i:i.:,i::"^'jf ji:ev,e,,er,de::.giF
)i 4\rd!r'dnra olan relaketl sezmig tarihin, ozelde de savaglar tarihininanlatrlacagnr' 
""'l.r'tl1iru rartrsmr$. r".*ri'hem dogruya hem de ahlaka nasrr hed tinmiiEtiir. Savaqla'n ",'ri,ifii.;ilffiffi:l'rT,J:il;

;; lT]1lt1r^,:...:e 
Tolstoy,un ,s"*s,,."B..,ui".i,".i 

gosterir: "
-,". r, - - -g wer !e, Napoleon'un-Rury",y, irir."[;'d ;; ;;:#';*g"?ffi: r;;bunca somut, hem de tinsel .Erdr., br nca zengin.-r^*^*^*__-l Her sayfa

haritatarr * u.rg.i*, y.i?y. ff:-:t;dan daha gtiEhi bir hieim; , 
bovurz-werg, r olsroy,un b'', blgrrrrr' hoyud

kendisinin iE diinyasrnda ahlaka ornek
I naYrtI hay

il; Jt 
neki natrn sahip olunduiu sci

anaha 
oa$r:t so tarihEi ve sanatEl birlegn

Toltoy: ,,24 Haziran grinti Batr Avrupa ordulan,
Bagka deyigle insanrn gerek akhna, gerekse do$srru

;*:nf: jd*i:+*ffi ir:?H*:*;ni:Irttl;;,'"":','"H.Sladllar h. tbunlar britiin dtinyadaki mahkem.t..ln yrirt.... y, ncak srgabilir_brittin bunlarr yapaninsanlar, o zemanyrp;;1.," "anlafikl:r,.,- rnma*, L^_--_ - yorlardr,,. Toanlafiklarrnrn tamaml boyunca stirekli olara 
yorlardl". 'r

yansrdrSrna atrfta bulunur. Ahlak ve tarihs 
nasrl her a1

gereken bir ftrrA"n l-i-r--.:l-r^-: en vazgeEilgereken bir tarzdan, birreqtikreri ve etkisini artrran bir tarzda ifadesi", ;Jl;tttfr
3:,*li::":":u":'-,,',',l.'tol' uzlastrran ii, ,i,r,.k ^'|"-'"-- ' 

"d,, k nlaorr karBelgesel sinemacr kendi.duruqunu, duyarhlrlrnr bir bagka .rl.rl,, ..1alarak eserini qekillendirirse, hem *.".Ui*ii.m yararrcrl Utabili]

ih anlayrgrnr benimsedifinde, difer insan ve o
bir tarih ingasrnr merkeze aldrgirda iEeriginij,

orangerEe .1H:*j'...n;i:-:*1ff,**;-annlnl, nehlt
auuKanuKranna etkisini, eiigen deniz
rkh sonugla ele alabilme bilecektir. y;

entelrektrier bir ufuk ;;:J#fiT
arih gimdinin analizidir
rlc"i hi- ^'.l^--'^r- r | ' 

t ve geleceSe dair

,hr"k hi,;;; ;.;i:::#:.anlavr 
gla daha orumru eeklrendirecffi:ffi:-ffil

uzaklaqarak yabancrlagan insanrn algrlamalarrndaki parEalanma, sint

f l'",1, ".: 1 ":.:,l 
i 
lle,m 

e s ru l u gu n u-kaz 
" 

n ry".. s;;;;: ;, i z l 
" 

q i.k o-'-''^^'la bagladrk. Gtinderik hayat,., dig,.r", britiinltigrin a,y", ir1.ri'Jiqjtfiyakalamaktan gok uzaklaqmaya neden olmaktadrr.

Ploton'un gerEek sanat'l betimlemesinde yer aran ifadelerle, yeni bir gerEekrrge

IllT:1" il. 
o3:Tlg:."tsletme vcintin:le iir varatrcrlk, belgeser sinemada da er<



anlayrgr iEinde bir bulug yetenefinden gok insanla, doiayla
i ve yoiunluiu ile ilgili kanrmca. VarolugEu psikolojinin temel
'kargrlaqma" yaratrcr edimin ilk basamagrdrr. Karqrlagmanrn

n kullandrgr dionisyak sarhogluk ve coqku ile dirimselligi, canhh$

inir. Karqrlagmalarlmrzr kendi bireysel seriivenlerimizden,
mrzda yaratrcrlrk, bilinci. ozelde tarih bilinci yofunlagmlg

liargrlagmasr, olarak kargrm va grkar (Uztu$, 1997 ). Bu kargrlagma

i doirudan belirler. Gorme biEiminin de$eri, yarattcrlt$tn cesur

Tekniiin oziin, aracrn amacrn ontine gegtigi "gey"legtirmenin

bu tiir yaratrcrhklara gerEekten gereksinimimiz var. Sanatrn

orih bilincinin aydrnlatrcr girigimini kqkrrtacak bir yaratrcrhfa.

il tarih bilincine tanrmladr$rmrz anlamtnda yaratrcrhir kattrlr
ya da olanaklardan Eok cize yonelmeli, kendi "meselesi" ile
yoiunluiunu duyumsayarakkendini sunmaltdtr. ./

Dr. Nazmi Ulutak'rn kamgrlaytct destegi olmasaydr tamamlanamazdt. Gdsterdi$i

tegekktir ederim.
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G6rme bigiminin deleri,
yarat c,l,!tn cesur
kargilagmas,nda yatar.
Teknigin i5zii n, aractn
amacm dniine gegtigi
"gey"legtirmenin
s, radan I agfi ! t g ti n ii m ii zde
bu tiir yarat,ctl,klara
gergekten gereksi n i m i m iz
var.
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Btytik qenl kaldr' ' ' 5-12 Mart2*3tarihlerinde 6,ncrsrm diizenle;lJluslararasr ilm Festivali ve Konferansl. L^r_^- | .,.erarrJr, 
bu

eden festival,
mlgd anlerr r,-.,2p1g

^rl. arL^-r.!'r ^L'ur ii_ o.etkinli$n en cjnemli ayaSnr ise bu y emacr Kialtrnda drizenler,.".k nt.- 4.'-^.altrnda drizenlenecek olan 6'ncr o.rgesel slncmacllar Konferansr oluStur

En
cite Istanbul merkezli bir ,film 

seyretme,etki

ile Inyanl sira___^_r 
:

ffi:$ru;*^ i;:fi*lT#.a"rc-J."il;ffi":ffi,ff
masaya vatr.racek .3Rar-^.^r :tt-* 

ktirSell;1me olg'su torE,r,rra, i.tg.selcinin hEEmasava vatrrrlacak. "Berseser,sin"-".t Ki;G;;."f*-.r.,1#:i.Tf:T.t?:ffi
i:::1.?,'J.ffi;il:Ti:ili*i'-i'v'", k;;iva farkr*e,h;i"; getirecek b'diril;

r konuklanndan Avrupa Belgesel Agr (EDN) bagkanr Tue Steen M&
..'. 

g:f 
f :T:1. Y 

u 
I " :,"y.,.r, 

a*ip,'a" u.re.,.i yprmr uzerir l.

1001 Belgesel Film FestivaTJ:,tf tiim gosterimleri ve etkinrikrer Fransrz Ktirtiir Merbi
ticrersiz s1i'nde gerEeklegecek. Film gdsterid;
piniz davetlisiniz.z 

de ekleyelim'



G*e1k 
"1 

gerEeklik nizpllardrr felsefe ve sanatrn konusu olmug ve her donemde ayrrayn anlamlarda sorgulanmlstlr. Bu, insanoflunun kendini yagadr[r dtinya iizerinde bir
Aynca aym sorunsal (gerEek-gerEeklik)
lgtrr. Bu aynmrn; bilimin (gcizlem ve

reni aErklamasrndan olugmugtur. Bununla

getirmigtir. 
si gergeklikkonusunda nesnellikve ciznelli$

rns2nsflu' sonsuzlupun iEinde bir zamankavramr yaratarak bu zarnanln iEinde; kendini

rrdr ardrna getirerek "gerEek yaEamrndaki" gibi hareketlendirmigtir. GerEeklise, kendi
lprgeklisine, biraz daha yakragmrgtrr bciyiece. insanrn, t.rrai g;.E.kriiinde ya danrnutlulunda - kendine dokunabiliyor, kendini hissedebiliyo, otl-r"r, onu olumlar veonun gerEeklifi olur, ama gerEeklik olmaz - kendi zamanrnda,kendini olumlayarak

::11_1r]li-:1arleru 
karutlamaya Ea'Err, teknoloji ona zamanrn ve gerEekligin fark'

hep kendi gciziiniin gerEekri$inde bir nesnenin <izdegli$ine ciykiinmiigtii r. (ZamanJilin iginde sciz konusu olur ya da "gerEekrik" uzemanrnr" 
kendi yarat-rrw$trr.)

da insana cince foto$rafisonrada hareketli gciruntiiyti sunar. Benjamin ve Bazin,enBrmrzda; ikisi de 6zde objektifin gerEeklili sunumundaki gerEekli"ginden bahseder.'afin bulunmasr ile ressamlarrn yansrtmrg oldu[u <iznellik k"rrramr sanatEr ileun araslna giren objektif sayesinde ortadan kalkmrgtrr. insanrn gcizti objektif
ugtur artrk. (objektifin arkasmdaki gciz, makine aracrhfiryra baktrf,r o[i.y. egemen
-) Bu iki ycinden cinemridir. Birincisi, Verrov,un ded;gi gibi; irisanrn gerEekrife

silu$rrun ancak gergeklerin kendi goriintiileriyle olabilece$inib.li.t-.ri, ikinci olarakgerEeklifin yeniden sunumu aErsrndan. eiinkii objektif, insana gergekrifi yeniden
sunar. Foto$raf ile ortaya grkan bu durum gerEekli[,in y"rrt., rireilmesidir.
da, film de gerEeklili kayrtdeden iki araEtrrlma ikisi de gerEekrigi kulrandrsr
ya da teknikten dolayr yeniden sunar. Bu da onlarrn vakalanan s'nrrnrn rnrn

r g*anlmasmda, izleyiciye ulagmasmda kendi iElerind
. Ikisi de aslmda <izgiinliifiinii (biricikli[ini) yeniden

nr ortaya koyar.

kendi teknolojileri ile yitirir.

rk; zaman ve uzamdan 6lrr'an iig boyutlu bir gerEekliktir.Zamen;gegmis, gimdiki,
zamandan oluEur. lJzamda;geniglik, yukseklikve derinlikten or"g-".. Brl anhmda
ve optik gririi a bize optik gortinttiniin gerEekri[i yansrunasrnrn

