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BELGESEL FøLM YAPIMINDA
YENø YÖNELøMLER VE MELEZ FORMLAR
Yrd.Doç.Dr. Melek ATABEY∗
ÖZET
Bu makale televizyon ve daha genel anlamyla medya sektöründe meydana
gelen de÷iúimlerin belgesel film açsndan do÷urdu÷u sonuçlar irdelemeye
çalúmakta ve son zamanlardaki belgesel türü içinde gözlemlenen melez formlarn
özelliklerini ve bunlar üzerine yaplan tartúmalar de÷erlendirmektedir.
Televizyonun ekonomik ve program yaps ile ilgili öncelikleri, belgesel
yapmclarn daha çok izleyici kitlesini çekebilecek ve izleyiciyi e÷lendirecek yeni
arayúlara yönlendirmektedir. Bunun sonucunda da, bilgi a÷rlkl formlarla
kurmacay biraraya getiren yeni belgesel formlar ortaya çkmútr.
Anahtar Kelimeler: belgesel film, melez formlar, yeni belgesel
ABSTRACT
This article attempts to evalute the consequences of the recent changes in
electronic media sector, and examine the characteristics of the hybrid forms in
documentary film making. The cultural and financial economies of television are
putting more pressure on producers than ever to entertain to be able hold larger
audiences at any time. As a result we see new forms of documentary, combining the
characteristics of fictional and factual elements in representing the reality.
Key Words: documentary film, hybrid forms, new documentary

GøRøù
Belgesel sinema tarihinin John Grierson, Dziga Vertov, Paul Rotha,
Robert Flatherty ve Pare Lorentz gibi önemli isimleri, belgesel sinemann en
önemli görevini, gerçekleri görüntüleyip halka aktarmak yoluyla belli bir
toplumsal amac yerine getirmek ve toplumun aydnlanmasn sa÷lamak
olarak görüyorlard. Bu anlayú, öykülü filmlerin sundu÷u 'sansasyonel ve
basite indirgenmiú' olarak nitelenen gerçekli÷in temsiline karú bir yant
olarak ortaya çkmút. Belgesel sinema, anlatmyla, söylemiyle, tarz, etik,
konu ve kiúileri yanstma biçimiyle kurmaca türlerden kesin çizgilerle
ayrlyordu. Ancak, bugün Grierson gelene÷ine ba÷l belgesel sinemann
hem anlayú hem de biçim açsndan önemli de÷iúimler geçirdi÷ini
görüyoruz. Günümüzde belgesel otuz dakikalk araútrmac gazetecilik
örne÷inden, uzun metrajl, ve sinema dilinin bütün özelliklerini taúyan
filmlere, sradan kiúilerin bir günlük öyküsünü anlatan video güncelerinden,
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realite úovlara kadar, farkl biçim ve denemeleri içeriyor. Artk bilgi a÷rlkl
ve kurmaca formlar arasndaki snrlar ortadan kalkyor ve bu türleri
birbirinden ayrmak ve her birinin kesin tanmlarn yapmak giderek
zorlaúyor.
John Corner (2000), belgesel film yapmnn úu anda içinde
bulundu÷u dönemi ‘post-belgesel kültür’ olarak adlandryor. Modernist bir
proje olarak ortaya çkan “belgesel sinema”, kaydedilen gerçekli÷in yeni
popüler formlar ve kullanmlar ile birlikte bu kültür içinde de÷iúime
u÷ramakta ve yeniden biçimlenmektedir. Esteti÷i, kurumsal destekleri ve
kamusal amaçlar göz önüne alnd÷nda her zaman sa÷lam temellere sahip
oldu÷u düúünülen belgesel, kendini daha önce hiç yüz yüze gelmedi÷i kadar
istikrarsz ve güvensiz bir ortamda bulmuútur. Bu ortam hazrlayan, tüm
dünyada 990'l yllardan beri yaúanan toplumsal, politik, teknolojik ve
ekonomik de÷iúim ve bunun medya sektörü üzerindeki etkisidir. Bu de÷iúim,
program ve film üretiminde e÷lencenin öncelik kazand÷ ve dolaysyla da
izleyicinin ilgisini çekece÷i varsaylan bir programclk ve yaynclk
anlayúnn giderek daha da egemen hale gelmesi olarak yansmútr.