T:11-:*T zamanda bunda optik grirrinttirrtir, 
"-rra" 

oluEum
in katlosr Eok optik goriintti fotosafa grire hem bu zanun ve uzun
rnda bize ge tri bir biEimde sunsa uite lnzircet diinyadaki gibi
tn egzamanhhsnda ses boyutunda) gciriintiilerin yansrdrsr perdede bir yamlsama
izleniminden .teye gidememektedir. optikgirtintti bize gerEekri$n kurguranmrE

nt gcisterir. Bu da hem kurgulanmrs bir gerEeklik hem de iurgulalnmrE bir
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Bizim igin varolan her gey
gergekliktir, bu da

gergekl ilin bize degigik
su nu mlan nt giisterir ve

yarafim agama-snda var
o I a n gergekl i kl er b ii tii n ii
sanat-gt n t n gergekl i! i ne

ddniigerek eser
olugturulur.
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zamandt. GerEeklik ve zamanln bir mani-
pulasyonu ya da yanrlsamasr olan optik
gciriintti, gerEeklik ve zamanrn bir siltiet anr
olan fotofraf, ikisi de kendi gerEekliiini ve
zamanl yansltrr. Gegmig, bize bugtinve gelecek
hakkrnda nelerin gerEek olup olmadrlrnr
belirlememize yardrmcr oluyor, geEmige gore
neyin gergek neyin gerEek olmadrfrnr
anlamlandrrryoruz. Ashnda Eevremizde olup
biten her qey, gerEekliiin iEine sokup gergekligin
drgrnda brrakr[rmrz her gey, bu ewen, tamamen
bizim onu anlamlandrrmamrz doirultusunda
bir gciriintime biiLninriyor. Gciriintiller
eweninde dolaEmamrz ve onlara gerEe$n ideasr

dememiz de tamamen bir yanrlsama. Qtinkti
insan kendi yarattrlr ve anlamlandrrdr$r geyleri

yine kendisi iEin bir gerEeklik olarak kabul
ediyor.

BilinE, her zaman bizim gerEekl rlimizin/ gerEekliiin bilgisidir; gerEeklik
kawamlarrn penceresinden parca parEa goriiniir ve ,,ben,,kavramrnr 

da iEine
her qeyi sarar. BilinElenme sr,ireklidir, "ben',in, oznenin, dilnyayla her
"ben"in kendine her ycineliqinde, nesne olugunda, biling gerEeklegir.

Eco ve Metz yaganrlan diinyanrn ve gostergelerinin uzlagrmlardan oluqtuiunu
uzlagrmlarrn kabul gormriqhiirinden bahseder, bir toplum igindeki ktilttinin bu
dofrultusunda kendi gostergelerini yarattrfirnt, bu uzlagrmlan kabul ettiiini ve
toplumdan topluma, kultiirden krilttire degiqtifini vurgularlar. Buradan yola
"gerEek" toplumsal bir kabul gormiighiktiir ve bu toplumsal kabul gormiiEl
oluEur.

Eco ve Metz'in anlatmaya gahqtrfir ashnda toplumlann ya da ktiltiirlerin ,,dil- ih
baila'drr. "Dil" bilinElenmemizi saflar, dil kendini yani insanr, bir geyi bil
Dil, drg diinyayr tasarrmlar, olu$turur, anlamlandrrrr. Boylece kendi bilinci miz&-
bir drq dlinya bilinci, drq diinya bilincinden ayrr bir kendi bilincimiz (dilimiz) r
BilinE, drg drinyanrn kendimizce kendimiz iEin olugturulmug bir goninrimiidiir-
drg diinyanrn veri cizellikleri ve bu verilerin kendi ozelliklerinin toplamr ile her
gerEekli$in ayrr bir yorumunu, gerEcklifin deiigik bir gciriintimrinti sunar.

bir
alacak

ili

Bizim iEin varolan her gey gerEe

da gerEekliiin bize deiiqik
gosterir ve yarattm aqama-srnda sr
gerEeklikler biitiinii sanat-Q1nln

ddniigerek eser olugturulur- Bt
yaratmadrr, yani oznel bir bakrq ilc
ve bakrlanrn, onun parEalarr ile veni
oluEturmaktrr. Oyleyse, yarattri
ciznel olarak gorebildiiimiz geydir-

Bu durumdaki gerEeklik (zarnt
uzamda) var olanr gorebilme ve

olarak kargrmrza Erkar. GerEeklit
tammladrfrmrz her qey cince tanrmht
gordii$iimiiz durumlardrr. Bunl
kriltrirtin onemi briytiktnr giinku
gostergelerini bize sunmadan cincr
tanrmlar ve anlamlandrrrr. biz&
tanrmladr$r biEimde gortiniz.
burada bir sorun olarak karqrmrra



onetmenin gerEefi, kullamlan teknolojinin gergegi, toplumlarrn gergefi, gergeiin
-' gibi peki hangisi gergek? Bir siirt gerEek srraramasrnrn y"rr*,..,iunlara ek

:nselin gerE_egr" diye kabul etti$imiz gostergerer, film olarak belgeselde kargrmrza
mi belgeselin gerEekliii oluyor - ya da belgesel filmler ..,r.rrili., gerEeklerini

t- gosterdifi igin mi- ya da evrenselin gerEekrigi ve gerEefin uzl"g,irsal olmasr
belgesel filmler iEin mi kabul gortiyo r ya d,egoiecek?

insanoilunun oynadrir bir varoruq oyunudur. Bu da onun yagamr sorgrlamasrdrr.
optik gciriirttiyri ve fotografi bu oyuna alet eder. yanilsamalar iii.ry"rrrrd,

sanllsamalardan bir diinya kurar. Kendini olumlamak igin kullandrlr bu aletlere
ircgraf makinesi yakrndrr. etinkii insanrn gordiiiri gcirrinttiler iki"boyutlu birzrlxv1lav'l1r. Go^inttileri hep geEmi$ zamanln bir parEasrdrr. gimdi gorarigri
da geEmigin bir parEasrnr oluqturur. Kendine hep anrar kaydeder. Bu onun
bilincini, anrlannr oluEturur ve daha sonra btitiintin iEinden kare kare hatrrlar.
L anhk ve donuk karelerden ibarettir.

\-e zaman kendi iEinde soyut bir anlam tagrr. Aynr anda her geyi ve hiEbir gey

oesnellifi de beraberinde getirir. Nesnellik: Gcizleyen ve gozlenen; ikisi de
ca nesnellikten ya da gergekligin iEindeki nesneilikten soz etmek biraz

rramrzda bir boglufun olmasr gerekir, igte bu bogluk bize yorum yapabilme
srglar, bu da gerEeklifin sunumundaki cinemri bir durumdu.. y"rri gerEeklik

ildigi olEride gerEeklik olur. yorumlama da "aEr" olmayr beraberindl gltirir.
sayesinde gerEeklegtirir, Etinkti gdztin bir bakrg agrsr vardrr ve bu aEr ile
' Nesnellik kavramr da bu yorumun iEindeki nesnelerin varoluguyla ilgili

qmlsama mr? GerEek "bir" gerEek mi? Bir dairn etra{inda donerken nerede
uz noktadan gordiiklerimiz gerEektir.

de kendi yaratrml ofan zamanve uzam iEinde bir gerEeklikten bahsedcr ve
Trdaki algrlama ve sonrasrnda anlamlandrrmada nasrl bir ,.gerEek 

drinya,,
cen" soz eder. GerEek, yaratrlmrgtrr, gergek yaratrlandrr, gergek bizim
(l)' GerEek insan tiriinti olarak ortaya Erkar. Her gey inran yaratrmr ve
olduiu iEin: Gergek hep insanla cizdegleg_miq_tir\tirilmiqtir. GerEek \
allagmadan, toplum gereksinimlerden doimuqtur. GerEek hep duyumla

ozdeg tutulmuEtur.
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Gergek ile aramzda bir
boglufiun olmas gerekir,
igte bu bogluk bize yorum
yapabilme yetenefiini
safllar, bu da gergektigin
sunumundaki anemli bir
durumdur.



biitii n i,i olugtu ru r, bir
biitiiniin anlamtndan

olugur tek tek karelerin
anlamt diyebiliriz. Bilytece

bi r bel lek ol u gtu ru I u r.

I

l

Bir filmde kareler bir

114

"gerEe$i" yakalamak.

GerEek Somut ve nesnel olarak var olan_drr\mrdrr?
Gerqek Somut ve nesnel olarak var olanrn bilinEteki yansrmasr_drr\mrdrr?
DtiE tinsel-di r / midir?
GerEek; somut, gerEeklik; kavramsaldrr. orne$in kalem gerEek, zihnilnizdeki rgerEekliktir' Yaniyazryazma'yeyanyanaraE dtigiincesidir. Kelimel.. ,"r;;;.;
olmak tizere iki b<;ltimden olugur. yani s<;zctigtrn anlamr bu iki dururnda oluEur. Tsozctifii somut olarak Eizebilmemiz, onu tasarlayabilmemizdir. eai'grm da s6zzlhnimizde oluEturduiu anlamdrr. GerEek, bizde tasarlay.uiiaiii-rr rr.yapabildiiimiz somutluktur, onu anlamlandrrabilmemiz iEin geEerii oran sigindeki bu somutluktur.

deiiq..,"r',rrrcnredir. yani gerEek sandrklarrmrz...

evreni aErklamaya Eahqan sanatln da amacr gerEefi yakala
eEitlilik gcisterebilir mi? Sen.t,- .r,ri, bil.;'-:-

R.-^ ^,,-, I
L, U\\Baze srnrrlan iE iEedir. ya gerEgcizii Qagrn koEullan ve te lar d.{^xi. - r:

Bilgilerimiz degigtikge gergek de degigmektedir. ya da degiEen gerqeiin kendii
::j::::11* 

y_lr+iarln:z,yani bilgilerimizdir. Duyulanmt " aiuJn*r- 6,,*1rl.
algrladrklarrmrzr gerqek sanlrlz. Ornegin; a$ag dedllimiz z rEe$, oogcirtinttisti mridtir yoksa hricre vanrsr mrrlrr2 erpl^L ^x_r^ ttam olarakyansrtabilir mi? ;;:
iEin akhn devreye girmes dry
^------: Ievrenin hep ojik yeterlik, duygularrn gricti evreni 

"rrc.k bi
3lgi1ir"ltt^t": (GenEaydrr , Z.,iBltimde ve Sanatta GeEek ve Gci! .,. v\ vsrrdr(4 u
usrune , rr.U. GSt Sempozyum_Konferans Metinleri, sf 191.1995.)

GerEek Algr griciimtize, bilgilerimize, koqullanmrghklarrmrza ve arrgkanhklanrnr

f::::::T:,1", 
ou-"r.."l" algrladrfrmrz baktrfrmrz kapladrgmrz nokta, bilgilerimiz-

gerEekle ilgili olan dtigiincelerimiz, yorumlarr mrz yeda ,,gerEek,'lerimizde 
de!

Qiinkri bilinen ile bilinmeyen arasrndaki iliqki artarak, ters orantrrr olarak bildik
ashnda bilme olduiunu ,.r1",r.. Sonsuz bir bilme eylemiyle
anlamr olugtu labilir mi?

Uzamdayana yana gelen geylerle zamandaardr ardrna
gerEekli$ olugturur. GerEeklik en basit gcinintimriyle

gelen qefer ttim ba$lannLrrl

Yagam ve her qey yeniden riretilir. Bir filmde karerer bir brittnti olugturur, biranlamrndan olugur tek tek karelerin anlamr diyebiliriz. Bciylece birteilek oruBu oluEan bellegin sunumunda zihnin neye inandrfr, gergekliii ne olarak kaHyine btittiniin iEindeki an-rrflarda yatar. erinkii yagam kolay anlagrrrr bir yaprda.t€
tersine karmaqrk ve parEah bir butunrtiktiir. Biz ne kadar gerEeie yaklagtrgrmrzr
de gergek hep bizden bir adrm dndedir, hep uzaklagrr. erink i''rr.r,.rr... rugrt'bir zamandilimi iEinde oluqur ve anlamlandrrrlrr. Bu ytizden biz hep gerge$e y:hissettigimizde o hep bizden uzaklagrr, zamangeEer, akar... sti..ttia.gig

Kawayan cizne aErsrndan zamansarhk cinceseldir. Bir bagka d.yrsl. zamansarhk ilkuzamsalhir sarar ya da kavrar. Ijzamsalhk zamansalhkta orugturulur. tsciylece
yriksekligi, derinli[i olan-qeferin drinyasr, geEmiqi, Eimdisi, geleceli olan igselrikte
Buna gcire insan, ierEekligin orrasrna ke"d;"i ".;;;il;ffiL"i3.TTliTfiyerlegir.

Sinema, gergefe; gerEe$ aErklama, gerEeie ciykiinme ve gerEe$ soruqturma olarak

:f;:*,if; .,.*:# 
"E'YT1 *. ol- gersekliBi yi, y"!*,,y Ja"g" su, sen basit haliyle ele alarak gerEekleEir. GerEeie oyloinme ise kurmaca ,irr.--- yfr

olan drinyalara ozdeg, benzer bir dtiry*or k rrul-asr ile gergekleqir. ve anlatrlan diinrkendi gergek ve zamanrdr, drg dtinyanrn bir yansrmasrdrr. GerEe$i ,".rr,u.l'r*,f,
gergeiin, algrlanrlan gerEeiin derinlemesine sorugturulmasr ve anlamlandr-nl

bizim igin var olan her



Bu yaklagrmlar do$rultusunda, kamera; bir nesneye
bakar, nesneyi gerEeklili ile kaydeder, nesnenin iEine
girer, ona optik olarak yaklagrr; kayrt yaptrlr iEin,
renkle, rqrkla, yiizeyle ve sesle nesneyi yeniden yaratlr.
Bu yrizden opti$in kullanrldr$r her yerde gerEek
yeniden riretilir. Kameranrn nasrl kullanrlaca$r,
konumun nasrl olacaSr gerEeklilin yansrulmasrnda
<inemli unsurlardrr. Kameranrn kullanrlma bicimi
her geyi belirler. Nasrl ve nereden bakacafiz? ro.uru
dnemli bir sorudur. Bu aynr zamandaydnetmenin
fiziksel gergekliii nasrl algrladr$r ve ona nasrl bir
yorum getireceSni algiamemrzr da saflar. Kamera;
belgeler, nesneyi yakalar, nesnenin goriintiisti bir
yiizey iistiine rgrkla olugturur, yaklagrr, uzaklagrr.
Gcirtintii, malzeme olarak; rgrlq renk, yiizey kullanrr.
Bunlar da, onun, yonetmenin bakrg aErsr drgrnda
gerEekli$in sunumunda kullanrlan malzemenin

rinden ortaya Erkan gerEeklilin manipule araglarrdrr.

iki boyutu vardrr; gdrtintiiniin boyutu ve ses boyutu. Bunlarrn temel cizelli$i
rir' igte bu hareketlilik ve iki boyut sayesinde gerEeklife oykiiniiliir. oncelikle
nin nesneye nereden baktrfrna bafh orarak defigmesi, kurgulanmrE bir zaman
parEala' sunmasl, kullanrlan teknolojinin kendi rizellikleri vb. nedenlerden

gerEekliiin tam biq yanstmasl, aktarrmr gciriilemez.

, varolan yagamrn iEinden /gerEeklifin ieinden/ parEalarrn seEilmesi ve akta.lmasr
olduiu gibi aktarrlmasrdrr. Ama bu da belgesel sinema iEinde gcirtintii / yagam

/ kirliligine yol agacaktrr. Bu gortintti eweni / gergeklik evreni / iqinde belgeselci
rmr dofirultusunda, kendi gerEekliii iEinde sadece "k"yrt" edilen yaganmrqhklarrn
bir srralama, bir yorumlamayla bir iislup olugturarak "kayt" etme iglevinden
bir estetik anlayrg oluqturur.

olasrhklardan, dngciriilerden olugan bir drinya yaratmak ya da sunmak yerine
, olandan ve gerEeklegmig bir yagam alanrnrn sunulmasrndan dolavr bir falcr
gok elindekileri yorumlamasrndan elde eder. yonetmen "kayt" ettis yaganmrgh$
r teknolojiden dolayr yeniden tiretir ama bu iiretim ya da olugum var olan
varolma nedenlerinin saptrrrlmasr defil bu olgularrn gerEeklik iEinde
residir. Qrinkii sunulan dtinya hayali bir diinya desildir, sunulan drinya her

zlemlenebilir ve yorumlanabilir bir diinyadrr. vertov'un dediii gibi ,,GerEe[i

kopya eden kaydetme de$il, onu Eoziimlemeye dayanan', blr tavrrdrr.

ndz" olan cizne ve nesnenin yerinde yine insanrn yer almasrndan dolayr, yani
umlayan ya da gcizlem ile gcizlemleyenin insan olmasrndan dolayr yakalanmrq

toplumsal gerEeklikler dizisinde kiginin, ycinetmenin, o andaki durugunun,
bir yansrmasrdrr. iginde yer almrE oldugu toplumsar bir yaEamrn iEinde
hayatr kiqinin gerEekligi. Burada ise nesnel bir diigiince kiginin, ycinetrnenin,

klik; nesnel gerEeklik ve dznel gerEeklik olmak iizere ikiye ayrrlrr. Ayrrca nesnellik
(inde olayn nesnelli$ ve kiginin nesnelliff gibi bir ayrrm iEerisinde de ele alnabilir.
rumu belgesel sinema aErsrndan inceledigimizde nesnel gerEekrik; kamera ontinde
olayrn ahcr kaydetmeden alop geEmesidir. oznel gerEeklik ve kiginin nesnelliii

oniinde gerEeklegen olayrn kamera tarafindan belli bir bahg doirultusunda
hlmesidir. Yani nesnel gerEekliiip iEinden seEmeler yaprlmasrdrr. Bu durum bir
ilk agamasrndan (olugumundan) son agamaslna, perdeye yansrmaslna kadar geEen
& kapsayan bir siireE, bir gerEekliktir.

sinemada varolan evrenin ttim Erplakrrir ve "gerEekliii', ile sunumu yani bu
Fratan, tasarlayan ve bu evrende yagayan insanrn yagamrndan ortaya Erkar. Bu
insanoflunun aktarrlan ve sunulan ya$aml yeniden olugturulmug, yaratrlmrg bir
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Yflnetmen ukayrtn ettigi
yagan m tgl t! t ku I landtlt
teknolojiden dolayt
yeniden iiretir ama bu
iiretim ya da olugum var
olan olgulann varolma
neden I eri n i n sa pfi n I m as t
degil bu olgulann
gergeklik iginde
diizenlenmesidir.



"[Gergeklik] yalnz
gegmigteki degit,

gelecekteki i I igki leri n ;
yalnz olaylann dejil,
bireysel yaganfilann,
d ii gleri n, sezg i leri n,

heyecanlan n, hayal leri n
toplamtdrr"
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der.

fiziksel gerEeklik dediiimiz diinya iizerinden ona ulagan, yansryan duyumr:
Yorumlamasr ise kendi bilinE ve algrlama dtizeyinden dogar, fiziksel gerEeklik dedi
diinya tizerinde olugan bir bilince, diiEtinceye ulagrnca ise nesnellegir. Aslnda bu bir
dcingiidiir, yani bagladr$n nokta ile ulaEtlgrn nokta aym olmasrna karq rn; zamenkavranr
dolayr ya da defiqim stirecinden dolayr; nesne ozne olur, ozne nesne olur
anlamlandrrma, alglama bir oznellik nesnellik ddngiisri arasrnda dogrusal bir Eizgi

'Sanatrn Gereklilifi' adh kitabrnda Ernst Fischer, gerEekliSin br_itiiniiniin, cizne r.e
arasrndaki btittin iligkilerin toplamr olduiunu belirtir: ,yalnrzgegmigteki 

degil, gela
iliqkilerin; yalmz olaylann deiil, bireysel yagantrrarrn, drigrerin.sezgirerin,
hayallerin toplamrdrr" der. Yne Fischer, "Toplumu britrin aynntrla'yla ve
'oldufu gibi' gcisterme konusunda en uzlagma tanryan nesnel olma istefi bile ar
bir noktaya kadar gergeklegebilir, hatta bu noktanrn bile kesin bir kanrtr soste

Bu durumda belgeselci, fiziksel diinyanrn ona sunduiu ,.nesnellik,'ler 
ile iEinden_

oznellifiyle ondan almrg olduiu olgularr, yine o fiziksel dtinyanrn nesnel olmr
anlamrnda oznel olma, dofrularr ya da nitelikleri ile ele ahp, onu zaman kar
doiru noktaya oturtarak; gimdiki zeman iginde / qimdiki zamanrnnerede dur
gegmiq ve gelecek arasrnda dogru bir yere oturtarak iligkilendirecek ve bunu ya1
kendi oznelliiinden nesnellife ulagmrg olacaktrr. Bakarken, kayrt ederken
kendinden bir gefer katar, ondan bir geyler grkarrr ve bciylece estetik bir yaprya

Bir taraftan da; bu aErdan belgeselcinin peginde kogtu$u gerEeklik salt fiziksel i
gerEekli$ olamaz, Eiinkii fiziksel diinyanrn gerEekli$ yansrtrhrken belgeselci o
rErnde oldugunu ve onun da o yaqamda bir yer ettifini unutmamahdrr ve bu doe
aktarrlan gerEeklik roplumun ya$amlnrn bir gerEekliii olur ve belgeselcinin nl
kendini o toplumun bir parEasr olduiunu unutmamasl ile gerEeklegir. Kigideo
deiiqen gerEekligin ve dofrularrn bulunmasr yonetmenin anlattrfirnrn ucunun acrk
ile belirginlegebiiir.