Belgesel film açsndan ortaya çkan durum ise gerçekli÷in aktarm ve
yanstlmasnda bilgiyi, kurmacay ve dramatik ögeleri birleútiren yeni
formlarn ortaya çkmú olmasdr. Bu formlar belgeselin iúlevi ve
gerçekli÷in sunumu ile ilgili tartúma ve sorular yeniden gündeme
getirmiútir.
Bu makale belgesel film yapmnda son yllarda meydana gelen
de÷iúimi ve belgesel sinemada ortaya çkan popüler formlar
de÷erlendirmeyi amaçlamaktadr. Burada vurgulamak istedi÷imiz, yeni tür
ve biçimlerin, toplumsal ve tarihsel gerçekli÷in yanstlmas, sorgulanmas,
araútrlmas yoluyla toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gibi
belgeselin temel ilkeleri arasnda saylan iúlevleri gölgede brakan,
belgeselin popüler bilgi a÷rlkl e÷lence olma iúlevini de eklemiú oldu÷udur.
Belgeselin Yeni Gerçe÷i
Modern hayatn pek çok alann etkileyen dijital teknoloji,
görüntülerin çekiminden kurgulanmasna, yaynlanmasndan almlanmasna
kadar yaúanan süreçlerde yeni, köklü ve oldukça karmaúk uygulamalarn
ortaya çkmasna neden oldu. Yeni teknolojik araçlar, görüntü
manipülasyonu ve yaratm anlamnda, neredeyse snrsz denilebilecek
olanaklar sunmaktadr. øúte bu yüzden, belgesel sinemann ana ilkesi olan dú
gerçekli÷in sunumu, úimdi her zamankinden çok daha sorunlu
görünmektedir (Corner, 995). øfade etme biçimlerini ve varolan
yaklaúmlarn snrlarn geniúleten ve zorlayan yeni sanatsal ve kültürel
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arayúlar da, bu de÷iúime katkda bulunan di÷er etkenler oldu. Sinematik
özelliklere en yakn olan orijinal belgesel film ile televizyondaki di÷er
formatlar arasnda gördü÷ümüz belirsizleúme e÷ilimi, gerçekli÷in temsilinde
bilgi ve kurmacann özelliklerini bir araya getiren, yeni melez belgesel
formlarn oluúmasna yol açt.
20. yüzyln ikinci yarsndan günümüze kadar yaúanan süreçte
televizyon, belgesel filmin varolan ve olas biçimlerini belirlemede en
önemli etkenlerden birisi oldu. Televizyonun giderek daha fazla ticari
kayglara boyun e÷mesi, bilgi a÷rlkl türleri ve daha dar anlamda belgesel
film yapmn, hzla de÷iúen bu ortama uyum sa÷lamak zorunda brakt. Baz
yazarlar televizyonun belgeselin geliúimini engelledi÷ini iddia etmekte ve
televizyon endüstrisinin içinde bulundu÷u dönüúümü belgesel filmin yaúama
koúullarn tehdit edici geliúmeler olarak yorumlamaktadrlar. Son
zamanlarda yaynclkta giderek artan ticarileúme e÷ilimleri, dramatik
özellikleri ön plana çkan belgesel türlerin artmasna neden olmuútur.
Televizyonun belgesel film yapmclar için çok önemli olanaklar sundu÷unu
söyleyen ve daha iyimser bir yaklaúm benimseyen baz yazar ve sanatçlar
ise, bu de÷iúimin belgesel sinemaya güç ve yenilik katt÷, yeni anlatmlar
ve ilginç formlarn geliúimini yüreklendirdi÷i görüúündedirler. Bondebjerg
bugün melez formlarn geliúiyle tank oldu÷umuz durumu eski kamusal
yaynclk söyleminin demokratikleúmesi ve ayn zamanda yeni, karma bir
kamu alann yaratlmas olarak de÷erlendirmektedir (Bondebjerg, 996: 29).