Her belgesel film bir karakterin ya da olayrn ya da gerEekligin yeniden yaranlm.o
yeniden sunumudur. (Ama bu miidahale edilerek, tasarlanarakyaratrlan degildir) Bc
film kurmacadaki gibi karakterler tizerine kurulu deiildir, o olgu ya da olavlar
kuruludur ve bu olgu ve olaylarrn bir nesnellik iEinde (nesnellik onun sercek
getirir) sunulmasrnr, aktarrlmasrnr saflar. Ama burada da gergekliiin derecelen
Erkar.

Andr6 Bazin, "GerEekEi bir sciylemin, gcirsel olgula.n olanak tanrdr$r olEiide onzse
gerEeklik iEinde bulunan do$rularrn giivenilir qekilde kullanrlmasrnr amaEladrg'u- t
Ayrrca Bazin'e gore, "Bir belgesel film yonetmeninin gorevi, bakrgrnr bir sors:E r
gibi gerEekliie doirudan yoneltmek ve her zemen her yerde ol".rr' yaprsrm !-u
oldu$unu belirtir. Michelangelo Antonioni,nin
'BlowUp' (Cinayeti Gdrdiim) filminde; ,,... parkta

bir grup genE pandomimle bir tenis magr
yapmaktadrr. Hayali top giiya tenis kortunun drgrna
kaEar. Hepsi adama bakar, topu atmaslnr beklerler.
Krsa bir duraksama anrndan sonra foto$rafEr da
olmayan topu kavrayrp korttaki oyunculara atar.

GerEeklik rskalanmrEsa, olmayan geyler de
varsayrlabilir. Ya da tam tersi: Belki de gergeklik
sadece anhktrr; o belli anrn drgrnda, gerEeklik de
"mig" gibi yrprlan geyler oyunun bir parEasrdrr.
Belki gerEeklik ancak artrk olmadr$r bir anda,
olmayan bir gey olarak yakalanabiliyordur',. (Nermin
SaatEioflu, 'Cinayeti Gormek', Genig AEr, iU nylrk
Fotofraf Sanatr Dergisi, sayr 11, s. 31, 2000.)



gcirmeyi seEsek bile yine igin iErnera_lgrlarna girdifi iEin onu nereden ve nasrl,
algrladrSrmrz cinemli olacak,yatt yrne gerqeklik rskalanacak. ./

EYLUL,200O yrlrnda Eskigehir Anadolu Universitesi iletigim.Bilimleri Fakijltesi Sinema-
Dog. Dr. Nazmi ULUTAK'rn "Belgesel sinema" dersi igin hazrrlanan , BELGESEL siNEMADA
iK DUYGUSU ve ESTET|K ANLAylg' adlr galrgmanrn bir krsmrnrn, yeniden gozden

olugturulmugtur (Ekim 2002, Ankara).
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BELGESET Firmirrt s

GER€EKritii c

UZERINE

Burada yanftlanmaya
gahylacak temel soru;

sanat eseri ya da belgesel
filmin gergektigi,

sanatgtntn algilayrp
eserinde iglemeden iince
var olan gergeklikle ayn,

gey midir?

S. Ergun YAKSEL
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Tanrmlar

s: 3 43 -3 47) fi lm tririidtlr.

ey u ks el @a n ad o I u. ed u.tr lojik sfer'in drqrnda ve akhn drgrnda gerEek olan" (Hartmann; Aktaran: Tunah: 1B|-

G.ierson, belgesel filmi, krsaca "gerEekli$n yaratlcl biEimde iglenmesi/yorum
(Grierson; Eev: A. Gdktiirh 1968; s:343-347) oraraktanrmlar. GerEek, bilingten
olarak var olan ya da diigtiniilen, tasarrmlanan, imgelenen qeylere kargrt olarak sr
biEiminde tanrmlanabilir (Piiskiilliioilu, Lgg5;s:639). Buradan hareketle gerEeklik g
olamn kendisi, var olan her geydir. yaratma da doBal gereci kullanarak giizeli gerEt
adrna bir yaplt ortaya koymaktrr. Buradan, belgesel film, bilinEten bagrmsrz
olanrn kullanrlmasr yoluyla bir sanat eserinin ya da estetik bir varhfrn o.
biEiminde de tanrmlanabilir. igte burada, bilinEten ba$rmsrz olarakvar olanrn
noktasrnda, sanatElnrn algrsr on plana Erkar. GerEeklik, cince sanatqr tarafindan
olarak algrlanrr. Ardrndan estetik olarak algrlanrr ve sanatglnrn yaratrcr eylemlcrr
olugan bir srireEten gegerek kendi baqrna bir varhk, estetik bir nesne durumune
Yaganan bu siireEten sonra bu yeni ortaya Erkan eserin ya da belgesel filmin
sanatglnln algrlayrp eserinde iglemeden cince var olan gerEeklikle aFrr gey midir?
gerEeklegtirilmig ve yaratrcrsrndan ba$msrz olarak bir gerEeklik kazanmrg belgesel f
ttim diger var olanlardan bairmsrz bir varhk, bir gerEeklik oldugu savl tartl$rl:
baEka soyleyigle, bu soruyu yanrtlayabilmek igin sanat eseri dedisimiz, kendi

dzgnn (ya da yerli) o)'uncunun, ozgnn (yeda yerli) sahnenin, Eaidag dtinyanrn pe
yorumuna daha iyi lqlavuzluk edebilece$ine inancryla ortaya Elkanlmrg, 6yhirrr

varhk olan estetik nesnenin incelenmesi gerektigi diiqrintilmektedir. dyleyse ho
"var olan (belgesel film), var olan 'bir qey' (bir belgesel film) olarak nedir?" biEir
de sorulabilir. Bu sorunun yanltlnl yan sorular sorarak da bulabiliriz.

Bu sorula'n ilki; belgesel filmin hangi obje srnrfina girdi$idir? yani belgesel filrn-
mi yoksa gerEek drgr objelerden midir? Diferi ise belgesel filmin biitrinliiiinfr- r
oluqturan varhk tabakalarr nelerdir? o halde tekrarlarsak, burada yanrtlanmaya Eal
temel soru; sanat eseri ya da belgesel filmin gerEeklifi, sanatErnln algrlayrp e:
tglemeden once var olan gerEeklikle almr gey midir?

Bu soruyu yanrtlamak iEin varhk biEimi ve varhk btittinltiitintr olugturan
agrsrndan genel anlamda belgesel film ele ahnacaktrr. Ancak bu acrklamalara
once bazr tanrmlarrn yaprlmasrnda yarar vardrr.

Belgesel Film: GerEe[i yaratrcr bir biEimde igleyen/yorumlayan, yagamrn ker
gozleyip, yagamdan seEme yetisi gerEekleqtirmiE, yagayan sahneyi, yagayan oykiirrr

Eewe iginden alan, o Eewenin gerEek oykiisiind igleyen (Grierson; gev: A. Gdlftut

obje: Stije tarafindan algrlanan, bilinE dtizeyine grkarrlan, akhn aldrsr gerEek olan
Siijeye zorunlu olarak bairmhdrr. Srije tarafindan algrlandr$r iEi'var olan konun
obje konumuna geEmiqtir.
objektivation: "Var-olan bir qeyin obje haline germesi olmayrp, var-olmayan bb
ortaya konmasr anlamrna gelir"(Tunah; 1989, s: 53).
Sfer: AIan (Rosenthal-Yudin;1975, s: 354)
Siije: Drigtinen, bilen varhk.
varhkbilim (ontoloji): var olanrn varh$-rnr arastlran ve bunu yaparken ilk igi, r
qey olarak var olanr biitrin genelli$i iginde agrklamak olan bir bilirn
varolan: Insan stijesi karErsrnda, bu siijeden bairmsrz olarakvarolan qey. .,Bilincin



r bilinmemeden bafrmsrz olan. var olan, var olan qeydir ve bu anlamda kendi-
geydir. Homojen deiil, heterojen bir yapr gosterir, "bu heterojen var-olanlar,

yr meydana getiriyor, daha doiru bir deyimle, dtinya gerEekliiini, ya da
rayr meydana getiriyor" (Tunah; 1984, s:9).

: Bir sanat eserini meydana getiren yapilar. Varhkbilime gore sanat eseri,
ve cin-yapr da denilen boliim ile gerEek-drqr olan, tinsel varhktan, arka-yaprdan

Sanat eserini oluqturan yaprlardan olan ve heterojen bir yapr gcisteren
kendi iEinde yahn olandan derin olana dogru ilerleyen anlam, ifade katmanlarr.

Olarak Belgesel Film
filmin bizde ilk brraktrfr izlenim, her giin televizyon kanallarrnda izlediiimiz

gibi, goriintii ve sesin bir araya gelerek olugturdufu bir yapr olmasrdrr. Bu
gla- teknik bir iirtin olarak kargrmrza Erkmaktadrr. Trpkr tiim benzerleri gibi bir

gerEek drinyada yerini alrr, bir stije tarafindan algrlanmasryla birlikte bilgi
na selir.

I filmin bu gcirtinen yriziiniin otesinde, soylemeye Eahgtr$r bir ifadesi, bir
vasr vardrr. Ses ve gdriintti gibi teknolojinin bize sunduiu olgularrn bir araya

rr ilk izlenimlerin arkasrndaki bu anlamlar dtinyasr nedeniyle bir yaratrm
. Bu yaraflm siirecinde objektiflegen tinsel bir varhk, kigisel ya da ortak bir
dur. Oyleyse bir teknolojik clhaztn kaydr olmanrn citesinde belgesel film
'dur, yagayan dtinyanrn belli bir kesitinden toplanan malzemenin iglenerek,

iEin, ttim insanlara bir geyler sciyleyen, tinsel varhfa ulaqma Eabasr vardrr.
hareketle, varhkbilimsel bakrg agrsrna gcire sanat eserinin birbirinden

alanrndan olugtuiu sciylenebilir. Bunlar gerEek (real) ve gerEek olmayan
alanlarrdrr. Nicolai Hartman, bu varhk alanlannr ifade ederken iki yeni
. Bunlar on-yapr ve arka-yaprdrr. "O halde her objektivation'da bir on-yapr

rry+rdan soz aErlabilir. ve her bir halde on-yapr, aErk olarak bilinen bir tabakadrr,
qtik bakrmdan kendi bagrna var-olan real tabakadrr; arka-yapr ise, asrl tinsel

ion'da asrl sciz konusu olan geydir" (Hartmann, Aktaran: Tunah; 1984,
ki belgesel filmi, teknik cihazrn bir iglevi sonucu ortaya grkan gortintii ve
aylran en temel ozellik, belgesel filmin, on-yapr iizerinde ytikselen, arka-

bir tinsel varhia sahip olmasrdrr. Qiinkii "her rasvir edilen gey varhfr agar.

edilen bir varhk haline gelince, sahip oldugu transparens, saydamhk artar.
eseri haline gelirken, real varh$r agmasl, onda bizim anlam bulmamrzdan

Ounalr; 7984, s; 67-68). Buradan hareketle sanat eserini dofadan, bilinEten
var-olandan ayrran cizellik, sanat eserinin bir ifadesinin, bir anlamrnrn

('qrt eserinin sahip oldu$u bu ifadeyi, bu anlamr bize yansrtan yapr ise arka-
I varhktrr.

belgesel film aErsrndan bakacak olursak;
drg dtnyada bilinEten ba$rmsrz olarak var-olan, gerEeklik vardrr. Bunlar

na girmesiyle birlikte o siijenin objesi konumuna yiikselirler. Bu obje,
sunduiu olanaklardan yararlanrlarak bir film geridi veya video bant iizerine
ir. Bciyle bir durumda'o an mumyalanmrg', 'zamene meydan okunmug'
rizdeki varhk yine bir real varhktrr. Homojen, tekli bir yapr gosterir. Ancak
eldeki ham gciriintrileri kurgulayarak cirnefin, bir anlam, bir ifade katrlrrsa,

bir objektivation'dan, heterojen bir arka-yaprdan soz etmek gerekir. Bu
ise esinlenildiii gerEeklikten ve yaratrcrsrndan ba$rmsrz, ikili bir yapr

sanat eseri konumuna ytikselir. Tilm bu anlatrlanlarrn rqr$rnda belgesel film
olmayan iki varhk alanrndan olugmaktadrr, demek pek de yanhq

biEimine bir de izleyen tarafindan algrlanrgr aErsrndan bakacak olursak...
duyr organlarr aracrhsryla nesnelerin sunumuna ulagmasr iglevi (TimuEin;

darak tanrmlanrr. Ozrinde bir btitiiniin kavranmasr olan algrlama srirecinin
*nan duyumlar anlamdan yoksundur. Giderek drq d0nyadan ahnan yeni
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Yagam salt duyulur
alg ile kavranmaz,

kavranamaz.
Duyulur algtntn verdiji

nesneler diizeninin
iStesinde bir kavrama

bigimi daha vardr.

12/0

Eg
E
(g
E

iO

se

$imdi bu balog agrsrnr belgesel film iizerine yoneltecek olursak, varhk bigid
tabakalarr konusunda Eu tespitler yaprlabilir.

duyumlar, eski d
birlegtirilerek, var olanlar
bir btittin, bir nesne d
gelir. tr(rsaca, belli bir
duyulur algr yoluyla var
biitiin olarak algrlanrr.
duyulur algr yoluyla
britlinrin yine de bazr
noktalarr vardrr. y
duyulur algr ile
kavranamaz. Duyulur

verdi[i nesneler diizeninin citesinde bir kavrarna biEimi daha werdr. ,.Bu ikinci Ibirinci kawamanrn drgrna Erkar, duyulur varhk diizenin srnr agr$a gikinci kavramanrn ycineldiii 9ey, yani ikinci diizen boyl varhk alaru(".) bu daha yiiksek kavrama, duyrlur verinin arkasrnda gciriinrige Erkarak kendi
koymaya baglayan her qeye ycinelir; can' olmaya, heyecanlara ve ruhi temelrere,
evrenin srrl 79g4, s:93). Demek ki, duyulur algr, sanat eserinir

ll11l1 l.". amadadedigimiz algrlama ile sanat eserinin duyu orgr
kavranmayan yonu, anlamr, tinsel varhfr kavrairmrE olmaktadrr .

Belgesel Filmin Varltk Tabakalan

Ama her estetik, her resim, yalmzbu maddi, bu real yaprdan mr ibarettir?
sadece bir bez Pargasl ve bunun tizerindeki boya kitlesinden mi ibarettir? I
hayrr. Resmin, bu maddi kitlesinin iizerinde bir bagka varrrk tabaka5l .rrhr q
tabaka' real yaprnrn yani duyusal art yaprnrn iizerinde bir iist-yapr olarak buftnrn

Belgesel filmin varhk tabakala'na deiinmeden cince, konuya agrkhk getirmek
ismail Tunah'nrn, claude Monet'in 'Il-rp..rrio.r-roleil levant' adh tablosunu vari
ve varhk tabakalan aErsrndan ele ahgrna bir bakahm.

"Bir sanat yaprtr, bir estetik obje, duyu sferinden kalkarak en irreal bir anram
ytikselebilir. Acaba.varhk tabakalarr bakrmrndan impressionist bir resim,r LJlltt, (
'Impression-soleil levant' ne gibi varhk tabakala'na sahiptir? $imdi bunu
Eahgahm:

Varhk tarzr balamrndan her resimde iki Eegit varhkla kargrlaErrrz:
a; ilkin, resmi bir tuval ve boyalar otrr"'t 

"tg,tfruz; bunlar her resmin
tegkil.eder. Bu maddi yap rya dayanmayanbir iesim sanatr olamaz. Resmin bu rcl
resmin real varhk tabakasr denir ki, bu doSrudan do$ruya, kendini duwlanu
ve yalnrz duyrrlarla kavradrSrmrz bir varhk iabakasrdrrl

yapr alt-yaprnrn aksine, irreal bir varhk tabakasrdrr.

b) Bu irreal varhk tabakasrnrn, bu tist_yaprnrn ne oldufunu, yine dn
yani'impression-soleil levant'a bakarak Eoztimremeve carrsa rrm ; 16y21
bize yeni bir uzay aEryor; bu uzay iEinde bulund mi seyretti!
drgrnda bir bagka uzaydt; ancak, real de$il, irreal .. bu irrealbir pembemsi mavi deniz iizerinde birlki iineEin su1
sanmsl dalgalarr ve bunlarr arka planda kuga r.rfrkx";
ve tizerinde pembe gcilcyiizri. Biitiin bunlar, irreal uzayrn kucakradr[r bir otyine irreal bir objeler dtinyasr. Acaba bu deniz, giineg, sandal vs. g..E.L _i;;ki bunlarrn bir realitesi yoktur. onlarr kucaklayan bu uzaygibi"bu objeler&
$u halde tablo, real olan bir on-yapr ile, irreal olan bir a.ka-faprdan -.ya-1$imdi bu arka-yapryr tabakalar bakrmrndan ele alahm, y"rrl 

"rk"_yrprr_tabakalarr gcirelim. Bu irreal uzay iEinde konttirsiiz renk lekeleri, renk trSran
r$rk' yine irreal obje sihietleri ile kargrlagryoruz; bunlar, irreal ve stibjekifbir
'gorrintig'iin belli bir an iEinde kavranrgrdrr (Tunah:19g3, s.52).



varhk alanr: GerEeklifi, var olan her gey olarak alrrsak, belgesel filmin
organlarrmrzla kavrayabild i$imiz krsmrdrr, diyebiliriz. Burada duyulur
verilerden soz etmek gerekir. 6n yaprda, film, video, bant qibi ,.t ,it

Erkmaktadrr. Bu katman olmadr$r srirece bir belgesel filmden soz
rr. Bir baEka soyleyigle, bu tabaka belgesel filmin tagryrcr krsmrdrr.

ek olmayan varhk alanr: "varhk tarzr olarak kargrlagtrirmrz ilk sfer, real
rzrhk, heterojen degil, homojen bir yaprdrr. Homojen bir yaprda ise artrk

i soz konusu olamaz. O, bize yalnrz duyulur alg ile verilmigtir. Buna
dfrzenini, arka-yaprda, irrealite alanrnda aramak gerekecektir" (Tunah;

rkalar kuramrna gore, heterojen bir yapr gcisteren arka yapr ya da gerEek
alanrndaki tabakalarr, belgesel film iEin gciyle srralamak olasrdrr:

gkan gdrtintii ve sestir. Belgesel filmde bu tabaka organik, canh tabakayr
rgek deiildirler, giinkti belgesel filmi olugturan gciriintti ve ses ofeleri, o

zamenve mekinda olan geyler degildir. Daha cince yaprlan kaytlardrr.

k;e ruhi varhktrr. Bu tabaka ile birlikte tutkular, niyetler gdzler cjnrine
. Daha Eok bireysel olanrn ele ahndr$r tabakadrr. Tek bir bireye ya da

rrrklenmig ancak evrensele de ulagabilecek anlam tabakasr bu tabakadrr.
gibi duygulanrmlar bu tabakanrn ozrinti olugturur. orne$n Flaherty'nin
:' adlr yaprtrndakuzey kutbundaki ya$am, bir ailenin, Nanook ailesinin
ketle verilir. Burada artrk go*intii, ses ve miizik bir araya getirilmiE,
sevinEleri, htiziinleri, bize aktarrlrr.

msel varhk olarak da isimlendirilen, genele, ewensele ulagmayr amaElayan
eserinin anlamrnr ytiklenen, sanatclnrn gerEek malzemeyi kullanarak
demek istedi$ini ytikledigi tabaka, bu tabakadrr. Her belsesel film bu

llir. Ancak tarryan belgesel filmler, gerEek anlamda sanat eseri olarak
hak eden eserlerdir demek pek de yanhg olmayacaktrr

ra da belgesel filmin gerEekliii, sanatglnrn algrlayrp eserinde iglemeden
ik aynr gey midir? Temel sorumuza donecek olursak; bu soruya yanlt

riim bu agrklamalarrn ardrndan, somut olarak, yaprlmrq bir belgesel film
yarar vardrr.

film, bu y^zrntn deyaza^ olan kigi tarafindan qekilen ,Gol Adamlarr,

Afyon'un Bolvadin ilEesinden EskiEehir eifteler ilEesine gelen ve
olugturulan gcilette saz keserek para kazananinsanlann yagamrndan

lr

n bu insanlar, bir var-olandrr, belgeselci bunun farkrna varsa da
bu insanlar, belgeselci tarafindan algrlandrklan anda, bir sriie olan
durumuna geEmiglerdir.

kazanan bu insanlarrn Eahgina biEimleri, beslenme ve temizlik koEullarr

duyularla algrlanrr. Bu insanlarrn srkrntrlarr, gahgma koqularrna
:ri de belgeselci tarafindan algrlanrr. Ancak o insanlarrn iQ diinyalarrna

daha cince de deginildigi gibi Hartmann'rn anrmladrfo "ikinci kawama"drr.
'ikinci kawama"ile algrladrklarryla bir anlam alam yaratacaktrr. yaratrlacak

y:plnn arka-yaprsrnr yani gerEek olmayan varhk alanrnr oluEturmaktadrr.
yoluyla anlam alanrnr yaratrrken kamera aErsr, Eekim <jlEegi, kamera

kurgu grbi teknikler belgeselciye yardrmcr olmugrur. Bir bagka sciyleyigle,
sayrlanlarr kullanarak o algrladrir objeye ydnelikyorumunu ortaya Erkarrr.
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Gergeklili, var olan her
gey olarak alrysak,
belgese:l fi I m i n gergekligi,
duyu organlanmEla
kavrayabildiQimiz
ktsmtdr,
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Bu aEamada inceledifimiz filme donersek; gerEek zaman olarak
zaman 12 saatdolayndadrr. Oysa film toplam 14 dakika siirmekedir-
teknolojinin ona sundu$u olanaklardan yararlanarak nasrl bir yorum
Bir bagka soyleyigle salt bu bakrq aErsr bile var olan gerEeklikle
eserinde igledigi gergekliiin a)mr Sey olmadr$rnr gostermektedir.