Bununla birlikte, Kilborn ve Izod'un da ifade etti÷i gibi, aslnda belgeselin
yeni bir altn ça÷a girdi÷ini söylemek belki aúr bir iyimserlik ve naiflik
olacaktr (Kilborn ve Izod, 997). ùu anda belgesel sinemaclar, geçmiúe
göre çok daha snrl koúullar ve olanaklarla çalúmaktadrlar; bu da onlarn
sanatsal özgürlüklerini snrlamaktadr.
Ancak sektöre bakt÷mzda karúmza farkl bir tablo çkmaktadr:
Televizyonda tematik kanallarn ortaya çkmas belgesele olan talebi
arttrmútr. Hem süre, hem de konu açsndan bu kanallarn talepleri
do÷rultusunda üretim yaplmaya baúlanmútr. National Geography ve
History Channel gibi kanallarda gösterilen belgeseller, televizyonun yayn
akúna uygun olarak genellikle elli altmú dakika olmakta, daha evrensel
konular ele almaktadr. Daha deneysel, yenilikçi ve radikal belgesel
yapmlar; sorgulayc, otobiyografik ya da yalnzca belli bir kültür tarafndan
anlaúlabilecek çalúmalarn bu pazarda yer bulmas zordur. Bu tarz ürünler
izleyicileri ile ancak belgesel film festivalleri ve yarúmalarnda
buluúabilmektedir.
Böylelikle, televizyonun belgesel filmi biçimlendirmedeki rolü
arttkça, belgeselin iúlevleri ve özellikleri üzerindeki etkisi de daha belirgin
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hale gelmektedir. Sinemayla halâ pek çok ortak noktas olmasna karún,
televizyonun öncelikleri ve koúullar farkldr. Televizyon daha geniú
program türlerini barndrr. Bu yüzden de belgesel daha kat yasal
düzenlemelerle birlikte, yeni biçimlere ve formatlara da uyum sa÷lamak
zorunda kalmútr. Baz belgesel film yapmclar televizyon pazarna
girebilmelerini tehlikeye atacak fazla politik, tartúmal ya da büyük izleyici
kitlelerinin beklenti ve de÷er yarglarna ters düúebilecek programlar
üretmekten çekinmektedirler. Yapmclar ve yöneticiler belgesel filmleri
program akú içine nasl dahil edebilecekleri konusunu yeniden ele
almaktadrlar. Dünyann pek çok ülkesinde hem kamusal, hem de özel
kanallar biribirleriyle rekabet ederken; belgesellerin katksnn ne
olabilece÷ini her zamankinden daha fazla düúünmek zorundadrlar.
Belgeselde Yeni Formatlar
Televizyonun belgesel filmleri malî açdan destekleyebilecek tek
kaynak olmas, geleneksel tarzdaki belgesel türlerinin televizyonun yeni
finansal ve kültürel gerçeklerine uygun olarak yeniden biçimlenmesi
e÷ilimini ortaya çkarmútr. Artk belgeselin daha öncesine kyasla hem
e÷lendirme, hem de çok daha fazla sayda izleyiciyi çekmek gibi bir
zorunlulu÷u bulunmaktadr. Böyle bir zorunluluk, baz yazarlar tarafndan
'televizyon belgeseli' olarak da nitelendirilen melez belgesel türlerini ortaya
çkarmútr (Corner, 995).
Son zamanlarda ortaya çkan bu türler aslnda dolaysz sinema
(direct cinema) ve sinema gerçek (cinéma véritè) gibi iki önemli biçimi
içeren gözlemci (observational) ve açklayc (expository) belgesellerin
özelliklerini bir arada taúmaktadr. Melezleúmiú formlar her iki biçimin de
en ilgi çekici ve konuya uygun olan yönlerini almaktadr. Yorumcuyu
kullanarak olaylara, sözlere ve konuúmalara belli tarihsel ve toplumsal bir
ba÷lam oluúturmaya çalúrlar. Melezleúmiú belgeseller arasnda türsel
açdan bir ayrm yapmak her ne kadar zor olsa da kullandklar teknik,
söylem, hedef izleyici ve amaçlar açsndan de÷iúik isimler altnda
toplanmaktadrlar.