Sonug
Burada, belgesel filmin gerEekli$, sanatgrnrn algrlayrp iqlemeden once rrr
ayru $ey midir? sorusu yarutlanmaya Eahgrlmrgtrr. Bunu yaparken, gcirel
filme varhk biEimi ve biittinliigii olugturan varhk tabakalarr aErsrndan
'Gol Adamlarr' adh belgesel film bu bakrg aErsryla Eoziimlenmeyc
Buradan hareketle bir sanat eseri olarak belgesel filmin anlam alamnda
bu eserin olugmasrnda esin kayna$r olan gerEeklikle aynr qey deiildir.
Etinhi o esere o anlamr yiikleyen bir sanatEr vardr, aytrca, o gerEek kendi (i
zaman ve mekindan uzaklagmrq, anlamr evrensele varan bir sanat objesi
bir gerEekliktir. ^.
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Yeni bir kcirfez krizi geriliminin iyice trrmandrfr '98 $ubatrnda, Jean Baudrillard,rn,
ashnda bir kdrfez savagr olmadrSrna, bizim (medyanrn hedef kitlesinin) sadece bir tiir
bilgisayar oyunu izledi$mize, savagta olen 200.000 insan ile ilgili hiEbir gey gormedigimize,
olan-bitenin sadece bir oyun -gerEe$in oyuna, oyunun gerEe$e dontigtii$ii, Mobius
$eridi'ne benzer aErk-paradoksal bir oyun) olduiuna dair sdzlerini birEok kigiden ve
defalzrca duydum.

Ted Turner'tn vahgi, kural tantmaz bir kapitalizmle halelenmiE bagrrun altrndan grkan bu
'sanal savag'tabii ki cinemli bir tartrqma konusu olabilir ama ben bu noktada asrl konuqulmasr
gerekenin "1. Kcirfez Savagt'nda olen ikiyiiz bin insanr TV ekranlarrnda gdrseydik ne
defigirdi?" sorusunun yanrtr olduiunu drigtinuyorum.

Bu soruyu ve olasr yanltlarlnl tartrErrken goz oniinde bulundurmamrz gereken iki temel
baqhk var:

1. Algr evrenlerinde yaganan parEalanma ve toplumsal afazi
2. Simtilasyon amaEh bir medyatik sistem ve praxis simiilasyonlarr

Drigiinme srirecinin artrk sadece gorsel kodlamalarla gerEekleqtifi, varolugun
anlamlandtrtlmasrnda 'bakrE'tn -gormenin defil!- neredeyse tek baErna bir iktidar odair
haline geldigi bu vizyonlar Ea$nda goriintii ile gerEeklik arasrndaki iligkinin durum tespiti,
tartl$mayl daha saflam bir zemine oturtacaktrr.

1. Ne izledigimin Farklnda mryrm?
insanrn varoluqrrnu anlamlandtrmasr, Eewesini anlamlandrrmasryla dogrudan bailantrhdrr.
Her iki anlamlandrrma stirecinin temelinde de, ancak'diigiinme'nin goztimleyebilece$i
nesnel anlam yrfrnlarr bulunmaktadrr. Bu anlam yrfrnlan, diiEiinme diizeyinde nesnel
olmakla birlikte, kendiliiinden bir deier ve anlam biitrinti iEermeyip, ancak anlagrlmak
suretiyle iEerik kazanrr ve anlamlantrlar. 'Qevre', en bagta 'gcirtinti' olmak tizere trim
uyaranlanyla bu anlamlandtrma siirecini besler. Gortintti, anlam ile temellenmigtir ve
en cinemli ve etkin anlamlandrrmy'bilgilenme siireci 'gorme' ile baglayanrdrr. Qtinkii
gorme ve nesnesi olan goriintii, tiim iletigim -bir anlamlandrrmy'bilgilenme mekanizmasr
olarak iletigim- modellerinin temelinde yer almaktadrr.

1895'te Lumi6re Kardegler'in sinematografr icadryle birlike gorsel anlamlandrrma yepyeni
boyullar kazanmtqttr. Oncelikle yepyeni bir gerEeklik modelidir scizkonusu olan: Resim
aracrhfryla yapay olarak ve yapayhir tiimtiyle bilinerek olugturulan gcirsel gerEeklik
yansrmasl, Fotografrn bulunmasryla, yasanan gerEekliiin bir 'an'rnrn zanrr n akrqrnrn
iEinden Erkanlarak yeniden-tiretilmesinde mekanik bir kolayh$a evrilmigtir. Ama bu
gorsel gerEeklik yeniden-iiretimini en Earprcl ve en gerEekEi biEimde sunan, sinema
olmugtur.

furl tartrgma konumuzun odairnt, sinemanrn baglangrcrnda var olan sabit gortinttiniin,
zamanla geligen kurgu kuram ve tekniklerinin yardrmr ve <izellikle TVnin yaygnlagmasryla
yavag yavaq parEalanmaya baqlamasr olugturmaktadrr. Tekno-kapitalist geliqim siirecinde
hem neden, hem sonuE ve hem de belirleyici bir oge haline gelen hrz, giindelik yalamr
biittincl,il yaprsrndan uzaklagtrrtrken di$er yandan gcirtintti tiretiminde etkinlegerek algr
evrenlerini ParamparEa etmigtir. Ustiin bilgisayar ve hiper-hrzh kurgu teknikleri,
goriinenin ardmdaki gerEe$e ulaqrlmasrna ket vuracak biEimde kullanrlmaktadrr. Halbuki,
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Tekn o-ka pital i st gel ig i m
siirecinde hem neden,
hem sonug ve hem de
belirleyici bir 6!e haline
gelen hz, giindelik
yagamt biitiinciil
yap B nda n u za kl agfi n rken
difier yandan giSrii ntii
ii reti m i nde etki nlegerek
algr evrenlerini
paramparga etmigtir.

U{ur Kutay
ukutay@yahoo.com



Algtda gergekliQe
yabanalagfr?, insantn

yagadQt tarihsel
yabanalagman,n en

yofiun oldu{u bu
diinemde yabanalagma

olgusunu kolayca
kabullenilir hale

getirmektedir.
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gciriinenin ardrndakine ulaEabilmek iEip, 6nce gciriinende yo$unragrlmasr, bl
gosteren-gosterilen iligkisi EerEevesinde trim dtiz ve yananlamrarryla gcisu
goziimlenebilmesi gerekir. Fakat diigiincenin obje iizerinde yogunlagma gricri,
yoluyla paramparqa edilmig durumdadrr. Bundan 5-6 yrl k"d.. on.e AnDd.
arastlrmanln sonucu, durumun vahametini de gcistermektedir: ortalama bir i*
sabit goriintiiye"dayanabilme siiresi;.6-g'saniyedir. Bu dtizeyde ortaya Errm,
yofunlagma yoksunlulu deiil, aynr zamande'algrda gergeklige; y"bancrla$;d
gergeklige yabancrlaEma, insanrn yagadrfr tarihser yabancrlagmanln en yogoo oi
donemde yabancrlagma olgusunu kolayca kabullenilir hale getirmektedir. Gd
ardmdaki gerEele ulagma Eabasrnrn bu gciriintii iiretim biEimiyle ortadan kal
kitlenin verili toplumsal-siyasal-kiiltiirel evrene sorgusuz sualsiz itaatini de
getirmektedir.

B<iylesi bir teknik fonun iizerinde igleyen iEerikrerse, kaErnrrmaz olarak egemen i
Y]Ptrun yansrmalarr olup, "duygular iizerinde egemenlik kurulmasrnr saflaYm
iglevin bircirneklegtirilmesi, teksesliliiin yaratrlmasr iEin drigiinmeye boyun e!fliri
ve boylece egemen ideolojinin toplumsal bir karakter kazanmasrnr saElavacak ti
yaprlanmaktadrr.

olugturmaktadlr.

2. Medyanrn Bir Simiilakr Aracr Olarak portresi
Gciriintii iiretiminin, algryr gok edici kurgu teknikleriyle (orneiin son zan
kullanrlan flag tekniiinin hipnotik bir etki iEerdi$ biliniyor) .,r. dtigtik z.ka
da Eocuklara hitabedercesine video ve bilgisayar oy.rrrl.i, fo.-"trrri" g.r.q.fr
iEeriklerin neredeyse tamamen dramatizeve estetize edilerek sunulduiu.(sadec
show' denilen program ttiriinde de$il, ana haber biiltenlerinde bile artrk film giti r
dramatik havah kanh-canh 'haber'ler ortada...) bir medya ortamrnda higbir olgu
asli gerEekliiini koruyamayacak, bir'oyun'a dcintigecektir. 'Reality Show'kavraru
komik kapsamr burada iyice belirginlegmektedir: GeiEekte y"g"rr-rg orayler
biEimde sunulur ki, gergek olmaktan Erkrp algr evrenlerinde sadece dramatik,*
dciniigrir' Film gerEekle$mez ama gerEek filmlegir. Bu sayede, yemek yerken ye
onamrnln srcakh$nda Eayrmrzr iEerken, parEalanmrq insan gcirtinttilerini ya da
veya hastane koridorlarrnda acr Er$hklar atan insanlarr gciniil rahatrri.tyra izl
rzleyeblliriz Eiinkii zedelenrnig algr ewenimizde bu gortinitiler sadece ui nma.op
olarak belirmektedir -artrk TVler reality show programr yayrnramryorlar Er-rnrilistelerini dolduran riim yaprmrar, haber biiltenleri de dahil olmak uzere,
programlarrn yaprlmasrnr gereksiz krhyor.

Burada, konuyla ilgili olarak Susurluk cirnepini verebiliriz: .L996,nrnKasrm 
ayr

kazayla ortaya Erkan inanlmaz gergekler, 'devletin toplum iEin degil, toplumrn
iEin varoldu$u'Anadoluyarrmadasr'nda yaganan birEot or,r-r,rrlrrfr, ortadan i
iEin kullanrlabilecekken, ne yazrkki, medyanrnyeni film malzemesi haline geldi
'96 Kasrm ayrndan itibaren, bir zamanlar TRT'de gcisterilen ,Kcistebek,, .i

Ddniigri'gibi usta igi casuslukdizilerinin Tiirkiye versiyonunu izlemeye bapladrlc
'derin devlet' geklinde kavramsallaqtrrrlan hukuksuzluk Eemberini bu biEimde
bizi ne yazrk ki, ontolojik yabancrlagmaya ycinelik bir ozdeQlesme mekanizmasrnrn
llrlattl (Bunu daha cince de defalarca yagamrgtrk. ornelin parsadan olayr
yagananla'hatrrlayabiliriz: o gtinlerde iilke niifusun,r., u,rytit Eo$unlugunu
e$itimsiz ve diigiik gelir seviyeli medya izleyicisi kitrenin "oh, ne grizel yapm,s!
ma'deniz, yemeyen domuz!", "Ah, kegke ben olsaydrm..!" gibi, tJplumsal yah
tiriinti soylemleri nasrl da iEsellegtirdiklerini, sunug biEiminden kalmaklanan <:

bata$rna nasrl da saplandrklarrnr gormtiqttik). o grinrerde yaprlmasr gereken
biri, belki de, Abdullah eath isimli uluslararasr teroristin ve suE ortaklannrn,



biiyrik Eogunlugunu olugturan zihniyet ve algr EerEevesinde nasrl algrlandr$rnr,
rh casusluk filminin onla' nasrl etkiledigini gcirmeye Eahgmaktr. eiinkii

burada yaptrlr, "Derin Devlet ve Srrla'" filmini tam da ozdeglegmeci (mimetik)
:rle izleyicilerine sunarak, tiim ozdeqleqmeci firmrerde olduju gibi alternatif
biEimi tiretmek, gerEesi simrilasyona dciniigtrirerek aerin awtet aiiEiincesini
$nrmakve bunu giindelik bir davranrq biEimi haline getirmekti.

karramrnrn ciddi bir tartrqma konusu haline gelmesine neden olan bir bagka
. rnternet oftamldrr. Grindelik dilde difer ismi 'sanal nlem'olan bu enformasyon

rlrrici bir cife olarak toplumsala dayatrlan pozitivist bilimsel bilgi iktidarrnrn
dnamlr yeniden-t.irettiii r.iEiincti binyrl egifinde inanrlmaz bir irzlayayrlarak
llcn aEka, politikadan kiilttire kadar birgok bireysel ve toplumsal il(ki bigiminin
r de sanal diizeyde yagandrgr, bildiiimiz haliyle maddi ierEekliiin geEerliliiini

rlundufumuz gerEeklik pargalanmasr faciasrnrn iyice goriinrir oldugu Eoktir baka ornek, yakrn zamandasinemara'mrzda gcisteriren ,Blair'witch project
drsr' adh filmdir. Film gosterime girmede.r ,ylr. cince internet,re, bir cadr
i haklanda belgesel film Eekmek amacryla belirii brr bolgeye giden riE gencrn

bulunmugtu ve kurgulanarak gdsterime girecekti. Firm, ttimriyle aktiiel
len olugmugtu ve bu biEem, bahsi geEen olayrn gerEekliiinin gorser kanrtrydr.

vayrmlandr' Habere gcire bu tig genE, Eekim yaptrklarr derin o.manlarda
oqlardr ve onlardan haber ahnamryordu. Bir siire sonra internet ortamrnda
haber dolagrma grktr: Kayrp riE gencin amator kameralarla yaptrkla. gekimlerin

i bir drinya yaratmrq durumda. Artrk agklar simrilatif ortamlaida ve en temel
i gerEekliklerden Eok uzak bir yerlerde ya$anryor.

enerJrstnt,

kla'na da gahit olduk: "Bak, gcirdiin mri? GerEek!" Bu, giindelit g.rE.t tit-afik gerEekliiin nasrl da cirttigtriirinii, dahasr iki gergekliii., y.. d.grgti.,p
(gundelik yagamsal gergekligin) nasrl da ortadan tritt,g,nrlosteren dehgeti drnektir. Verili tiim biEim ve biEemleriyle gorsel iiretim, g..E.t ya$amr

bir karaktere bririindrirmekte ve simrilatif olanr sadece 
"lgra""d.gil, 

pratikte
e d<inrigttirmektedir!

k yanrlsamasr oyle tu*u ki, filmin jeneri$inde tig gencin ismini (bunlar
gergek isimleriydi) gciren izleyicilerin briyiik bir krsmrnrn, sinema grkrgrnda

Bir Belgesel Estetigine Dogru

6prEeiin bilgisinin bozulmamasr, tahrif edilmemesi kosulu var."

ya daha once,2. sayrda Engin AyEa goyle bir yaklagrm getirmiqti: ,,Belgesel

farkr, kullandrir malzemenin, belgesel nesnesinin, sinemanrn ve sinemacrnrn
i bagrna var olan nesneler olmasrdrr. GerEegin, gerEesin kendi yansrm ararryra
tartrgrlmasrdrr belgesel sinema."

u$ag alanr haline getiren herkesin tarh$rl#na inandrirm temel soruya donelim
/ama dtizeyinde gerqeiin gerEek ormaktan Erktr$r ve Lu korkutucu d'cinristmtin

n ettlgl brr ortamda, en temel malzemesi gerEekrik olan belgeselin belgeselliii
? E[er verili estetik biEime kargr tavrr alarak yeni bir estetik iiretebilir ve boylece

uzlaguran, hakh gosterilemez olanr hakh gosteren gtizel bir yanrlsama, giirsel
sal uyum ve dtizen diinyasr yarattl$t iEin gergeklikten uzaktrr

ucr uzlagrm drinyasrnda cizgiirleEmenin silahlarr olan yagam iEgtidtisii
duyum enerjisini, maddenin yaratrcrhirnr bastrrmaktadrr

lGiindemi'nin 3. sayrsrnda Hasan ozgen gciyle diyordu: "Belgeselci,nin meslek
prEegin bilgisini, dofrudan ya da dolayh yollardan ifade etme eabasrnda sakh.

aracrna dcintigmezse, belki, evet...

sinemacrlar yeni bir estetik diiErincesini tartrEmak zorundadrr. erinkti hem verili

insanhk durumunu yeterince ifade edemez

oplumda bir istikrar o$esidir ve bu yiizden kendisi de baskrcrdrr (3) ve hem de
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Gergeklik kavramtntn
ciddi bir tartryma
haline gelmesine
olan bir bagka drnek olgu,
internet ortamtdtr.

konusu
neden



Insanhk kaErnrlmaz olarak dtigiincelerin meta ve dilin de onla'n ovgtisii or
konuma geldiyse, o zaman bciyle bir yozlagmanrn nedenini anramak igin girigilen
gegerli dilsel ve diiErinsel taleplerin ardrna talalmayr reddetmelidir...,,(+)

I:"t,.t*,lO diigtincenin olugumunda bir gok alternaiif tartrgma diizeyi sciz
lEInde butundufumuz ve daha derinine inecek gibi gcirtindtigiimtiz yogun
sryrrlabilmenin yolla'ndan biri olaralq 'yabancrlagmaya yabancrlagtrrrcr' bir estetik
hep birlikte geliqtirebilmek umuduyla... ./

DiPNOT

(1) HORKHEIMER, Max - ADoRNo, Theodor w.,'Aydrnranmanrn Diyarektigi', cirt 1, eev: og.c
Kabalcr Yay., lstanbul, 1995, s. 20
(2) KOCATURK' Prof. Dr. Utkan, 'Agrklamah Trp Terimleri S6zlrigij', Atatiirk Universitesi
Ezurum, 1981. s. 57

(3) MARcusE, Herbert, 'Kargrdevrim ve Bagkardrrr', Qev: G. Koca - V. Ersoy, Ara yay. lstarE,
s. 84

(4) HORKHEIMER, Max - ADORNO, Theodor W., A.g e., s. 12



cengizkan ve Dora Grinel'in iki yh aqlan bir stire boyrnca gektikleri fotograflardan
-IEkalpakEr 

Qrkmazr' adh sergi, kugkusuz son yrllarda rastladlglmlz en anlamh
galrgma. Ashnda bu proje, yalnrzca fotograflardan olugmuyor; oncesinde yaprlan

r, sosyologlarrn katrhmryla sokak sakinlerinin demografik ozelliklerinin ortava
, ya$anan saylslz olay, fotograflar, sergi ve albiim... SonuE olarak ortaya bir

profili Erkryor; neredeyse her geyiyle. Projeyi ve proje boyunca yaEananlarr
albam Eok iyi hazrrlanmrq. Ay'ca sergide yer alan fotograflarrn baslasr da

parmak lslrtryor. Qok iyi diiqiinrilmtig ve iizerinde uzun siire Eahgrlmrq
her haliyle belli eden sergiyi izledigim iEin kendimi Eok gansh hissediyorum.

bu satrrlarrn okuyucularr da benim kadar ganshdrrlar. E[er deiillerse, ne yaprp
sergiyi izlemeliler ya da bir gekilde albtimii elde etmeliler. 28 Eyliil'de iEkalpakEr
-nda 

aErlan sergi, sonraki hafta Fotografevi-KoE Allianz sergi salonuna taglndr
ayr boyunca aErk kaldr. Serginin bu si.ire boyunca yofun bir izleyici akrnrna

da belirtmeliyim.

lir projeyi bir biitiin olarak be*endi$im iEin, iElerinden tek bir fotografseEerek
uzerine bir geyler yazmaya Eahgmak benim iEin Eok zor oldu. Fotograflarr tek tek

gofunun kendi bagrna bir dramr yansrttrgur, belli bir giice sahip olduiunu
iglerinden bazrlarrnrn Eok da iyi fotograflar olmadrirnr gdrdiim. Ama bu