Fly-on-the-wall ve Dizi Belgeseller
Yeni formatlarn içinde en popüler olanlardan birisi, dolaysz sinema
ile sinema véritè'nin özelliklerini kullanan ve 'Fly-on-the-wall' ad verilen
belgesellerdir. 'Flies on the wall' deyimi øngilizcede sahne úklarnn ve
dekorun olmad÷ bir film çekim ortamn ifade etmektedir. Bu programlarn
bazlar kurumlar (hastane, polis, cezaevi, havaalan vb.) bazlar ise daha
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çok sradan insanlarn gündelik hayatlarnda olan biteni (aile hayat, evlilik,
hastalk, çocuk e÷itimi vb.)• konu almaktadrlar. Bu yapmlarda yönetmenin
minimum düzeyde müdahale etti÷i varsaylr. Olaylar gerçekte yaúand÷
gibi çekilir. Fly-on-the-wall belgeselleri, anlatcnn rolünü, belli bölümleri
birbirine ba÷layan bilgilendirici konumuna indirir ve program içindeki
fikirlerin sunumu, tabii e÷er belli bir fikir varsa• daha çok kurgu yoluyla
gerçekleúir. Bu e÷ilim, ksmen ben merkezci belgesel ya da baúka bir
deyimle auteur sinema denilen ve tamamen yönetmenin imzasn taúyan
örneklerden do÷maktadr. Bu format ucuz, e÷lendirici ve her ne kadar soap
operadaki dramatik kurgu ögelerinden yararlanyor olsa da; soap operalarn
tersine, izleyiciler, bunun gerçek hayat oldu÷unu bilmekte ve farkl bir göz
ve anlayúla izlemektedirler.
øzleyicilerin büyük bir ço÷unlu÷u, di÷er insanlarn hayatlarnda olan
biteni, uzaktan da olsa dinlemeyi ve seyretmeyi sevmektedirler. Sradan
kiúilerin yaúadklar, yine sradan ve kendileri gibi olan kiúilere/izleyicilere
aktarlmas ilginç bulunmaktadr. Bunun gibi tanklklarn yani
“gözlemci/rontgenci” (voyöristik) tarzn ilgi çekmesinin nedeni, baúka
kiúilerin yaúadklarna böylesine yakndan tank olabilmesidir. Öte yandan,
izleyicinin gördükleri hakknda belli bir yönlendirme yaplabilmesi için
açklayc belgeselin yöntemlerine baúvurulur. Filmde önemli noktalar bir
anlatc ya da sunucunun okudu÷u metin aracl÷ ile açklanr.
Fly on the wall tarz programlar içinde saylan artk aktörlerin oyun
oynad÷ ve úov yapt÷ dizi belgesel olarak adlandrlan (docu-soaps) dizi
belgeseller ortaya çkmútr: Biri Bizi Gözetliyor, Ünlüler Çiftli÷i, Biz
Evleniyoruz, Akademi Türkiye bunlara örnek olarak verilebilir. “Big
Brother” olarak litaratüre geçen program her ne kadar ülkemizde bir yarúma
program olarak nitelendirilse de, aslnda melez belgesel türlerinin içinde yer

•

Fly on the wall belgeseli için bir örnek vermek gerekirse: BBC’nin “Modern
Times” (999) adl belgesel program dizisinden verilebilir. Bunlardan birisi olan
“Family Wars”ta çocuk e÷itimi ve aile içi iliúkiler iki aile örne÷inde ele almaktadr.
Bu programda ailelerden birisi daha liberal bir e÷itimden yanayken, di÷eri daha
püriten bir anlayúa sahiptir. Her iki hayat tarz, oldu÷u gibi, gerçekte nasl
yaúanyorsa “belgeseli” çekilmiútir. øzleyiciler, bu hayat tarzlarna tanklk ederek,
iki aile arasndaki farkta paralel kurgu yoluyla daha belirgin hale gelir. Örne÷in,
çocuklarn anne babalaryla ile iliúkisini izleyici bu kurgu tekni÷iyle eú zamanl
izler.
•
Baz programlar (Family Wars), aile kurumunun günümüzdeki durumunu ele
alrken belli sorgulamalar yapmaktadr. Ancak bazlarnda (Lowe Town BBC, 999)
temel bir ana düúünce bulunmaz.
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almaktadr. Gelecekte bu tür belgesellerin hiç kuúkusuz daha da ucuza
maledilerek, daha çok úov ö÷eleri taúmas kaçnlmaz görünmektedir.
Refleksif Belgeseller
Bu tür belgeseller dolaysz sinemann tersine, izleyiciye filmin bir
konstrüksiyon oldu÷unu hissettirir. Bazlarnda yeniden canlandrmalar
tekrar tekrar gösterilir. Haber ve arúiv görüntüleri kullanlr. Görüúmelerin
yapld÷ mekânlar da amaca uygun olarak yeniden düzenlenir. Bazlarnda
abartl bir görsellik hakimdir. Bu tür belgesellerin estetik ve politik
yaptrmlar düúünüldü÷ünde, üstünde durulmas gereken en önemli olgu,
aslnda kendisi de oldukça sorunlu olan 'gerçeklik'i reddediyor olmalardr.
Yalnzca kamera önündekilerin de÷il, kamera arkasndakilerin de de÷er
yarglar ve inançlar önemlidir. Refleksif belgesel, birbirleriyle çeliúen inanç
sistemleri arasndaki çatúmay ortaya koymaya çalúr. øzleyici gördü÷ü
imajlarn ve duydu÷u seslerin dünyay tam olarak temsil edip etmedi÷ini
sorgulamaya baúlar; çünkü, bunlar aslnda filmi gerçekleútiren tarafndan bir
araya getirilmiú ve inúa edilmiúlerdir. Alúlmú belgesel tarzlarnda
vurgulanan ise yapmcnn dú dünya ile olan iliúkisidir (Nichols, 99: 5760). Refleksif belgesel yapmclar çerçeveye bir katlmc (participant)
olarak de÷il, bir auteur olarak girer; bu kimi zaman öykülü filmlerdeki baúrol
oyuncusunun özelliklerini yüklenmeye kadar da gidebilmektedir. Nichols
(99:57-60) refleksif belgeselin belli biçimsel araçlar kulland÷n belirtir.
Bunlar alúlmú formlarn dekonstrüksiyonundan kaynaklanan ve izleyicinin
farkndal÷n arttracak baz araçlardr: Parodi, ironi ve satir bunlarn
arasnda yer alr. øzleyicinin bu belgesellerden beklentisi farkldr. Belgesel
yapmcs izleyicinin alúk olmad÷ “beklenmeyeni” dener; burada amaç,
izleyici üzerinde úok yaratmaktan çok, filmin ve genelde belgeselin statüsü
hakknda sorular sordurabilmektir. Metinsel strateji olarak Brecht'inkinden
çok farkl olmayan bir yabanclaútrma tekni÷i kullanrlar. Baúka bir deyiúle,
belgeseli izleyen, sadece izleyen olmaktan çkarak, katlmc bir konumda
yer alr. Belgeselin ne sundu÷undan çok kendisinin ne almlad÷ da bu
süreçte önemli hale gelmektedir.
Bu tür içindeki baz program örneklerinin tepki duydu÷u yalnzca
geleneksel kalplar içinde yer alan belgesel film üretiminin dili, kodlar ve
uzlaúmalar de÷il; ayn zamanda toplumdaki ortodoks fikirlerdir. Biçimsel
tepki, politik tepkiyi tamamlar ve birbirini güçlendirir. Bu düúünce,
belgeselin yorumlayc gücü konusundaki görüúleri destekler niteliktedir.
Nichols buna örnek olarak 70 li ve 80 li yllarda çekilmiú ve ele ald÷
konuda toplumsal farkndalk yaratmay baúarmú olan feminist belgeselleri
gösterir (Nichols, 99) Bu filmler hem belgeselin dilini yeniden
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biçimlendirme iste÷i, hem de geniú yanklar uyandran toplumsal bir
hareketin oluúturdu÷u basklarn sonucunda ortaya çkmúlardr. Refleksif
belgesel, politik farkndal÷ yükseltmek anlamnda, belgesel formlar
arasnda tek yol olarak nitelendirilmektedir (Kilborn ve Izod, 997: 80).