, bu giiElii yaptnrn birer parEasrydr ve onlar olmadan bu yapt kurulamazdr.
n, bir sergideki trim fotograflarrn dcjrt dortliik olmasrnr beklemek de biraz
rlik olurdu. Sonuq olarak, iElerinden hangi fotograli seEersem segeyim, bu

rekbaqrna de$I, olugturdufu biitiin ile birlike deSerlendirmek zorunda olduium
bir projeyle kargr karqryayrm.

a konuk ettigimiz Elvis, belki 'lEkalpakEr Qrkmazr'nrn en tipik ozelliklerini
. Belki de bu sokagrn en srradrqr tiplerinden biri. Ama o da bu btitrinii olugturan

biri ve fotografi da iEimizi rsrtan griliimsemesi sayesinde en akrlda kahcl
n. Albiimtin girig yazrsrnda da belirtildi$i gibi Elvis Gaziantepli ve pastanesi

bilgilerin fotoirafla dofrudan bir iligkisi yok, ama gu satrrlar dolayh da olsa
anlam kazandrrryor: "...poSagalarrn yanrna gay ikram etmeden brrakmazdr."

adamrn yiizrindeki genig gtiliimseme, ytireginin bir yansrmasr gibi; babacan,
r, hoggcinilti... Ardrndaki duvarda yer alan Elvis veJames Dean fotograflarrnrn

fiziksel olarak benzemesi de ilgi Eekici bir bagka goriintti olugturuyor.

genelinde de dikkat Eeken Eok sayrda iE meknn fotoirafindan biri olan "Elvis",
rrn halkla kurmayr bagardrklarr iletigimin sonucunda ortaya Elkmlq. Fotofraf

n tarafindan gekilmig. iE mekan fotografi Eekmenin zorluklarrnrn bagrnda,
irmenin neredeyse olanaksrz olugu gelir. Bu zorluiu aqabilmek igin kargrmzdakiyle

kurmanrz ve ona griven vermeniz gerekir. Gordiiklerimiz, bu konuda hiq bir
-vaganmadrfr izlenimi veriyor olsa da, eminim projenin ilk zamanlannda bu

sorunla kargrlagrlmrgtrr. Ama brkmadan, usanmadan ve kendilerini iyi anlatarak
cengizkan ve Dora Gilnel bu sorunu asmayl bagarmrglar. Daha sonra, insan-
l$hsinin nasrl Eciziimlenece$ konusuna kafa yormak gerekir. Elvis'in bu kcigesinin

bu konuda fazla zamen fitirilmedifini dtigindtirtiyor bize! ig mekan fotografi
in teknik olarak en zor yanr ise aydrnlatmadrr. Iqrirn yetersizliii ya da homojen

en srk kargrlaErlan sorundur. Bu foto$rafta, rgrk konusunun da baganyla
igini gorriyoruz.Yizine drigen yanal rgrk, Elvis'i fondan ayrarak belirginligini

ve ona hacim kazandrrryor. Ayrrca, sol taraftaki aynanln da etkisiyle mekinrn

Fotolrof Okumo:
igrnlrnKCl

ig mekan fotolraft
gekmenin zorluklann,n
bagtnda, mekana
girmenin neredeyse
olanaksrz olugu gelir. Bu
zorludu agabilmek igin
ka ry n zd akiyle i I etig i m
kurmanz ve ona giiven
vermeniz gerekir.

Emre ikizter
foto b e I g esel c i le r@y a hoog ro u ps. c o m



Giiglii bir belgesel
fotoflraf ol u gtu rabil mek
igin doflru yerde, dofiru
zamanda bulunmak
dojru iligkileri kurmug

olmak gerekiyor.
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tiimi.inde homojen bir aydrnlanma sailanryor. Bu arada a1ma, aydrnlatmaya

mekinrn derinliiine de katkrda bulunuyor ve duvardaki fotoiraflan da

zenginlegtiriyor.

iE mekan fotofraflannda karqrlagrlan zorluklartn sonuncusu ise modellerin

ifadenin donuklufu ya da anlamsrzhfrdrr. Bu fotofraftaki derin ve stcak

a$amaya kadar bagarryla si.irdiiriilen iyi iliqkilerin karqrhfirnr veriyor ve

ahcr noktasrnr olugturuyor. Bu gtiliimseme, bitmig bir fotofrafin miihrii
fazlabir gey soylemeye gerek brrakmayan bu tiir ifadeler, belgesel fotoirafin
etkisini bir kez daha gozler oniine seriyor. GiiElii bir belgesel foto$af
do$ru yerde, doiru zamanda bulunmakve do$u iligkileri kurmug olmak

Cengizkan ve Dora Giinel'i hem bunu bagardrklart iEin, hem de bu proje ile

belgesel fotoirafErhirnda yeni bir donem aEtrklarr iEin kutluyorum. Iyi bir
projesinin ortaya Erkabilmesi iEin yalmzca dtig gi.icii ve bilginin yeterli olmadrEln,

aym zamanda sabtr ve yiirek de gerektirdifini kanrtladrklan iEin kendilerine Eok

ediyorum.

Yeri gelmiqken, qu gozlemimi de sizinle paylagmadan edemeyece$m. Bu satrrlan

giinlerde devam etmekte olan 7. Saydam Giinleri maalesef gok sayrda kdtii pr{
sahipliii yapryordu. Arada iyi foto$raflara rastladrfrmrz da oldu elbet' ama

fotografEr adaylarrnrn "beg daki$da Begiktaq" mantrfryla olugturduklarr gosteriler

felaketti. Diya gosterisi, bir projedir: Temelde fotografin kullanrldrfr, miizikve

desteklenen bir anlatrm yontemidir. Izleyicinin iyi fotograf, iyi efekt, iyi miizikrc
anlatrm dili bektediii bir projedir. Bir yanda 'iEkalpakgr Qrkmazr' gibi Eok iyi ti
bir yanda ise ne oldufu belli olmayan kotii foto$raflarrn pegpege dizildili
gosteriler... "iyi de ne ilgisi var bunlarrn?" diye soracak olursantz, ikisinin de on*
Fotofraf Vakfi tarafindan destekleniyor oluglarr. Yllardrr dzlemi Eekilen ve

haberiyle hepimizi sevindiren Fotofraf Vakfi'ntn bu kadar briyiik bir tutarsrzhki
oluqu beni fazlastylatiziiyor. Vakfin "proje"leri destekliyor olugu her ne kadar

da, bu projeleri denetleme etkinli$inin sorgulanmasr gerekiyor. On tane fotoi5efl

"goyle yapaca[rm, boyle yapacaltm" diyen herkesin desteklenmemesi lazrm. Otey
destekleneceii aErklandr$r halde bu destefi alamayan projeler de soz konusu.

bu karmagaya bir son vererek, yalnzca "nitelikli" igleri ve "gergekten"

bekliyoruz. .tl
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n-sin;masl rrllardrr.gerEekle hiE ilgisi olmayan ya da gerEegi son derece yapay bigimde
elan konularla uSagrntgtrr. Boylece sinema, Arap seyircisinin bilincini kcjrelten. onu

Kurtulug 5rgiitd'ntin aktif bir pargasr olarak galtgan Filistin sinema Grubu,nun
yay r n I ad Q t mia nifestoy u su n uyo ruz.

sorunlarrndan koparan bir uyuEturucu niteliEine biiriinmustiir.

z Arap sinemasrnrn tarihinde de zaman zeman
nl yansltmaya yonelik girigimler olmugtur. Ama

geliqmesinin karqrsrnda olan gerici giiEler tara{indan

dtinyamrzrn gerEeklerini,
bunlar yeni bir sinemanrn
her defasrnda engellenmig,

sur.

yar ki, soz konusu girigimler -birer ilerici giriqim olarak saygrnhklarr bir yana- biEim
sinemanrn zehirleyici mirasrndan
de.

i;erik yoniinden son derece zayftrlar. Geleneksel
hrrtulunamayacakmrq izlenimini brrakrrlar hepsi

Haziranyenilgisi yeni bir dcjnemi baglatmrgrrr. yenilginin yarattrgr yogun karrgrkhk
unda ilk temel sorular sorulmaya baglanrr. Bunun yanrsrra Arap dtinyasrnda yepyeni

s"ema yaratm^ye kendilerini adamrq geng yetenekler, gerek biEimde gerek iEerikte
nrnafa de$iqmeye inanan film yaprmcrlarr ortaya Erkar.

lani filmlerde neden yenildiiimiz sorulmakta, direnig vurgulanmaktadrr. fuhnda
p kargrya'oldulumuz en cinemli sorun, halkrmrzrn mticadelesini desteklevecek.

rFm? gergekleri dile getirip rilkemizin kurrulugu iEin vermekte oldu$umuz Arap-
in mticadelesinin aEamalarrnr anlatacak bir sinema yaratmaktrr. Bciyle bir sinema
diinii, hem bugr.inti, hem de yarrnr anlatabilmelidir. Bciyle bir sinemanrn gticti
sel Eabalarrn yeniden bir araya gelmesini sailayacaktrr. Bu garttrr, Erinkri bireysel

deferleri ne olursa olsun tek baElanna yetersiz, etkisiz, soluksuz kalmaya

ler sinema ve edebiyat ile uiraganlar olarak bu amaElarla manifestoyr yayrmhyor ve
Filistin Sinema Grubu'nun olugturulmasr igin Eafrrda bulunuyoruz. Grup iEin

mrz ilkeler gunlardrr:

Filistin davasr ve hedefleri iizerine, Arap drinyasrnrn ozelliklerinden yola grkan,
ve Filistinli yonetmenlerce ycinetilen filmlerffinden demokratik ve ilerici olan

k,

Eski estetilin yerine, yeni iEerikleri tutarh bir gekilde ifade edebilecekyeni bir estetik
lm ya Eahgmak,
sinemayr biittiniiyle Filistin devriminin ve Arap davasrnrn hizmetine sokmak,
Filistin davasrnr tiim diinyaya anlatacak filmler iizerinde Eahgmak,
Flistin halkrrun mticadelesini belgelemek iizere bir film ve foto[raf arqivi oluqturmalg
Bdtiin diinyadaki devrimci, ilerici sinema gruplanyla iligkileri giiElendirmek; Filistin

fi lm festivallerine katrlmak; Filistin devriminin hedefl erini geligtirmeye ycinelik
alar yapan ttim dost gruplara bu EahEmalar nda yardtmcr olmak.

Sinema Grubu, kendisini Filistin devriminin ayrimaz bir parEasr olarak
edir. /

Sinema'dergisi, sayr 32, 1980, s.23. (Cineaste dergisinin ilkbahar 1979 sayrsrndan atrnmrgtrr.) Qeviri: Aydtn Pesen
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