Ancak, kimi zaman toplumsal yaúamdan geriye do÷ru giden refleksif e÷ilim,
onun kendine temel ald÷ konular dürüst bir biçimde ele almasn
önleyebilir.
Televizyonda belgesellerin satn alnmas ve yaynlamasndan
sorumlu olan kiúiler bu tür yapmlardan kaçnmaktadrlar, çünkü çok fazla
sayda kiúinin bunlar izlemedi÷i düúünülmektedir. Ancak, son yllarda
özellikle Michael Moore tarafndan yaplan refleksif tarzda olan belgeseller,
gerek televizyonda gerekse sinemada izlenme oranlar açsndan oldukça
baúarl olmuútur. Ancak, bu belgesellerde gerçekli÷in ele alnmas, sunulan
bilgilerin belli bir yönde güdülenmiú oldu÷u ile ilgili eleútiriler de bu
yapmlarn içtenli÷i ve güvenilirli÷i konusundaki kuúkular gündeme
getirmektedir. Örne÷in yönetmenli÷ini Michael Moore’un yapt÷ Bowling
for Columbine (Benim Cici Silahm), bu açlardan eleútirilmektedir.
Refleksif belgesellerin kamusal alann demokratikleúmesi
anlamndaki kullanmn da görmekteyiz. Belki de bunun en çarpc örnekleri
videoactivizm denilen çalúmalarda görülebilmektedir. Videoaktivizm
küreselleúme karút guruplarn kendi medyalarn oluúturmak amacyla
gittikleri gösterileri kendi kameralaryla belgelemeleri/çekmeleriyle
baúlamútr. Bu tür belgesellerinin amaçlar arasnda polis úiddetini önlemek,
bu gösterilerin yol açaca÷ yasal süreçler için belge toplamak, kiúilerin
verdi÷i demeçleri de÷iútirmeden belgelemek, dünyadaki krizlerle ilgili
insanlarn kamu gündemini biçimlemelerine olanak tanmak, iletiúimin
demokratikleúmesini sa÷lamak ve büyük medya úirketleri karúsnda
insanlarn kendi medyasn yaratmasn sa÷lamak yer almaktadr
(http://www. videoactivisim.org).
Birinci-úahs Belgeseller
Video güncesi (video diary), ya da kiúisel belgesel olarak da
tanmlanan bu tür belgeseller, kiúilerin kendi düúüncelerini yazmak yerine,
sesli ve görüntülü olarak kaydetme isteklerinden do÷maktadr. Bu kiúiler,
düúüncelerinin daha geniú bir izleyici tarafndan izlenece÷ine inanrlar. Bir
taraftan sradan olann önemsenmesi: artk herkesin öyküsü biricik bir öykü
olarak kendini var etmesidir. Amatör kameralarla çekilen tüm filmleri de bu
kategoriye sokmak mümkün. Ve tabi film yapmcsnn kendi çevresinin de
tepkilerini hesaba katmas söz konusu. Aile filmlerinin tersine bunlarn belli
bir temas ve biçimi vardr. Ancak profesyonelce yaplmú filmlere göre
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farkl kamera açlar kullanrlar. Anlatm filmi yapan oluúturur. Filme
alrken araya girecek ayrntlar çok fazla düúünülmez. Sallanan ve sabit
durmayan sürekli hareket halinde olan kamera kullanm söz konusudur.
Refleksif filmlerde oldukça kiúiselleútirilmiú ses vardr, bunlarda ise iç
monologlara yer verilir. Öznellik ögesi oldukça yüksektir ve bu da sonuna
kadar kullanlr. Bu özellik bu belgesellerin en önemli ve güçlü yanlarndan
biridir. BBC’nin 992 ylnda baúlatt÷ bir proje olan ve sradan insanlarn
duygu ve düúüncelerine yer veren Video Nation bunun en önemli
örneklerindendir. (Carpentier, 2003)
Realite ùovlar
Realite úovlar televizyon programlar içinde son yllarda oldukça
fazla izleyici kitlesi bulan programlar oldu. øzleyici oranlarnn yüksek
olmas, bu program türünün saysn arttran en önemli faktördür. Ksa,
aksiyon yüklü sekanslar, polis ve kurtarma ekiplerinin çalúmalarnn
görüntülenmesi, suçlu ve ma÷durlarn duygusal tepkilerine yer verilmesi, bu
programlarda gördü÷ümüz tekniklerin yalnzca bazlardr. Popülist bir
söyleme sahip olan bu yapmlar, aslnda toplumda varolan ahlâk, gelenek,
yasa ve düzen anlayún ve söylemini pekiútiren ve yeniden üreten bir
ideolojiye sahiptir. Bu programlar TV drama ve dizileriyle de baz
anlamalarda örtüúen ortak özelliklere sahiptirler. Her iki tür programda da
izleyiciler gördükleri karakterlerin hayatlaryla duygusal bir özdeúleúme
içine girebilmektedirler. TV dramalarda kötü ve iyi karakterlerin çatúmas
yoluyla örülen anlat yaps, realite úovlarda birbirlerinden ayr bölümlerin
üstüste eklenmesiyle gerçekleútirilir: Suçlular ve onlar yakalayan yetkililer.
Bu tür programlarn belgeselin di÷er türleriyle paylaút÷ di÷er ortak
özelli÷i ise, “belgesel gerçekçilik” (documentary realism) pek çok ortak
noktasnn bulunmasdr. Fly on the wall larda da tartúld÷ gibi ‘gerçek
rahatsz eder’ (reality bites) görüúü bu türler için de geçerlidir. Otantik imaj
ve seslerin kaydedilmesi ve sallanan kamera çekimleri gerçeklik duygusunu
pekiútirmektedir. Nichols, belgesel sinemann geleneksel özelliklerini
sraladktan sonra realite programlarn bunlardan hiç birisine sahip
olmad÷n ve postmodern esteti÷in önemli bir parças olmasndan
kaynaklanan çok parçal, merkezsiz, heterojen bir yapda oldu÷unu
belirtmektedir (Nichols, 994). Aslnda bu programlar suç ve úiddeti
kiúiselleútirmekte toplumsal ba÷lamndan kopararak sunmaktadr. ùiddet
toplumsal bir sorun olmaktan çkarak bireysel öykülerin bir parças haline
gelmektedir. Kendini geçmiúe ve gelece÷e ait bir ba÷lama ait görmeyen bu
tür yapmlarn popüler olmas, önemli sorun ve olaylarn da bu biçim içinde

224

Yeni DÜùÜNCELER, Yl , Say , Haziran 2005

ele alnmas e÷ilimi duygusall÷n ve dramatik olann öncelik kazanmas
sonuçlarn do÷urmaktadr.
Belgeselin Gelece÷i
‘Post-belgesel’ ya da ‘popüler belgesel’ olarak adlandrlan dönemin
belli baúl türleri, belgesel film yapm açsndan ‘kurmaca türler’e benzeyen
baz özelliklerin a÷rlk kazanmasna neden olmuútur. Öncelikle, izleyiciyi
oyalama ve e÷lendirme iúlevlerini yerine getiren bu yapmlar, klâsik
anlamdaki belgeselin statüsünü sarsmú ve zayflatmútr. økinci olarak,
özellikle de dizi belgesellerde gerçek kiúilerin katlmyla yaplan
programlarda gösteri ve oyuna dayal ögeler giderek güçlenmiútir. Gözlemci
belgesellerde kiúilerin do÷al davranúlarnn yerini oynamay ve gösteriyi ön
plana koyan bir anlayú gelmiútir. Bu anlayú da, belgeselin ciddi ve güvenilir
olma niteliklerini zedelemektedir. Öyle ki, øngiliz Carlton Televizyonu
tarafndan 996’da yaplan ve Kolombiya’dan øngiltere’ye uyuúturucu
ticareti ile u÷raúan kartelleri ele alan The Connection örne÷inde oldu÷u gibi,
daha ciddi konular içeren baz belgesellerin önceden planland÷ ve kurmaca
oldu÷u iddia edilmiútir (Winston, 2000). Üçüncü olarak ise, tarz ve içerik ile
ilgili sorularn yan sra, belgesel, toplumu etkileme potansiyeli açsndan da
önemli bir de÷iúim içindedir. Bu de÷iúim son yllarda kamusal ve özel
alanda meydana gelen de÷iúimlere paralel olarak ortaya çkmú bir sonuç
olarak yorumlanabilir. ‘Baúka kiúileri ve úeyleri görmek/izlemek’ bir
zamanlar demokratik katlm, bilgilenme, reform ve ilerleme gibi toplumsal
öneme sahip büyük amaçlar ve ilkeler ile ba÷lantl iken; günümüzde
insanlarn giderek de÷iúen öncelikleri nedeniyle bu kavramlarn
anlamlarnda de÷iúmeler ve kaymalar olmuútur. Belgeselin birlikte anld÷
‘kamu’, ‘halk’, ‘toplum’ kavramlar ile ilgili olarak derin bir kriz
yaúanmaktadr. Vatandaún yerini tüketicinin/müúterinin, kamusal olann
yerini ise özel ve popüler olann ald÷ bir ortamda; belgeselin formu, içeri÷i
ve iúlevleri de daha çok tüketicinin ve pazarn de÷er, beklenti ve
ihtiyaçlarna göre belirlenmektedir.
990'larn baúndan beri belgeselin biçimi ve ele ald÷ konular
açsndan önemli yenilikler/ de÷iúimler ulusal ve uluslaras belgesel film
üretimi açsndan baz olumsuz etkiler yaratmútr. Yeni melez formlarla
ilgili sorun, kamu yayncl÷ ilkelerine uyma çabalarna karún, tabloid
televizyona do÷ru giden yolda olmalardr. Ticari kayglar izler kitleyi
maksimize etmeyi amaçlayan yüzeysel programlar ço÷altmaktadr: Realite
úov türü programlarn artmú olmas bunun en tipik örne÷idir. Bu tür
programlarn, belgesel filmlerin demokratikleútirme ve bilgilendirme
potansiyeline karú tehlike oluúturdu÷u düúünülmektedir.
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John Corner úu anda belgeselin gelecekte karúlaúaca÷ en büyük
mücadelenin postmodern bir úüphecilik ya da dijital güdülemeden
kaynaklanmayaca÷n iddia etmektedir. (Corner, 2002:267) Belgeselin
hayatta kalma koúullarn belirleyecek olan en önemli faktör, oyalayc ve
e÷lendirici olma iúlevinin dinamikleri ve gösteri esteti÷inin, gerçe÷in popülar
imgelerini büyük ölçüde etkiledi÷i ve kuúatt÷ görsel ve iúitsel bir kültürde,
belgeselin kendini yeniden biçimlendirme ve konumlandrmas olacaktr.
SONUÇ
Yeni belgesel formatlar hakkndaki iyimser görüú, bu yapmlarn
geleneksel belgesel sinemann olanaklarn arttrmas ve sradan insanlarn
hayatyla ilgili konularn daha fazla ele alnmas üstünde yo÷unlaúmaktadr.
Öte yandan, kötümser bakú açs bu formatlarn bilgiden ve net olarak
betimlenmiú sosyo-politik bir amaçtan daha çok, drama, e÷lence ve duygu
yüklü ö÷elere sahip olduklarn öne sürerek, belgeselin bilgisel yönünü
zayflatt÷n savunmaktadr. Bugün belgesel film yapmclarnn önünde
duran ve çözüm bekleyen en önemli ikilem, yeni yaynclk ortamnn
tabloidleúme e÷ilimi ile belgeselin geleneksel form ve iúlevleri arasnda bir
denge kurmak olarak gözükmektedir. Ancak, tüm bunlara ra÷men, halâ
gerçek hayatn keúfi için yeni teknolojileri kullanarak, deneysel, ticari kayg
gütmeyen ve sorgulayc yapmlar üretmek isteyenler her dönemde
varolmuúlardr ve varolacaklartr. Ancak, temel sorun bu filmlerin nasl
olaca÷ ve ondan da önemlisi kimler tarafndan izlenece÷idir.
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